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ประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 

ที ่๑๒๑๑/๒๕๖๕ 

เรื่อง ก ำหนดกำรขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ  
ประเภทผู้กู้รำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำเปลี่ยนสถำนศึกษำ ภำคเรียนที่ ๑ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

ระดับปริญญำตรี (ฉบับที ่๗) 
----------------------------------- 

ตำมท่ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำได้เปิดให้มีกำรขอกู้ยืมเงินผ่ำนระบบ ดิจิทัล Digital 
Student Loan Fund System (DSL) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
กำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ ประเภทกู้รำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำเปลี่ยนสถำนศึกษำ เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย     

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๓ ของค ำสั่งคณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่แทนสภำมหำวิทยำลัย
บูรพำ ที่ ๐๐๐๒๔/๒๕๖๒ ลงวนัที่ ๒  สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิกำรบดี และข้อ ๕ ของค ำสั่ง
มหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๑๑๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง กำรมอบอ ำนำจให้รองอธิกำรบดี
ปฏิบัติกำรแทน ประกอบกับค ำสั่งมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๒๐๗๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๙  
เรื่อง กำรมอบอ ำนำจให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต ปฏิบัติกำรแทนจึงขอให้นิสิตที่มีควำมประสงค์ขอกูย้ืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕  ตำมรำยชื่อแนบท้ำยประกำศ ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม 
 ๑.๑  เป็นผู้มสีัญชำติไทย        
                             ๑.๒  เป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 ๑.๓  ผู้กู้ต้องมีอำยุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ ในปีกำรศึกษำที่ยื่นค ำขอกู้ยืมเงินกองทุน 
ครั้งแรก 

 ๑.๔  เป็นผู้ที่มีผลกำรเรียนดี 
 ๑.๕  เป็นผู้มีควำมประพฤติดีไม่ฝ่ำฝืนระเบียบ ข้อบังคับของสถำนศึกษำขั้นร้ำยแรง
หรือไม่เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในกำรพนัน เสพยำเสพติดให้โทษ ดื่มสุรำเป็นอำจิณหรือ
เที่ยวเตร่ในสถำนบันเทิงเริงรมย์เป็นอำจิณ เป็นต้น 

 ๑.๖  เป็นผู้ท ำประโยชน์ต่อสังคมหรือสำธำรณะในระหว่ำงปีกำรศึกษำก่อนหน้ำ 
ปีกำรศึกษำที่จะขอกู้ยืม โดยมีหลักฐำนกำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสำธำรณะ 
ที่น่ำเชื่อถือ อย่ำงน้อย ๑ กิจกรรม 

        ๑.๗  ไม่เคยเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำใดๆ มำก่อน 
 
 / ๑.๘  ไม่เป็น...

เป็น... 



๒ 

 

         ๑.๘  ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงำนและรับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงประจ ำในหน่วยงำนของรัฐ 
หรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลำ  

 ๑.๙  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย      
 ๑.๑๐ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ ำคุก โดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เว้นแต่ 
เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ   
 ๑.๑๑ ไม่เคยเป็นผู้ที่ผิดนัดช ำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่จะได้ช ำระหนี้ดังกล่ำว 
ครบถ้วนแล้ว 

คุณสมบัติเฉพำะ ลักษณะที่ ๑  เป็นผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ที่มรีำยไดข้องบิดำ มำรดำ 
ผู้ปกครอง คู่สมรสในกรณีท่ีผู้ขอกู้ยืมได้ท ำกำรสมรสแล้ว รวมกันไม่เกิน ๓๖๐,๐๐๐ บำท ต่อปี  

คุณสมบัติเฉพำะ ลักษณะที่ ๒  เป็นผู้ศึกษำอยู่ในหลักสูตรและสำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำร
หลักซึ่งมีควำมชัดเจนของกำรผลิตก ำลังคนและมีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕  หลักสูตร/
ประเภทวิชำและสำขำวิชำเป็นไปตำมประกำศท่ีคณะกรรมกำรกองทุนก ำหนด  

คุณสมบัติเฉพำะ ลักษณะที่ ๓ เป็นผู้ศึกษำอยู่ในหลักสูตรและสำขำวิชำขำดแคลนหรือ
สำขำวิชำที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕  หลักสูตร/ประเภทวิชำและสำขำวิชำเป็นไปตำมประกำศ
ที่คณะกรรมกำรกองทุนก ำหนด   

ข้อ ๒ นิสิตด ำเนินกำรตำมตำรำงขั้นตอนกำรขอกู้ยืม ดังนี้ 
ล ำดับ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร วันเวลำ/สถำนที่ 

๑ ให้นิสิตผู้กู้รำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำที่เปลี่ยนสถำนศึกษำ 
 -  ด ำเนนิกำรลงทะเบียนขอรับรหัสเข้ำใชง้ำนระบบ ดิจิทัล Digital  
   Student Loan Fund System (DSL)/กยศ. Connect 

- ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.  ถึง ๑๘ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
https://wsa.dsl.studentloan.or.th หรือดาวน์
โหลดแอปพลิเคชั่น กยศ. Connect ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 

๒ ให้นิสิตผู้กู้รำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำที่เปลี่ยนสถำนศึกษำ 
 - ด ำเนินกำรเตรยีมเอกสำรตำม “รำยกำรเอกสำรประกอบค ำขอกู้ยืม” 
   เตรียมเอกสำร (พร้อมสแกนหรือถ่ำยภำพเป็นไฟล ์JPG , PDF ) ดังนี ้ 
 - รำยกำรเอกสำรประกอบแบบค ำขอกู้ยืมเงิน 
 

- ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. ถึง ๑๘ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เว็บไซต์กองกิจการนิสิต  http://affairs.buu.ac.th 
 

๓ ให้นิสิตผู้กู้รำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำที่เปลี่ยนสถำนศึกษำ 
- ด ำเนนิกำรยื่นกู้ยืมผ่ำนระบบ ดิจิทัล Digital Student Loan Fund  
  System (DSL)  พร้อมแนบไฟล์ Upload ตำมรำยกำรเอกสำรประกอบ
ค ำขอกู้ยืม ล ำดับที่ ๒ 
- วีดีโอแนะน ำวิธีกำรยื่นกู้ยืมผ่ำนระบบ DSL  

- ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. ถึง ๑๘ พ.ย. พ.ศ.๒๕๖๕ 
เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
https://wsa.dsl.studentloan.or.th 
 

๔ กำรตรวจเอกสำรและอนุมัติกู้ยืม 
๑. สถำนศึกษำตรวจเอกสำรกู้ยืมผ่ำนระบบ DSL    
๒. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำพิจำรณำอนุมัติกำรกู้ยืม 
 

- วันที่ ๑๖ พ.ย. ถึง ๑๘ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๕ 
- แจ้งผลผ่าน E-mail ของนิสิต 
เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
https://wsa.dsl.studentloan.or.th หรือ
แอปพลิเคชั่น กยศ. Connect ผ่านโทรศัพท์มือถือ 

/ ๕.ให้นิสิต... 

https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
http://affairs.buu.ac.th/index.php/detailbyteam/getdataFormByID/3/254
http://affairs.buu.ac.th/index.php/detailbyteam/getdataFormByID/3/254
http://affairs.buu.ac.th/index.php/detailbyteam/getdataFormByID/3/254
https://www.youtube.com/watch?v=of_ImH4OgqE&list=TLGGideGBU_oBpYzMDA2MjAyMQ&t=114s
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login


๓ 

 

ล ำดับ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร วันเวลำ/สถำนที่ 
๕ ให้นิสิตผู้กู้รำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำที่เปลี่ยนสถำนศึกษำ ที่ได้รับ

กำรอนุมัติกู้ยืม 
 - ด ำเนินกำรส่งเอกสำรประกอบค ำขอกู้ยืมเงินฉบับจริงตำมรำยกำร
เอกสำรประกอบแบบค ำขอกู้ยืมเงิน  
- รับบัตรคิวเข้ำท ำสัญญำกู้ยืมฯ 

- วันที่ 2๑ พ.ย. ถึง ๒๓ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๕   
ส่งด้วยตนเอง  
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา กองกิจการนิสิต  
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๑ 
ห้องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

๖ ให้นิสิตผู้กู้รำยใหม่ และผู้กู้ยืมรำยเก่ำที่เปลี่ยนสถำนศึกษำ   
จัดพิมพ์สัญญำกู้ยืมฯพร้อมแบบเบิกเงินภำคเรียนที่ ๑   
(ยังไม่ลงนำม) โดยจัดเตรียมเอกสำรดังต่อไปนี้ 
- สัญญำกู้ยืมเงินฯ  จ ำนวน ๓ ชุด 
- แบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม จ ำนวน ๓ ชุด    
- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของนิสิต จ ำนวน ๓  ฉบับ 
- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้แทนโดยชอบธรรม  
  จ ำนวน  ๓  ฉบับ  (กรณีนิสิตอำยุไม่ถึง ๒๐ บริบูรณ์  ) 
- ส ำเนำหน้ำบัญชีธนำคำรกรุงไทย/อิสลำมของนิสิต จ ำนวน ๑ ฉบับ 

- วันที่ 26 พ.ย. ถึง ๒๗ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๕   
- นิสิต อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ลงนามสัญญากู้ยืมฯ 
และแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ ๑ 
- นิสิต อายุไม่ถึง ๒๐ ปีบริบูรณ์ พร้อมผู้แทนโดย
ชอบธรรมพร้อมลงนามสัญญากู้ยืมฯ และแบบ
ยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ ๑   
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา กองกิจการนิสิต  
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น 2  
ห้องสัมมนากองกิจการนิสิต 211  
 

 

      ทั้งนี้ หำกนิสิตไม่ด ำเนินกำรตำมก ำหนดข้ำงต้น มหำวิทยำลัยจะถือว่ำนิสิตไม่ประสงค์ขอ 
กู้ยืมเงิน และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสำรกำรยื่นควำมประสงค์ขอกู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

จึงประกำศมำให้ทรำบทั่วกัน 

ประกำศ ณ วันที่  ๑๕  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

          (ลงชื่อ)             เอกวิทย์  โทปุรินทร์    

                                                            (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เอกวิทย์  โทปุรินทร์)   
                                                         รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต ปฏิบัติกำรแทน 
                                                                   อธกิำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 

 

 

 

 

 

 

 

  

ส ำเนำถูกต้อง 

                         
   (นำงสำวสังวำลย์  จนัทร์ด ำ) 
         นักวิชำกำรศึกษำ 

http://affairs.buu.ac.th/index.php/detailbyteam/getdataFormByID/3/254
http://affairs.buu.ac.th/index.php/detailbyteam/getdataFormByID/3/254


๔ 

 

รำยช่ือแนบท้ำยประกำศ  มหำวิทยำลัยบูรพำ ที่ ๑๒๑๑/๒๕๖๕  ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ที ่ รหัสนิสิต รำยชื่อ  คณะ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
1 63350061 นำงสำว อุริสยำ ตินตกร คณะดนตรีและกำรแสดง ด ำเนินกำรล ำดับที่ 4-6 
2 63350178 นำย ธมำชัย แกล้วกล้ำ คณะดนตรีและกำรแสดง ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 (รับบัตรควิเข้ำท ำสัญญำ) 

3 64350015 นำย ถิรวุฒิ ทรัพย์เปรมกิจ คณะดนตรีและกำรแสดง ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
4 64350029 นำงสำว ณัฐชำ ปู่พุก คณะดนตรีและกำรแสดง ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 (รับบัตรควิเข้ำท ำสัญญำ) 

5 65350002 นำย กฤตภำส พัชรีรัตน ์ คณะดนตรีและกำรแสดง ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
6 65350029 นำยกตัญญู พันสมตน คณะดนตรีและกำรแสดง ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 
7 65350039 นำยบัณฑติย์ สดุสังข ์ คณะดนตรีและกำรแสดง ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 

8 65350041 นำงสำว พิรญำณ์ เหล็กช่ืน คณะดนตรีและกำรแสดง ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
9 65350044 นำงสำว รุ่งนิพำ พลำพล คณะดนตรีและกำรแสดง ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 (รับบัตรควิเข้ำท ำสัญญำ) 

10 65350057 นำงสำว ณภัทร นิระบตุร คณะดนตรีและกำรแสดง ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
11 65350068 นำงสำว วิริยำ ปรีประดิษฐ ์ คณะดนตรีและกำรแสดง ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

12 65350084 นำย ปรำกำร เมฆกกตำล คณะดนตรีและกำรแสดง ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
13 65350094 นำย สุรภัทร บุญอนันต ์ คณะดนตรีและกำรแสดง ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
14 65350124 นำยธีรภัทร มะจันทคณุ คณะดนตรีและกำรแสดง ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 

15 65350140 นำงสำว รัญชลี อ้นมงคล คณะดนตรีและกำรแสดง ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
16 65350155 นำงสำว ดลพร พรหมศร คณะดนตรีและกำรแสดง ด ำเนินกำรล ำดับที่ 4-6 

17 65350164 นำงสำว มนัสนันท์ สร้อยสวสัดิ ์ คณะดนตรีและกำรแสดง ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
18 65350169 นำงสำว สุดำรัตน์ อ่อนสอำด คณะดนตรีและกำรแสดง ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
19 63330065 นำงสำว สุชัญญำ รัตนนรชัย คณะเทคโนโลยีทำงทะเล ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

20 65330016 นำงสำว ณัฐฑ์นรี สูงเนิน คณะเทคโนโลยีทำงทะเล ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
21 65330021 นำย ปรีชำ ธำน ี คณะเทคโนโลยีทำงทะเล ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

22 65330048 นำงสำว นำรีนำฎ นำงแล คณะเทคโนโลยีทำงทะเล ด ำเนินกำรล ำดับที่ 1-6 
23 65330061 นำงสำว กำญจนำพร เอี่ยมสมบูรณ์ คณะเทคโนโลยีทำงทะเล ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

24 65330065 นำงสำว ชลธิชำ เด่นจันทึก คณะเทคโนโลยีทำงทะเล ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
25 65330071 นำงสำว ธิชำกร เมืองสอง คณะเทคโนโลยีทำงทะเล ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
26 65330076 นำย บรรณสรณ์ สุวรรณธร คณะเทคโนโลยีทำงทะเล ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

27 65330077 นำงสำว ปัศย์ฑิญำ กรมแสง คณะเทคโนโลยีทำงทะเล ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
28 65330085 นำย สุเมธี ปำละดุก คณะเทคโนโลยีทำงทะเล ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

29 63430086 นำงสำว ศศิวิมล เชิดรัตนะสกลุ คณะบริหำรธรุกิจ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
30 64430034 นำย ธีรภัทร นุชวงษ์ คณะบริหำรธรุกิจ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
31 64430111 นำงสำว ภัสสร ธรรมรัง คณะบริหำรธรุกิจ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

32 65430010 นำงสำว พนิตพร แสงนวล คณะบริหำรธรุกิจ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 
33 65430025 นำงสำว นันทกำนต์ แสนเกต ุ คณะบริหำรธรุกิจ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

34 65430033 นำงสำวณัฐนำรี ถิ่นทวี คณะบริหำรธรุกิจ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 
35 65430059 นำงสำว ปุณภำณิน คณุกันหำ คณะบริหำรธรุกิจ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

36 65430085 นำย กนก ชัยวงค์ คณะบริหำรธรุกิจ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 4-6 
37 65430096 นำงสำว พรอำภำ นำคบุตร คณะบริหำรธรุกิจ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 (รับบัตรควิเข้ำท ำสัญญำ) 



๕ 

 

ที ่ รหัสนิสิต รำยชื่อ  คณะ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
38 65430097 นำงสำว นัชชำ กันยก คณะบริหำรธรุกิจ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 (รับบัตรควิเข้ำท ำสัญญำ) 
39 65430103 นำย ณัชพัฒน์ สุดศักดำ คณะบริหำรธรุกิจ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

40 65430111 นำงสำว ศิริลักษณ์ บุญเรืองยศศิร ิ คณะบริหำรธรุกิจ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
41 65430114 นำงสำว สุวิมล บัวรักษำ คณะบริหำรธรุกิจ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

42 65430144 นำย ปัญจรงค์ เดียวซิงห ์ คณะบริหำรธรุกิจ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
43 65430154 นำย อรรณพ บัวสำตร ์ คณะบริหำรธรุกิจ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
44 65430207 นำงสำว จิดำภำ ใจห่วง คณะบริหำรธรุกิจ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 (รับบัตรควิเข้ำท ำสัญญำ) 

45 65430214 นำงสำว ปวิตรำ โฉมผำ คณะบริหำรธรุกิจ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 (รับบัตรควิเข้ำท ำสัญญำ) 
46 65430230 นำงสำว ชนำภำ ศรีโยธำ คณะบริหำรธรุกิจ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

47 65430238 นำงสำว นวพร รอดสดุ คณะบริหำรธรุกิจ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
48 65430246 นำงสำว พิมพ์พิไล หงษ์วิเศษ คณะบริหำรธรุกิจ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

49 65430260 นำย จิรเมธ ป้องป้อม คณะบริหำรธรุกิจ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 1-6 
50 65430262 นำย เจมส์ โอซัลลิแฟน คณะบริหำรธรุกิจ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
51 65430268 นำย ธนวัต ชวำลำ คณะบริหำรธรุกิจ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

52 65430339 นำย ชินบัญชร พรประไพ คณะบริหำรธรุกิจ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
53 65430359 นำงสำว อำรีญำ บญุมำ คณะบริหำรธรุกิจ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 

54 65430366 นำย ณัฐพงษ์ ร่องอังจันทร์ คณะบริหำรธรุกิจ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
55 65430473 นำงสำว มัณฑนำ คงธนเศรษฐ ์ คณะบริหำรธรุกิจ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
56 65010034 นำย รำมมินทร์ อำมำน คณะพยำบำลศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

57 65200035 นำย พบพล ชำสอนตำกิจ คณะแพทยศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
58 64670010 นำย สิทธิศักดิ์ กันธิยะ คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

59 65170007 นำย ธนโชต ิบุญเจือ คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
60 65170010 นำย สรวิชญ์ ธัญญเจริญ คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

61 65170028 นำงสำว ทิวำพร เติมศริิศักดิ ์ คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
62 65170048 นำย แสงชัย โรจน์ธนิกกุล คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
63 65670009 นำงสำว ชำลิสำ บญุกอง คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 4-6 

64 65190006 นำงสำว อำมีเน๊ำะ สือแม คณะเภสัชศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 1-6 
65 65210011  นำงสำว ชรินรัตน์ สมตัว คณะเภสัชศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 

66 65210016  นำย ณัฐวุฒิ แก้วประสงค์ คณะเภสัชศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 
67 65210018  นำงสำว ธันยมัย อุทัยรัตน ์ คณะเภสัชศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 
68 65210019  นำงสำว นภสินธุ์ นวลสม คณะเภสัชศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 

69 65210020  นำงสำว นฤมล บิดำทุม คณะเภสัชศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 
70 65210023  นำงสำว ปิยะมำศ มั่นทองค ำ คณะเภสัชศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 

71 65210026  นำงสำว ภัคชุดำ ศิริโภค คณะเภสัชศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 
72 65210028  นำงสำว รัชนก ชูจิตรนำวิน คณะเภสัชศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 

73 65210032  นำงสำว ศุภนิดำ เอครพำนิช คณะเภสัชศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 
74 65210100 นำย ภัทรชนน ขำวด ี คณะเภสัชศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
75 65210124  นำงสำว อคิรำภ์ วิสัยงำม คณะเภสัชศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 



๖ 

 

ที ่ รหัสนิสิต รำยชื่อ  คณะ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
76 65210141  นำงสำว ฐิตำพร ค ำน ุ คณะเภสัชศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 
77 65210143  นำย ณัฐพงษ์ เอี่ยมลึก คณะเภสัชศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 

78 65210144  นำงสำว ณิญำภำ โกสมุำ คณะเภสัชศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 
79 65210147  นำงสำว ธรณศร เพียรอัจฉริยะ คณะเภสัชศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 

80 65210153  นำงสำว พิชญำภำ วงศ์พยัคฆ ์ คณะเภสัชศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 
81 65210206  นำงสำว แพรวำ ฤกษ์โหรำ คณะเภสัชศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 
82 65210208  นำงสำว วริญญำ โตรตันคุนต ์ คณะเภสัชศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 

83 65210209  นำงสำว สุรำงคณำ สิงห์ด ี คณะเภสัชศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 
84 62020244 นำงสำว กฤษณำ สนั่นจติร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

85 64020046 นำงสำว สุนิษำ บุญญำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
86 64020076 นำงสำว กมลวรรณ ค ำส ี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

87 64020244 นำงสำว อริสรำ พลำหำร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
88 64020245 นำงสำว อำทิตญำ คันธบุปผำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
89 64020521 นำย ชลกัณต์ เลำะเหลำงำม คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 4-6 

90 64020779 นำงสำว จุฑำทิพย์ พรมกณุำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
91 64020825 นำย ณกรณ์ แก้วยำภภำศร ี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

92 64020828 นำงสำว ณิชชญำภรณ์ รำชเนตร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
93 64520035 นำงสำว ปวันรัตน์ มะรัตน ์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 4-6 
94 65020005 นำงสำว สุพินญำ กำระสุข คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

95 65020042 นำงสำว พิพรพรรณ แถลงถ้อย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
96 65020083 นำย ณัฐนนท์ จ ำเมือง คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 1-6 

97 65020205 นำงสำว วรฤทัย หลักบ้ำน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
98 65020268 นำงสำว พลอยวรีย์ สร้อยทอง คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

99 65020293 นำงสำว จิตรำมำส โฉมสุข คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
100 65020296 นำงสำว ฐิติชญำ อนุรักษ์ชลนที คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 (รับบัตรควิเข้ำท ำสัญญำ) 
101 65020308 นำย วิรัตน์ จิตรใสเย็น คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

102 65020335 นำย บัญชำ ทองนพคุณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
103 65020351 นำงสำว วันวิสำข์ สุรยิวงศ์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

104 65020361 นำงสำว กัญจน์สติำ วงค์มุสิก คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
105 65020378 นำย ปรินทร ตุ๊กรุง คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 (รับบัตรควิเข้ำท ำสัญญำ) 
106 65020420 นำย ชยุตพล พุ่มทอง คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

107 65020437 นำย สิรวิชญ์ ทองมีมำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
108 65020496 นำงสำว กุลนิดำ งำมมีศร ี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 (รับบัตรควิเข้ำท ำสัญญำ) 

109 65020619 นำย กิตติคณุ อ้วนพรมมำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
110 65020642 นำงสำว บัณฑติำ ชมภูวิเศษ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

111 65020683 นำงสำว ซำเฟีย ซำยดิ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
112 65020705 นำงสำว ปรำยฟ้ำ เบนขุนทด คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
113 65020866 นำงสำว ศุภนิตำ อำด ำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
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ที ่ รหัสนิสิต รำยชื่อ  คณะ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
114 65020887 นำย คุณัชญ์ จรสัศรีวิศิษฐ ์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
115 65020902 นำย ณัฐพล โครพ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

116 65020919 นำย ธีรภัทร เจริญสลุง คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
117 65020947 นำงสำว พิชชำภรณ์ บุญเชิด คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

118 65020987 นำย สิทธินนท์ สงสังข์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
119 65520061 นำงสำว นภัสพร วณิชมณโีชต ิ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
120 65520088 นำงสำว เรืองรอง ป้อมสุวรรณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

121 65520092 นำย วสุธร ประยูรคล้ำย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
122 62140653 นำย พลพรรธน์ ศรีพรหม คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

123 62440087 นำงสำว อุษำ จินดำมนีลักษ์ คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
124 62440686 นำงสำว กัณฐมณี แก้วสวัสดิ ์ คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

125 63140032 นำย กันต์นธีร์ ปลำรบ คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
126 63440046 นำย รัชพล สีดำ คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
127 63440051 นำย ศิลำทัศน์ เจริญสุข คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

128 64140236 นำงสำว จุฑำมำศ อำจภักด ี คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
129 64140261 นำงสำว นิศำรัตน์ บญุศักดิ ์ คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 (รับบัตรควิเข้ำท ำสัญญำ) 

130 64140384 นำงสำว สิริกร รอดประพัฒน ์ คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
131 64140388 นำงสำว ชริญญำ เหลืองกมลจินดำ คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
132 64440027 นำย ณฐวัฒน์ สมสกุล คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

133 64440132 นำงสำว พูลนภัสพร อนันต์นำวีนุสรณ์ คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
134 64440140 นำงสำว กำญจนำ พอกล้ำ คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

135 64440161 นำย กิตติภณ อินสว่ำง คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
136 64440228 นำงสำว ปัทมวรรณ อินเทียน คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 (รับบัตรควิเข้ำท ำสัญญำ) 

137 64440284 นำงสำว ศศิพร  เจรญิสมุทรกุล คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 1-6 
138 65140020 นำงสำว อุมำพร พนมเริงศักดิ ์ คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 (รับบัตรควิเข้ำท ำสัญญำ) 
139 65140063 นำงสำว อนิญชนำ หำรประทุม คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

140 65140158 นำงสำว ณัฐภร มหพันธ ์ คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 4-6 
141 65140163 นำย ธิเบศธิ์ สงวนสุข คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

142 65140171 นำงสำว มนัสวรรณ วัฒโก คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 1-6 
143 65140189 นำงสำว จิดำภำ วงหำญ คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
144 65140193 นำงสำว ณัฐพัชร์ ดีชำต ิ คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

145 65140251 นำย จีรนำถ ทรัพย์ศริ ิ คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
146 65440044 นำย ชยณัฐ ศักดิ์ประศำสตร ์ คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

147 65440051 นำงสำว ธัญชนก รักสัตย ์ คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
148 65440095 นำงสำว ปัณณิกำ น้ ำค้ำง คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 1-6 

149 65440136 นำย กรธวัช อรัญยำ คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
150 65440145 นำงสำว นันต์นิสำ กิจสม คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
151 65440212 นำย เนติพงษ์ กระแสวุฒ ิ คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 



๘ 

 

ที ่ รหัสนิสิต รำยชื่อ  คณะ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
152 65440216 นำงสำว ปวิชญำ ค ำบุญเหลือ คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
153 65440227 นำงสำว แพรทอง ขุนฉิม คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

154 65440229 นำงสำว ภัทรำ ตั้นเจรญิ คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
155 65440264 นำงสำว มินตำ มีฟัก คณะรัฐศำสตร์และนิตศิำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

156 63090418 นำย วัชระ อนันตกูล คณะโลจสิติกส ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
157 64090169 นำงสำว ญำณภัทร ภักด ี คณะโลจสิติกส ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
158 64090174 นำงสำว นันทกำนต์ แสงเพิ่ม คณะโลจสิติกส ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

159 64090281 นำงสำว นภัคศร สิงห์ค ำ คณะโลจสิติกส ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
160 65090018 นำงสำว กำนต์สินี ฮึกขุนทด คณะโลจสิติกส ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

161 65090022 นำงสำว ณัฐิกำญจน์ กันอุไร คณะโลจสิติกส ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
162 65090065 นำย จิรพงศ์ สำจันทึก คณะโลจสิติกส ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

163 65090081 นำย พุฒิพัชร ชัยสำร คณะโลจสิติกส ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
164 65090143 นำงสำว ศิรำพร พำนแก้ว คณะโลจสิติกส ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
165 65090152 นำงสำว กำญจนสดุำ สถลนันท์ คณะโลจสิติกส ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

166 65090173 นำงสำว พริตำ แสงหัวช้ำง คณะโลจสิติกส ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 (รับบัตรควิเข้ำท ำสัญญำ) 
167 65090237 นำย ณัฐวุฒิ หินอ่อน คณะโลจสิติกส ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

168 65090245 นำงสำว ปุณญำพร จึงสมำน คณะโลจสิติกส ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
169 65090280 นำงสำว ธนัชญำ สำมำรถ คณะโลจสิติกส ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
170 65090308 นำงสำว อภิชญำ กองกุล คณะโลจสิติกส ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 (รับบัตรควิเข้ำท ำสัญญำ) 

171 65090313 นำงสำว กมลชนก บัวบุญ คณะโลจสิติกส ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
172 65090333 นำงสำว มำรสิำ บุญเผือก คณะโลจสิติกส ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 (รับบัตรควิเข้ำท ำสัญญำ) 

173 65090336 นำงสำว วรำงคณำ อุเทนะพันธ์ุ คณะโลจสิติกส ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 (รับบัตรควิเข้ำท ำสัญญำ) 
174 65090358 นำย สุพรรณ โพธิ์อ่อน คณะโลจสิติกส ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

175 65690007 นำงสำว ณัฐกำญ ท่ำเกษม คณะโลจสิติกส ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
176 65690016 นำงสำว นุชนำฏ จูชำกะสิก คณะโลจสิติกส ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 1-6 
177 65690029 นำงสำว วีรญำภรณ์ จีจอม คณะโลจสิติกส ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

178 65690039 นำย อนำวิน สังสว่ำง คณะโลจสิติกส ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 (รับบัตรควิเข้ำท ำสัญญำ) 
179 65690099 นำย อรุณโรจน์ อิ่มกมล คณะโลจสิติกส ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

180 63160173 นำงสำว จิรนันท์ แสงเรือง คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
181 64160014 นำงสำว พิชญำ มะโน คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 (รับบัตรควิเข้ำท ำสัญญำ) 
182 64160157 นำย กวินท์ เนตรกระจ่ำง คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

183 64160178 นำย ธนโชต ิลีหล้ำน้อย คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
184 64160224 นำงสำว พิมพิศำ บำนเย็น คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

185 65160145 นำย กฤษกร อร่ำมบุตร คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
186 65160166 นำย ธนกร พุ่มมำลำ คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 (รับบัตรควิเข้ำท ำสัญญำ) 

187 65160186 นำย ภัทรดนัย ศรีสำรำกร คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
188 65160215 นำย ชัยมนัส แอบสุข คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
189 65160238 นำย ศักรินทร์ บังเกิด คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 



๙ 

 

ที ่ รหัสนิสิต รำยชื่อ  คณะ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
190 65160268 นำย สรวิชญ์ ศรีสุข คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 4-6 
191 65160279 นำย ภูมิพัฒน์ บุญเรืองโรจน ์ คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

192 65160287 นำย อัษฎำวุธ แสงทอง คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
193 65160349 นำงสำว ภูฟ้ำ สุวรรณพันธ ์ คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

194 65160392 นำย เศรษฐพงศ์ เจียเปีย คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
195 65160396 นำงสำว อำรี แก้วสีครำ้ม คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 (รับบัตรควิเข้ำท ำสัญญำ) 
196 63030112 นำงสำว ศรัณยำ เช้ือหอม คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

197 64030300 นำงสำว ศรีจิตรำ จันทรตัน ์ คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
198 64030381 นำงสำว วนำรัตน์ กลิ่นขจรจันทร ์ คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

199 64030624 นำงสำว สุภำวดี อุปชิน คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
200 64030680 นำย ธนภัฐร เกตุทองสุข คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

201 65030014 นำงสำว ทรรศน์วรรณ กองอ้ำย คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
202 65030044 นำงสำว วำรุณยี์ วงศ์ษำ คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
203 65030045 นำงสำว สกุณำ สุกเหลือง คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

204 65030069 นำงสำว ณัฐพัชร เทียมสวัสดิ ์ คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
205 65030091 นำงสำว สุมินตรำ ตันติวงศ์วำณิช คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

206 65030150 นำงสำว ศลิษำ ทองสุก คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
207 65030163 นำงสำว รัตนภรณ์ บุญประสำทสขุ คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
208 65030165 นำงสำว สุพิชชำ หน่ำยคอน คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 (รับบัตรควิเข้ำท ำสัญญำ) 

209 65030198 นำงสำว กัญญำรัตน์ พิมพ์เงิน คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
210 65030199 นำย ธีรพัฒน์ พึ่งเกษม คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

211 65030208 นำงสำว ธิดำรัตน์ จันทร์หอม คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
212 65030260 นำงสำว ธนำภรณ์ อุปถัมภ ์ คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

213 65030281 นำย ภำณุพงศ์ จลุธนู คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
214 65030321 นำงสำว ประภำภัทร พิมพำเรือ คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
215 65030322 นำงสำว ปิยธิดำ พิพำกษำ คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

216 65030392 นำงสำว อัจจิมำ รังศร ี คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 (รับบัตรควิเข้ำท ำสัญญำ) 
217 65030395 นำงสำว อำรยำ สิงหฤกษ์ คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 (รับบัตรควิเข้ำท ำสัญญำ) 

218 65030421 นำงสำว พิมพ์ชนก บัวแดง คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
219 65030429 นำย วีระกำนต์ ดวงแก้ว คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
220 65030436 นำงสำว กรรณิกำร์ ด้วงค ำจันทร ์ คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

221 65030579 นำงสำว กิตติวรำ ดอนผิวไพร คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
222 65030620 นำงสำว กัญจ์ณฎัฐ์ เจียกกระจ่ำง คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 

223 65030629 นำงสำว ฐำนิตำ สภุำธ ี คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 
224 65030630 นำงสำว ฐิดำรตัน์ ชำดวง คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 

225 65030631 นำงสำว ฑิฆัมพร แซ่อึ้ง คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 
226 65030634 นำงสำว ธิดำรัตน์ ปลื้มกมล คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 
227 65030639 นำงสำว บุญสติำ บุหงำรัตน ์ คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 



๑๐ 

 

ที ่ รหัสนิสิต รำยชื่อ  คณะ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
228 65030640  นำย เบญจกูล พำล ี คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 
229 65030641  นำงสำว เบญจรตัน์ ฉ่ ำค ำ คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 

230 65030645  นำย ปุณณวิช แสนใจกล้ำ คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 
231 65030647  นำย ผดุงพงษ์ สุขบุญชูเทพ คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 

232 65030648  นำย พงษ์สิทธิ์ ศรีสุพรรณ คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 
233 65030649  นำงสำว พฤกษำรักษ์ ข ำอภัย คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 
234 65030651  นำงสำว พัชรำภำ ยิ่งชำต ิ คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 

235 65030653  นำงสำว พีรดำ ปี่ทอง คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 
236 65030661  นำงสำว วิรดำ ใจหยุด คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 

237 65030667  นำงสำว สุชำดำ พัดพรม คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 
238 65030669  นำงสำว อนัญญำ เกลี้ยงเกลำ คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 

239 65030670  นำย อภิวิชญ์ ภักคีร ี คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 
240 65030693 นำงสำว พัชรำภำ เจริญพล คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
241 65030733 นำงสำว สิรินภำ ฝั้นค ำสอน คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

242 65030742  นำย ทรงพล สวัสด ี คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 
243 65030743  นำงสำว ธมกร ธรรมพรสิน คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 

244 65030744  นำย ภูริภตัร อวนศร ี คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับ 1-6 
245 65030750 นำงสำว สุภัคณำงค์ สิงพำนวงษ์ คณะวิทยำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
246 62100117 นำย กิตติพงศ์ แก้วรุ่งเรือง คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

247 64100053 นำงสำว ณัฐรดี แสงครฑุ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 1-6 
248 65100080 นำงสำว ภัทรวดี แก้วศรยีงค ์ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

249 65100143 นำงสำว ธิดำพร แสนสุด คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 1-6 
250 65100153 นำย พรรษกร วงศ์อุป ี คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

251 65100172 นำย สุทธิพงศ์ ท้วมเสมำ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
252 65100201 นำย รัชชำนนท์ แสนสีหะ คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
253 64310170 นำงสำว ณิชำ แดงน้อย คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

254 64310180 นำงสำว กนกพร ดอนกระโทก คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
255 64310221 นำงสำว ปัณฑติำ จันทร์ศรีทอง คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

256 64310225 นำงสำว อินทิรำ อินทร์ล ี คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
257 64310256 นำงสำว สุวรำ โพธญิำณ คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
258 64310259 นำงสำว บัณฑติำ พรมแป้น คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 4-6 

259 65310009 นำงสำว ธนัชญำ กัตโร คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
260 65310012 นำงสำว อำซีซะฮ์ โต๊ะหมัด คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

261 65310022 นำงสำว นันธิตำ มังสำ คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
262 65310026 นำงสำว สุวิมล กันทะวงค์ คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

263 65310050 นำงสำว นุสรำ หมำยสุข คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
264 65310071 นำงสำว อริสรำ บุญทศ คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 4-6 
265 65310075 นำงสำว สุทธิพร บุญทำ คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 



๑๑ 

 

ที ่ รหัสนิสิต รำยชื่อ  คณะ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
266 65310224 นำย สิทธินันท์ สมณะ คณะวิทยำศำสตร์และศลิปศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
267 65410001 นำงสำว ฐิติมำ นิวัตร คณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

268 63050318 นำย อรรถชัย พีอุดม คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 4-6 
269 63050615 นำงสำว ทิพวรรณ เทพวงศ์ษำ คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

270 63050669 นำย ธีรวัจน์ อุดมวัชรพันธ ์ คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
271 64050065 นำย กฤตวิทย์ ไข่ค ำ คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
272 64050103 นำย ชนำธิป กรณ์ใหม ่ คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 4-6 

273 64050139 นำงสำว ภัทรำวดี สิงหำ คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
274 64050172 นำงสำว กุลปำณัสม์ ชมถนอม คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

275 64050270 นำย ชัชชัย หมื่นจ ำนงค ์ คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
276 64050272 นำย ไชยพัฒน์ พึ่งบรรหำร คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

277 64050292 นำย ธนภัทร ปรีชำเช่ียว คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
278 64050338 นำงสำว สิรำวรรณ สุทธิทิพย ์ คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
279 64050360 นำงสำว ศิริกร จติแสง คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

280 64050384 นำย พลวัฒน์ นุตตะโร คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
281 64050437 นำงสำว นริศรำ ภูลอยดง คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

282 64050446 นำย พิริยพงศ์ จัดของ คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
283 64050451 นำย ภูตะวัน ถนอมทรัพย ์ คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
284 64050454 นำย ยศพร กองอ้น คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

285 64050460 นำงสำว อธิชำ ฤทธ์ิเจริญ คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
286 64050543 นำงสำว กำนต์ชนิต นพพันธ์ศิร ิ คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

287 64050585 นำงสำว กัลยรตัน์ ชนะเนตร คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
288 64050592 นำงสำว กฤติยำ พันสุมำ คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

289 65050010 นำงสำว ณัฐพร สังกะส ี คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
290 65050064 นำย มงคลชัย มุธิตำ คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
291 65050113 นำงสำว เขมิกำ อะโสต คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

292 65050116 นำงสำว ณิชำภัทร รำญรอน คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
293 65050166 นำย จิรศักดิ์ แก้วทันค ำ คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

294 65050181 นำย กฤตภำส บุญเถื่อน คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
295 65050206 นำย ปิยะณัฐ ตรีกลุวิทยำรมณ ์ คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
296 65050242 นำย พีรณัฐ กำญจนพังคะ คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

297 65050277 นำงสำว ขัตติยำ เพชรสังข์ คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
298 65050278 นำงสำว จินดำรตัน์ แซ่อ๊ึง คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

299 65050295 นำงสำว ภัทรำ มติรวงษำ คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
300 65050301 นำย ศุภกิตติ์ กองแก้ว คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

301 65050302 นำย สรวิชญ์ อุดมกอง คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
302 65050311 นำย กีรดิต ภูกิ่งหิน คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 1-6 
303 65050318 นำย ชนำธิป ช่วยตั้ง คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 



๑๒ 

 

ที ่ รหัสนิสิต รำยชื่อ  คณะ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
304 65050360 นำย กันตพงศ์ จันทร์คงหอม คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
305 65050375 นำย พีรนันท์ รังสิทัตศุกล คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

306 65050386 นำย วิริทธ์ิพล สมสำ คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
307 65050394 นำย กลวัชร ทันสมัย คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

308 65050412 นำงสำว ธันญภร เดชฟุ้ง คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
309 65050421 นำย บุญส่ง จงเจริญ คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
310 65050423 นำงสำว ปำณสิรำ พิเดช คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

311 65050451 นำย อดิศร เข็มทอง คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 (รับบัตรควิเข้ำท ำสัญญำ) 
312 65050453 นำงสำว อรพินท์ บรรยง คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

313 65050457 นำย กฤตภำส วุฒิกุล คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
314 65050474 นำงสำว วิภำวี ปั้นมำ คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 4-6 

315 65050477 นำย สุรศักดิ์ แสงนำค คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 4-6 
316 65050528 นำงสำว พรธิดำ สีคังไพ คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 4-6 
317 65050552 นำย จิรำยสุ โยโล คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

318 65050556 นำงสำว นิศำชล มนตเ์ข็ม คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
319 65050560 นำย ธีรเดช แสงทองไชย ์ คณะวิศวกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

320 64060046 นำย ชนินทร์ มุกุระ คณะศลิปกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
321 65060005 นำงสำว นันท์นภัส สดุแก้ว คณะศลิปกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 (รับบัตรควิเข้ำท ำสัญญำ) 
322 65060023 นำงสำว ศรัญยำ อยู่ในธรรม คณะศลิปกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 4-6 

323 65060081 นำงสำว ลภสัรดำ ถนอมแนบ คณะศลิปกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
324 65060113 นำงสำว เวสำรัช เวชสัมฤทธ์ิ คณะศลิปกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

325 65060114 นำงสำว สุวนันท์ ค ำชำร ี คณะศลิปกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
326 65060173 นำย อิศเรศ เสี้ยวสกลุ คณะศลิปกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

327 65060182 นำงสำว สวรส ช่วยโพธิ์กลำง คณะศลิปกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
328 65060188 นำงสำว คิ้วช์ ผดุงกิจ คณะศลิปกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 (รับบัตรควิเข้ำท ำสัญญำ) 
329 65060204 นำงสำว ศิลป์ศภุำ เปลีย่นอ่ ำ คณะศลิปกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

330 65060207 นำงสำว อันดำมัน บุญโต คณะศลิปกรรมศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
331 62040098 นำย ธนพล งำมเจรญิ คณะศึกษำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

332 63040088 นำงสำว นันทนำ ปรำกฎช่ือ คณะศึกษำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
333 64040029 นำย พจน์ปรีชำ เกตุกุล คณะศึกษำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
334 64040034 นำย ภำณุพงศ์ บัวดอก คณะศึกษำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

335 65040052 นำย อิทธิเดช บุตรทะนำ คณะศึกษำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
336 65040064 นำงสำว จรัญญำ เกษมศร ี คณะศึกษำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 4-6 

337 65040089 นำงสำว อำยรดำ มงคล คณะศึกษำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
338 65040094 นำย พงษ์ณภัทร ป้องหมู ่ คณะศึกษำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 (รับบัตรควิเข้ำท ำสัญญำ) 

339 65040100 นำงสำว กฤษณำ แสงส ี คณะศึกษำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
340 65040146 นำงสำว สุวรรณนสิำ เจริญสุข คณะศึกษำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
341 65040159 นำงสำว จุฑำมำศ เดชสุภำ คณะศึกษำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 



๑๓ 

 

ที ่ รหัสนิสิต รำยชื่อ  คณะ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
342 65040166 นำงสำว มัทวัน จันทร์เพ็ง คณะศึกษำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 4-6 
343 65040177 นำย ภูเบศ แสงสว่ำง คณะศึกษำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 4-6 

344 65040203 นำงสำว ตรีมธรุส บญุยรักษ ์ คณะศึกษำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
345 65040276 นำย วำยุกูรณ์ ศรีมำศ คณะศึกษำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

346 65040340 นำงสำว มัชฌิมำ ฤกษ์พุฒิ คณะศึกษำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
347 65040354 นำงสำว กนิษฐำ กำรแก้ว คณะศึกษำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
348 65040377 นำงสำว มัลลิกำ สำยสมบตั ิ คณะศึกษำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

349 65040398 นำย ปิยะ พุ่มกระจ่ำง คณะศึกษำศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 4-6 
350 63080121 นำงสำว ฐิตำรีย์ ดวงดัน คณะสหเวชศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

351 64080252 นำงสำว วนิดำ นิลพัท คณะสหเวชศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
352 65080013 นำย กีรติ ปำระโชต ิ คณะสหเวชศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

353 65080076 นำงสำว นัชชำ นันทะลือชัย คณะสหเวชศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
354 65080171 นำย ปัทพงศ์ ดวงพัตรำ คณะสหเวชศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
355 65080180 นำงสำว พิชำมญช์ุ ดวงจิตร คณะสหเวชศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

356 65080283 นำงสำว ธันยกำนต์ ไทยมิตร คณะสหเวชศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
357 65180017 นำงสำว ธิติมำ ค ำเถื่อน คณะสหเวชศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

358 65180071 นำย สรวิชย์ อุปแก้ว คณะสหเวชศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
359 63070078 นำงสำว ธีรดำ พ่ึงเกษม คณะสำธำรณสุขศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
360 63070088 นำงสำว อริศรำ นวลแก้ว คณะสำธำรณสุขศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

361 65070048 นำย ดนัย ทับล้อม คณะสำธำรณสุขศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 4-6 
362 65070065 นำงสำว รุ่งนภำ ก้อนกลิ่น คณะสำธำรณสุขศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 1-6 

363 65070098 นำงสำว ณัฐนรินทร์ สุขใส คณะสำธำรณสุขศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
364 65070113 นำงสำว รุสนำนี สำแมง คณะสำธำรณสุขศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 4-6 

365 65070120 นำงสำว อธิชำ วนสันเทียะ คณะสำธำรณสุขศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 4-6 
366 65070123 นำงสำว อำทิตยำ ปำกด ี คณะสำธำรณสุขศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
367 65070185 นำงสำว ธนัญญำ แสนสุวรรณ คณะสำธำรณสุขศำสตร ์ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

368 65320005 นำงสำว อัมพวัน พลดงนอก คณะอัญมณ ี ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
369 63110069 นำงสำว จันทนิภำ ค ำมลู วิทยำลัยนำนำชำต ิ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

370 64110172 นำงสำว พิชชำนันท์ บรรเทำ วิทยำลัยนำนำชำต ิ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
371 65110090 นำงสำว ญำนิกำ สมชิต วิทยำลัยนำนำชำต ิ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 
372 65110097 นำงสำว นรัญรัตน์ เพิ่มเจรญิทรัพย์ วิทยำลัยนำนำชำต ิ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

373 65110101 นำงสำว วรรณรักษ์ จุลโลบล วิทยำลัยนำนำชำต ิ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
374 65110104 นำย อรชุน แล่กูด วิทยำลัยนำนำชำต ิ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 

375 65110217 นำย จิรำยสุ วิทิตกรกลุ วิทยำลัยนำนำชำต ิ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 3-6 
376 65110219 นำย หทัยนเรศ โฆษิตวุฒิพันธุ ์ วิทยำลัยนำนำชำต ิ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 

377 65110244 นำย ณัฐพล กองศิร ิ วิทยำลัยนำนำชำต ิ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 (รับบัตรควิเข้ำท ำสัญญำ) 
378 65110246 นำย นนทกร จันทโยธำ วิทยำลัยนำนำชำต ิ ด ำเนินกำรล ำดับที่ 5-6 


