
ประกาศรายชื่อและห้องสอบส าหรับนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา 2561 

เพ่ือเข้าสอบวัดระดับความรู้ก่อนเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (100 ข้อ), วิชาทักษะวิชาชีพครู 
(50 ข้อ) ส าหรับนักศึกษาสายครู และ PBRU English Placement Test (100 ข้อ)   

ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  เวลา 08.30 – 15.30 น. 
 

ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าห้องสอบ 

1. แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2. นักศึกษาต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน  โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและ 

ยังไม่หมดอาย ุแสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ และวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ 
3. อนุญาตให้น าเฉพาะปากกา ดินสอด า 2B ข้ึนไป กบเหลาดินสอ และยางลบ 

เข้าห้องสอบได้เท่านั้น 
4. อนุญาตให้น านาฬิกาเข้าห้องสอบ ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาเพ่ือใช้ดูเวลาเท่านั้น 

นาฬิกาทีห่้ามน าเข้าห้องสอบ คือ “นาฬิกาที่ใช้ค านวณได้ถ่ายรูปได้” 
5. ห้ามเปิดหรือท าแบบทดสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด เมื่อกรรมการ 

คุมสอบประกาศอนุญาตจึงเปิดแบบทดสอบได้ และให้ผู้เข้าสอบทุกคนอ่านค าอธิบาย 
ในแบบทดสอบอย่างละเอียด  รอบคอบ และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของแบบทดสอบ
แต่ละวิชาอย่างเคร่งครัด 

6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลาก าหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 
30 นาที  และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบทุกคนออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ 
หากมีเหตุจ าเป็นระหว่างการสอบ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งกรรมการคุมสอบทราบ โดยให้
กรรมการคุมสอบพิจารณาด าเนินการตามเหตุจ าเป็นเป็นรายกรณี 

 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าสอบ ให้มาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนก่อนถึงเวลาเข้าสอบ 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
10 กรกฎาคม 2561 



หน้าท่ี 1/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1421
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 610102803 นางสาวกรรณิกา จินดาเจ่ีย การศึกษาปฐมวัย
2 610102867 นางสาวสุภาพร บัวเฮง การศึกษาปฐมวัย
3 610102879 นางสาวโรจณีย์ แมเหาะ การศึกษาปฐมวัย
4 617501031 นางสาวปุญญพัฒน์ อย่างสง่า การศึกษาปฐมวัย
5 617521014 นางสาวกัญญานุช สายสุด การศึกษาปฐมวัย
6 617586009 นางสาวภัทราวดี แก้วแหวน การศึกษาปฐมวัย
7 617586011 นางสาวศิริลักษณ์ บุญเป่ียม การศึกษาปฐมวัย
8 617586018 นางสาวสุดารัตน์ คีรีศรี การศึกษาปฐมวัย
9 617586022 นางสาวสุภาวดี ไกรเลิศ การศึกษาปฐมวัย
10 617586034 นางสาวอภิชญา สิวะสุเมธ การศึกษาปฐมวัย
11 617586040 นางสาวศรีพิพัฒน์ บุญเฉลียว การศึกษาปฐมวัย
12 617586042 นางสาวสุภาพร เล่ือนลอย การศึกษาปฐมวัย
13 617586044 นางสาวศุทธินี ภู่เนตร การศึกษาปฐมวัย
14 617586053 นางสาวสโรชา ข าครุธ การศึกษาปฐมวัย
15 618586009 นางสาวกริษฐา เรืองทิพย์ การศึกษาปฐมวัย
16 618586019 นางสาวพรพรรณ สงละออ การศึกษาปฐมวัย
17 618586022 นางสาวบุษยมาส ธิบดี การศึกษาปฐมวัย
18 618586032 นางสาวนรารัตน์ เพชรประดับ การศึกษาปฐมวัย
19 618586037 นางสาวสุกฤตา เเก้วอ่วม การศึกษาปฐมวัย
20 618586047 นางสาวจุฑามาศ จันร์สิริ การศึกษาปฐมวัย
21 618586056 นางสาวอุทัยวรรณ นามนก การศึกษาปฐมวัย
22 618586057 นางสาวฐิติมา ศักด์ิสิทธ์ิ การศึกษาปฐมวัย
23 618586069 นางสาวช่อผกา อินทกูล การศึกษาปฐมวัย
24 619586004 นางสาวฟาตีฮะ อูแล การศึกษาปฐมวัย
25 619586017 นางสาวแสงเทียน นาวะ การศึกษาปฐมวัย
26 619586033 นางสาวสุภาวดี สีนวล การศึกษาปฐมวัย
27 619586047 นางสาวปิยนุช ทอดสนิท การศึกษาปฐมวัย
28 619586050 นางสาวกัญชลิกานต์ เกตุแก้ว การศึกษาปฐมวัย
29 619586054 นางสาวนิชนันท์ นามปักษา การศึกษาปฐมวัย
30 619586060 นางสาวกนกวรรณ เกตุแก้ว การศึกษาปฐมวัย
31 610102825 นางสาวศิริภาพร ไกรษร การศึกษาปฐมวัย
32 617510005 นางสาวมานิตตา ก าจัดพง การศึกษาปฐมวัย



หน้าท่ี 2/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1421
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 617586008 นางสาวปริยา ล้ิมธนะกุล การศึกษาปฐมวัย
34 617586010 นางสาววิมลมาศ อินทวงศ์ การศึกษาปฐมวัย
35 617586016 นางสาวอรอุมา คณาศรี การศึกษาปฐมวัย



หน้าท่ี 3/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1422
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 617586032 นางสาวดวงกมล สินอุดม การศึกษาปฐมวัย
2 617586039 นางสาวสโรชา มณีโชติ การศึกษาปฐมวัย
3 617586041 นางสาวรจนา ช่วยสงเคราะห์ การศึกษาปฐมวัย
4 617586043 นางสาวสุภานันท์ ชุ่มกมล การศึกษาปฐมวัย
5 617586052 นางสาวอรวรรยา วงสุกร การศึกษาปฐมวัย
6 617586055 นางสาวมณีเนตร รุ่มรวย การศึกษาปฐมวัย
7 618586016 นางสาวเวธกา พิศวิมล การศึกษาปฐมวัย
8 618586021 นางสาววนิดา บ าเรอราช การศึกษาปฐมวัย
9 618586031 นางสาวนริศรา ป่ินแก้ว การศึกษาปฐมวัย
10 618586033 นางสาวบุษยมาศ สายัณห์ การศึกษาปฐมวัย
11 618586038 นางสาวกมลชนก อากาศเมฆ การศึกษาปฐมวัย
12 618586051 นางสาวสุชานรี นกแก้ว การศึกษาปฐมวัย
13 618586066 นางสาวธัญญารัตน์ ภู่สิน การศึกษาปฐมวัย
14 618586072 นางสาวณัฐพร จันทร์เพ็ญ การศึกษาปฐมวัย
15 619586006 นางสาวกมลฉัตร พรประสงค์ การศึกษาปฐมวัย
16 619586018 นางสาวสโรชา โสะสัน การศึกษาปฐมวัย
17 619586040 นางสาวชนาภา นะสีโต การศึกษาปฐมวัย
18 619586048 นางสาวดลนภา ยอดทอง การศึกษาปฐมวัย
19 619586053 นางสาวหน่ึงฤทัย เพลินสุข การศึกษาปฐมวัย
20 619586055 นางสาวกนกนิภา รอดนิกร การศึกษาปฐมวัย
21 619586062 นางสาวลลนา มาโชค การศึกษาปฐมวัย
22 619586063 นางสาวมาริสา เกตุสาย การศึกษาปฐมวัย
23 619586066 นางสาวมิรฟะ มาหะมะ การศึกษาปฐมวัย
24 619586071 นางสาวศิริลักษณ์ ชัยอนันต์วงศ์ การศึกษาปฐมวัย
25 619586075 นางสาวเยาวลักษณ์ ธรรมปรีชา การศึกษาปฐมวัย
26 614589003 นายธนัท แก่นเมือง พลศึกษา
27 614589004 นายธนพล ดิษย์ไชย พลศึกษา
28 616589037 นายธนภัทร แก้วกัลยา พลศึกษา
29 616589050 นางสาวรจนา ทองเหง้า พลศึกษา
30 617446052 นางสาวเพ็ญพิชชา นอสูงเนิน พลศึกษา
31 617589014 นายภูมิ ปานมณี พลศึกษา
32 617589034 นายศิริชัย ฉิมสุวรรณ พลศึกษา



หน้าท่ี 4/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1422
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 617589038 นายจิณณวัตร ย้ิมใย พลศึกษา
34 617589044 นางสาวนฤมล นาคเมือง พลศึกษา
35 617589047 นางสาวศรัณยา แลสุด พลศึกษา
36 617589050 นางสาวพิมลภัส วันไกล พลศึกษา
37 617589054 นายอิทธิชัย อินทร์ยงค์ พลศึกษา
38 617589056 นางสาวจามิดา พลยอด พลศึกษา
39 617589066 นายชัยวัฒน์ จ่างศรี พลศึกษา
40 617589076 นายศิทธิศักด์ิ นาคสวัสด์ิ พลศึกษา
41 618550003 นายสหัสวรรษ ศรีหฤทัย พลศึกษา
42 618589003 นายวัชรินทร์ ศิรินันท์ พลศึกษา
43 618589011 นางสาวกริษฐา หงษ์ทอง พลศึกษา
44 618589014 นายภณัฐษดา รัตนกิจศร พลศึกษา
45 618589027 นายณัฐภัทร สุขนอก พลศึกษา
46 618589031 นายวิษณุ ขุนอินทร์ขาว พลศึกษา
47 618589040 นายนิวัตน์ ทรัพย์ส าเริง พลศึกษา
48 618589057 นายสหวัฒน์ กล่ันภักดี พลศึกษา
49 618589061 นายเจริญพงษ์ ถมยา พลศึกษา
50 618589070 นายเจษฎาวุฒิ สุดทอง พลศึกษา



หน้าท่ี 5/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1423
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 618589076 นายวายุ อร่ามรจน์ พลศึกษา
2 619466051 นายกฤตภาส พลายบัว พลศึกษา
3 619589012 นายพัฒนพงษ์ ศิริมาลา พลศึกษา
4 619589023 นายรุจรเมศ แสงสุวรรณ พลศึกษา
5 619589034 นายอธิวัช เต็งสกุล พลศึกษา
6 619589044 นายยศชนินทร์ อารีราษฎร์ พลศึกษา
7 619589047 นายธนธรณ์ มลสุกะ พลศึกษา
8 616589040 นายปรัชญา มหาสุขพิบูล พลศึกษา
9 617431019 นางสาวฉันทนา กล่ินอุบล พลศึกษา
10 617589005 นายเทียนชัย รักเจียม พลศึกษา
11 617589031 นายคณิศร สายกระสินธ์ุ พลศึกษา
12 617589035 นายปพนสรรค์ ค้ามี พลศึกษา
13 617589043 นายก าเเพง ศรีพุ่ม พลศึกษา
14 617589046 นางสาวณัฐสุดา จันทร์ม่วง พลศึกษา
15 617589048 นายนิธิราช ค าประโคน พลศึกษา
16 617589053 นางสาวจุฑามาศ สีเหลือง พลศึกษา
17 617589055 นายสุพจน์ จันทร์นุศร พลศึกษา
18 617589063 นายธีรภัทร พุ่มเจริญ พลศึกษา
19 617589071 นายธนธร กล่ินเชย พลศึกษา
20 618459011 นายณรงค์ฤทธ์ิ ต๋องาม พลศึกษา
21 618589001 นายอนุวัตร เจริญเร็ว พลศึกษา
22 618589008 นายกิตติธัช คมข า พลศึกษา
23 618589012 นายอัตตพล คชสุวรรณ พลศึกษา
24 618589016 นางสาวปพิชญา สุภาคาร พลศึกษา
25 618589030 นายวัชรพงษ์ นาคสวัสด์ิ พลศึกษา
26 618589039 นายธนากร ม่วงงาม พลศึกษา
27 618589044 นายอธิป ทองค า พลศึกษา
28 618589059 นางสาววจี นามวงศ์ พลศึกษา
29 618589069 นางสาวรัชนีกร แววมณี พลศึกษา
30 618589073 นายถนอมชัย พักวังตะโก พลศึกษา
31 618589077 นายพรชัย สาลีคุปต์ พลศึกษา
32 619589010 นายจิรศักด์ิ มุนิปภา พลศึกษา



หน้าท่ี 6/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1423
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 619589016 นายคัมภีร์ จูด้วง พลศึกษา
34 619589030 นายวชิรพงษ์ ดับขุนทด พลศึกษา
35 619589039 นางสาวธัญวรรณ คงงด พลศึกษา



หน้าท่ี 7/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1424
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 619589046 นายเมธาสิทธ์ิ ธรรมดี พลศึกษา
2 619589050 นายสันติธรรม ครุฑธา พลศึกษา
3 610102805 นางสาวณัฐชยา พวงสน ภาษาไทย
4 610102840 นางสาวภาวนา ต้ังอารมย์ ภาษาไทย
5 614501002 นายเสฎฐวุฒิ พลวิชัย ภาษาไทย
6 615501004 นางสาวปภาวี ชัยคช ภาษาไทย
7 615501007 นางสาวปรชญพร อินพุ่ม ภาษาไทย
8 616501021 นางสาวสมัญญา เงาแก้ว ภาษาไทย
9 617501011 นางสาวกรณ์กาญจน์ ทรัพย์สิน ภาษาไทย
10 617501033 นางสาวจุฑาวรรณ บึงสพาน ภาษาไทย
11 617501050 นางสาวฐานิยา เดชสุวรรณ ภาษาไทย
12 617501054 นางสาวอธิติยา ลาน้ าเท่ียง ภาษาไทย
13 617501061 นางสาวอัจฉรา ปิมปา ภาษาไทย
14 617501067 นางสาวน้ าฝน ใจหลัก ภาษาไทย
15 618501003 นางสาวณัฐรียา แก้วพรายตา ภาษาไทย
16 618501006 นางสาวรัชนีกร รอดทอง ภาษาไทย
17 618501008 นางสาวขนิษฐา เทศแย้ม ภาษาไทย
18 618501010 นางสาวพรพรรณ โสภา ภาษาไทย
19 618501013 นางสาวพิมพ์มาดา ภู่ด าหริ ภาษาไทย
20 618501015 นางสาวนลินนิภา เจตจันทร์ ภาษาไทย
21 618501025 นางสาวจันทิมา ชนะแดง ภาษาไทย
22 618501030 นางสาวสุรัตนา บุญธรรม ภาษาไทย
23 618501033 นายธัญพิสิษฐ์ ไชยชนะ ภาษาไทย
24 618501041 นางสาวซาฮารา ดอเล๊าะ ภาษาไทย
25 618501050 นางสาวไพริน อยู่ชมบุญ ภาษาไทย
26 618549010 นางสาวปนัดดา นาคสิงห์ ภาษาไทย
27 619501001 นางสาววราภรณ์ ค าพูล ภาษาไทย
28 619501008 นายวัฒนา โทธานี ภาษาไทย
29 619501018 นางสาวศิลาทิพย์ จันทร์เพ็ง ภาษาไทย
30 619501020 นางสาวพัชราภา รอดธานี ภาษาไทย
31 619501025 นางสาวปิยธิดา มณีศรีข า ภาษาไทย
32 619501040 นางสาวญาดา คุ้มภัยเพ่ือน ภาษาไทย



หน้าท่ี 8/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1424
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 615501002 นายจิตรภาณุ โลภปัญญา ภาษาไทย
34 615501006 นางสาวสุกฤตา สุคลธา ภาษาไทย
35 616501011 นายภัทรพล พ่ึงประจวบ ภาษาไทย
36 617501007 นางสาวกานติศา แซ่ล้ิม ภาษาไทย
37 617501018 นางสาวภัทรชรินธรณ์ ชาตาคม ภาษาไทย
38 617501044 นางสาวสรุตตา คชาชาติ ภาษาไทย
39 617501051 นายพลวัต สวัสดี ภาษาไทย
40 617501057 นางสาววนิชยา เกตุวิสุทธ์ิ ภาษาไทย
41 617501065 นางสาวสุธินี กิมกง ภาษาไทย
42 617586019 นางสาวอรัญญา การะเกตุ ภาษาไทย
43 618501004 นางสาวเกศินี ฤทธ์ิน้อย ภาษาไทย
44 618501007 นางสาวกรกนก สิทธิชัย ภาษาไทย
45 618501009 นางสาวกานดา พงษ์สว่าง ภาษาไทย
46 618501012 นายอาทิตย์ ฉิมบุญอยู่ ภาษาไทย
47 618501014 นางสาวรัตนาภรณ์ วงค์แหวน ภาษาไทย
48 618501021 นางสาวพรปรีญา ภู่สุวรรณ ภาษาไทย
49 618501028 นางสาวพรหมพร ชูชมกล่ิน ภาษาไทย
50 618501032 นางสาวมัณฑนา ช่ืนจิต ภาษาไทย



หน้าท่ี 9/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1425
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 618501039 นางสาวกัญญาณัฐ พิชัยชน ภาษาไทย
2 618501049 นางสาวชาลิสา ศรีจูเป้า ภาษาไทย
3 618501051 นางสาววรันธร สุขสาทศ ภาษาไทย
4 618586065 นางสาวสาวิตรี หมันมณี ภาษาไทย
5 619501002 นายพรศักด์ิ มือสันทัด มือสันทัด ภาษาไทย
6 619501012 นางสาวสิราทิพย์ มะเดโช ภาษาไทย
7 619501019 นางสาวรัตนกร ยางเดิม ภาษาไทย
8 619501024 นางสาวสุนิษา นวมศิริ ภาษาไทย
9 619501035 นางสาวสิริวิมล จิตต์เอ้ือ ภาษาไทย
10 619501042 นางสาวรัตติญา ช่วยเรือง ภาษาไทย
11 619501043 นางสาวนุชจรี หอมเนียม ภาษาไทย
12 619501049 นางสาวกัญญารัตน์ อินทร์พรม ภาษาไทย
13 619501051 นางสาวชัชฎาภรณ์ สัมฤทธ์ิ ภาษาไทย
14 610102851 นางสาวณัฐฐา ม่วงนาค ภาษาอังกฤษ
15 610102918 นางสาวสุดารัตน์ ปุระณะ ภาษาอังกฤษ
16 614589001 นางสาวกานต์ธิดา แตอวบ ภาษาอังกฤษ
17 617502004 นางสาวพรพิมล แจ้งศิริกุล ภาษาอังกฤษ
18 617502008 นางสาวธันย์ชนก จันทร์บูรณ์ ภาษาอังกฤษ
19 617502010 นางสาวทิวานันท์ ทับแก้ว ภาษาอังกฤษ
20 617502013 นางสาวสุทธิดา แป้งทอง ภาษาอังกฤษ
21 617502032 นายวรวิช นาคสุข ภาษาอังกฤษ
22 617502038 นางสาวนภาพร เอกลักษณ์บุรุษ ภาษาอังกฤษ
23 617502052 นายชรัลวิทย์ กุยเพชร ภาษาอังกฤษ
24 618502003 นางสาวธัญญาพร จ าศิล ภาษาอังกฤษ
25 618502009 นางสาวพัชรมัย ค าวัง ภาษาอังกฤษ
26 618502015 นางสาวจารุวรรณ คงดี ภาษาอังกฤษ
27 618502017 นางสาวนุรซูฮาร์ดา เจ๊ะมายิ ภาษาอังกฤษ
28 618502021 นางสาวรูฆอยยะห์ ยูโซ๊ะ ภาษาอังกฤษ
29 618502026 นางสาวบุณยวีร์ แสนส าราญ ภาษาอังกฤษ
30 618502032 นางสาวจิวารีย์ แวติจิ ภาษาอังกฤษ
31 618502035 นางสาวกัญพิชา สุขคร้ึม ภาษาอังกฤษ
32 618502038 นางสาวอมรรัตน์ หนูทอง ภาษาอังกฤษ



หน้าท่ี 10/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1425
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 618502041 นางสาวมรกต จันทร์อุปถัมภ์ ภาษาอังกฤษ
34 618502052 นางสาวธนกาญจน์ สินสอน ภาษาอังกฤษ
35 618502055 นางสาวณัฐกานต์ สุวัฒน์ ภาษาอังกฤษ



หน้าท่ี 11/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1431
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 619446060 นางสาวจุฑารัตน์ พลประทีป ภาษาอังกฤษ
2 619502006 นางสาวศุทธินี เจ้ียมดี ภาษาอังกฤษ
3 619502011 นายปรมัตถ์ รอดจนา ภาษาอังกฤษ
4 619502013 นายรวิภาค แสงอาทิตย์ ภาษาอังกฤษ
5 619502023 นางสาวกาญจนมาศ อานันทสามิต ภาษาอังกฤษ
6 619502027 นางสาวณัฐธิดา สักขจง ภาษาอังกฤษ
7 619502029 นางสาวพิจิตรา ทองจันทร์ ภาษาอังกฤษ
8 619502039 นางสาววาริกา พวงซ่อนกล่ิน ภาษาอังกฤษ
9 619502045 นางสาวเบญจวรรณ หอมเย็น ภาษาอังกฤษ
10 619502050 นางสาวธนาภรณ์ ธะสูรย์ ภาษาอังกฤษ
11 616502016 นางสาวทิพวรรณ พันแตง ภาษาอังกฤษ
12 617502005 นางสาวเกษณี ขุมทองดี ภาษาอังกฤษ
13 617502009 นางสาวภารดี แสวงหอม ภาษาอังกฤษ
14 617502012 นางสาวรัตนพร วงษ์กรณ์ ภาษาอังกฤษ
15 617502017 นายทนงศักด์ิ ประทิน ภาษาอังกฤษ
16 617502034 นางสาวสมฤดี สนับแน่น ภาษาอังกฤษ
17 617502043 นางสาวประกายทิพย์ ทองค า ภาษาอังกฤษ
18 618502002 นางสาวนาตาชา อินทร์ประเสริฐ ภาษาอังกฤษ
19 618502005 นางสาวเจติยา ฉัตรกรด ภาษาอังกฤษ
20 618502012 นางสาวพิมพ์ลภัส ใจบ ารุง ภาษาอังกฤษ
21 618502016 นางสาวศศิธร ศรจันทร์ ภาษาอังกฤษ
22 618502018 นางสาวธรรมพร พัชรวิโรจน์สกุล ภาษาอังกฤษ
23 618502022 นางสาวสุวรรณา ทองมาก ภาษาอังกฤษ
24 618502029 นายพัชรพล จิตรวิสุทธิ ภาษาอังกฤษ
25 618502034 นางสาวพลอยประภาพร บูรเกียรติกุล ภาษาอังกฤษ
26 618502037 นายยุทธพงศ์ กล่ินเมือง ภาษาอังกฤษ
27 618502039 นางสาววรพรรณ แจ้งเนตร ภาษาอังกฤษ
28 618502044 นางสาวนภัทรศรา เพ็งทะลุง ภาษาอังกฤษ
29 618502054 นางสาวจิณห์จุฑา เอ้ือนุกูล ภาษาอังกฤษ
30 619423009 นางสาวเบญจรัตน์ พ่ึงแพง ภาษาอังกฤษ
31 619502005 นายสหรัฐ ช่วยดร ภาษาอังกฤษ
32 619502010 นางสาวสุธาศิณี โต๊ะทอง ภาษาอังกฤษ



หน้าท่ี 12/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1431
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 619502012 นางสาวอนงค์นาถ ม่วงคราม ภาษาอังกฤษ
34 619502022 นางสาวจารุวรรณ แพรพันธ์ ภาษาอังกฤษ
35 619502025 นายชนายุทธ ป่ินชัย ภาษาอังกฤษ



หน้าท่ี 13/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1432
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 619502028 นางสาวศิรภัสสร กฤษณา ภาษาอังกฤษ
2 619502030 นางสาวชุติมา ยมแก้ว ภาษาอังกฤษ
3 619502044 นางสาวจุฑาทิพ สายจันดี ภาษาอังกฤษ
4 619502049 นายศิริวัฒน์ ไหมละออง ภาษาอังกฤษ
5 610102263 นางสาวสุภาวดี ประสมศรี นาฏดุริยางคศาสตร์
6 610102549 นางสาวสุทราทิพย์ พิมพ์สุข นาฏดุริยางคศาสตร์
7 610102754 นางสาวกรรณิการ์ วงษ์สง่า นาฏดุริยางคศาสตร์
8 610102783 นายอดิศร จันทรโก๊ะ นาฏดุริยางคศาสตร์
9 610102875 นางสาวศุภาพิชญ์ ปานบุญ นาฏดุริยางคศาสตร์
10 615506002 นางสาวฐานิสร รัตนวิชัย นาฏดุริยางคศาสตร์
11 615506003 นางสาวอรณิชา ชูโฉม นาฏดุริยางคศาสตร์
12 615506005 นางสาวชนิดา ศรีบุญญะ นาฏดุริยางคศาสตร์
13 615506006 นางสาวพรทิพา ประทุมพันธ์ นาฏดุริยางคศาสตร์
14 616506006 นางสาวพรรณรายณ์ ควรชม นาฏดุริยางคศาสตร์
15 616506007 นางสาวพรกมล นิลวงศ์ นาฏดุริยางคศาสตร์
16 617506001 นางสาววันวิสา เขียวข า นาฏดุริยางคศาสตร์
17 617506006 นางสาวโชษิตา ศรีสละ นาฏดุริยางคศาสตร์
18 617506007 นางสาววนิดา วิเศษสุวรรณ นาฏดุริยางคศาสตร์
19 617506008 นางสาวพัชราภรณ์ เอ่ียมส าอางค์ นาฏดุริยางคศาสตร์
20 617506013 นางสาวมัลลิกา คชาชัย นาฏดุริยางคศาสตร์
21 617506014 นายจักรพันธ์ ตรีเดชา นาฏดุริยางคศาสตร์
22 618506008 นางสาวสุพรรณิการ์ ศิริทรัพย์ นาฏดุริยางคศาสตร์
23 618506010 นายธนากร โง้วสกุล นาฏดุริยางคศาสตร์
24 618506013 นายเรืองศักด์ิ แร่เพชร นาฏดุริยางคศาสตร์
25 618506014 นางสาวธิดาพร บุญช่วย นาฏดุริยางคศาสตร์
26 618506017 นางสาวชฎาพร หว่านพืช นาฏดุริยางคศาสตร์
27 619506004 นางสาวจุฑารัตน์ มีดี นาฏดุริยางคศาสตร์
28 619506005 นางสาววริศรา ป้องเพชร นาฏดุริยางคศาสตร์
29 619506006 นางสาวสุกัญญา มงคลการ นาฏดุริยางคศาสตร์
30 619506007 นางสาวกมลชนก พรมทอง นาฏดุริยางคศาสตร์
31 619506008 นางสาวกมลวรรณ เสมเถ่ือน นาฏดุริยางคศาสตร์
32 619506012 นายธีรพล พงษ์นาค นาฏดุริยางคศาสตร์



หน้าท่ี 14/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1432
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 619506015 นางสาววรรณวิษา บุญที นาฏดุริยางคศาสตร์
34 619506018 นางสาวสิโรธร บุญมา นาฏดุริยางคศาสตร์
35 619506019 นางสาวน้ าฝน จันทร์สุก นาฏดุริยางคศาสตร์
36 614507001 นายศักด์ิชัย ก้องสน่ัน นาฏดุริยางคศาสตร์
37 616412030 นางสาวอริสา พิศวง นาฏดุริยางคศาสตร์
38 616507001 นายณัฐดนัย พนมทม นาฏดุริยางคศาสตร์
39 616507002 นางสาวกิตติยา งามชม นาฏดุริยางคศาสตร์
40 617507001 นายพงศ์ศักด์ิ วงษ์ขาว นาฏดุริยางคศาสตร์
41 617507003 นายเจนณรงค์ แสงเป่า นาฏดุริยางคศาสตร์
42 617507005 นายศรชัย ทับน้อย นาฏดุริยางคศาสตร์
43 618507001 นายธนพล จูงวงศ์ นาฏดุริยางคศาสตร์
44 618507002 นางสาววรารัตน์ วังเวงจิต นาฏดุริยางคศาสตร์
45 618507003 นางสาวเบญญาภา ต้องใจเพ่ือน นาฏดุริยางคศาสตร์
46 618507004 นางสาววิภาวี เอ่ียวเเซ นาฏดุริยางคศาสตร์
47 618507005 นายนิวิฐ มูลอารมณ์ นาฏดุริยางคศาสตร์
48 618507006 นายรชานนท์ โพธ์ิพูนศักด์ิ นาฏดุริยางคศาสตร์
49 619507001 นายณัฐวุฒิ ชูดอกไม้ นาฏดุริยางคศาสตร์
50 616508004 นายณัฐภัทร ชูก าลัง นาฏดุริยางคศาสตร์



หน้าท่ี 15/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1433
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 616508005 นายศุภสัณฑ์ นิลม่วง นาฏดุริยางคศาสตร์
2 616508006 นายอานนท์ พรหมบางญวน นาฏดุริยางคศาสตร์
3 616508007 นายชรัณพงศ์ บวงสรวง นาฏดุริยางคศาสตร์
4 617508002 นายสุรชาติ ป่ินทอง นาฏดุริยางคศาสตร์
5 617508004 นายสิทธิพงษ์ จันหับปะ นาฏดุริยางคศาสตร์
6 617508007 นางสาวนลพรรณ บัลลังโพธ์ิ นาฏดุริยางคศาสตร์
7 617508008 นายธนวัฒน์ เจียมอุย นาฏดุริยางคศาสตร์
8 617508009 นายธนธรณ์ น้อยเสง่ียม นาฏดุริยางคศาสตร์
9 617508010 นายนวมินทร์ น้อยส าราญ นาฏดุริยางคศาสตร์
10 617508012 นายรัตพล พัดทรัพย์ นาฏดุริยางคศาสตร์
11 617510028 นายคณิศร คชเกร็ง นาฏดุริยางคศาสตร์
12 618508002 นายนัฐวัตร พ่ึงโพธ์ิทอง นาฏดุริยางคศาสตร์
13 618508006 นายทศพร แดงประเสริฐ นาฏดุริยางคศาสตร์
14 618508007 นายชัชวาล ศรีโคตร นาฏดุริยางคศาสตร์
15 618508014 นายณัฐวัตร ยังละออ นาฏดุริยางคศาสตร์
16 618508015 นายจักรกริช ปันบุง นาฏดุริยางคศาสตร์
17 618508016 นางสาวธิดาพร จันทร์พวง นาฏดุริยางคศาสตร์
18 619508001 นายรติวัฒ ไร่นาดี นาฏดุริยางคศาสตร์
19 619508002 นายสรวิชญ์ ค าห่อ นาฏดุริยางคศาสตร์
20 619508004 นายปัญญา ทองพรม นาฏดุริยางคศาสตร์
21 619508006 นายสถิตย์ ทองจันทร์ นาฏดุริยางคศาสตร์
22 619508007 นายเฉลิมรัตน์ อรุณรักษ์ นาฏดุริยางคศาสตร์
23 619508010 นายอนุชิต กุลเกษ นาฏดุริยางคศาสตร์
24 610102770 นางสาวจิตรา ภูมิอักโข สังคมศึกษา
25 610102777 นางสาวสกุลกาญจน์ มุนิปภา สังคมศึกษา
26 610102801 นางสาวธนัชญา แสงโพลง สังคมศึกษา
27 610102900 นางสาวศิริรัตน์ วิยาสิงห์ สังคมศึกษา
28 615510001 นายธนิสร กิตติสามเสน สังคมศึกษา
29 615510003 นางสาวรวีพร หงษ์ทอง สังคมศึกษา
30 615510004 นายรัชชานนท์ กาญจนเพ่ิมพูน สังคมศึกษา
31 615510007 นายพรพจน์ ขาวนวล สังคมศึกษา
32 615510010 นางสาววรรธนันท์ เขียวพอดี สังคมศึกษา



หน้าท่ี 16/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1433
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 617510011 นางสาวภาวริน มะพันธ์ สังคมศึกษา
34 617510014 นายตันติกร ยอดสีเขียว สังคมศึกษา
35 617510020 นางสาวเบญจพร ชูศรี สังคมศึกษา



หน้าท่ี 17/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1434
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 617510049 นางสาวปียาภรณ์ ไชยรัตน์ สังคมศึกษา
2 617510052 นายปริญญา ทรัพย์สงวน สังคมศึกษา
3 617510055 นางสาวศศิภา แย้มอินทร์ สังคมศึกษา
4 617543012 นางสาวธนัญญา พวงส้ัน สังคมศึกษา
5 618510002 นางสาวไอรดา สายชล สังคมศึกษา
6 618510007 นางสาวจิราวรรณ กล่ินพราม สังคมศึกษา
7 618510026 นางสาวบุษยรัตน์ เลิศมาลัย สังคมศึกษา
8 618510028 นางสาววริยา คล้ายทิพย์ สังคมศึกษา
9 618510031 นางสาววรรณวิสา เดชมาก สังคมศึกษา
10 618510034 นางสาวเคทอ จันทร์อุปถัมภ์ สังคมศึกษา
11 618510038 นางสาวจันทรัตน์ ทองเกตุ สังคมศึกษา
12 618510045 นางสาวสุวิชาดา ตันบริภัณฑ์ สังคมศึกษา
13 618510048 นางสาวสุดารัตน์ ศุภเลิศ สังคมศึกษา
14 618510051 นางสาวยลดา ถ่ินถาน สังคมศึกษา
15 618510054 นางสาวสุพัชรินทร์ ลาดเลาดี สังคมศึกษา
16 618510057 นายนเรนทร์ฤทธ์ิ จีนก้ิม สังคมศึกษา
17 619510006 นายณัฐพล ทองดี สังคมศึกษา
18 619510008 นางสาวนภา สาลี สังคมศึกษา
19 619510021 นางสาวศันสณีย์ เเสนเลิศ สังคมศึกษา
20 610102791 นางสาวกนิศฐา ทองสุขเจริญ สังคมศึกษา
21 610102822 นางสาวจิรษา ธูปทอง สังคมศึกษา
22 615510002 นายพงษ์สิทธ์ิ แซ่ล้ิม สังคมศึกษา
23 615510005 นางสาวกัลย์ธีรา ตันเจริญ สังคมศึกษา
24 615510008 นางสาวนริศร เจียส าราญ สังคมศึกษา
25 617510004 นางสาววิไลพร นาคสอ้ิง สังคมศึกษา
26 617510013 นางสาวอนุสรา ช่วยเพชร สังคมศึกษา
27 617510018 นายนันทวัฒน์ บุญมา สังคมศึกษา
28 617510026 นางสาวณิชนันทน์ พูลสวัสด์ิ สังคมศึกษา
29 617510050 นายถิรวัฒน์ ประสพโชค สังคมศึกษา
30 617510053 นางสาวอิสริยา ใหม่สุดใจ สังคมศึกษา
31 617586007 นางสาวเปรมกมล มาคล้าย สังคมศึกษา
32 618510003 นายสิขเรศ กาวก าเนิด สังคมศึกษา



หน้าท่ี 18/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1434
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 618510014 นายธีรภัทร เซ่งสุน สังคมศึกษา
34 618510027 นางสาวอรวรรณ มากมูล สังคมศึกษา
35 618510029 นายประสิทธ์ิ พวงมาลี สังคมศึกษา
36 618510032 นางสาวธัญลักษณ์ จ๋ิวใย สังคมศึกษา
37 618510035 นางสาวดาโป๊ เข็มเพชร สังคมศึกษา
38 618510043 นางสาวภาวินี ป้อมใหญ่ สังคมศึกษา
39 618510047 นายวิชัย บุญรอด สังคมศึกษา
40 618510050 นางสาวรักชนก ลาภโพธ์ิทอง สังคมศึกษา
41 618510052 นางสาวจิตสุภา จันทร์ลมูล สังคมศึกษา
42 618510055 นายศักด์ิชัย กลุ่มยา สังคมศึกษา
43 619510001 นางสาวกรรณิกา คงทอง สังคมศึกษา
44 619510007 นางสาวนุชติมา พุกโพธ์ิ สังคมศึกษา
45 619510015 นางสาววรัญญา แองสาย สังคมศึกษา
46 619510023 นางสาวปิยธิดา ถึงพร้อม สังคมศึกษา
47 619510026 นางสาวรุ่งลัดดา ผิวเหลือง สังคมศึกษา
48 619510031 นางสาวรัชนี ซอนุช สังคมศึกษา
49 619510046 นางสาวอัญชัญ หล่มแสง สังคมศึกษา
50 610102627 นางสาวขนิษฐา แสงสาคร ศิลปศึกษา



หน้าท่ี 19/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1435
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 610102804 นางสาวอรสา เจาจารึก ศิลปศึกษา
2 610102809 นางสาวณัฐพร ปัญญาสวรรค์ ศิลปศึกษา
3 615521001 นายสรวิศ สุริโย ศิลปศึกษา
4 615521002 นางสาวพิชชาพร เพชรช่วย ศิลปศึกษา
5 616405001 นายณัฐพล วงษ์พานิช ศิลปศึกษา
6 616510017 นายพิทูร หอมภู่ ศิลปศึกษา
7 616510021 นางสาวจิราพร พลายแดง ศิลปศึกษา
8 616521004 นางสาวนาตยา พุ่มชะโก ศิลปศึกษา
9 616521006 นางสาวพิมลวรรณ ช่องแสก ศิลปศึกษา
10 616586034 นางสาวลาวัณย์ หลีหลาย ศิลปศึกษา
11 617521005 นางสาวสุภัค ขวัญเดือน ศิลปศึกษา
12 617521006 นายชลิต อุระช่ืน ศิลปศึกษา
13 617521007 นางสาวนภัสศร สุนทร ศิลปศึกษา
14 617521009 นางสาวชนิสรา จ่ันเผือก ศิลปศึกษา
15 617521010 นางสาวทัศนีย์ ส ามณี ศิลปศึกษา
16 617521011 นางสาวณัฐศิระดา แสงพิทักษ์ ศิลปศึกษา
17 617521012 นายธนัดชัย พุ่มนาค ศิลปศึกษา
18 617521013 นายธาราพงษ์ ประมูลวงค์ ศิลปศึกษา
19 617521015 นางสาวปณิธตยา จันทร์แก้ว ศิลปศึกษา
20 618521001 นางสาวมาสมาตา ฉายวิเชียร ศิลปศึกษา
21 618521003 นางสาวลักษณาภรณ์ กาญจนโรจน์ ศิลปศึกษา
22 618521004 นางสาวกาญจนา โตสกุล ศิลปศึกษา
23 618521005 นางสาวอรวรรณ นามเทศ ศิลปศึกษา
24 618521006 นายดุลย์ธันยา มากชูชิต ศิลปศึกษา
25 618521009 นายธนากร ดอกบัว ศิลปศึกษา
26 618521010 นายสุเมธ กล้วยเพชร ศิลปศึกษา
27 618521011 นายศุภสัณห์ แคล้วคลาด ศิลปศึกษา
28 618521013 นางสาวจิราภา เล้ียงชีพชอบ ศิลปศึกษา
29 618521014 นางสาวณัฐมล ศรีกุลวงศ์ ศิลปศึกษา
30 618521016 นางสาวศรัญญ่า เจริญชัยนุชกุล ศิลปศึกษา
31 618521018 นายศุภศิลป์ กาวก าเนิด ศิลปศึกษา
32 618521020 นางสาวณัฐธิกานต์ อินทร์ข า ศิลปศึกษา



หน้าท่ี 20/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1435
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 618521021 นางสาวพรพรรณ รุ่งวันดี ศิลปศึกษา
34 618521022 นางสาวพิณทิพย์ แก้วลือชัย ศิลปศึกษา
35 618521023 นางสาวอณัญญา จันทร์แก้ว ศิลปศึกษา



หน้าท่ี 21/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1441
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 619521004 นางสาวพิมผกา บุญยะประทีป ศิลปศึกษา
2 619521006 นางสาวศิริรักษ์ แจ่มแจ้ง ศิลปศึกษา
3 619521007 นางสาวอาทิตยา เฉลิมรัตน์ ศิลปศึกษา
4 610102771 นางสาวปรียานุช เย็นเปิง คณิตศาสตร์
5 610102866 นางสาวกนกกร จะเกร็ง คณิตศาสตร์
6 614543002 นางสาวทัศนีย์ กันยานุช คณิตศาสตร์
7 616543006 นางสาวปทุมวดี เกตุเต้ีย คณิตศาสตร์
8 616543009 นางสาวอชรายุ ไชยมงคล คณิตศาสตร์
9 616543015 นายธีรดล แซ่อุ้น คณิตศาสตร์
10 617543004 นางสาวณัฐริกา ป่ินเพชร คณิตศาสตร์
11 617543009 นางสาวจุรีเพชร จิระเพชรอ าไพ คณิตศาสตร์
12 617543011 นางสาวเสาวลักษณ์ สาครเจริญ คณิตศาสตร์
13 617543014 นางสาวดาราพร แก่นค า คณิตศาสตร์
14 617543017 นางสาวพิชชาภรณ์ พ่วงทอง คณิตศาสตร์
15 617543021 นางสาวสุนิสา จันทร์ลาด คณิตศาสตร์
16 617543031 นางสาวกนกภรณ์ แก้วพิมพา คณิตศาสตร์
17 617543032 นายวุฒิพร สีแดง คณิตศาสตร์
18 617543033 นางสาวเบญจวรรณ อ่ าส าอางค์ คณิตศาสตร์
19 617543034 นางสาวศรัณธร รุ่งสว่าง คณิตศาสตร์
20 617543035 นางสาวญาติกานต์ สุชัยยะ คณิตศาสตร์
21 617543036 นางสาวกัญญาณัฐ ดวงเดือน คณิตศาสตร์
22 617543038 นางสาวแพรวนภา วงค์เณร คณิตศาสตร์
23 617543039 นางสาวนีออน มธุระพันธ์ คณิตศาสตร์
24 617543040 นางสาวพรธิภา วัลณา คณิตศาสตร์
25 617543043 นางสาวนาตยา มูลกระโทก คณิตศาสตร์
26 617543044 นางสาวสุวิมล อินทรไทยวงค์ คณิตศาสตร์
27 617543047 นายอิทธิพล สมบูรณ์ศรี คณิตศาสตร์
28 617543048 นายสุรศักด์ิ บัวทอง คณิตศาสตร์
29 617543053 นายสหรัฐ เขียวสง่า คณิตศาสตร์
30 618543006 นางสาววรรณิศา แก้วโกสุม คณิตศาสตร์
31 618543019 นายฉัตรดนัย ขันทะเสน คณิตศาสตร์
32 618543020 นางสาวสุอังคนา หนูชู คณิตศาสตร์



หน้าท่ี 22/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1441
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 618543025 นางสาวประกายดาว บุญเรือง คณิตศาสตร์
34 619543008 นางสาวนภาพร ช้างทอง คณิตศาสตร์
35 619543016 นายศรราม พรประสาท คณิตศาสตร์



หน้าท่ี 23/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1442
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 619543024 นางสาวจันทร์จิรา สัตย์ซ่ือ คณิตศาสตร์
2 610102849 นางสาวกวีวรรณ เช้ือบ้านเกาะ เคมี
3 614543003 นางสาวปวีณ์นุช โกณฑา เคมี
4 614545001 นางสาวพิมพ์มาดา แดงเสียงดัง เคมี
5 614549002 นางสาวอาทิตยา ยืนย่ิง เคมี
6 616501026 นางสาวจรินทร์ยา ผ่ึงสิงห์ เคมี
7 616545001 นางสาวประวีณา ปานเนียม เคมี
8 616545002 นางสาวปิยะมาศ แดงประดับ เคมี
9 616545003 นางสาวมนัญชยา พิมพา เคมี
10 616545005 นางสาวสุพัตรา ทัดรัด เคมี
11 617545003 นางสาวชฎาพร กล่ินทอง เคมี
12 617545005 นางสาวชนัญธิดา ม่วงไหมทอง เคมี
13 617545013 นางสาวอุมาพร น้อยถึง เคมี
14 617586021 นางสาวศศิกานต์ คงทอง เคมี
15 618545004 นางสาวลัทธวรรณ นวมน่ิม เคมี
16 618545009 นางสาวกนกพร คีรีนิล เคมี
17 618545010 นางสาวสุนันทา คชชะ เคมี
18 618545011 นางสาวชนาพร เกตุงาม เคมี
19 619545001 นางสาวสุพาภรณ์ ขุนด า เคมี
20 616501020 นางสาววราภรณ์ ทวีสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 616543004 นางสาวมุธิตา วรรณโสธร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 616548001 นางสาวสุชาวดี มะลิเล้ือย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23 616548003 นางสาวนันทิดา ส าคัญจิตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24 616548005 นางสาวอุษา อาจหาญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 617548007 นางสาวปทุมพร เอราวรรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 618548001 นางสาวอภิชญา ฉายแสงเดือน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 618548003 นางสาวนันธิชา โตไพโรจน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 618548005 นางสาวพรพิมล สวัสดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 618548012 นางสาวเกวลิน ยืนนาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30 619417005 นางสาวสวนิต ป่ินพงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31 619422003 นางสาวปิยธิดา ขุนนุช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32 619548005 นายรุ่งส่วาง ประค าทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



หน้าท่ี 24/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1442
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 619548009 นางสาวศรสวรรค์ สบายใจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34 619548010 นางสาวนวพร อุทธา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 619548011 นางสาวพิม อ่วมสมบัติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36 610102888 นางสาวจุฑามาส กาญจนวราภรณ์ ชีววิทยา
37 614549001 นางสาวกานต์ณิชา แจ้งเรือง ชีววิทยา
38 614549003 นางสาวจารุวรรณ แพน้อย ชีววิทยา
39 616442006 นางสาวอสมา บ าเพ็ญธรรม ชีววิทยา
40 616549002 นางสาวญาณี แสงปก ชีววิทยา
41 617502049 นางสาวภัณญภัคน์ มีวาสนา ชีววิทยา
42 617549001 นางสาวญาตาวี ปิยะพันธ์ ชีววิทยา
43 617549002 นางสาวนิรมล พยัพพฤกษ์ ชีววิทยา
44 617549004 นางสาวนิรชา บัวเรือง ชีววิทยา
45 617549005 นางสาวรุจิรา บุตรน้อย ชีววิทยา
46 617549006 นางสาวพนิดา สังข์กระแสร์ ชีววิทยา
47 617549008 นางสาวญาณิศา ปล้ืมจิตร ชีววิทยา
48 617549009 นางสาวธันวาพร ศรีสวัสด์ิ ชีววิทยา
49 617549012 นางสาวพนิดา ท่ังอ่อน ชีววิทยา
50 618549002 นายศุภชัย ชัยนาค ชีววิทยา



หน้าท่ี 25/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1443
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 618549004 นางสาวสุดารัตน์ สาระวัน ชีววิทยา
2 618549009 นางสาวพรรณิกา พรมศรี ชีววิทยา
3 618549011 นางสาวสุมิตา คนสนุก ชีววิทยา
4 618549012 นายกิตติพงศ์ แซ่ล้ิม ชีววิทยา
5 619549003 นางสาวอัจฉรา ศรีไสย ชีววิทยา
6 619549004 นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ นุชนิยม ชีววิทยา
7 619549009 นางสาวศิรภัสสร ทองอาญา ชีววิทยา
8 619549010 นางสาวน้ าผ้ึง พ่ึงทอง ชีววิทยา
9 619549011 นางสาวธัญญารัก มูลสิน ชีววิทยา
10 619549013 นางสาวพรพรรณ ค าสว่าง ชีววิทยา
11 619549014 นางสาวทิพรัตน แตงอุดม ชีววิทยา
12 619549015 นายจักรพงศ์ ผลห้า ชีววิทยา
13 614550003 นางสาวจุฑามาศ ชูราช คอมพิวเตอร์
14 615510009 นางสาววิไลลักษณ์ อ่อนเท่ียง คอมพิวเตอร์
15 616422057 นางสาวภัคจิรา อยู่พ่วง คอมพิวเตอร์
16 616502007 นางสาวสุพรรษา อารมย์ดี คอมพิวเตอร์
17 616550008 นายพลช สิทธิคง คอมพิวเตอร์
18 616550009 นายณัฐชนน พหุพันธ์ คอมพิวเตอร์
19 616550011 นางสาวธนัญญาดา ค าภีร์ คอมพิวเตอร์
20 616550014 นางสาววรัญญา จีนทอง คอมพิวเตอร์
21 616550015 นางสาวณัฐดามาศ วันทะมาศ คอมพิวเตอร์
22 616550016 นางสาวปิยธิดา แก้วมาศ คอมพิวเตอร์
23 616550017 นางสาวจิราณัฏฐ์ ศิริสังขกรสกุล คอมพิวเตอร์
24 616550018 นางสาวสุนิสา พุ่มแก้ว คอมพิวเตอร์
25 616550019 นายกฤษณพงศ์ ศิลปการบวร คอมพิวเตอร์
26 616589056 นายธเนศ บุญมี คอมพิวเตอร์
27 617502030 นางสาวเบญจวรรณ ข้อออ คอมพิวเตอร์
28 617550002 นางสาวสุพาณี ธาตุศรีนุช คอมพิวเตอร์
29 617550003 นายสรวิชญ์ เกตุตรีกร คอมพิวเตอร์
30 617550004 นางสาวพิมพกานต์ อินทรโชติ คอมพิวเตอร์
31 617550006 นายอิทธิพร พลเย่ียม คอมพิวเตอร์
32 617550008 นางสาวสุตาภัทร พัชรานุกูลการ คอมพิวเตอร์



หน้าท่ี 26/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1443
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 617550010 นางสาวอรอุมา แก้วโครภ คอมพิวเตอร์
34 617550014 นางสาววรรณิดา คงทวี คอมพิวเตอร์
35 617550015 นายเจษฎา บุญแก้ว คอมพิวเตอร์



หน้าท่ี 27/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1444
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 617550018 นางสาวณิชาภัทร รุ่งเรือง คอมพิวเตอร์
2 617550022 นางสาวศิริกาญจน์ กาญจนวาส คอมพิวเตอร์
3 617550023 นางสาวเกวลิน กล่ินนิรันต์ คอมพิวเตอร์
4 617550024 นายสัมฤทธ์ิ สืบเทศ คอมพิวเตอร์
5 617550028 นายกิตติกวิน ค าภีร์ คอมพิวเตอร์
6 617550029 นายณัฐนันท์ ปลอดคง คอมพิวเตอร์
7 618550002 นายศักย์ศรณ์ เทียนประภา คอมพิวเตอร์
8 618550004 นางสาวนภทัรพี แก่นกลาง คอมพิวเตอร์
9 618550005 นายอภิรักษ์ อุบลระวงษ์ คอมพิวเตอร์
10 618550011 นางสาวเบญจรัตน์ โพธ์ิเงินงาม คอมพิวเตอร์
11 618550012 นางสาวณัฐริกา เรืองเจริญ คอมพิวเตอร์
12 618550014 นายศุภชัย วาปีโส คอมพิวเตอร์
13 619510035 นายนลธวัช ชมบริสุทธ์ิ คอมพิวเตอร์
14 619550001 นายปิยะพล พวงบุบผา คอมพิวเตอร์
15 619550003 นางสาวธนิษฐา สุชาติ คอมพิวเตอร์
16 619550005 นางสาวจิราพร นามศิริ คอมพิวเตอร์
17 619550008 นายพีระภัทร ยอดแขก คอมพิวเตอร์
18 619586046 นางสาวรุ่งตะวัน พลประโคน คอมพิวเตอร์
19 610102815 นางสาวพรพิมล พุมนวล การบัญชี
20 610102830 นายธีรดนย์ กมลปราโมทย์ การบัญชี
21 610102859 นางสาวเจนจิรา ฤทธ์ิบัว การบัญชี
22 614431001 นางสาวชาลินี ฉ่ าทรัพย์ การบัญชี
23 614431003 นางสาวกัญญาณัฐ บุญช่วย การบัญชี
24 614431006 นางสาวพิมพ์ชนก เอียดน้อย การบัญชี
25 616412023 นางสาวสิราวรรณ กร้าวกฤษ การบัญชี
26 616431005 นางสาวชญานิษฐ์ ภักดีพันธ์ การบัญชี
27 616431011 นางสาวภาวิณี ค าโพธ์ิ การบัญชี
28 616431015 นางสาวปิยะมาศ ไทรงาม การบัญชี
29 616431018 นางสาวณัฐวดี พงษ์เทศ การบัญชี
30 616431020 นายฌาติลักษณ์ บัวบรรจง การบัญชี
31 616431022 นางสาวธารรัตน์ แผ้วลุ่มแฝก การบัญชี
32 616431024 นางสาวจุฑามาศ ทวีช่ืน การบัญชี



หน้าท่ี 28/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1444
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 616431026 นางสาวนฤมล คล้ายพงษ์ การบัญชี
34 616501007 นางสาวปิยะราวรรณ แสนโต การบัญชี
35 617423023 นางสาวพิณนภา แก้วพ่วง การบัญชี
36 617431004 นายวุฒิชัย ต่ิงลิน การบัญชี
37 617431011 นางสาวจิราพร ฉิมพาลี การบัญชี
38 617431018 นางสาวอารีรัตน์ สว่างรุ่ง การบัญชี
39 617431025 นางสาวพรทิพย์ อยู่เย็น การบัญชี
40 617431027 นางสาวสุพรรษา วงค์ประเสริฐ การบัญชี
41 617431029 นางสาวกมลพร เทียรเต้ีย การบัญชี
42 617431033 นางสาวปวีณา เช้ือปรางค์ การบัญชี
43 617431037 นางสาวปรียา พราหมณ์เล็ก การบัญชี
44 617431040 นางสาวศศิธร พรประสิทธ์ิ การบัญชี
45 617431046 นางสาวสุดารัตน์ กล่ินจันทร์ การบัญชี
46 617431048 นางสาวอทิตยา พูลเพ่ิม การบัญชี
47 617431051 นางสาวณิชากานต์ อินทรสุวรรณ การบัญชี
48 617431054 นางสาวจิณห์วรา ศรีจันทร์ การบัญชี
49 617431057 นางสาวเบญจวรรณ มีแก้ว การบัญชี
50 617431062 นางสาวสาวิตรี เพชรประดับ การบัญชี



หน้าท่ี 29/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1445
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 617431063 นางสาวญดารรณ แก้วประดับ การบัญชี
2 617510006 นางสาวลักษณา เกิดเพชร การบัญชี
3 617543016 นางสาวเบญจวรรณ เขตวิชชา การบัญชี
4 617586006 นางสาวธนวรรณ สุกนุ่ม การบัญชี
5 617589028 นางสาวณัฐนิชา เรืองศิลป์ การบัญชี
6 618418009 นางสาวชญาณี เนียมเกิด การบัญชี
7 618418015 นางสาวธนัญญา พิมานแมน การบัญชี
8 618431002 นางสาวรัตนาภรณ์ นฤดีศรีอุทัย การบัญชี
9 618431004 นางสาวกนกวรรณ เกตุเมือง การบัญชี
10 618431012 นางสาวอรัญญา นวมน้อย การบัญชี
11 618431018 นางสาวกัญจนา จันทร์สง่า การบัญชี
12 618431026 นางสาววันวิสาข์ สวนแก้ว การบัญชี
13 618431031 นางสาวธนภรณ์ บัลลังก์โพธ์ิ การบัญชี
14 618431033 นางสาวกนกพร ดีรักษา การบัญชี
15 618434003 นางสาวนวพร ตันเศวฉัตร การบัญชี
16 618466032 นางสาวปวีณา ศรีทอง การบัญชี
17 618548011 นางสาวพรชนก กระฐินทอง การบัญชี
18 619431003 นางสาวนิรชร สว่างเมฆ การบัญชี
19 619431010 นางสาวปวีณรัตน์ ภุมรินทร์ การบัญชี
20 619431016 นางสาวสิรีธร สุวัฒน์ การบัญชี
21 619431020 นางสาววิลาวัลย์ คีรีวรรณ การบัญชี
22 619431023 นางสาวปรียาภรณ์ ปรีชนิด การบัญชี
23 616431009 นางสาวพรพิมล จันทร์มิตร การบัญชี
24 616431013 นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญเรือง การบัญชี
25 616431023 นางสาวกนกวรรณ คงจินดา การบัญชี
26 617423013 นางสาวมุขรินทร์ เดชกล้าหาญ การบัญชี
27 617429004 นางสาวกรรณิการ์ พรามทอง การบัญชี
28 617431006 นางสาวอรวรา ดีสะอาด การบัญชี
29 617431012 นางสาวธาริณี พุ่มพวง การบัญชี
30 617431020 นางสาวนภสร เมฆา การบัญชี
31 617431026 นางสาวปิยะฉัตร พัฒนวงศ์ การบัญชี
32 617431028 นางสาวศศิธร ทวีสุข การบัญชี



หน้าท่ี 30/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1445
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 617431032 นางสาวโสรยา ลังพี การบัญชี
34 617431035 นางสาวนิลมณี มีถาวร การบัญชี
35 617431038 นางสาวอรกานต์ จันทสร การบัญชี



หน้าท่ี 31/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1451
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 617431043 นางสาวปิยาภรณ์ เทศสาลี การบัญชี
2 617431047 นางสาวชุลีพร รอดสวัสด์ิ การบัญชี
3 617431050 นางสาวณัฐกมล ทูลยอดพันธ์ การบัญชี
4 617431053 นางสาวระวิวรรณ กิจเดช การบัญชี
5 617431056 นางสาวอรจิรา เสือทอง การบัญชี
6 617431058 นางสาวอัยรญา สุขเสดาะ การบัญชี
7 617433002 นางสาวนันทวรรณ หลวงแก้ว การบัญชี
8 617510007 นางสาวมาริษา ภุมรินทร์ การบัญชี
9 618429008 นางสาวสุภัสสรา แพรสิน การบัญชี
10 618431003 นางสาวฐิตาพร ม่ิงเมือง การบัญชี
11 618431007 นางสาวปรรณพัชร์ กล่ันประเสริฐ การบัญชี
12 618431016 นางสาวพิมรพัฑร ชูชาติ การบัญชี
13 618431020 นางสาวสิริลักษณ์ นุ่มเฉย การบัญชี
14 618431029 นางสาวกนกพร เหง่ียมสง่า การบัญชี
15 618431032 นางสาวศศิธร รังศิลป์ การบัญชี
16 618431035 นางสาวกชพร วันเพ็ญ การบัญชี
17 618436002 นางสาวปรางทิพย์ แท่นทอง การบัญชี
18 618502031 นางสาววนิชยา สิริธรรมานุวงศ์ การบัญชี
19 619431001 นางสาวธัญญารัตน์ ค าภูเมือง การบัญชี
20 619431008 นายวงษธร ด้วงฝ่ังเหนือ การบัญชี
21 619431011 นางสาวอรปรียา รุ่งเรือง การบัญชี
22 619431019 นางสาวชลดา เสาใบ การบัญชี
23 619431024 นางสาวปาริฉัตร นาคนคร การบัญชี
24 614432001 นายรามณรงค์ แพงดี เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
25 616432002 นางสาวณัฐพัชร์ ตุ่มอ่อน เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
26 616432004 นายศุภกฤต พ่วงอารีย์ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
27 616432005 นางสาวปุญญิศา เรืองรุ่ง เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
28 616432006 นางสาวธิดาพร ลิมาลัย เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
29 617427026 นายนภัทร อรุโณทัยสกุล เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
30 617432001 นางสาวสุกัลยา สีเมฆ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
31 617432005 นางสาวรัชนีกร จันทะพันธ์ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
32 617501009 นางสาวอรวรา หนาแน่น เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร



หน้าท่ี 32/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1451
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 618432002 นางสาวณัฐชา ต้นสน เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
34 618432004 นายธนภัทร มงคลพันธ์ุ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
35 618432005 นางสาวปรางทิพย์ มีทรัพย์ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร



หน้าท่ี 33/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1452
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 618432006 นางสาวปริมประภา เรืองสว่าง เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
2 618432009 นางสาวสิรินาถ ย่ีแพร เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
3 619432003 นางสาวจันทิมา เมืองแก้ว เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
4 619432005 นางสาวสุนิสา เภาบาง เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
5 619432008 นายสุคน ม่วงสีสรรค์ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
6 619432009 นางสาวมยุรี ชูเนียม เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
7 619432010 นางสาวนพมาศ พุมมา เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
8 619432011 นายไตรทศ สิงห์เล็ก เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
9 619442006 นายกิตติศักด์ิ รุ่งราษี เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
10 616432001 นางสาวเพชรลดา สุขเกษม อาหารและโภชนาการประยุกต์
11 616442003 นายพัฒฐกิจส์ พรมทู อาหารและโภชนาการประยุกต์
12 616442008 นายศราวุฒิ แสงเสน อาหารและโภชนาการประยุกต์
13 616442009 นางสาวนิลาวัลย์ นวลวรรณ อาหารและโภชนาการประยุกต์
14 616442015 นางสาวนริสา วีระนนท์ อาหารและโภชนาการประยุกต์
15 616586038 นางสาวสุพัตรา เป้ียวน้อย อาหารและโภชนาการประยุกต์
16 617432002 นางสาวสุทธิดา พูลนิน อาหารและโภชนาการประยุกต์
17 617442007 นางสาวจันทกานต์ อ้ินฮวด อาหารและโภชนาการประยุกต์
18 617442011 นางสาวพีระนันท์ ต้ังพรทวี อาหารและโภชนาการประยุกต์
19 617442012 นางสาวนภัสสร บัวพันธ์ อาหารและโภชนาการประยุกต์
20 617442013 นางสาวสุพพัตรา คุณนุช อาหารและโภชนาการประยุกต์
21 618442001 นางสาวนพวรรณ หลอยส่วน อาหารและโภชนาการประยุกต์
22 618442002 นางสาวปภัสวดี จงเจริญ อาหารและโภชนาการประยุกต์
23 618442003 นางสาวภูริชญา เจ้า อาหารและโภชนาการประยุกต์
24 618442004 นายธนกร ม่ังทอง อาหารและโภชนาการประยุกต์
25 618442005 นางสาวสุธัญญา ปัญญาหาญ อาหารและโภชนาการประยุกต์
26 618442006 นางสาววณิชชา พูแก้ว อาหารและโภชนาการประยุกต์
27 619442004 นางสาวโสภิดา บุญอ่ิม อาหารและโภชนาการประยุกต์
28 619442005 นางสาวนันทนา น่ิมนวน อาหารและโภชนาการประยุกต์
29 619442007 นางสาวปานชนก ผลแก้ว อาหารและโภชนาการประยุกต์
30 616451002 นายณัฐพล บุญชูย่ิง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
31 616451003 นายสมศักด์ิ พ่วงเจริญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
32 616451005 นางสาวอมรรักษ์ ค าหวล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม



หน้าท่ี 34/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1452
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 616451007 นายสุทัศน์ ปานลา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
34 616451010 นายปิยะวุฒิ พูลช่ืน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
35 616451013 นายจิรวัฒน์ เสือน้อย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม



หน้าท่ี 35/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1453
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 616451014 นายปฏิพัทธ์ สระส าราญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 616589022 นายสัญชัย สาหร่าย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 616589045 นายทินภัทร สอดสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4 617451002 นายพีรพัฒน์ ศรีทับทิม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 617451005 นายยุทธพงษ์ ป่ินทัศน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 617451007 นางสาวกนกพร มีมาก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7 617451009 นายอัมรินทร์ ลีอร่าม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 617451010 นายจิรภัทร ศรีนาค เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9 617451011 นายพีรพัฒน์ พลคณา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10 617451012 นางสาวชัชราภรณ์ โพธ์ิชะอุ่ม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11 617451014 นายชัชชัย อินทร์เกตุ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12 617451015 นางสาวศิรารักษ์ แหวนวงศ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13 617451016 นายสุทัศน์ นิลพัฒน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14 617451017 นายธนวัฒน์ ขุนทิพย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 617451018 นายอุดมชัย แสงอรุณ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16 617466004 นายพัชรพันธ์ หอมเกษร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17 617543001 นางสาวพิมลวรรณ ผดุงวิทย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18 618451001 นายจารุเดช แสงอินทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19 618451003 นายพรเพชร ทองค าภา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20 618451004 นางสาวอรองค์ เนือนเพชร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 618451005 นางสาวพรประภา พิพัฒน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
22 618451008 นางสาวณัฐธิดา นามจัด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
23 618451011 นางสาวกรรณิการ์ แซ่จันทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
24 618451013 นายธีรภัทร อุยยาหาญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
25 618451014 นายกฤษฏา หอมขจร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
26 614457001 นางสาวดวงกมล ข าเอก การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
27 614457002 นายภานุวัฒน์ ศรน่ิม การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
28 614457003 นางสาวสุวรรณา เมฆขยาย การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
29 614457004 นายกฤษดา หลวงจู การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
30 616457005 นางสาวดวงฤทัย เกิดเทวา การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
31 616457007 นายสิรวิชญ์ อ่อนนุ่ม การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
32 616457008 นายศิริพงษ์ รักษาเวียง การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า



หน้าท่ี 36/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1453
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 616476017 นางสาวภัททิรา แก้วพ่วง การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
34 617457007 นางสาวประภัสร์ สุ่มแก้ว การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
35 617457008 นางสาวภัทรชา สุขอนุเคราะห์ การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า



หน้าท่ี 37/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1454
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 617457013 นายเศรษฐพงษ์ ผ่องศรี การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
2 617457014 นายพิพัฒน์ สีสว่าง การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
3 617501005 นางสาวเพชรรัตน์ โกศลพิมลการ การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
4 617502018 นางสาววิมลฑา บุญเรือง การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
5 618457003 นายนิติภูมิ ดอกจันทร์ การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
6 618457004 นางสาวปิยฉัตร สังวาลย์เพชร การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
7 618457005 นายนพกร ยารักษ์ การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
8 618457008 นางสาวบุษกร จันทร์สว่าง การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
9 618457009 นายภาณุพงศ์ เล้ียวไพบูลย์ การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
10 618457011 นายธนภูมิ ไทยถนอม การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
11 619457004 นายอนพัทธ์ มีแก้ว การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
12 619457005 นางสาวดนิสา อ่อนช้อย การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
13 619457008 นางสาวธมลวรรณ เกิดมุข การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
14 619457009 นางสาวชนาภัทร แย้มศรี การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
15 619457012 นางสาวปภัศวรรณ บุญรอด การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
16 616431017 นางสาวศศิประภา กลัดหล า สัตวศาสตร์
17 616436007 นางสาวธัญญาเรศ ปรีชาวนา สัตวศาสตร์
18 616461001 นายธนภัทร พินิจ สัตวศาสตร์
19 616461004 นายวิทวัส รอดสวัสด์ิ สัตวศาสตร์
20 616461005 นายเรวัต ขันน้อย สัตวศาสตร์
21 616461006 นายภูวนันท์ สุกสว่าง สัตวศาสตร์
22 616461007 นายวรินทร รอดสาย สัตวศาสตร์
23 616461009 นายทัศน์พล รากทอง สัตวศาสตร์
24 616461010 นายวีรภัทธ ทิมทอง สัตวศาสตร์
25 616461014 นางสาวเบญจรัตน์ พลับทอง สัตวศาสตร์
26 616461015 นางสาวประพิมพ์ จันทรากุล สัตวศาสตร์
27 616461016 นายชนายุทธ์ มหาพล สัตวศาสตร์
28 616461018 นางสาวยลดา เวฬุวนารักา สัตวศาสตร์
29 616461020 นางสาวพรชนก วัฒนปาน สัตวศาสตร์
30 616589004 นายรัตติกร น้อยเสง่ียม สัตวศาสตร์
31 617461002 นางสาวจิรารัตน์ จันทร์สม สัตวศาสตร์
32 617461003 นายธนพนธ์ รัตนพิทักษ์ สัตวศาสตร์



หน้าท่ี 38/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1454
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 617461004 นายศาศวัต พวงมะลิ สัตวศาสตร์
34 617461005 นางสาวชนิดาภา ไพศาลธรรม สัตวศาสตร์
35 617461006 นางสาวณัฏฐกร โคตรมงคล สัตวศาสตร์



หน้าท่ี 39/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1455
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 617461007 นายจรัสพงศ์ อิงน่ิม สัตวศาสตร์
2 617461009 นางสาวกรรณิการ์ สวนสะอาด สัตวศาสตร์
3 617461012 นางสาววชิรญาณ์ บุญรัตน์ สัตวศาสตร์
4 617461015 นายอลงกต น่วมวัตร์ สัตวศาสตร์
5 617461017 นายประเสริฐ คนมี สัตวศาสตร์
6 617461019 นายญาณภัทร เรียนรู้ สัตวศาสตร์
7 617461020 นายศุภวิชญ์ อ่อนแสง สัตวศาสตร์
8 617461023 นางสาวกฤติยาณี สีบุหง่า สัตวศาสตร์
9 618461001 นางสาวปัทมวรรณ ฟักเถ่ือน สัตวศาสตร์
10 618461002 นายอภิวัฒน์ คนข า สัตวศาสตร์
11 618461005 นายนัฐพล ประเสริฐศรี สัตวศาสตร์
12 618461006 นายนนทวัฒน์ วงษ์สุวรรณ สัตวศาสตร์
13 618461007 นายณัฐสิทธ์ิ มูลสอาด สัตวศาสตร์
14 618461009 นายทยุตพล เอ้ียนมี สัตวศาสตร์
15 618461012 นายเสกสรร สว่างโชติ สัตวศาสตร์
16 619457002 นางสาวสกุลทิพย์ จันทรยิด สัตวศาสตร์
17 619461004 นายวุฒินันท์ ประทุมเทือง สัตวศาสตร์
18 619461005 นางสาวอรยา ออมให้ สัตวศาสตร์
19 619461006 นางสาวปัญญาลักษณ์ บุญคงบ้าน สัตวศาสตร์
20 619461008 นางสาวสุพัตรา ศรภิรมย์ สัตวศาสตร์
21 619461011 นายภาณุพงศ์ เอ่ียมสะอาด สัตวศาสตร์
22 619461012 นายธงไชย ทวีทรัพย์ สัตวศาสตร์
23 619461013 นางสาวนันทิชา ศิลปศร สัตวศาสตร์
24 614471001 นางสาวจิราภา คงจุติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
25 616501010 นางสาวขวัญนรี มาลี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
26 617471001 นางสาวอรยา สืบสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
27 617471003 นางสาวอังศนา มุตฟัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
28 617471004 นางสาวธารารัตน์ ลีอร่าม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
29 617471005 นายเชาวรินทร์ พิลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
30 617471006 นางสาวโยษิตา หอมทน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
31 617471007 นายยุทธกิจ บ ารุงเวช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
32 617548002 นางสาวณัฐิยา อยู่ใจเย็น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร



หน้าท่ี 40/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1455
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 618471001 นางสาวณัฐธิดา เม้ียนวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
34 618471002 นางสาวณัฏฐธิดา บัวเช่ือม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
35 618471003 นางสาวชนานันท์ อินขลิบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร



หน้าท่ี 41/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1456
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 618471004 นายณัฐพงษ์ ฉวีศักด์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2 618471007 นางสาวสโรชา ชูก้อนทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3 618471011 นางสาวสุพรรณษา แตงชุ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4 618471012 นางสาวพาขวัญ คงสมุทร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
5 618471013 นางสาวนิศาชล ยวงผ้ึง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
6 618471014 นางสาวกนกวรรณ ทองดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
7 619422013 นางสาวไพลิน ธิราศิริพร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
8 619471004 นางสาววรรณพร พลายก าเหนิด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
9 619471005 นางสาวญาณิน ทองเทียม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
10 619471006 นางสาวอุมากร เสือสีนวล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
11 619510032 นางสาวศศิธร ดีทองหลาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
12 616412011 นายอนุวัฒน์ อินทราพงศ์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์
13 616472003 นางสาวณิชกานต์ หอมทน คอมพิวเตอร์ประยุกต์
14 616472005 นางสาววาศินี ประสมศรี คอมพิวเตอร์ประยุกต์
15 617472002 นางสาวกวินทรา เช้ือชาติ คอมพิวเตอร์ประยุกต์
16 617472004 นางสาวนฤมล เดชใหญ่ คอมพิวเตอร์ประยุกต์
17 617472007 นางสาวณัฎฐิดา เขียวข า คอมพิวเตอร์ประยุกต์
18 617472009 นางสาวนิภาพร เนียมศรี คอมพิวเตอร์ประยุกต์
19 617474008 นางสาวสุธินี นาคเงิน คอมพิวเตอร์ประยุกต์
20 617550027 นายจิตรกร นวมน่ิม คอมพิวเตอร์ประยุกต์
21 618472003 นายชัยวัมน์ เขียวข า คอมพิวเตอร์ประยุกต์
22 618472004 นางสาวณัฐธิดา จับจัด คอมพิวเตอร์ประยุกต์
23 616474002 นายกฤษฎา โรจนวิศิษฏ์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์
24 616474005 นางสาวจิรนันท์ กงฉาก คอมพิวเตอร์ประยุกต์
25 616474006 นายศุภกรณ์ หล้าบุญมา คอมพิวเตอร์ประยุกต์
26 616474009 นางสาวอรวิไล จันสีชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์
27 616474010 นายเบญจศีล คล้ายสุวรรณ คอมพิวเตอร์ประยุกต์
28 616474011 นางสาวณิชกมล ทวนภู่ คอมพิวเตอร์ประยุกต์
29 616474013 นายจิรวัฒน์ อัญชนะวิทย์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์
30 617474001 นายอนุพงศ์ ทองสุข คอมพิวเตอร์ประยุกต์
31 617474005 นายเขตโสภณ มูลจ่ัน คอมพิวเตอร์ประยุกต์
32 617474006 นายกิตติพงศ์ นาคเนียม คอมพิวเตอร์ประยุกต์



หน้าท่ี 42/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1456
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 617474009 นางสาวปิยรัตน์ ใจแก้ว คอมพิวเตอร์ประยุกต์
34 617474010 นางสาวกานต์สินี สกุลชร คอมพิวเตอร์ประยุกต์
35 617474011 นางสาวศศรัตน์ โชติเรืองนภา คอมพิวเตอร์ประยุกต์



หน้าท่ี 43/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1461
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 617474012 นายชนะชล ฉิมบุญอยู่ คอมพิวเตอร์ประยุกต์
2 617474013 นายสุธีร์ เฟ่ืองขจร คอมพิวเตอร์ประยุกต์
3 617474014 นายวันชนะ ศรีสละ คอมพิวเตอร์ประยุกต์
4 617474016 นายนราธิป ศรีขวัญช่วย คอมพิวเตอร์ประยุกต์
5 618474006 นายสยาม เลือดหงษ์ษา คอมพิวเตอร์ประยุกต์
6 618474008 นายสุรเดช ถนอมชนม์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์
7 618474009 นายพันกร คร้ืนจิต คอมพิวเตอร์ประยุกต์
8 618474011 นายวีรยุทธ สินสอน คอมพิวเตอร์ประยุกต์
9 618474012 นายคทาวุธ สุดใจ คอมพิวเตอร์ประยุกต์
10 618474013 นายนนธกานต์ แก้วโมรา คอมพิวเตอร์ประยุกต์
11 619474002 นายอมรเทพ บุญเกิด คอมพิวเตอร์ประยุกต์
12 619474003 นางสาวเกตน์นิภา สีเมือง คอมพิวเตอร์ประยุกต์
13 614480001 นายขจรศักด์ิ เสียงใหญ่ เกษตรศาสตร์
14 614480002 นายคณาเชษฐ์ ศรีพนมวัลย์ เกษตรศาสตร์
15 614480003 นายอิทธิพัทธ์ บุญเฉย เกษตรศาสตร์
16 614480004 นายณรงค์กรณ์ บัวล้อม เกษตรศาสตร์
17 614480005 นายธีรวัต บุษบา เกษตรศาสตร์
18 616480009 นายวุฒิชัย ปัญญาศานติ เกษตรศาสตร์
19 616480010 นางสาวทิตินันท์ เครือมาก เกษตรศาสตร์
20 616480012 นายนรากร เล้าทองเผ่า เกษตรศาสตร์
21 616480013 นางสาวจิรสุตา มหาหิงค์ เกษตรศาสตร์
22 616480014 นางสาวณัฐวดี เฟสูงเนิน เกษตรศาสตร์
23 616480016 นายพีระพัฒน์ ภู่ด าหริ เกษตรศาสตร์
24 617480002 นายณัฐกิตต์ิ ชัยชุมขุน เกษตรศาสตร์
25 617480004 นางสาวนฤมล พัลวัล เกษตรศาสตร์
26 617480006 นายนรินทร์ทร ทิมเมฆ เกษตรศาสตร์
27 617480008 นายพัฒนา มีแก้วสุข เกษตรศาสตร์
28 617480009 นายอานนท์ กิจเพ่ิมพูน เกษตรศาสตร์
29 618480002 นายภาคิน เรืองฤทธ์ิธา เกษตรศาสตร์
30 618480003 นายชูศักด์ิ เรืองฤทธ์ิธา เกษตรศาสตร์
31 618480004 นายนพศก พิณทอง เกษตรศาสตร์
32 618480011 นายธวัชชัย เพ็ชรประดับ เกษตรศาสตร์



หน้าท่ี 44/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1461
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 618480013 นายเจษฎากร สุทร เกษตรศาสตร์
34 618480014 นางสาวสุพรษา ใจหาญ เกษตรศาสตร์
35 619480011 นางสาวกาญจนา บุญเงิน เกษตรศาสตร์



หน้าท่ี 45/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1462
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 619480013 นางสาวรักชนก พงษ์เกษ เกษตรศาสตร์
2 619480014 นางสาวพรพรรณ กัลยาณรัตน์ เกษตรศาสตร์
3 610102877 นายณัฏฐกร ศรีสกุล การพัฒนาชุมชน
4 616405005 นายจิรายุ ทัพพะรังสี การพัฒนาชุมชน
5 616405009 นายประสิทธ์ิศักด์ิ เกตุสุวรรณ์ การพัฒนาชุมชน
6 616405011 นางสาวจันทรัสม์ ญาติดุสดี การพัฒนาชุมชน
7 616405013 นางสาวอมรรัตน์ เกตุเพชร การพัฒนาชุมชน
8 616405014 นางสาวชลธิชา สังข์ทอง การพัฒนาชุมชน
9 616405019 นางสาวชุติพัฒน์ รักรู้ธรรม การพัฒนาชุมชน
10 616589038 นายกวินท์ แก้วประเสริฐ การพัฒนาชุมชน
11 617405002 นางสาวพิชญ์สินี เขียดน้อย การพัฒนาชุมชน
12 617405003 นายทวีศักด์ิ เอมาวัฒน์ การพัฒนาชุมชน
13 617405004 นางสาวศศิวิภา เรืองสว่าง การพัฒนาชุมชน
14 617405006 นางสาวชุติกาญจน์ สุคัณโฑ การพัฒนาชุมชน
15 617405007 นางสาวกรรณิกา นวลแย้ม การพัฒนาชุมชน
16 617405008 นางสาวสาวิตรี สุขเล้ียง การพัฒนาชุมชน
17 617405009 นางสาวแอนนา แสงสว่าง การพัฒนาชุมชน
18 617405010 นางสาวกาญจนา บุษบา การพัฒนาชุมชน
19 617405012 นายก้องเกียรติ วงษ์ศิลวงษ์ การพัฒนาชุมชน
20 617405014 นางสาวชลนิภา ภู่คอย การพัฒนาชุมชน
21 617589062 นายธนากร รัตนสุธรรม การพัฒนาชุมชน
22 617589068 นายสังสรรค์ อุ่นเรือน การพัฒนาชุมชน
23 618405002 นางสาวพลอยชมพู ชูเดช การพัฒนาชุมชน
24 618405004 นางสาวฐิติมา อินเอ่ียม การพัฒนาชุมชน
25 618405005 นางสาวภัททิยา โตใหญ่ การพัฒนาชุมชน
26 618405006 นายวัชรชัย หนูพรหมจันทร์ การพัฒนาชุมชน
27 619405003 นางสาวกวินนาถ แจ้งสุวรรณ การพัฒนาชุมชน
28 619405005 นางสาวอาภาภัทร แย้มพงษ์ การพัฒนาชุมชน
29 619405007 นางสาวสโรชา ชมช่ืน การพัฒนาชุมชน
30 614416001 นางสาวสุภาวดี สุภาพ ภาษาจีน
31 614416002 นางสาวรัชนีกร หนาแน่น ภาษาจีน
32 616416002 นายเมธัส ทรายละเอียด ภาษาจีน



หน้าท่ี 46/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1462
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 617416001 นางสาวพาฝัน กุศลจิตร ภาษาจีน
34 617416007 นางสาววรรณพัชร บัวทอง ภาษาจีน
35 617416008 นางสาวกนกพร ผสมสัตย์ ภาษาจีน



หน้าท่ี 47/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1463
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 617416010 นางสาวสุภัสสรา โอสถเวช ภาษาจีน
2 617416012 นางสาวสุนิสา แสงสะอาด ภาษาจีน
3 618416001 นางสาวรพีพรรณ เพ็งเพชร ภาษาจีน
4 618416002 นายภูบดินทร์ น่ิมน้อย ภาษาจีน
5 618416004 นางสาวอณุภา แซ่ผ่าน ภาษาจีน
6 618416005 นางสาวขวัญฤทัย ปานสระพงษ์ ภาษาจีน
7 618416006 นางสาวนัทวรรณ สุวรรณกาญจน์ ภาษาจีน
8 618416007 นางสาวมัญธณี สุวรรณกาญจน์ ภาษาจีน
9 618416008 นางสาวณัฐนันท์ ทรศัพย์ ภาษาจีน
10 618416009 นางสาวกันทิมา กรมเพชร ภาษาจีน
11 618416010 นางสาวกัญญาณัฐ เวนะ ภาษาจีน
12 618416011 นางสาวปัทมาพร สมบูรณ์ ภาษาจีน
13 618416015 นางสาวน้ าฝน ฤทธิชัย ภาษาจีน
14 618416016 นางสาวไพรดา ไชยประภา ภาษาจีน
15 618416017 นางสาวศิริกานดา ชูสิทธ์ิ ภาษาจีน
16 618416018 นางสาววิภาพร แก้วจันทร์ ภาษาจีน
17 618416019 นางสาวโสภิดา พิเศษสินธ์ ภาษาจีน
18 618416021 นางสาววศินี วงค์เดช ภาษาจีน
19 618416022 นางสาววชิรญาณ์ คงเจริญ ภาษาจีน
20 619416005 นางสาวสร้อยทิพย์ ทรศัพย์ ภาษาจีน
21 619416006 นางสาวจิราวรรณ แก้วสอาด ภาษาจีน
22 614417001 นางสาวณตวรรณ วงษ์สวัสด์ิ ศิลปะและการออกแบบ
23 616417006 นางสาวจิตสุภา ยลอนันต์ ศิลปะและการออกแบบ
24 616417012 นายนิธิ กล่ ากลัด ศิลปะและการออกแบบ
25 616417014 นางสาวกุลดา เหลืองทอง ศิลปะและการออกแบบ
26 616417020 นางสาวกนกวรรณ โพธ์ิกลาง ศิลปะและการออกแบบ
27 617417001 นางสาวสุกัญญา กล่ินอ่อน ศิลปะและการออกแบบ
28 617417002 นางสาวภาณุมาศ พุ่มจันทร์ ศิลปะและการออกแบบ
29 617417003 นายธนภัทร นุชชมภู ศิลปะและการออกแบบ
30 617417004 นางสาวฐิติพร แสงจันทร์ ศิลปะและการออกแบบ
31 617417005 นางสาวศุภรัตน์ น าเจริญ ศิลปะและการออกแบบ
32 618417001 นางสาวจุฑาทิพย์ มีศรีผ่อง ศิลปะและการออกแบบ



หน้าท่ี 48/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1463
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 618417002 นางสาวพรรวีวรรณ กรรณิการ์ ศิลปะและการออกแบบ
34 618417003 นางสาวเยาวดี ใยดี ศิลปะและการออกแบบ
35 618417015 นางสาวรักษิกา ปานช่ืน ศิลปะและการออกแบบ



หน้าท่ี 49/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1464
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 619437001 นางสาวสุธิดา สุมาสา ศิลปะและการออกแบบ
2 614427001 นางสาวอารียา ชัยเดช การท่องเท่ียวและการโรงแรม
3 614427002 นางสาวอัฉรานันท์ ทิพย์สังวาลย์ การท่องเท่ียวและการโรงแรม
4 614427004 นางสาวศศิธร ศรีข า การท่องเท่ียวและการโรงแรม
5 616427007 นางสาวศิรดา ธีระวรากุล การท่องเท่ียวและการโรงแรม
6 616427009 นางสาวนพรัตน์ อยู่สุข การท่องเท่ียวและการโรงแรม
7 616427015 นางสาวชลดา ค าอุบล การท่องเท่ียวและการโรงแรม
8 616427016 นางสาวเจนจิรา แก้วตา การท่องเท่ียวและการโรงแรม
9 616427022 นางสาวสุพิชญา ค าพราว การท่องเท่ียวและการโรงแรม
10 617427002 นางสาวชรินรัตน์ มีโชค การท่องเท่ียวและการโรงแรม
11 617427010 นางสาววิภาวี อินทราพงษ์ การท่องเท่ียวและการโรงแรม
12 617427018 นางสาวพนิดา อยู่ประเสริฐ การท่องเท่ียวและการโรงแรม
13 617427021 นางสาวนฤมล ภู่เงิน การท่องเท่ียวและการโรงแรม
14 617427023 นางสาวมัชฌิมา สุขศรี การท่องเท่ียวและการโรงแรม
15 617427028 นางสาวสุดารัตน์ เตชไพบูลย์ การท่องเท่ียวและการโรงแรม
16 617427030 นางสาวเมย์ธิณี ทองลอย การท่องเท่ียวและการโรงแรม
17 617427032 นางสาวนันทิชา บุญกอง การท่องเท่ียวและการโรงแรม
18 617434008 นายภานุพันธ์ เหรียญเจริญ การท่องเท่ียวและการโรงแรม
19 618427004 นางสาวมรกต เขียววิจิตร การท่องเท่ียวและการโรงแรม
20 618427006 นางสาววรรณิดา สิงห์เทียน การท่องเท่ียวและการโรงแรม
21 618427012 นางสาวมัสลิน กิตติโรจนพันธ์ การท่องเท่ียวและการโรงแรม
22 618427023 นางสาวธัญลักษณ์ เข็มทอง การท่องเท่ียวและการโรงแรม
23 618427029 นายสมรัก คงก าไร การท่องเท่ียวและการโรงแรม
24 618461011 นางสาวกฤตติกา จันทร์เปล่ง การท่องเท่ียวและการโรงแรม
25 619427010 นางสาวชฎิลรัตน์ พิมพ์สุวรรณ์ การท่องเท่ียวและการโรงแรม
26 619427023 นางสาวอริษา รุ่งสว่าง การท่องเท่ียวและการโรงแรม
27 619427027 นางสาวสุวนันท์ ดวงแก้ว การท่องเท่ียวและการโรงแรม
28 619427028 นางสาวไอรดา สุขสมบูรณ์ การท่องเท่ียวและการโรงแรม
29 619427032 นางสาวอริศรา ค านวน การท่องเท่ียวและการโรงแรม
30 616427004 นายภูริณัฐ วาดประเวช การท่องเท่ียวและการโรงแรม
31 616427008 นายธงฉาน น้อยสอาด การท่องเท่ียวและการโรงแรม
32 616427011 นายธันยบูรณ์ จุ้ยมี การท่องเท่ียวและการโรงแรม



หน้าท่ี 50/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1464
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 616427023 นางสาวอินทิรา มีจุ้ย การท่องเท่ียวและการโรงแรม
34 617427009 นางสาวมนัญชยา แย้มศรี การท่องเท่ียวและการโรงแรม
35 617427012 นางสาวณัฐธิยา มังกรวงศ์ การท่องเท่ียวและการโรงแรม



หน้าท่ี 51/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1465
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 617427020 นางสาวรัตนาภรณ์ พ่วงศรี การท่องเท่ียวและการโรงแรม
2 617427022 นายธนวัต ทองแท่ง การท่องเท่ียวและการโรงแรม
3 617427025 นางสาวทิพย์ประภา ประดับไข่มุกข์ การท่องเท่ียวและการโรงแรม
4 617427029 นายไกรวิชญ์ คงถาวร การท่องเท่ียวและการโรงแรม
5 617427031 นางสาวจารุวรรณ คุ้มครอง การท่องเท่ียวและการโรงแรม
6 617431041 นางสาวนิศารัตน์ วงค์ทับแสงทอง การท่องเท่ียวและการโรงแรม
7 617589029 นางสาววาสนา เทศกล่ัน การท่องเท่ียวและการโรงแรม
8 618427005 นางสาวณิชนันทน์ หนูเทศ การท่องเท่ียวและการโรงแรม
9 618427007 นางสาวศิริลักษณ์ แก้วฤทธ์ิ การท่องเท่ียวและการโรงแรม
10 618427017 นางสาวกันยารัตน์ นุชวงษ์ การท่องเท่ียวและการโรงแรม
11 618427028 นางสาวฉวีวรรณ จันทร์น้อย การท่องเท่ียวและการโรงแรม
12 619427001 นางสาวจุฑามาศ โง้วสกุล การท่องเท่ียวและการโรงแรม
13 619427018 นางสาววรรนิสา อ่อนละมูล การท่องเท่ียวและการโรงแรม
14 619427021 นางสาวกรกนก เกิดรอด การท่องเท่ียวและการโรงแรม
15 619427022 นางสาวภคพร คงเกตุ การท่องเท่ียวและการโรงแรม
16 619427024 นางสาวสุภัทรา ภู่แก้ว การท่องเท่ียวและการโรงแรม
17 619427025 นางสาวสุวนันท์ ธรรมวาจา การท่องเท่ียวและการโรงแรม
18 619427026 นางสาวนวลระหง จันทร์สมบูรณ์ การท่องเท่ียวและการโรงแรม
19 619427030 นางสาวณัฎฐ์นรี ภักษา การท่องเท่ียวและการโรงแรม
20 619427034 นางสาวจารุวรรณ เพ็งจันทร์ การท่องเท่ียวและการโรงแรม
21 614429001 นางสาวกาญจณา ปัญจ์ภิรานนท์ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

22 616429002 นางสาวธันยวีร์ หอมแม้น อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

23 616429003 นายกรกต ไร อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

24 616429004 นางสาวธันย์ชนก น้อยม่วง อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

25 616429005 นางสาวภวรัญชน์ จิตต์กลาง อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

26 616429006 นายธีรภัทร์ เทศนาม อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

27 616429007 นางสาวอรอนงค์ สุขแสง อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

28 616429008 นายอารยะ วรรณวิไล อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

29 616429009 นายประกาศิต สุริยารังสรรค์ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

30 616429010 นางสาวสุธาทิพย์ บัวอ่อน อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

31 616501028 นางสาวญาณิศา โปร่งทอง อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

32 616502008 นางสาวจิรัชฌา วงค์ลาวัลย์ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ



หน้าท่ี 52/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1465
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 616502017 นางสาวสุทธภา พุ่มเกษม อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

34 616589043 นางสาวสิริมณี สิงหนันทศักด์ิ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

35 617418008 นางสาวหทัยภัทร พุ่มไสว อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ



หน้าท่ี 53/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1466
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 617429003 นายธันยากร พ่วงศรี อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

2 617429006 นางสาวกาญจนา มัธยะมังกูล อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

3 617429011 นางสาวศิริกัลยา สวัสดี อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

4 617429016 นางสาวนิสาานาถ นพวงงค์ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

5 617429019 นางสาวขนิษฐา ทิพย์ทอง อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

6 617429023 นายภาณุวัฒน์ พุ่มประดิษฐ์ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

7 617429024 นายสุทธิพงษ์ เจริญสุข อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

8 617429025 นายอัครเดช จิตรมุ่ง อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

9 617429029 นางสาวดรัลพร บุตรจันทร์พงษ์ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

10 617429030 นายสรรค์พงศ์ เจียมเจิม อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

11 617435001 นายเรืองศักด์ิ ถวิลหวล อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

12 617502007 นางสาวสุพัตรา นุชอ่อง อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

13 617507002 นางสาวสุณิสา ชูทอง อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

14 618423004 นางสาวมานิตา สวนผล อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

15 618427001 นางสาวภาชินี น้อยจ้อย อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

16 618427024 นายจักริน สุทธิเมฆ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

17 618429003 นางสาวเสาวนีย์ เสียงล้ า อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

18 618429004 นางสาวชุติกาญจน์ รักษาราษฎร์ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

19 618429005 นางสาวเสาวลักษณ์ ข าขม อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

20 618429013 นางสาวชลธิชา ปู่จันทร์ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

21 618429014 นายธีรภัทร ดีคล้าย อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

22 618429015 นางสาวสุชาดา ม่วงคราม อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

23 618429016 นางสาวฐานิต น้ าขาว อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

24 618429019 นางสาวกัลยาณี อโนทัย อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

25 618429020 นายปุรเชษฐ์ ใบมิเด็น อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

26 618429021 นางสาวฐิตารีย์ ช้างงาม อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

27 618429023 นายสุรวุฒิ ราชชัย อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

28 618429024 นางสาวมัณฑิมา คงทิพย์ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

29 618435003 นางสาวลักษิกา เอ่ืยมสะอาด อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

30 618471005 นายนพชัย มะโรงเหม็ง อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

31 618502007 นางสาวปียะรัตน์ บุญประกอบ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

32 619427017 นางสาวทิพย์ยาดา ศรีวงษา อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ



หน้าท่ี 54/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1466
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 619427031 นางสาวธัญวรรณ มิลอน อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

34 619429003 นางสาวณัฐฐินันท์ บุญเท่ียง อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

35 619429004 นางสาวภัทราภรณ์ เกษโร อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ



หน้าท่ี 55/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ SU402
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 619429005 นางสาวจันทร์จิรา อันสุข อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

2 619429008 นางสาวภัทราวรรณ พ่วงมีไชย อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

3 619429010 นางสาวอาทิตยา ดินแดง อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

4 619429013 นางสาวมัลลิกา บุญรอด อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

5 619586041 นางสาวกรรณิกา สุดสงวน อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

6 619589053 นางสาววิยะดา ทิพย์ทิม อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการระหว่างประเทศ

7 614429002 นายณัฏฐภาค ดารารักษ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
8 614475001 นางสาววลิศรา ฉายอรุณ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
9 614475002 นางสาววัชรี ทองมาก ภาษาอังกฤษธุรกิจ
10 614475005 นางสาวธิติมา น่วมนวล ภาษาอังกฤษธุรกิจ
11 614475006 นางสาวโยษิตา ฉิมเช้ือ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
12 614475007 นายณัฐดนัย บุตรเกตุ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
13 616444001 นายชนินทร์วิชญ์ อินทร์เรือง ภาษาอังกฤษธุรกิจ
14 616475007 นายหลักทรัพย์ สิริธนาพุฒิ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
15 616475008 นางสาวพิชญ์สุดา ไหนสกุล ภาษาอังกฤษธุรกิจ
16 616475009 นายพิทวัส อินทรไพโรจน์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
17 616475013 นางสาวกัณฑิมา บัวล้อม ภาษาอังกฤษธุรกิจ
18 616475020 นางสาวนริสรา วาทีหวาน ภาษาอังกฤษธุรกิจ
19 616502012 นางสาวรัตนาวลี บุญสิทธ์ิ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
20 616502013 นางสาวศศิธร ทับทิมเพียร ภาษาอังกฤษธุรกิจ
21 616502018 นางสาวประภัสสร แน่นพะเนา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
22 616502020 นางสาวสุวนันท์ โล๊ะหนองร้ิน ภาษาอังกฤษธุรกิจ
23 616586014 นางสาวปุณยวีร์ อ่วมอ้อ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
24 617475003 นางสาวปรางวดี กรีสุข ภาษาอังกฤษธุรกิจ
25 617475004 นางสาวธัญญาลักษณ์ อ้นสี ภาษาอังกฤษธุรกิจ
26 617475006 นางสาวแก้ววิจิตร รชตอาภา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
27 617475011 นางสาวสุภาภรณ์ ใหมสีทอง ภาษาอังกฤษธุรกิจ
28 617475012 นางสาวธนัชชา รอดค า ภาษาอังกฤษธุรกิจ
29 617475014 นางสาวสุนิสา สิงห์สังข์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
30 617475016 นางสาวนฤมล อ่อนละมูล ภาษาอังกฤษธุรกิจ
31 617501015 นางสาวสุภัคสิรภัทร เพชรลูกอินทร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
32 617502011 นางสาวอรัญญา คงข า ภาษาอังกฤษธุรกิจ



หน้าท่ี 56/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ SU402
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 617502033 นางสาวเสาวลักษณ์ นาคประเสริฐ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
34 617502060 นายพงศธร โพธ์ิงาม ภาษาอังกฤษธุรกิจ
35 618475002 นางสาวปาณิศา เจ้ยทอง ภาษาอังกฤษธุรกิจ
36 618475004 นางสาวสุชัญญา หอมระร่ืน ภาษาอังกฤษธุรกิจ
37 618475006 นางสาวพรทิพา พรหมทา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
38 618475007 นางสาววิรดี นิมิตรสมุทร ภาษาอังกฤษธุรกิจ
39 618475008 นางสาวนงลักษณ์ นุชการ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
40 618475010 นางสาวสุรัตน์ดา ชูชาติ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
41 618502047 นายณัฐวุฒิ เพ็งสกุล ภาษาอังกฤษธุรกิจ
42 619475005 นางสาวโยษิตา แม่นหมาย ภาษาอังกฤษธุรกิจ
43 614418001 นางสาวนาฎอนงค์ บุตรพุ่ม การบริหารธุรกิจ
44 614418003 นางสาวภาวิตา เหมือนวงษ์ การบริหารธุรกิจ
45 616418014 นายธวัชชัย หอมหวล การบริหารธุรกิจ
46 616418025 นายศุภกานต์ สายเสียงสด การบริหารธุรกิจ
47 616418028 นายสุรศักด์ิ เลิศประเสริฐ การบริหารธุรกิจ
48 616418032 นางสาวเยาวลักษณ์ บุญรอด การบริหารธุรกิจ
49 616418034 นางสาวดลฤดี มาณะเดช การบริหารธุรกิจ
50 616418037 นางสาวเบญจวรรณ บัวผิว การบริหารธุรกิจ



หน้าท่ี 57/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ SU403
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 616418043 นางสาวกนิษฐา กล่ินอ่อน การบริหารธุรกิจ
2 616418044 นายธนพนท์ ชูพัฒน์ การบริหารธุรกิจ
3 616418046 นางสาวผุสดี ทรัพย์ประมูล การบริหารธุรกิจ
4 616418049 นางสาวณัฏฐา ศรีปัญจางค์ การบริหารธุรกิจ
5 616418054 นางสาวพีรกานต์ พวงเดช การบริหารธุรกิจ
6 616466011 นายพรภิทักษ์ ภู่เดช การบริหารธุรกิจ
7 617418005 นางสาวณัฐวรรณ เรืองรัตนวัฒน์ การบริหารธุรกิจ
8 617418011 นางสาวบุณยานุช พันธ์ุเกตุ การบริหารธุรกิจ
9 617418017 นางสาวชิดชนก ชาตรี การบริหารธุรกิจ
10 617418030 นางสาวปนัดดา แช่มช้อย การบริหารธุรกิจ
11 617418033 นางสาวธมลวรรณ สิงหปรีชา การบริหารธุรกิจ
12 617418035 นางสาวใบเฟิร์น ช่องงาม การบริหารธุรกิจ
13 617418038 นางสาวพิจิตรา ค ามาก การบริหารธุรกิจ
14 617431016 นางสาวปิยะมาศ เป่ียมทวี การบริหารธุรกิจ
15 617501040 นางสาวณัฐตชา อ่อนนวล การบริหารธุรกิจ
16 618418016 นางสาวสุภาภรณ์ กิตติจินดาวงศ์ การบริหารธุรกิจ
17 618418022 นางสาวทรรศนีย์ แก้วแหวน การบริหารธุรกิจ
18 618418028 นางสาวชญากานฑ์ เชิดโฉม การบริหารธุรกิจ
19 618418031 นายอลงกรน์ จดน้อม การบริหารธุรกิจ
20 618418036 นางสาวสิรามล ศรีสวัสด์ิ การบริหารธุรกิจ
21 619418006 นางสาวมณีรัตน์ ล้ิมสุวรรณ การบริหารธุรกิจ
22 619418010 นางสาวนิภาธร เต่าทองค า การบริหารธุรกิจ
23 619418013 นางสาวอุทุมพร เขียวสง่า การบริหารธุรกิจ
24 616418009 นางสาวธัญพร ธีระกุล การบริหารธุรกิจ
25 616418010 นายจิรวัฒน์ สัมฤทธ์ิผ่อง การบริหารธุรกิจ
26 616418011 นางสาวอภิญญา บุญชูย่ิง การบริหารธุรกิจ
27 616418015 นายจิระพงศ์ เชือนเช้ือ การบริหารธุรกิจ
28 616418026 นายสิวิโรจน์ ศรีอินทรกิจ การบริหารธุรกิจ
29 616418029 นางสาวบุณยวีร์ มาลัยเลิศ การบริหารธุรกิจ
30 616418036 นางสาวศิรประภา ภู่มาลี การบริหารธุรกิจ
31 616418042 นายอนิรุทธ์ิ มานะนัส การบริหารธุรกิจ
32 616418045 นางสาวกัณหา ทับทิม การบริหารธุรกิจ



หน้าท่ี 58/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ SU403
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 616422016 นางสาวสุวิมล ข าเพชร การบริหารธุรกิจ
34 616586013 นางสาวเพชรบุรินทร์ รักย่ิง การบริหารธุรกิจ
35 617418007 นางสาววารุณี แก้วคง การบริหารธุรกิจ



หน้าท่ี 59/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ SU404
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 617418016 นางสาวบุณยานุช บุญรอด การบริหารธุรกิจ
2 617418021 นายณพลชัย เกิดพุ่ม การบริหารธุรกิจ
3 617418022 นางสาวธัญชนก กิจโฉ การบริหารธุรกิจ
4 617418023 นางสาวสุภาวรรณ เห่ียวหอม การบริหารธุรกิจ
5 617418031 นางสาวอุไรวรรณ แช่มช้อย การบริหารธุรกิจ
6 617418034 นายรุ่งอรุณ ปอทเจส การบริหารธุรกิจ
7 617418037 นางสาวรวิสรา วัดสว่าง การบริหารธุรกิจ
8 617418040 นางสาวพิมพ์ประพัฒน์ พุ่มจิต การบริหารธุรกิจ
9 618418013 นางสาวกรรณิกา เสียงเเจ้ว การบริหารธุรกิจ
10 618418020 นายพันกร บุญงาม การบริหารธุรกิจ
11 618418025 นายอนุศักด์ิ สนพลาย การบริหารธุรกิจ
12 618418030 นายอดิศักด์ิ คล้ิงคล้าย การบริหารธุรกิจ
13 618418035 นางสาวอสมาภรณ์ สุขเกษม การบริหารธุรกิจ
14 618418037 นางสาวจนิสตา อาสารณะ การบริหารธุรกิจ
15 619418008 นางสาวสุนิสา โรงแสง การบริหารธุรกิจ
16 619418011 นางสาวกนกพร พรามห์สังข์ การบริหารธุรกิจ
17 619418014 นางสาวกัญญาวีร์ วงษาสูง การบริหารธุรกิจ
18 610102835 นางสาวชนาพร บุญประเสริฐ การบริหารธุรกิจ
19 616433002 นางสาวณิชกานต์ อินแดง การบริหารธุรกิจ
20 616433006 นายนพดล แสงรัตน์ การบริหารธุรกิจ
21 616433007 นางสาวสุธาทิพย์ โชคลาภ การบริหารธุรกิจ
22 616433008 นางสาวสุพัตรา แดงแสง การบริหารธุรกิจ
23 616433009 นางสาวสตรีรัตน์ จันทร์แจ่ม การบริหารธุรกิจ
24 616433012 นางสาววสุธา ไชยคต การบริหารธุรกิจ
25 616433016 นางสาวหทัยชนก สนุกใจ การบริหารธุรกิจ
26 616586037 นางสาวธีรนุช ช้างแก้ว การบริหารธุรกิจ
27 617433001 นางสาวอริสรา เลาะหลง การบริหารธุรกิจ
28 617433004 นางสาวฐิติมา มหารักษ์ การบริหารธุรกิจ
29 617433008 นางสาวอาทิตยา โชคอ านวยลาภ การบริหารธุรกิจ
30 617433010 นางสาวชลธิชา ใยบัว การบริหารธุรกิจ
31 617433011 นางสาวพัชรินทร์ เณรแก้ว การบริหารธุรกิจ
32 617433018 นางสาวบุญฑรีก์ เฉียบแหลม การบริหารธุรกิจ



หน้าท่ี 60/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ SU404
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 618423009 นางสาวพิยดา ฉลาดกลาง การบริหารธุรกิจ
34 618433002 นางสาวปัญชิกา เท่ียงธรรม การบริหารธุรกิจ
35 618433006 นางสาวณิชาภัทร เปียยะบุตร การบริหารธุรกิจ
36 618433009 นางสาวทัศนวรรณ แดงวิลัย การบริหารธุรกิจ
37 618433013 นายณัฐชนน ขันติวงศากุล การบริหารธุรกิจ
38 614434001 นางสาวพรพรรณ อยู่เป่ียม การบริหารธุรกิจ
39 616434010 นางสาวเบญจวรรณ ท่ังทอง การบริหารธุรกิจ
40 617434002 นางสาวภัทรวรรณ บุตรอินทร์ การบริหารธุรกิจ
41 617434005 นางสาวศตพร เจริญโอสถ การบริหารธุรกิจ
42 617434006 นางสาวปิยะนันท์ คนบุญ การบริหารธุรกิจ
43 617434007 นางสาวจิราพรรณ เกตุพรหม การบริหารธุรกิจ
44 617457016 นายธนาวุฒิ พูลก าลัง การบริหารธุรกิจ
45 617473007 นางสาวนงนภัส สดใส การบริหารธุรกิจ
46 617589021 นางสาวขนิษฐา ชูช่ืน การบริหารธุรกิจ
47 618434006 นางสาวสุทธิภรณ์ ทดแทน การบริหารธุรกิจ
48 618434007 นางสาวนุชนาถ กล่ินสุวรรณ การบริหารธุรกิจ
49 618434009 นางสาวฐิติมา อินเล้า การบริหารธุรกิจ
50 618434010 นางสาวสุริวิภา การะเกตุ การบริหารธุรกิจ
51 618434011 นางสาววรางคนาง ย่ิงยงค์ การบริหารธุรกิจ
52 614472001 นางสาวสุภาวดี จงบรรจบ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
53 614472002 นายรัตน สุทธิวิริยะกุล การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
54 616437002 นางสาวปวรรณณิศา โสภาพ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
55 616439005 นายเขมะทัด คงแคล้ว การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
56 616474007 นายณัชพล ทองดอนพุ่ม การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
57 617423022 นายเวโรจน์ ทองยอดปราสาท การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
58 617431060 นายภาณุพงศ์ ไทยานนท์ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
59 617431061 นางสาวสุภัสสร รุ่งเรือง การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
60 617435003 นางสาวศุภรดา ถิรานุวัฒนกุล การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
61 617435004 นางสาวอภิสรา จุลสุภา การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
62 617435005 นางสาวณัฐฐิญา สุขภิญโญ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
63 618433007 นายธนา ศรีปรีชาพัฒนะ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
64 618435002 นางสาวจริญญา โฮมนา การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ



หน้าท่ี 61/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ SU404
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

65 619435003 นางสาวสิริพร ล้วนแก้ว การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
66 610102920 นายอติวิชญ์ เดิมรัตนกุล นิติศาสตร์
67 614412001 นายนพนันท์ อินทร์ก าเหนิด นิติศาสตร์
68 614412003 นายธีรพงศ์ พรมรักษ์ นิติศาสตร์
69 614412005 นายวรพล แสงวณิช นิติศาสตร์
70 616412006 นางสาวอโณทัย สงคราม นิติศาสตร์
71 616412010 นายธนวัฒน์ เนียมมูล นิติศาสตร์
72 616412014 นางสาววรรณกร รักบ้านเกิด นิติศาสตร์
73 616412015 นายอิทธิพล แตงดี นิติศาสตร์
74 616412016 นายพัฒณพงศ์ มาลาเวียง นิติศาสตร์
75 616412018 นายกันตินันท์ สุขแจ่ม นิติศาสตร์
76 616412019 นายสิรภพ จ ารูญ นิติศาสตร์
77 616412021 นางสาวดัลลัชวรรณ มีวาสนา นิติศาสตร์
78 616412025 นางสาวรุ่งศิริ แสงงาม นิติศาสตร์
79 616412026 นายตะวัน สงคราม นิติศาสตร์
80 616412027 นางสาวฐาปนีย์ มหาวรการ นิติศาสตร์



หน้าท่ี 62/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ SU405
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 616412029 นายณัชพล เกตุลาด นิติศาสตร์
2 616589036 นายพงศ์ภัค ช่อเกตุ นิติศาสตร์
3 617412006 นายกวีพัฒน์ เพ่ิมสิน นิติศาสตร์
4 617412013 นางสาวขวัญนภา รุ่งสี นิติศาสตร์
5 617412017 นายเกรียงไกร พรายแดง นิติศาสตร์
6 617412019 นางสาวโชติกา สีเมฆ นิติศาสตร์
7 617412023 นายเจนณรงค์ เทพพิทักษ์ นิติศาสตร์
8 617412029 นางสาวภัทราวดี นาคสุข นิติศาสตร์
9 617412033 นายเกรียงศักด์ิ แสงอินทร์ นิติศาสตร์
10 617412034 นางสาววราภรณ์ ผันผวน นิติศาสตร์
11 617412038 นายถิรวิทย์ ทัพชัย นิติศาสตร์
12 617412041 นางสาวพนิดา หอมภู่ นิติศาสตร์
13 617412044 นางสาวจารุกร ใจรักษ์ นิติศาสตร์
14 617412050 นางสาวลลิตา ชาวท่าจีน นิติศาสตร์
15 617423041 นายณัฐชัย บุญพ่วง นิติศาสตร์
16 617427013 นางสาวธิติยา อินทวงค์ นิติศาสตร์
17 617431030 นางสาวนุชจรีย์ คงทิพย์ นิติศาสตร์
18 617480001 นายธงชัย กิตติวุฒิด ารงชัย นิติศาสตร์
19 618412013 นางสาวรักษณาลี อันทนนท์ นิติศาสตร์
20 618412022 นายโศภณ หงษ์คู นิติศาสตร์
21 618412026 นางสาวธันยพร คุณะจันทร์ นิติศาสตร์
22 618412028 นายภูริทัต เล่นวารี นิติศาสตร์
23 619412002 นางสาวบุญชนิต แสงฉาย นิติศาสตร์
24 619412007 นางสาวจันจิรา น้อยฤทธิไกร นิติศาสตร์
25 619412009 นางสาวเบญจมาศ เทียมทัด นิติศาสตร์
26 619412012 นางสาวชุติญาพร สุขหอม นิติศาสตร์
27 619412015 นางสาวปริยดา มาเวหา นิติศาสตร์
28 619412017 นางสาวศุทธหทัย ย่ีสุ่น นิติศาสตร์
29 619427012 นางสาวอมรรัตน์ จันดาพล นิติศาสตร์
30 614412002 นายธนาธิป ทิพย์เนตร นิติศาสตร์
31 614412004 นายณัฐพนธ์ จันทร์หลิน นิติศาสตร์
32 614427003 นายภาสวิชญ์ เกตุสุข า นิติศาสตร์



หน้าท่ี 63/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ SU405
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 616412008 นางสาวรัตนเกล้า สังข์อ าพร นิติศาสตร์
34 616412013 นายภานุพงศ์ สุขโข นิติศาสตร์
35 616412017 นายสหัสวรรษ อุประ นิติศาสตร์



หน้าท่ี 64/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ SU406
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 616412020 นางสาวกชพรรณ จันทร์แก้ว นิติศาสตร์
2 616412024 นางสาวอัจฉราภรณ์ อุปัญญ์ นิติศาสตร์
3 616412031 นายรามิลศรณ์ ช่ืนอารมณ์ นิติศาสตร์
4 616412032 นางสาวเสาวณีย์ เนืองนอง นิติศาสตร์
5 617412005 นายสิทธิชัย มากปล่ัง นิติศาสตร์
6 617412009 นางสาวนฤมล น้อยส าราญ นิติศาสตร์
7 617412014 นายการัณยภาส เกตุมาลา นิติศาสตร์
8 617412018 นายขจรศักด์ิ บุญศรี นิติศาสตร์
9 617412021 นางสาวอักษราภัค แบบสังข์ นิติศาสตร์
10 617412025 นางสาวศิริลักษณ์ สายสุข นิติศาสตร์
11 617412030 นายพชรพล สุขมาก นิติศาสตร์
12 617412035 นางสาวดารารัตน์ ทองอ่อน นิติศาสตร์
13 617412040 นายสุธินันท์ เกตุชู นิติศาสตร์
14 617412043 นางสาวณัฐวรา สุ่มสังข์ นิติศาสตร์
15 617412049 นางสาวศจีรัตน์ เหล่ียมเพชร นิติศาสตร์
16 617412055 นางสาวพิชญา เกิดทรัพย์ นิติศาสตร์
17 617423044 นายลัทธพล หลินลาาโภ นิติศาสตร์
18 617429020 นางสาววรรณภา เนตรสายคงคา นิติศาสตร์
19 617476017 นายอนุชา เจริญย่ิง นิติศาสตร์
20 617501062 นายอรรถพล ปานม่วง นิติศาสตร์
21 618412011 นางสาวเกวลีน บุญรอด นิติศาสตร์
22 618412021 นายอักษรา กล่ินบานช่ืน นิติศาสตร์
23 618412025 นายธนากร สุทธิ นิติศาสตร์
24 618412027 นางสาวกาญจนา พรมสอาด นิติศาสตร์
25 618412029 นางสาวอรวรา กองเงิน นิติศาสตร์
26 619412006 นายณัฐวุฒิ พิณพรม นิติศาสตร์
27 619412008 นางสาววรัญญา นิยะมะ นิติศาสตร์
28 619412011 นางสาวกนิษฐา จุลเจิม นิติศาสตร์
29 619412014 นางสาวนรมน เกาะเกตุ นิติศาสตร์
30 619412016 นางสาวปานฝัน ทับทิมทอง นิติศาสตร์
31 619412021 นางสาวศุกลภัทร แก้วมงคล นิติศาสตร์
32 614455001 นายนิธิ กุ่ยฮวยเต่ีย วิศวกรรมพลังงาน
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33 616455003 นายธนานนท์ พวงโต วิศวกรรมพลังงาน
34 616501004 นางสาวนภัษร เพ่ือมเสม วิศวกรรมพลังงาน
35 616543002 นายเอกราช บุญช่วย วิศวกรรมพลังงาน
36 617452001 นายปริญญา เย็นใจ วิศวกรรมพลังงาน
37 617455002 นางสาวพิมลดา สีเมฆ วิศวกรรมพลังงาน
38 617455003 นางสาวปัทมาวดี จันทร์แจ่มหล้า วิศวกรรมพลังงาน
39 617455006 นางสาวขวัญนภา อินทรสมมุติ วิศวกรรมพลังงาน
40 617455009 นายคุณากร สกุณี วิศวกรรมพลังงาน
41 617455013 นายยศภัทร พัดทอง วิศวกรรมพลังงาน
42 617510015 นางสาวรังสิยา พ่วงสุข วิศวกรรมพลังงาน
43 618455003 นางสาวเพชรลดา ประกอบผล วิศวกรรมพลังงาน
44 618455006 นายศุภวัฒน์ เพชร์สมุทร วิศวกรรมพลังงาน
45 618455008 นายวิศิษฏ์ ศรีรักษ์ วิศวกรรมพลังงาน
46 618455009 นางสาวธีราภรณ์ ช่วยบ ารุง วิศวกรรมพลังงาน
47 618455013 นางสาวสรวรรณ กล่ินศรีสุข วิศวกรรมพลังงาน
48 618455014 นายธนาธร กุชนันท์ วิศวกรรมพลังงาน
49 618455015 นายวิโรจน์ พรของอินทร์ วิศวกรรมพลังงาน
50 618455016 นางสาวเจนจิรา สุขชุม วิศวกรรมพลังงาน
51 618455019 นายโกมินทร์ แก้วคลองน้อย วิศวกรรมพลังงาน
52 619455002 นางสาวสิริยากรณ์ โตทรัพย์ วิศวกรรมพลังงาน
53 619455004 นายศุภณัฐ พลศรี วิศวกรรมพลังงาน
54 619455005 นางสาวสนธยา พลพรึก วิศวกรรมพลังงาน
55 619455006 นางสาวนิลประภา ปาสานนท์ วิศวกรรมพลังงาน
56 619455007 นางสาวฑิมพิกา ทองค า วิศวกรรมพลังงาน
57 619455009 นางสาววราภรณ์ วัดวิเศษ วิศวกรรมพลังงาน
58 619455011 นางสาวปวีณา จันทร์แจ่มหล้า วิศวกรรมพลังงาน
59 619455012 นางสาวทิพวรรณ ล้ีมาลี วิศวกรรมพลังงาน
60 619455013 นางสาวพรประภา หว่านผล วิศวกรรมพลังงาน
61 619455014 นางสาวสุทธิดา น่วมวัตร์ วิศวกรรมพลังงาน
62 619455015 นางสาววาสนา สนุกใจ วิศวกรรมพลังงาน
63 619455017 นายเจษฎา แสงภู วิศวกรรมพลังงาน
64 619455020 นายธนากร หร่ังวัด วิศวกรรมพลังงาน
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65 619477003 นายอดิสร นกเทศ วิศวกรรมพลังงาน
66 619543028 นางสาวอนันตญา บุตรประเสริฐ วิศวกรรมพลังงาน
67 614459001 นายวิธวินท์ สนจีน วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
68 614459002 นางสาวกัณฐมณี ทิพย์ยอเเล๊ะ วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
69 614459003 นางสาวธิติมา สิงห์ทอง วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
70 616459002 นายชยพัทธ์ พูลสวัสด์ิ วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
71 617459005 นายวทัญญู พูลสวัสด์ิ วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
72 617459006 นายเกล้า บุญกอง วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
73 618418026 นางสาวศิรภัสสสร ส าราญอยู่ วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
74 618459006 นางสาวประภา ภยางกูร วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
75 618459007 นางสาวธิญภา ฐานะเดชากิจ วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
76 618459009 นางสาวนพรัตน์ ปุ้ยเสือ วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
77 619459002 นายจิรภัทร วิเชียรรัตน์ วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
78 619459006 นางสาวณัชชา นินทะสิน วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
79 619459009 นายภูมิ กล่ินจันทร์ วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
80 619459010 นายทัศนัย ดวงเต็ม วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
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1 619459011 นางสาวศิริวิมล วัดวิเศษ วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
2 619459012 นายจักรกฤษณ์ ใหญ่ท้วม วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
3 619459014 นายวรรณชัย โหจันทร์ วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
4 619459016 นายชุติพงศ์ ตัณฑวงศ์ วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
5 619459017 นายวริศ ขวัญดี วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
6 619459019 นายพฤกษ์ อ้นพล วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
7 619459020 นายจารุภัทร พิศาลธรรมกุล วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
8 619459021 นายวิวัฒน์ เปรมปรี วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
9 619459022 นางสาวกฤษณา แก้วบัวดี วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
10 619589056 นายจิรายุ พิศล้ า วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
11 614466001 นายจักรพงษ์ ชุติรัมย์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
12 616466008 นายลือชัย นุชเน่ือง วิศวกรรมเคร่ืองกล
13 616466009 นายปัณณวัชร์ วัชรธันยพงศ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
14 616466010 นายจิรายุ สรีระศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
15 616466018 นายณรงค์ฤทธ์ิ สุขประเสริฐ วิศวกรรมเคร่ืองกล
16 617466001 นายกฤษฎา อ้ิวหุ่ย วิศวกรรมเคร่ืองกล
17 617466003 นางสาวอรวรรยา เช้ือทอง วิศวกรรมเคร่ืองกล
18 617466008 นายณัฐพล สินสุวรรณ วิศวกรรมเคร่ืองกล
19 617466009 นายจิรเมธ แจ้งเรือง วิศวกรรมเคร่ืองกล
20 617466010 นายดุลยศักด์ิ ฉิมพาลี วิศวกรรมเคร่ืองกล
21 617466011 นายณัฐพล ทองห่อ วิศวกรรมเคร่ืองกล
22 617466012 นายสหรัฐ ไข่มุกข์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
23 617466013 นายจิรวัฒน์ บุตรน้ าดี วิศวกรรมเคร่ืองกล
24 617466015 นายอลงกรณ์ ม่วงไหมทอง วิศวกรรมเคร่ืองกล
25 617466017 นายรัฐพงษ์ ส าเฮ้ียง วิศวกรรมเคร่ืองกล
26 617466019 นายสรรเพชญ จารุมณี วิศวกรรมเคร่ืองกล
27 617466020 นายเฉลิมเดช กล่ าทอง วิศวกรรมเคร่ืองกล
28 617466021 นายเกียรติศักด์ิ ศรีนันทร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
29 618466002 นางสาวโอภาพร เนตรสว่าง วิศวกรรมเคร่ืองกล
30 618466003 นายภาณุ ม่วงแคล้ว วิศวกรรมเคร่ืองกล
31 618466009 นางสาวบุญสิตา เอมทิพย์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
32 618466013 นางสาวแพรพลอย ศิลาบุญศักด์ิ วิศวกรรมเคร่ืองกล
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33 618466017 นายธนวัฒน์ ภูเขียว วิศวกรรมเคร่ืองกล
34 618466033 นางสาวศิโรรัตน์ รัศมี วิศวกรรมเคร่ืองกล
35 618466034 นางสาวอรทัย งามเอก วิศวกรรมเคร่ืองกล
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1 618466066 นายอนุพงค์ เสริฐศร วิศวกรรมเคร่ืองกล
2 618466077 นางสาวพัชราภา เขียววิชัย วิศวกรรมเคร่ืองกล
3 618466081 นายณัฐพงศ์ เขียวข า วิศวกรรมเคร่ืองกล
4 618466084 นายจักรกฤษณ์ นครจันทร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
5 618466085 นายอนุสรณ์ ผิวไพเราะ วิศวกรรมเคร่ืองกล
6 618466086 นายอภิมุข พัตราทน วิศวกรรมเคร่ืองกล
7 619466002 นางสาวทิวาพร ชูดอกไม้ วิศวกรรมเคร่ืองกล
8 619466005 นางสาวอังคณา เนียมทอง วิศวกรรมเคร่ืองกล
9 619466006 นายณัฐพล มาแป้น วิศวกรรมเคร่ืองกล
10 619466016 นายกฤติพล ทองเงิน วิศวกรรมเคร่ืองกล
11 619466017 นายวุฒิภัทร ช่ออบเชย วิศวกรรมเคร่ืองกล
12 619466021 นางสาวกัลยาณี เทพเสง่ียม วิศวกรรมเคร่ืองกล
13 619466022 นายอภิสิทธ์ิ งามศิริ วิศวกรรมเคร่ืองกล
14 619466024 นายอรรถพล จงเจริญ วิศวกรรมเคร่ืองกล
15 619466025 นางสาวณัฐธิดา ประสงค์เงิน วิศวกรรมเคร่ืองกล
16 619466026 นางสาวอัจฉริยา ไชยมงคล วิศวกรรมเคร่ืองกล
17 619466027 นางสาวอุทุมพร นาสินสร้อย วิศวกรรมเคร่ืองกล
18 619466032 นายติณณ์ สุขเกษม วิศวกรรมเคร่ืองกล
19 619466033 นายอ านาจ ไร่หินถ่วง วิศวกรรมเคร่ืองกล
20 619466038 นางสาวสุขเปรมฤดี เลิศล้ าวิจิตรสกุล วิศวกรรมเคร่ืองกล
21 619466039 นายนฤสรณ์ พยนต์ศิริ วิศวกรรมเคร่ืองกล
22 619466040 นายณัฐพล ศิริธรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล
23 619466057 นายพิษณุ กิจสุดแสง วิศวกรรมเคร่ืองกล
24 619466067 นายศุภวิชญ์ พุมมา วิศวกรรมเคร่ืองกล
25 619466068 นายธวัชชัย สุนทโรทัย วิศวกรรมเคร่ืองกล
26 619466069 นางสาวสุดารัตน์ พ่วงนิมิตร วิศวกรรมเคร่ืองกล
27 610102564 นายเมธัส วัดโลก รัฐประศาสนศาสตร์
28 614422002 นางสาวกัญญารัตน์ ทองเกิด รัฐประศาสนศาสตร์
29 616418008 นายพันธกานต์ จินรโหฐาน รัฐประศาสนศาสตร์
30 616418012 นายธวัชชัย ฉิมพาลี รัฐประศาสนศาสตร์
31 616422001 นางสาวชนิกานต์ อินเทียน รัฐประศาสนศาสตร์
32 616422008 นายณัฐชนน ว่องอุดมทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตร์
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33 616422009 นางสาวปัทมวรรณ สีสุข รัฐประศาสนศาสตร์
34 616422010 นางสาวภาวีณี เลิศผสมสิทธ์ิ รัฐประศาสนศาสตร์
35 616422014 นายปวริศร์ อนธนารักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์
36 616422021 นายดลดนัย ตาละลักษณ์ รัฐประศาสนศาสตร์
37 616422022 นายเจษฎา ไพจิตรวิจารณ์ รัฐประศาสนศาสตร์
38 616422028 นางสาวภัคจิรา แจ่มจ ารัส รัฐประศาสนศาสตร์
39 616422033 นายณัฐพล เต็มเมือง รัฐประศาสนศาสตร์
40 616422035 นายอธิปัตย์ ผลห้า รัฐประศาสนศาสตร์
41 616422040 นางสาวภัทรพร แย้มนิล รัฐประศาสนศาสตร์
42 616422043 นางสาวนิภาภรณ์ พิชิตเกริกพล รัฐประศาสนศาสตร์
43 616422046 นายฉัตรมงคล แก้วอยู่ รัฐประศาสนศาสตร์
44 616422049 นายเนติพงศ์ เอ่ียมม่ัน รัฐประศาสนศาสตร์
45 616422053 นายพิสิษฐ์ อ่อนจร รัฐประศาสนศาสตร์
46 616427021 นายปริญญากร สังข์ฤทธ์ิ รัฐประศาสนศาสตร์
47 616472001 นางสาวศิริกาญจน์ เพ่ิมพุล รัฐประศาสนศาสตร์
48 616474001 นางสาวกรกมล สากร่าย รัฐประศาสนศาสตร์
49 616589012 นายวรัชญ์ อ่ าจ๋ิว รัฐประศาสนศาสตร์
50 616589027 นายธนศักด์ิ บัวน้ าอ้อม รัฐประศาสนศาสตร์



หน้าท่ี 71/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ SU502
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 617422001 นางสาวศิริตันหยง วงษ์จันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์
2 617422011 นางสาววัตถาภรณ์ กลัดนาคะ รัฐประศาสนศาสตร์
3 617422014 นายณัฐวัฒน์ วีระโชติคุณกิตติ รัฐประศาสนศาสตร์
4 617422016 นายอลงกรณ์ เงินตรา รัฐประศาสนศาสตร์
5 617422018 นางสาวจุฑามาศ ซุ่นฮ้ัว รัฐประศาสนศาสตร์
6 617422023 นางสาวแสงสุรีย์ ขุนสงคราม รัฐประศาสนศาสตร์
7 617422025 นายอุกฤษฏ์ คล้ายเพชร รัฐประศาสนศาสตร์
8 617422027 นายธนวัฒน์ เต็มทวี รัฐประศาสนศาสตร์
9 618422002 นางสาวศิริลักษณ์ ผิวมา รัฐประศาสนศาสตร์
10 618422006 นายวีรยุทธ์ รุนรีพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์
11 618422009 นางสาวอติกานต์ เด่นดวง รัฐประศาสนศาสตร์
12 618422013 นางสาวสุชญา อาภาทิพย์ รัฐประศาสนศาสตร์
13 618422020 นางสาวภัทราวรรณ ทองทับทิม รัฐประศาสนศาสตร์
14 618422024 นางสาวศลิษา สิงห์โต รัฐประศาสนศาสตร์
15 618422029 นางสาวพัชรี ใจเก่ง รัฐประศาสนศาสตร์
16 618466070 นางสาวสมัชญา เรือนจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์
17 614422001 นายปิยณัฐ เจตจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์
18 616412002 นายพงษ์พิพัฒน์ จันท์หอม รัฐประศาสนศาสตร์
19 616422002 นางสาวศรัณยา พุ่มซ้อน รัฐประศาสนศาสตร์
20 616422011 นางสาวอนันตญา นะสีห์โต รัฐประศาสนศาสตร์
21 616422020 นายพรพิบูลย์ ปาสาตัง รัฐประศาสนศาสตร์
22 616422024 นายกัมปนาท พลเวียง รัฐประศาสนศาสตร์
23 616422029 นายกฤษดา เครือเทศ รัฐประศาสนศาสตร์
24 616422030 นายภัทรพล พูลเสม รัฐประศาสนศาสตร์
25 616422038 นายณัฐวุฒิ อินนุ่น รัฐประศาสนศาสตร์
26 616422041 นางสาวสิโรธร เกตุทอง รัฐประศาสนศาสตร์
27 616422047 นางสาวดาวพระศุกร์ ทับเนียม รัฐประศาสนศาสตร์
28 616422058 นายธนกฤต สังวาลย์เพ็ชร รัฐประศาสนศาสตร์
29 616442007 นายอธิวัฒน์ สิงห์นารายณ์ รัฐประศาสนศาสตร์
30 616589021 นายชลสิทธ์ิ กระโจมพล รัฐประศาสนศาสตร์
31 617422009 นายสิรภพ แก้วหาวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์
32 617422013 นายสิทธิศักด์ิ เสืออบ รัฐประศาสนศาสตร์



หน้าท่ี 72/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ SU502
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 617422015 นางสาวสุดารัตน์ ส าเภาแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์
34 617422017 นายชวิศ สุขจิตต์ รัฐประศาสนศาสตร์
35 617422020 นางสาวยลดา นพประดับ รัฐประศาสนศาสตร์
36 617422024 นายธณกร ต้ังมานะกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
37 617422026 นางสาวอรณี ป้ันก้อง รัฐประศาสนศาสตร์
38 617422030 นายสุทธินัย น้ าทิพย์ รัฐประศาสนศาสตร์
39 618422003 นางสาวชนาพร เพลินจิตต์ รัฐประศาสนศาสตร์
40 618422007 นางสาวพรรณ๊ ขันสาคร รัฐประศาสนศาสตร์
41 618422011 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์สุขโข รัฐประศาสนศาสตร์
42 618422019 นางสาวกนกวรรณ สาตร์สาคร รัฐประศาสนศาสตร์
43 618422023 นางสาวกมลนัทธ์ ไม้เกตุ รัฐประศาสนศาสตร์
44 618422025 นายธาตรี ไตรรัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์
45 614423005 นางสาวจันทร์จิรา ประสงค์ รัฐประศาสนศาสตร์
46 614423009 นางสาวกัญญาวีร์ ทับซ้อน รัฐประศาสนศาสตร์
47 614423010 นางสาวศศิธร บุญเกิด รัฐประศาสนศาสตร์
48 614423011 นางสาวทัชชกร คงกะเรียน รัฐประศาสนศาสตร์
49 616422036 นายศราวุธ เป่ียมปาน รัฐประศาสนศาสตร์
50 616423013 นางสาวจุฑารัตน์ สรโยธิน รัฐประศาสนศาสตร์



หน้าท่ี 73/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ SU503
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 616423018 นายอุกฤษฎ์ นุชอ่อง รัฐประศาสนศาสตร์
2 616423022 นายวีรยุทธ ใกล้ชิด รัฐประศาสนศาสตร์
3 616423026 นายสหพันธ์ อาริยะ รัฐประศาสนศาสตร์
4 616423034 นายนรากร ทองชอุ่ม รัฐประศาสนศาสตร์
5 616423035 นายนนทกานต์ สงคราม รัฐประศาสนศาสตร์
6 616423036 นายอัฐกรณ์ เกตุย้อย รัฐประศาสนศาสตร์
7 616423038 นางสาวสิริรัตน์ ทิวแพร รัฐประศาสนศาสตร์
8 616423042 นางสาวสมฤทัย พันเเตง รัฐประศาสนศาสตร์
9 616423043 นายศุภณัฎฐ์ ส่งวัฒนายุทธ รัฐประศาสนศาสตร์
10 616423045 นางสาวฐิติมา ล้ าเลิศ รัฐประศาสนศาสตร์
11 616423047 นางสาวสุพัตรา เกตุเทศ รัฐประศาสนศาสตร์
12 616423055 นายสถาพร รักสะอาด รัฐประศาสนศาสตร์
13 616423058 นายกิตติธัช นฤดีศรีอุทัย รัฐประศาสนศาสตร์
14 616423059 นางสาวชนิกานต์ สร้อยหลง รัฐประศาสนศาสตร์
15 616423064 นายธนภัทธ์ แย้มพันธ์ุนุ้ย รัฐประศาสนศาสตร์
16 616423070 นางสาวชุติมา หัสดี รัฐประศาสนศาสตร์
17 616423073 นายเฉลิมพร ใจตรง รัฐประศาสนศาสตร์
18 616586009 นางสาวศุภาวรรณ สุขเสอ่ียม รัฐประศาสนศาสตร์
19 616589011 นายณรงค์วรรษ จันทร์แว่น รัฐประศาสนศาสตร์
20 617423001 นางสาวรวินันท์ ไกรเนตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
21 617423006 นางสาวสุพัตรา ช่ืนกมล รัฐประศาสนศาสตร์
22 617423009 นายศราวุธ เอกวัตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
23 617423014 นายกิตติศักด์ิ อยู่ผ่อง รัฐประศาสนศาสตร์
24 617423017 นายธนวัตร ช่อดอกไม้ รัฐประศาสนศาสตร์
25 617423020 นายสุรธวัธ สังข์สี รัฐประศาสนศาสตร์
26 617423027 นางสาวณิชกมล ไกรรักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์
27 617423034 นางสาวพิชานัน พลายงาม รัฐประศาสนศาสตร์
28 617423035 นางสาวนันทพร เอกจีน รัฐประศาสนศาสตร์
29 617423039 นายกิตติภูมิ นกเกิด รัฐประศาสนศาสตร์
30 617423049 นางสาวอโรชา พุกมา รัฐประศาสนศาสตร์
31 617423053 นางสาวศศิกานต์ แก้วสวัสด์ิ รัฐประศาสนศาสตร์
32 617423054 นายเอกสิทธ์ิ ดีเลิศ รัฐประศาสนศาสตร์



หน้าท่ี 74/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ SU503
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 617423065 นายธนพล ทิพย์พระจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์
34 617510058 นางสาวอุมาพร ทองแท้ รัฐประศาสนศาสตร์
35 618423008 นายวรรณธน แสงภู รัฐประศาสนศาสตร์



หน้าท่ี 75/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ SU505
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 618423023 นางสาวอดิศา รัตนพร รัฐประศาสนศาสตร์
2 618423027 นางสาวดวงใจ วันจรูญ รัฐประศาสนศาสตร์
3 618423033 นางสาวอิสริยาภรณ์ ปานย้ิม รัฐประศาสนศาสตร์
4 618423037 นางสาวปวินรัตน์ รอจ่ัน รัฐประศาสนศาสตร์
5 618423040 นางสาวรุ้งลาวัลย์ ชิดโคกสูง รัฐประศาสนศาสตร์
6 618423044 นางสาวกัญญรัตน์ ชัยศรี รัฐประศาสนศาสตร์
7 618431009 นายสรรพวิท พ่วงพรม รัฐประศาสนศาสตร์
8 619423007 นางสาวทิพยรัตน์ ใยบ ารุง รัฐประศาสนศาสตร์
9 619423018 นางสาวประภัสสร เหมือนอ่วม รัฐประศาสนศาสตร์
10 619423024 นางสาวกมลวรรณ นวมศิริ รัฐประศาสนศาสตร์
11 619423036 นางสาวมินตรา สุขเจริญ รัฐประศาสนศาสตร์
12 614423001 นายวิธวิทย์ สนจีน รัฐประศาสนศาสตร์
13 614423006 นางสาวนันทิดา มีนาม รัฐประศาสนศาสตร์
14 614543001 นางสาววราภรณ์ เดือนสวัสด์ิ รัฐประศาสนศาสตร์
15 616423005 นางสาวปนัดดา เสียงใส รัฐประศาสนศาสตร์
16 616423016 นายยุทธนา สังข์เพ่ิม รัฐประศาสนศาสตร์
17 616423019 นายสถาพร อร่ามเนตร รัฐประศาสนศาสตร์
18 616423023 นายภาณุพงศ์ กัณฑบุตร รัฐประศาสนศาสตร์
19 616423030 นายรชฏ ฉิมพาลี รัฐประศาสนศาสตร์
20 616423037 นางสาวภาสินี นินทสินธ์ รัฐประศาสนศาสตร์
21 616423040 นางสาวกมลวรรณ สงวนสุด รัฐประศาสนศาสตร์
22 616423044 นางสาวเกศรา เกิดรอด รัฐประศาสนศาสตร์
23 616423050 นางสาวนริศรา มณีอินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์
24 616423060 นายวรวรรธน์ เคหา รัฐประศาสนศาสตร์
25 616423065 นายภูวดี ดีสุ่น รัฐประศาสนศาสตร์
26 616586035 นางสาวนัยนา ข าเจริญพร รัฐประศาสนศาสตร์
27 616589049 นายอดิศร ประยงค์รักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์
28 617423002 นางสาวกาญจนา สอนบุบผา รัฐประศาสนศาสตร์
29 617423011 นายพลพีร์ ประพันธ์ทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตร์
30 617423015 นางสาวสุนันทา หนวดพราหม รัฐประศาสนศาสตร์
31 617423018 นายธันวา บุญหรรษา รัฐประศาสนศาสตร์
32 617423024 นางสาวจิตตินันท์ นิลด า รัฐประศาสนศาสตร์



หน้าท่ี 76/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ SU505
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 617423029 นางสาวมณีกานต์ บุตรน้ าเพชร รัฐประศาสนศาสตร์
34 617423036 นางสาวเสาวภา มามาก รัฐประศาสนศาสตร์
35 617423045 นางสาวอรุณศรี แจ่มจ ารัส รัฐประศาสนศาสตร์



หน้าท่ี 77/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ SU506
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 617423050 นางสาวคีภัทรตา อัสแสง รัฐประศาสนศาสตร์
2 617423056 นายชัชวาลย์ เข็มก าเหนิด รัฐประศาสนศาสตร์
3 617423067 นายศุภณัฐ เล่ือมใสธรรม รัฐประศาสนศาสตร์
4 618423006 นางสาวสุชานาถ เติกค า รัฐประศาสนศาสตร์
5 618423014 นายอภิสิทธ์ิ สวัสดิสรรพ์ รัฐประศาสนศาสตร์
6 618423024 นางสาวอัญมณี รอจ่ัน รัฐประศาสนศาสตร์
7 618423028 นางสาวจีราวรรณ สวิทเซอร์ รัฐประศาสนศาสตร์
8 618423034 นางสาววชิราภรณ์ คงถนอม รัฐประศาสนศาสตร์
9 618423038 นางสาวนุชนาฏ หยวกแย้ม รัฐประศาสนศาสตร์
10 618423042 นางสาวลัดดาวัลย์ สังข์ดวง รัฐประศาสนศาสตร์
11 618423046 นายพชรพล ศรีนวล รัฐประศาสนศาสตร์
12 618423049 นางสาวกนกวรรณ สัสดี รัฐประศาสนศาสตร์
13 619423003 นางสาวกุศนีย์ ฉิมสว่าง รัฐประศาสนศาสตร์
14 619423012 นางสาวชุติกาญจน์ เค่ียมพันธ์ุ รัฐประศาสนศาสตร์
15 619423020 นางสาวนวลหงส์ โพธ์ิสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์
16 610102891 นายธนวัฒน์ ผาดศรี รัฐประศาสนศาสตร์
17 614423004 นางสาวอารียา ทัศทอง รัฐประศาสนศาสตร์
18 614423007 นายพีรชา จันทร์แก้ว รัฐประศาสนศาสตร์
19 616422023 นางสาวฟาริดา ธูปหอม รัฐประศาสนศาสตร์
20 616423011 นางสาวกรณิศ พูลน้อย รัฐประศาสนศาสตร์
21 616423017 นายธนพล แต้มฤทธ์ิ รัฐประศาสนศาสตร์
22 616423021 นายวศิน ป่ินทอง รัฐประศาสนศาสตร์
23 616423025 นายภัทรพล นวมสุข รัฐประศาสนศาสตร์
24 616423033 นายมนัสวี หลักค า รัฐประศาสนศาสตร์
25 616423046 นางสาวชุลีพร ขันธ์แก้ว รัฐประศาสนศาสตร์
26 616423053 นายศหัสวรรต แย้มเย้ือน รัฐประศาสนศาสตร์
27 616423063 นายยศศักด์ิ หลอดศิลป์ รัฐประศาสนศาสตร์
28 616510001 นางสาวเปริกา เอ่ียมม่ัน รัฐประศาสนศาสตร์
29 616589006 นายยศวิน จันทร์สง่า รัฐประศาสนศาสตร์
30 617412052 นายเมธัส เกิดผล รัฐประศาสนศาสตร์
31 617423005 นางสาวช่ืนกมล พลอยงาม รัฐประศาสนศาสตร์
32 617423007 นายธีรศักด์ิ เพ่ิมสิน รัฐประศาสนศาสตร์



หน้าท่ี 78/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ SU506
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 617423008 นายสุรชัย สุขมาก รัฐประศาสนศาสตร์
34 617423016 นางสาวพรชิตา พุ่มแจ้ รัฐประศาสนศาสตร์
35 617423019 นายสวิตต์ เเพรเขียว รัฐประศาสนศาสตร์



หน้าท่ี 79/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1831
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 617423025 นางสาวนุชจรี กล่ินอุบล รัฐประศาสนศาสตร์
2 617423031 นางสาวณัฐกานต์ สุขนิรัญ รัฐประศาสนศาสตร์
3 617423038 นางสาวศิริพงษ์ คุ้มล้วนล้อม รัฐประศาสนศาสตร์
4 617423046 นางสาวดุจสิตา ทิมวัฒน์ รัฐประศาสนศาสตร์
5 617423051 นายอานนท์ วิสุทธิวินิกานนท์ รัฐประศาสนศาสตร์
6 617423063 นางสาวชลธิชา พระขันธ์ชัย รัฐประศาสนศาสตร์
7 617423068 นายอนุสรณ์ ใจอาด รัฐประศาสนศาสตร์
8 618423007 นายธนบดี ฟักทองมาก รัฐประศาสนศาสตร์
9 618423017 นางสาวนริษา เรือนวิลัย รัฐประศาสนศาสตร์
10 618423026 นางสาวชยาภรณ์ มูลจ่ัน รัฐประศาสนศาสตร์
11 618423029 นางสาวพรพิมล แก้วประสงค์ รัฐประศาสนศาสตร์
12 618423036 นายนันทวุฒิ บางม้วงงาม รัฐประศาสนศาสตร์
13 618423039 นางสาวพรนภา ปิกสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์
14 618423043 นางสาวปิยรัชนี จินดา รัฐประศาสนศาสตร์
15 618423047 นางสาวรัตติยากร หลาบสุภา รัฐประศาสนศาสตร์
16 618423051 นางสาวสุภาวดี บุญหนัก รัฐประศาสนศาสตร์
17 619423006 นายชญานนท์ พรหมส่ีหน้า รัฐประศาสนศาสตร์
18 619423021 นางสาวสาลินี บุตรสงค์ รัฐประศาสนศาสตร์
19 619423025 นางสาวนิรมล ดอกไม้จีน รัฐประศาสนศาสตร์
20 619423035 นางสาวสุณัฐญา สายพร้อมญาติ รัฐประศาสนศาสตร์
21 619423037 นางสาวอรุโณทัย เป่ียมสกุล รัฐประศาสนศาสตร์
22 614415001 นางสาวสุดารัตน์ โอชา นิเทศศาสตร์
23 614415002 นางสาวอภิญญา พุทธสอน นิเทศศาสตร์
24 616414004 นางสาวณัฐวลัย กฤตย์อติโรจน์ นิเทศศาสตร์
25 616415005 นางสาวพีรดา เวชเพ่ิม นิเทศศาสตร์
26 616442002 นายนิธิศ มณีสอดแสง นิเทศศาสตร์
27 616506002 นางสาวทัศวรรณ เนียมศรี นิเทศศาสตร์
28 617414005 นางสาวจีรนุช นาคเถ่ือน นิเทศศาสตร์
29 617415001 นายชุมพรรณ แจ้งประจักษ์ นิเทศศาสตร์
30 617415002 นายสิทธิโชค ท่ังเหล็ก นิเทศศาสตร์
31 617423061 นายวันชาติ มีแสงเพ็ชร นิเทศศาสตร์
32 617429022 นายธัชนนท์ เหล่าพลายนาค นิเทศศาสตร์



หน้าท่ี 80/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1831
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 618414003 นายธนโชติ หินศรี นิเทศศาสตร์
34 618415002 นางสาววรรณนิสา ศรีสุวรรณ นิเทศศาสตร์
35 618415008 นางสาวภัสรา อ่วมเนตร นิเทศศาสตร์
36 618415010 นายธนพัฒน์ ชนะสงคราม นิเทศศาสตร์
37 618417012 นางสาวจุฑารัตน์ ทองอ่อน นิเทศศาสตร์
38 619415003 นางสาวลัฐิกา อรจันทร์ นิเทศศาสตร์
39 614473002 นางสาวนูรฮาซีกีน สือรี การแพทย์แผนไทย
40 614473003 นางสาวนิอัตฟีน่า สะเตาะ การแพทย์แผนไทย
41 616473002 นางสาวซูไรดา อาแว การแพทย์แผนไทย
42 616473004 นางสาวสุนิษา แสนเรือง การแพทย์แผนไทย
43 616473007 นางสาวสุมัยดา รอดเสม การแพทย์แผนไทย
44 616473008 นางสาวทิฆัมพร กรสวัสด์ิ การแพทย์แผนไทย
45 616473012 นางสาวมัลธิณี สายแวว การแพทย์แผนไทย
46 616473013 นางสาวพยุงรักษ์ กรงนอก การแพทย์แผนไทย
47 616473014 นางสาวขวัญใจ จารัตน์ การแพทย์แผนไทย
48 616473015 นางสาวการ์นนิชา ธ ารงศีลธรรม การแพทย์แผนไทย
49 616473016 นางสาวศิริยุพา วรโชติธนา การแพทย์แผนไทย
50 616473017 นางสาวมยุรี น้อยวรรณะ การแพทย์แผนไทย



หน้าท่ี 81/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1841
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 616473018 นางสาวอาภาพร อินธิไชย การแพทย์แผนไทย
2 617473006 นางสาวนูรอาซีกีน ซาเบะ การแพทย์แผนไทย
3 617473008 นางสาวฟาติน หะมะ การแพทย์แผนไทย
4 618473006 นางสาวนิซารีนา มูซอ การแพทย์แผนไทย
5 614452001 นายยงศิลป์ อ่วมส าอางค์ สถาปัตยกรรมภายใน
6 614452002 นางสาวไรวินท์ ก่อแก้ว สถาปัตยกรรมภายใน
7 616418035 นายธนพนธ์ ยอดใจ สถาปัตยกรรมภายใน
8 616451015 นายปิยะพงศ์ เปล่ียนพุ่ม สถาปัตยกรรมภายใน
9 616452006 นายจิรภัทร นามเดช สถาปัตยกรรมภายใน
10 616452007 นางสาวอรกัญญา นามหอม สถาปัตยกรรมภายใน
11 616452009 นายธนกร สิทธิราษฎร์ สถาปัตยกรรมภายใน
12 616452010 นางสาวชุติมา เกิดทรัพย์ สถาปัตยกรรมภายใน
13 616452011 นายชนะภัย ศรีสุข สถาปัตยกรรมภายใน
14 616452014 นายปภาวิชญ์ แสงเทียนทอง สถาปัตยกรรมภายใน
15 617452006 นางสาวกนกอร สวัสดี สถาปัตยกรรมภายใน
16 617452007 นางสาวอินทุอร อินทร์ประเสริฐ สถาปัตยกรรมภายใน
17 617452008 นายรัชชานนท์ แซ่โง้ว สถาปัตยกรรมภายใน
18 617452010 นางสาวนภัสสร โอวาทสาร สถาปัตยกรรมภายใน
19 617452012 นายธนดล นาดี สถาปัตยกรรมภายใน
20 617543051 นายอ าพล ถนอมลิขิตวงศ์ สถาปัตยกรรมภายใน
21 618452004 นางสาวทิพวรรณ คุ้มเขตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
22 618452010 นายสุวัจชัย สายศร สถาปัตยกรรมภายใน
23 618452011 นางสาวสุจิตรา ทิมเทพ สถาปัตยกรรมภายใน
24 618452012 นางสาวระพีพรรณ กุลมา สถาปัตยกรรมภายใน
25 618452013 นายศุภณัฐ สู่ประเสริฐ สถาปัตยกรรมภายใน
26 619452002 นางสาวฐิตาพร พรหมมีเดช สถาปัตยกรรมภายใน
27 610102768 นางสาวขนิษฐา สีล้วน สาธารณสุขศาสตร์
28 610102860 นางสาวทิพรัตน์ ปัดภัย สาธารณสุขศาสตร์
29 614476002 นางสาวกนกพร ศรีชู สาธารณสุขศาสตร์
30 614476004 นางสาววาสนา ขอสันติกุล สาธารณสุขศาสตร์
31 614589002 นางสาวเหมือนฝัน เครือเพ็ง สาธารณสุขศาสตร์
32 616476005 นางสาวรุ่งกานดา เอียงสา สาธารณสุขศาสตร์



หน้าท่ี 82/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1841
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 616476014 นายอโณชา แซ่เล้า สาธารณสุขศาสตร์
34 616476016 นางสาวนวมน ทองค า สาธารณสุขศาสตร์
35 616476018 นางสาวกชวรรณ มงคลการ สาธารณสุขศาสตร์
36 616549001 นางสาวศศิธร อินทราพงษ์ สาธารณสุขศาสตร์
37 617476009 นางสาวกรชนก แสงสวัสด์ิ สาธารณสุขศาสตร์
38 617476014 นายณัฐวัฒน์ สุขลอย สาธารณสุขศาสตร์
39 617476018 นางสาวบุษยารัตน์ ดังแสง สาธารณสุขศาสตร์
40 617476025 นางสาวเมธาวลัย บุตรพุ่ม สาธารณสุขศาสตร์
41 617476027 นางสาวอาติยา สวัสดี สาธารณสุขศาสตร์
42 617476029 นางสาวมาริษา เปียรักใคร่ สาธารณสุขศาสตร์
43 617476032 นางสาววสิกมล ทองมาก สาธารณสุขศาสตร์
44 617476037 นางสาวดารารัตน์ ม่ิงมาลัยรักษ์ สาธารณสุขศาสตร์
45 618446046 นางสาวจิรัชยา ทองโอ สาธารณสุขศาสตร์
46 618476003 นางสาวเดือนฉาย โคตรมงคล สาธารณสุขศาสตร์
47 618476009 นางสาวจันทิรา ข าสอาด สาธารณสุขศาสตร์
48 618476018 นางสาวกมลทิพย์ สัตตาเลิศ สาธารณสุขศาสตร์
49 618476025 นางสาวพลอยไพลิน พลายเพชร สาธารณสุขศาสตร์
50 618476028 นางสาววริศรา นุชเกษม สาธารณสุขศาสตร์



หน้าท่ี 83/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1851
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 618476033 นางสาวเมตตา นวลมาตร สาธารณสุขศาสตร์
2 618476035 นางสาวปรารถนา อินทร์ให้ฤกษ์ สาธารณสุขศาสตร์
3 618476037 นายธนภัทร ไวจ าปา สาธารณสุขศาสตร์
4 619476001 นางสาวจิราวรรณ ฉายาสกุลศิลป์ สาธารณสุขศาสตร์
5 619476010 นางสาวประวีณา แซ่โกว สาธารณสุขศาสตร์
6 619476016 นางสาวพัชรี บุตรตา สาธารณสุขศาสตร์
7 619476045 นางสาวมณีรัตน์ นิลน้อย สาธารณสุขศาสตร์
8 610102796 นางสาวโรซาลีน สายู สาธารณสุขศาสตร์
9 614476001 นางสาวกุลวดี ค าแก้ว สาธารณสุขศาสตร์
10 614488001 นางสาวพันธ์ทิวา สหัสดี สาธารณสุขศาสตร์
11 615501005 นางสาวธัญวรัตม์ จันทร์ด า สาธารณสุขศาสตร์
12 616476015 นางสาวจิดาภา จันตะโก สาธารณสุขศาสตร์
13 616586019 นางสาวพัชราพร เหมือนจันทร์ สาธารณสุขศาสตร์
14 617476011 นางสาวเสาวลักษณ์ พลสุรินทร์ สาธารณสุขศาสตร์
15 617476015 นางสาวณัฏฐา วาดเขียน สาธารณสุขศาสตร์
16 617476024 นางสาวฐิติมา วัดละเอียด สาธารณสุขศาสตร์
17 617476026 นางสาวกันตพร ค าพาที สาธารณสุขศาสตร์
18 617476028 นางสาวฉัตรลดา ดูพงษ์ สาธารณสุขศาสตร์
19 617476031 นางสาวพัชรี สูญส้ินภัย สาธารณสุขศาสตร์
20 617476034 นางสาวอรกัญญา เจียมใจ สาธารณสุขศาสตร์
21 617501020 นางสาววรรณพา แก้วพ่วง สาธารณสุขศาสตร์
22 618476001 นางสาวสุณัฐกานต์ เสนยะบุตร สาธารณสุขศาสตร์
23 618476008 นางสาวศิริลักษณ์ มีวรรณะ สาธารณสุขศาสตร์
24 618476012 นางสาวปรียานันท์ เย็นเปิง สาธารณสุขศาสตร์
25 618476019 นางสาวกัณฐิกา นาคิน สาธารณสุขศาสตร์
26 618476026 นางสาวนูรุลฟาตีฮาห์ มะเย็ง สาธารณสุขศาสตร์
27 618476030 นางสาวดวงพร งามประเสริฐ สาธารณสุขศาสตร์
28 618476034 นายณัฐวุฒิ สัตย์ซ่ือ สาธารณสุขศาสตร์
29 618476036 นายกฤตยชญ์ ลักษณะภาวรรณ สาธารณสุขศาสตร์
30 618543013 นางสาวปิยธิดา จีนเทียน สาธารณสุขศาสตร์
31 619476003 นางสาวจตุพร ทองอุดท สาธารณสุขศาสตร์
32 619476014 นางสาวพรธีรา เพลาใง้ สาธารณสุขศาสตร์



หน้าท่ี 84/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ 1851
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 619476034 นางสาวอุทัย ทิมพิทักษ์ สาธารณสุขศาสตร์
34 619476046 นางสาวมะลิวัลย์ พุกบุตร สาธารณสุขศาสตร์
35 614446001 นางสาวนูรีน หะมะ พยาบาลศาสตร์
36 617446014 นางสาวพนิตา วงศ์พราหมณ์ พยาบาลศาสตร์
37 618446007 นางสาวปาริฉัตร์ ค าซาว พยาบาลศาสตร์
38 618446020 นางสาวสานียะห์ เปาะโน พยาบาลศาสตร์
39 618446024 นางสาวสูรายดาร์ มะสมัน พยาบาลศาสตร์
40 618446053 นางสาวพรลภัส มาตา พยาบาลศาสตร์
41 618446063 นางสาวเพชรรัตน์ จุลทะกอง พยาบาลศาสตร์
42 618446093 นางสาวสารยา พรมโคตร พยาบาลศาสตร์
43 618446102 นางสาวนุจรินทร์ ฮาบเมืองซอง พยาบาลศาสตร์
44 618446112 นางสาวเปรมกมล บุตรแก้ว พยาบาลศาสตร์
45 618446129 นางสาวนัทสุดา แก้วก่อง พยาบาลศาสตร์
46 619446008 นางสาวภัทรวดี ค ามะบาล พยาบาลศาสตร์
47 619446021 นางสาวจันทร์จิรา นวลดี พยาบาลศาสตร์
48 619446031 นางสาวพลอยไพรินทร์ เสือข า พยาบาลศาสตร์
49 619446041 นางสาววรัมพร ชนรินทร์ พยาบาลศาสตร์
50 619446068 นางสาวนิติพร ดวงพุฒ พยาบาลศาสตร์



หน้าท่ี 85/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ LC401
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

1 619446074 นางสาวอรุโณทัย เสนาภักด์ิ พยาบาลศาสตร์
2 619446078 นางสาวอานีตา สาและ พยาบาลศาสตร์
3 619446081 นางสาวอโณทัย ไชยหาญ พยาบาลศาสตร์
4 619446095 นางสาวเชิงตะวัน โยงกระโทก พยาบาลศาสตร์
5 619446106 นางสาวอารียา ผากงค า พยาบาลศาสตร์
6 619446133 นางสาวมุทิตา ล่ าสัน พยาบาลศาสตร์
7 619446171 นายธนาวุธ อินผิว พยาบาลศาสตร์
8 619446173 นางสาวจุฑามาศ จันเทพา พยาบาลศาสตร์
9 619446187 นางสาวดุสิตา จอนดอน พยาบาลศาสตร์
10 619446191 นางสาวพัชรสุดา ธนบุดศรี พยาบาลศาสตร์
11 619446214 นางสาวอภิรัญญา ทองย้ิม พยาบาลศาสตร์
12 619446225 นางสาวศิริลักษณ์ ภักดี พยาบาลศาสตร์
13 619446237 นางสาวพัชรินทร์ คนไว พยาบาลศาสตร์
14 619446243 นางสาวยุวธิดา ทองพลอย พยาบาลศาสตร์
15 619446249 นางสาวจิตตารัตน์ กันภัย พยาบาลศาสตร์
16 619446251 นางสาวนาทยา ดอบุตร พยาบาลศาสตร์
17 619446261 นายศักด์ิสิทธ์ิ ทาแก้ว พยาบาลศาสตร์
18 619446263 นางสาวชฎาพร ตองทอง พยาบาลศาสตร์
19 619446282 นางสาวแคทรียา โคตวงค์ พยาบาลศาสตร์
20 619446284 นางสาวจริยาพร กล้าหาญ พยาบาลศาสตร์
21 619446295 นายภัทรนันท์ พาช่ืน พยาบาลศาสตร์
22 617446043 นางสาวจาริการ์ แซ่เฮ้ง พยาบาลศาสตร์
23 617446058 นายณัศรีย์ เจ๊ะเด็ง พยาบาลศาสตร์
24 618446019 นางสาวฟิรดาวน์ สาและ พยาบาลศาสตร์
25 618446022 นางสาวเจ๊ะใบดะห์ กือจิ พยาบาลศาสตร์
26 618446041 นางสาวอัฟนาน ยูโซะ พยาบาลศาสตร์
27 618446054 นางสาวจิราพัชร คงกระพันธ์ พยาบาลศาสตร์
28 618446074 นายอัครพล มะณีศรี พยาบาลศาสตร์
29 618446097 นางสาวธนภรณ์ อนันทะสีหา พยาบาลศาสตร์
30 618446111 นางสาวศุภรัตน์ ภู่นวล พยาบาลศาสตร์
31 618446127 นางสาวมูรนี กะดะแซ พยาบาลศาสตร์
32 619446005 นางสาววิลาวรรณ เพชรทอง พยาบาลศาสตร์



หน้าท่ี 86/86

วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องสอบ LC401
ล าดับ รหัสผู้สมัคร ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา

33 619446017 นางสาววิลาสินี บุญทัน พยาบาลศาสตร์
34 619446030 นางสาวกชกร ยอดลี พยาบาลศาสตร์
35 619446039 นางสาวอมลวรรณ ทองเจริญ พยาบาลศาสตร์
36 619446043 นางสาวศศิประภา โกบรัมย์ พยาบาลศาสตร์
37 619446073 นางสาวอาทิติยา กงแก้ว พยาบาลศาสตร์
38 619446075 นางสาวกนกกร จันทร์แก้ว พยาบาลศาสตร์
39 619446079 นางสาวปิยวรรณ แสงกับ พยาบาลศาสตร์
40 619446088 นางสาวรัยมี วาเฮ็ง พยาบาลศาสตร์
41 619446105 นางสาวจิราพร ระวังไทยสงค์ พยาบาลศาสตร์
42 619446126 นางสาวนูรมีย์ ตาตอเละ พยาบาลศาสตร์
43 619446154 นางสาวนริศรา นะระมาศ พยาบาลศาสตร์
44 619446172 นางสาวกวินธิดา สุวรรณศรี พยาบาลศาสตร์
45 619446182 นางสาวธิดารัตน์ ศรีเศรษ พยาบาลศาสตร์
46 619446190 นางสาวปิยะนาถ พรมยม พยาบาลศาสตร์
47 619446209 นางสาวชุลีรัตน์ กุลฤทธ์ิ พยาบาลศาสตร์
48 619446222 นางสาวเกษมณี พวงไธสง พยาบาลศาสตร์
49 619446231 นางสาวสุขจฤณีร์ พิงไธสง พยาบาลศาสตร์
50 619446241 นางสาวซารีนา ยายอ พยาบาลศาสตร์
51 619446247 นางสาวพรวิภา กุทอง พยาบาลศาสตร์
52 619446250 นางสาวอนัญญา ยงรัมย์ พยาบาลศาสตร์
53 619446257 นายขวัญพร ส าราญสุข พยาบาลศาสตร์
54 619446262 นายศรศักด์ิ จิตละมุน พยาบาลศาสตร์
55 619446264 นายธวัชชัย ผิวเหลือง พยาบาลศาสตร์
56 619446283 นางสาวอรวดี หน่อแก้ว พยาบาลศาสตร์
57 619446292 นางสาวศิริวรรณ วิถี พยาบาลศาสตร์
58 619446297 นายตระกูล ดวงมณีย์ พยาบาลศาสตร์
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