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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล สำขำวิชำ   ลำยมือช่ือ
1 530210173 นาย เจษฎา อุ่นตุ้ม พลศึกษา …………………………………………..
2 530210450 นาย วาสิน เจริญสุข ศิลปศึกษา …………………………………………..
3 540210046 นาย ปัญจนนท์ ประสม คณิตศาสตร์ …………………………………………..
4 550210160 นาย ธรรมวุธ ไชยศรี พลศึกษา …………………………………………..
5 550210318 นางสาว จารุวรรณ เสาพรม ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
6 560210127 นางสาว ณิชดาภา แก้วร่วมวงค์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
7 570210076 นาย พีรพล วาวงศ์มูล บริหารธุรกิจ …………………………………………..
8 570210117 นาย อัษฎาวุธ วรรณะ ภาษาไทย …………………………………………..
9 570210122 นางสาว กัลยา ดงพยัพ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..

10 570210140 นาย วราวุฒิ จันจันทร์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
11 570210165 นางสาว ประภัสสร ปงผาบ สังคมศึกษา …………………………………………..
12 570210225 นางสาว ธมนวรรณ สูตรเลข วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
13 570210267 นาย อนันต์ ยูอะซา ศิลปศึกษา …………………………………………..
14 570210268 นางสาว อินทิรา ปินตา ศิลปศึกษา …………………………………………..
15 570210277 นางสาว ธัญจิรา ฟูเต็มวงศ์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
16 570210278 นาย ธันยวัฒน์ เหลืองอร่าม คณิตศาสตร์ …………………………………………..
17 570210293 นาย สุธีรพงษ์ จันทร์เต็ม คณิตศาสตร์ …………………………………………..
18 570210298 นางสาว กัญญาณัฐ อินต๊ะสาร ประถมศึกษา …………………………………………..
19 580210002 นางสาว กิตติยา ปงรังษี ประถมศึกษา …………………………………………..
20 580210003 นางสาว จารินี รัตนโชติ ประถมศึกษา …………………………………………..
21 580210005 นางสาว ชัชฎาภรณ์ สุดสาย ประถมศึกษา …………………………………………..
22 580210006 นางสาว ฐานิตา อดทน ประถมศึกษา …………………………………………..
23 580210007 นางสาว ฐิติรัตน์ ขัดผาบ ประถมศึกษา …………………………………………..
24 580210008 นาย ธนวัตร กาวิล ประถมศึกษา …………………………………………..
25 580210009 นางสาว นพรดา มรรคผล ประถมศึกษา …………………………………………..

ประกำศมหำวิทยำลัยเชียงใหม่

เร่ือง รำยช่ือนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ ท่ีมีสิทธิเลือกต้ัง

สมำชิกสภำนักศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ คณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่และคณะกรรมกำร
บริหำรสโมสรนักศึกษำคณะหรือวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2563

…………………………………………………….

              ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการบริหารสโมสร

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 ได้ก าหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะหรือวิทยาลัย ปีการศึกษา

 2563  ในวันจันทร์ท่ี 6 มกราคม 2563 น้ัน มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายช่ือนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ท่ีมีสิทธ์ิลงคะแนนเสียง

เลือกต้ังฯ ณ หน่วยเลือกต้ังท่ี 2 ต้ังอยู่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์    ดังรายช่ือต่อไปน้ี
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26 580210010 นางสาว นราภรณ์ ค าเทพ ประถมศึกษา …………………………………………..
27 580210011 นาย นฤชิต มะลิจันทร์ ประถมศึกษา …………………………………………..
28 580210012 นางสาว น้ าฝน มรุพงศ์ ประถมศึกษา …………………………………………..
29 580210013 นางสาว นุจริน แก้วสว่าง ประถมศึกษา …………………………………………..
30 580210014 นางสาว ประภาพร โพธ์ิพรม ประถมศึกษา …………………………………………..
31 580210015 นางสาว พรนัชชา ไชยมูล ประถมศึกษา …………………………………………..
32 580210016 นางสาว พิชญาดา ด้วงพรม ประถมศึกษา …………………………………………..
33 580210017 นาย วชิรพล ย่ีตระกูล ประถมศึกษา …………………………………………..
34 580210018 นาย วรานนท์ เหล็กแปง ประถมศึกษา …………………………………………..
35 580210019 นางสาว วริศรา แซ่ล่อ ประถมศึกษา …………………………………………..
36 580210021 นางสาว สุปรียา สายถ่ิน ประถมศึกษา …………………………………………..
37 580210022 นางสาว สุพัตรา พรมแก้วงาม ประถมศึกษา …………………………………………..
38 580210023 นางสาว สุวิชญา วันเพ็ญ ประถมศึกษา …………………………………………..
39 580210024 นาย อภิวัฒน์ ใบบัว ประถมศึกษา …………………………………………..
40 580210025 นาย อรรถศาสตร์ วรชินา ประถมศึกษา …………………………………………..
41 580210026 นาย อัมรินทร์ มีแสงนิล ประถมศึกษา …………………………………………..
42 580210027 นางสาว อิงผอรณ์ แก้ววิเศษ ประถมศึกษา …………………………………………..
43 580210029 นางสาว กมลวรรณ คนสุข การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
44 580210030 นางสาว กาญจนาพร นิธิกรโกศล การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
45 580210031 นางสาว กานต์ชนิต จิตต์ใจ การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
46 580210032 นางสาว จันทิมา อินจันทร์ การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
47 580210033 นางสาว จารุวรรณ วรประเสริฐ การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
48 580210036 นางสาว ชญานุช สุจินพรัหม การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
49 580210037 นางสาว ชลิดา ทิฐธรรมงามดี การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
50 580210038 นางสาว ญาณิศา ภิระบรรณ์ การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
51 580210039 นางสาว ณัฎฐา สุขเอม การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
52 580210041 นางสาว ดารุณี องค์ม้ิน การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
53 580210042 นางสาว บัณฑิตา วงค์บุตร การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
54 580210043 นางสาว เบญจรัตน์ อยู่จงดี การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
55 580210044 นางสาว ปารียา อภิวงศ์งาม การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
56 580210045 นาย พงศธร จันทรกุล การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
57 580210046 นางสาว พชรกมลวรรณ์ ล้ิมธนภรณ์ การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
58 580210047 นางสาว พรทิพย์ เลาว้าง การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
59 580210048 นางสาว พัชรินทร์ พิลาคง การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
60 580210049 นางสาว พิชามญช์ุ ไชยเมือง การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
61 580210050 นางสาว เพชริตา เพชรคง การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
62 580210051 นางสาว ภัทรวดี ปรารมภ์ การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
63 580210052 นางสาว ภัทราภรณ์ ค าสวัสด์ิ การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
64 580210054 นางสาว ลัดดาวัลย์ เรือนอินทร์ การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
65 580210056 นาย สิทธิพล นุภาเลา การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
66 580210057 นางสาว อาทิตยา อาทิตยวัฒน์ การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
67 580210058 นางสาว จุฑามาศ แสงสาย บริหารธุรกิจ …………………………………………..
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68 580210059 นางสาว ชนิกานต์ คงรอด บริหารธุรกิจ …………………………………………..
69 580210060 นางสาว ฐิติยา สุรินธรรม บริหารธุรกิจ …………………………………………..
70 580210061 นางสาว ณัฐชา พรมเสพสัก บริหารธุรกิจ …………………………………………..
71 580210062 นาย ณัฐพงษ์ จันตัน บริหารธุรกิจ …………………………………………..
72 580210063 นางสาว ทานตะวัน อ่อนศรี บริหารธุรกิจ …………………………………………..
73 580210064 นาย ธนกร อินต๊ะเข่ือน บริหารธุรกิจ …………………………………………..
74 580210065 นางสาว ธนัชพร ยาวิชัย บริหารธุรกิจ …………………………………………..
75 580210066 นางสาว ธัญญา ศรีอาวัชนาการ บริหารธุรกิจ …………………………………………..
76 580210067 นางสาว นมิตรา จ้ีอินทร์ บริหารธุรกิจ …………………………………………..
77 580210068 นางสาว นันทิยา มะหิงษา บริหารธุรกิจ …………………………………………..
78 580210069 นางสาว นุศรา แสนค า บริหารธุรกิจ …………………………………………..
79 580210070 นางสาว ปณิสรา สายประดิษฐ์ บริหารธุรกิจ …………………………………………..
80 580210071 นางสาว ปรียาภรณ์ ปินตาปิน บริหารธุรกิจ …………………………………………..
81 580210072 นางสาว ปวริศา กังสุกุล บริหารธุรกิจ …………………………………………..
82 580210073 นางสาว ปิยธิดา นวลตา บริหารธุรกิจ …………………………………………..
83 580210075 นางสาว เพ็ญพรรณา พรหมมินทร์ บริหารธุรกิจ …………………………………………..
84 580210076 นางสาว ภาวิณี ศิริสิทธ์ิสวัสด์ิ บริหารธุรกิจ …………………………………………..
85 580210077 นาย ภูมินทร์ สันวงค์ บริหารธุรกิจ …………………………………………..
86 580210078 นางสาว รศิชาวีร์ ปู่ซ้ึง บริหารธุรกิจ …………………………………………..
87 580210079 นางสาว รักษ์สุดา แก้วคุณา บริหารธุรกิจ …………………………………………..
88 580210080 นางสาว ฤดีชนก สิงห์แสง บริหารธุรกิจ …………………………………………..
89 580210081 นางสาว วรินทนันท์ วันชูพร้ิง บริหารธุรกิจ …………………………………………..
90 580210082 นางสาว วัณณิตา มหาวรรณ์ บริหารธุรกิจ …………………………………………..
91 580210083 นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ มารวิชัย บริหารธุรกิจ …………………………………………..
92 580210084 นาย สรวิชญ์ สาททอง บริหารธุรกิจ …………………………………………..
93 580210085 นางสาว สุนิษา เน้ืออุ่น บริหารธุรกิจ …………………………………………..
94 580210087 นางสาว สุภัสสรา ใจดี บริหารธุรกิจ …………………………………………..
95 580210088 นางสาว กฤตพร กองบุญ ภาษาไทย …………………………………………..
96 580210089 นางสาว กฤติยา เล่ือนชิด ภาษาไทย …………………………………………..
97 580210090 นาย กิตติธัช แดงแก้ว ภาษาไทย …………………………………………..
98 580210091 นางสาว กีรติญา ไชยลังกา ภาษาไทย …………………………………………..
99 580210092 นาย ไกรวิชญ์ พูลกิจ ภาษาไทย …………………………………………..

100 580210093 นางสาว จิตสุภา แซมภูเขียว ภาษาไทย …………………………………………..
101 580210094 นางสาว ชณัฐฎา ค าพีระ ภาษาไทย …………………………………………..
102 580210095 นางสาว ฐิติพร เสรีอรุโณ ภาษาไทย …………………………………………..
103 580210096 นางสาว ณัฐพร เหมือนชู ภาษาไทย …………………………………………..
104 580210097 นาย ณัฐภัทร มีผ้ึง ภาษาไทย …………………………………………..
105 580210098 นาย ธนาธิป แสงเงิน ภาษาไทย …………………………………………..
106 580210099 นางสาว ธัญวรัตน์ ปิงแก้ว ภาษาไทย …………………………………………..
107 580210100 นางสาว ธิดารัตน์ ม่วงย้ิม ภาษาไทย …………………………………………..
108 580210101 นาย ธีรพล อาจปาสา ภาษาไทย …………………………………………..
109 580210102 นาย ธีรวัฒน์ ศรีบุรมย์ ภาษาไทย …………………………………………..
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110 580210103 นางสาว น้ าทิพย์ รัตนปัญญาธร ภาษาไทย …………………………………………..
111 580210104 นางสาว พรชิตา อินถา ภาษาไทย …………………………………………..
112 580210105 นางสาว พรรษกาญจน์ จ ารัส ภาษาไทย …………………………………………..
113 580210106 นาย พลากร พวงสุวรรณ ภาษาไทย …………………………………………..
114 580210107 นางสาว พัชราภรณ์ ค าโพธ์ิ ภาษาไทย …………………………………………..
115 580210108 นาย พิทักษ์ ล าพูน ภาษาไทย …………………………………………..
116 580210109 นางสาว ภัทรวดี สามัคคี ภาษาไทย …………………………………………..
117 580210110 นางสาว ลักษมี แก้วก าเนิด ภาษาไทย …………………………………………..
118 580210111 นางสาว วงศิยา แก้วมุกดา ภาษาไทย …………………………………………..
119 580210112 นางสาว วริศรา ใจแก้ว ภาษาไทย …………………………………………..
120 580210113 นาย วิทธวัฒน์ ศรีจันทร์ตา ภาษาไทย …………………………………………..
121 580210114 นาย วีรเดช เตจ๊ะ ภาษาไทย …………………………………………..
122 580210115 นางสาว ศศิธร ศรีสมพงษ์ ภาษาไทย …………………………………………..
123 580210116 นาย สิทธิชัย กูนาธรรม ภาษาไทย …………………………………………..
124 580210117 นางสาว สุธาทิพย์ เชยช่ืนจิตร ภาษาไทย …………………………………………..
125 580210118 นางสาว สุภาวดี จักรมานนท์ ภาษาไทย …………………………………………..
126 580210119 นางสาว สุภาวินี อัมวาทย์ ภาษาไทย …………………………………………..
127 580210120 นางสาว กัญญาภัค แก้วนุ้ย ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
128 580210121 นางสาว ขวัญวรานิษฐ กล่ินหอม ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
129 580210123 นางสาว จิรัชญา วงค์แสนค า ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
130 580210124 นางสาว ชนากานต์ เจตสิริโรจน์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
131 580210125 นางสาว ญาณภรณ์ บัวส้ม ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
132 580210126 นางสาว ณัฐธดา พรหมรักษ์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
133 580210127 นางสาว ดนยา โนนติวาลย์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
134 580210128 นางสาว ดวงสุรีย์ ธรรมชัยกุล ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
135 580210129 นาย แทนตรา อินต๊ะวงศ์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
136 580210130 นาย ธิติสรรค์ สงพราหมณ์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
137 580210131 นาย นพคุณ วรสา ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
138 580210133 นางสาว นิชนันท์ ยศชัย ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
139 580210135 นางสาว ปิยะสตรี ปุกค า ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
140 580210136 นางสาว พัชรีภรณ์ ต๊ะอุ่น ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
141 580210137 นางสาว มัทนียา เทพอาจ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
142 580210138 นางสาว รัตนา บรรณศาสตร์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
143 580210139 นางสาว รุจาภา จันทร์กล่ิน ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
144 580210140 นางสาว วรรณมณีการ บุญป๋ัน ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
145 580210141 นางสาว วิมาลา พงษ์ไพบูลย์กิตต์ิ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
146 580210142 นางสาว เวธกา ขันติพงษ์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
147 580210144 นาย ศิวกร ผิวผ่อง ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
148 580210145 นางสาว ศุภลักษณ์ มูลอุด ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
149 580210147 นาย สุรเชษฐ์ สุวรรณศิลป์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
150 580210148 นางสาว อรดี สีลากุล ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
151 580210149 นางสาว อาทิตยาพร แสนพรม ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
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152 580210150 นาย เอกอนันต์ จันทร์งาม ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
153 580210151 นาย เกริกพล พงษ์จันทร์ สังคมศึกษา …………………………………………..
154 580210152 นางสาว จิรภา ประทุมทอง สังคมศึกษา …………………………………………..
155 580210153 นางสาว จิรัชญา บุญปก สังคมศึกษา …………………………………………..
156 580210154 นางสาว จิราภรณ์ หล้าเงิน สังคมศึกษา …………………………………………..
157 580210155 นางสาว จีระภา ดีรักษา สังคมศึกษา …………………………………………..
158 580210156 นาย ชยุตม์ ป้ันม่วง สังคมศึกษา …………………………………………..
159 580210157 นางสาว ชรินรัตน์ คันทะสินธ์ สังคมศึกษา …………………………………………..
160 580210158 นางสาว ชุลีกร งามสนอง สังคมศึกษา …………………………………………..
161 580210160 นาย ธนกฤต เมืองจันทร์ สังคมศึกษา …………………………………………..
162 580210162 นาย ธรรมธร สมหวังสกุลเลิศ สังคมศึกษา …………………………………………..
163 580210163 นางสาว ธัญญาภรณ์ เครือสาร สังคมศึกษา …………………………………………..
164 580210164 นางสาว ธิติยา สีนวลเขียว สังคมศึกษา …………………………………………..
165 580210165 นาย ธีรภัทร ศิริวงศ์ทอง สังคมศึกษา …………………………………………..
166 580210166 นาย นิติกร แก้วปัญญา สังคมศึกษา …………………………………………..
167 580210167 นางสาว นุชนภา สัตย์ธรรม สังคมศึกษา …………………………………………..
168 580210168 นางสาว พลอยชมพู สอยเหลือง สังคมศึกษา …………………………………………..
169 580210169 นางสาว พิจิตรา คงแก้ว สังคมศึกษา …………………………………………..
170 580210170 นาย พิษณุ ใจดี สังคมศึกษา …………………………………………..
171 580210171 นางสาว มณธิชา วงษ์น้อย สังคมศึกษา …………………………………………..
172 580210172 นาย มนัสชัย ปามะ สังคมศึกษา …………………………………………..
173 580210173 นาย รณกฤต ขวัญม่ัน สังคมศึกษา …………………………………………..
174 580210174 นางสาว รังสิยา ฑีฆาวงค์ สังคมศึกษา …………………………………………..
175 580210175 นางสาว รัญชิดา พรมมินทร์ สังคมศึกษา …………………………………………..
176 580210176 นาย รัตนตรัย ศรีมี สังคมศึกษา …………………………………………..
177 580210178 นาย วิทยา จงรักษ์ สังคมศึกษา …………………………………………..
178 580210179 นางสาว ศศินภา ตุงคะศิริ สังคมศึกษา …………………………………………..
179 580210181 นางสาว สุวสิรินทร์ สุวรรณจักร์ สังคมศึกษา …………………………………………..
180 580210182 นาย เสกสรรค์ ค ามณี สังคมศึกษา …………………………………………..
181 580210183 นางสาว จาริกา หม่ืนทิ วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
182 580210185 นาย ณัฐกร ปลวัชร วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
183 580210188 นางสาว ณิชา ชัยศิลปิน วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
184 580210189 นาย ธนกร ยิมิสุโท วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
185 580210190 นางสาว ธิดารัตน์ ทองอยู่ วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
186 580210191 นาย นพรัตน์ อ่อนแพง วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
187 580210192 นางสาว เบญจวรรณ สุวรรณพุฒ วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
188 580210193 นางสาว ปรียานุพรรธ์ กาต๊ิบ วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
189 580210194 นาย พชร ซาวค า วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
190 580210195 นางสาว เพ็ญศิริ วงค์เทพ วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
191 580210196 นางสาว ภานุชนารถ ชัยวงค์ วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
192 580210197 นางสาว มินณัฐชา จันทร์ผง วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
193 580210198 นาย วรากร อุดธรรมใจ วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
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194 580210199 นางสาว วัลลภา เมืองฤทธ์ิ วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
195 580210200 นางสาว วิชุดา เปาป่า วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
196 580210201 นางสาว สุภาพร สังข์ชุม วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
197 580210202 นางสาว สุมิตรา สิทธิ วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
198 580210203 นางสาว กัญญาลักษณ์ เรืองฤทธ์ิ วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
199 580210204 นางสาว กัลยรัตน์ ดอนประดิษฐกุล วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
200 580210205 นาย ชินภัทธ์ เดชผล วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
201 580210206 นางสาว ณัฐกฤตา จิรภาสเมธาพรกุล วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
202 580210208 นาย ธเนศพล ชาญรัมย์ วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
203 580210209 นาย นพกร โนจา วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
204 580210210 นางสาว นฤมล หัสแดง วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
205 580210211 นางสาว นลินี จันทร์แสงขจร วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
206 580210212 นางสาว นัทธมน ถุงเงิน วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
207 580210213 นางสาว พุธิตา สุภาอินทร์ วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
208 580210214 นางสาว รรินรดา เดชคุณมาก วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
209 580210215 นางสาว รัชฎาภรณ์ ซ่ามยอง วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
210 580210216 นางสาว รุ่งอรุณ เตชะวัน วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
211 580210217 นางสาว วริศรา ยะเรือน วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
212 580210218 นาย วุฒิไกร จิตอารี วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
213 580210219 นาย ศิริวัฒน์ มูลวงศ์ วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
214 580210220 นางสาว สมิตา แก้วค าแสน วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
215 580210221 นาย สุทธิพงษ์ ค าสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
216 580210222 นาย อภิสิทธ์ิ บุตรวงษ์ วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
217 580210223 นางสาว อังคณิต จันทร์ทิพย์ วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
218 580210224 นางสาว กนกวรรณ ทองสุข วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
219 580210225 นาย กฤตนัย หลวงฟู วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
220 580210226 นาย กฤษกร เข่ือนแก้ว วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
221 580210228 นางสาว กุลจิรา ลังกาพินธ์ุ วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
222 580210229 นาย จักรภพ สายสุยะ วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
223 580210231 นาย ชัยรัตน์ คุ้มค า วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
224 580210232 นางสาว ชุติมา แสงอรุณ วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
225 580210233 นางสาว ทักษ์นปพร เผ่าปินตา วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
226 580210234 นางสาว ธนวรรณ คณานุรักษ์ วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
227 580210235 นางสาว ธนิดา ค าวินิตย์ วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
228 580210236 นางสาว ปฏิมากร ใจแล วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
229 580210237 นางสาว พณัชยา อาจศรี วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
230 580210238 นางสาว พรชนิตว์ นะพิชัย วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
231 580210239 นางสาว วรรณิกา ดอกจันทร์ วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
232 580210240 นาย วิลาศ พ้นเวร วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
233 580210241 นาย สิรภพ คูณเจริญสุข วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
234 580210243 นาย อติกานต์ แสงวิลัย วิทยาศาสตร์ …………………………………………..
235 580210244 นางสาว กชพร ชุมภักดี ศิลปศึกษา …………………………………………..
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236 580210245 นางสาว เกวลิน สายน้ าเย็น ศิลปศึกษา …………………………………………..
237 580210246 นางสาว ขนิษฐา แสนหลวง ศิลปศึกษา …………………………………………..
238 580210247 นางสาว ณ พิชา พุทธา ศิลปศึกษา …………………………………………..
239 580210248 นาย ณัชพล แสนยะเสนีย์ ศิลปศึกษา …………………………………………..
240 580210249 นางสาว ณัฐฐินันท์ หงส์อัศวิน ศิลปศึกษา …………………………………………..
241 580210250 นาย ณัฐวัตร แก้วโชน ศิลปศึกษา …………………………………………..
242 580210252 นาย ธณวัฒน์ สนรัมย์ ศิลปศึกษา …………………………………………..
243 580210253 นาย ธนกาญจน์ อรุณศักด์ิ ศิลปศึกษา …………………………………………..
244 580210254 นาย นพพร เขียวมัง ศิลปศึกษา …………………………………………..
245 580210255 นางสาว เบญจมาศ จงวัฒนา ศิลปศึกษา …………………………………………..
246 580210256 นางสาว ปพิชญาภรณ์ เสนาะ ศิลปศึกษา …………………………………………..
247 580210257 นาย ปิยวัฒน์ จินาเฟย ศิลปศึกษา …………………………………………..
248 580210258 นางสาว ปิยะเนตร จ าปาแท้ ศิลปศึกษา …………………………………………..
249 580210259 นางสาว พิมพ์พักตร์ แก้วบังเกิด ศิลปศึกษา …………………………………………..
250 580210260 นางสาว ภณิตา ทาจิตร ศิลปศึกษา …………………………………………..
251 580210261 นาย ระพีร์พัชญ์ ปันสุพฤกษ์ ศิลปศึกษา …………………………………………..
252 580210262 นาย วรรณเศรษฐ ศรีสวัสด์ิ ศิลปศึกษา …………………………………………..
253 580210263 นางสาว วราพร หงสุวรรณ์ ศิลปศึกษา …………………………………………..
254 580210264 นางสาว วินิทรา สุตวงค์ ศิลปศึกษา …………………………………………..
255 580210265 นาย วุฒินันท์ หลวงภา ศิลปศึกษา …………………………………………..
256 580210266 นางสาว ศิริขวัญ โปธิเปา ศิลปศึกษา …………………………………………..
257 580210267 นาย ปวีณวัชร ไสยมรรคา ศิลปศึกษา …………………………………………..
258 580210268 นาย สหรัฐ ไชยฮ้อย ศิลปศึกษา …………………………………………..
259 580210269 นางสาว สุชาวดี ทุ่งล้อม ศิลปศึกษา …………………………………………..
260 580210270 นาย หิรัณย์ บุญป๋ัน ศิลปศึกษา …………………………………………..
261 580210271 นางสาว อภิญญา อ่ินต๊ิบ ศิลปศึกษา …………………………………………..
262 580210272 นางสาว กนกนิภา กรุณา คณิตศาสตร์ …………………………………………..
263 580210274 นาย กิตติพศ กิตติธราภพ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
264 580210275 นางสาว เจนจิรา น่วมเจริญ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
265 580210276 นาย ณัฏฐ์พล ภูติศานติสกุล คณิตศาสตร์ …………………………………………..
266 580210277 นางสาว ณัฏฐธิดา อะกะเรือน คณิตศาสตร์ …………………………………………..
267 580210280 นาย ตุลธร วงค์ใจ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
268 580210281 นาย ธนกฤต สมศรี คณิตศาสตร์ …………………………………………..
269 580210282 นาย ธนดล อินต๊ะจันทร์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
270 580210283 นาย ธนพงศ์ พรหมเรืองฤทธ์ิ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
271 580210284 นาย ธนวัฒน์ อักษรศรี คณิตศาสตร์ …………………………………………..
272 580210285 นาย ธนาตย์ ส านักพงศ์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
273 580210286 นางสาว ปภัสสร ป้องค า คณิตศาสตร์ …………………………………………..
274 580210287 นาย ปุญญพัฒน์ มหาแก้ว คณิตศาสตร์ …………………………………………..
275 580210288 นาย ปุณนภ ฉวีศักด์ิ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
276 580210289 นางสาว ฝนนภา ขุนทิพย์ทอง คณิตศาสตร์ …………………………………………..
277 580210290 นางสาว พรพิมล จันทวงศ์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
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278 580210291 นาย พฤทธ์ิ นิมค า คณิตศาสตร์ …………………………………………..
279 580210292 นางสาว ภัทร์ชมน จันตะมะ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
280 580210293 นาย รติ ค าจันทร์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
281 580210295 นาย สิทธิกร นรินทร์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
282 580210299 นางสาว อิรยา ผายาว คณิตศาสตร์ …………………………………………..
283 580210300 นาย กฤษณะ วังค า พลศึกษา …………………………………………..
284 580210301 นาย เขมวัฒน์ ภิรมย์รักษ์ พลศึกษา …………………………………………..
285 580210302 นาย จตุรภัทร ปาโกวงศ์ พลศึกษา …………………………………………..
286 580210303 นาย จิระเอนก ปินอินต๊ะ พลศึกษา …………………………………………..
287 580210304 นาย เจษฎา อาวุธ พลศึกษา …………………………………………..
288 580210305 นาย เฉลิมราชย์ เตชนันท์ พลศึกษา …………………………………………..
289 580210306 นาย ชยพล วังสุนทร พลศึกษา …………………………………………..
290 580210308 นางสาว ณรินทร์ทิพย์ ชัยชนะ พลศึกษา …………………………………………..
291 580210310 นาย ณัฐวัฒน์ ย้ิมสวัสด์ิ พลศึกษา …………………………………………..
292 580210311 นางสาว ธัญญารัตน์ ถือแก้ว พลศึกษา …………………………………………..
293 580210312 นาย นฤปนาถ อุบลพิทักษ์ พลศึกษา …………………………………………..
294 580210313 นาย นันทวัฒน์ ธิชาญ พลศึกษา …………………………………………..
295 580210314 นาย นิพัทธ์ ศิริรัตนเมธี พลศึกษา …………………………………………..
296 580210315 นาย ปฏิภาณ การคนซ่ือ พลศึกษา …………………………………………..
297 580210317 นาย ภาสกร ปัญญากาศ พลศึกษา …………………………………………..
298 580210318 นาย วรกานต์ สุวรรณนิมิตร พลศึกษา …………………………………………..
299 580210319 นาย วรชัย กันอรุณ พลศึกษา …………………………………………..
300 580210321 นางสาว สินิทธา แหวนเงิน พลศึกษา …………………………………………..
301 580210322 นาย อธิคม ชมภูน้อย พลศึกษา …………………………………………..
302 580210323 นาย อนุรักษ์ สารขาว พลศึกษา …………………………………………..
303 580210325 นาย อาทิตย์ ค าหล่ิง พลศึกษา …………………………………………..
304 580210326 นางสาว ณัฐวิภา พรมคล้าย ประถมศึกษา …………………………………………..
305 580210327 นาย ธีรวัฒน์ อุมา พลศึกษา …………………………………………..
306 580210328 นาย ภาณุ จ าปาทอง พลศึกษา …………………………………………..
307 580210329 นาย จักรพันธ์ ซ้งศิริ ประถมศึกษา …………………………………………..
308 580210330 นางสาว ธัญชนก ยอดน้อย ชีววิทยา …………………………………………..
309 590210002 นางสาว กันย์ธิดา ไชยวัณ ประถมศึกษา …………………………………………..
310 590210003 นางสาว จันทรัศม์ สาวะจันทร์ ประถมศึกษา …………………………………………..
311 590210004 นางสาว จินตหรา พลอยกระจ่าง ประถมศึกษา …………………………………………..
312 590210005 นางสาว ญาณิน ปินตา ประถมศึกษา …………………………………………..
313 590210006 นางสาว ญานิกา พินิจ ประถมศึกษา …………………………………………..
314 590210007 นางสาว ดวงธิดา จารีย์ ประถมศึกษา …………………………………………..
315 590210008 นาย ธนากร จันทอง ประถมศึกษา …………………………………………..
316 590210009 นาย ธรรมนูญ ปิงเมือง ประถมศึกษา …………………………………………..
317 590210010 นาย ธวัชชัย แสนเมืองมา ประถมศึกษา …………………………………………..
318 590210011 นางสาว ธัญชนก ไชยศรี ประถมศึกษา …………………………………………..
319 590210012 นางสาว ธัญชนก หยาดทองค า ประถมศึกษา …………………………………………..
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320 590210014 นาย นพรัตน์ กันทะวงศ์ ประถมศึกษา …………………………………………..
321 590210015 นาย นวฤทธ์ิ อินต๊ะสาร ประถมศึกษา …………………………………………..
322 590210016 นางสาว นันท์นภัส กล้ากลางสมร ประถมศึกษา …………………………………………..
323 590210017 นางสาว ปรียาพร ช่ืนสมบัติ ประถมศึกษา …………………………………………..
324 590210018 นางสาว มณฑิตา เขียวพุ่มพวง ประถมศึกษา …………………………………………..
325 590210019 นางสาว มีนา ดวงเจริญ ประถมศึกษา …………………………………………..
326 590210020 นางสาว เมทิกา ทวีโชคหิรัญ ประถมศึกษา …………………………………………..
327 590210021 นางสาว วันทนา ไม้จ าปา ประถมศึกษา …………………………………………..
328 590210022 นางสาว วาทยกร จ ารูญขจรเกียรติ ประถมศึกษา …………………………………………..
329 590210023 นางสาว วารุณี ธรรมปัญญา ประถมศึกษา …………………………………………..
330 590210024 นางสาว วาลี ลอบุญ ประถมศึกษา …………………………………………..
331 590210025 นางสาว ศุวิมล แซ่จ่ัน ประถมศึกษา …………………………………………..
332 590210026 นาย สรศักด์ิ ตุ้ยเฝือ ประถมศึกษา …………………………………………..
333 590210027 นางสาว สิรินยา วิกรมชาตรี ประถมศึกษา …………………………………………..
334 590210028 นางสาว สุทธิกานต์ ก่ิงก้ า ประถมศึกษา …………………………………………..
335 590210029 นางสาว สุธิตา สมมุติ ประถมศึกษา …………………………………………..
336 590210030 นางสาว อธิชา อรุณเขต ประถมศึกษา …………………………………………..
337 590210032 นางสาว ณิชชา สุจริตธรรม ประถมศึกษา …………………………………………..
338 590210033 นางสาว กรวิกา ศรีทอง การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
339 590210034 นางสาว กฤษณวรรณ ยนต์นิยม การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
340 590210036 นางสาว กันต์ฤทัย วังวล การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
341 590210037 นางสาว จันทร์จิรา จักรค า การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
342 590210039 นางสาว ณัฐรินทร์ อินขัด การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
343 590210040 นางสาว ณัฐวิภา พ่วงบัวทอง การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
344 590210041 นางสาว ธมลวรรณ เทพสาธร การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
345 590210042 นางสาว ธัญพร ยารังษี การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
346 590210043 นางสาว น่านฟ้า ชาวน่าน การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
347 590210044 นางสาว บุณยาพร ต่างใจ การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
348 590210045 นางสาว เบญญาภา ไชยาเมือง การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
349 590210046 นางสาว ปราณปริยา กันนา การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
350 590210047 นางสาว ปราณปรียา ฉิมสุด การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
351 590210048 นางสาว ปวันรัตน์ พรมแสน การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
352 590210049 นางสาว ปัทมาพร อุกกุฏานนท์ การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
353 590210050 นางสาว ปานกร ศรีนิล การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
354 590210051 นางสาว ปิยะธิดา กุณามณี การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
355 590210053 นางสาว พาทินธิดา ฉลาดแหลม การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
356 590210054 นางสาว ภัทรพร แซ่หลี การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
357 590210055 นางสาว รัตน์ตะวัน ใจทน การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
358 590210056 นางสาว วรรณธนา ค าห้วยหาร การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
359 590210057 นางสาว สุพรรษา แก้วค าปา การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
360 590210058 นางสาว สุพัชณีย์ กัญจะลา การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
361 590210059 นางสาว อภิสรา หลวงสุภา การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
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362 590210060 นางสาว อมรรัตน์ คุ้มแก้ว การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
363 590210061 นาย อุดมทรัพย์ ค าทอง การศึกษาปฐมวัย …………………………………………..
364 590210062 นางสาว คุนัญญา เดชคุณมาก อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
365 590210063 นางสาว จิรัชญา บุญประเสริฐ อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
366 590210064 นางสาว จิราภรณ์ ลุงโอ อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
367 590210065 นางสาว จิราวดี ชัยวิลา อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
368 590210066 นางสาว เจนจิรา กองจันทร์ อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
369 590210067 นาย เจษฎา จาตัน อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
370 590210068 นาย ฉินนรณ ทองปัน อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
371 590210069 นางสาว ชลลดา เสนาธรรม อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
372 590210070 นาย ด่ังตะวัน วุฒิ อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
373 590210071 นาย ธนวัฒน์ ปัญญามูล อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
374 590210073 นางสาว ปานชนก ก๋องมา อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
375 590210075 นางสาว ปิยฉัตร พูลล้น อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
376 590210076 นางสาว ปิยวรรณ คุ้มเนตร อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
377 590210077 นางสาว พัชราภรณ์ หาญอุไรพงษ์ อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
378 590210079 นางสาว พิมพ์ชนก ภูมิภูถาวร อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
379 590210080 นางสาว ภัควดี ต๊ะถ่ิน อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
380 590210081 นางสาว ภาระวี เศวตนันทน์ อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
381 590210082 นางสาว เมธาวี จันทบุรี อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
382 590210083 นางสาว วราภรณ์ โนกาศ อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
383 590210084 นางสาว ศศิธร กรสมบัติ อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
384 590210085 นางสาว ศิรภัสสร วงศาสัก อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
385 590210087 นางสาว สุณิสา เผือกงาม อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
386 590210088 นางสาว สุทธิดา พิศด าโม อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
387 590210089 นางสาว สุทธิรักษ์ ตาปิก อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
388 590210090 นางสาว สุรัสวดี เรือนหน้อย อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
389 590210091 นาย อิศราลักษณ์ ยาลจิตร อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
390 590210092 นางสาว กชนุช แก้วสุรินทร์ ภาษาไทย …………………………………………..
391 590210093 นางสาว กนกวรรณ จันขวา ภาษาไทย …………………………………………..
392 590210094 นาย กนิษนันทร์ ใจบุญ ภาษาไทย …………………………………………..
393 590210095 นางสาว กมลฉัตร ปันจิต๊ะ ภาษาไทย …………………………………………..
394 590210096 นางสาว กรมุณิณฑร์ ประทุมมาลย์ ภาษาไทย …………………………………………..
395 590210097 นาย กรวิชญ์ สารเถ่ือนแก้ว ภาษาไทย …………………………………………..
396 590210098 นาย เกริกพล ทองมโนกูร ภาษาไทย …………………………………………..
397 590210099 นาย เกรียงศักด์ิ จ้ัวก่ี ภาษาไทย …………………………………………..
398 590210100 นาย คณปกรณ์ จันทร์สมบูรณ์ ภาษาไทย …………………………………………..
399 590210101 นางสาว จริดา ปรีพูล ภาษาไทย …………………………………………..
400 590210102 นาย จิรายุทธ อินทร์ม่ัน ภาษาไทย …………………………………………..
401 590210103 นางสาว ชณัญญา ชัยรัตนศิลป์ ภาษาไทย …………………………………………..
402 590210104 นางสาว ชนันทร ดาวเลิศ ภาษาไทย …………………………………………..
403 590210105 นาย ธีรโชติ สุยะตา ภาษาไทย …………………………………………..



คณะศึกษาศาสตร์ 11/36 หน่วยเลือกต้ังท่ี 2

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล สำขำวิชำ   ลำยมือช่ือ
404 590210106 นาย นพนัน สืบนาคะ ภาษาไทย …………………………………………..
405 590210107 นางสาว นภัสสร วรรณวาส ภาษาไทย …………………………………………..
406 590210108 นางสาว นัทธ์ชนัน ปัญญาประดิษฐ์ ภาษาไทย …………………………………………..
407 590210109 นางสาว เบญจพร การบุญ ภาษาไทย …………………………………………..
408 590210110 นางสาว เบญจพร สร้อยสิริสุนทร ภาษาไทย …………………………………………..
409 590210111 นางสาว ปพิชญา ศรีวิชัย ภาษาไทย …………………………………………..
410 590210112 นางสาว ประภัสสร ดอกสนธ์ิ ภาษาไทย …………………………………………..
411 590210113 นาย ปริญญา ถวิลไพร ภาษาไทย …………………………………………..
412 590210114 นางสาว ผ่องพรรณ ดีวงษ์มาศ ภาษาไทย …………………………………………..
413 590210115 นาย พงษ์พิพัฒน์ พันธ์ุสุข ภาษาไทย …………………………………………..
414 590210116 นาย พบพล สิริพรคุณ ภาษาไทย …………………………………………..
415 590210117 นางสาว พรไพลิน ตุตะพะ ภาษาไทย …………………………………………..
416 590210118 นางสาว ภัทรพร ดีรัศมี ภาษาไทย …………………………………………..
417 590210119 นาย รณยุทธ์ิ งามเจริญ ภาษาไทย …………………………………………..
418 590210120 นาย รัฐธรรมนูญ สุทธิประภา ภาษาไทย …………………………………………..
419 590210121 นางสาว ศุภรัศม์นรี สุรีต๊ิบ ภาษาไทย …………………………………………..
420 590210122 นาย สมพงษ์ แก้วมณี ภาษาไทย …………………………………………..
421 590210123 นางสาว สุพรรณิการ์ รวมเงิน ภาษาไทย …………………………………………..
422 590210124 นางสาว สุรัสวดี ยกตรี ภาษาไทย …………………………………………..
423 590210125 นางสาว หทัยภัทร นารี ภาษาไทย …………………………………………..
424 590210126 นางสาว อชิรญา ชัยวิรัตน์นุกูล ภาษาไทย …………………………………………..
425 590210127 นาย อนันตชัย นันต๊ะ ภาษาไทย …………………………………………..
426 590210128 นางสาว อลิษา หงษีทอง ภาษาไทย …………………………………………..
427 590210129 นางสาว อาทิตยา ยะวิญชาญ ภาษาไทย …………………………………………..
428 590210130 นาย อิงควัฒน์ ขวัญหมัด ภาษาไทย …………………………………………..
429 590210131 นางสาว กฤตพร นาคปลัด ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
430 590210132 นาย กฤษฎา หลินลาโพธ์ิ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
431 590210133 นาย ก้องภพ เพ็ชรเอ่ียม ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
432 590210134 นาย กิตติศักด์ิ แก้วไพจิตต์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
433 590210137 นางสาว ชมพูนุช แสงเอ้ือย ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
434 590210138 นางสาว ชวัลรัตน์ สุริยะ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
435 590210139 นาย ชาคริต สวยสด ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
436 590210140 นางสาว ชาลินี ลุงวี ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
437 590210142 นาย ธนุส กล่ินสุคนธ์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
438 590210144 นาย ปรเมศวร์ ศักด์ิประเสริฐ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
439 590210145 นางสาว พัชรมน บุญประสิทธ์ิ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
440 590210146 นาย ภาณุเดช นามสาย ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
441 590210147 นางสาว เมธาพร ญาวิระ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
442 590210148 นาย รบชนะ โตวงษ์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
443 590210149 นางสาว รุจระวี พุทธรักษ์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
444 590210150 นางสาว ลักษิกา กองค าบุตร ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
445 590210151 นางสาว วัจนีย์ โคมพิทยา ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
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446 590210152 นางสาว วิภาพร สอนอุ่น ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
447 590210153 นาย ศรศิลป์ สุริยะชัย ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
448 590210154 นางสาว ศิรินญา สมประสงค์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
449 590210156 นาย ศุภวัฒน์ ปัญญาเหล็ก ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
450 590210157 นางสาว สุธินี รพีทัศนพงศ์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
451 590210158 นางสาว อัจฉรีย์ อินเทพ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
452 590210159 นางสาว อัญมณี วัยวัฒน์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
453 590210160 นางสาว อารียา พงพันธ์ุ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
454 590210161 นางสาว เกศรินทร์ พรหมหา สังคมศึกษา …………………………………………..
455 590210162 นางสาว จตุภรณ์ ไชยยา สังคมศึกษา …………………………………………..
456 590210163 นาย จตุรนต์ อุปถัมภ์ สังคมศึกษา …………………………………………..
457 590210164 นาย จิตวัต จิณะเสน สังคมศึกษา …………………………………………..
458 590210165 นาย จิรโรจน์ ชลนธีพีระกุล สังคมศึกษา …………………………………………..
459 590210166 นางสาว จีรณา พิมานพรหม สังคมศึกษา …………………………………………..
460 590210167 นางสาว จุฬาลักษณ์ อภัยรุณ สังคมศึกษา …………………………………………..
461 590210168 นาย ชิติพัทธ์ ใฝ่ใจ สังคมศึกษา …………………………………………..
462 590210169 นาย ไชยพศ เพียรการ สังคมศึกษา …………………………………………..
463 590210170 นาย ณัฐวุฒิ ขันอินทร์ สังคมศึกษา …………………………………………..
464 590210171 นาย ณัฐวุฒิ เรืองเพชร สังคมศึกษา …………………………………………..
465 590210172 นางสาว ดาราวรรณ เจริญเมือง สังคมศึกษา …………………………………………..
466 590210173 นาย เตชิต สุขวัฒนานนท์ สังคมศึกษา …………………………………………..
467 590210174 นาย ธนกฤต สะดับ สังคมศึกษา …………………………………………..
468 590210176 นาย ธีรพงศ์ ติมัน สังคมศึกษา …………………………………………..
469 590210177 นาย นรากร หิงทอง สังคมศึกษา …………………………………………..
470 590210178 นางสาว นิศารัตน์ พรอ้าย สังคมศึกษา …………………………………………..
471 590210180 นางสาว ปภาวรินทร์ กาศเกษม สังคมศึกษา …………………………………………..
472 590210181 นางสาว ปานทอง โสวันนา สังคมศึกษา …………………………………………..
473 590210182 นางสาว พชรพร วงศ์ใหญ่ สังคมศึกษา …………………………………………..
474 590210183 นางสาว มัญชรี วงศ์ต้ัง สังคมศึกษา …………………………………………..
475 590210184 นางสาว โยษิตา กาสุข สังคมศึกษา …………………………………………..
476 590210185 นางสาว วณิชยา เผ่าพงษ์ สังคมศึกษา …………………………………………..
477 590210186 นาย วรากร สิทธิน้อย สังคมศึกษา …………………………………………..
478 590210187 นางสาว ศศินภา ตระกูลอ่ิน สังคมศึกษา …………………………………………..
479 590210188 นางสาว ศิณาทิพย์ ผันแก้ว สังคมศึกษา …………………………………………..
480 590210189 นางสาว สร้อยสิริ แสงสร้อย สังคมศึกษา …………………………………………..
481 590210190 นางสาว สุภาพร รังสรรค์เพ่ิมบุญ สังคมศึกษา …………………………………………..
482 590210191 นาย อธิวัฒน์ เข่ือนเก้า สังคมศึกษา …………………………………………..
483 590210192 นาย อนุชา น้ าป้ี สังคมศึกษา …………………………………………..
484 590210193 นาย อภิสิทธ์ิ แสงอาทิตย์ สังคมศึกษา …………………………………………..
485 590210194 นางสาว อรญา รู้คิด สังคมศึกษา …………………………………………..
486 590210195 นางสาว จินดาพร ดิษฐสุวรรณ ชีววิทยา …………………………………………..
487 590210196 นางสาว จิรชยา วงค์ตะวัน ชีววิทยา …………………………………………..



คณะศึกษาศาสตร์ 13/36 หน่วยเลือกต้ังท่ี 2

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล สำขำวิชำ   ลำยมือช่ือ
488 590210197 นางสาว ชนนิกานต์ เลิศล้ าสกุลการ ชีววิทยา …………………………………………..
489 590210198 นางสาว ทานตะวัน ประวัง ชีววิทยา …………………………………………..
490 590210199 นางสาว ธนาพร จิตอารี ชีววิทยา …………………………………………..
491 590210200 นาย ธีรภัทร ศุภอารีย์ ชีววิทยา …………………………………………..
492 590210201 นางสาว นฤมล คุ้มเนตร ชีววิทยา …………………………………………..
493 590210202 นางสาว นันทนิตย์ ทองยศ ชีววิทยา …………………………………………..
494 590210203 นาย นิธิศ เหมืองจา ชีววิทยา …………………………………………..
495 590210204 นางสาว นิศารัตน์ ใจบุญ ชีววิทยา …………………………………………..
496 590210206 นาย ปรณัฐ ใจเดช ชีววิทยา …………………………………………..
497 590210208 นางสาว ปิยะธิดา นามสว่าง ชีววิทยา …………………………………………..
498 590210211 นาย ภาณุวัฒน์ จ าปาโชค ชีววิทยา …………………………………………..
499 590210212 นางสาว มัลลิกา น้อยอินต๊ะ ชีววิทยา …………………………………………..
500 590210213 นางสาว ระพีพร ต๊ิบบรรหาร ชีววิทยา …………………………………………..
501 590210215 นางสาว สมหญิง ฉ่ านารายณ์ ชีววิทยา …………………………………………..
502 590210216 นางสาว สุพิชญา โฉมจันทร์ ชีววิทยา …………………………………………..
503 590210217 นางสาว อัลิปรียา ราชปันต๊ิบ ชีววิทยา …………………………………………..
504 590210218 นางสาว กมลศิริ คามเกตุ ฟิสิกส์ …………………………………………..
505 590210219 นาย กิตติศักด์ิ เสริมนอก ฟิสิกส์ …………………………………………..
506 590210220 นางสาว จินตนา นนท์คลัง ฟิสิกส์ …………………………………………..
507 590210221 นางสาว ณัฐธยาน์ บุญธรรม ฟิสิกส์ …………………………………………..
508 590210223 นาย ธรรมทัศน์ สิงห์กา ฟิสิกส์ …………………………………………..
509 590210224 นางสาว ธัญชนก บุตรศักด์ิ ฟิสิกส์ …………………………………………..
510 590210225 นางสาว ธัญญลักษณ์ พุฒเกษร ฟิสิกส์ …………………………………………..
511 590210226 นาย ธนัช ภัทรเขมภิรมย์ ฟิสิกส์ …………………………………………..
512 590210227 นางสาว ปวิชญา เป็งแดง ฟิสิกส์ …………………………………………..
513 590210228 นางสาว ปวิตรา เรือนค าฟู ฟิสิกส์ …………………………………………..
514 590210229 นางสาว เปรมจิรา สุดสม ฟิสิกส์ …………………………………………..
515 590210230 นางสาว ไปรยา จาตม ฟิสิกส์ …………………………………………..
516 590210231 นางสาว แพรวพรรณ นันตาวิวัฒน์ ฟิสิกส์ …………………………………………..
517 590210232 นางสาว ภัทรสุดา โมทิม ฟิสิกส์ …………………………………………..
518 590210233 นางสาว ยุพารัตน์ ปัญโญใหญ่ ฟิสิกส์ …………………………………………..
519 590210234 นาย โยธากรณ์ กาญจนธนากุล ฟิสิกส์ …………………………………………..
520 590210235 นาย วัชรชัย อินท า ฟิสิกส์ …………………………………………..
521 590210236 นางสาว วิภารัตน์ โอฬารทิชาชาต ฟิสิกส์ …………………………………………..
522 590210237 นางสาว ศุภกานต์ ทะนันชัย ฟิสิกส์ …………………………………………..
523 590210238 นาย ศุภฤกษ์ ธรรมโชติ ฟิสิกส์ …………………………………………..
524 590210240 นางสาว สุฑามาศ เจ้าเจ็ด ฟิสิกส์ …………………………………………..
525 590210241 นางสาว อภิสรา จันทร์ทอง ฟิสิกส์ …………………………………………..
526 590210242 นางสาว กชกร ศรีอาค๊ะ เคมี …………………………………………..
527 590210243 นางสาว กนกอร สุรินทรานนท์ เคมี …………………………………………..
528 590210244 นางสาว กัลย์สุดา มาเยอะ เคมี …………………………………………..
529 590210245 นางสาว ชุติกาญจน์ เคร่งครัด เคมี …………………………………………..
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530 590210246 นางสาว ณัฐธิดา เทพหัสดิน ณ อยุธยาเคมี …………………………………………..
531 590210247 นาย ต้นตระการ ไทยด ารงค์ เคมี …………………………………………..
532 590210248 นาย เทพฤทธ์ิ อินขัติ เคมี …………………………………………..
533 590210249 นาย ธนภัทร พรรณราช เคมี …………………………………………..
534 590210250 นางสาว นภสร ยอดเถ่ือน เคมี …………………………………………..
535 590210251 นางสาว นิจจารีย์ ค าปี เคมี …………………………………………..
536 590210252 นางสาว ประภัสสร แสนนิทา เคมี …………………………………………..
537 590210253 นางสาว มนัสนันท์ ฟักแก้ว เคมี …………………………………………..
538 590210255 นางสาว วาทการ จันทร์หล้า เคมี …………………………………………..
539 590210256 นาย วายุพล บุญภักดี เคมี …………………………………………..
540 590210257 นางสาว วิมลศิริ รัชตคีรี เคมี …………………………………………..
541 590210258 นางสาว สุพิชชา ยาวิชัย เคมี …………………………………………..
542 590210259 นางสาว อนัญพร ป่ินสา เคมี …………………………………………..
543 590210260 นาย เอกนัฐ ประมูลชัย เคมี …………………………………………..
544 590210261 นาย กนกศักด์ิ ข าคม ศิลปศึกษา …………………………………………..
545 590210262 นาย กฤษฎา มงคลไชยค า ศิลปศึกษา …………………………………………..
546 590210263 นางสาว กัญชริญา พงศ์นภดล ศิลปศึกษา …………………………………………..
547 590210264 นางสาว กานติมา อินต๊ะแปง ศิลปศึกษา …………………………………………..
548 590210265 นางสาว เกษศิณี จันพรมมิน ศิลปศึกษา …………………………………………..
549 590210266 นางสาว จิดาภา กิตติวัฒนาพร ศิลปศึกษา …………………………………………..
550 590210267 นางสาว ชนชญา อินทรัตน์ ศิลปศึกษา …………………………………………..
551 590210268 นาย ชลิต พุ่มกุมาร ศิลปศึกษา …………………………………………..
552 590210269 นางสาว ณัฏธิยาน์ จันทร์หอม ศิลปศึกษา …………………………………………..
553 590210270 นางสาว ณัฐฑิตา จันตา ศิลปศึกษา …………………………………………..
554 590210273 นาย ธีรวัฒน์ ปาลาศ ศิลปศึกษา …………………………………………..
555 590210274 นาย นควัฒน์ กุณะด้วง ศิลปศึกษา …………………………………………..
556 590210275 นาย นวพรรษ มุกลีมาศ ศิลปศึกษา …………………………………………..
557 590210276 นางสาว บัวบาน ต๊ิบแก้ว ศิลปศึกษา …………………………………………..
558 590210277 นางสาว ปัณรวี สุขทัศน์ ศิลปศึกษา …………………………………………..
559 590210278 นางสาว ปุณยนุช ปุยะติ ศิลปศึกษา …………………………………………..
560 590210279 นาย พัฒนชัย ใจมณี ศิลปศึกษา …………………………………………..
561 590210280 นางสาว พิมพ์พิจิตร ศรีสงค์ใจ ศิลปศึกษา …………………………………………..
562 590210281 นางสาว แพรวา นิวัฒยานนท์ ศิลปศึกษา …………………………………………..
563 590210282 นางสาว ภริดา อินต๊ะมูล ศิลปศึกษา …………………………………………..
564 590210285 นาย รัฐธรรมนูญ สังข์สุข ศิลปศึกษา …………………………………………..
565 590210286 นางสาว วณนาต์ โชคปีติกุล ศิลปศึกษา …………………………………………..
566 590210287 นางสาว วรรณวิศา ศรียวง ศิลปศึกษา …………………………………………..
567 590210288 นาย ศรัณย์ บัวทอง ศิลปศึกษา …………………………………………..
568 590210289 นางสาว ศศิวิมล ไชยวงษ์ ศิลปศึกษา …………………………………………..
569 590210290 นางสาว ศิริลักษณ์ สวัสด์ิรักษ์ ศิลปศึกษา …………………………………………..
570 590210291 นางสาว สิรภัทรศรณ์ ไตรศิวะกุล ศิลปศึกษา …………………………………………..
571 590210292 นางสาว อัปสรสวรรค์ สิงหเดช ศิลปศึกษา …………………………………………..
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572 590210293 นางสาว อิติมา แซ่จาย ศิลปศึกษา …………………………………………..
573 590210294 นางสาว กวิณนา ตาสุรินทร์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
574 590210295 นาย จิรายุทธ์ รักษ์สิงห์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
575 590210296 นางสาว ณัฏฌา เจริญพันธ์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
576 590210297 นางสาว ณัฏฐณิชา อาจหาญ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
577 590210298 นาย ณัฐกฤต ศรีปัญญา คณิตศาสตร์ …………………………………………..
578 590210299 นางสาว ณัฐธิดา กอบก า คณิตศาสตร์ …………………………………………..
579 590210300 นางสาว ณัฐศรา วงศ์ศรีสุมโนทัย คณิตศาสตร์ …………………………………………..
580 590210301 นางสาว ดาราวรรณ ชมนก คณิตศาสตร์ …………………………………………..
581 590210302 นางสาว ทิพย์สุดา ทิพย์ธานี คณิตศาสตร์ …………………………………………..
582 590210303 นางสาว ธาดารัตน์ อุดใจ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
583 590210304 นาย นนทกาล กันทา คณิตศาสตร์ …………………………………………..
584 590210306 นาย ปณวัฒน์ ผันผาย คณิตศาสตร์ …………………………………………..
585 590210307 นางสาว พลอยศิริ ศรีดาดิษฐ์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
586 590210308 นางสาว พัฒนพรรณ เหลืองปฐมธนา คณิตศาสตร์ …………………………………………..
587 590210309 นางสาว ภัทรนันท์ ปัญโญ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
588 590210310 นาย ภาสกร อินทรักษ์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
589 590210311 นาย รัชตะ งาต้น คณิตศาสตร์ …………………………………………..
590 590210313 นางสาว วัชรี สุกใส คณิตศาสตร์ …………………………………………..
591 590210314 นาย วาทศิลป์ กรกีรติการ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
592 590210315 นาย วุฒิพันธ์ ไชยศิลป์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
593 590210318 นางสาว สุธิษา เพ่ิมอุตสาห์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
594 590210319 นางสาว โสภิตา ผาทอง คณิตศาสตร์ …………………………………………..
595 590210320 นาย เกียรติสกุล มูลดง พลศึกษา …………………………………………..
596 590210321 นาย จักริน อินต๊ะวงค์ พลศึกษา …………………………………………..
597 590210322 นาย ฉัตริน ปันเมา พลศึกษา …………………………………………..
598 590210323 นาย ชนาธิป อุดแก้ว พลศึกษา …………………………………………..
599 590210325 นาย ณัฐกานต์ สิงสาร พลศึกษา …………………………………………..
600 590210326 นางสาว ณัฐณิชา กลางวงค์ พลศึกษา …………………………………………..
601 590210327 นาย ณัฐวัตร ชัยมณี พลศึกษา …………………………………………..
602 590210328 นาย ธนพล ใจแปง พลศึกษา …………………………………………..
603 590210329 นาย ธนวัฒน์ นันทะเสน พลศึกษา …………………………………………..
604 590210330 นาย นทีกานต์ จันต๊ะคาด พลศึกษา …………………………………………..
605 590210331 นางสาว นริศา บุญมาวงค์ พลศึกษา …………………………………………..
606 590210332 นาย นวดล เกิดก่อวงษ์ พลศึกษา …………………………………………..
607 590210335 นาย พิริยะ ปฏิเวทย์ พลศึกษา …………………………………………..
608 590210336 นาย ล้านนา ก๋าเข่ือน พลศึกษา …………………………………………..
609 590210337 นาย ศุภวิชญ์ จันทาค า พลศึกษา …………………………………………..
610 590210339 นางสาว เสาวลักษณ์ แก่นจันทร์ พลศึกษา …………………………………………..
611 590210340 นางสาว อังคณา ณรงค์อินทร์ พลศึกษา …………………………………………..
612 590210341 นาย อัจฉริยะ กูลเรือน พลศึกษา …………………………………………..
613 590210342 นางสาว อาทิตยา อินทะจักร พลศึกษา …………………………………………..



คณะศึกษาศาสตร์ 16/36 หน่วยเลือกต้ังท่ี 2

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล สำขำวิชำ   ลำยมือช่ือ
614 590210343 นาย อุดมวิทย์ ทะริยะ พลศึกษา …………………………………………..
615 590210344 นาย เอกภพ วรพรรดิศาล พลศึกษา …………………………………………..
616 590210345 นาย เอกศิษฏ์ ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา พลศึกษา …………………………………………..
617 590210346 นาย อักษร พูลเกตุ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
618 590210347 นาย อลังการ มาลาค า คณิตศาสตร์ …………………………………………..
619 590210348 นางสาว กรองกาญจน์ ปานบ้านแพ้ว พลศึกษา …………………………………………..
620 590210349 นาย ธนาธิป บุญเรือง คณิตศาสตร์ …………………………………………..
621 590210350 นางสาว ฑิฆัมพร วังโพธ์ิ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
622 590210351 นาย รัตนพันธ์ ขจรบริรักษ์ ประถมศึกษา …………………………………………..
623 590210352 นางสาว กัณฐิกา ปัญสุวรรณ์ พลศึกษา …………………………………………..
624 600210001 นางสาว กานต์ชนิต แสงแก้ว ประถมศึกษา …………………………………………..
625 600210002 นางสาว กิตติยา นาทันใจ ประถมศึกษา …………………………………………..
626 600210003 นาย ขวัญพนา ไชยชาญ ประถมศึกษา …………………………………………..
627 600210004 นาย จตุรภัทร ศิริบุรี ประถมศึกษา …………………………………………..
628 600210005 นางสาว จุฑามาศ อ๊อดต่อกัน ประถมศึกษา …………………………………………..
629 600210006 นางสาว จุฬารัตน์ คุ้มเณร ประถมศึกษา …………………………………………..
630 600210008 นางสาว ชญานิษฐ์ ใบบอกบุญ ประถมศึกษา …………………………………………..
631 600210009 นางสาว ธัญญลักษณ์ ทันใจ ประถมศึกษา …………………………………………..
632 600210010 นาย ธิติพงศ์ เศรษฐ์ชัยยันต์ ประถมศึกษา …………………………………………..
633 600210011 นาย ธีรพล ใจแสน ประถมศึกษา …………………………………………..
634 600210012 นางสาว นภัสสร สุทธิศีลธรรม ประถมศึกษา …………………………………………..
635 600210013 นางสาว ประภาพร ศรีชมภู ประถมศึกษา …………………………………………..
636 600210014 นางสาว ปวีณ์ธิตา จันทาวงษ์ ประถมศึกษา …………………………………………..
637 600210015 นางสาว ปายนภา โปธาพันธ์ ประถมศึกษา …………………………………………..
638 600210016 นาย พงศ์รวี สิทธิธัญญ์ ประถมศึกษา …………………………………………..
639 600210017 นางสาว พรชิตา ไชยวงศ์ ประถมศึกษา …………………………………………..
640 600210018 นางสาว พรสวรรค์ ทรงสวัสด์ิวงศ์ ประถมศึกษา …………………………………………..
641 600210019 นางสาว ภัทรภร กตัญญู ประถมศึกษา …………………………………………..
642 600210021 นางสาว วชิรญาณ์ กุณามา ประถมศึกษา …………………………………………..
643 600210022 นางสาว วชิราลักษณ์ ฟองค า ประถมศึกษา …………………………………………..
644 600210023 นางสาว ศิรินันท์ หม่องนัน ประถมศึกษา …………………………………………..
645 600210024 นาย สันติสุข ป้อมแสนพล ประถมศึกษา …………………………………………..
646 600210025 นางสาว สิรินุช ใจเอ้ือ ประถมศึกษา …………………………………………..
647 600210026 นางสาว สุนารี สุภาศิริวัฒน์ ประถมศึกษา …………………………………………..
648 600210027 นางสาว สุพิชฌาย์ ชมช่ืน ประถมศึกษา …………………………………………..
649 600210028 นางสาว อัจฉราภรณ์ โมกศักด์ิ ประถมศึกษา …………………………………………..
650 600210029 นางสาว อาภาภรณ์ หอมนาน ประถมศึกษา …………………………………………..
651 600210030 นางสาว อารีรักษ์ อินเป้ีย ประถมศึกษา …………………………………………..
652 600210031 นางสาว อุบลวรรณ ขันค า ประถมศึกษา …………………………………………..
653 600210032 นางสาว กัลยารัตน์ เรืองนาค ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..
654 600210033 นางสาว กาญจนาพร พอสุยะ ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..
655 600210034 นางสาว ฉัตรชลิยา จัตสาร ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..



คณะศึกษาศาสตร์ 17/36 หน่วยเลือกต้ังท่ี 2

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล สำขำวิชำ   ลำยมือช่ือ
656 600210035 นางสาว ชนนิกานต์ ลิขิต ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..
657 600210036 นางสาว ชนิดาภา ตุ่นน่ิม ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..
658 600210037 นางสาว ญาดา แก้วก่ิงจันทร์ ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..
659 600210038 นางสาว ฐิติพร กองอาษา ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..
660 600210039 นางสาว ณัฐณิชา สักลอ ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..
661 600210040 นางสาว ณัฐนรี จรัสโรจนพร ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..
662 600210041 นางสาว ณัฐวลี ใจวังโลก ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..
663 600210042 นางสาว ดาราวรรณ ดวงทิพย์ ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..
664 600210043 นางสาว ธนภรณ์ มูลสถาน ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..
665 600210044 นางสาว ธันยกานต์ ตักเตือน ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..
666 600210045 นางสาว ธิดารัตน์ โนราช ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..
667 600210046 นางสาว นภัสวรรณ บัวมะลิ ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..
668 600210047 นางสาว นิตยา เขียวกาศ ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..
669 600210048 นางสาว ปรียาภรณ์ ภัทรทัฬห์ ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..
670 600210050 นาย พรเทพ รอดวิลัย ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..
671 600210051 นางสาว พรพิมล รัตนเมธีวรกุล ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..
672 600210052 นางสาว พศวีร์ ผดุงทรัพย์ ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..
673 600210053 นาย พันธ์ธง วงศ์ชมภู ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..
674 600210054 นางสาว พิมพ์พร สุทาตัน ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..
675 600210055 นางสาว พีรกานต์ ปัญจรัง ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..
676 600210056 นางสาว ภัคจิรา ทรงศิริภัทร ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..
677 600210057 นางสาว วชิราภรณ์ มีเมตตา ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..
678 600210058 นาย วรัญญู ไชยวงศ์ศรี ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..
679 600210059 นางสาว วิภาภรณ์ วสันต์สวัสด์ิ ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..
680 600210060 นางสาว สาธิยา ชินะวัน ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..
681 600210061 นางสาว สุวนันท์ หม่ืนสุวรรณวดี ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..
682 600210062 นางสาว อชิรญาณ์ บุญลือ ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..
683 600210063 นางสาว อิสริยาภรณ์ พรหมทัศน์ ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..
684 600210064 นางสาว อิสริยาภรณ์ หรือประพันธ์ ไม่ระบุวิชาเอก …………………………………………..
685 600210065 นางสาว กนกวรรณ ค ามอญ อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
686 600210066 นางสาว กฤติยากรณ์ หงษ์อินทร์ อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
687 600210067 นางสาว กัลยรัตน์ อภิญญาลังกร อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
688 600210068 นางสาว ขวัญฤทัย เครืออุ่นเรือน อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
689 600210069 นางสาว จุไรรัตน์ ตันหลวงกาศ อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
690 600210070 นางสาว ชลลดา ต๊ะวงศ์ษา อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
691 600210071 นาย ช่วยอ่อง แสงทอง อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
692 600210072 นางสาว เชียลดา ไชยวงศ์ อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
693 600210073 นางสาว ณัฐกมลวรรณ เร่งเร็ว อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
694 600210074 นางสาว ณัฐกานต์ คงริ อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
695 600210076 นางสาว นัทธพร โปธา อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
696 600210077 นางสาว บุษราคัม เสมอเช้ือ อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
697 600210078 นาย ปริญญา ใยญาติ อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
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698 600210079 นางสาว ปิยธิดา อาภาวัง อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
699 600210081 นางสาว พิชญา ต๊ิบหน่อ อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
700 600210082 นางสาว พิมพ์จินดา ศิริต๊ิบ อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
701 600210083 นาย พีระพงษ์ บุดดี อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
702 600210085 นางสาว ภัทราภรณ์ ทรัพย์ประเสริฐ อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
703 600210087 นางสาว รักษิตา ธิช่างทอง อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
704 600210088 นางสาว วราภรณ์ ศรีจาก อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
705 600210089 นาย วิศวรัชต์ เส้งวัน อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
706 600210090 นาย สรธัญ จิตบุญ อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
707 600210091 นางสาว สุทธิกานต์ ใจส าราญ อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
708 600210092 นางสาว สุธาวัลย์ วังแสน อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
709 600210093 นาย อภิวิชญ์ สถิตศตคุณ อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
710 600210094 นางสาว อิริยา วงษ์พันธ์ อุตสาหกรรมศึกษา …………………………………………..
711 600210095 นางสาว กชพรรณ โนนทิง ภาษาไทย …………………………………………..
712 600210096 นางสาว กนินี ถาริยะ ภาษาไทย …………………………………………..
713 600210097 นาย กฤตบุญ ระประเสริฐ ภาษาไทย …………………………………………..
714 600210098 นาย กัลชาญ เมืองนาง ภาษาไทย …………………………………………..
715 600210099 นาย เกียรติศักด์ิ คงทน ภาษาไทย …………………………………………..
716 600210100 นาย จักรณรงค์ อินพหล ภาษาไทย …………………………………………..
717 600210101 นางสาว จุฑารัตน์ ส าลีราช ภาษาไทย …………………………………………..
718 600210102 นางสาว เจติยา แซ่จึง ภาษาไทย …………………………………………..
719 600210103 นาย รฉัตร ปุญญาอมร ภาษาไทย …………………………………………..
720 600210105 นางสาว ฐิติพร เขียวคง ภาษาไทย …………………………………………..
721 600210106 นาย ณัฐเกียรติ เจริญสุข ภาษาไทย …………………………………………..
722 600210107 นาย ณัฐพล ค าวัง ภาษาไทย …………………………………………..
723 600210108 นาย ณัฐพล เอ้ียวสกุล ภาษาไทย …………………………………………..
724 600210109 นางสาว ณัฐมน มานิตย์ ภาษาไทย …………………………………………..
725 600210110 นางสาว ธมนวรรณ สมปาน ภาษาไทย …………………………………………..
726 600210111 นางสาว ธีรนาฎ จิตตรัตน์ ภาษาไทย …………………………………………..
727 600210112 นางสาว ธีรนุช ค าคุณเมือง ภาษาไทย …………………………………………..
728 600210113 นางสาว นัทธ์นลิน เกล้ียงแก้ว ภาษาไทย …………………………………………..
729 600210114 นาย นัทธพงศ์ รักยา ภาษาไทย …………………………………………..
730 600210115 นางสาว ประพิณพร ฉิมเรือง ภาษาไทย …………………………………………..
731 600210116 นางสาว พิมพิรัตน์ ค าตุ้ย ภาษาไทย …………………………………………..
732 600210117 นางสาว ภัทรารัตน์ พ่ึงชัย ภาษาไทย …………………………………………..
733 600210118 นาย รณชัย ผิวสอาด ภาษาไทย …………………………………………..
734 600210119 นางสาว รติมา สุขอยู่ ภาษาไทย …………………………………………..
735 600210120 นางสาว รัตนาภรณ์ ไผ่เหลือง ภาษาไทย …………………………………………..
736 600210121 นางสาว รัตนาวลี จันทร์ฉ่อง ภาษาไทย …………………………………………..
737 600210122 นางสาว วนิชยา เทพสุคนธ์ ภาษาไทย …………………………………………..
738 600210123 นางสาว วรรณพร บุญเรศ ภาษาไทย …………………………………………..
739 600210124 นางสาว วันวิสาข์ เรืองค า ภาษาไทย …………………………………………..
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740 600210125 นางสาว วิลาสินี เจียว ภาษาไทย …………………………………………..
741 600210126 นางสาว ศิรินภา กันไชย ภาษาไทย …………………………………………..
742 600210127 นาย สัญญลักษณ์ ผากเป้ีย ภาษาไทย …………………………………………..
743 600210128 นาย อนันตภูมิ ปัญญานะ ภาษาไทย …………………………………………..
744 600210129 นาย อภิรมย์ หนองพร้าว ภาษาไทย …………………………………………..
745 600210130 นางสาว กันต์วรา ล่ าฉกรรจ์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
746 600210131 นางสาว ชญานิศ ประทุมมา ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
747 600210133 นาย ชยุตพงศ์ ครุธแก้ว ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
748 600210134 นางสาว ชลดา นักขาย ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
749 600210135 นางสาว ฌานิกา วิริยะนราทิพย์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
750 600210136 นางสาว ฐิติพร กันทะ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
751 600210137 นางสาว ณัฏฐณิชา ช่วยเก้ือ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
752 600210138 นาย ณัฐวุฒิ ขุระสะ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
753 600210139 นางสาว ด่ังดวงใจ แก้วศิริบัณฑิต ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
754 600210140 นางสาว ดาริณี ท้าวแก้ว ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
755 600210141 นาย ธนพนธ์ สารีพ่ัว ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
756 600210142 นาย ธนพล โนราช ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
757 600210143 นาย ปฏิภาณ ปัญญาแก้ว ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
758 600210144 นางสาว ประไพ รักชาติ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
759 600210145 นางสาว ผกาวรรณ อารีย์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
760 600210146 นาย พงศ์กีรติ ทุ้ยแป ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
761 600210148 นาย พศวัชร เมธาภัทรกุล ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
762 600210149 นางสาว พัชรมณฑ์ เจตะภัย ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
763 600210150 นาย ภาคย์ภูมิ ทองฉ่ า ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
764 600210151 นางสาว วรัทยา ยุค ามูล ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
765 600210152 นาย เศรษฐศักด์ิ ปรารมภ์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
766 600210153 นาย สรวิชญ์ เนตรทิพย์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
767 600210154 นางสาว สุวนี แซ่เอ้ียว ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
768 600210155 นางสาว อภิญญา ไชยลังการ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
769 600210156 นางสาว อรณัส ไลไธสง ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
770 600210157 นางสาว อรวรา สุดอ่อน ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
771 600210158 นางสาว อริศรา วัฒนรุ่ง ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
772 600210159 นาย เอกชัย สาใจ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
773 600210160 นางสาว กันตา ตันกุระ สังคมศึกษา …………………………………………..
774 600210161 นาย จตุพร วันนะศร สังคมศึกษา …………………………………………..
775 600210162 นางสาว จิรสุดา เก้าซ้วน สังคมศึกษา …………………………………………..
776 600210163 นาย เจตนิพัทธ์ พาค า สังคมศึกษา …………………………………………..
777 600210164 นาย เจษฎา ปลุกใจ สังคมศึกษา …………………………………………..
778 600210165 นาย ฉัตรมงคล ตุ้ยเต็มวงค์ สังคมศึกษา …………………………………………..
779 600210166 นางสาว ชนานันท์ แสนหลวง สังคมศึกษา …………………………………………..
780 600210167 นางสาว ช่อผกา มณีฉาย สังคมศึกษา …………………………………………..
781 600210168 นาย ต่อศักด์ิ ชินันท์ สังคมศึกษา …………………………………………..
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782 600210169 นางสาว ทิตญามล แสงแก้ว สังคมศึกษา …………………………………………..
783 600210170 นาย ธนกร ยาพรม สังคมศึกษา …………………………………………..
784 600210171 นาย ธนากร ยะถา สังคมศึกษา …………………………………………..
785 600210172 นาย บุญพิทักษ์ พงษ์ปันแก้ว สังคมศึกษา …………………………………………..
786 600210173 นางสาว เบญจวรรณ บรรเลง สังคมศึกษา …………………………………………..
787 600210177 นาย พลวัต มีบุญ สังคมศึกษา …………………………………………..
788 600210178 นางสาว พัชราพร เชอมือ สังคมศึกษา …………………………………………..
789 600210179 นางสาว พัชราภรณ์ หล้าแก้ว สังคมศึกษา …………………………………………..
790 600210180 นางสาว พิชญา ผัสดี สังคมศึกษา …………………………………………..
791 600210181 นาย พีรวิชญ์ ตันบูรณา สังคมศึกษา …………………………………………..
792 600210182 นาย ภาณุพงศ์ หน่อแก้ว สังคมศึกษา …………………………………………..
793 600210183 นาย ภาณุพันธ์ุ สุนันตา สังคมศึกษา …………………………………………..
794 600210184 นาย ภูมิภัทร วรรณชาติ สังคมศึกษา …………………………………………..
795 600210185 นาย รัชพล รัตนอังกูล สังคมศึกษา …………………………………………..
796 600210186 นางสาว วาสนา เก๋ียงแก้ว สังคมศึกษา …………………………………………..
797 600210187 นางสาว วิชชุดา ค าศรีพล สังคมศึกษา …………………………………………..
798 600210188 นางสาว ศุภรัตน์ ชมภูรัตน์ สังคมศึกษา …………………………………………..
799 600210189 นาย อดิศักด์ิ สังข์ไชย สังคมศึกษา …………………………………………..
800 600210190 นาย อนุพงศ์ วิชัยวงศ์ สังคมศึกษา …………………………………………..
801 600210191 นาย อนุพงษ์ แซ่เฒ่า สังคมศึกษา …………………………………………..
802 600210192 นาย อภิภูมิ เปลียวปลอด สังคมศึกษา …………………………………………..
803 600210193 นาย อภิสิทธ์ิ เพ็ญจิตต์ สังคมศึกษา …………………………………………..
804 600210194 นางสาว อรวิชดา กาวิล สังคมศึกษา …………………………………………..
805 600210195 นางสาว ชนิกานต์ พลชา ชีววิทยา …………………………………………..
806 600210196 นางสาว ชัญญา ศิริกันไชย ชีววิทยา …………………………………………..
807 600210197 นางสาว ฐิติชญา ทนุ ชีววิทยา …………………………………………..
808 600210198 นางสาว ดารินทร์ บ้านกล้วย ชีววิทยา …………………………………………..
809 600210199 นางสาว ธนพร รามศิริ ชีววิทยา …………………………………………..
810 600210200 นางสาว ธาริดา ทะอินทร์ ชีววิทยา …………………………………………..
811 600210202 นางสาว ปริตตา พงศ์พันธ์ ชีววิทยา …………………………………………..
812 600210203 นางสาว เปรมิกา จิตอารีย์ ชีววิทยา …………………………………………..
813 600210204 นางสาว เพ็ญพิชชา สายทอง ชีววิทยา …………………………………………..
814 600210205 นางสาว มัลลิกา สีปา ชีววิทยา …………………………………………..
815 600210207 นางสาว ยุชิรา จันทร์สุวรรณ์ ชีววิทยา …………………………………………..
816 600210208 นางสาว รวิภา จารุจุณาวงศ์ ชีววิทยา …………………………………………..
817 600210209 นาย รัชชานนท์ รัตนัง ชีววิทยา …………………………………………..
818 600210210 นางสาว รุ่งนารี ค าชนะ ชีววิทยา …………………………………………..
819 600210211 นาย ศราวุธ ค าขาด ชีววิทยา …………………………………………..
820 600210212 นาย สกุลกิจ กุลนาพันธ์ุ ชีววิทยา …………………………………………..
821 600210214 นางสาว สุภาภรณ์ นนท์สิทธ์ิ ชีววิทยา …………………………………………..
822 600210215 นางสาว อธิษฐาน สานอูป ชีววิทยา …………………………………………..
823 600210216 นางสาว อนุธิดา หนักต้ือ ชีววิทยา …………………………………………..
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824 600210217 นางสาว ญาณิศา แสงทอง ฟิสิกส์ …………………………………………..
825 600210218 นางสาว ญาณิศา โสตะ ฟิสิกส์ …………………………………………..
826 600210219 นางสาว ณัฐธิดา วันวงษ์ ฟิสิกส์ …………………………………………..
827 600210220 นาย ทวีรัฐ ศิริวรรณเมธี ฟิสิกส์ …………………………………………..
828 600210221 นาย ธีรานันท์ บุญเมือง ฟิสิกส์ …………………………………………..
829 600210222 นางสาว นนทพร เพ็งแก้ว ฟิสิกส์ …………………………………………..
830 600210223 นางสาว เปรมจิต เพชรดี ฟิสิกส์ …………………………………………..
831 600210224 นาย พิศิษฐ์ วรรณโชค ฟิสิกส์ …………………………………………..
832 600210226 นางสาว มณฑิตา รุ่งสาง ฟิสิกส์ …………………………………………..
833 600210227 นาย เมธาวี ฉิมนอก ฟิสิกส์ …………………………………………..
834 600210229 นาย วรวุฒิ ฑีฆาวงค์ ฟิสิกส์ …………………………………………..
835 600210230 นาย วรุฒ บุญคงวรโชติ ฟิสิกส์ …………………………………………..
836 600210231 นาย ศรัณย์ หอมรส ฟิสิกส์ …………………………………………..
837 600210233 นาย สหกานต์ ดีอุ่น ฟิสิกส์ …………………………………………..
838 600210234 นาย เสาวภาคย์ ยักสม ฟิสิกส์ …………………………………………..
839 600210235 นางสาว โสภาพรรณ ช่ืนชอบ ฟิสิกส์ …………………………………………..
840 600210236 นางสาว อุทุมพร สอนมาก ฟิสิกส์ …………………………………………..
841 600210238 นางสาว กวิสรา ทาสกุล เคมี …………………………………………..
842 600210239 นางสาว จุฬามาศ เต็มกู้ เคมี …………………………………………..
843 600210240 นาย ณัฐดนัย ค าอ้ายอาจ เคมี …………………………………………..
844 600210241 นางสาว ณัฐริกา ค าเขียว เคมี …………………………………………..
845 600210242 นางสาว ทิพย์อัญญา ฟองนวล เคมี …………………………………………..
846 600210243 นางสาว นาฏยา ชิตเพ่ิม เคมี …………………………………………..
847 600210244 นางสาว ปณิตตา ไชยบัญดิษฐ เคมี …………………………………………..
848 600210246 นางสาว ปัญจรัตน์ ชินไธสง เคมี …………………………………………..
849 600210248 นางสาว พรนภัส ม่ังสูงเนิน เคมี …………………………………………..
850 600210249 นางสาว พัชริญา ปลูกปัญญา เคมี …………………………………………..
851 600210251 นางสาว รัตติยากร พรมรังกา เคมี …………………………………………..
852 600210252 นางสาว ศิรินภา นูตา เคมี …………………………………………..
853 600210253 นางสาว สโรชา คอคง เคมี …………………………………………..
854 600210255 นางสาว อรอนงค์ สีมาพันธ์ เคมี …………………………………………..
855 600210258 นางสาว จุติมา พิทักษ์ธนพัฒน์ ศิลปศึกษา …………………………………………..
856 600210259 นางสาว ชนิตา จันทร์ไทย ศิลปศึกษา …………………………………………..
857 600210260 นาย โชคชัย เจริญสุข ศิลปศึกษา …………………………………………..
858 600210261 นางสาว ณัฐชยา สุภานนท์ ศิลปศึกษา …………………………………………..
859 600210262 นาย ณัฐวัตร สุนันต๊ะ ศิลปศึกษา …………………………………………..
860 600210263 นาย ณัฐวุฒิ บุญยงค์ ศิลปศึกษา …………………………………………..
861 600210264 นางสาว ณิชากร พัวพรพงศ์ ศิลปศึกษา …………………………………………..
862 600210266 นางสาว นภัทร เมืองรุ่งเรือง ศิลปศึกษา …………………………………………..
863 600210267 นาย นิพนธ์ โนนวังชัย ศิลปศึกษา …………………………………………..
864 600210268 นาย บันเทิง ลาภเกิด ศิลปศึกษา …………………………………………..
865 600210270 นางสาว พรธีรา ดวงไชย ศิลปศึกษา …………………………………………..
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866 600210271 นางสาว พรนภา เพชรตะคุ ศิลปศึกษา …………………………………………..
867 600210273 นางสาว พิยดา ช่างแย้ม ศิลปศึกษา …………………………………………..
868 600210274 นางสาว พีรนิตย์ สิทธิสม ศิลปศึกษา …………………………………………..
869 600210275 นางสาว ภัชธีญา อินทร์แก้ว ศิลปศึกษา …………………………………………..
870 600210276 นาย ภานุวัฒน์ บัวกล่ิน ศิลปศึกษา …………………………………………..
871 600210277 นาย วัชระ ตะสิงห์ ศิลปศึกษา …………………………………………..
872 600210278 นางสาว วาสนา ส ามะโน ศิลปศึกษา …………………………………………..
873 600210279 นางสาว ศิรินทร์ญา ศิริโรจน์ปัญญากุล ศิลปศึกษา …………………………………………..
874 600210281 นางสาว สมหญิง แก้วฟองค า ศิลปศึกษา …………………………………………..
875 600210282 นาย สิรวิชญ์ กองค้า ศิลปศึกษา …………………………………………..
876 600210283 นางสาว สุภาวดี กัปกัลป์ ศิลปศึกษา …………………………………………..
877 600210284 นาย สุเมธ ชุ่มวิจารณ์ ศิลปศึกษา …………………………………………..
878 600210285 นางสาว หทัยภัทร จันทรส ศิลปศึกษา …………………………………………..
879 600210287 นาย อนุชา หอมน้อย ศิลปศึกษา …………………………………………..
880 600210288 นางสาว อวิกา วิไลรัตน์ ศิลปศึกษา …………………………………………..
881 600210289 นางสาว กชกร พันชน คณิตศาสตร์ …………………………………………..
882 600210290 นางสาว กัญญาณัฐ งานนันไชย คณิตศาสตร์ …………………………………………..
883 600210292 นาย กีรติ บูชาทิพย์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
884 600210293 นางสาว กุลนันทน์ เรืองค า คณิตศาสตร์ …………………………………………..
885 600210294 นาย คณิน เตจ๊ะสา คณิตศาสตร์ …………………………………………..
886 600210295 นาย คุณากร ดอนชัย คณิตศาสตร์ …………………………………………..
887 600210296 นาย จักรกฤษ สิงห์ไพร คณิตศาสตร์ …………………………………………..
888 600210297 นางสาว ชาลินี ผิวผ่อง คณิตศาสตร์ …………………………………………..
889 600210298 นางสาว ณัฐวรรณ พวงสุวรรณ์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
890 600210299 นาย ดิเรกรัตน์ แงดสันเทียะ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
891 600210300 นาย ธิติกร วังกะ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
892 600210302 นาย ปฐา ปานบ้านแพ้ว คณิตศาสตร์ …………………………………………..
893 600210303 นางสาว ปทิตยา ต้นผล คณิตศาสตร์ …………………………………………..
894 600210304 นางสาว ปริชญา อินเรือน คณิตศาสตร์ …………………………………………..
895 600210305 นาย ปิยะวิทย์ ขัติรัตน์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
896 600210306 นางสาว พรลภัส อุปัญญ์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
897 600210309 นาย ภานุวัฒน์ กาวิน คณิตศาสตร์ …………………………………………..
898 600210310 นาย ภาสกร ดวงค า คณิตศาสตร์ …………………………………………..
899 600210311 นางสาว ภูษณิศา อ่ิมเอิบ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
900 600210312 นางสาว วรพรรณ วัฒนา คณิตศาสตร์ …………………………………………..
901 600210313 นาย วรากร บุญนัก คณิตศาสตร์ …………………………………………..
902 600210314 นาย วัชรพล ผดุงเกียรติสรร คณิตศาสตร์ …………………………………………..
903 600210315 นางสาว ศริมน จันทศรี คณิตศาสตร์ …………………………………………..
904 600210316 นาย ศิวกร กุณาปัน คณิตศาสตร์ …………………………………………..
905 600210318 นาย สหชัย ค าแอ่น คณิตศาสตร์ …………………………………………..
906 600210319 นาย สุภกฤษฏ์ิ ชาพรม คณิตศาสตร์ …………………………………………..
907 600210320 นางสาว อธิชา แสงบุญเรือง คณิตศาสตร์ …………………………………………..
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908 600210321 นาย กษาปณ์ มัทยา พลศึกษา …………………………………………..
909 600210322 นาย เกียรติศักด์ิ ค าป๊ก พลศึกษา …………………………………………..
910 600210323 นาย เกียรติศักด์ิ ดวงนุรัตน์ พลศึกษา …………………………………………..
911 600210324 นาย จิตรภาณุ เซ่ียงหลิว พลศึกษา …………………………………………..
912 600210325 นางสาว ชนัฎดา นันทะเสน พลศึกษา …………………………………………..
913 600210326 นาย ณพนันต์ ศรีจันทร์ พลศึกษา …………………………………………..
914 600210327 นาย ณัฐกุล รักราษฎร์ พลศึกษา …………………………………………..
915 600210329 นาย ธนาคาร วจีสัจจะ พลศึกษา …………………………………………..
916 600210330 นางสาว ธัญชนก กันทะดวง พลศึกษา …………………………………………..
917 600210331 นางสาว ธัญญาวรรณ มูลน า พลศึกษา …………………………………………..
918 600210332 นาย ธีรพัทธ์ คนใหญ่ พลศึกษา …………………………………………..
919 600210335 นางสาว นันทลักษณ์ เกษาพันธ์ พลศึกษา …………………………………………..
920 600210336 นางสาว นิธิมา สังฆคุณ พลศึกษา …………………………………………..
921 600210337 นางสาว บุศยเรศ สวยสด พลศึกษา …………………………………………..
922 600210338 นางสาว เบญจภรณ์ สุภาธง พลศึกษา …………………………………………..
923 600210339 นางสาว ปลายฝัน นาวีพัฒนา พลศึกษา …………………………………………..
924 600210340 นางสาว พรประภา คนเท่ียง พลศึกษา …………………………………………..
925 600210341 นางสาว พิรุฬรัตน์ พูลสมบัติ พลศึกษา …………………………………………..
926 600210342 นางสาว ภณิดา ประเสริฐพงค์ พลศึกษา …………………………………………..
927 600210343 นาย ภัคพงศ์ เย็นใจมา พลศึกษา …………………………………………..
928 600210344 นาย ภาณุพงศ์ พรหมวิรัช พลศึกษา …………………………………………..
929 600210345 นาย ภีระเดช วิเชียรรัตน์ พลศึกษา …………………………………………..
930 600210346 นาย ยุทธกร ณรงค์ศักด์ิสุขุม พลศึกษา …………………………………………..
931 600210347 นาย วรนาถ จันเป็ง พลศึกษา …………………………………………..
932 600210349 นาย วันนิวัต ไชยกลาง พลศึกษา …………………………………………..
933 600210351 นางสาว ศรัลพร ปานฤทธ์ิ พลศึกษา …………………………………………..
934 600210352 นาย สิทธิพัฒน์ ภู่สีทอง พลศึกษา …………………………………………..
935 600210353 นางสาว สิริวิมล พิมแสง พลศึกษา …………………………………………..
936 600210354 นางสาว อริศรา ตาลน้อย พลศึกษา …………………………………………..
937 600210355 นาย อัครวุฒิ วงษ์พิมพ์ พลศึกษา …………………………………………..
938 600210356 นางสาว มาเรียม มีนา ภาษาไทย …………………………………………..
939 600210357 นาย ธนายุต ทะนะวงค์ ฟิสิกส์ …………………………………………..
940 610210001 นาย กณฌาร วัจนะประดิษฐ์ ประถมศึกษา …………………………………………..
941 610210002 นางสาว กัญญารัตน์ สฎาทู ประถมศึกษา …………………………………………..
942 610210003 นางสาว จิณห์จุฑา กันยะพันธ์ ประถมศึกษา …………………………………………..
943 610210004 นาย ชนินทร์ เทือกแถว ประถมศึกษา …………………………………………..
944 610210005 นางสาว ชลิดา ปัญญาบุญ ประถมศึกษา …………………………………………..
945 610210006 นางสาว ฐิติรัตน์ อ่ินอ้าย ประถมศึกษา …………………………………………..
946 610210007 นาย ณัฐวัฒน์ สันเทพ ประถมศึกษา …………………………………………..
947 610210008 นาย ทัตต์ จันทฤกษ์ ประถมศึกษา …………………………………………..
948 610210009 นาย ธนกร รังสิยีรานนท์ ประถมศึกษา …………………………………………..
949 610210010 นางสาว ธัญพิชชา สังข์ใหม่ ประถมศึกษา …………………………………………..
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950 610210011 นาย นัฐกิตต์ิ มะโนโฮ้ง ประถมศึกษา …………………………………………..
951 610210012 นางสาว นัฐวรรณ นันต๊ะปิน ประถมศึกษา …………………………………………..
952 610210013 นางสาว นัทชา ทินอยู่ ประถมศึกษา …………………………………………..
953 610210014 นาย นิติภูมิ มูลไชย ประถมศึกษา …………………………………………..
954 610210015 นางสาว นิรมล เต็มอรุณรุ้ง ประถมศึกษา …………………………………………..
955 610210016 นางสาว บัณฑิตา ฟ่ันเฟือย ประถมศึกษา …………………………………………..
956 610210017 นางสาว เบญจวรรณ ค าเทพ ประถมศึกษา …………………………………………..
957 610210018 นางสาว ปรมาวรินทร์ ตรีรัตนฐากูร ประถมศึกษา …………………………………………..
958 610210019 นางสาว พัทธนันท์ พินิจ ประถมศึกษา …………………………………………..
959 610210020 นางสาว พิชญาพร วรพัฒน์ ประถมศึกษา …………………………………………..
960 610210021 นางสาว ภัทรพร สุริณา ประถมศึกษา …………………………………………..
961 610210022 นางสาว ภัทรวรินทร์ ภูริจิตต์สิริ ประถมศึกษา …………………………………………..
962 610210023 นางสาว มณฑกานต์ กลางโบราณ ประถมศึกษา …………………………………………..
963 610210024 นางสาว มณิชญา ตนะทิพย์ ประถมศึกษา …………………………………………..
964 610210025 นางสาว ลักษณ์วิมล เล่ียมตระกูล ประถมศึกษา …………………………………………..
965 610210026 นางสาว วิภาวี ศาศวัตภักดี ประถมศึกษา …………………………………………..
966 610210027 นางสาว วิริญญา ปัญโญใหญ่ ประถมศึกษา …………………………………………..
967 610210028 นางสาว วิศิษฎา บารมี ประถมศึกษา …………………………………………..
968 610210029 นาย วีรภัทร โตบุญมี ประถมศึกษา …………………………………………..
969 610210030 นางสาว ศรัญญา เมืองฝ้ัน ประถมศึกษา …………………………………………..
970 610210031 นางสาว ศิริขวัญ มุ่งหมาย ประถมศึกษา …………………………………………..
971 610210032 นางสาว อรทัย แสนใส ประถมศึกษา …………………………………………..
972 610210033 นางสาว กมลทิพย์ อินทร ภาษาไทย …………………………………………..
973 610210034 นางสาว กมลภัทร แก่นเพ่ิม ภาษาไทย …………………………………………..
974 610210036 นางสาว กัญญาณัฐ บังคมเนตร ภาษาไทย …………………………………………..
975 610210038 นางสาว จตุพร ป้ันสิน ภาษาไทย …………………………………………..
976 610210039 นาย จอมพล สกุลดี ภาษาไทย …………………………………………..
977 610210040 นางสาว จุฑาทิพย์ ด าค า ภาษาไทย …………………………………………..
978 610210041 นางสาว ชญานิศ ไชยมงคล ภาษาไทย …………………………………………..
979 610210042 นาย ชัยณรงค์ มณีวงค์ ภาษาไทย …………………………………………..
980 610210043 นาย ชิตพล จอมงาม ภาษาไทย …………………………………………..
981 610210044 นางสาว ญาณิศา ศักด์ิสม ภาษาไทย …………………………………………..
982 610210045 นางสาว ณัฐกานต์ ค ายศ ภาษาไทย …………………………………………..
983 610210046 นางสาว ณัฐนันท์ หม่อมศรี ภาษาไทย …………………………………………..
984 610210047 นางสาว ณัฐนิชา ค าดี ภาษาไทย …………………………………………..
985 610210048 นาย ณัฐภัทร หาญจริง ภาษาไทย …………………………………………..
986 610210049 นางสาว ดาริณี ต๊ิบหล้า ภาษาไทย …………………………………………..
987 610210050 นาย ธนพัต กันอูบ ภาษาไทย …………………………………………..
988 610210051 นาย ธนัตถ์พล พรมรักษา ภาษาไทย …………………………………………..
989 610210052 นางสาว ธวัลรัตน์ จันต๊ะ ภาษาไทย …………………………………………..
990 610210053 นางสาว ธิติสุดา พิงคะสัน ภาษาไทย …………………………………………..
991 610210054 นาย ธีรดนย์ สานุมิตร ภาษาไทย …………………………………………..
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992 610210055 นางสาว นภัส วิมลสุจริต ภาษาไทย …………………………………………..
993 610210056 นาย เนติพงษ์ คุณยศย่ิง ภาษาไทย …………………………………………..
994 610210057 นางสาว บัณฑิตา ศรีสด ภาษาไทย …………………………………………..
995 610210058 นางสาว ปฏิญญา คุ่ยต่วน ภาษาไทย …………………………………………..
996 610210059 นางสาว ปริญทิพย์ ทองมนต์ ภาษาไทย …………………………………………..
997 610210060 นางสาว ปร่ิมฤทัย เครือสายใจ ภาษาไทย …………………………………………..
998 610210062 นางสาว พัฒน์นรี วิมล ภาษาไทย …………………………………………..
999 610210064 นางสาว โยชิยาห์ อินเทพ ภาษาไทย …………………………………………..

1000 610210065 นางสาว รติกานต์ หาญยุทธ ภาษาไทย …………………………………………..
1001 610210066 นางสาว รุ้งลาวรรณ สุขเจริญ ภาษาไทย …………………………………………..
1002 610210067 นางสาว ลักษณาวดี โกศล ภาษาไทย …………………………………………..
1003 610210068 นาย วรพงษ์ นาคเมือง ภาษาไทย …………………………………………..
1004 610210069 นาย วัชรินทร์ เอ่ียมกล่ า ภาษาไทย …………………………………………..
1005 610210070 นาย วันเฉลิม อินต๊ะขัน ภาษาไทย …………………………………………..
1006 610210071 นางสาว วาสิตา รวมจิตร ภาษาไทย …………………………………………..
1007 610210073 นาย ศุภวิชญ์ มูลชนะ ภาษาไทย …………………………………………..
1008 610210074 นางสาว สุชญา ทะลิ ภาษาไทย …………………………………………..
1009 610210075 นางสาว สุชัญญา นัยนา ภาษาไทย …………………………………………..
1010 610210076 นางสาว สุดาวัน ค ามา ภาษาไทย …………………………………………..
1011 610210077 นางสาว สุพนิดา วรรณชัย ภาษาไทย …………………………………………..
1012 610210078 นางสาว สุพิชญา กาลันสีมา ภาษาไทย …………………………………………..
1013 610210079 นางสาว อริษา มูลกาวิน ภาษาไทย …………………………………………..
1014 610210080 นางสาว กชพร สิงห์เรือง ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1015 610210081 นางสาว กันติยา โพธ์ิแก้ว ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1016 610210082 นางสาว เกวลิน ดีจิตร ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1017 610210083 นางสาว ชัญญานุช ข่ายสุวรรณ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1018 610210084 นาย ชัยวัฒน์ โกศลพิศิษฐ์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1019 610210085 นาย ณัฐดนัย ขันใจ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1020 610210086 นางสาว ณัฐพร ดวงมณีย์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1021 610210087 นาย ธนกฤต สีเกตุ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1022 610210088 นาย นนทวัฒน์ ภู่ตระกูล ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1023 610210089 นางสาว บรรณพร ท้าวแพทย์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1024 610210090 นาย บรรณรต อินป๋ัน ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1025 610210091 นางสาว ประทานพร อารีรักษ์กุล ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1026 610210092 นางสาว ปริยฉัตร สมงาม ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1027 610210093 นาย พรเทพ แก้วทองค า ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1028 610210094 นาย พรภวิษย์ อะทะไชย ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1029 610210095 นางสาว พรรษมน ทะอินทร์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1030 610210096 นางสาว พัชรินทร์ มาหม่ืน ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1031 610210097 นาย พัฒธนันท์ ดวงแก้ว ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1032 610210098 นางสาว พิชญาภา ประภาเจริญย่ิง ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1033 610210099 นางสาว พิชามญช์ุ แก้วยม ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
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1034 610210100 นางสาว พิมพ์สุชา ปงลังกาพสิษฐ์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1035 610210101 นางสาว พิมลภัทร์ ปัสสา ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1036 610210102 นาย เมธี สุขพันธ์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1037 610210103 นางสาว รวิศรา เพ็งศิริ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1038 610210104 นางสาว ศุภสิริ มณี ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1039 610210105 นาย สหัสวรรษ บุญสงค์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1040 610210106 นางสาว สิริกานดา สันตินิมิตกุล ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1041 610210108 นาย กนนทรรศน์ นาวา สังคมศึกษา …………………………………………..
1042 610210109 นาย กฤตนัย สุพรรณ สังคมศึกษา …………………………………………..
1043 610210110 นาย กัณฑ์เอนก ป่ินปัก สังคมศึกษา …………………………………………..
1044 610210111 นางสาว ชนัญชิดา ผกาแก้ว สังคมศึกษา …………………………………………..
1045 610210112 นางสาว ชนิษฎา นาคธูป สังคมศึกษา …………………………………………..
1046 610210113 นางสาว ชนิสรา มหาโพธิ สังคมศึกษา …………………………………………..
1047 610210114 นางสาว ชลธิชา แก้วโหว้ สังคมศึกษา …………………………………………..
1048 610210115 นาย ฐิติพงศ์ สิทธิบูรณ์ สังคมศึกษา …………………………………………..
1049 610210116 นาย ณภัสกรณ์ เมฆวิบูลย์ สังคมศึกษา …………………………………………..
1050 610210117 นาย ณัฐ ต้องรักชาติ สังคมศึกษา …………………………………………..
1051 610210118 นางสาว ณิชาภัทร มารสาร สังคมศึกษา …………………………………………..
1052 610210119 นางสาว ดวงดาว แก้วกุนนา สังคมศึกษา …………………………………………..
1053 610210120 นาย ธนดล พรมจันตา สังคมศึกษา …………………………………………..
1054 610210121 นาย ธนพงษ์ โชติสิริโสภณ สังคมศึกษา …………………………………………..
1055 610210122 นาย ธนวัฒน์ มาลา สังคมศึกษา …………………………………………..
1056 610210123 นางสาว ธนิตา เทพบุญเรือง สังคมศึกษา …………………………………………..
1057 610210124 นาย ธราธร สะอาดย่ิง สังคมศึกษา …………………………………………..
1058 610210125 นางสาว นฤมล แสงเฮ่อ สังคมศึกษา …………………………………………..
1059 610210126 นาย นิติพงษ์ มหาวงศนันท์ สังคมศึกษา …………………………………………..
1060 610210127 นาย บุญพิทักษ์ ค าโมนะ สังคมศึกษา …………………………………………..
1061 610210128 นาย ปราณชนม์ มาปลูก สังคมศึกษา …………………………………………..
1062 610210129 นางสาว ปริยากร เครือนวล สังคมศึกษา …………………………………………..
1063 610210130 นางสาว มยุรี อินคุณ สังคมศึกษา …………………………………………..
1064 610210131 นางสาว มินตรา มณีดวงพร สังคมศึกษา …………………………………………..
1065 610210132 นาย วสุธา นราพงศ์ สังคมศึกษา …………………………………………..
1066 610210133 นางสาว วิภา ป่ากุญชร สังคมศึกษา …………………………………………..
1067 610210134 นางสาว วิลาวัณย์ เลาว้าง สังคมศึกษา …………………………………………..
1068 610210135 นาย ศุภกิจ แก้วพา สังคมศึกษา …………………………………………..
1069 610210136 นางสาว สุภัค ลุงต๊ะ สังคมศึกษา …………………………………………..
1070 610210137 นาย อดิเรก กาวิเป็ง สังคมศึกษา …………………………………………..
1071 610210138 นาย อนาวิล อินใจ สังคมศึกษา …………………………………………..
1072 610210139 นาย อมรเทพ แปงค า สังคมศึกษา …………………………………………..
1073 610210140 นาย อัครินทร์ โกสีลา สังคมศึกษา …………………………………………..
1074 610210141 นาย อัษฎาวุธ ด าคล้ า สังคมศึกษา …………………………………………..
1075 610210142 นางสาว อาริยาพร ชุ่มวงค์ สังคมศึกษา …………………………………………..
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1076 610210143 นางสาว เบญจมาศ มาสุข ชีววิทยา …………………………………………..
1077 610210144 นาย กฤตณัฐ ไกรศรีบุตร ฟิสิกส์ …………………………………………..
1078 610210145 นางสาว กษมา จันทะปะทัง ฟิสิกส์ …………………………………………..
1079 610210146 นางสาว กัญญ์วรา ใจบุญ ฟิสิกส์ …………………………………………..
1080 610210147 นางสาว กัญญาภัค แสนอ้าย ฟิสิกส์ …………………………………………..
1081 610210148 นาย กิตต์พิพัฒน์ ป้ันประเสริฐ ฟิสิกส์ …………………………………………..
1082 610210149 นาย จิรพันธ์ุ มณีสาร ฟิสิกส์ …………………………………………..
1083 610210150 นางสาว ณัฐณิชา รอดทุกข์ ฟิสิกส์ …………………………………………..
1084 610210151 นาย ณัฐวุฒิ รุ่งศรีนาค ฟิสิกส์ …………………………………………..
1085 610210152 นาย ธนภัทร ไชยขันธ์ ฟิสิกส์ …………………………………………..
1086 610210153 นางสาว ธนัชพร แสงเมืองปักษ์ ฟิสิกส์ …………………………………………..
1087 610210154 นางสาว นัทธมน พันธ์ศรี ฟิสิกส์ …………………………………………..
1088 610210155 นาย ปกรณ์ ศรีระทัต ฟิสิกส์ …………………………………………..
1089 610210156 นาย พงศ์เทพ ชาญสัมพันธ์ ฟิสิกส์ …………………………………………..
1090 610210157 นางสาว พรทิพา ยุติธรรม ฟิสิกส์ …………………………………………..
1091 610210158 นางสาว เพียงลดา ว่องเล่ห์ ฟิสิกส์ …………………………………………..
1092 610210159 นาย ภูมินทร์ ก้องรัตนโกศล ฟิสิกส์ …………………………………………..
1093 610210160 นางสาว ภูษณาภรณ์ แก้วโมรา ฟิสิกส์ …………………………………………..
1094 610210161 นาย วัชรภัทร เขียวผ้ึง ฟิสิกส์ …………………………………………..
1095 610210162 นางสาว วารุณี สวัสดี ฟิสิกส์ …………………………………………..
1096 610210163 นาย ศิวัช หลงสมบุญ ฟิสิกส์ …………………………………………..
1097 610210164 นาย ศุภวิชญ์ วาชรัตน์ ฟิสิกส์ …………………………………………..
1098 610210166 นางสาว อารียา บัวหลวง ฟิสิกส์ …………………………………………..
1099 610210167 นางสาว กมลชนก พานิชอัตรา เคมี …………………………………………..
1100 610210168 นางสาว เกวลี แตงไทย เคมี …………………………………………..
1101 610210169 นาย ไกรสิทธ์ิ ค าเวียงสา เคมี …………………………………………..
1102 610210170 นาย โอบบุญ ภักดีวรการ เคมี …………………………………………..
1103 610210171 นางสาว กัญญารัตน์ ใจสม คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1104 610210172 นาย กิตติพงศ์ สุจริตไพบูลย์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1105 610210173 นางสาว กุลณัฐ ไกลถ่ิน คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1106 610210174 นางสาว เกวรินทร์ เทพวงค์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1107 610210175 นาย เกียรติศักด์ิ ทวีราช คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1108 610210176 นางสาว จรรยพร พรหมเสน คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1109 610210177 นางสาว จุฑามาศ กัลยา คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1110 610210178 นางสาว ชนพร บุญรัตน์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1111 610210179 นางสาว ฌามา สุขสันต์ศิริกุล คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1112 610210180 นาย ณฐกร สกุลรัตน์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1113 610210181 นางสาว ณัฎฐา เกษราภรณ์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1114 610210182 นางสาว ณัฐฐิติ จันทร์ต๊ะวงค์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1115 610210183 นางสาว ณัฐธภรณ์ ใจสว่าง คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1116 610210184 นางสาว ณัฐพร ชมภูปิน คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1117 610210185 นาย ธงไชย นันทะนานุศิษฎ์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
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1118 610210186 นาย ธนภูมิ ฟองค า คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1119 610210187 นางสาว ธวัลพร เชียงทอง คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1120 610210188 นาย ธีรภัทร แสงเทียน คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1121 610210189 นางสาว นิรัชพร ดอนชัย คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1122 610210190 นาย ปฐวี ภัทรเคหะ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1123 610210191 นางสาว ปภัสรา ค าป๋ัง คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1124 610210192 นางสาว ปวรี ต๊ะจันทร์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1125 610210193 นาย พรลภัส ปรัชญาวุฒิรัตน์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1126 610210194 นางสาว พิชญธิดา เอ้ียวถ้ึง คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1127 610210195 นาย พีรพงษ์ เกตุแก้ว คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1128 610210197 นางสาว มณฑิรา โกวาฤทธ์ิ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1129 610210198 นาย ยศกร มหาวรรณ์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1130 610210199 นางสาว วนาลี ทาสุวรรณ์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1131 610210201 นาย วีรภัทร วัสนกร คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1132 610210202 นางสาว ศศิธร จอมตระกูล คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1133 610210203 นางสาว สิตานัน บังเมฆ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1134 610210204 นางสาว สุภัสสรา รุจิธรรมกุล คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1135 610210205 นาย เหนือภูมิ สาทะ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1136 610210206 นางสาว อัญญาพร วงศ์ใหญ่ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1137 610210207 นางสาว กุณฑลี สมณะ พลศึกษา …………………………………………..
1138 610210209 นาย จิรพงศ์ แน่นอุดร พลศึกษา …………………………………………..
1139 610210210 นางสาว เจนจิรา มาเยอะ พลศึกษา …………………………………………..
1140 610210211 นางสาว ฐิรดา วงศ์รอดแก้ว พลศึกษา …………………………………………..
1141 610210212 นาย ณฐชนนท์ ธรรมจันตา พลศึกษา …………………………………………..
1142 610210213 นาย ณัชนนท์ วงษ์มี พลศึกษา …………………………………………..
1143 610210214 นาย ณัฐกิตต์ิ ท าบุญ พลศึกษา …………………………………………..
1144 610210216 นางสาว ณัฐรุจา จ๋ันตา พลศึกษา …………………………………………..
1145 610210217 นาย ณัฐวัตร สวัสดิผล พลศึกษา …………………………………………..
1146 610210218 นาย ธราธร ไข่ค า พลศึกษา …………………………………………..
1147 610210219 นาย ธีรภัคธ์ ล่ าดี พลศึกษา …………………………………………..
1148 610210220 นาย ธีระยุทธ พวงบุบผา พลศึกษา …………………………………………..
1149 610210221 นางสาว นริสรา คร่ึงธิ พลศึกษา …………………………………………..
1150 610210222 นาย ปัจเจก จันทรเสนาวงค์ พลศึกษา …………………………………………..
1151 610210223 นาย พงศ์ปณต อ่ิมเนย พลศึกษา …………………………………………..
1152 610210224 นาย พรภวิษย์ ด่านบุญเรือง พลศึกษา …………………………………………..
1153 610210225 นางสาว พิชญพร จิณเสน พลศึกษา …………………………………………..
1154 610210226 นาย มงคล เขียวสา พลศึกษา …………………………………………..
1155 610210227 นางสาว มุกตาภา ช้างหิน พลศึกษา …………………………………………..
1156 610210228 นางสาว รัชฎาพร กรพาโชค พลศึกษา …………………………………………..
1157 610210229 นาย วีรชน กัลยาวุฒิ พลศึกษา …………………………………………..
1158 610210230 นางสาว ศตพรรณกช สูญโย พลศึกษา …………………………………………..
1159 610210231 นางสาว ศุภชา ใจมาขัติ พลศึกษา …………………………………………..
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1160 610210232 นาย สืบสกุล ค าต๋ัน พลศึกษา …………………………………………..
1161 610210233 นาย อภิวิชญ์ ครัดทัพ พลศึกษา …………………………………………..
1162 610210234 นางสาว จิรัชญา จ าเรียง ประถมศึกษา …………………………………………..
1163 610210235 นาย ทรงธรรภ์ วงค์รัตน์ ประถมศึกษา …………………………………………..
1164 610210236 นาย พงศ์ภรณ์ แนบเกษร ประถมศึกษา …………………………………………..
1165 610210237 นางสาว พัทธ์ธีรา กวางคีรี ประถมศึกษา …………………………………………..
1166 610210238 นางสาว มนธีรา บุญภา ประถมศึกษา …………………………………………..
1167 610210239 นางสาว ศรัญยา ชูเกล้ียง ประถมศึกษา …………………………………………..
1168 610210240 นางสาว ณัฐชา หาญเกิดสิริ ภาษาไทย …………………………………………..
1169 610210241 นาย ณัฐพล ถนอมเสียง ภาษาไทย …………………………………………..
1170 610210242 นาย ทวีศักด์ิ ดวงดี ภาษาไทย …………………………………………..
1171 610210243 นางสาว ธัชญาณี รุ่งรัตนกุลศรี ภาษาไทย …………………………………………..
1172 610210244 นางสาว ยศวดี สุวรรณวงศ์ ภาษาไทย …………………………………………..
1173 610210245 นางสาว ญาดา กล่ินนคร ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1174 610210246 นางสาว นภาวรรณ ระย้าย้อย ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1175 610210247 นาย ปฏิภาณ เสมอภาพ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1176 610210248 นางสาว วรญา บุญจอม ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1177 610210249 นาย วรรณชัย ค าย่ิง ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1178 610210250 นางสาว ศิรดา ชมภูศรี ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1179 610210251 นาย สุขสันติ ศรีบัวเทศ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1180 610210252 นางสาว สุพรรณิการ์ แก้วแกมเกษ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1181 610210254 นางสาว นนทกร มหานาม สังคมศึกษา …………………………………………..
1182 610210256 นางสาว กัณฐิกา ธิมาจร ชีววิทยา …………………………………………..
1183 610210257 นางสาว กานต์กนก ศรีธรรม ชีววิทยา …………………………………………..
1184 610210258 นาย กิตติภัทร์ รจนัย ชีววิทยา …………………………………………..
1185 610210260 นางสาว ญาณิศา ยันตรวัฒนา ชีววิทยา …………………………………………..
1186 610210261 นาย ฐิติกร ค าป๋ัน ชีววิทยา …………………………………………..
1187 610210262 นาย ณัฐ สุคนมณี ชีววิทยา …………………………………………..
1188 610210263 นาย ณัฐชัย โปมิน ชีววิทยา …………………………………………..
1189 610210264 นางสาว ถลัชนันท์ คงเสมอ ชีววิทยา …………………………………………..
1190 610210265 นาย ธนาธิป หน่อเมืองค า ชีววิทยา …………………………………………..
1191 610210266 นางสาว เบญญาพร กาวีวล ชีววิทยา …………………………………………..
1192 610210267 นางสาว ปณิดา เครือค าอ้าย ชีววิทยา …………………………………………..
1193 610210268 นางสาว พรทิวา โลราช ชีววิทยา …………………………………………..
1194 610210269 นางสาว พิมพ์ผกา แต่นสุ่ย ชีววิทยา …………………………………………..
1195 610210270 นาย พุฒิพงษ์ จันตระ ชีววิทยา …………………………………………..
1196 610210272 นางสาว ภัทรกัณย์ ภิญโญ ชีววิทยา …………………………………………..
1197 610210273 นางสาว วนัชพร ขอนแก้ว ชีววิทยา …………………………………………..
1198 610210275 นางสาว ศุภลักษณ์ เสือคง ชีววิทยา …………………………………………..
1199 610210276 นาย สมพล กลัดน้อย ชีววิทยา …………………………………………..
1200 610210277 นางสาว อนุตตรีย์ กองค า ชีววิทยา …………………………………………..
1201 610210279 นางสาว จิรชยา สิริ ฟิสิกส์ …………………………………………..
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1202 610210280 นางสาว ฐิตินันท์ พรมค า ฟิสิกส์ …………………………………………..
1203 610210281 นางสาว ณัฐกานต์ วงชัยยา ฟิสิกส์ …………………………………………..
1204 610210282 นาย เดชาวัต สร้อยจิตร ฟิสิกส์ …………………………………………..
1205 610210283 นางสาว ศิริภรณ์ แก้วแสนสาย ฟิสิกส์ …………………………………………..
1206 610210284 นางสาว ศิวรักษ์ วุฒิการณ์ ฟิสิกส์ …………………………………………..
1207 610210285 นางสาว อารวรรณ จันทร์สม ฟิสิกส์ …………………………………………..
1208 610210286 นางสาว กนกวรรณ ศรีชาติ เคมี …………………………………………..
1209 610210287 นางสาว จิรัชญา กรุณาก้อ เคมี …………………………………………..
1210 610210288 นางสาว ฐิติลักษณ์ โมราศิลป์ เคมี …………………………………………..
1211 610210289 นาย ณัฐวุฒิ ประพันธ์กุล เคมี …………………………………………..
1212 610210290 นางสาว ณิพานันท์ มหาวัง เคมี …………………………………………..
1213 610210291 นาย เดชาวัต แน่นอุดร เคมี …………………………………………..
1214 610210292 นาย ธนกฤต มะตัน เคมี …………………………………………..
1215 610210293 นาย นวินดา จันทร์ประทีป เคมี …………………………………………..
1216 610210294 นาย พจนินท์ สุธรรม เคมี …………………………………………..
1217 610210295 นางสาว พรนภา ดอกไม้ เคมี …………………………………………..
1218 610210296 นาย พีระนัฐ เผ่าไทย เคมี …………………………………………..
1219 610210297 นางสาว ภัทรนันท์ ทินวล เคมี …………………………………………..
1220 610210298 นางสาว รินรดา ธรรมโม เคมี …………………………………………..
1221 610210299 นางสาว วาสนา บุญพิมล เคมี …………………………………………..
1222 610210300 นางสาว ศุภกานต์ อุทธิสินธ์ุ เคมี …………………………………………..
1223 610210301 นางสาว สุพรรษา ข้ามหน่ึง เคมี …………………………………………..
1224 610210302 นางสาว อภิญญา เพชรทอง เคมี …………………………………………..
1225 610210304 นาย จารุพงศ์ บุตรแก้ว คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1226 610210305 นางสาว ณัชชา สายทองทิพย์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1227 610210306 นาย ธันวา ลาสิงห์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1228 610210307 นาย ปริทัศน์ มานะลอ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1229 610210308 นางสาว ปิยธิดา ยืนยงค์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1230 610210309 นางสาว พศิกา ปลุกเสก คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1231 610210310 นาย ยศวรรธน์ รัตนวรากร คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1232 610210311 นางสาว รุจรวี ทองเกล้ียง คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1233 610210312 นาย วรรธนัย ชุมพล คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1234 610210313 นางสาว ศิริลักษณ์ พลตา คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1235 610210314 นางสาว สุปรียา จันธิมา คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1236 610210315 นาย หาญณรงค์ อ านวย คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1237 610210316 นางสาว อารีรัตน์ ทะนันชัย คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1238 610210317 นางสาว อุรัสยา ช่ืนมี คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1239 610210318 นาย กรีระพัฒน์ ล้ิมประสพ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1240 610210319 นางสาว นลิน ชาญวิทย์ปทุม ชีววิทยา …………………………………………..
1241 610210320 นางสาว ปภาวรินท์ สายทอง เคมี …………………………………………..
1242 610210322 นางสาว ชนัญญา ตนะทิพย์ ประถมศึกษา …………………………………………..
1243 610210323 นางสาว รุจิกร ไชยยังค า ประถมศึกษา …………………………………………..
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1244 610210324 นางสาว วริษา รักนา ประถมศึกษา …………………………………………..
1245 610210325 นาย วัฒนวิทย์ ผ่องโต ประถมศึกษา …………………………………………..
1246 610210326 นางสาว วารุณี เข็มแก้ว ประถมศึกษา …………………………………………..
1247 610210327 นาย ภิรมย์พร โจเรือน ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1248 610210328 นาย นิตินัย ใจโลกา สังคมศึกษา …………………………………………..
1249 610210329 นางสาว ลัดดาวัลย์ เจิดพงศ์จรัส สังคมศึกษา …………………………………………..
1250 610210330 นางสาว ศศิธร หารจริง สังคมศึกษา …………………………………………..
1251 610211802 นางสาว YUMIKO SATO ภาษาไทย …………………………………………..
1252 620210001 นางสาว กัญญาณัฐ พรมมี ประถมศึกษา …………………………………………..
1253 620210002 นางสาว เกศรา พรมใจ ประถมศึกษา …………………………………………..
1254 620210003 นางสาว เกศราภรณ์ พรหมศรี ประถมศึกษา …………………………………………..
1255 620210004 นาย คณิศร ชัยเนตร ประถมศึกษา …………………………………………..
1256 620210005 นางสาว เจนนภา เป็นใจ ประถมศึกษา …………………………………………..
1257 620210006 นางสาว ฉัตรนภา ยศปัญญา ประถมศึกษา …………………………………………..
1258 620210007 นางสาว ชลธิชา นาฤทธ์ิ ประถมศึกษา …………………………………………..
1259 620210008 นางสาว ชาดา วงศ์หาญ ประถมศึกษา …………………………………………..
1260 620210009 นาย ชินพัฒน์ นามเจิง ประถมศึกษา …………………………………………..
1261 620210010 นาย ณัฐพล ไชยชโย ประถมศึกษา …………………………………………..
1262 620210011 นาย ธนธัช นิลสลัว ประถมศึกษา …………………………………………..
1263 620210012 นาย ธนพล มหาลือ ประถมศึกษา …………………………………………..
1264 620210013 นางสาว ธัญวรัตม์ ยศพิมสาร ประถมศึกษา …………………………………………..
1265 620210014 นางสาว นันทิชา คู้ลู้ ประถมศึกษา …………………………………………..
1266 620210015 นางสาว บัณฑิตา วงค์ประเสริฐ ประถมศึกษา …………………………………………..
1267 620210016 นางสาว ใบตอง แก้วแดง ประถมศึกษา …………………………………………..
1268 620210017 นางสาว ปัทมพร สมฉันท์ ประถมศึกษา …………………………………………..
1269 620210018 นางสาว ป่ินปินันธ์ ยอดสุขศิริ ประถมศึกษา …………………………………………..
1270 620210019 นางสาว พนิตกาญจน์ กันทะวงค์ ประถมศึกษา …………………………………………..
1271 620210020 นางสาว พิมพ์ชนิตว์ ไชยพรหม ประถมศึกษา …………………………………………..
1272 620210021 นางสาว พิมพ์มาดา เจริญวัย ประถมศึกษา …………………………………………..
1273 620210022 นางสาว พุทธชาติ วิหก ประถมศึกษา …………………………………………..
1274 620210023 นางสาว วิจิตรา ใจปินตา ประถมศึกษา …………………………………………..
1275 620210024 นาย ศิริเวช รัตนศาสตร์ชาญ ประถมศึกษา …………………………………………..
1276 620210025 นางสาว ศุภากร สุวรรณจันทร์ ประถมศึกษา …………………………………………..
1277 620210026 นาย สืบสกุล พูลสุข ประถมศึกษา …………………………………………..
1278 620210027 นางสาว สุรดา นายอง ประถมศึกษา …………………………………………..
1279 620210028 นางสาว สุริยฏา อรินทร ประถมศึกษา …………………………………………..
1280 620210029 นางสาว สุวิชา ตาปวง ประถมศึกษา …………………………………………..
1281 620210030 นางสาว หทัยชนก ปล้ืมสูตร ประถมศึกษา …………………………………………..
1282 620210031 นางสาว อชิรญา เครืออ่ิม ประถมศึกษา …………………………………………..
1283 620210032 นางสาว อารียา กาจารี ประถมศึกษา …………………………………………..
1284 620210033 นาย อิศรานนท์ หวานเสียง ประถมศึกษา …………………………………………..
1285 620210034 นางสาว กรกมล น้อยทิม ภาษาไทย …………………………………………..
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1286 620210035 นางสาว กานต์ธิดา พลสังข์ ภาษาไทย …………………………………………..
1287 620210036 นางสาว กาลัญญุตา ธะนะตา ภาษาไทย …………………………………………..
1288 620210037 นางสาว ฉัตรพร เสมอใจ ภาษาไทย …………………………………………..
1289 620210038 นางสาว ชนกานต์ บัวภาศรี ภาษาไทย …………………………………………..
1290 620210039 นางสาว ชนนีญา สิทธิราช ภาษาไทย …………………………………………..
1291 620210040 นางสาว ชมพูนุท วิชัยปะ ภาษาไทย …………………………………………..
1292 620210041 นางสาว ณัฐธิดา กาพรม ภาษาไทย …………………………………………..
1293 620210042 นางสาว ตรีรัตน์ พุ่มพิลา ภาษาไทย …………………………………………..
1294 620210043 นางสาว ธมนวรรณ คันธรส ภาษาไทย …………………………………………..
1295 620210044 นางสาว ธิติมา ค าเทพ ภาษาไทย …………………………………………..
1296 620210045 นาย ธีรธาดา ส่ือสาร ภาษาไทย …………………………………………..
1297 620210046 นางสาว นลินี อินขัติ ภาษาไทย …………………………………………..
1298 620210047 นาย บัญญวัต ทนันชัย ภาษาไทย …………………………………………..
1299 620210048 นางสาว พรปวีณ์ เลิศลักษมี ภาษาไทย …………………………………………..
1300 620210049 นางสาว พัชรินทร์ พูลสวัสด์ิ ภาษาไทย …………………………………………..
1301 620210050 นางสาว พิมพ์ชล แสงนวล ภาษาไทย …………………………………………..
1302 620210051 นาย พุฒิพงศ์ มูลถี ภาษาไทย …………………………………………..
1303 620210052 นาย ภูมิ ลาดใจ ภาษาไทย …………………………………………..
1304 620210053 นางสาว มณชกร สุขใจ ภาษาไทย …………………………………………..
1305 620210054 นางสาว รุ้งลาวัลย์ ลุงแอ ภาษาไทย …………………………………………..
1306 620210055 นาย วัฒนา บ้านกล้วย ภาษาไทย …………………………………………..
1307 620210056 นางสาว วิชญาพร วรรณเลิศ ภาษาไทย …………………………………………..
1308 620210057 นางสาว วิชญาพร สุวรรณประกาย ภาษาไทย …………………………………………..
1309 620210058 นางสาว ศัจนันท์ ธนกิจประภาพันธ์ุ ภาษาไทย …………………………………………..
1310 620210059 นาย ศุภวิชญ์ ปินตากุล ภาษาไทย …………………………………………..
1311 620210060 นาย สรวิชย์ ค าราพิช ภาษาไทย …………………………………………..
1312 620210061 นางสาว สุธิชา คุ้มแพร ภาษาไทย …………………………………………..
1313 620210062 นางสาว สุวดี คาบเพ็ชร ภาษาไทย …………………………………………..
1314 620210063 นาย อติวิชญ์ เมืองทรัพย์ ภาษาไทย …………………………………………..
1315 620210064 นางสาว อธิชา สมศรี ภาษาไทย …………………………………………..
1316 620210065 นางสาว อนุธิดา มากเจริญ ภาษาไทย …………………………………………..
1317 620210066 นาย อันดามัน สันติอภิรักษ์ ภาษาไทย …………………………………………..
1318 620210067 นางสาว กชกร ยาปัน ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1319 620210069 นาย กฤตภูมิ เผ่ากันทะ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1320 620210070 นางสาว ณฐภัทร ซาวมี ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1321 620210071 นาย ณัฐนนท์ มาเป็ง ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1322 620210072 นางสาว ธณัญญา กันทจักร์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1323 620210073 นาย ธนภัทร พานิชกิจ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1324 620210074 นาย ธนากร เจ๊กแจว ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1325 620210075 นางสาว ธมลวรรณ แปงการิยา ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1326 620210076 นางสาว ธัญญาพร คงสวัสด์ิ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1327 620210077 นางสาว นิรดา ภูจอมจิตร ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
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1328 620210078 นางสาว ปุณณกานต์ นิลนาค ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1329 620210079 นางสาว พัทธนันท์ กันยะมี ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1330 620210080 นางสาว พิชญ์สินี นิรันรัตน์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1331 620210081 นางสาว พิชญาภา ศรีใจอินทร์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1332 620210082 นาย พีรภพ แก้วค าปา ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1333 620210083 นางสาว ภาวิดา ไชยพันธ์ุ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1334 620210084 นางสาว ภิญญาพัชร์ ปัญญานะ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1335 620210085 นาย ภูมิภัทร หมายพิทักษ์พงศ์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1336 620210086 นาย ภูริณัฐ สมฤทธ์ิ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1337 620210087 นาย วัชรพงษ์ วงศ์กรด ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1338 620210088 นาย ศรวุฒิ สุระดม ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1339 620210089 นาย ศาศวัศ ดวงทิพย์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1340 620210090 นาย สรวิศ ใจมาวงค์ ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1341 620210091 นางสาว อารยา บุญชู ภาษาอังกฤษ …………………………………………..
1342 620210092 นางสาว กนิกนันต์ เรืองเดช สังคมศึกษา …………………………………………..
1343 620210093 นาย คเณศวร วารี สังคมศึกษา …………………………………………..
1344 620210094 นางสาว ครองขวัญ พันธ์ุพาณิชย์ สังคมศึกษา …………………………………………..
1345 620210095 นางสาว จันทนิภา แซ่เหอะ สังคมศึกษา …………………………………………..
1346 620210096 นางสาว ฉันทิกา เมืองศิริ สังคมศึกษา …………………………………………..
1347 620210097 นางสาว ชนิกานต์ จ่าพล สังคมศึกษา …………………………………………..
1348 620210098 นางสาว ชลิตา ประยูรศรี สังคมศึกษา …………………………………………..
1349 620210099 นาย ชัยธวัช ธาราใสเย็น สังคมศึกษา …………………………………………..
1350 620210100 นาย ทินภัทร ภาชะนนท์ สังคมศึกษา …………………………………………..
1351 620210101 นางสาว ธนวันต์ สุวรรณสิงหาสน์ สังคมศึกษา …………………………………………..
1352 620210102 นางสาว ธัญรดา หยุมปัญญา สังคมศึกษา …………………………………………..
1353 620210103 นางสาว ธันย์ชนก ทิพกนก สังคมศึกษา …………………………………………..
1354 620210104 นางสาว นิตยา มาเยอะ สังคมศึกษา …………………………………………..
1355 620210105 นางสาว ปพิชญา ขันธารักษ์ สังคมศึกษา …………………………………………..
1356 620210106 นาย พรหมพิริยะ ถ้อยค า สังคมศึกษา …………………………………………..
1357 620210107 นางสาว พันธ์อิงคกานต์ ธนะหมอก สังคมศึกษา …………………………………………..
1358 620210108 นาย พีรดนย์ กตัญญู สังคมศึกษา …………………………………………..
1359 620210109 นางสาว พุทธรักษา วังป่า สังคมศึกษา …………………………………………..
1360 620210110 นาย ภัทรพล นวลน่ิม สังคมศึกษา …………………………………………..
1361 620210111 นางสาว ภันฑิราพร เรือนแก้ว สังคมศึกษา …………………………………………..
1362 620210112 นาย ภูวสิษฏ์ แสงผาบ สังคมศึกษา …………………………………………..
1363 620210113 นางสาว โมเม ขวานทอง สังคมศึกษา …………………………………………..
1364 620210114 นาย ยุทธกานต์ อินถาอ้าย สังคมศึกษา …………………………………………..
1365 620210115 นางสาว วชิราภรณ์ ทองจิตร สังคมศึกษา …………………………………………..
1366 620210116 นางสาว วรินทร จรัสธิอวน สังคมศึกษา …………………………………………..
1367 620210117 นางสาว วสิกา ชมภูเครือ สังคมศึกษา …………………………………………..
1368 620210118 นาย วัฒนพนธ์ บุญป๋ัน สังคมศึกษา …………………………………………..
1369 620210119 นางสาว ศรัณย์พร กันใหม่ สังคมศึกษา …………………………………………..
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1370 620210120 นางสาว ศศิธร วงโยโพ สังคมศึกษา …………………………………………..
1371 620210121 นาย ศิรวิชญ์ สายฝูง สังคมศึกษา …………………………………………..
1372 620210122 นางสาว สมิตา ไชยสาลี สังคมศึกษา …………………………………………..
1373 620210123 นาย สหภพ จรเอ้กา สังคมศึกษา …………………………………………..
1374 620210124 นางสาว สิริพร มนตรี สังคมศึกษา …………………………………………..
1375 620210125 นาย สุภัทรชัย ศรีกวินนาถ สังคมศึกษา …………………………………………..
1376 620210126 นางสาว สุวิภา ศรีบุญดีสกุล สังคมศึกษา …………………………………………..
1377 620210127 นางสาว อัญชลีพร ห่วงศร สังคมศึกษา …………………………………………..
1378 620210128 นางสาว กนกนภัส ทองเฉิดฉาย ชีววิทยา …………………………………………..
1379 620210129 นางสาว กัญญรัตน์ เสนาธรรม ชีววิทยา …………………………………………..
1380 620210130 นางสาว เกวลิน การภักดี ชีววิทยา …………………………………………..
1381 620210131 นาย ณัฐวุฒิ วงษาฝ้ัน ชีววิทยา …………………………………………..
1382 620210132 นาย ตราภูมิ เข่ือนค า ชีววิทยา …………………………………………..
1383 620210133 นาย ธนกฤต ปาลวิสุทธ์ิ ชีววิทยา …………………………………………..
1384 620210134 นาย ธนกฤต อินทิพย์ ชีววิทยา …………………………………………..
1385 620210135 นางสาว ประภา ศรีรัตนประพันธ์ ชีววิทยา …………………………………………..
1386 620210136 นางสาว ปรินทร ทรัพย์ภู่ ชีววิทยา …………………………………………..
1387 620210137 นางสาว เปรมมิกา ทะขัติ ชีววิทยา …………………………………………..
1388 620210138 นาย พันธกานต์ นันต๊ะ ชีววิทยา …………………………………………..
1389 620210139 นางสาว มาฆวรรณ วรรณแก้ว ชีววิทยา …………………………………………..
1390 620210140 นางสาว มุกตาภา เสมอใจ ชีววิทยา …………………………………………..
1391 620210141 นางสาว เมรินทร์ สิทธิบุญมี ชีววิทยา …………………………………………..
1392 620210142 นางสาว สิรพัชร บุรีเทพ ชีววิทยา …………………………………………..
1393 620210143 นางสาว สิริยากร ธนะภาษี ชีววิทยา …………………………………………..
1394 620210144 นางสาว สุพิชชา ทิพย์ปัญญา ชีววิทยา …………………………………………..
1395 620210145 นาย สุรเกียรติ สมบูรณ์ ชีววิทยา …………………………………………..
1396 620210146 นาย อัสมาร์ โตะรายอ ชีววิทยา …………………………………………..
1397 620210147 นางสาว อุณาพร เจริญพร ชีววิทยา …………………………………………..
1398 620210148 นางสาว ฉัตรชนก สุทธหลวง ฟิสิกส์ …………………………………………..
1399 620210149 นาย ศตคุณ ค าชัย ฟิสิกส์ …………………………………………..
1400 620210150 นาย ชนาธิป ฟักรักษา เคมี …………………………………………..
1401 620210151 นางสาว ชนิสรา วรรณแดง เคมี …………………………………………..
1402 620210152 นาย ชัชวาล สีหะธรรม เคมี …………………………………………..
1403 620210153 นาย โชคชัย มังตา เคมี …………………………………………..
1404 620210154 นาย ณัฐญาณ นวลแก้ว เคมี …………………………………………..
1405 620210155 นาย ธนสร ดอนน้อย เคมี …………………………………………..
1406 620210156 นางสาว นพจิรา วงศ์ชมภู เคมี …………………………………………..
1407 620210157 นางสาว เบญญาภา ไม้หอม เคมี …………………………………………..
1408 620210158 นาย ปณชัย อุปละ เคมี …………………………………………..
1409 620210159 นางสาว ปพัชญา กาศโอสถ เคมี …………………………………………..
1410 620210160 นางสาว พราวฝัน นาวีพัฒนา เคมี …………………………………………..
1411 620210161 นางสาว พินทุสร เมืองช่ืน เคมี …………………………………………..
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1412 620210162 นางสาว พิมพ์ชนก แก้วมณี เคมี …………………………………………..
1413 620210163 นางสาว พิสมร ตรีรัตนาการ เคมี …………………………………………..
1414 620210164 นาย ภาคภูมิ มาตยาคุณ เคมี …………………………………………..
1415 620210165 นาย วงศธร สารทอง เคมี …………………………………………..
1416 620210166 นาย วัชรพงษ์ ผลาผล เคมี …………………………………………..
1417 620210167 นาย วิชชากร ขอนดอก เคมี …………………………………………..
1418 620210168 นาย สรวิศ เช้ือทอง เคมี …………………………………………..
1419 620210169 นางสาว สุทธิดา แซ่ล้ิม เคมี …………………………………………..
1420 620210170 นางสาว สุวภัทร วงศ์ธนบัตร เคมี …………………………………………..
1421 620210172 นาย กฤษฎี ธารรัตนานุกูล คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1422 620210173 นาย กัณฑชาติ ปะทิ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1423 620210174 นาย ขจรยศ งานหม่ัน คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1424 620210175 นาย ประการ เมืองมานิตย์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1425 620210176 นาย ภูบดี สุริวรรณ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1426 620210177 นางสาว วนิดา ม่วงสุข คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1427 620210178 นางสาว วิลาสินี คล้ายแท้ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1428 620210179 นางสาว อภิสรา คุณาสุธีรัตน์ คณิตศาสตร์ …………………………………………..
1429 620210180 นาย กรณ์ณัฐดนัย มะโนค า พลศึกษา …………………………………………..
1430 620210181 นางสาว กวินนา ระดม พลศึกษา …………………………………………..
1431 620210182 นางสาว ขวัญข้าว ดวงลีดี พลศึกษา …………………………………………..
1432 620210183 นาย ชวกร บุญลือ พลศึกษา …………………………………………..
1433 620210184 นาย ชัยรุ่งโรจน์ กิตติวิเศษกุล พลศึกษา …………………………………………..
1434 620210185 นาย ณัฐดนัย เศษรัตนา พลศึกษา …………………………………………..
1435 620210186 นางสาว ณัฐธิดา ใจใส พลศึกษา …………………………………………..
1436 620210187 นาย ณัฐพงษ์ ศิริสิทธ์ิ พลศึกษา …………………………………………..
1437 620210188 นาย ตะวัน น ามะ พลศึกษา …………………………………………..
1438 620210189 นาย ทรงยศ ปานค า พลศึกษา …………………………………………..
1439 620210190 นาย ธนดล จิตงาม พลศึกษา …………………………………………..
1440 620210191 นาย ธนวัฒน์ จันทภาโส พลศึกษา …………………………………………..
1441 620210192 นาย ธนากร ดกพฤกษ์ พลศึกษา …………………………………………..
1442 620210193 นางสาว นารี วิลามาศ พลศึกษา …………………………………………..
1443 620210194 นาย นิติภูมิ ศรีสุข พลศึกษา …………………………………………..
1444 620210195 นาย พรพงษ์ ไทยตรง พลศึกษา …………………………………………..
1445 620210196 นาย พิเชษฐ์ หล้าป้อ พลศึกษา …………………………………………..
1446 620210197 นางสาว ภัณฑิลา นวลเมือง พลศึกษา …………………………………………..
1447 620210198 นาง ภัทรพล แสนค าตัน พลศึกษา …………………………………………..
1448 620210199 นางสาว ภัทรภร จิกยอง พลศึกษา …………………………………………..
1449 620210200 นาย ภูมิรพี พรมสี พลศึกษา …………………………………………..
1450 620210201 นาย มณเฑียรศิรัตน์ ต้นผล พลศึกษา …………………………………………..
1451 620210202 นาย มานิตย์ ขันเอีย พลศึกษา …………………………………………..
1452 620210203 นางสาว รมย์ชลี ค าภิวงค์ พลศึกษา …………………………………………..
1453 620210204 นาย รัฐศาสตร์ แสนอินทร์ พลศึกษา …………………………………………..
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ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล สำขำวิชำ   ลำยมือช่ือ
1454 620210205 นางสาว เลนิน จ าปาค า พลศึกษา …………………………………………..
1455 620210206 นางสาว วรัญญา ไชยมูล พลศึกษา …………………………………………..
1456 620210207 นาย วิรัท บุญคงวรโชติ พลศึกษา …………………………………………..
1457 620210208 นางสาว สุดารัตน์ มากะนัต พลศึกษา …………………………………………..
1458 620210209 นางสาว อรุณี เนาว์ชมภู พลศึกษา …………………………………………..

ประธานคณะกรรมการด าเนินการเลือกต้ัง สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

        จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน

                         ประกาศ ณ วันท่ี     4  ธันวาคม  2562

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อ านาจ   อยู่สุข)
รองอธิการบดี


