
ประกาศรายชือ่และหอ้งสอบสําหรับนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา 2562 

เพื่อเข้าสอบวัดระดับความรู้ก่อนเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (100 ข้อ), วิชาทักษะวิชาชีพครู 
(50 ข้อ) สําหรับนักศึกษาสายครู และ PBRU English Placement Test (100 ข้อ)   

ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 – 15.00 น. 
 

ข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าห้องสอบ 

1. แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2. นักศึกษาต้องนําบัตรประจําตัวประชาชน  โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและ 

ยังไม่หมดอายุ แสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ และวางไว้บนโต๊ะท่ีนั่งสอบ 
3. อนุญาตให้นําเฉพาะปากกา ดินสอดํา 2B ขึ้นไป กบเหลาดินสอ และยางลบ 

เข้าห้องสอบได้เท่านั้น 
4. อนุญาตให้นํานาฬิกาเข้าห้องสอบ ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาเพื่อใช้ดูเวลาเท่านั้น 

นาฬิกาท่ีห้ามนําเข้าห้องสอบ คือ “นาฬิกาท่ีใช้คํานวณได้ ถ่ายรูปได้” 
5. ห้ามเปิดหรือทําแบบทดสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด เม่ือกรรมการ 

คุมสอบประกาศอนุญาตจึงเปิดแบบทดสอบได้ และให้ผู้เข้าสอบทุกคนอ่านคําอธิบาย 
ในแบบทดสอบอย่างละเอียด  รอบคอบ และต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของแบบทดสอบ
แต่ละวิชาอย่างเคร่งครัด 

6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลากําหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 
30 นาที  และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบทุกคนออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ 
หากมีเหตุจําเป็นระหว่างการสอบ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งกรรมการคุมสอบทราบ โดยให้
กรรมการคุมสอบพิจารณาดําเนินการตามเหตุจําเป็นเป็นรายกรณี 

 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าสอบ ให้มาติดต่อท่ีฝ่ายทะเบียนก่อนถึงเวลาเข้าสอบ 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
9 กรกฎาคม 2562 



วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1421
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624101101 นางสาวกนกพร แน่นแฟ้น ภาษาไทย
2 624101102 นางสาวกนกพร ป้านสะอาด ภาษาไทย
3 624101103 นางสาวกฤติยา กฤดิเกรียงไกร ภาษาไทย
4 624101104 นางสาวกาญจนา ทองอ่อน ภาษาไทย
5 624101105 นางสาวกุลณัฐ เพ็งอ้น ภาษาไทย
6 624101106 นางสาวกุลธิดา สามงามชิง ภาษาไทย
7 624101107 นางสาวกุลธิดา สุทธิรักษ์ ภาษาไทย
8 624101108 นางสาวจันทิมา อ่วมประไพ ภาษาไทย
9 624101109 นางสาวจุฑารัตน์ ไขจาระพันธ์ ภาษาไทย
10 624101110 นางสาวณัฏฐณิชา หลีเกษม ภาษาไทย
11 624101111 นางสาวณัฐรดี สอนเฉลิม ภาษาไทย
12 624101112 นางสาวดาราพร เพ็งบัวแก้ว ภาษาไทย
13 624101114 นางสาวนันทวรรณ บัวแดง ภาษาไทย
14 624101115 นางสาวนํ้าฝน อ่ิมเพชร ภาษาไทย
15 624101116 นางสาวประภัสสร พูลสวัสด์ิ ภาษาไทย
16 624101117 นางสาวปิยวรรณ ชูเหม ภาษาไทย
17 624101118 นางสาวป่ินแก้ว พุกงาม ภาษาไทย
18 624101119 นางสาวพนติสุภา พิมพ์สุวรรณ์ ภาษาไทย
19 624101120 นางสาวภาวิณี ปุณจุบัณ ภาษาไทย
20 624101121 นางสาวมัชฌิมาภรณ์ วีระปรีชา ภาษาไทย
21 624101122 นางสาวมุขสุดา รากทอง ภาษาไทย
22 624101123 นางสาวรุ่งวรดา กาชนะ ภาษาไทย
23 624101124 นางสาวศลิษา เอิบอ่ิม ภาษาไทย
24 624101125 นางสาวศศิวรรณ รัดย่ิง ภาษาไทย
25 624101126 นางสาวศิริยากร นาชัยเริ่ม ภาษาไทย
26 624101127 นางสาวสุทธิดา ศิริโชติ ภาษาไทย
27 624101128 นางสาวสุธีกานต์ บําเพ็ญ ภาษาไทย
28 624101129 นางสาวสุภาพร มุงคุณคําซาว ภาษาไทย
29 624101130 นางสาวอภิมณี รัตนบํารุง ภาษาไทย
30 624101131 นางสาวอรยา ถึงพร้อม ภาษาไทย
31 624101132 นางสาวอาธิยา จีบเจือ ภาษาไทย
32 624101133 นางสาวอารีรัตน์ พรมจรรย์ ภาษาไทย
33 624101134 นายขวัญชัย ดินแดง ภาษาไทย
34 624101201 นางสาวกฤติยา จ่างศรี ภาษาไทย
35 624101202 นางสาวกัญญารัตน์ เสืออบ ภาษาไทย
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1422
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624101203 นางสาวจีรนันท์ ขวัญใจ ภาษาไทย
2 624101204 นางสาวจุฑาพร พรหมน้อย ภาษาไทย
3 624101205 นางสาวจุฬาพันธ์ จันทรสุข ภาษาไทย
4 624101206 นางสาวเฉลิมพร ชูเนียม ภาษาไทย
5 624101207 นางสาวฐิติวรรณ ฉ่ํามะนา ภาษาไทย
6 624101208 นางสาวณัฐชนก ยอดทอง ภาษาไทย
7 624101209 นางสาวณัฐพร นาคแท้ ภาษาไทย
8 624101210 นางสาวณัตฌา ประดิษฐ์ ภาษาไทย
9 624101211 นางสาวธันย์ชนก ผิวงาม ภาษาไทย
10 624101212 นางสาวปณิษฐา หอมทน ภาษาไทย
11 624101213 นางสาวปรารถนา เชาวลิต ภาษาไทย
12 624101214 นางสาวปิยธิดา ดวงวิเชียร ภาษาไทย
13 624101215 นางสาวเปรมฤดี พวงแตง ภาษาไทย
14 624101216 นางสาวพัชธิยากร แก้วเม้า ภาษาไทย
15 624101217 นางสาวพัชรี สุวรรณเกิด ภาษาไทย
16 624101218 นางสาวภูษนิศา เพชรประดับ ภาษาไทย
17 624101219 นางสาวมนัญญา เกตุเต้ีย ภาษาไทย
18 624101220 นางสาวมนัสสิการ ฟักเถื่อน ภาษาไทย
19 624101221 นางสาวมัณฑนา บุญประสงค์ ภาษาไทย
20 624101222 นางสาวมัทรียา โตเอ่ียม ภาษาไทย
21 624101223 นางสาวยอดเพชร จําปาพรหม ภาษาไทย
22 624101224 นางสาวรังสิมา จูน้อย ภาษาไทย
23 624101225 นางสาวรุ่งอรุณ ศรีสาคร ภาษาไทย
24 624101226 นางสาววรรธน์ศมล กล่อมเกลี้ยง ภาษาไทย
25 624101227 นางสาววิราวรรณ วิมุกตะลพ ภาษาไทย
26 624101228 นางสาวศิริพร เพ่ิมพูล ภาษาไทย
27 624101229 นางสาวสุชาดา แสงจันทร์ทิพย์ ภาษาไทย
28 624101230 นางสาวสโรชา เกาะเกตุ ภาษาไทย
29 624101231 นางสาวอรัญญา อุณหกมลรัตน์ ภาษาไทย
30 624101232 นางสาวอุมาพร แก้วผลึก ภาษาไทย
31 624101233 นายธีรดล คูณกลาง ภาษาไทย
32 624101234 นายปฏิพล ทิพย์ทิม ภาษาไทย
33 624101235 นายวิวิธชัย ผลประทุม ภาษาไทย
34 624102101 นางสาวกรรณิการ์ ต้ังวงศ์ ภาษาอังกฤษ
35 624102102 นางสาวกัญญานุช สายสุด ภาษาอังกฤษ
36 624102103 นางสาวกาญจนา ดําภูผา ภาษาอังกฤษ
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1422
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา
37 624102104 นางสาวจิราพัชร ไตรภพ ภาษาอังกฤษ
38 624102105 นางสาวฉัตรธิดา พุทธศรี ภาษาอังกฤษ
39 624102106 นางสาวฐิตวันต์ วงษ์เพ็ง ภาษาอังกฤษ
40 624102107 นางสาวนวพร แสงเพชร ภาษาอังกฤษ
41 624102108 นางสาวบุหลัน เสือเหลือง ภาษาอังกฤษ
42 624102109 นางสาวปิยธิดา ชูชาติ ภาษาอังกฤษ
43 624102110 นางสาวพรปวีณ์ ธูปทอง ภาษาอังกฤษ
44 624102111 นางสาวพินธรัช นาคจันทร์ ภาษาอังกฤษ
45 624102112 นางสาวภัคจิรา ใยบํารุง ภาษาอังกฤษ
46 624102113 นางสาวมลชนก พ่ึงแย้ม ภาษาอังกฤษ
47 624102114 นางสาวเมธาวี คล้ายทอง ภาษาอังกฤษ
48 624102115 นางสาวรัดเกล้า น้อยวิจิตร ภาษาอังกฤษ
49 624102116 นางสาวรัตนาวดี อินทสังข์ ภาษาอังกฤษ
50 624102117 นางสาววรนรรญ ดาราศรี ภาษาอังกฤษ
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1423
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624102118 นางสาววราพรรณ คล้อยเต็ม ภาษาอังกฤษ
2 624102119 นางสาวศิริพร เลียบวัน ภาษาอังกฤษ
3 624102120 นางสาวสุภาวดี จิตภิรมย์ ภาษาอังกฤษ
4 624102121 นางสาวอรปรียา นวมน่ิม ภาษาอังกฤษ
5 624102122 นางสาวอาทิตติญา สว่างจิต ภาษาอังกฤษ
6 624102123 นางสาวอินธิรัตน์ พ่ัวไธสง ภาษาอังกฤษ
7 624102124 นายกาลัญญู ลานอ่ิน ภาษาอังกฤษ
8 624102125 นายธนากร ชูช่วย ภาษาอังกฤษ
9 624102126 นายธวัชชัย หวังใจสุข ภาษาอังกฤษ
10 624102127 นายนพดล ดวงสวัสด์ิ ภาษาอังกฤษ
11 624102128 นายภากร เกิดประดับ ภาษาอังกฤษ
12 624102129 นายเมธี นาคบุตร ภาษาอังกฤษ
13 624102130 นายศรัณยู สวัสด์ิพิบูลย์ ภาษาอังกฤษ
14 624102131 นายศิวกร กล่อมเกลี้ยง ภาษาอังกฤษ
15 624102132 นายสุรเชษฐ์ จุ้นเห่ง ภาษาอังกฤษ
16 624102201 นางสาวกนกวรรณ ชุนสนิท ภาษาอังกฤษ
17 624102202 นางสาวกัญญาณัฐ สระทองเรือน ภาษาอังกฤษ
18 624102203 นางสาวกาญฐิมาพร ขําทวี ภาษาอังกฤษ
19 624102204 นางสาวจิราพรรณ มากปลั่ง ภาษาอังกฤษ
20 624102205 นางสาวเจนจิรา เพชรแดง ภาษาอังกฤษ
21 624102206 นางสาวชนิกานต์ พวงทิพย์ ภาษาอังกฤษ
22 624102207 นางสาวชรินรัตน์ มั่งสมบัติ ภาษาอังกฤษ
23 624102208 นางสาวณัชยาริณี ภวภูตานนท์ ภาษาอังกฤษ
24 624102209 นางสาวณัฐรัตน์ โพธ์ิทอง ภาษาอังกฤษ
25 624102210 นางสาวดีกรีฌา เทพบุรี ภาษาอังกฤษ
26 624102211 นางสาวธัญจิรา มีมากบาง ภาษาอังกฤษ
27 624102212 นางสาวนิตยา ศรีธรรมราช ภาษาอังกฤษ
28 624102213 นางสาวปิยลกัษณ์ เอมร่ืน ภาษาอังกฤษ
29 624102214 นางสาวพรชิตา พอควร ภาษาอังกฤษ
30 624102215 นางสาวพรพิมล เกิดลาภ ภาษาอังกฤษ
31 624102217 นางสาวพิชชาภา แจ่มผล ภาษาอังกฤษ
32 624102218 นางสาวภัทรวดี จันทร์นาค ภาษาอังกฤษ
33 624102219 นางสาวรัตชนา บัวเกศ ภาษาอังกฤษ
34 624102220 นางสาวรุสนะห์ ตาเละ ภาษาอังกฤษ
35 624102221 นางสาววรกมล วันทองทิพย์ ภาษาอังกฤษ
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1424
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624102222 นางสาวอมาพร อินธิเเสน ภาษาอังกฤษ
2 624102223 นางสาวอรุณนิภา สุขบงกช ภาษาอังกฤษ
3 624102224 นางสาวอาทิตยา เรืองทับ ภาษาอังกฤษ
4 624102225 นางสาวอารียา แสงเปล่ง ภาษาอังกฤษ
5 624102226 นางสาวอินทิรา เพชรประดับ ภาษาอังกฤษ
6 624102227 นายตอเละ สะนิ ภาษาอังกฤษ
7 624102228 นายนวภูมิ ชนะภัย ภาษาอังกฤษ
8 624102229 นายบุลากร ใจบรรเจิดกุล ภาษาอังกฤษ
9 624102230 นายสมบูรณ์ ทุเบิก ภาษาอังกฤษ
10 624102231 นายอภิวัฒน์ มีนุช ภาษาอังกฤษ
11 624102232 นางสาวจันทกานต์ นาคสุข ภาษาอังกฤษ
12 624106001 นางสาวกรรณิการ์ ผึ้งหลวง นาฏศิลป์ศึกษา
13 624106002 นางสาวกัญฑิมา แก่นเช้ือชัย นาฏศิลป์ศึกษา
14 624106003 นางสาวเกษมณี ผาทอง นาฏศิลป์ศึกษา
15 624106004 นางสาวชนัดดา คุ้มวงษ์ นาฏศิลป์ศึกษา
16 624106005 นางสาวณัฐธิดา เขียวหวาน นาฏศิลป์ศึกษา
17 624106006 นางสาวธวินวิกา พารุณ นาฏศิลป์ศึกษา
18 624106007 นางสาวนันทวรรณ น่วมดี นาฏศิลป์ศึกษา
19 624106008 นางสาวพรรณพัสตร์ คงเจริญ นาฏศิลป์ศึกษา
20 624106009 นางสาวมัณฑนา ผิรังคะเปาระ นาฏศิลป์ศึกษา
21 624106010 นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วเรือง นาฏศิลป์ศึกษา
22 624106011 นางสาววรวรรณ โพธ์ิงาม นาฏศิลป์ศึกษา
23 624106012 นางสาววิภาวนี อรุณรัศมี นาฏศิลป์ศึกษา
24 624106013 นางสาวสมาพร เอ่ียมจิต นาฏศิลป์ศึกษา
25 624106014 นางสาวสิริยาพร บุญขันธ์ นาฏศิลป์ศกึษา
26 624106015 นางสาวสุกัญญา สิงหะ นาฏศิลป์ศึกษา
27 624106016 นางสาวสุณี ศรีบุญรอด นาฏศิลป์ศึกษา
28 624106017 นางสาวอาทิตยา ภู่ทอง นาฏศิลป์ศึกษา
29 624106018 นางสาวอารยา ทิพย์เกิด นาฏศิลป์ศึกษา
30 624106019 นายกําจร สมุทรชัยสกุล นาฏศิลป์ศึกษา
31 624106020 นายณัฐพร ย้อยดี นาฏศิลป์ศึกษา
32 624106021 นายตุลธร จิตสุภาพ นาฏศิลป์ศึกษา
33 624107001 นางสาวธัญลักษณ์ นิลห้อย ดนตรีศึกษา
34 624107002 นางสาวพรพิมล ขจรสัจจานันท์ ดนตรีศึกษา
35 624107003 นางสาวพันธ์วิรา นิยมดุสดี ดนตรีศึกษา
36 624107004 นางสาวภาวิณี พยัพพฤกษ์ ดนตรีศึกษา
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1424
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา
37 624107005 นางสาวลีลาวดี เสรีพิพัฒน์ ดนตรีศึกษา
38 624107006 นางสาวสุพรรณษา คุ้มระบาย ดนตรีศึกษา
39 624107007 นางสาวอรริสา พุ่มกําเหนิด ดนตรีศึกษา
40 624107008 นายชาญชัย หลักสี ดนตรีศึกษา
41 624107009 นายธนกฤต แจ่มแจ้ง ดนตรีศึกษา
42 624107010 นายเมธาสิทธ์ิ คชชา ดนตรีศึกษา
43 624107011 นายสาธิต อยู่ย่ังยืน ดนตรีศึกษา
44 624107012 นายสุธีกานต์ หัวใจเพ็ชร ดนตรีศึกษา
45 624107013 นายสุมนัส ไผ่ศิริ ดนตรีศึกษา
46 624107014 นายอนุรักษ์ เผ่าพงศ์ ดนตรีศึกษา
47 624107015 นายอิษวัตร อาจสัญจร ดนตรศีึกษา
48 624108001 นางสาวสุชาดา น่ิมบรรเลง ดนตรีศึกษา
49 624108002 นางสาวปภัสรา สุขชาวนา ดนตรีศึกษา
50 624108003 นางสาวมาดามนภา จอสูงเนิน ดนตรีศึกษา
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1425
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624108004 นางสาวศิรินภา นาสินสร้อย ดนตรีศึกษา
2 624108005 นายขจรภพ วงค์สิทธิ ดนตรีศึกษา
3 624108006 นายคณุตม์เดช จันตนา ดนตรีศึกษา
4 624108007 นายคัมภีร์ หอมจริง ดนตรีศึกษา
5 624108008 นายณัฐพนธ์ จันทร์มั่น ดนตรีศึกษา
6 624108009 นายณัฐภัทร สมิติษเฐียร ดนตรีศึกษา
7 624108010 นายนริศ สําเภาเจริญ ดนตรีศึกษา
8 624108011 นายภูวนาถ กุรุพินธ์ุ ดนตรีศึกษา
9 624108012 นายมารุต แสงรัตน์ ดนตรีศึกษา
10 624108013 นายรังสิมันต์ุ สินเดระดาษ ดนตรีศึกษา
11 624108014 นายวิษณุ ดีใจวงษ์ ดนตรีศึกษา
12 624108015 นายไวทยา เลิศงาม ดนตรีศึกษา
13 624108016 นายศิริพงษ์ ศรีบุญเรือง ดนตรีศึกษา
14 624108017 นายสาริน ช่ออบเชย ดนตรีศึกษา
15 624108018 นายสุธีรัตน์ ศิริสายันต์ ดนตรีศึกษา
16 624108019 นายอัยยรัช เกิดเงิน ดนตรีศึกษา
17 624108020 นายอานนท์ ปรองดอง ดนตรีศึกษา
18 624108021 นายธนศักด์ิ ใจเพชร ดนตรีศึกษา
19 624110101 นางสาวกนกอร พงษ์เศวต สังคมศึกษา
20 624110102 นางสาวจิรชยา บุญเจือ สังคมศึกษา
21 624110103 นางสาวชมพูนุช คงอยู่ สังคมศึกษา
22 624110104 นางสาวชลธิชา ใบจักร์ สังคมศึกษา
23 624110105 นางสาวณัฐธิดา ธุระกิจ สังคมศึกษา
24 624110106 นางสาวณชิกานต์ งามขํา สังคมศึกษา
25 624110107 นางสาวธัญชนก พงษ์ทวี สังคมศึกษา
26 624110108 นางสาวนลินทิพย์ จันทาทอง สังคมศึกษา
27 624110109 นางสาวนารดา จินาคต สังคมศึกษา
28 624110110 นางสาวปาริชาติ แดงเขียว สังคมศึกษา
29 624110111 นางสาวพรมพร สิทธิขํา สังคมศึกษา
30 624110112 นางสาวพรรภัสษา ศาสกุล สังคมศึกษา
31 624110113 นางสาวพิตตินันท์ ทับแก้ว สังคมศึกษา
32 624110114 นางสาวฟารีดา ตาเละ สังคมศึกษา
33 624110115 นางสาวภัทรสุภา รามพันธ์ุ สังคมศึกษา
34 624110116 นางสาวยลรดี เจริญนาค สังคมศึกษา
35 624110117 นางสาวยศวดี เอมโอษฐ สังคมศึกษา
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1431
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624110118 นางสาววราพร น้อยราช สังคมศึกษา
2 624110119 นายวีรยุทธ สว่างอารมณ์ สังคมศึกษา
3 624110120 นางสาวสิโรชา ปราชญ์เปรื่อง สังคมศึกษา
4 624110121 นางสาวสุวนันท์ ทองเสม สังคมศึกษา
5 624110122 นางสาวอภิญญา ป้านทอง สังคมศึกษา
6 624110123 นางสาวอุมาพร เอกวัฒน์ สังคมศึกษา
7 624110124 นายกิตติศักด์ิ มั่งนิมิตร สังคมศึกษา
8 624110125 นายณัฐภัชร์ ทองพูล สังคมศึกษา
9 624110126 นายพีรยุทธ แสนสุข สังคมศึกษา
10 624110127 นายภาณุพงศ์ มาเกิด สังคมศึกษา
11 624110128 นายวรยศ จวนรุ่ง สังคมศึกษา
12 624110129 นายศุภกิจ พลดงนอก สังคมศึกษา
13 624110201 นางสาวกิตติยา จันทร์เกษ สังคมศึกษา
14 624110202 นางสาวกิรณา ทองเกิด สังคมศึกษา
15 624110203 นางสาวกุลฐิติ จันทร์บรรจง สังคมศึกษา
16 624110204 นางสาวเกวลิน จันทร สังคมศึกษา
17 624110205 นางสาวขวัญดาว แดงนาพันธ์ุ สังคมศึกษา
18 624110206 นางสาวจิตรพรรณ โลภปัญญา สังคมศึกษา
19 624110207 นางสาวจิราพรรณ เกตุพรหม สังคมศึกษา
20 624110208 นางสาวณัฏฐาพร คงคาช่วย สังคมศึกษา
21 624110209 นางสาวณัฐธิดา ประสิทธ์ิพร สังคมศึกษา
22 624110210 นางสาวธมนวรรณ อินทร์จุฬ สังคมศึกษา
23 624110211 นางสาวนภารัตน์ นุ้ยมาก สังคมศึกษา
24 624110212 นางสาวนวพรรษ พ่วงทอง สังคมศึกษา
25 624110213 นางสาวเบญจวรรณ พูลการุณ สังคมศึกษา
26 624110214 นางสาวผณินทรา จันทะนา สังคมศึกษา
27 624110215 นางสาวพรรณวดี อยู่คง สังคมศึกษา
28 624110216 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีสงคราม สังคมศึกษา
29 624110217 นางสาวมานิตา ทองโปร่ง สังคมศึกษา
30 624110218 นางสาวยศวดี บุญเคลือบ สังคมศึกษา
31 624110219 นางสาววรัญญา เทียนทอง สังคมศึกษา
32 624110220 นางสาววิภาภรณ์ เม่งเต๋ียน สังคมศึกษา
33 624110221 นางสาวสุกัญญา ท้วมใหญ่ สังคมศึกษา
34 624110222 นางสาวเสาวรรณี พรมแก้ว สังคมศึกษา
35 624110223 นางสาวอัญฑิกา อยู่เย็น สังคมศึกษา
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1432
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624110225 นายนันทวัฒน์ เนตินิยม สังคมศึกษา
2 624110226 นายวชิรวิทย์ อยู่ดี สังคมศึกษา
3 624110227 นายศิลา โอบอ้อม สังคมศึกษา
4 624110228 นายสุเมธ สวัสดิมงคล สังคมศึกษา
5 624110229 นายอานนท์ วัฒโน สังคมศึกษา
6 624110230 นางสาวชรินรัตน์ ช้างนํ้า สังคมศึกษา
7 624121001 นางสาวกรกนก อยู่เคียงเมือง ศิลปศึกษา
8 624121002 นางสาวชนพร พจนวิชัย ศิลปศึกษา
9 624121003 นางสาวเชษฐ์สุดา บุตรเล็ก ศิลปศึกษา
10 624121004 นางสาวซูไรนี อุเซ็ง ศิลปศึกษา
11 624121005 นางสาวธนิสรา ชนะภัย ศิลปศึกษา
12 624121006 นางสาวธวัลรัตน์ สุขจินดา ศิลปศึกษา
13 624121007 นางสาวธัญพร ศรีมาชัย ศิลปศึกษา
14 624121009 นางสาวนิรมล คองอินทร์ ศิลปศึกษา
15 624121010 นางสาวปรารถนา ปาสาทัง ศิลปศึกษา
16 624121011 นางสาวปรีญาพร ดีดํา ศิลปศึกษา
17 624121012 นางสาวแพรวา อินทร์จําปา ศิลปศึกษา
18 624121013 นางสาวภัทรา จิตตเนตร ศิลปศึกษา
19 624121014 นางสาวมนัญญา ทองแท่ง ศิลปศึกษา
20 624121015 นางสาววริศรา คล้ายเพ็ง ศิลปศึกษา
21 624121016 นางสาววิชญาพร พราหมฤทธิ ศิลปศึกษา
22 624121017 นางสาวศุภลักษณ์ แก้ววัน ศิลปศึกษา
23 624121018 นางสาวอโนชา บุรานอก ศิลปศึกษา
24 624121019 นายกรวรรณ แพใหญ่ ศิลปศึกษา
25 624121020 นายคุณาสิน พัฒนจิรารัชกุล ศิลปศึกษา
26 624121021 นายชาคริต พรวนทอง ศิลปศกึษา
27 624121022 นายณรงค์พรรณ รอดพ้น ศิลปศึกษา
28 624121023 นายณัฐวุฒิ ดวงขยาย ศิลปศึกษา
29 624121024 นายธีรศักด์ิ ไทยเดิม ศิลปศึกษา
30 624121025 นายวสุรัตน์ เหล็กดี ศิลปศึกษา
31 624121026 นายสตภิสช์ จงมนุษย์ ศิลปศึกษา
32 624121027 นายสุภทัต ขาวนวล ศิลปศึกษา
33 624143001 นางสาวกุสุมา ฤทธิชัยดํารงกุล คณิตศาสตร์
34 624143002 นางสาวจุฑาทิพย์ วงษ์ทรัพย์คุ้ม คณิตศาสตร์
35 624143003 นางสาวชนากานต์ คชชะ คณิตศาสตร์
36 624143004 นางสาวณัฐชา ทิพย์วงศ์ คณิตศาสตร์
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1432
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา
37 624143005 นางสาวณัฐวดี จั่นเพชร คณิตศาสตร์
38 624143006 นางสาวณิชกุล มีรอด คณิตศาสตร์
39 624143007 นางสาวธนกานต์ นิลกัน คณิตศาสตร์
40 624143008 นางสาวธมกร อินทร์งาม คณิตศาสตร์
41 624143009 นางสาวนพรัตน์ สุริโย คณิตศาสตร์
42 624143010 นางสาวนัทวรรณ ถ่ิบมาบแค คณิตศาสตร์
43 624143011 นางสาวนิอัสมา การะเกตุ คณิตศาสตร์
44 624143012 นางสาวเนตรนรินทร์ ทองดอนเหมือน คณิตศาสตร์
45 624143013 นางสาวเบญจมาศ จงอนุรักษ์ คณิตศาสตร์
46 624143014 นางสาวเบญจรัตน์ พุทธรักษา คณิตศาสตร์
47 624143015 นางสาวปริยฉัตร ขวัญกิจพิศุทธ์ คณิตศาสตร์
48 624143016 นางสาวเมทนีิ ช่ืนชม คณิตศาสตร์
49 624143017 นางสาวสุพัตรา อักษรทอง คณิตศาสตร์
50 624143018 นางสาวสุมาพร แค้มวงศ์ คณิตศาสตร์
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1433
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624143019 นางสาวหนูนา ใสสอาด คณิตศาสตร์
2 624143020 นางสาวอภิญญา จันทร์ดี คณิตศาสตร์
3 624143021 นางสาวอัญชิษฐา ผลศิริ คณิตศาสตร์
4 624143022 นางสาวอุบลวรรณ เสลานอก คณิตศาสตร์
5 624143023 นางสาวฮุนเซมี ชัยสิน คณิตศาสตร์
6 624143024 นายคณพิชญ์ ปุศยเวช คณิตศาสตร์
7 624143025 นายจตุพัฒน์ พงษ์งาม คณิตศาสตร์
8 624143026 นายปาฏิหาริย์ อรัญรัชชพิศาล คณิตศาสตร์
9 624143027 นายพงศ์อมร บุญแรม คณิตศาสตร์
10 624143028 นายภาคภูมิ เรืองรูป คณิตศาสตร์
11 624143029 นายวรยล ทองภูเบศร์ คณิตศาสตร์
12 624143030 นายเศรษฐ์ศิริ เมืองโพธ์ิ คณิตศาสตร์
13 624143031 นายสมพร จันทรบัณฑิตย์ คณิตศาสตร์
14 624143032 นายสุวัชรพล เผ่าสําราญ คณิตศาสตร์
15 624143033 นายเสฎฐวุฒิ เขาทอง คณิตศาสตร์
16 624143034 นายอธิวัฒน์ จําเดิม คณิตศาสตร์
17 624145001 นางสาวธิดารัตน์ เย็นใจ เคมี
18 624145002 นางสาวนฤมล ภู่เงิน เคมี
19 624145003 นางสาวปภัสสร เสาหัด เคมี
20 624145004 นางสาวพีรยา อุปการ เคมี
21 624145005 นางสาวศิริพร วงษ์มา เคมี
22 624145006 นางสาวสายทิพย์ แก้วผ้อง เคมี
23 624145007 นายธีรศักด์ิ พูนเกตุ เคมี
24 624145008 นายวงศกร ป้านจันทร์ เคมี
25 624145009 นายสิริมงคล เข็มโต เคมี
26 624148001 นางสาวกมลทิพย์ ป่ินนาค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 624148003 นางสาวกัลยดา เพ็งพิณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 624148004 นางสาวขวัญเดือน แดงนาพันธ์ุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 624148005 นางสาวจณิสตา แดงนาพัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30 624148006 นางสาวจันทกานต์ วังจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31 624148007 นางสาวชนิดาภา บัวสุวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32 624148008 นางสาวชิดชนก เพชรวิเชียร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33 624148009 นางสาวญาณิศา จันทร์สุก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34 624148010 นางสาวดาราวดี อยู่ยืด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 624148011 นางสาวธนภรณ์ แช่มทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1434
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624148012 นางสาวนภวรรณ ภาระตะวัตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 624148013 นางสาวบุษบา ไทยสวี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 624148014 นางสาวมณีรัตน์ ตรีเพชรศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 624148015 นางสาวมุกดา ศรีสุวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 624148016 นางสาวรุ่งนภา งามสม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 624148017 นางสาววิลาวรรณ จันทร์สุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 624148018 นางสาวศศิวิมล สุขเกษม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 624148019 นายอลงกรณ์ เพลินจิตต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 624149001 นางสาวกนกวรรณ ดีเด่น ชีววิทยา
10 624149002 นางสาวกันยานุช มุ่งหมาย ชีววิทยา
11 624149003 นางสาวกัลยาณี อังกุล ชีววิทยา
12 624149004 นางสาวเกศสุมาพร ฤทธ์ิมาก ชีววิทยา
13 624149005 นางสาวชาลิสา เปล่งรัตน์ ชีววิทยา
14 624149006 นางสาวณัฐพร แฮวอู ชีววิทยา
15 624149007 นางสาวณิชกานต์ บัวสุวรรณ์ ชีววิทยา
16 624149008 นางสาวนิศา สังข์รูป ชีววิทยา
17 624149009 นางสาวพนิตพร แยกรัง ชีววิทยา
18 624149010 นางสาวพรรณพษา พลศรี ชีววิทยา
19 624149011 นางสาวพรวลี แก้วเก่า ชีววิทยา
20 624149012 นางสาวภัทราพร กล้าหาญ ชีววิทยา
21 624149013 นางสาวมรกตวงค์ ดํารงบูรณะกุลชัย ชีววิทยา
22 624149014 นางสาวรัตนาพร คล้ายคลึงดี ชีววิทยา
23 624149015 นางสาววรรณพร บุญบัวหลวง ชีววิทยา
24 624149016 นางสาวเสาวลักษณ์ พ่วงความสุข ชีววิทยา
25 624149017 นางสาวเสาวลักษณ์ เอราวรรณ์ ชีววิทยา
26 624149018 นางสาวอภิชญา สําลี ชีววิทยา
27 624149019 นางสาวอรนัญ ป่วนอํ่า ชีววิทยา
28 624149020 นางสาวอิฟตีฮัน จิ ชีววิทยา
29 624149021 นายนรินทร์ สุทธิประเสริฐ ชีววิทยา
30 624149022 นางสาวกมลรัตน์ รื่นรวย ชีววิทยา
31 624150001 นางสาวจิตรานุช ฤทธ์ิเดช คอมพิวเตอร์
32 624150002 นางสาวชุติกาญจน์ จรรภูยา คอมพิวเตอร์
33 624150003 นางสาวธัญลักษณ์ กล่ําทอง คอมพิวเตอร์
34 624150004 นางสาวปิยาพัชร เทียนน้อย คอมพิวเตอร์
35 624150005 นางสาวพิมชญา ไทยแขก คอมพิวเตอร์
36 624150006 นางสาวรัตนวลี ชโนจุติ คอมพิวเตอร์

12/62



วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1434
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา
37 624150007 นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณปักษ์ คอมพิวเตอร์
38 624150008 นางสาวสุธิชา แก้วกุล คอมพิวเตอร์
39 624150009 นายคนิชณ์ติพงษ์ คําแท้ คอมพิวเตอร์
40 624150010 นายจงรัก สายจิตร คอมพิวเตอร์
41 624150011 นายจิราวุฒม์ จันทร์เกตุ คอมพิวเตอร์
42 624150012 นายณัฐชนน ทองเงิน คอมพิวเตอร์
43 624150013 นายธีรภัทร พีอาเดช คอมพิวเตอร์
44 624150014 นายธีรวัตร ประจันทัง คอมพิวเตอร์
45 624150015 นายนครินทร์ จันทร์ทองแก้ว คอมพิวเตอร์
46 624150016 นายนทีธร สีสังข์ คอมพิวเตอร์
47 624150017 นายนันทวัฒน์ แก้วศรี คอมพิวเตอร์
48 624150018 นายปริญญา ศรีสวัสด์ิ คอมพิวเตอร์
49 624150019 นายสรวิชญ์ โชติมิตร คอมพิวเตอร์
50 624150020 นายสรวิชญ์ พูลน้อย คอมพิวเตอร์
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1435
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624150021 นายอนุพงศ์ มีภาค คอมพิวเตอร์
2 624150022 นายอนุพงษ์ จันทร์โสภา คอมพิวเตอร์
3 624150023 นางสาวณัฐรียาภรณ์ พุ่มแสวง คอมพิวเตอร์
4 624150024 นางสาวณภัทรา สมมิตร คอมพิวเตอร์
5 624186101 นางสาวกมลชนก อากาศเมฆ การศึกษาปฐมวัย
6 624186102 นางสาวกรวิภา อนุพูน การศึกษาปฐมวัย
7 624186103 นางสาวกัญญารัตน์ พิลาพันธ์ การศึกษาปฐมวัย
8 624186104 นางสาวกาญจนา ใจเพชร การศึกษาปฐมวัย
9 624186105 นางสาวขนิษฐา รื่นเริง การศึกษาปฐมวัย
10 624186106 นางสาวขวัญเรือน ตะเภาทอง การศึกษาปฐมวัย
11 624186107 นางสาวชลาธร ศิริผล การศึกษาปฐมวัย
12 624186109 นางสาวฐิติยา เรืองสวัสด์ิ การศึกษาปฐมวัย
13 624186110 นางสาวธัญชนก วัฒนปาน การศึกษาปฐมวัย
14 624186111 นางสาวนันทวรรณ วงศา การศึกษาปฐมวัย
15 624186112 นางสาวกฤติยา ป่ินขุนทด การศึกษาปฐมวัย
16 624186113 นางสาวนิศารัตน์ บูราพรนุสรณ์ การศึกษาปฐมวัย
17 624186114 นางสาวปริฉัตร ประทีป การศึกษาปฐมวัย
18 624186115 นางสาวปัทมาวดี วิงวอน การศึกษาปฐมวัย
19 624186116 นางสาวปานตะวัน ภูมิมิตร์ การศึกษาปฐมวัย
20 624186117 นางสาวปาลิตา ซิงห์ การศึกษาปฐมวัย
21 624186118 นางสาวแพรพรรณ อาจทวีกุล การศึกษาปฐมวัย
22 624186119 นางสาวภูษณิศา จะดันพงค์ การศึกษาปฐมวัย
23 624186120 นางสาวมัลลิกา คชาชัย การศึกษาปฐมวัย
24 624186121 นางสาวรสิตา ชวนชม การศึกษาปฐมวัย
25 624186122 นางสาวรัชนีพร มีโชค การศึกษาปฐมวัย
26 624186123 นางสาววัลลี เรืองวุฒิ การศึกษาปฐมวัย
27 624186124 นางสาวศันสนีย์ สมเพชร การศึกษาปฐมวัย
28 624186125 นางสาวศิริวรรณ แสงสุวรรณ การศึกษาปฐมวัย
29 624186126 นางสาวสุภาภรณ์ รุ่มรวย การศึกษาปฐมวัย
30 624186127 นางสาวสุวรรณี เครือทอง การศึกษาปฐมวัย
31 624186128 นางสาวอังคนาง เซี่ยงฉิน การศึกษาปฐมวัย
32 624186129 นางสาวอาทิตยา ศิริสวัสด์ิ การศึกษาปฐมวัย
33 624186130 นางสาวอารียา บึงบุญศรี การศึกษาปฐมวัย
34 624186131 นางสาวจิรภา ขุนนุช การศึกษาปฐมวัย
35 624186132 นางสาวณัฐฑมล คําแพง การศึกษาปฐมวัย
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1441
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624186201 นางสาวกนกกร วารีเพชร การศึกษาปฐมวัย
2 624186202 นางสาวกฤษณา ชาญชัยสิทธิกุล การศึกษาปฐมวัย
3 624186203 นางสาวกัญจนพร เย็นใส การศึกษาปฐมวัย
4 624186204 นางสาวกาญจนา ถือแก้ว การศึกษาปฐมวัย
5 624186205 นางสาวกุลธิดา วงศ์จันทร์ การศึกษาปฐมวัย
6 624186206 นางสาวขวัญศิริ กรัดศรี การศึกษาปฐมวัย
7 624186207 นางสาวจันทิมา เนียมศรี การศึกษาปฐมวัย
8 624186208 นางสาวจุฑามาศ วารีศรี การศึกษาปฐมวัย
9 624186209 นางสาวชญาณี เนียมเกิด การศึกษาปฐมวัย
10 624186210 นางสาวชลธิชา เฟ่ืองฟู การศึกษาปฐมวัย
11 624186211 นางสาวฐิติรัตน์ พวงมาลัย การศึกษาปฐมวัย
12 624186212 นางสาวณฐักฤตา สีงาม การศึกษาปฐมวัย
13 624186213 นางสาวณัฐธิญา ฝ่ายเดช การศึกษาปฐมวัย
14 624186214 นางสาวณัตฐิตา เมหหมอก การศึกษาปฐมวัย
15 624186215 นางสาวดวงกมล สินอุดม การศึกษาปฐมวัย
16 624186216 นางสาวนพวรรณ สามสุวรรณ การศึกษาปฐมวัย
17 624186217 นางสาวนลินนิภา อารีมิตร การศึกษาปฐมวัย
18 624186218 นางสาวเบญจมาศ ขวัญกลับ การศึกษาปฐมวัย
19 624186219 นางสาวเบญจมาศ เขียวขํา การศึกษาปฐมวัย
20 624186220 นางสาวปทุมพร แพลอย การศึกษาปฐมวัย
21 624186221 นางสาวเปรมฤดา ชะโลวัฒน์ การศึกษาปฐมวัย
22 624186222 นางสาวภัทรวรรณ ดาบแก้ว การศึกษาปฐมวัย
23 624186223 นางสาวศจี ศาลาแก้ว การศึกษาปฐมวัย
24 624186224 นางสาวศศิธร ยงกําลัง การศึกษาปฐมวัย
25 624186225 นางสาวศิริพร อยู่สนาน การศึกษาปฐมวัย
26 624186226 นางสาวศิริรัตน์ คิ้วศิริ การศึกษาปฐมวัย
27 624186227 นางสาวสุชาวลี มีจุ้ย การศึกษาปฐมวัย
28 624186228 นางสาวหัสดียา มีนาจ การศึกษาปฐมวัย
29 624186229 นางสาวอมรวดี เดชอุดม การศึกษาปฐมวัย
30 624186230 นางสาวอารียา มหารักษ์ การศึกษาปฐมวัย
31 624186231 นางสาวพัชญากาญจน์ เครืออารีย์ การศึกษาปฐมวัย
32 624189101 นางสาวปริมน ใบเกตุ พลศึกษา
33 624189102 นางสาวภาวิดา ขีระนา พลศึกษา
34 624189103 นางสาวภูริชญา สนสด พลศึกษา
35 624189104 นางสาวสุพรรณษา จันทร์ศิริ พลศึกษา
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1442
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624189105 นางสาวสุภาวดี จิตรักมั่น พลศึกษา
2 624189106 นางสาวอรทัย พุทธรัสสุ พลศึกษา
3 624189107 นายกานต์ดนัย พ่ึงเสือ พลศึกษา
4 624189108 นายขจรศักด์ิ ช่วยจุ้ย พลศึกษา
5 624189109 นายจิรายุ จุนเด็น พลศึกษา
6 624189110 นายจิรเมธ ช่วงนิสัย พลศึกษา
7 624189111 นายเจตน์ณรงค์ วีระพล พลศึกษา
8 624189112 นายณรงค์กร ทองย้อย พลศึกษา
9 624189113 นายณัฐภัทร เทพมณี พลศึกษา
10 624189114 นายทศวรรษ สิงห์รอ พลศึกษา
11 624189115 นายธนพร จันทร์สว่าง พลศึกษา
12 624189116 นายธนพล สิทธิกรณ์ พลศึกษา
13 624189117 นายธนาธิป ทิพย์เนตร พลศึกษา
14 624189118 นายนวพรรษ ลอยละลิ่ว พลศึกษา
15 624189119 นายณัฐกานต์ กลัดทอง พลศึกษา
16 624189120 นายพีรพัฒน์ สําเภาแก้ว พลศึกษา
17 624189121 นายนาวิน อินพันทัง พลศึกษา
18 624189122 นายนโรดม แสงจันทร์ พลศึกษา
19 624189123 นายบุณยกร เอียงสวาท พลศึกษา
20 624189125 นายผณินทร สมนา พลศึกษา
21 624189126 นายพีรพัฒน์ อินทราพงษ์ พลศึกษา
22 624189127 นายภัคธร ทับทิมดี พลศึกษา
23 624189128 นายมินธาดา จันทสาร พลศึกษา
24 624189129 นายรังสิมันต์ุ ฝ้ายนาฬิผล พลศึกษา
25 624189130 นายราเชนท์ อินทณี พลศึกษา
26 624189131 นายวรากร โวหารา พลศึกษา
27 624189132 นายสราวุฒิ พุทโธ พลศึกษา
28 624189133 นายสุรพงษ์ นวมศิริ พลศึกษา
29 624189134 นายอภิรักษ์ หงษ์ทอง พลศึกษา
30 624189135 นายอรรถพล แตงพลับ พลศึกษา
31 624189136 นายเอกรัตน์ เครือเหลา พลศึกษา
32 624189137 นางสาวชาลิสา ฐิติวรดานิภัส พลศึกษา
33 624189201 นางสาวกนิษฐา พันธ์ดี พลศึกษา
34 624189202 นางสาวจิตราภรณ์ สาสุข พลศึกษา
35 624189203 นางสาวธิตยา เป้าอินทร์ พลศึกษา
36 624189204 นางสาวนวรัตน์ รุ่งแจ้ง พลศึกษา
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1442
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา
37 624189205 นางสาวประภัสสร สุขสวัสด์ิ พลศึกษา
38 624189206 นางสาววิบลมาส สุนทรโรจน์ พลศึกษา
39 624189207 นางสาวอนุชศรา สาครแก้ว พลศึกษา
40 624189208 นายกัลยกฤต ขําปรางค์ พลศึกษา
41 624189209 นายเจษฎาพร วันทอง พลศึกษา
42 624189210 นายณรงค์ฤทธ์ิ มีคุณ พลศึกษา
43 624189211 นายณัฏฐอิทธ์ิ นุ่มละมูล พลศึกษา
44 624189212 นายณัฐพล แจ่มศรี พลศึกษา
45 624189213 นายณัฐพันธ์ โคระรัตน์ พลศึกษา
46 624189214 นายณัฐวัตร ชมภูทอง พลศึกษา
47 624189215 นายถิรวัฒน์ ย้ิมใย พลศึกษา
48 624189216 นายธนวุฒิ พันคํา พลศึกษา
49 624189217 นายธีรภัทร ทองใบ พลศึกษา
50 624189218 นายนที สกุลคูหาสวรรค์ พลศึกษา
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1443
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624189219 นายนพชัย น้อยจันทร์ พลศึกษา
2 624189220 นายนันทภพ วรธรรม พลศึกษา
3 624189221 นายนันทวัฒน์ กรีสุข พลศึกษา
4 624189222 นายบัลลังก์ทอง บัวพูล พลศึกษา
5 624189223 นายปรีชา สวดโสม พลศึกษา
6 624189224 นายพิษณุ สุดใจ พลศึกษา
7 624189225 นายไพศาล ทองจํานงค์ พลศึกษา
8 624189226 นายภัทรพงศ์ แก้วนวม พลศึกษา
9 624189227 นายภาคภูมิ พรายนํ้า พลศึกษา
10 624189228 นายภานุพงศ์ จันทะสาร พลศึกษา
11 624189229 นายเมธสิทธ์ิ บัวศิริ พลศึกษา
12 624189230 นายวัชระพล ศิริบุญฤทธ์ิ พลศึกษา
13 624189231 นายวิสิฐศักด์ิ ธรรมสาโรช พลศึกษา
14 624189232 นายศรีศักด์ิ เทียนทอง พลศึกษา
15 624189233 นายศุภณัฐ ดําขํา พลศึกษา
16 624189234 นายศุภโชค เน่ืองน้อย พลศึกษา
17 624189235 นายอัครพล พวงเพชร พลศึกษา
18 624189236 นายอัครเดช สังวรกาญจน์ พลศึกษา
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1444
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624031001 นางสาวกนกวรรณ คุ้มศิริ การบัญชี
2 624031002 นางสาวกมลพรรณ คุ้มภัย การบัญชี
3 624031003 นางสาวกานต์ชนิต ศรีฟ้า การบัญชี
4 624031004 นางสาวจตุพร น้อยแผลง การบัญชี
5 624031005 นางสาวจิราภรณ์ ล้านพลแสน การบัญชี
6 624031006 นางสาวจุฑามาศ พ่ึงพงษ์ การบัญชี
7 624031007 นางสาวเจนจิรา แก้วเพชร การบัญชี
8 624031008 นางสาวญาณิศา แก้วงอก การบัญชี
9 624031009 นางสาวฐิติพร แย้มน้อย การบัญชี
10 624031010 นางสาวธนัตดา สิงห์โตทอง การบัญชี
11 624031011 นางสาวธัญญลักษณ์ ทองจันทร์ การบัญชี
12 624031012 นางสาวนฤพร วัชรบุญญะโสภณ การบัญชี
13 624031013 นางสาวนุชนาฎ กิ่งจันทร์ การบัญชี
14 624031014 นางสาวเบญจมาศ ทิพย์สุวรรณ์ การบัญชี
15 624031015 นางสาวปัตนันตรี สิงห์ขาม การบัญชี
16 624031016 นางสาวปาวรี ใยมณี การบัญชี
17 624031017 นางสาวปุณยวีร์ พิมพ์เสง่ียม การบัญชี
18 624031018 นางสาวพรภิมา นามเที่ยง การบัญชี
19 624031019 นางสาวภัทรศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา การบัญชี
20 624031020 นางสาวมาย หนูแย้ม การบัญชี
21 624031021 นางสาวโยรนัท แช่มช่ืน การบัญชี
22 624031022 นางสาวรุ้งทิพย์ ช่วยกุล การบัญชี
23 624031023 นางสาวศศิกานต์ พูลสวน การบัญชี
24 624031024 นางสาวศิริรัตน์ แก้วเมืองเพชร การบัญชี
25 624031025 นางสาวสิธาพร เเสงสว่าง การบัญชี
26 624031026 นางสาวสุชาดา ทิพย์ยอเเล๊ะ การบัญชี
27 624031027 นางสาวสุรีย์พร ป่ินคง การบัญชี
28 624031028 นางสาวโสภิตชา คอนหงาย การบัญชี
29 624031029 นางสาวอทิติยา นวมมา การบัญชี
30 624031030 นางสาวอารยา อุบลกุล การบัญชี
31 624031031 นายเมธี อยู่สนาน การบัญชี
32 624031032 นายสุพศิน กลิ่นทอง การบัญชี
33 624031201 นางสาวกมลชนก เช้ารุ่งโรจน์ การบัญชี
34 624031202 นางสาวกรรณิกา มีสุข การบัญชี
35 624031203 นางสาวจณิสตา แผ้วลุ่มแฝก การบัญชี
36 624031204 นางสาวจรรยพร คําภีร์ การบัญชี
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1444
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา
37 624031205 นางสาวจุฑามาศ โพธ์ิสูง การบัญชี
38 624031206 นางสาวชุลีกร คงกระพันธ์ การบัญชี
39 624031207 นางสาวฐิติพร มีอินถา การบัญชี
40 624031208 นางสาวณัฐพร เอ่ียมสําอางค์ การบัญชี
41 624031209 นางสาวธนัชชา ฮวบอินทร์ การบัญชี
42 624031210 นางสาวธวัลพร เขียวไสว การบัญชี
43 624031211 นางสาวนฤมล พูลพิพัฒน์ การบัญชี
44 624031212 นางสาวนารีรัตน์ เหลี่ยมวงษ์ การบัญชี
45 624031213 นางสาวนิชญา นิลกลัด การบัญชี
46 624031214 นางสาวปภาวดี หลวงบุญมา การบัญชี
47 624031215 นางสาวปาริชาติ อ่อนแสง การบัญชี
48 624031216 นางสาวปิยะธิดา บุญชู การบัญชี
49 624031217 นางสาวเปรมกมล หวานสนิท การบัญชี
50 624031218 นางสาวพิชญานิน ทรัพย์สมบูรณ์ การบัญชี
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1445
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624031219 นางสาวมัลลิกา โอ่สําเภา การบัญชี
2 624031220 นางสาวรัตติภรณ์ แสวงภาค การบัญชี
3 624031221 นางสาววริศรา เถื่อนประยูร การบัญชี
4 624031222 นางสาวศศินา เกตุสุริโย การบัญชี
5 624031223 นางสาวศุภรัตน์ สมัครสมาน การบัญชี
6 624031224 นางสาวสิรภัทร แป้นทอง การบัญชี
7 624031225 นางสาวสุนิสา สายนาค การบัญชี
8 624031226 นางสาวสุวิชญา หมื่นสท้าน การบัญชี
9 624031227 นางสาวอรวรรณ มณีโชติ การบัญชี
10 624031228 นายธนายุทธ สายโสภา การบัญชี
11 624031229 นายเรืองศักด์ิ อินทรณรงค์ การบัญชี
12 624031230 นางสาวสุกันยา แจ่มศรี การบัญชี
13 624031231 นางสาวธวัลรัตน์ พลคลองตัน การบัญชี
14 624232001 นางสาวกถาทิพ บางบัวงาม เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

15 624232002 นางสาวกนกวรรณ ทับทอง เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

16 624232003 นางสาวกมลวรรณ เกตุแก้ว เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

17 624232004 นางสาวกรรณิการ์ อ๋ันฉิม เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

18 624232005 นางสาวกวินทรา ขวัญจุ้ย เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

19 624232006 นางสาวกาญจนา เครือสินธ์ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

20 624232007 นางสาวขวัญแก้ว เครือสินธ์ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

21 624232008 นางสาวเจนจิรา อภิวัฒนสิริการ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

22 624232009 นางสาวชนาพร เกาทัณฑ์ทิพย์ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

23 624232010 นางสาวธนภรณ์ โสภา เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

24 624232011 นางสาวนฤมล คําเวียง เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

25 624232012 นางสาวนุชธิดา เรียงสันเที๊ยะ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

26 624232013 นางสาวพรวิวาห์ นามเดช เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

27 624232014 นางสาวรัตนวดี ขจรศักด์ิสิริกุล เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

28 624232015 นางสาวศิริรัตน์ บัวหลวง เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

29 624232016 นางสาวสุกัญญา พันธ์ศิริ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

30 624232017 นายกรวิชณ์ สีจันทร์เเจ้ง เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

31 624232018 นายชนกันต์ มั่นคง เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

32 624232019 นายชยธร ปานบุษราคัม เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

33 624232020 นายชาญชัย บุญศรี เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

34 624232021 นายชินวัตร เจียมใจ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

35 624232022 นายธนพนธ์ ชัยพฤกษ์นุกูล เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1451
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624232023 นายธันวา กาลปักษ์ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

2 624232024 นายปุณยวัจน์ จุติเวช เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

3 624232025 นายเป่ียมศักด์ิ ลมลอย เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

4 624232026 นายพรพิพัฑน์ เจรียงพร เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

5 624232027 นายพฤฒิพงศ์ กองอาษา เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

6 624232028 นายภัทรศิลป์ วออ่วม เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

7 624232029 นายภัทราวุฒน์ อ่วมพ่วง เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

8 624232030 นายภาคภูมิ หงษ์ทอง เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

9 624232031 นายยุทธพงษ์ คําม่วง เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

10 624232032 นายฤทธากร ย่ิงมี เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

11 624232033 นายษุภากร จันทร์แก้ว เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

12 624232034 นายวรพัฒน์ วราเศรษฐกร เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

13 624242001 นางสาวณัฐกานต์ พรหมมา อาหารและโภชนาการประยุกต์
14 624242002 นางสาวณัฐนรี แสงเส้น อาหารและโภชนาการประยุกต์
15 624242003 นางสาวณัฐวรรณ สวนเพลง อาหารและโภชนาการประยุกต์
16 624242004 นางสาวณัฐิดา เก้านพรัตน์ อาหารและโภชนาการประยุกต์
17 624242005 นางสาวนฤมล สังข์ศิริ อาหารและโภชนาการประยุกต์
18 624242006 นางสาวภาวิไล น้อยสกุล อาหารและโภชนาการประยุกต์
19 624242007 นางสาววรรณิดา เอ่ียมองค์ อาหารและโภชนาการประยุกต์
20 624242008 นางสาวศิริรัตน์ สีหานาถ อาหารและโภชนาการประยุกต์
21 624242009 นางสาวสายพิณ โนนทิง อาหารและโภชนาการประยุกต์
22 624242010 นางสาวอทิตยา เพชรหนู อาหารและโภชนาการประยุกต์
23 624242011 นางสาวอรกช อาลี อาหารและโภชนาการประยุกต์
24 624242012 นางสาวอินทิรา หมื่นภักดี อาหารและโภชนาการประยุกต์
25 624242013 นางสาวอโนทัย จันทร์ชาวนา อาหารและโภชนาการประยุกต์
26 624242014 นายธนสัฒน์ หนุนสุข อาหารและโภชนาการประยุกต์
27 624242015 นายธนาดล ช่ืนอารมณ์ อาหารและโภชนาการประยุกต์
28 624242016 นายนรบดี รูปสวย อาหารและโภชนาการประยุกต์
29 624242017 นายวรายุส บุตรเคียง อาหารและโภชนาการประยุกต์
30 624242018 นายวีรภัทร เส็งกีหวย อาหารและโภชนาการประยุกต์
31 624242019 นายสหัสวรรษ อุทัยธรรม อาหารและโภชนาการประยุกต์
32 624242020 นางสาวกมลวรรณ สุขกํ่า อาหารและโภชนาการประยุกต์
33 624244001 นายธนภัทธ์ สีชมภู วิทยาการคอมพิวเตอร์
34 624244002 นายกษิด์ิเดช เรืองฤทธ์ิ วิทยาการคอมพิวเตอร์
35 624244003 นายคมสันต์ สายสกล วิทยาการคอมพิวเตอร์
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1 624244004 นายฐิติกร สุวัณจรรยากุล วิทยาการคอมพิวเตอร์
2 624244005 นายณัฐพล พรมสวัสด์ิ วิทยาการคอมพิวเตอร์
3 624244006 นายณัฐพล สุดสวาสด์ิ วิทยาการคอมพิวเตอร์
4 624244007 นายดนัย ขําบางพูน วิทยาการคอมพิวเตอร์
5 624244008 นายติณณภพ ชาตาคม วิทยาการคอมพิวเตอร์
6 624244009 นายธนะรัชต์ เอ่ียมสอาด วิทยาการคอมพิวเตอร์
7 624244010 นายธรรมนูญ สัตยาวุธ วิทยาการคอมพิวเตอร์
8 624244011 นายนิธิ เบญจวชิรเชิด วิทยาการคอมพิวเตอร์
9 624244012 นายพระนาย เอ่ียมสําอางค์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
10 624244013 นายพรเพชร ชัยรัตน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
11 624244014 นายภานุพัทธ์ ปานฉลอง วิทยาการคอมพิวเตอร์
12 624244015 นายวรพงษ์ กลับวิหค วิทยาการคอมพิวเตอร์
13 624244016 นายศิวกร แสงพลสุข วิทยาการคอมพิวเตอร์
14 624244017 นายกิตติพิชญ์ ดาวกระจ่าง วิทยาการคอมพิวเตอร์
15 624244018 นายสนธยา จันทร์แจ้ง วิทยาการคอมพิวเตอร์
16 624244019 นายสรจักร พีนคง วิทยาการคอมพิวเตอร์
17 624251001 นางสาวชนนิกานต์ ใบแย้ม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18 624251002 นางสาวพีรวรรณ เช้ือหงษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19 624251003 นางสาวมัชฌิมาย์ อินทร์ไทร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20 624251004 นายกนกพล สวัสดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 624251005 นายกลวัชร ช่ออบเชย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
22 624251006 นายกิตติศักด์ิ สีเนตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
23 624251007 นายเกียรติยศ เลือดแดง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
24 624251008 นายจรณินท์ จุลขันธ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
25 624251009 นายชัยยุทธ ผาสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
26 624251010 นายชัยวัฒน์ เงินทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
27 624251011 นายณัฐวุฒิ บุญเชิด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
28 624251012 นายธนโชติ เผ่าพงศ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
29 624251013 นายนรา สอนสงคราม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
30 624251014 นายบุริศร์นภัส ชูช่ืน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
31 624251015 นายปนัฐ เทียนทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
32 624251016 นายปรมัส วัดศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
33 624251017 นายปิยวัฒน์ ฉิ่งเล็ก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
34 624251018 นายพลเดช สีละสาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
35 624251019 นายพสิษฐ์ เอมโอษฐ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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1 624251020 นายพีรพล กลิ่นอุบล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 624251021 นายรัฐกร ทองแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 624251022 นายวัชรพงษ์ เวชเพ่ิม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4 624251023 นายศรัณย์ วงศาโรจน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 624251024 นายสหภาพ โชติมิตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 624251025 นายสุทธิพงศ์ ชินรัมย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7 624251026 นายอธิวัฒน์ ธนอิทธิพัทธ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 624251027 นายอนันต์สิทธ์ิ พุ่มพวง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9 624251028 นายอภิร้กษ์ อู๋เวียงคอย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10 624251029 นายเอกมล ขําทวี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11 624257001 นางสาวเกวลิน ทองย้อย การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
12 624257002 นางสาวดารารัตน์ กราดกลิ่น การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
13 624257003 นางสาวธรา พิมพ์สว่าง การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
14 624257004 นางสาวนภัสสร จินดาสุวรรณ์ การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
15 624257005 นางสาวนาวิกา ระดอก การเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า
16 624257006 นางสาวปณาลี นิลเถื่อน การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
17 624257007 นางสาวพิมพ์ใจ มะลิเเย้ม การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
18 624257008 นางสาวอิศริยา เทียนฤกษ์ การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
19 624257009 นายเกียรติศักด์ิ ทิมเเท้ การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
20 624257010 นายณรงค์ฤทธ์ิ มีมงคล การเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า
21 624257011 นายณัฐกิตต์ิ ชัยชุมขุน การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
22 624257012 นายณัฐสิทธ์ิ โฉมยง การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
23 624257013 นายธวัชชัย อยู่ยงค์ การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
24 624257014 นายธีรภัทร อ่วมกลับ การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
25 624257015 นายธีรภัทร์ อิศรางกูร การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
26 624257016 นายธเนศ ปานสวย การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
27 624257017 นายปฏิภาณ อ่อนเที่ยง การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
28 624257019 นายพรพิพัฒน์ ธรรมโชติ การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
29 624257020 นายวรยศ ช่างจํา การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
30 624257021 นายศรายุทธ แดงวิลัย การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
31 624257022 นายศุภกิจ เคลิ้มขวัญ การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
32 624257023 นายสาโรจน์ อ่วมสี การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
33 624257024 นายอภิวัฒน์ เมฆขยาย การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
34 624257025 นางสาวนวลอนงค์ บุญรอด การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
35 624257026 นายรัฐนันท์ พวงเนตร การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
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1 624257027 นายอภิวัฒน์ สุขเจริญ การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
2 624257028 นายทศพล พูลสวัสด์ิ การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
3 624261001 นางสาวชลฤดี รูปิยะเวช สัตวศาสตร์
4 624261002 นางสาวพิมพิศา พันเช้ือ สัตวศาสตร์
5 624261004 นางสาวมันตา จันทร์ควง สัตวศาสตร์
6 624261005 นางสาวศรีอารัก อารักขา สัตวศาสตร์
7 624261006 นางสาวสมาวรรณ์ หลําหุ่น สัตวศาสตร์
8 624261007 นางสาวสาวิตรี บุญเกิด สัตวศาสตร์
9 624261008 นางสาวสุพรรษา แก้วสุข สัตวศาสตร์
10 624261009 นางสาวสุพิชชา เนตรทิพย์ สัตวศาสตร์
11 624261010 นางสาวสุภาพร พ่วงพรม สัตวศาสตร์
12 624261011 นางสาวสุมนา อินทนิน สัตวศาสตร์
13 624261012 นางสาวสโรชา ตนุเลิศ สัตวศาสตร์
14 624261013 นางสาวโสภิตา เพ่ิมพูล สัตวศาสตร์
15 624261014 นางสาวหยาดพิรุณ คุ้มศิริ สัตวศาสตร์
16 624261015 นางสาวอรวรรณ จาดศรี สัตวศาสตร์
17 624261016 นางสาวอังสูมาลิน ถนอมนาค สัตวศาสตร์
18 624261017 นางสาวอัจฉรา สีดอกบวบ สัตวศาสตร์
19 624261018 นางสาวอันทิมา สมจิตร์ สัตวศาสตร์
20 624261019 นายกฤษณะ บุญพ่วง สัตวศาสตร์
21 624261020 นายกัมพล พวงมาลัย สัตวศาสตร์
22 624261021 นายกิตติ จันทรวิจิตร สัตวศาสตร์
23 624261022 นายจักรกรินทร์ พูลพิพัฒน์ สัตวศาสตร์
24 624261023 นายเฉลิมพล สบู่ม่วง สัตวศาสตร์
25 624261024 นายฐานุพงศ์ ธนาพรอธิวัฒน์ สัตวศาสตร์
26 624261025 นายเตมีย์ กุญแจนาค สัตวศาสตร์
27 624261026 นายธนภัทร ทองสมนึก สัตวศาสตร์
28 624261027 นายธนากร ยางสูง สัตวศาสตร์
29 624261028 นายธัชชัย คุ้มเมือง สัตวศาสตร์
30 624261029 นายธีรนัย น้อยดี สัตวศาสตร์
31 624261030 นายธีรวิทย์ คํานา สัตวศาสตร์
32 624261031 นายนคร ปัญญายาว สัตวศาสตร์
33 624261032 นายนนท์ธิชัย ทัศนา สัตวศาสตร์
34 624261033 นายนันทพงศ์ สุขมณี สัตวศาสตร์
35 624261034 นายบุญฤทธ์ิ สีปูน สัตวศาสตร์
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1 624261035 นายปกป้อง คูหะธรรมคุณ สัตวศาสตร์
2 624261036 นายประพัฒน์พงศ์ เจริญสวัสด์ิ สัตวศาสตร์
3 624261037 นายพชรพล ดีเหลือ สัตวศาสตร์
4 624261038 นายพรเทพ ยินดี สัตวศาสตร์
5 624261039 นายพลวัต หลวงฤทธิ สัตวศาสตร์
6 624261040 นายพัชรพล วงศ์สุวัฒน์ สัตวศาสตร์
7 624261041 นายพีระพงศ์ เย็นค่ํา สัตวศาสตร์
8 624261042 นายภาณุพงษ์ วงชฎา สัตวศาสตร์
9 624261043 นายเมธี บุญโพธ์ิ สัตวศาสตร์
10 624261044 นายยสินทร พุ่มสมบัติ สัตวศาสตร์
11 624261045 นายรวิชญ์ แสนทวี สัตวศาสตร์
12 624261046 นายรุ่งสุริยา ทองเหลือ สัตวศาสตร์
13 624261047 นายลัทธพล เฝ้ามั่น สัตวศาสตร์
14 624261048 นายสุวชัย พันธ์ภู สัตวศาสตร์
15 624261049 นายอรรตชัย ผูกศิริ สัตวศาสตร์
16 624261050 นายอิทธิพล บัวคํา สัตวศาสตร์
17 624261051 นายอุดมศักด์ิ ม่วงสุน สัตวศาสตร์
18 624271001 นางสาวชิดชนก ฉิมงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

19 624271002 นางสาวฐิติมา สุขดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

20 624271003 นางสาวธัญวรรณ บุญเนียม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

21 624271004 นางสาวนพรัตน์ เทียมทัด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

22 624271005 นางสาวนภา ดารณีศรีสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

23 624271007 นางสาวบุษยมาศ ยอดหงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

24 624271008 นางสาวปภาวดี วรรณอุดม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

25 624271009 นางสาวปิยมาภรณ์ พูนเพ่ิม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

26 624271010 นางสาวปิยะฉัตร เจนการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

27 624271011 นางสาวพิจิตรา สารีแผง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

28 624271012 นางสาวเพลินศิริ อยู่สุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

29 624271013 นางสาววันวิสา สามสีลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

30 624271014 นางสาวศิริวรรณ จันทร์เครือย้ิม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

31 624271015 นางสาวสุกัญญา ฮุบทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

32 624271016 นางสาวสุธิดา ละออเอ่ียม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

33 624271017 นางสาวสุพรรณิการ์ เครือนพคุณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

34 624271018 นางสาวเสาวลักษณ์ เรืองเดช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

35 624271019 นายณัฐวุฒิ เสือวิเชียร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1456
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624271020 นายนฤพนธ์ มุ่งหมาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2 624271021 นางสาวไพลิน สายสาหร่าย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

3 624271022 นางสาวกาญจนา ทองดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

4 624271023 นางสาวกัญญารัตน์ ม่วงไหมทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

5 624272001 นางสาวกัลยา ม่วงเงิน คอมพิวเตอร์ประยุกต์
6 624272002 นางสาวขวัญเนตร ชุติวิริยะนากุล คอมพิวเตอร์ประยุกต์
7 624272003 นางสาวณัฐชา คูณทวี คอมพิวเตอร์ประยุกต์
8 624272004 นางสาวดวงกมล สว่างศรี คอมพิวเตอร์ประยุกต์
9 624272005 นางสาวดุจดาว ไชยะ คอมพิวเตอร์ประยุกต์
10 624272006 นางสาวธนัญญา จันทร์แจ่ม คอมพิวเตอร์ประยุกต์
11 624272007 นางสาวธนารีย์ วารีเพชร คอมพิวเตอร์ประยุกต์
12 624272008 นางสาวนริศรา ชูกลีบ คอมพิวเตอร์ประยุกต์
13 624272009 นางสาวนีรชา โพธิสุข คอมพิวเตอร์ประยุกต์
14 624272010 นางสาวเบญจพร คงดี คอมพิวเตอร์ประยุกต์
15 624272011 นางสาวผกามาศ น้อยกาญจนะ คอมพิวเตอร์ประยุกต์
16 624272012 นางสาวรุ่งรัตน์ เมืองศรี คอมพิวเตอร์ประยุกต์
17 624272013 นางสาววีรกานต์ มานิช คอมพิวเตอร์ประยุกต์
18 624272014 นางสาวศันสนีย์ โนรี คอมพิวเตอร์ประยุกต์
19 624272015 นางสาวสิริลักษณ์ พิทักษ์ครุฑ คอมพิวเตอร์ประยุกต์
20 624272016 นางสาวสุกัญญา อุ่นเทศ คอมพิวเตอร์ประยุกต์
21 624272017 นางสาวหทัยรัตน์ ปานอุทัย คอมพิวเตอร์ประยุกต์
22 624272018 นางสาวอนันตญา มิตรดี คอมพิวเตอร์ประยุกต์
23 624272019 นายเจษฎา สราคํา คอมพิวเตอร์ประยุกต์
24 624272020 นายนันทวัฒน์ ม่วงไหมทอง คอมพิวเตอร์ประยุกต์
25 624272021 นายสทิธา คล้ายจันทร์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์
26 624272022 นายสุขณัฏฐ์ ชาญใช้จักร คอมพิวเตอร์ประยุกต์
27 624272023 นางสาวพิมพ์ลภัส สังข์ศิริ คอมพิวเตอร์ประยุกต์
28 624274001 นางสาวแก้วตา วัฒนเคน คอมพิวเตอร์ประยุกต์
29 624274002 นางสาวชนนิกานต์ ช่ืนสกุล คอมพิวเตอร์ประยุกต์
30 624274003 นางสาวญาณิศา อัตถาวะระ คอมพิวเตอร์ประยุกต์
31 624274004 นางสาวณัฐฐาพร ขําพวง คอมพิวเตอร์ประยุกต์
32 624274006 นางสาวณิชากร เมืองเล็ก คอมพิวเตอร์ประยุกต์
33 624274007 นางสาวนัยนา ยินดี คอมพิวเตอร์ประยุกต์
34 624274008 นางสาวนิศาชล หลายช้ัน คอมพิวเตอร์ประยุกต์
35 624274009 นางสาวเบญจวรรณ นิลวรรณ คอมพิวเตอร์ประยุกต์
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1461
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624274010 นางสาวศศิวิรุนรุ่ง เนียมแก้ว คอมพิวเตอร์ประยุกต์
2 624274011 นางสาวสุพรรษา อยู่เย็น คอมพิวเตอร์ประยุกต์
3 624274012 นายกฤตภัค อนุรัตน์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์
4 624274013 นายจักรเพชร ปานหอม คอมพิวเตอร์ประยุกต์
5 624274014 นายจิรายุ นะมะปัทมะราชัย คอมพิวเตอร์ประยุกต์
6 624274015 นายธนากร กิจเพ่ิมพูล คอมพิวเตอร์ประยุกต์
7 624274016 นายธวัชชัย นาคนารี คอมพิวเตอร์ประยุกต์
8 624274017 นายธีรพัฒน์ จิ้นย่อง คอมพิวเตอร์ประยุกต์
9 624274018 นายนิภัทร์ จันทรเทศ คอมพิวเตอร์ประยุกต์
10 624274019 นายพชรพล อยู่ยืน คอมพิวเตอร์ประยุกต์
11 624274020 นายวิทยา หอมจิต คอมพิวเตอร์ประยุกต์
12 624274021 นายวิศรุต ประสพกิจถาวร คอมพิวเตอร์ประยุกต์
13 624274022 นายภานุมาส หวานสนิท คอมพิวเตอร์ประยุกต์
14 624274023 นายฐาปนัด สีดี คอมพิวเตอร์ประยุกต์
15 624274024 นายปรเมษฐ์ เดชภักดีกร คอมพิวเตอร์ประยุกต์
16 624277001 นางสาวนภัส เพ็ชรรัตน์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์
17 624277002 นางสาวนฤมล ฮวดทวี คอมพิวเตอร์ประยุกต์
18 624277003 นายจักรพงษ์ ทองเหี่ยง คอมพิวเตอร์ประยุกต์
19 624277004 นายชัยภัทร เทพสถิตย์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์
20 624277005 นายชิษณุพงศ์ จงอ่อน คอมพิวเตอร์ประยุกต์
21 624277006 นายนครินทร์ เอ่ยเสิก คอมพิวเตอร์ประยุกต์
22 624277007 นายภานุเดช ดําอินทร์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์
23 624277008 นายเสฎฐวุฒิ นุชอ่อง คอมพิวเตอร์ประยุกต์
24 624277009 นายชยุตม์ สังข์สุวรรณ คอมพิวเตอร์ประยุกต์
25 624277010 นายรุ่งสุริยา ประชาโรจน์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์
26 624280001 นางสาวกาญจนา เสาร์ดี เกษตรศาสตร์
27 624280002 นางสาวนัฐพร ชะอุ่มฤทธ์ิ เกษตรศาสตร์
28 624280003 นางสาวพีรดา ดังสน่ัน เกษตรศาสตร์
29 624280004 นางสาวสิริลักษณ์ แอนิหน เกษตรศาสตร์
30 624280005 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ คําสาย เกษตรศาสตร์
31 624280006 นางสาวสุรย์ีพร นาคน่ิม เกษตรศาสตร์
32 624280007 นายกิตติศักด์ิ จันทร์สุข เกษตรศาสตร์
33 624280008 นายจตุพล จุ้ยสุข เกษตรศาสตร์
34 624280009 นายชัยวัฒน์ ชินภักดี เกษตรศาสตร์
35 624280010 นายทัศนัย ทิพย์กรรณ เกษตรศาสตร์
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1462
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624280011 นายธนดล มากคณา เกษตรศาสตร์
2 624280012 นายอภิรักษ์ ตะโจคง เกษตรศาสตร์
3 624280013 นายอภิวัฒน์ นาคจุติ เกษตรศาสตร์
4 624280014 นายเอกรัตน์ เทพนม เกษตรศาสตร์
5 624280015 นางสาวสุดารัตน์ วงษ์จีน เกษตรศาสตร์
6 624280016 นางสาวหทัยชนก สังคะหะ เกษตรศาสตร์
7 624280017 นายวันเฉลิม ขาวประเสริฐ เกษตรศาสตร์
8 624305001 นางสาวเกศลิน อุบลน้อย การพัฒนาชุมชน
9 624305002 นางสาวจุฑามณี แสงทอง การพัฒนาชุมชน
10 624305003 นางสาวชลธิชา ใจประดิษฐ์ การพัฒนาชุมชน
11 624305004 นางสาวชาลิสา คุ้มไพพล การพัฒนาชุมชน
12 624305006 นางสาวประภัสสร แน่นพะเนา การพัฒนาชุมชน
13 624305007 นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม การพัฒนาชุมชน
14 624305008 นางสาวพัชรภรณ์ สงัข์สัมฤธ์ิ การพัฒนาชุมชน
15 624305009 นางสาวสุวนันท์ โล๊ะหนองริ้น การพัฒนาชุมชน
16 624305010 นางสาวเสาวรส พุ่มพัน การพัฒนาชุมชน
17 624305011 นายธีรพงษ์ ถ้ําลอย การพัฒนาชุมชน
18 624305012 นายนิธิวัฒน์ เอ่ียมอาษา การพัฒนาชุมชน
19 624305013 นายวุฒินันท์ รอดโภคา การพัฒนาชุมชน
20 624305014 นายสมพงษ์ สมจันทร์ การพัฒนาชุมชน
21 624305015 นายสุทธิพงศ์ นกต่อ การพัฒนาชุมชน
22 624305016 นายอภิสิทธ์ิ สุขเเสง การพัฒนาชุมชน
23 624313001 นางสาวชลิดา โชติพันธ์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

24 624313002 นางสาวฐานิกา สาพิมพ์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

25 624313003 นางสาวณัฐชา ปาเจริญ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

26 624313004 นางสาวนิภาพรรณ อยู่พงษ์สันต์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

27 624313005 นางสาวพัชรพร แต้มริด บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

28 624313006 นางสาววัลภา ลิขขิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

29 624313007 นางสาวสิดาพร มีสุข บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

30 624313008 นางสาวอาภัสรา อําภัยรัตน์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

31 624313009 นางสาวอารยา ทัศนบรรจง บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

32 624313010 นายฉัตรชัย กลิ่นหอม บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

33 624313011 นายไชยยา รักมิตร บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

34 624313012 นายพลากร ชูช่อเกตุ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

35 624313013 นายพิชัย สังข์ทอง บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1463
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624313014 นายรัชชานนท์ ปานอินทร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

2 624313015 นายอานนท์ ศรีสุวรรณ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

3 624316001 นางสาวกานต์มณี เจียมแพ ภาษาจีน
4 624316002 นางสาวการต์กนก กลิ่นไทย ภาษาจีน
5 624316003 นางสาวจันทมาส สว่างเดือน ภาษาจีน
6 624316004 นางสาวจันทิมา ฐิตะฐาน ภาษาจีน
7 624316005 นางสาวโฉมสุดา สังกะเสริฐ ภาษาจีน
8 624316006 นางสาวฐิติมา สีเมฆ ภาษาจีน
9 624316007 นางสาวดวงกมล ทาทอง ภาษาจีน
10 624316008 นางสาวธารารัตน์ พุ่มแจ้ ภาษาจีน
11 624316009 นางสาวนัยนา รักมากมิตร ภาษาจีน
12 624316010 นางสาวนํ้าฝน กรมธรรมมา ภาษาจีน
13 624316011 นางสาวบุญญรัตน์ จันทร์ประสิทธ์ิ ภาษาจีน
14 624316012 นางสาวปภัสสร วิทยาประภัสสร ภาษาจีน
15 624316013 นางสาวพรพิมล ผลิผล ภาษาจีน
16 624316014 นางสาวพัชราภรณ์ ชูจันทร์ ภาษาจีน
17 624316015 นางสาวพิจักขณา นกแก้ว ภาษาจีน
18 624316016 นางสาวพิไลวรรณ์ แพนาพันธ์ ภาษาจีน
19 624316017 นางสาวภาวิณี เทพรอด ภาษาจีน
20 624316018 นางสาวมัชฌิมา เดชคล้ํา ภาษาจีน
21 624316019 นางสาวรัชนีกร ชูเพชร ภาษาจีน
22 624316020 นางสาววรรณพร ประสาททิพย์ ภาษาจีน
23 624316021 นางสาววาสนา รื่นรวย ภาษาจีน
24 624316022 นางสาววิภาดา หนูแก้ว ภาษาจีน
25 624316023 นางสาวศิริขวัญ ประจวบพร ภาษาจีน
26 624316024 นางสาวศุภดา นุชอ่อง ภาษาจีน
27 624316025 นางสาวสุชาดา มีสุข ภาษาจีน
28 624316026 นางสาวสุดารัตน์ ฮุบทอง ภาษาจีน
29 624316027 นางสาวสุทามน ตุ้มไธสง ภาษาจีน
30 624316028 นางสาวสุธิตา ตุ้มไธสง ภาษาจีน
31 624316029 นางสาวสุพรรษา เกิดกระสินธ์ุ ภาษาจีน
32 624316030 นางสาวอัญชลิตา เจริญรัมย์ ภาษาจีน
33 624316031 นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน ภาษาจีน
34 624316032 นางสาวอารียา นนทะพา ภาษาจีน
35 624316033 นางสาวอินทิราณี แก้วโกสุม ภาษาจีน
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1464
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624316034 นายชุติพนธ์ แสงเงิน ภาษาจีน
2 624316035 นายพีรพงษ์ รอดพยุง ภาษาจีน
3 624316036 นายวรวีร์ ดานุเสถียรพงศ์ ภาษาจีน
4 624316037 นางสาวจิตรลดา ศรีอัมพร ภาษาจีน
5 624316038 นางสาวชรินรัตน์ เภานิรีบ ภาษาจีน
6 624316039 นายนาสกร สะอาด ภาษาจีน
7 624317001 นางสาวกนกพรรณ พัดแสง ศิลปะและการออกแบบ
8 624317002 นางสาวณัฏยา รุ่งเรือง ศิลปะและการออกแบบ
9 624317003 นางสาวันันทวัน โสภา ศิลปะและการออกแบบ
10 624317004 นางสาวรุ่งอรุณ อินสุวรรณ์ ศิลปะและการออกแบบ
11 624317005 นางสาววชิราภรณ์ สงวนละเอียด ศิลปะและการออกแบบ
12 624317006 นางสาวสายฟ้า ภักษา ศิลปะและการออกแบบ
13 624317007 นางสาวสุนันท์ สีสม ศิลปะและการออกแบบ
14 624317008 นางสาวอรธีรา ธีระวรชาติ ศิลปะและการออกแบบ
15 624317009 นายเขตตะวัน เกาะเกตุ ศิลปะและการออกแบบ
16 624317010 นายตะวันฉาน ศรีสวัสด์ิ ศิลปะและการออกแบบ
17 624317011 นายถิรวัฒน์ วงศ์สุริยา ศิลปะและการออกแบบ
18 624317012 นายทศพร เชียงฉิน ศิลปะและการออกแบบ
19 624317013 นายธนดล เพชรคง ศิลปะและการออกแบบ
20 624317014 นายธนวุฒิ มากมิตร ศิลปะและการออกแบบ
21 624317015 นายธนะชัย ผลไพศาลศักด์ิ ศิลปะและการออกแบบ
22 624317016 นายธนายุต จันทร์โชติ ศิลปะและการออกแบบ
23 624317017 นายศิรวิชญ์ ศรีสวัสด์ิ ศิลปะและการออกแบบ
24 624317018 นายปัณณวัฒน์ จันทรสม ศิลปะและการออกแบบ
25 624317019 นายปาณบดี เกียรติอุบลวงษ์ ศิลปะและการออกแบบ
26 624317020 นายพิษณุ ชินโสตร ศิลปะและการออกแบบ
27 624317021 นายเสกสรรษ์ เจือทิน ศลิปะและการออกแบบ
28 624317022 นางสาวศาธิตา รอดจีรา ศิลปะและการออกแบบ
29 624328001 นางสาวกฤษณา ผลประโยชน์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
30 624328002 นางสาวกวินสิริ เฉลิมวงศ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
31 624328003 นางสาวกัญญาพัชร แย้มเกษม การท่องเที่ยวและการโรงแรม
32 624328004 นางสาวกุสุมา เพ่ิมพูล การท่องเที่ยวและการโรงแรม
33 624328005 นางสาวชนาภา สอนแก้ว การท่องเที่ยวและการโรงแรม
34 624328006 นางสาวณัฐชยา สิงห์น้อมเกล้า การท่องเที่ยวและการโรงแรม
35 624328007 นางสาวณัฐพร เกตุแก้ว การท่องเที่ยวและการโรงแรม
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1465
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624328008 นางสาวณัฐริกา โมเล็ก การท่องเที่ยวและการโรงแรม
2 624328009 นางสาวปนัดดา อินนวล การท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 624328010 นางสาวปพิชญา เจิมจันทร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
4 624328011 นางสาวปานฤทัย จีรัง การท่องเที่ยวและการโรงแรม
5 624328012 นางสาวผกามาศ แดงผจญ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
6 624328013 นางสาวพรรณพษา เพ่ิมพูล การท่องเที่ยวและการโรงแรม
7 624328014 นางสาวพิมพ์นารา ทรัพย์ประเสริฐ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
8 624328015 นางสาวภาณุมาส ขาวสุข การท่องเที่ยวและการโรงแรม
9 624328016 นางสาวรัญสิมาภรณ์ ดอกบัว การท่องเที่ยวและการโรงแรม
10 624328017 นางสาวรัศมี สังข์ประเสริฐ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
11 624328018 นางสาววรรณา ปรางงาม การท่องเที่ยวและการโรงแรม
12 624328019 นางสาววรัญญา อัมภาผล การท่องเที่ยวและการโรงแรม
13 624328020 นางสาววริษฐา ชูจินดา การท่องเที่ยวและการโรงแรม
14 624328021 นางสาววิจิตรา นาโพธ์ิ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
15 624328022 นางสาววิชชุดา วงษ์ศรี การท่องเที่ยวและการโรงแรม
16 624328023 นางสาวศิริวรรณ นาคสาม การท่องเที่ยวและการโรงแรม
17 624328024 นางสาวศิริวันศวรรษ บินมามะ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
18 624328025 นางสาวศุภาพิชญ์ ศรีทอง การท่องเที่ยวและการโรงแรม
19 624328026 นางสาวสุประวีณ์ ศรีสุวรรณ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
20 624328027 นางสาวเสาวภา จันทร์หอม การท่องเที่ยวและการโรงแรม
21 624328028 นางสาวหทัยรัตน์ ขุนนุช การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22 624328029 นางสาวอธิติยา ดังแสง การท่องเที่ยวและการโรงแรม
23 624328030 นางสาวอภิชญา เกลื่อนกลาด การท่องเที่ยวและการโรงแรม
24 624328031 นางสาวอริสรา ชมช่ืนจิตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
25 624328032 นางสาวอริสรา โถวสกุล การท่องเที่ยวและการโรงแรม
26 624328033 นางสาวอวรรศฎา ชินพรมมา การท่องเที่ยวและการโรงแรม
27 624328035 นายกฤษณะ มากเขียว การท่องเที่ยวและการโรงแรม
28 624328036 นายกิตตินันต์ กําเนิดแสง การท่องเที่ยวและการโรงแรม
29 624328037 นายชนสรณ์ คุณาธิมาพันธ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
30 624328038 นายชลสิทธ์ิ ตีโยบลานนท์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
31 624328039 นายณรงค์ น่ิมน้อย การท่องเที่ยวและการโรงแรม
32 624328040 นายธนกฤต โอบอ้อม การท่องเที่ยวและการโรงแรม
33 624328041 นายธนพงษ์ ขนเม่น การท่องเที่ยวและการโรงแรม
34 624328042 นายศุภรัตน์ พ่วงทอง การท่องเที่ยวและการโรงแรม
35 624328043 นายพรเทพ คูทองทุ่ง การท่องเที่ยวและการโรงแรม
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1466
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624328044 นายพันกร ประทีป การท่องเที่ยวและการโรงแรม
2 624328045 นายภัทรวุธ ศรีสุวรรณ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 624328046 นายมิณธฎา ศรีจันทร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
4 624328047 นายสุทัศน์ พุ่มจิตร การท่องเที่ยวและการโรงแรม
5 624328048 นายฮายซัน สะแปอิง การท่องเที่ยวและการโรงแรม
6 624328049 นางสาวจันทร์จิรา ทองแผ่น การท่องเที่ยวและการโรงแรม
7 624328050 นายนพศก พิณทอง การท่องเที่ยวและการโรงแรม
8 624328051 นางสาวทิพาวรรณ ใจบุญ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
9 624328052 นางสาวกัญญรัตน์ กลัดกลีบ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
10 624328053 นางสาววรรณศิริ พลอยปลื้ม การท่องเที่ยวและการโรงแรม
11 624328054 นางสาวสุกฤตา มีชูรัตน์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
12 624328055 นายภานุวัฒน์ ผู้มีโชคชัย การท่องเที่ยวและการโรงแรม
13 624329001 นางสาวกนกวรรณ หอมกล่ิน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
14 624329002 นางสาวกานต์ทิตา เม่งเต๋ียน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
15 624329003 นางสาวเกษกนก กุลทัศน์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
16 624329004 นางสาวขนิษฐา มีทอง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
17 624329005 นางสาวเขมจิรา นวลขํา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
18 624329006 นางสาวจิราวรรณ หลิ้มชู อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
19 624329007 นางสาวชลดา ประภาศรี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
20 624329008 นางสาวญาตาวี สวัสด์ิวารี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
21 624329009 นางสาวณัฏฐนันท์ ตระการจันทร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
22 624329010 นางสาวณัฏฐา กุสุมสุทธิกุล อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
23 624329011 นางสาวณัฐชยา มั่งคั่ง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
24 624329012 นางสาวนภัสวรรณ ชุ่มจิตต์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
25 624329013 นางสาวนันทนา ผ่องแผ้ว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
26 624329014 นางสาวบุษกร แสงสุด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
27 624329015 นางสาวเบญจวรรณ ชูปานกลีบ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
28 624329016 นางสาวปิณฑิรา เอกรัตน์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
29 624329017 นางสาวภัทรดา แก้วอุดร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
30 624329018 นางสาวภาพิมล แก้วสอาด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
31 624329019 นางสาวมณิสรา ชํานาญวาส อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
32 624329020 นางสาวมายาวี เนตอนันต์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
33 624329021 นางสาวมาริสา คล้ายหงษ์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
34 624329022 นางสาวมาริสา วังนิล อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
35 624329023 นางสาวรัตนวลี กาพโกพุทธ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1831
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624329024 นางสาววรรณวิสา เขื่อนศิริ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
2 624329025 นางสาววรรณี อุดมขจรกิตติ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
3 624329026 นางสาววรัญญา เงินเจือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
4 624329027 นางสาววิชชุลดา ไม้จันทร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
5 624329028 นางสาวศศิภา สวนสิน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
6 624329029 นางสาวศิรภัสสร ทองไทยจรูญ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
7 624329030 นางสาวศิรภัสสร บุตรทอง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
8 624329031 นางสาวสุกัญญา ยินดี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
9 624329032 นางสาวอรปภา เกตุอินทร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
10 624329033 นายกฤษณพัฒน์ กนธวงค์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
11 624329034 นายณัฐวุฒิ รวดเร็ว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
12 624329035 นายปรมี สุวรรณลิขิต อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
13 624329036 นายเมธา สามสกุลชัย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
14 624329037 นายรัฐธรรมนูญ บัวปาน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
15 624329038 นายสุทิวัส เผือกโสมณ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
16 624329039 นายอานนท์ สันทัดพร้อม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
17 624329040 นางสาวชุติมา พิมลพรรณสกุล อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
18 624329041 นางสาวศรีสุดา คล้ายทอง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
19 624329042 นางสาววิชชุลดา เพชรคง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
20 624329043 นางสาวรัตนาวดี จันทร์มณี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
21 624329045 นางสาวภัทรวรรณ ปรวีโรทัย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
22 624329046 นางสาววรรณวลี สุขศรี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
23 624329047 นายสามารถ นาล้วน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ
24 624375001 นางสาวกมลรัตน์ เพชรสอน ภาษาอังกฤษธุรกิจ
25 624375002 นางสาวกวินนา แดงประดับ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
26 624375003 นางสาวกันทิมา กรมเพชร ภาษาอังกฤษธุรกิจ
27 624375004 นางสาวกิตติยา พิมสอ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
28 624375005 นางสาวขวัญจิรา ทรัพย์เงิน ภาษาอังกฤษธุรกิจ
29 624375007 นางสาวชลิตา เทพทอง ภาษาอังกฤษธุรกิจ
30 624375008 นางสาวชุติมา ฉลาดเลิศ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
31 624375009 นางสาวฐนิชา คนซื่อ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
32 624375010 นางสาวณัชชา โรจนศวิญญา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
33 624375011 นางสาวณัฐณิชา อาจแสน ภาษาอังกฤษธุรกิจ
34 624375012 นางสาวณัฐพร แดงแท้ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
35 624375013 นางสาวปภาภรณ์ โพธ์ิพระ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
36 624375014 นางสาวปิยธิดา น้อยฤทธิไกร ภาษาอังกฤษธุรกิจ
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1831
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา
37 624375015 นางสาวพรชิตา โมลี ภาษาอังกฤษธุรกิจ
38 624375016 นางสาวพัชรมัย สัตยาภิรมย์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
39 624375017 นางสาวพัทธนันท์ นวลปาน ภาษาอังกฤษธุรกิจ
40 624375018 นางสาวพิมพ์ชนก เอียดน้อย ภาษาอังกฤษธุรกิจ
41 624375019 นางสาวพุทธรักษา อํานวยผล ภาษาอังกฤษธุรกิจ
42 624375020 นางสาวมนต์ธิชา ทองงาม ภาษาอังกฤษธุรกิจ
43 624375021 นางสาวมุทิตา ศุภเสถียรสกุล ภาษาอังกฤษธุรกิจ
44 624375022 นางสาววินนา อําภรณ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
45 624375023 นางสาวเวธินี สังข์เพ่ิม ภาษาอังกฤษธุรกิจ
46 624375024 นางสาวสิริพักตร์ ต้ังเจียวลี้ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
47 624375025 นางสาวสิริยากร ศรีคงเจริญ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
48 624375026 นางสาวสุพัตรา ทรัพย์พันแสน ภาษาอังกฤษธุรกิจ
49 624375027 นางสาวสุพิชชา เอมโอษฐ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
50 624375028 นางสาวสโรชา หวังสมบูรณ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1834
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624375029 นางสาว่สุพิชฌาย์ เทพทิพย์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2 624375030 นางสาวอภิญญา พันธ์นุ่ม ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 624375031 นางสาวอภิญญา ภู่มาลา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
4 624375032 นางสาวอรดา แก้วกรูด ภาษาอังกฤษธุรกิจ
5 624375033 นางสาวอริษา ชูดอกไม้ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
6 624375034 นางสาวอาทิตยา ทองเจริญ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
7 624375035 นางสาวอุฬารินทร์ ไหมนิคม ภาษาอังกฤษธุรกิจ
8 624375036 นายซันน่ี มิสด้า ภาษาอังกฤษธุรกิจ
9 624375037 นายปุญญพัฒน์ ภูมิมิตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ
10 624375038 นายพิพัฒน์ รัตนดี ภาษาอังกฤษธุรกิจ
11 624375039 นายภูมิ อ่อนนุ่ม ภาษาอังกฤษธุรกิจ
12 624375040 นายเมธาวี ช้องวรากุล ภาษาอังกฤษธุรกิจ
13 624375041 นายวทัญญู จินดาเพ็ง ภาษาอังกฤษธุรกิจ
14 624375042 นายวัชรินทร์ ชูเลม็ด ภาษาอังกฤษธุรกิจ
15 624375043 นายวัฒนา เป้ียวน้อย ภาษาอังกฤษธุรกิจ
16 624375044 นางสาวภัทรนัดด์ พจนศิลป ภาษาอังกฤษธุรกิจ
17 624375045 นางสาวปภาวรินทร์ เพชรแต่ง ภาษาอังกฤษธุรกิจ
18 624375046 นางสาวพรไพรินทร์ เผือกผุด ภาษาอังกฤษธุรกิจ
19 624418101 นางสาวกนกพร ภิญโญ การบริหารธุรกิจ
20 624418102 นางสาวกัญณิกา ชูกําลัง การบริหารธุรกิจ
21 624418103 นางสาวกัณฐมณี เรืองราย การบริหารธุรกิจ
22 624418104 นางสาวกาญจนา รอดสาย การบริหารธุรกิจ
23 624418105 นางสาวกิตติยา กลิ่นนิรัญ การบริหารธุรกิจ
24 624418106 นางสาวจิรภัทร ศรีแจ้ การบริหารธุรกิจ
25 624418107 นางสาวจุฑามาส สิริรุ่งเรือง การบริหารธุรกิจ
26 624418108 นางสาวชนาภา สว่างฟ้า การบริหารธุรกิจ
27 624418109 นางสาวดวงภรณ์ เป่ียมปาน การบริหารธุรกิจ
28 624418110 นางสาวธนพร อรุณเล็ก การบริหารธุรกิจ
29 624418111 นางสาวนารีรัตน์ แก้วโกสีย์ การบริหารธุรกิจ
30 624418112 นางสาวปิยธิดา มณีศรีขํา การบริหารธุรกิจ

36/62



วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1835
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624418113 นางสาวพัชรีวรรณ หอมภู่ การบริหารธุรกิจ
2 624418114 นางสาวมุกดาภา จันทร์รอด การบริหารธุรกิจ
3 624418115 นางสาวรพีพร เขียวทอง การบริหารธุรกิจ
4 624418116 นางสาววณิชยา ตรงบรรทัด การบริหารธุรกิจ
5 624418117 นางสาวศศิธร สายกําพร้า การบริหารธุรกิจ
6 624418118 นางสาวสิรภัทร กลางสุพันธ์ การบริหารธุรกิจ
7 624418119 นางสาวสุนิศา เทศนาม การบริหารธุรกิจ
8 624418120 นางสาวสุภัสสรา ใหม่เเท้ การบริหารธุรกิจ
9 624418121 นางสาวอรุณรัตน์ รอดเรืองรัตน์ การบริหารธุรกิจ
10 624418122 นางสาวอาทิตยา เเพงดี การบริหารธุรกิจ
11 624418123 นายก้องกิดากร ดอกไม้ การบริหารธุรกิจ
12 624418124 นายณัฐพล เทศเกิด การบริหารธุรกิจ
13 624418125 นายธาราเพชร ปานเพชร การบริหารธุรกิจ
14 624418126 นายประกอบกานต์ วิจารย์ การบริหารธุรกิจ
15 624418127 นายภูมินทร์ เขียวกะแล การบริหารธุรกิจ
16 624418128 นายวีราพัชร์ ดวงธนัชพงศ์ การบริหารธุรกิจ
17 624418129 นายสิทธิพล เอ่ียมสําอางค์ การบริหารธุรกิจ
18 624418130 นางสาวธนพร เมนะคงคา การบริหารธุรกิจ
19 624418131 นางสาวนิรมล ทรัพย์มงคล การบริหารธุรกิจ
20 624418132 นายวชิระ ยองใย การบริหารธุรกิจ
21 624418133 นายธัชพงศ์ แพบุตร การบริหารธุรกิจ
22 624418201 นางสาวกนกรดา มั่งมี การบริหารธุรกิจ
23 624418202 นางสาวกุลธิดา แช่มเทศ การบริหารธุรกิจ
24 624418203 นางสาวจันจิรา ใจห้าว การบริหารธุรกิจ
25 624418204 นางสาวจิราพรรณ วงษอินทร์จันทร์ การบริหารธุรกิจ
26 624418205 นางสาวจุฑาพร บัวชาวเกาะ การบริหารธุรกิจ
27 624418206 นางสาวจุฑาภรณ์ จันทร์ชูกลิ่น การบริหารธุรกิจ
28 624418207 นางสาวฉันทิสา ปรีดากมล การบริหารธุรกิจ
29 624418208 นางสาวฐิติรัตน์ ปัญญาพานิช การบริหารธุรกิจ
30 624418209 นางสาวทิพวรรณ คุ้มเมือง การบริหารธุรกิจ
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1841
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624418210 นางสาวชุลีพร ทองอ่อน การบริหารธุรกิจ
2 624418211 นางสาวนํ้าทิพย์ เข่งวา การบริหารธุรกิจ
3 624418212 นางสาวปุณยภา ศิริวรรณ การบริหารธุรกิจ
4 624418213 นางสาวมนทิรา สร้อยสง การบริหารธุรกิจ
5 624418214 นางสาวรติมา เขียวประชุม การบริหารธุรกิจ
6 624418215 นางสาวลัดดาวัลย์ เสือเดช การบริหารธุรกิจ
7 624418216 นางสาววนารี ปานนก การบริหารธุรกิจ
8 624418217 นางสาวศิรภัสสร ทับถม การบริหารธุรกิจ
9 624418218 นางสาวสุชาวดี สะสม การบริหารธุรกิจ
10 624418219 นางสาวสุวภัทร แก้วผนึก การบริหารธุรกิจ
11 624418220 นางสาวอาทิตยา เฉลิมทอง การบริหารธุรกิจ
12 624418221 นายกฤตภาส แสงเงิน การบริหารธุรกิจ
13 624418222 นายณัฐธา ป้อมสิงห์ การบริหารธุรกิจ
14 624418223 นายธนดล ตุ้มศรี การบริหารธุรกิจ
15 624418224 นายธนโชติ ศรีเพชร การบริหารธุรกิจ
16 624418225 นายนครินทร์ โตกลึง การบริหารธุรกิจ
17 624418226 นายภูผา คงประเสริฐ การบริหารธุรกิจ
18 624418227 นายวรเมธ มาศิริ การบริหารธุรกิจ
19 624418228 นายศิวกร เทียนภู่ การบริหารธุรกิจ
20 624418229 นายสุกนต์ธี ประมงค์ การบริหารธุรกิจ
21 624418230 นางสาวภคพร แก้วกระจ่าง การบริหารธุรกิจ
22 624433001 นางสาวชัญญานุช ช่วยบํารุง การบริหารธุรกิจ
23 624433002 นางสาวฐิติรัตน์ ป่ินทอง การบริหารธุรกิจ
24 624433003 นางสาวดวงหทัย อยู่ชมบุญ การบริหารธุรกิจ
25 624433004 นางสาวทัศน์วรรณ กุมาร นิกัม การบริหารธุรกิจ
26 624433006 นางสาวภัทรภร ชัยณรงค์ การบริหารธุรกิจ
27 624433007 นางสาวภัทราพร โสด การบริหารธุรกิจ
28 624433008 นางสาวสุพัตตรา สารวัน การบริหารธุรกิจ
29 624433009 นางสาวสุภาพร พุ่มนุช การบริหารธุรกิจ
30 624433010 นางสาวอนุสรา เสียงใหญ่ การบริหารธุรกิจ
31 624433011 นางสาวอัญมณี นนทะนํา การบริหารธุรกิจ
32 624433012 นางสาวอาภัสรา เอ่ียมสําอางค์ การบริหารธุรกิจ
33 624433013 นางสาวอุบล น้อยอินทร์ การบริหารธุรกิจ
34 624433014 นายจักรกฤษณ์ รุ่งพราน การบริหารธุรกิจ
35 624433015 นายเจนณ์รินทร์ สาครขํา การบริหารธุรกิจ
36 624433016 นายเจษฎา ออดซี การบริหารธุรกิจ
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 1841
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา
37 624433017 นายณัฐพงษ์ ไตรธรรม การบริหารธุรกิจ
38 624433018 นายณัฐวุฒิ ทองกลึง การบริหารธุรกิจ
39 624433019 นายทวีทรัพย์ ตุลุย การบริหารธุรกิจ
40 624433020 นายธเนศ ธนบัตร การบริหารธุรกิจ
41 624433021 นายพรศักดา พูนนาค การบริหารธุรกิจ
42 624433022 นายพศวีร์ เนียมศรี การบริหารธุรกิจ
43 624433023 นายสุขวิต วงศ์ทองดี การบริหารธุรกิจ
44 624433024 นายอนุสรณ์ กลิ่นขจร การบริหารธุรกิจ
45 624433025 นางสาวบุศญา หมอนทอง การบริหารธุรกิจ
46 624433026 นางสาวจิราพัชร จงดี การบริหารธุรกิจ
47 624434001 นางสาวกัญญารัตน์ พร้อมมูล การบริหารธุรกิจ
48 624434002 นางสาวการเกตุ คงชนะ การบริหารธุรกิจ
49 624434003 นางสาวกิตติญา มูลมงคล การบริหารธุรกิจ
50 624434004 นางสาวจารุวรรณ อินทร์คง การบริหารธุรกิจ
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1 624434005 นางสาวเจสิตา ทองธรรมชาติ การบริหารธุรกิจ
2 624434006 นางสาวชณัญธิดา ตันติวัชรกุลธร การบริหารธุรกิจ
3 624434007 นางสาวชนาธิป เช่ือมนาค การบริหารธุรกิจ
4 624434008 นางสาวณหฤทัย คําไพรศรี การบริหารธุรกิจ
5 624434009 นางสาวณัฐฐิญา บุญขจร การบริหารธุรกิจ
6 624434010 นางสาวธนาภา ภรรยา การบริหารธุรกิจ
7 624434011 นางสาวธิดา เฉียบแหลม การบริหารธุรกิจ
8 624434012 นางสาวนิภาพร ยวงผึ้ง การบริหารธุรกิจ
9 624434013 นางสาวบวรรัตน์ นาเมือง การบริหารธุรกิจ
10 624434014 นางสาวปนิดา ราชเจริญ การบริหารธุรกิจ
11 624434015 นางสาวปิยะพร ทับทิม การบริหารธุรกิจ
12 624434016 นางสาวพรพิมล พิทักษค์รุฑ การบริหารธุรกิจ
13 624434017 นางสาวพลอยไพลิน มณีดํา การบริหารธุรกิจ
14 624434018 นางสาวพัชรวดี กลมเกลียว การบริหารธุรกิจ
15 624434019 นางสาวพัชรินทร์ ช้างนํ้า การบริหารธุรกิจ
16 624434020 นางสาวเพชราภรณ์ มาศสุข การบริหารธุรกิจ
17 624434021 นางสาวภัทรภร ตระกรุดทอง การบริหารธุรกิจ
18 624434022 นางสาวมัณฑนา ปานพันธ์ุ การบริหารธุรกิจ
19 624434023 นางสาววาทินี แซ่งุ่ย การบริหารธุรกิจ
20 624434024 นางสาววาริศษา บัวงาม การบริหารธุรกิจ
21 624434025 นางสาววิชุดา เชยชิต การบริหารธุรกิจ
22 624434026 นางสาวศิริลักษณ์ เอมครุฑ การบริหารธุรกิจ
23 624434027 นางสาวศุภรัศมิ์ ชูโชติ การบริหารธุรกิจ
24 624434028 นางสาวสริดา สุกหอม การบริหารธุรกิจ
25 624434029 นางสาวสิรีธร บัวบังใบ การบริหารธุรกิจ
26 624434030 นางสาวสุกัญญา ม่วงน้อย การบริหารธุรกิจ
27 624434031 นางสาวสุทธิดา กันอรุณ การบริหารธุรกิจ
28 624434032 นางสาวสุมิตรา ฉิมธง การบริหารธุรกิจ
29 624434033 นางสาวอัจฉราพร จีนกลั่น การบริหารธุรกิจ
30 624434034 นางสาวอัญชลิกา บุญชอบ การบริหารธุรกิจ
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1 624434035 นางสาวอาทิตยา สินสร การบริหารธุรกิจ
2 624434036 นางสาวอาภัสรา คงทิพย์ การบริหารธุรกิจ
3 624434037 นางสาวอารยา เอมโอฐ การบริหารธุรกิจ
4 624434038 นายกรธวัช แก่นท้าว การบริหารธุรกิจ
5 624434039 นายกฤษณะ จรวิเศษ การบริหารธุรกิจ
6 624434040 นายชลธี ธิบดี การบริหารธุรกิจ
7 624434041 นายเชษฐา มีวาสนา การบริหารธุรกิจ
8 624434042 นายเติมสิน พาบุญเลิศ การบริหารธุรกิจ
9 624434043 นายธนรักษ์ เย่ียวเพ็ง การบริหารธุรกิจ
10 624434044 นายพงศ์ศิริ กล่อมเกลี้ยง การบริหารธุรกิจ
11 624434045 นายพิชานนท์ เรืองน้อย การบริหารธุรกิจ
12 624434046 นายยศกร พันฆ้อง การบริหารธุรกิจ
13 624434047 นายวสันต์ เกตุย้อย การบริหารธุรกิจ
14 624434048 นายศรปราชญ์ คําหอม การบริหารธุรกิจ
15 624434049 นายศรัณย์ มุขแก้ว การบริหารธุรกิจ
16 624434050 นายอุทัย แซ่งุ่ย การบริหารธุรกิจ
17 624434051 นางสาวแอรวรา สมานมิตร การบริหารธุรกิจ
18 624435101 นางสาวกนกวรรณ นาครักษา การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
19 624435102 นางสาวกัญญาณัฐ สายชล การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
20 624435103 นางสาวเกวลิน งามลี การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
21 624435104 นางสาวเขวิกา แตงยิ้ม การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
22 624435105 นางสาวจิราพัชร สว่างเมฆ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
23 624435106 นางสาวณัฐกานต์ บําเพ็ญผล การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
24 624435107 นางสาวณัฐวดี ชัยคง การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
25 624435108 นางสาวณิชกานต์ เต็มดี การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
26 624435109 นางสาวทิพย์ธิดา คชกฤษ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
27 624435110 นางสาวธวัลรัตน์ โฉมงาม การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
28 624435111 นางสาวนํ้าฝน สัตย์จริง การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
29 624435112 นางสาวพรนภา หอมการะเกตุ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
30 624435113 นางสาวพรรณพร คุ้มเครือ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
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1 624435114 นางสาวเพ็ญนภา พูนผล การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
2 624435115 นางสาวรัจนกาญจน์ เทียนทอง การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
3 624435116 นางสาววิภา วอทอง การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
4 624435117 นางสาวศิริลักษณ์ มันทจิตร การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
5 624435118 นางสาวสุกัญญา แช่มมาก การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
6 624435119 นางสาวสุจิวรรณ ศรีจันทร์ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
7 624435120 นางสาวสุธาสินี ภู่สวัสด์ิ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
8 624435121 นางสาวสุภาภรณ์ กล่องแก้ว การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
9 624435122 นายตนุภัทร เก่าเงิน การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
10 624435123 นายทวีศักด์ิ แดงประดับ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
11 624512101 นางสาวกรรณิการ์ บุรีวชิระ นิติศาสตร์
12 624512102 นางสาวจิญารัตน์ พันออด นิติศาสตร์
13 624512103 นางสาวชนกวนันท์ สว่างเนตร์ นิติศาสตร์
14 624512104 นางสาวฐานมาศ จันทบุตรี นิติศาสตร์
15 624512105 นางสาวธรณ์ธันย์ ศาสตร์ฎีกา นิติศาสตร์
16 624512106 นางสาวนัทริกา ทองศรี นิติศาสตร์
17 624512107 นางสาวปภาวรินทร์ สุขแสง นิติศาสตร์
18 624512108 นางสาวพนิตนันท์ เจริญย่ิง นิติศาสตร์
19 624512109 นางสาวพัดชา เร่งเจริญ นิติศาสตร์
20 624512110 นางสาวพุทธชาด ดอกใบ นิติศาสตร์
21 624512111 นางสาวเยาวลักษณ์ เอ่ียมสวัสด์ิ นิติศาสตร์
22 624512112 นางสาวรุจิกา มั่นคง นิติศาสตร์
23 624512113 นางสาวศศิกานต์ ป่ินแก้ว นิติศาสตร์
24 624512114 นางสาวศิริลักษณ์ พันดอน นิติศาสตร์
25 624512115 นางสาวสุภารัตน์ พรหมดวง นิติศาสตร์
26 624512116 นางสาวหฤทัย นาสวน นิติศาสตร์
27 624512117 นางสาวอรรถชลี อ่อนละออ นิติศาสตร์
28 624512118 นายขจรศักดิ ผุดผจญ นิติศาสตร์
29 624512119 นายชัชพงศ์ วิสมิตนันท์ นิติศาสตร์
30 624512120 นายไชยวัฒน์ วัฒนผดุงศกด์ิ นิติศาสตร์
31 624512121 นายณรัณ บุตรเล็ก นิติศาสตร์
32 624512122 นายณัฐติวัช อินนวล นิติศาสตร์
33 624512123 นายธีรภัทร รัตนพงศ์ นิติศาสตร์
34 624512124 นายปฐมพร กําบัง นิติศาสตร์
35 624512125 นายพงศกรณ์ พรมวัน นิติศาสตร์
36 624512126 นายพีระวัฒน์ พวงทอง นิติศาสตร์
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37 624512127 นายภูวไนย อุดมนาค นิติศาสตร์
38 624512128 นายเมธากร สุขสวัสด์ิ นิติศาสตร์
39 624512130 นายวัชรินทร์ คํามา นิติศาสตร์
40 624512131 นายวีรภัทร รอดสวัสด์ิ นิติศาสตร์
41 624512132 นายศุภากร มูลทองชุน นิติศาสตร์
42 624512133 นายสหรัฐ จิรวิวัฒน์ภัทร นิติศาสตร์
43 624512134 นายสุรเชน สนธิ นิติศาสตร์
44 624512135 นายอิทธิพงศ์ คงวัฒนา นิติศาสตร์
45 624512136 นายปุญญพัฒน์ ทองคํา นิติศาสตร์
46 624512201 นางสาวกัลญารัตน์ ไชยจันทร์ นิติศาสตร์
47 624512202 นางสาวจีรนันท์ ขุมทรัพย์ นิติศาสตร์
48 624512203 นางสาวจุฑาทิพย์ ดวงจันทร์ นิติศาสตร์
49 624512204 นางสาวชลธิฌา สังข์สินธ์ุ นิติศาสตร์
50 624512205 นางสาวธนาภรณ์ พลับน่ิม นิติศาสตร์
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1 624512206 นางสาวนพวรรณ กงสุกล นิติศาสตร์
2 624512207 นางสาวปทุมพร บุญมี นิติศาสตร์
3 624512208 นางสาวประมลรัตน์ สุทธิมล นิติศาสตร์
4 624512209 นางสาวพวงเพชร เดชมาก นิติศาสตร์
5 624512210 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีธวัช นิติศาสตร์
6 624512211 นางสาวแพรพรรณ พ่วงศรี นิติศาสตร์
7 624512213 นางสาววิไลลัษณ์ แจะหอม นิติศาสตร์
8 624512214 นางสาวศิริประภา ทองทา นิติศาสตร์
9 624512215 นางสาวสุกัญญา ยางสง่า นิติศาสตร์
10 624512216 นางสาวสุมิตตา ดํามาก นิติศาสตร์
11 624512218 นางสาวอารีรัตน์ เป่ียมญาติ นิติศาสตร์
12 624512219 นายขัตติยะ มากแก้ว นิติศาสตร์
13 624512220 นายชัยนรินทร์ บุญพ่วง นิติศาสตร์
14 624512221 นายซีเจ ภักดีเตล็บ นิติศาสตร์
15 624512222 นายณัชพล มีสมบัติ นิติศาสตร์
16 624512223 นายทศพล แย้มเภา นิติศาสตร์
17 624512224 นายเนติพงษ์ ป้านทอง นิติศาสตร์
18 624512225 นายปิยะพงษ์ เย็นจิต นิติศาสตร์
19 624512226 นายพัฒนพงศ์ ภมร นิติศาสตร์
20 624512227 นายภานุพงศ์ รัตนยศ นิติศาสตร์
21 624512229 นายยุทธนา กลิ่นอุบล นิติศาสตร์
22 624512230 นายวรัญญู ทองเย็น นิติศาสตร์
23 624512231 นายวัฒน์ธนชัย เย็นใจ นิติศาสตร์
24 624512232 นายศุภสิทธ์ิ ป่ีแก้ว นิติศาสตร์
25 624512233 นายสมณัฐ รุ่งแจ้ง นิติศาสตร์
26 624512234 นายสิทธิศักด์ิ พันใย นิติศาสตร์
27 624512235 นายเสฎฐวุฒิ จันทร์หอม นิติศาสตร์
28 624512236 นายอิสสระพงศ์ ปรีเปรม นิติศาสตร์
29 624512237 นายพิชชัยยุทธ พีรธรรมพิศุทธ์ิ นิติศาสตร์
30 624655001 นางสาวเบญจวรรณ แจ้งชู วิศวกรรมพลังงาน
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1 624655002 นางสาวกฤษณา รักษาราช วิศวกรรมพลังงาน
2 624655003 นางสาวจันทิมา ขําทอง วิศวกรรมพลังงาน
3 624655004 นางสาวจารุวรรณ หวังเจริญ วิศวกรรมพลังงาน
4 624655005 นางสาวชลิตา ดีบุตร วิศวกรรมพลังงาน
5 624655006 นางสาวฐิติมา สว่างเนตร วิศวกรรมพลังงาน
6 624655007 นางสาวธมนวรรรณ ถวิลสุข วิศวกรรมพลังงาน
7 624655008 นางสาวธัญญารัตน์ ยอดชาย วิศวกรรมพลังงาน
8 624655009 นางสาวนภัสสร เลิศประเสริฐ วิศวกรรมพลังงาน
9 624655010 นางสาวนันทวรรณ พุทธนุรัตนะ วิศวกรรมพลังงาน
10 624655011 นางสาวนารีรัตน์ ก๋งซ้าย วิศวกรรมพลังงาน
11 624655012 นางสาวพิชญา เกิดทรัพย์ วิศวกรรมพลังงาน
12 624655013 นางสาวภัสสรา น้อยจีน วิศวกรรมพลังงาน
13 624655014 นางสาวศรัณย์พร ศิรินันท์ วิศวกรรมพลังงาน
14 624655015 นางสาวสิรินาถ กองมูล วิศวกรรมพลังงาน
15 624655016 นางสาวสิริวิมล เทศแย้ม วิศวกรรมพลังงาน
16 624655017 นางสาวสุธิดา เกาะเกตุ วิศวกรรมพลังงาน
17 624655018 นายฉัตรชัย วารสุข วิศวกรรมพลังงาน
18 624655019 นายชนาธิป ชูแก้ว วิศวกรรมพลังงาน
19 624655020 นายฌัฐกรณ์ ชรางกูล วิศวกรรมพลังงาน
20 624655021 นายณพวุฒิ แสงทอง วิศวกรรมพลังงาน
21 624655022 นายธนพงษ์ บุญประคอง วิศวกรรมพลังงาน
22 624655023 นายธฤต เสมบุญหล่อ วิศวกรรมพลังงาน
23 624655024 นายธีรวุฒิ ลิ้มวสุรัตน์ วิศวกรรมพลังงาน
24 624655025 นายนันทิพัฒน์ เพ็ชรแท้ วิศวกรรมพลังงาน
25 624655026 นายจุฑา อ่อนดี วิศวกรรมพลังงาน
26 624655027 นายเกียรติพงศ์ เลี้ยวไพบูลย์ วิศวกรรมพลังงาน
27 624655028 นายพงศกร ทองคล้าย วิศวกรรมพลังงาน
28 624655029 นายพรชัย โพธ์ิเจริญ วิศวกรรมพลังงาน
29 624655030 นายราเมศ ชิตโพธ์ิ วิศวกรรมพลังงาน
30 624655031 นายรุ่งวิทยา เลือดแดง วิศวกรรมพลังงาน
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 2341
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624655032 นายสุริยะ พินโท วิศวกรรมพลังงาน
2 624655033 นางสาวอิสสราภรณ์ รื่นรวย วิศวกรรมพลังงาน
3 624659001 นางสาวชลธิชา หอมจันทร์ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
4 624659002 นางสาวนภัสสร สุชาติ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
5 624659003 นางสาวแป้ง พัฒนาการ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
6 624659004 นางสาวพรนภา ปรีเปรม วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
7 624659005 นางสาวภคภรณ์ หล่อรังษี วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
8 624659006 นางสาวภาวิณี ทองก้อน วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
9 624659007 นางสาวรัตนาภรณ์ ทองแก้ว วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
10 624659008 นางสาวสุกัญญา วงศ์อนันต์ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
11 624659009 นางสาวอินออน ซูนิก วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
12 624659010 นายกษิดิศ อ่อนเพ็ชร์ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
13 624659011 นายกษิด์ิเดช แก้วปาน วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
14 624659012 นายกิตติพล สังข์ประเสริฐ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
15 624659013 นายจรัสรวี บุตรน้อย วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
16 624659014 นายจเด็จ สีขาว วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
17 624659015 นายชยานันต์ แย้มยืนยง วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
18 624659016 นายชัยวัฒน์ สามล วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
19 624659017 นายธนพล มาแผ้ว วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
20 624659018 นายธันยพงศ์ สร้อยสม วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
21 624659019 นายบรรณสรณ์ ประกอบเพชร วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
22 624659020 นายปุญญพัฒน์ อ่อนน้อม วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
23 624659021 นายพลรักษ์ ใจอารีย์ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
24 624659022 นายพีรณัฐ รัตนบํารุง วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
25 624659023 นายศุภกิจ พิริยะศุภกิจ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
26 624659024 นายสกลพัฒน์ พูลสวัสด์ิ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
27 624659025 นายสรศักด์ิ เนียมศรี วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
28 624659026 นายสุวัฒน์ ยืนสุข วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
29 624659027 นายอัมรินทร์ ศรีปาน วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
30 624659028 นายพลวัฒน์ วัฒนะ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
31 624664001 นางสาวฐิติพร สระศรีสม วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ
32 624664002 นางสาวพรชิตา กลิ่นลําภู วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ
33 624664003 นางสาวสุภาภรณ์ นาคขํา วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ
34 624664004 นายจารุวัฒน์ ทองระย้า วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ
35 624664005 นายนราวิชญ์ เพชรพราย วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ

46/62



วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 2342
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624664006 นายพลวัต ทองอินทร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ
2 624664007 นายภัทราวุธ อินทร์พรหม วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ
3 624664008 นายยงยุทธ จันทร์แว่น วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ
4 624664009 นายวิศรุต วิชาจารย์ วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ
5 624664010 นายอัมรินทร์ ทองมี วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ
6 624664011 นายอัศวรักษ์ ศรีสุขอร่าม วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ
7 624664012 นายเอกพัน อุ่นมั่น วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ
8 624666101 นางสาวช่อเพชร พูลสมบัติ วิศวกรรมเครื่องกล
9 624666102 นางสาวนันทิชา ยวงผึ้ง วิศวกรรมเครื่องกล
10 624666103 นางสาวสุทธินาถ เขียวดี วิศวกรรมเครื่องกล
11 624666104 นางสาวหฤทัยวลี ศรีหัวโทน วิศวกรรมเครื่องกล
12 624666105 นางสาวอุษณีย์ อ้วนมังเม็ง วิศวกรรมเครื่องกล
13 624666106 นายกฤษดา เพ็ญสุข วิศวกรรมเครื่องกล
14 624666107 นายกานต์ รวมสุข วิศวกรรมเครื่องกล
15 624666108 นายกิตติศักด์ิ ศรีสุริยวงษ์ วิศวกรรมเครื่องกล
16 624666109 นายขจรพงศ์ บุญเทศ วิศวกรรมเครื่องกล
17 624666110 นายจตุรงค์ สุขพร้อม วิศวกรรมเครื่องกล
18 624666111 นายชัยนรินทร์ จรัสศรี วิศวกรรมเครื่องกล
19 624666112 นายธีรดนย์ มั่นแน่ วิศวกรรมเครื่องกล
20 624666113 นายธีรภัทร์ บุญรอด วิศวกรรมเครื่องกล
21 624666114 นายนาวิน ปกคลุม วิศวกรรมเครื่องกล
22 624666115 นายปรัชญพงศ์ นาคใหญ่ วิศวกรรมเครื่องกล
23 624666116 นายวรกร อ่ิมช่ืน วิศวกรรมเครื่องกล
24 624666117 นายไวยวุฒิ จิตต์นิยม วิศวกรรมเครื่องกล
25 624666118 นายสุนัย ขันโท วิศวกรรมเครื่องกล
26 624666119 นายอนุรักษ์ เกษโกศล วิศวกรรมเครื่องกล
27 624666120 นายเอกพันธ์ แสงสุวรรณ์ วิศวกรรมเครื่องกล
28 624666121 นายเอกรัตน์ จิตเพชร วิศวกรรมเครื่องกล
29 624666201 นางสาวธณัฐชา สืบเทศ วิศวกรรมเครื่องกล
30 624666202 นางสาวปรายฟ้า ไต่วัลย์ วิศวกรรมเครื่องกล
31 624666203 นางสาวหทัยทิพย์ ต่ายแย้ม วิศวกรรมเครื่องกล
32 624666204 นางสาวอภิชญา สุขมาก วิศวกรรมเครื่องกล
33 624666205 นายกนกทอง พุ่มช่ืน วิศวกรรมเครื่องกล
34 624666206 นายกฤษดา สะอาด วิศวกรรมเครื่องกล
35 624666207 นายกิตติธัช เหมาะเจาะ วิศวกรรมเครื่องกล
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 2343
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624666208 นายก่อกุศล ธนาคุณ วิศวกรรมเครื่องกล
2 624666209 นายคมสันต์ พ่ึงธรรม วิศวกรรมเครื่องกล
3 624666210 นายชลธี ทรัพย์บุญมี วิศวกรรมเครื่องกล
4 624666211 นายธนโชติ ดิษประเสริฐ วิศวกรรมเครื่องกล
5 624666212 นายธีรภัทร เอ่ียมสะอาด วิศวกรรมเครื่องกล
6 624666213 นายนราพงษ์ รักษาราษฎร์ วิศวกรรมเครื่องกล
7 624666214 นายปฏิภาณ พุดเดช วิศวกรรมเครื่องกล
8 624666215 นายพงศธร พลาพงษ์ วิศวกรรมเครื่องกล
9 624666216 นายไพรัชช์ ชะเอมน้อย วิศวกรรมเครื่องกล
10 624666217 นายรัตนพงศ์ บัวเจริญ วิศวกรรมเครื่องกล
11 624666218 นายวัชรวิชญ์ พงษาปาน วิศวกรรมเครื่องกล
12 624666219 นายสดายุส พรามน้อย วิศวกรรมเครื่องกล
13 624666220 นายสุรวิชช์ อุ่นใจ วิศวกรรมเครื่องกล
14 624666221 นายอภิวัฒน์ บุญเสง่ียม วิศวกรรมเครื่องกล
15 624666222 นายเอกรวี บัวสุวรรณ์ วิศวกรรมเครื่องกล
16 624722101 นางสาวเกวลี อ่างหิน รัฐประศาสนศาสตร์
17 624722102 นางสาวจารุวรรณ คุ้มครอง รัฐประศาสนศาสตร์
18 624722103 นางสาวนิรมล ชูช่อเกตุ รัฐประศาสนศาสตร์
19 624722104 นางสาวเบญจพร หลักสี รัฐประศาสนศาสตร์
20 624722105 นางสาวปัทมาวรรณ บุตรลพ รัฐประศาสนศาสตร์
21 624722106 นางสาวปิยภรณ์ ท่าผา รัฐประศาสนศาสตร์
22 624722107 นางสาวเพ็ญพิชชา คงทัพ รัฐประศาสนศาสตร์
23 624722108 นางสาววรรณพร แก้วกอง รัฐประศาสนศาสตร์
24 624722109 นางสาวศศิประภา ทองรอด รัฐประศาสนศาสตร์
25 624722110 นางสาวสุรารักษ์ เทียมเผือก รฐัประศาสนศาสตร์
26 624722111 นางสาวอลิษา นิลพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์
27 624722112 นายกิตติศักด์ิ พอใจ รัฐประศาสนศาสตร์
28 624722113 นายเจตดิลก ป่ินทอง รัฐประศาสนศาสตร์
29 624722114 นายชยณัฐ ทิมทอง รัฐประศาสนศาสตร์
30 624722115 นายชัยธัช ศรีสําราญ รัฐประศาสนศาสตร์
31 624722116 นายณัฐกร เจียมอยู่ รัฐประศาสนศาสตร์
32 624722117 นายดลภัส กาญจนะ รัฐประศาสนศาสตร์
33 624722118 นายทัศน์พล อ่ึงคะนึง รัฐประศาสนศาสตร์
34 624722119 นายธนสิทธ์ิ คงประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตร์
35 624722120 นายธีรวัต วิไล รัฐประศาสนศาสตร์

48/62



วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 2351
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624722121 นายนพดล พุ่มกําเหนิด รัฐประศาสนศาสตร์
2 624722123 นายปาณัชพงศ์ บัวเงิน รัฐประศาสนศาสตร์
3 624722124 นายพิสิษฐ์ ปุริสา รัฐประศาสนศาสตร์
4 624722125 นายภราดา แสงจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์
5 624722126 นายวรพล เจียรพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์
6 624722127 นายวิศรุต แก้วเเหลม รัฐประศาสนศาสตร์
7 624722128 นายสุชาญ ขันธ์แก้ว รัฐประศาสนศาสตร์
8 624722129 นายสุวิทย์ ระเริงทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตร์
9 624722130 นายวรพันธ์ จันทร์สม รัฐประศาสนศาสตร์
10 624722131 นายชานนท์ พุ่มชัง รัฐประศาสนศาสตร์
11 624722132 นางสาวนิรวรรณ ตุ้มฉิม รัฐประศาสนศาสตร์
12 624722133 นายธนภูมิ งามขํา รัฐประศาสนศาสตร์
13 624722134 นายภัทรเนตร พ่วงแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์
14 624722136 นายอัครเดช จิตรมุ่ง รัฐประศาสนศาสตร์
15 624722201 นางสาวกมลพรรณ ยิบประดิษฐ์ รัฐประศาสนศาสตร์
16 624722202 นางสาวจาตุรนต์ บุญเพ่ิม รัฐประศาสนศาสตร์
17 624722203 นางสาวจุฑาภรณ์ อินทร์จันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์
18 624722204 นางสาวธีรนุช ช้างแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์
19 624722205 นางสาวนฤมล ภุ่เงิน รัฐประศาสนศาสตร์
20 624722206 นางสาวนันทิชา บุญกอง รัฐประศาสนศาสตร์
21 624722207 นางสาวนิศารัตน์ วงศ์ทับแสงทอง รัฐประศาสนศาสตร์
22 624722208 นางสาวเบญจรัตน์ สุขหอม รัฐประศาสนศาสตร์
23 624722209 นางสาวปิยธิดา แสนสิงห์ รัฐประศาสนศาสตร์
24 624722210 นางสาวพิชชาพร รักษาภักดี รัฐประศาสนศาสตร์
25 624722211 นางสาวภัคจิรา ศรีเมฆ รัฐประศาสนศาสตร์
26 624722212 นางสาววริศรา บุญลือพันธ์ุ รัฐประศาสนศาสตร์
27 624722213 นางสาวศุทธิสุภาค์ พรรณเทวี รัฐประศาสนศาสตร์
28 624722214 นางสาวอทิตยา ประสมศรี รัฐประศาสนศาสตร์
29 624722215 นายกฤษณพงษ์ เต็งประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตร์
30 624722216 นายไกรวิชญ์ คงถาวร รัฐประศาสนศาสตร์
31 624722217 นายจักรพงษ์ เรืองธารา รัฐประศาสนศาสตร์
32 624722218 นายเจษฎากร เกษแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์
33 624722219 นายชยานันท์ ศรีสวัสด์ิ รัฐประศาสนศาสตร์
34 624722220 นายชานนท์ ผลพานิช รัฐประศาสนศาสตร์
35 624722221 นายณัฐชนน เขียมทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตร์
36 624722222 นายตรีพงษ์ ศรีชมมาลี รัฐประศาสนศาสตร์
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 2351
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา
37 624722223 นายธนภัทร ชูพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์
38 624722224 นายธนาธิป รักษา รัฐประศาสนศาสตร์
39 624722225 นายนายพล กลิ่นจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์
40 624722226 นายประสิทธิชัย สุดสอาด รัฐประศาสนศาสตร์
41 624722227 นายปิยะ หลําร่ําไป รัฐประศาสนศาสตร์
42 624722228 นายพรหมเมศร์ นําเจริญ รัฐประศาสนศาสตร์
43 624722229 นายพีรพัฒน์ อ่องผู้ดี รัฐประศาสนศาสตร์
44 624722230 นายภูชิชย์ งามขํา รัฐประศาสนศาสตร์
45 624722231 นายวสันต์ สวนมา รัฐประศาสนศาสตร์
46 624722232 นายศิรวัต จันทร์สุข รัฐประศาสนศาสตร์
47 624722234 นายเสกสรรค์ แองสาย รัฐประศาสนศาสตร์
48 624722235 นายอนันฏชัย เต รัฐประศาสนศาสตร์
49 624722236 นายอาทิตย์ มีทอง รัฐประศาสนศาสตร์
50 624722301 นางสาวกัลยา ศรีเมฆ รัฐประศาสนศาสตร์
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 2352
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624722302 นางสาวชนากานต์ สร้อยสุข รัฐประศาสนศาสตร์
2 624722303 นางสาวนฤมล น้อยสําราญ รัฐประศาสนศาสตร์
3 624722304 นางสาวนันท์ชญาน์ เหน่ียวพ่ึง รัฐประศาสนศาสตร์
4 624722305 นางสาวบุษรา ขาวผ่อง รัฐประศาสนศาสตร์
5 624722306 นางสาวเบญจวรรณ ศรีสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์
6 624722307 นางสาวปิยพร ขานจ่า รัฐประศาสนศาสตร์
7 624722308 นางสาวพรเพ็ญ ศรีเอ่ียม รัฐประศาสนศาสตร์
8 624722309 นางสาวเพชราพร นาดี รัฐประศาสนศาสตร์
9 624722310 นางสาวภัทรา ขาวผ่อง รัฐประศาสนศาสตร์
10 624722311 นางสาวศรัณยา นุ่มผ่อง รัฐประศาสนศาสตร์
11 624722312 นางสาวสุดารัตน์ เตชไพบูลย์ รัฐประศาสนศาสตร์
12 624722313 นางสาวอลิชา ไพรเที่ยง รัฐประศาสนศาสตร์
13 624722314 นายกิตติพศ สุขเกษม รัฐประศาสนศาสตร์
14 624722315 นายจักรพงษ์ ฉัตรสอน รัฐประศาสนศาสตร์
15 624722316 นายจิรานุวัฒน์ วงษ์แก้ว รัฐประศาสนศาสตร์
16 624722317 นายชญานนท์ อาสนสุวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์
17 624722319 นายชินวัตร เอ่ียมศรี รัฐประศาสนศาสตร์
18 624722320 นายณัฐนันท์ ตีรเศรษฐ์ศักด์ิ รัฐประศาสนศาสตร์
19 624722321 นายทศวรรษ เทพพิทักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์
20 624722322 นายธนวัฒน์ สังข์สุข รัฐประศาสนศาสตร์
21 624722323 นายธัญธร จันทร์อนุกูล รัฐประศาสนศาสตร์
22 624722324 นายนําพล พันธ์ประดิษฐ์ รัฐประศาสนศาสตร์
23 624722325 นายปวีณ์กร อบเทียน รัฐประศาสนศาสตร์
24 624722326 นายเปรมเกียรติ เหล็งศรชีะเอม รัฐประศาสนศาสตร์
25 624722327 นายพิชิต เกิดเกษม รัฐประศาสนศาสตร์
26 624722328 นายไพศาล บัวล้อม รัฐประศาสนศาสตร์
27 624722329 นายวชิรวิทย์ เผือกทอง รัฐประศาสนศาสตร์
28 624722330 นายวิวัฒน์ชัย สุขสงัด รัฐประศาสนศาสตร์
29 624722331 นายสังสิต เนตรสน รัฐประศาสนศาสตร์
30 624722332 นายอติกันต์ คงสี รัฐประศาสนศาสตร์
31 624722333 นายสุทธิพงษ์ เจริญสุข รัฐประศาสนศาสตร์
32 624722334 นายบุรินทร์ ชูจิต รัฐประศาสนศาสตร์
33 624722335 นายกฤษพณ สุขหอม รัฐประศาสนศาสตร์
34 624724101 นางสาวกนกพร เครือนาค รัฐประศาสนศาสตร์
35 624724102 นางสาวกุสุมา พูลกลิ่น รัฐประศาสนศาสตร์
36 624724103 นางสาวจารุกร พงษ์รอด รัฐประศาสนศาสตร์
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 2352
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา
37 624724104 นางสาวจิราภา ศรัทธาธรรม รัฐประศาสนศาสตร์
38 624724105 นางสาวจีรภิญญา จันทร์ทวี รัฐประศาสนศาสตร์
39 624724106 นางสาวชลิตา คชพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์
40 624724107 นางสาวณัฐศิมา แก้วเนตร รัฐประศาสนศาสตร์
41 624724108 นางสาวปวีณา กลิ่นหอม รัฐประศาสนศาสตร์
42 624724109 นางสาวปาลิดา ศตสังวัตสร์ รัฐประศาสนศาสตร์
43 624724110 นางสาวพนิตา นพรัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์
44 624724111 นางสาวพลอยไพลิน โชคไพลิน รัฐประศาสนศาสตร์
45 624724112 นางสาวพัชราภรณ์ หนูปก รัฐประศาสนศาสตร์
46 624724113 นางสาวมนสิชา พูลสวน รัฐประศาสนศาสตร์
47 624724114 นางสาวรวิวรรณ ฉิมพาลี รัฐประศาสนศาสตร์
48 624724115 นางสาวรัตติกาล คงมั่น รัฐประศาสนศาสตร์
49 624724116 นางสาววชิราภา เอ่ียมละออ รัฐประศาสนศาสตร์
50 624724117 นางสาววนิดา ดีเผือก รัฐประศาสนศาสตร์
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 2354
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624724118 นางสาววิไลวรรณ เช่ือมนาค รัฐประศาสนศาสตร์
2 624724119 นางสาวศศิวิมล แตงพลับ รัฐประศาสนศาสตร์
3 624724120 นางสาวสุชานาฐ เรืองสิน รัฐประศาสนศาสตร์
4 624724121 นางสาวอทิตยา ดวงประทีป รัฐประศาสนศาสตร์
5 624724122 นางสาวอภิสรา ป่ินแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์
6 624724123 นางสาวอมลรดา วงสุกร รัฐประศาสนศาสตร์
7 624724124 นางสาวอรพินท์ จันทร์มั่น รัฐประศาสนศาสตร์
8 624724125 นางสาวอริศรา น้อยพงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์
9 624724127 นายกิตติชัย คงมั่น รัฐประศาสนศาสตร์
10 624724128 นายไกรสิทธ์ิ ศิริราช รัฐประศาสนศาสตร์
11 624724129 นายขจรศักด์ิ เสียงใหญ่ รัฐประศาสนศาสตร์
12 624724130 นายณัฐิวุฒิ ดวงพลอย รัฐประศาสนศาสตร์
13 624724131 นายธนกิตต์ น้อยจ้อย รัฐประศาสนศาสตร์
14 624724132 นายธนภัทร นิมารัตนกุล รัฐประศาสนศาสตร์
15 624724133 นายธนศักด์ิ แก้วพรายตา รัฐประศาสนศาสตร์
16 624724134 นายธนากรณ์ บุตรแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์
17 624724135 นายนนทกร อินพันทัง รัฐประศาสนศาสตร์
18 624724136 นายนพดล สุนทร รัฐประศาสนศาสตร์
19 624724137 นายปริญญา เจี้ยมดี รัฐประศาสนศาสตร์
20 624724138 นายพงศกร บุญศิริ รัฐประศาสนศาสตร์
21 624724139 นายพนธกร นาคอ่อน รัฐประศาสนศาสตร์
22 624724140 นายพิพัฒน์ บุญมี รัฐประศาสนศาสตร์
23 624724141 นายเพชรนาคราช คงมณี รัฐประศาสนศาสตร์
24 624724142 นายภานุพงศ์ บุตรนามทอง รัฐประศาสนศาสตร์
25 624724143 นายมนตรี ภู่ระหงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์
26 624724144 นายยุทธการ ซบเอ่ียม รัฐประศาสนศาสตร์
27 624724145 นายยุทธภูมิ เมฆอ่อน รัฐประศาสนศาสตร์
28 624724146 นายชยุตม์ ภูมิประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์
29 624724147 นายสหัสวรรษ หนูคง รัฐประศาสนศาสตร์
30 624724201 นางสาวกุลศิริ ชุ่มน้อย รัฐประศาสนศาสตร์
31 624724202 นางสาวชลธิชา เกษจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์
32 624724203 นางสาวณัฎฐนิชา วงศ์วาน รัฐประศาสนศาสตร์
33 624724204 นางสาวธนัชชา ปานมณี รัฐประศาสนศาสตร์
34 624724205 นางสาวนงนภัส นิลงาม รัฐประศาสนศาสตร์
35 624724206 นางสาวสุดารัตน์ พุ่มดอกมะลิ รัฐประศาสนศาสตร์
36 624724207 นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญเรือง รัฐประศาสนศาสตร์
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 2354
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา
37 624724208 นางสาวปิยวรรณ วงศ์ขยาย รัฐประศาสนศาสตร์
38 624724209 นางสาวรัตนาภรณ์ คําภูษา รัฐประศาสนศาสตร์
39 624724210 นางสาววนิดา จงดี รัฐประศาสนศาสตร์
40 624724211 นางสาววริยา ชูรังสฤษฎ์ิ รัฐประศาสนศาสตร์
41 624724212 นางสาวศิริวรรณ ฤทธ์ิถิ รัฐประศาสนศาสตร์
42 624724213 นางสาวสุนิษา ขันทอง รัฐประศาสนศาสตร์
43 624724214 นางสาวสโรชา มากมูล รัฐประศาสนศาสตร์
44 624724215 นางสาวอรปรียา โตทอง รัฐประศาสนศาสตร์
45 624724216 นางสาวอริสา สระสําอาง รัฐประศาสนศาสตร์
46 624724217 นางสาวอักษราภัค แบบสังข์ รัฐประศาสนศาสตร์
47 624724218 นางสาวอาภัสรา ภู่ระหงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์
48 624724219 นางสาวอาริยา แดงประดับ รัฐประศาสนศาสตร์
49 624724220 นายกฤติน วิเศษสุวรรณภูมิ รัฐประศาสนศาสตร์
50 624724221 นายกษิดิศ วงมุสิก รัฐประศาสนศาสตร์
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 2355
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624724222 นายกําเเพง ศรีพุ่ม รัฐประศาสนศาสตร์
2 624724223 นายดัมพ์รงค์ ฉิมเช้ือ รัฐประศาสนศาสตร์
3 624724224 นายทินภัทร บัวทอง รัฐประศาสนศาสตร์
4 624724225 นายธนดล รวยเงินมาก รัฐประศาสนศาสตร์
5 624724226 นายนพดล ขําเขียว รัฐประศาสนศาสตร์
6 624724227 นายนิรุตต์ จันทร์อ่อน รัฐประศาสนศาสตร์
7 624724228 นายปัณณธร นิลผึ้ง รัฐประศาสนศาสตร์
8 624724229 นายวัชรพล วงษ์เวช รัฐประศาสนศาสตร์
9 624724230 นายวัฒนชัย ยกทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตร์
10 624724231 นายวิทวัส ฉิมงาม รัฐประศาสนศาสตร์
11 624724232 นายศักดิธัช แจ่มศรี รัฐประศาสนศาสตร์
12 624724233 นายศักด์ิสิทธ์ิ เจริญสุข รัฐประศาสนศาสตร์
13 624724234 นายศิวกร เจริญสุข รัฐประศาสนศาสตร์
14 624724235 นายศุภกร พรหมชัยศรี รัฐประศาสนศาสตร์
15 624724236 นายศุภกร สุขสกุลไพศาล รัฐประศาสนศาสตร์
16 624724237 นายสนธยา แดงประสิทธ์ิ รัฐประศาสนศาสตร์
17 624724238 นายสวพล ดูมหามงคล รัฐประศาสนศาสตร์
18 624724239 นายสหพันธ์ ผ่องมณี รัฐประศาสนศาสตร์
19 624724240 นายสิริภัทร ตาลลักษณ์ รัฐประศาสนศาสตร์
20 624724241 นายสุทธิรักษ์ นวมศิริ รัฐประศาสนศาสตร์
21 624724242 นายสุภณัฐ แผนประไพ รัฐประศาสนศาสตร์
22 624724243 นายสุรเชษฐ์ อบรม รัฐประศาสนศาสตร์
23 624724244 นายชัชชัย โชคลาภ รัฐประศาสนศาสตร์
24 624724245 นายนิธิศ ศรีรานิล รัฐประศาสนศาสตร์
25 624724246 นายชูศกัด์ิ เรื่องฤทธ์ิธา รัฐประศาสนศาสตร์
26 624724301 นางสาวกนกวรรณ อินทร รัฐประศาสนศาสตร์
27 624724302 นางสาวกนกอร ศรีวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์
28 624724303 นางสาวกมลชนก มานพ รัฐประศาสนศาสตร์
29 624724304 นางสาวกรชิตา ฉิมสัญชาติ รัฐประศาสนศาสตร์
30 624724305 นางสาวจันทร์นวล ย้ิมพวง รัฐประศาสนศาสตร์
31 624724306 นางสาวณัฎฐนารา แสงสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์
32 624724307 นางสาวณัฐธยาน์ พระนิมิตร รัฐประศาสนศาสตร์
33 624724308 นางสาวณัฐริกา นุชนารถ รัฐประศาสนศาสตร์
34 624724309 นางสาวนันทินี อิงพลังษีกุล รัฐประศาสนศาสตร์
35 624724310 นางสาวนิชนันท์ จันทร์นิตย์ รัฐประศาสนศาสตร์
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 2356
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624724311 นางสาวเบญจมาศ ซ่อนศรี รัฐประศาสนศาสตร์
2 624724312 นางสาวปวินรัตน์ รอจั่น รัฐประศาสนศาสตร์
3 624724313 นางสาวปิยธิดา อ่วมเสง่ียม รัฐประศาสนศาสตร์
4 624724314 นางสาวพูนทรัพย์ สัมฤทธ์ิ รัฐประศาสนศาสตร์
5 624724315 นางสาวภัณฑิลา บัวลาด รัฐประศาสนศาสตร์
6 624724316 นางสาวภัทราพร ขาวสว่าง รัฐประศาสนศาสตร์
7 624724317 นางสาววรินทร์ ศรีถม รัฐประศาสนศาสตร์
8 624724318 นางสาวศิโรรัตน์ มีคลองแบ่ง รัฐประศาสนศาสตร์
9 624724319 นางสาวสิริรักษ์ แสงพลอย รัฐประศาสนศาสตร์
10 624724320 นางสาวอมรศรี ก้อนนิล รัฐประศาสนศาสตร์
11 624724321 นางสาวอุษา นิลวดี รัฐประศาสนศาสตร์
12 624724322 นายโกศล สาดสาน รัฐประศาสนศาสตร์
13 624724323 นายชูศักด์ิ พันธ์ดี รัฐประศาสนศาสตร์
14 624724324 นายณัฐพนธ์ งาคม รัฐประศาสนศาสตร์
15 624724325 นายนฤบดินทร์ ศุภสิทธ์ิโสภาคย์ รัฐประศาสนศาสตร์
16 624724326 นายทัศน์พล อยู่ผ่อง รัฐประศาสนศาสตร์
17 624724327 นายบารมี เนตรเก้ือกูล รัฐประศาสนศาสตร์
18 624724328 นายพงศ์เทพ แผนสง่า รัฐประศาสนศาสตร์
19 624724329 นายพัฒนายุ อ่ิมเสมอ รัฐประศาสนศาสตร์
20 624724330 นายพัสกร ทิมอินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์
21 624724331 นายวรภพ ฤทธ์ิชัยพร รัฐประศาสนศาสตร์
22 624724332 นายวิวัฒน์ อุดมขันธ์ุ รัฐประศาสนศาสตร์
23 624724333 นายวีรวัฒน์ แต่งประวีติ รัฐประศาสนศาสตร์
24 624724334 นายวีระสักด์ิ ดํานิล รัฐประศาสนศาสตร์
25 624724335 นายศิวกร ยิดน้อย รัฐประศาสนศาสตร์
26 624724336 นายสมศักด์ิ เทพท่า รัฐประศาสนศาสตร์
27 624724337 นายสหรัฐ อรชร รัฐประศาสนศาสตร์
28 624724338 นายสิทธิพล ศิรินันท์ รัฐประศาสนศาสตร์
29 624724339 นายสิทธิโชค สวนคํานา รัฐประศาสนศาสตร์
30 624724340 นายอภิวัฒน์ จุลพงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์
31 624724341 นายอลงกต เเดงประดับ รัฐประศาสนศาสตร์
32 624724342 นายอัครพงษ์ จันทร์ขาว รัฐประศาสนศาสตร์
33 624724343 นายธนาดุล น้อยวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์
34 624724344 นายเมธาวิน เตโชพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์
35 624724345 นายสุทัศน์ พุ่มนุช รัฐประศาสนศาสตร์
36 624724346 นายสุพิชญา จันทร์ประสิทธ์ิ รัฐประศาสนศาสตร์
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 2356
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา
37 624815001 นางสาวกัญญารัตณ์ ทองหรี่ นิเทศศาสตร์
38 624815002 นางสาวกุลธรา อุตรหงษ์ นิเทศศาสตร์
39 624815003 นางสาวกุสุมา ใจอําพร นิเทศศาสตร์
40 624815004 นางสาวจรินทร์ทิพย์ นกเอ้ียงทอง นิเทศศาสตร์
41 624815005 นางสาวฐาปนี แนบเนียน นิเทศศาสตร์
42 624815006 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิมแท้ นิเทศศาสตร์
43 624815007 นางสาวธัญวรินทร์ เดชโหมด นิเทศศาสตร์
44 624815008 นางสาวธิดารัตน์ คล้ายสังข์ นิเทศศาสตร์
45 624815009 นางสาวพัชรภรณ์ บุตรดี นิเทศศาสตร์
46 624815010 นางสาวมธุริน พัชรพจนากรณ์ นิเทศศาสตร์
47 624815011 นางสาวมลฤดี ภิรมย์คล้อย นิเทศศาสตร์
48 624815012 นางสาวศุภิสรา ทองกัญญา นิเทศศาสตร์
49 624815013 นางสาวสุธิสา เครือนาค นิเทศศาสตร์
50 624815014 นางสาวสุภาวดี สายน้อย นิเทศศาสตร์
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 2361
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624815015 นางสาวหน่ึงฤทัย ชูใจ นิเทศศาสตร์
2 624815016 นางสาวอภิษฐา เฉลิมไทย นิเทศศาสตร์
3 624815017 นางสาวอริศรา กล่ําทอง นิเทศศาสตร์
4 624815018 นางสาวอรุณรัตน์ เลิศแล้ว นิเทศศาสตร์
5 624815019 นางสาวอัญชนา คําวาศรี นิเทศศาสตร์
6 624815020 นางสาวฮาเดลา ปาทาน นิเทศศาสตร์
7 624815021 นายจิระพงศ์ หุ่นป้ัน นิเทศศาสตร์
8 624815022 นายชนม์ชนก เอกวงษา นิเทศศาสตร์
9 624815023 นายปภาวิชญ์ แสงเทียนทอง นิเทศศาสตร์
10 624815024 นายพชร ต้ังเขาทอง นิเทศศาสตร์
11 624815025 นายริคก้ี แฮนคั้มส์ นิเทศศาสตร์
12 624815026 นายวนิด สุขศรี นิเทศศาสตร์
13 624815027 นายวิชาญ สาหร่าย นิเทศศาสตร์
14 624815028 นายศุภกิตต์ิ มีพราย นิเทศศาสตร์
15 624815029 นายศุภวิชณ์ เสรีกุล นิเทศศาสตร์
16 624815030 นายอติรุจ เนียมศรี นิเทศศาสตร์
17 624815031 นายอัครพล บุญละเอียด นิเทศศาสตร์
18 624815032 นายฤทธิเดช โคสินธ์ิ นิเทศศาสตร์
19 624815033 นายยศกร อินพรม นิเทศศาสตร์
20 624815034 นายศุภกิจ ลิ้มอ่ิม นิเทศศาสตร์
21 624973001 นางสาวซารุตา กระจ่างศรี การแพทย์แผนไทย
22 624973002 นางสาวซูมัยยะห์ สามารอเมาะ การแพทย์แผนไทย
23 624973003 นางสาวณฤดี สามีหวัง การแพทย์แผนไทย
24 624973004 นางสาวนูรฮาณีฟา ดือราแม การแพทย์แผนไทย
25 624973005 นางสาวฟิรดาวน์ สามะสา การแพทย์แผนไทย
26 624973006 นางสาวศรุตา สอนรมย์ การแพทย์แผนไทย
27 624973007 นางสาวศิริพร อินทรห์ล่อ การแพทย์แผนไทย
28 624973008 นางสาวสูนุรไอฟะห์ ตาเยะ การแพทย์แผนไทย
29 624973009 นางสาวอาทิตยา ตังดี การแพทย์แผนไทย
30 624973010 นางสาวอาอีนา มามะ การแพทย์แผนไทย
31 624973011 นางสาวอูไรนะห์ ฮาแว การแพทย์แผนไทย
32 624973012 นายณัฐวุฒิ กราบทอง การแพทย์แผนไทย
33 624973013 นายรัชชานนท์ เพชรสง่า การแพทย์แผนไทย
34 624A52001 นางสาวขวัญจิรา เจิมสุวรรณ สถาปัตยกรรมภายใน
35 624A52002 นางสาวจันทิมา บุญทัง สถาปัตยกรรมภายใน
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 2362
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624A52003 นางสาวชนิสรา แสงศรี สถาปัตยกรรมภายใน
2 624A52004 นางสาวเดือนเพ็ญ บุญทัง สถาปัตยกรรมภายใน
3 624A52005 นางสาวพลอยไพลิน เกิดรอด สถาปัตยกรรมภายใน
4 624A52006 นางสาวเพ็ญวรี สัญจร สถาปัตยกรรมภายใน
5 624A52007 นางสาวสิรพร พิมพะจักร์ สถาปัตยกรรมภายใน
6 624A52008 นางสาวสุดารัตน์ มีภักดี สถาปัตยกรรมภายใน
7 624A52009 นางสาวอทิตยา พักวังตะโก สถาปัตยกรรมภายใน
8 624A52010 นายณัฐนนท์ อนุกูล สถาปัตยกรรมภายใน
9 624A52011 นายธนทัต คงประดิษฐ์ สถาปัตยกรรมภายใน
10 624A52012 นายธนวัฒน์ มณฑิล สถาปัตยกรรมภายใน
11 624A52013 นายนรวีร์ เค็มพ์เธอร์ สถาปัตยกรรมภายใน
12 624A52014 นายศตพล ปราณีตพลกรัง สถาปัตยกรรมภายใน
13 624H76001 นางสาวกนกจันทร์ รักษา สาธารณสุขศาสตร์
14 624H76002 นางสาวกนกวรรณ บัวครอง สาธารณสุขศาสตร์
15 624H76003 นางสาวกมลวรรณ บัวครอง สาธารณสุขศาสตร์
16 624H76004 นางสาวกันธิชา ผาเพชร สาธารณสุขศาสตร์
17 624H76005 นางสาวจริญญา เกียรติชูพิพัฒน์ สาธารณสุขศาสตร์
18 624H76006 นางสาวจริยา กุลโทแก้ว สาธารณสุขศาสตร์
19 624H76007 นางสาวจินดารัตน์ เพ็ชรพลอย สาธารณสุขศาสตร์
20 624H76008 นางสาวจุฑามาศ คล่องนาวา สาธารณสุขศาสตร์
21 624H76009 นางสาวชีวรัตน์ ศรีเสม สาธารณสุขศาสตร์
22 624H76010 นางสาวเดือนฉาย จันทร์เพ็ง สาธารณสุขศาสตร์
23 624H76011 นางสาวเด่นนภา อากรแก้ว สาธารณสุขศาสตร์
24 624H76012 นางสาวธนัญญา แจ่มจํารัส สาธารณสุขศาสตร์
25 624H76013 นางสาวนริศรา ฟักทอง สาธารณสุขศาสตร์
26 624H76014 นางสาวปนัดดา หนูน้อย สาธารณสุขศาสตร์
27 624H76015 นางสาวปวันรตัน์ อ่อนน้อม สาธารณสุขศาสตร์
28 624H76016 นางสาวปัตย์วรพันธ์ สว่างจิตร สาธารณสุขศาสตร์
29 624H76017 นางสาวปัทมาวดี เทียนผ่องศรี สาธารณสุขศาสตร์
30 624H76018 นางสาวปาริชาต จันทวงษ์ สาธารณสุขศาสตร์
31 624H76019 นางสาวพรรณทิมา ยะโสต สาธารณสุขศาสตร์
32 624H76020 นางสาวพัชรินทร์ อินทสมมุติ สาธารณสุขศาสตร์
33 624H76021 นางสาวเพ็ญนภา คูณเดช สาธารณสุขศาสตร์
34 624H76022 นางสาวภัสรียา อุ่นขาว สาธารณสุขศาสตร์
35 624H76023 นางสาวมาริษา เพ่ิมทองมาก สาธารณสุขศาสตร์
36 624H76024 นางสาววาสนา เนตรศรีวัตร์ สาธารณสุขศาสตร์
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 2362
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา
37 624H76025 นางสาวศศิวิมล ภาวสุทธิไพศิฐ สาธารณสุขศาสตร์
38 624H76026 นางสาวศิริพร คชเศษ สาธารณสุขศาสตร์
39 624H76027 นางสาวสิริกร ป่ินแก้ว สาธารณสุขศาสตร์
40 624H76028 นางสาวสุธินี มีอยู่ สาธารณสุขศาสตร์
41 624H76029 นางสาวสุนิษา น้อยเมือง สาธารณสุขศาสตร์
42 624H76030 นางสาวสุพรรณี รอดส่ง สาธารณสุขศาสตร์
43 624H76031 นางสาวสุภัสสรา วิมล สาธารณสุขศาสตร์
44 624H76032 นางสาวอนงนาฏ สารประดิษฐ์ สาธารณสุขศาสตร์
45 624H76033 นางสาวอนัณพร ศรีนอก สาธารณสุขศาสตร์
46 624H76034 นางสาวอภิรดี สุวรรณศรี สาธารณสุขศาสตร์
47 624H76035 นางสาวอรอุมา ทองไทย สาธารณสุขศาสตร์
48 624H76036 นางสาวอริศรา มีจุ้ย สาธารณสุขศาสตร์
49 624H76037 นางสาวอริสรา จิตใจดี สาธารณสุขศาสตร์
50 624H76038 นางสาวิอัญชิสา บัวงาม สาธารณสุขศาสตร์
51 624H76039 นายณัฐกฤต ลาภบุญเรือง สาธารณสุขศาสตร์
52 624H76040 นายมูฮัมมัดอิลฟี สือแม สาธารณสุขศาสตร์
53 624H76041 นายสราวุธ วราพันธ์ สาธารณสุขศาสตร์
54 624N46101 นางสาวกฤติยาภรณ์ แสนสุข พยาบาลศาสตร์
55 624N46102 นางสาวกันยารัตน์ เฉพาะตรง พยาบาลศาสตร์
56 624N46103 นางสาวคัดศมา หีบปัสสา พยาบาลศาสตร์
57 624N46104 นางสาวจิรวดี อินทร์ทอง พยาบาลศาสตร์
58 624N46105 นางสาวจิรัญญา เป้าพะเนา พยาบาลศาสตร์
59 624N46106 นางสาวชนิสรา อักษรดี พยาบาลศาสตร์
60 624N46107 นางสาวซูไรยา อาลีมามะ พยาบาลศาสตร์
61 624N46108 นางสาวญารินดา สองสี พยาบาลศาสตร์
62 624N46109 นางสาวทิราภรณ์ จิตกลา้ พยาบาลศาสตร์
63 624N46110 นางสาวธัญญารัตน์ ศรีเกตุ พยาบาลศาสตร์
64 624N46111 นางสาวนลินี กลิ่นกรุ่น พยาบาลศาสตร์
65 624N46112 นางสาวนารีมาน ยะหะยา พยาบาลศาสตร์
66 624N46113 นางสาวพจมาน คํารักษ์ พยาบาลศาสตร์
67 624N46114 นางสาวฟาซีลา เจะและ พยาบาลศาสตร์
68 624N46115 นางสาวยุภารัตน์ อ่อนน้อย พยาบาลศาสตร์
69 624N46116 นางสาววัลย์วลี สิงทิศ พยาบาลศาสตร์
70 624N46117 นางสาววิยะดา สุวรรณโค พยาบาลศาสตร์
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 2366
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624N46118 นางสาวศศิวิมล ปัตตาเขสูง พยาบาลศาสตร์
2 624N46119 นางสาวศิรินทิพย์ นามคุณ พยาบาลศาสตร์
3 624N46120 นางสาวศุภกานต์ สิงห์เป้ีย พยาบาลศาสตร์
4 624N46121 นางสาวสรพรรณ ยังดี พยาบาลศาสตร์
5 624N46122 นางสาวสุจิตตรา พินิจนอก พยาบาลศาสตร์
6 624N46123 นางสาวสุวิยดา เต้าทอง พยาบาลศาสตร์
7 624N46124 นางสาวอัญชลิกา เหมหาญ พยาบาลศาสตร์
8 624N46125 นางสาวอานาดีย๊ะ หะยีสาและ พยาบาลศาสตร์
9 624N46126 นายชยพล เวชสิทธ์ิ พยาบาลศาสตร์
10 624N46127 นายณัฐพสิษฐ์ เหมะธุลิน พยาบาลศาสตร์
11 624N46128 นายบุญฤทธ์ิ บุญใหญ่ พยาบาลศาสตร์
12 624N46129 นายปวเรศ สุพรรณโมก พยาบาลศาสตร์
13 624N46130 นายสาปูวัน สาและ พยาบาลศาสตร์
14 624N46131 นายอดิศักด์ิ สะเมาะ พยาบาลศาสตร์
15 624N46132 นางสาวรัชติพร มณีพรหม พยาบาลศาสตร์
16 624N46133 นางสาวแพรวไพลิน หมันหลี พยาบาลศาสตร์
17 624N46134 นางสาวซีตีนูรอิง อับดุลละห์ พยาบาลศาสตร์
18 624N46135 นางสาวอริส สาและ พยาบาลศาสตร์
19 624N46201 นางสาวกชวรรณ มงคลการ พยาบาลศาสตร์
20 624N46202 นางสาวกฤษณา งามขํา พยาบาลศาสตร์
21 624N46203 นางสาวกุลภาญา อภิวิชญ์สังขกร พยาบาลศาสตร์
22 624N46204 นางสาวขนิษฐา สิงห์แก้ว พยาบาลศาสตร์
23 624N46205 นางสาวขวัญจิลา นามมนตรี พยาบาลศาสตร์
24 624N46206 นางสาวจุรีพร แสงถลุงเหล็ก พยาบาลศาสตร์
25 624N46207 นางสาวซาณีย๊ะ เจ๊ะมะ พยาบาลศาสตร์
26 624N46208 นางสาวทรรศิกา สงล่า พยาบาลศาสตร์
27 624N46209 นางสาวทักษพร อัจฉฤกษ์ พยาบาลศาสตร์
28 624N46210 นางสาวธารารัตน์ ชาวศรี พยาบาลศาสตร์
29 624N46211 นางสาวธีรารนันทน์ จนิดานุช พยาบาลศาสตร์
30 624N46212 นางสาวนงลักษณ์ สืบสาย พยาบาลศาสตร์
31 624N46213 นางสาวนัสรียะห์ แตมะ พยาบาลศาสตร์
32 624N46214 นางสาวนูรีดา กูลูแว พยาบาลศาสตร์
33 624N46215 นางสาวปณิดา อักษรเนียม พยาบาลศาสตร์
34 624N46216 นางสาวปนัดดา ไกรวาสังข์ พยาบาลศาสตร์
35 624N46217 นางสาวปัทมาพร สุธรรมมา พยาบาลศาสตร์
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562        เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้องสอบ 2367
ลําดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา

1 624N46218 นางสาวปัทมาภรณ์ ชูพันธ์ุ พยาบาลศาสตร์
2 624N46219 นางสาวพรนภา เสนาทิพย์ พยาบาลศาสตร์
3 624N46220 นางสาววนิดา สารโภคา พยาบาลศาสตร์
4 624N46221 นางสาวศิริพร ชาดา พยาบาลศาสตร์
5 624N46222 นางสาวเสาวนีย์ นาโสก พยาบาลศาสตร์
6 624N46223 นางสาวอริสสรา ต้นตะภา พยาบาลศาสตร์
7 624N46224 นางสาวอัยซะห์ อาลีราฮีม พยาบาลศาสตร์
8 624N46225 นางสาวอารดา ทองมาก พยาบาลศาสตร์
9 624N46226 นางสาวอารียา เกลียวเพียร พยาบาลศาสตร์
10 624N46227 นายกิตติพศ ศรีวะกุล พยาบาลศาสตร์
11 624N46228 นายชลวิทย์ ธารารักษ์ พยาบาลศาสตร์
12 624N46229 นายพีรภูมิ พูลเป่ียม พยาบาลศาสตร์
13 624N46230 นายอนุชา เศตพันธ์ พยาบาลศาสตร์
14 624N46231 นางสาวชฎาพร บุญเสนันท์ พยาบาลศาสตร์
15 624N46232 นางสาวเมยาวี ศรีหามี พยาบาลศาสตร์
16 624N46233 นางสาวชนัญชิดา มาไว พยาบาลศาสตร์
17 624N46234 นางสาววรรณวิสา น้อยบล พยาบาลศาสตร์
18 624N46235 นางสาวธัญญธร เนตรมณี พยาบาลศาสตร์
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