
ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

1 1 4 61106010001 น.ส.ฉัตรชนก โชตกิจธนสาร

61106010046 น.ส.พุธิตา สุวรรณไตร

61106010068 น.ส.คณัฏฐา ยืนนาน

61106010136 น.ส.อิสริยา รองแก้ว

2 3 5 61104010003 นายไกรฤกษ์ ก้อนแก้ว

61104010007 นายทศวร เอกบุญ

61104010234 นายบวรรัตน์ เจริญทนัง

61104010244 นายรัชชานนท์ สุริยะ

61104010245 นายเลิศชาย ทองเถาว์

3 4 5 61104010226 นายชัยวุฒิ วัฒนจรูญโรจน์

61104010302 นายกวิน กุศลไพศาล

61104010309 นายธนพัฒน์ ล้ิมวงศ์รุจิรัตน์

61104010431 นายชัชวาลย์ สุตนนท์

61104010452 นายอินกาย ฉิมกิจ

4 5 5 61106010086 น.ส.ณัฐณิชา ศรีสลวย

61112010061 น.ส.วรัชยา พรหมสุวรรณ

61112010066 น.ส.ศศินา โมฬี

61167010019 น.ส.เกวลิน ปงชาค า

61167010066 น.ส.วริยา มูลมา

5 6 5 61106010061 น.ส.กรรณิการ์ สีทา

61106010069 น.ส.เครือมาศ บุญแนบ

61112010055 น.ส.ภิญญ์พลอย วัฒนชลสิทธิ์

61112010084 น.ส.เขมมิกา แย้มเยื้อน

61167010133 น.ส.ศุภดา นาคสถิรไกร

6 8 4 61104010240 นายพิพัฒน์ วงศ์วิไล

61104010308 นายณพัทธ แก้วโกมุท

61104010318 นายมานพ จุลวานิช

61104010437 นายนัทธวัฒน์ บัวเอี่ยม

7 9 4 61104010001 นายกัญจน์ เจริญวิภาดา

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

61104010002 นายโกวิท วีรกิจมหานนท์

61104010008 นายวีรภัทร สุขฉ่ า

61104010241 นายภาคิน ทรงคุณเวช

8 10 4 61104010224 นายชลสิทธิ ์รามัญวงษ์

61104010317 นายภูกฤษ ศิริผล

61104010439 นายนิติวัชร์ อัครเลิศภิญโญ

61104010453 นายอิสรา แสงอินทร์

9 11 5 61104010072 น.ส.จิตธนา อินถา

61104010076 น.ส.ณัฐฐาพร ตะโกเนียม

61104010091 น.ส.ปณิตา เทียนค า

61104010103 น.ส.วรรณพร ชุ่มชื่น

61104010255 น.ส.ณัฐธิดา ชื่นสวัสด์ิ

10 12 4 61147010005 น.ส.ทิพย์นรี อุยสุย

61147010019 น.ส.กนกวรรณ ประสาทเขตร์การ

61147010021 น.ส.เกศกมล อยู่นุช

61147010052 น.ส.สิริวิมล จงฤทธิ์

11 13 5 59104010107 นายสราวุฒิ งามจริยางกูร

59104010239 นายธนบัตร กิขุนทด

59104010263 นายรุจชานนท์ ต้ังกมลวัฒนา

59104010270 นายวิทวัส โคตรประทุม

59104010340 นายภัทรพงศ์ โตโพธิก์ลาง

12 14 5 61104010079 นายเตชภาส รักขนาม

61104010081 นายธนโชติ อ่อนนะนัย

61104010086 นายธีรดนย์ เชื้อสะอาด

61104010088 นายเนติภูมิ แก้วมณฑา

61104010090 นายปฏิภาณ สายทอง

13 15 5 61106010027 น.ส.ชุติกาญจน์ วราโพธิ์

61106010031 น.ส.ธัญญรัตน์ แสงพิศาล

61106010127 น.ส.วิรัลพัชร นิละพันธ์



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

61167010034 น.ส.ธนาภรณ์ ธานีสูตร

61167010070 น.ส.ศิรกาญจน์ ธัญวัฒน์อภิโชติ

14 16 5 61171010094 น.ส.บุษกร อ่อนวงศ์

61171010098 น.ส.พีรดา รอดแย้ม

61171010100 น.ส.วรรณวิศา แก่นสา

61171010104 น.ส.สลินทิพย์ พุม่มูล

61171010105 น.ส.โสภาพรรณ ตรีถาวรพิศาล

15 17 4 61109010020 นายฐาปนัท สุรัตพิพิธ

61109010031 นายยสินทร ศรศักดา

61109010037 นายสุกัลย์ เสือข า

61109010314 นายธนดล แก้ววิบูลย์พันธุ์

16 19 4 61104010482 นายก้องเกียรติ ศรีหาค า

61171010016 นายธนัยนันท์ ห่วงถวิล

61171010082 นายสิทธิกร ต้ังจิตวิริยะสกุล

61171010120 นายภานุพงศ์ พฤกษชาติ

17 20 5 61167010012 น.ส.ทิพย์วรรณ บุญคูณ

61167010076 น.ส.สุพรรณิการ์ อิทธิบูชาเกียรติ

61167010124 น.ส.สุธิดา นาแพร่

61167010148 น.ส.พรพิชชา ช่างเรียน

61167010152 น.ส.วริศรา ผิวค า

18 21 4 61109010139 นายภราดร แก้วบริสุทธิ์

61109010436 นายณัฏฐพล เตียวัฒนานนท์

61109010442 นายธารา สถาพรพิริยะเดช

61109010449 นายภาสกร มูลซาว

19 22 5 60104010169 น.ส.ทิพวรรณ ทองสุข

60104010195 น.ส.ภัทรสุดา คุณวงค์

60109010230 น.ส.อินทิรา อินทรัตน์

60109010298 น.ส.ชาลิตา ค าเมือง

60171010025 น.ส.ณิชกานต์ เลิศสุดประเสริฐ



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

20 23 4 59104010058 นายปรมะ กสิณกรณ์

59104010203 นายธีรศักด์ิ มะแม้น

61104010038 นายธนภูมิ ใจตรง

61104010260 นายปฐมพงศ์ กันยา

21 24 5 61109010110 น.ส.ธิภาพร ค าจันทร์ดา

61109010113 น.ส.ศิรประภา เจริญทรัพย์

61109010240 น.ส.สุจิตตรา ฟักสมบูรณ์

61171010065 น.ส.จีรนันท์ นวลอนันต์

61171010078 น.ส.ภูญานี เพ็ชรตะคุ

22 25 5 61109010040 น.ส.สุมัณฑนา บริบูรณ์คติ

61147010014 น.ส.นิชา ทองนุช

61171010019 น.ส.นัชพร พ้นภัย

61171010086 น.ส.สุวพัชร จวนสาง

61171010115 น.ส.ณิชณฐินี กิตติยศธารีย์

23 26 4 61171010013 น.ส.ตันหยง ขุนอินทร์

61171010060 น.ส.กิตติปิยะดา กิตติกุลนที

61171010076 น.ส.พิชญาดา ปิน่นพภัณฑ์

61171010110 น.ส.ขวัญชนก มงคลปัญญาวุธ

24 27 5 61171010004 น.ส.กวิตา ภาลีขันธ์

61171010018 น.ส.นภัสสร พรายอ าไพ

61171010025 น.ส.ปิยากร สิริยากร

61171010031 น.ส.เมธาพร พรมมะลี

61171010074 น.ส.ประภัสนัน อ้นอารี

25 28 5 61171010022 น.ส.ใบเฟิร์น ซ่อนกล่ิน

61171010040 น.ส.อัมพิกา วงศ์นิวัฒน์

61171010084 น.ส.สุภาวดี ห่ามกระโทก

61171010119 น.ส.ภริยาภรณ์ หุน่เเก้วชมภู

61171010121 น.ส.วรินทร เจตน์จ านงจิต

26 29 5 61104010030 นายสิทธิชาติ พิมพ์เสน



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

61104010155 นายพีรฉัตร ปรีเพ็ชร

61104010170 นายวีรพล เย็นทะชิต

61104010183 นายแสนปิติ จันแทน

61104010477 นายวัชเรศ ตาดี

27 30 5 60104010552 น.ส.ณิชา บริสุทธิ์

60104010560 น.ส.บุษยมาส แสงอรุณ

60104010570 น.ส.มาวลี อาจหาญ

60104010591 น.ส.อัชฌารัตน์ จันทร์พวง

60109010521 น.ส.รุจิรา พันภักด์ิ

28 31 5 61104010012 น.ส.นันทนัช ภูริอิทธิพัฒน์

61104010022 น.ส.ศวนีย์ เจริญพรประเสริฐ

61104010408 น.ส.นุชนาถ อ่อนชาติ

61104010411 น.ส.ปรียาภรณ์ ยอดระบ า

61109010244 น.ส.ชัชญาดา สมารักษ์

29 32 4 61104010010 นายกานต์ อุดมพันธุ์

61104010037 นายธนพล พันโน

61104010257 นายทศพร ปัน้สุข

61104010268 นายวิวัฒน์ แก้วบุตรตา

30 33 5 61104010232 น.ส.ธัญวรัตน์ ขวัญราช

61104010239 น.ส.พัทธนันธ์ สุตันตานนท์

61104010248 น.ส.สินันท์ ศรีสมบูรณ์

61104010250 น.ส.กัลยรัตน์ สาสนะ

61104010343 น.ส.จินตนา มินต๊ะขัด

31 34 4 58112010088 นายภาคภูมิ พัวพันธุ์

58112010136 นายปวริศ ธ ารงสินถาวร

58112010149 นายอติวัณณ์ ทิพย์พรวงษ์

58112010150 นายอิรฟาน ปะดุกา

32 35 4 61104010274 นายกฤษฎาธาร เเก้วสว่าง

61104010282 นายธนพล โพธิพล



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

61104010294 นายศรีรพล อุณรุท

61104010300 นายอัมรินทร์ ใจยศเส้า

33 36 5 60104010546 น.ส.ชฎาทิพย์ สวรรยารัตน์

60104010571 น.ส.รมิตา ธีรธนิตนันท์

60109010040 น.ส.พิชชารัตน์ บรรจงแก้ว

60171010112 น.ส.สุพิชญา ใบกุหลาบ

60171010262 น.ส.เบญจวรรณ ชัยภูริมาศ

34 37 5 61106010037 น.ส.พชรพร กลีบทอง

61106010056 น.ส.อังชลีพร งามวิริยะธรรม

61112010048 น.ส.น้ าฝน หุม้ไธสง

61112010071 น.ส.สุพิชชา สุรพรไพบูลย์

61167010095 น.ส.ช่อลัดดา นางหลาด

35 39 4 61109010398 น.ส.ปิยนันท์ ชีวอารี

61109010402 น.ส.วรรณพร โพละนก

61109010405 น.ส.สุภพร งามโสภาสิริสกุล

61109010406 น.ส.อนันตญา ศักด์ิสอาด

36 40 5 61109010118 น.ส.ณิชากรณ์ แสงมณี

61109010122 น.ส.ปิยกาญน์ ทิจะยัง

61109010126 น.ส.ศศิธร เจนขบวน

61109010127 น.ส.ศิริวรรณ เงินงอก

61109010243 น.ส.กัญญาภัค ดิษยวงศ์ชัย

37 41 4 61109010157 นายชนัญชน์ เนตรประสิทธิ์

61109010249 นายศรัณยพงศ์ คุณากรพัฒนาการ

61109010427 นายศรัณวัชร์ พูนจิรานิตย์

61109010428 นายศุภกรณ์ เกตุบางลาย

38 42 4 61104010218 น.ส.โสรญา อุดทังใข

61104010414 น.ส.ปิยธิดา ค าแดง

61104010419 น.ส.รติมา บ่อเพทาย

61104010421 น.ส.อนันตญา ปัญญาพรม



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

39 43 5 58112010094 น.ส.ลักษมณ ศุภณฐาพร

58112010097 น.ส.วิศิษฏ์ศิริ ล้อมวงษ์

58112010098 น.ส.ศรันยา เตชะวโร

58112010099 น.ส.ศรุดา วิศาลสิงห์

58112010123 น.ส.กาญจนา มลามาตย์

40 44 5 61104010033 น.ส.จิรประภา นาคเล็ก

61104010043 น.ส.นันทวัน ศรีกันชัย

61104010044 น.ส.ปภาวดี วัฒนชัย

61104010062 น.ส.อรอนงค์ กสิกิจเมธา

61104010328 น.ส.มาริน่า มีปัญญา

41 45 4 61112010035 นายชยทัต ไพบูลย์อภิบาล

61112010064 นายวุฒินันท์ สินธุ

61112010080 นายอินทรวัจน ธารไพฑูรย์

61112010099 นายอธิคม บุตรเล็ก

42 46 4 61109010084 น.ส.สิตานันท์ โชคเหรียญสุขชัย

61109010200 น.ส.ดรุณี กิมทรง

61109010209 น.ส.รดา แก้วฉาง

61109010360 น.ส.อภิศรา นวนป้อง

43 47 4 61109010210 นายรวิชญ์ จันทร์รัตน์

61109010214 นายศรพรหม กิตติกุล

61109010216 นายศุภชัย แก้วอ่วม

61109010344 นายพุฒิพงศ์ ส าราญพานิช

44 48 4 61109010057 นายตะวัน ญานเสถียร

61109010058 นายทวีชัย ไตรพรม

61109010081 นายวีรภัทร พานิช

61109010349 นายรัชพล เทวะปรมาภรณ์

45 49 4 61109010047 นายคุณากร ภิรมย์เลิศ

61109010054 นายฐิติภัทร์ ตุลยะปรีชา

61109010068 นายปัณณทัต สร้อยทอง



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

61109010218 นายอภิมุข วิเชียรหาญ

46 50 5 61109010021 นายณกรณ์สธน ศรีส้มแก้ว

61109010025 นายนวพรรษ มณีนิล

61109010029 นายพัชรพล ภูบุ่บผา

61109010032 นายวรกันต์ ดาวแจ้ง

61109010154 นายติวานนท์ สายลือนาม

47 52 5 61109010066 นายประวิทย์ มีตา

61109010076 นายวณัฐพงศ์ อายุวงศ์

61109010338 นายธีรวัฒน์ ศรีศรี

61109010348 นายรณกฤต พงษ์พันธ์

61109010350 นายราเชน มอญแช่มช้อย

48 53 5 61104010346 น.ส.ธนัชชา ชูแก้ว

61104010347 น.ส.นุชจรี สิทธิมหาทรัพย์

61104010359 น.ส.สุดารัตน์ มูลสวัสด์ิ

61104010361 น.ส.อังคนา พุทธพงษ์

61104010365 น.ส.จตุพร ทาป้า

49 54 5 61112010033 น.ส.จิระภัทรสรณ์ บุญใหญ่

61112010034 น.ส.ฉัตรชนก กรรณจิตร

61112010090 น.ส.ณัฐชา พนะสันต์

61167010123 น.ส.สุธิดา จังหวัด

61167010155 น.ส.สายธาร ธรรมคุณ

50 55 5 61104010199 น.ส.ภูริชญา นามมะปราง

61104010348 น.ส.นูรอานีส หะยีอารง

61104010352 น.ส.รัตติกาล ปานพืช

61104010371 น.ส.ซอฟียะ นิมี

61109010455 น.ส.อรนรินทร์ อินทรีย์

51 56 5 61171010007 น.ส.ฐิติรัตน์ เส่ียงบุญ

61171010028 น.ส.ภัทรวดี ทองรุ่งงาม

61171010068 น.ส.ณิชนันทน์ มิฮารน



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

61171010085 น.ส.สุมินชา ธรรมกิตติ

61171010122 น.ส.อริศราพร บุตรอากาศ

52 57 5 61171010001 น.ส.กมลวรรณ เกิดท่าไม้

61171010009 น.ส.ณัชชานุช คล่องส่ังสอน

61171010038 น.ส.อริสา เเพน้อย

61171010039 น.ส.อโรชา เเพน้อย

61171010132 น.ส.ชลณิชา มัดตาเฮต

53 58 5 60104010281 น.ส.พิชชาภา กิจบุญศรี

60104010521 น.ส.ผกาสินี สินธนไพศาล

61106010073 น.ส.ฉัตรสุดา บุญชนะ

61106010114 น.ส.มลทิสา ธุสมุทร

61167010052 น.ส.พีชาณิกา บุญปัญญาธนาชัย

54 59 5 61109010100 นายวศิน ขวัญจิตร

61109010161 นายวุฒิธรรม วงศ์ยืน

61109010287 นายนราธิป เชาวนะพานิช

61109010362 นายกฤษฎา ต่อพัฒนนันท์

61109010374 นายพงศ์พัฒน์ พิณเกษม

55 60 4 61109010274 น.ส.ภัทรณิดา เจ๊ะแว

61109010279 น.ส.วรณิษฐา ต๊ิบกันเงิน

61109010459 น.ส.จรรยวรรธน์ ระดมวงษ์

61109010462 น.ส.ฐิตินันท์ เอี่ยมป๊อก

56 61 5 61106010008 น.ส.ธัญวรัตม์ จารุพุทธิศิริพจน์

61106010103 น.ส.พนิตพิชา สมศักด์ิ

61106010106 น.ส.พัชรินทร์ พิพัฒน์

61106010123 น.ส.วรพรรณ เอี่ยมทอง

61109010120 น.ส.นันท์นภัส ฟูกระเด่ือง

57 62 4 60104010307 น.ส.อนรรฆอร ร่มร่ืน

60104010500 น.ส.สุภารักษ์ บุญค า

60104010513 น.ส.ทัศนีย์ อ่อนเพ็ง



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

60104010540 น.ส.กชกร คุ้มแก้ว

58 63 4 61167010007 นายอนุธัช พัฒนภักดี

61167010058 นายภาณุพงศ์ งามยิ่งไพศาล

61167010085 นายเอกอมร จิระโร

61167010108 นายภาณุวัฒน์ จารุพงศ์ไพศาล

59 64 5 61109010056 น.ส.ณัฐวิภา เครือเขื่อนเพชร

61109010207 น.ส.ปณาลี ผดุงกิจ

61171010026 น.ส.พรปวีณ์ ทิวะตรัยพัฒน์

61171010103 น.ส.วีรยา ทองออน

61171010118 น.ส.ปรียานุช สะเดา

60 65 4 60171010037 น.ส.นภาพร อรุณชัชวาล

60171010122 น.ส.อมรรัตน์ จักรไชย

60171010127 น.ส.อาทิติยา คงดี

60171010261 น.ส.ธิดารัตน์ มังคละ

61 66 4 61109010194 นายกิตติคุณ แสงสวิทย์

61109010339 นายนัฐวุฒิ จันทหาร

61109010353 นายศุภกร ทรงมีทอง

61109010361 นายอรรถพล รักกันท า

62 67 5 61104010212 น.ส.วนิดา เรือนนุช

61104010366 น.ส.จิรนุช สุวรรณจิระ

61104010402 น.ส.ดุลณียา ขันธเกตุ

61171010036 น.ส.อภิญญา พวงทวี

61171010054 น.ส.นภัสสร แซ่ต้ัง

63 68 4 61104010083 นายธนากร เรืองแสง

61104010102 นายฤทธิฑิ์ชาญ แสงดึก

61104010110 นายสหัสวรรษ เรือนทอง

61104010119 นายอานนท์ นากปัด

64 69 5 61104010027 น.ส.ธนพร บุญนาค

61104010131 น.ส.ณัชฐิตา ขมานุวงศ์



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

61104010145 น.ส.นฤชา ศุกรกาญจน์

61104010160 น.ส.มาริษา นาคสุข

61104010185 น.ส.อรัญญา วงศ์สวัสด์ิ

65 70 5 61109010022 นายทิวากร ค าจีน

61109010048 นายจักรพงศ์ แย้มกระจ่าง

61109010193 นายกวินท์ ภูแล่นปิว

61109010212 นายวรินทร พงษ์เก่า

61109010319 นายพงศ์สิน สันทกิจไพบูลย์

66 71 5 60106010039 น.ส.เสาวลักษณ์ ธรรมดี

60106010040 น.ส.อลิศา วงศ์สง่า

60106010043 น.ส.กนกภรณ์ บุญขวาง

60106010074 น.ส.ณัฐริดา ดวงบุปผา

60106010162 น.ส.อนงค์นาถ มาลา

67 73 5 61104010208 นายกิตติกร เทศเอี่ยม

61104010215 นายสถิตเทพ ภูรั่กษ์

61104010339 นายกิตติธัช โชคสถิตไพบูลย์

61104010388 นายสุชาพงค์ รุ่งเรือง

61104010417 นายพันธกานต์ ทองตาม

68 74 4 61104010211 น.ส.รุจิรา เเสงสุวรรณ

61104010396 น.ส.จณิสตา รอมาลี

61106010085 น.ส.ณัฐชยา นวลใย

61106010134 น.ส.อัญนิสา โสธรกุล

69 75 5 61104010014 น.ส.บุษราพร ร่ืนพิทักษ์

61104010394 น.ส.กัญญารัตน์ ศรีคล้าย

61104010418 น.ส.ฟาริดา นาสมศรี

61171010056 น.ส.ประภาพร ศุภไทย

61171010108 น.ส.กฤติยา ราศรีสิทธิ์

70 77 4 61104010393 น.ส.กนกวรรณ ร่ืนรมย์

61104010405 น.ส.นรีกานต์ ศรีแก้ว



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

61104010415 น.ส.พรรณพัชร อุ่นศิริ

61104010420 น.ส.สุกัญญา ตรีสุนทรรัตน์

71 78 4 60104010466 น.ส.ณัฏฐ์นรี รามอินทร์

60104010467 น.ส.ณัฐศิริ นิคุณรัมย์

60104010486 น.ส.วราภรณ์ พรมพุก

60104010492 น.ส.สิริฤทัย กิมทอง

72 79 4 59109010400 น.ส.กรชนก วรสวัสด์ิ

59109010425 น.ส.ดารณี ศรีสุชินวงศ์

59109010436 น.ส.เบญญาภา สุขะชีวานนท์

59109010449 น.ส.เพ็ญญาภา สุขเจริญ

73 80 5 61109010137 นายปฏิภาณ เหลืองอ่อน

61109010255 นายนฤดล อิ่มอุดม

61109010435 นายชาญชัย โกกะนุทรานนท์

61109010443 นายธีรธร ถุไกรวงศ์

61109010444 นายธีรภัทร มีธรรม

74 81 5 61109010061 น.ส.ธนัญญา ล้อมกลาง

61171010012 น.ส.ดวงจันทร์ ไชยราช

61171010037 น.ส.อรรัมภา ตันสงวน

61171010062 น.ส.เกตุแก้ว วงศ์บัวสอน

61171010080 น.ส.วรรณนิชา อาสายศ

75 82 5 59106010091 น.ส.ปทิตตา เทศฉาย

59115010012 น.ส.จีรัชญาญ์ กักเงิน

59115010171 น.ส.ปวันรัตน์ วาดเขียน

59115010240 น.ส.สุดารัตน์ สวัสดี

59171010364 น.ส.ศศิกานต์ โหติธะนัง

76 83 4 61104010202 น.ส.สายฝน สุวรรณแสน

61104010358 น.ส.สุดารัตน์ ถัดทะพงษ์

61104010372 น.ส.ฐิติพร แสงงาม

61104010390 น.ส.เสาวนีย์ เกติยะ



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

77 84 4 61104010399 น.ส.ชุลิตา ชิงชนะ

61167010057 น.ส.ภัทรภร ประจิตร์

61167010064 น.ส.วรรณรัตน์ ศักด์ิสุริยา

61167010077 น.ส.อชิรญา เพชรเสนา

78 85 5 60104010264 นายศิวัช หมันนุ่ม

60104010305 นายสรณัย หน่อแก้ว

60104010512 นายทรงกลด ตันประเสริฐ

60104010556 นายธนิสร เชาวดี

60104010578 นายวีระ ทองภา

79 86 5 60104010478 น.ส.บุษกร เกาเกล้ียง

60171010014 น.ส.ชนิสรา พัฒนโพธิ์

60171010150 น.ส.ฐิติพร ทีปสว่าง

60171010154 น.ส.ณัฐญาดา จันทวงศ์

60171010266 น.ส.สิรินทร ทับทิมไสย์

80 87 5 59109010373 น.ส.พิมพ์นุสร ทวีวัฒนานนท์

59109010789 น.ส.ภัทราพร สายใย

60104010589 น.ส.อรวรรณ สุขมั่น

60106010077 น.ส.ดารุณี มูฮ าหมัด

60106010128 น.ส.มุทิตา พันยา

81 88 4 61109010101 นายวิโรจน์ ดีมาก

61109010102 นายสราวุฒิ หลักทอง

61109010103 นายสัญฐิติ สุธรรม

61109010383 นายอนุสิษฐ์ ปีติเลิศวงศ์

82 89 5 59171010105 น.ส.ปวิชญา จาตุรพิศานุกูล

59171010129 น.ส.ภัทรวดี ปลอกทอง

59171010193 น.ส.เกวลิน อุดมศิลป์

59171010237 น.ส.นิชารีย์ ศักด์ิชัยภูมิ

59171010272 น.ส.ศิริภา ตุลบุตร

83 90 5 61109010271 น.ส.ธนิดา ช านาญ



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

61109010460 น.ส.จารุพรรธน์ เกตุแก้ว

61171010033 น.ส.ศศิธารา ทองอนันต์

61171010123 น.ส.ธัญลักษณ์ ขันทวี

61171010137 น.ส.ศศิกานต์ ไชยจ าเริญ

84 91 5 60104010459 น.ส.จันทนา ทองหา

60104010475 น.ส.นฤมล ช้างเทศ

60104010476 น.ส.นิลาวรรณ รุประมาณ

60104010480 น.ส.ปิยะวรรณ กฤติยารัตน์

60104010493 น.ส.สุชาดา พลสิทธิ์

85 92 4 61106010010 น.ส.นฤสรณ์ วัฒนเขื่อนขันธ์

61112010073 น.ส.สุพิชญา ตันติเมธากุลวุฒิ

61167010004 น.ส.เพชรลดา ขาวเจริญ

61167010137 น.ส.สุพิชชา สิงคะเนติ

86 94 4 61104010233 นายธีรพงศ์ ทองผุด

61104010364 นายคณัสนันท์ มะโนลา

61104010404 นายธีรวัสส์ วารุตม์

61104010435 นายนคินทร์ ถาสืบ

87 95 5 61104010011 น.ส.ฐิดาภรณ์ กล่ินดอกแก้ว

61104010017 น.ส.โสรยา แซ่ล้ิม

61104010111 น.ส.สาลินี สนธิ

61104010198 น.ส.พรทิพย์ ทศมาศ

61104010354 น.ส.รุ่งศิริ พิมพ์ทอง

88 96 5 61104010064 นายกรกช ข าวงษ์

61104010073 นายจิรวัฒน์ จงวัฒนะประสิทธิ์

61104010074 นายชุษณะ สูงใต้

61104010089 นายปกรณ์กฤษณ์ ณรงค์ทองจรัส

61104010092 นายปณิธิ รัตติวรรณ์

89 97 5 61167010024 น.ส.ชนกานต์ สมิติษเฐียร

61167010039 น.ส.ธัญทิพย์ สิทธิเลิศจันยา



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

61167010055 น.ส.ภัคชนัญ ต๋ันบี๊

61167010090 น.ส.กุลสตรี ทองเติม

61167010096 น.ส.โชติกา อาษาวัง

90 98 5 60104010238 น.ส.กัญญ์ภัทร์ เทศกุล

60104010239 น.ส.จิรพรรณ พูลทวี

60104010242 น.ส.ชนากานต์ บุญฑาทิพย์

60104010485 น.ส.รวิตรี เคลือวาล

60104010533 น.ส.สุภาวดี อาจหาญ

91 99 4 61112010007 นายณัชพล พิมพ์นาวี

61112010038 นายชีวธันย์ สุวรรณเลิศล้ า

61112010041 นายณัฐสิชณ์ สกลพิสิษฐ์

61112010082 นายกฤตวร แซ่จัง

92 100 5 59171010203 น.ส.จุฬาลักษณ์ นุชนารถ

59171010231 น.ส.ธันย์ชนก โคตมา

59171010233 น.ส.นภัสวรรณ นิธิจิตติกุล

59171010241 น.ส.เบญจมาศ กันธุ

59171010296 น.ส.จุฑามาศ ด้วงสุวรรณ

93 101 5 59104010023 นายนพณัฐ มะโนอิ่ม

59104010029 นายพีรภาส บุญญา

59104010227 นายคมสัน เศษโถ

59104010237 นายเทพบดินทร์ สุภารีย์

59104010249 นายปฏิภาณ โศรกศรี

94 102 5 59104010031 นายรชต สุนิพันธ์

59104010229 นายฉัตรมงคล เดชบุญ

59104010242 นายเธียรวิชญ์ พลายทับทิม

59104010256 นายพีรวิชญ์ อาชาชาญ

59104010260 นายภีรพงษ์ ก าลังฤทธิ์

95 104 4 61104010413 น.ส.ปิยฉัตร เกิดศรี

61171010096 น.ส.พิชญดา เณรเรือง



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

61171010125 น.ส.ปรินดา ทานนท์

61171010128 น.ส.อริศรา ใจอารีย์

96 105 4 61109010095 น.ส.พรชิตา เนียมประเสริฐศรี

61109010219 น.ส.เกวลิน เวชรัตน์

61109010228 น.ส.วชิรญาณ์ มาประสพ

61109010285 น.ส.เกศกนก สุตา

97 106 4 61147010009 น.ส.อภิญญา ฉอ้อนครบุรี

61147010010 น.ส.อัจฉริยะพร หอมสุข

61147010023 น.ส.จุฑามาศ ปานอ่วม

61147010033 น.ส.รวิสรา ตลับเพชร

98 107 4 61104010104 นายวิษณุ ขันตี

61104010112 นายสิทธิชัย อ้นเนียม

61104010116 นายอภิสิทธิ ์สุขเกิด

61104010461 นายพัทธดนย์ ตรีกุย

99 108 5 60104010269 น.ส.กานต์ธิดา เพ็งแจ่มศรี

60104010418 น.ส.สุดารัตน์ นอใส

60104010519 น.ส.ประภัสสร พูนทรัพย์

60104010523 น.ส.พิชชานาถ สังข์ข า

60104010536 น.ส.อภิสรา ช่อจันทร์

100 109 5 60104010288 น.ส.สิรินทรา ผดุงศักด์ิ

60104010539 น.ส.อรอนงค์ ไชยนุ

60109010304 น.ส.ณัฐกุล สีเสน

60109010306 น.ส.ดารารัตน์ เย็นจตุรัส

60109010349 น.ส.ศิริลักษณ์ สีเขียว

101 110 4 60106010069 น.ส.ณัฏฐ์นรี จริยพาณิชย์

60106010164 น.ส.อนุธิดา เกณฑ์มา

60112010046 น.ส.ศุภิสรา แสนหมื่น

60112010048 น.ส.ชลลดา เชยชม

102 111 5 60167010092 น.ส.กานต์สินี วัฒนพฤกษ์



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

60167010094 น.ส.เก็จมณี ขุนประดา

60167010111 น.ส.นาถกานต์ ถาวรจิตร

60167010132 น.ส.ศศิธร บัวเผ่ือน

60167010161 น.ส.ชลิตา มณีวงค์

103 112 4 61109010256 น.ส.นวพร วศินทาภา

61109010262 น.ส.ศวรรยา วิภูศิริ

61109010265 น.ส.อารียา พลายยงค์

61109010445 น.ส.นันทวรรณ ปาสาเขา

104 113 5 61104010098 นายภานุวัฒน์ หารพรม

61104010107 นายสหรัฐ จันโสดา

61104010109 นายสหัสวรรษ นาคอินทร์

61104010117 นายอัษฎาวุธ ทะนวนรัมย์

61104010464 นายสิรวิชญ์ วันท่าค้อ

105 114 4 61109010114 น.ส.สลิลทิพย์ แซ่ล้ิม

61109010233 น.ส.จิตตมาส ศรีสมบูรณ์เลิศ

61109010235 น.ส.ธิดารัตน์ พิมพ์วิชัย

61109010403 น.ส.ศศิณา เมาะราษี

106 115 4 61109010108 น.ส.ญาณิกา ผลเกิด

61109010384 น.ส.กรรวี สหัสดี

61109010397 น.ส.เบญญา แสนจันทร์

61109010404 น.ส.สุพิชญา แดงมะลัง

107 116 5 61109010105 น.ส.กัญชพร ประไพจิตร

61109010239 น.ส.สโรชา แสงศรี

61109010241 น.ส.สุพัสสรา ศรีบัว

61109010387 น.ส.ชนิกานต์ จันธิมา

61109010396 น.ส.นภัสสร เกษรมาลา

108 117 4 61109010107 นายชาญชัย นิลชิต

61109010111 นายพงศกร สีสังข์ ยิบแสงทอง

61109010143 นายอนพัทย์ คนึงคิด



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

61109010160 นายธนธรณ์ ดนตรีไทย

109 118 4 59171010361 นายปราศรัย ใจสมุทร

60171010033 นายธีรภัทร์ มูลศิริ

60171010264 นายวรกิจ ดวงสุวรรณ์

60171010292 นายวรรณโชค พิพัฒน์สุทธิกุล

110 119 5 59171010172 น.ส.สุวรรณา ใจจ านงค์

59171010228 น.ส.ธัญวลัย ฉัตรค้ าจุนเจริญ

59171010281 น.ส.สุนันธิตา ผาสุขกิจ

59171010358 น.ส.ดวงกมล รัตนกอง

59171010369 น.ส.จิรัชญา พุม่โมรี

111 120 5 61109010116 น.ส.ชนากานต์ ตุ่นมานะ

61109010119 น.ส.ณิชาพัชร์ รัตนพันธ์

61109010407 น.ส.กรณิศ ทองคุณ

61109010419 น.ส.นวพรรษ คุ้มวา

61109010425 น.ส.วรกานต์ ทองประไพ

112 121 5 59109010076 นายญาณกร ชินเจริญธรรม

59109010100 นายธรรมรัฐ ทองทัศน์

59109010189 นายณัฐนันท์ จันโจ้ก

59109010655 นายธาดา ศรีสารคาม

59109010666 นายนันทวัท อุสันสาห์

113 122 5 59109010529 นายพศวัต จิรวุฒิวรนาถ

59109010546 นายอานันท์ ศิริวงษ์

59109010815 นายนราวิชญ์ เครือฉิม

59109010816 นายนลธวัช พรหมไกรวร

59109010817 นายนิพัฏฐ์ วงศ์ศิริรักษ์

114 123 5 61171010014 นายธนกฤต วอนยิน

61171010020 นายนัฐพงศ์ บ ารุงอิสลาม

61171010061 นายกิตติศักด์ิ ภัทรเธียรชัย

61171010073 นายธีร์ธวัช สุจริตชีพ



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

61171010130 นายกรพล คมง้าว

115 124 5 60104010148 นายเจตพัฒน์ สงวนสุทธิ์

60104010175 นายธีรฉัตร โอนนอก

60104010176 นายธีรพงษ์ เอิบแก้ง

60104010182 นายน าโชค จันทหาร

60104010206 นายวศิน โสมจัตุรัส

116 125 5 61109010266 นายจีราภัทร เล็กประสมวงศ์

61109010269 นายชลธิศ รู้ฤกษ์

61109010277 นายพรเทพ ทองวิไลไพสิฐ

61109010469 นายภาณุมาศ ใจเจริญวงศ์

61109010471 นายศุภกร แซ่เตียว

117 126 4 61109010156 น.ส.ปณิตา ทองตากร

61109010236 น.ส.นรานันท์ ไกรยวรรณ์

61109010399 น.ส.พฎาพร ศรีธรรมมา

61109010401 น.ส.พรรณพัชร เจริญศิลป์

118 127 5 61109010078 น.ส.วัชราภรณ์ ไพรวัน

61109010341 น.ส.พรรณิภา ศรีวิสุทธิ์

61171010089 น.ส.ชนาพร ปานเกตุ

61171010090 น.ส.ณปภัช สังข์ประไพ

61171010091 น.ส.ทิพวรรณ แสนจันทร์

119 128 5 59104010331 นายเนติพงษ์ วงษ์ไกร

60104010424 นายเฉลิม เพชรรัตน์พันธุ์

60104010429 นายณัฐวัตร ตีประเคน

60104010439 นายปริญญา ศักดากุล

60104010445 นายเมธาวินท์ บุญรักษา

120 129 5 61104010194 น.ส.จารุวรรณ กันณะ

61104010213 น.ส.วริยา เดชฉกรรจ์

61104010214 น.ส.วัชราภรณ์ นาคบุรินทร์

61104010391 น.ส.อนันญา แก่นส าโรง



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

61104010440 น.ส.นุสบา ตระกูลรัมย์

121 130 5 61104010219 น.ส.อมิตา เทียนจันทร์

61104010356 น.ส.วิลัยวัณย์ แก้วขาว

61104010375 น.ส.ณัฐพร กุลโนนแดง

61104010386 น.ส.วรทัย จุลพระทัย

61109010293 น.ส.ชนิภรณ์ เจือจันทร์

122 131 4 61106010032 นายธีรวุฒิ สุขช่วย

61106010040 นายพิชชายุตม์ เขียวแก้ว

61106010092 นายธราธร เลาทองไทย

61106010122 นายวชิรวิทย์ วัยวุฒิ

123 132 5 60106010104 น.ส.ประภัสสร ทองชัย

60106010118 น.ส.พิมพ์พลอย จึงไพศาล

60106010145 น.ส.ศรณรัชฎ์ เกอากะ

60106010150 น.ส.สิตางถ์ อุ่นเบ้า

60167010189 น.ส.ศิรินภา พักตร์กระจ่าง

124 133 5 61104010069 นายกิตตินันท์ เรืองสวัสด์ิ

61104010075 นายฐาปกรณ์ รัศมีผะกาย

61104010108 นายสหสวรรษ ก้อนวิมล

61104010115 นายอดิศักด์ิ จิตบุญญาพินิจ

61104010118 นายอาณัติ สุระรังสิต

125 134 4 61104010120 นายกนกศักด์ิ กุลจารุหิรัณย์

61104010161 นายเมธา บัวข า

61104010179 นายสิริเนตร พนาพิทักษ์กุล

61104010473 นายประวิตร สวัสด์ิประทานชัย

126 135 4 61109010299 นายนัฐพล ขจรวัฒนากุล

61109010302 นายปรเมศ บัวกลาง

61109010307 นายศิวา ใจผูกพันธ์

61109010309 นายอติพงศ์ วันงาม

127 136 4 61104010434 นายธนาวุฒิ ว่องไว



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

61109010008 นายปัณณธร สร้อยทอง

61109010009 นายภานุพงศ์ อาจอาริ

61109010172 นายวรภาส เห็นสว่าง

128 137 5 60171010268 น.ส.กนิษฐา เปีย่มงาม

60171010275 น.ส.กนกวรรณ ท่าพิกุล

60171010276 น.ส.กนิษนุช เปีย่มงาม

60171010283 น.ส.ปณิดา มูลค า

60171010284 น.ส.ปทิตตา เจือต๋ี

129 138 5 60104010464 น.ส.ชัชฎาภา เจริญผล

60109010202 น.ส.จินดาพร เจริญผล

60109010206 น.ส.ณัฐชา ยศสุวรรณ

60109010210 น.ส.บัณฑิตา ธิสา

60109010214 น.ส.พิมพ์รพัชร์ พรมป้อ

130 139 4 61171010046 นายธีรดนย์ กล่ินคง

61171010059 นายธีรพล หนูข า

61171010117 นายธารทอง ประตูเงิน

61171010126 นายรัฐชัย กันธุ

131 140 5 61109010063 นายนฤเบศ ศรีมาบุตร

61109010067 นายปริทรรศน์ ค ารส

61109010199 นายณัฐวุฒิ เป่าพิษ

61109010201 นายธนวุฒิ ปานเกิด

61109010202 นายธวัชชัย สีดาบุตร

132 141 4 61104010221 นายกันตณัฎฐ์ เดชพล

61171010021 นายบารเมศวร์ บุญน ามา

61171010029 นายภูผา ใจบ ารุง

61171010072 นายธนบดี แก้วขาวใส

133 143 5 58115010214 น.ส.ภัทรภร ล้ิมรัตนปัญญา

59106010061 น.ส.โสภิตา จ าปามี

59115010231 น.ส.ปุณยาพร วงศ์เมือง



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

59115010238 น.ส.สนฉัตร เกาะแก้ว

59115010239 น.ส.สิรินยา เจนจิตติกุล

134 144 5 60109010448 น.ส.ชุติกาญจน์ ดีนุสนธิ์

60109010451 น.ส.ณภัทร เชาวน์ดี

60109010452 น.ส.ณัฎฐณิชา ศรีคิรินทร์

60109010462 น.ส.พรนภา จุ้ยดอนกลอย

60109010482 น.ส.อภิชญา นวลนาค

135 145 5 60109010492 นายไกรวิทย์ รูปโฉม

60109010493 นายจิตติภัทร เทพทา

60109010515 นายพิชิตชัย ศรีจันทร์

60109010525 นายศุภกร นาสมชัย

60109010614 นายจิตติวัฒน์ สุวรรณทัต

136 146 5 60109010165 นายกริชเพชร สนธิระ

60109010494 นายจิรสิน พิมเสน

60109010498 นายณัฐเดช ค าพรมมา

60109010511 นายปัญญวัชร์ แสงจันทร์

60109010527 นายสิทธิโชค แป้นสุข

137 147 5 60106010054 น.ส.เจนจิรา จึงเจริญ

60171010039 น.ส.นลิน วิภวศุภกร

60171010068 น.ส.พิรญาณ์ ศรีคุณารักษ์

60171010069 น.ส.พิรภา ทองอินทร์

60171010081 น.ส.รัตติพร บุญสุข

138 148 5 60167010051 น.ส.ปิยพร โอวาท

60167010105 น.ส.ธัญชนก สุราภา

60167010131 น.ส.ศรัญญา ผดุงนาม

60167010138 น.ส.หยาดดาว ชัยชาญ

60167010162 น.ส.ชวัลรัตน์ อัศวนภากาศ

139 149 5 60112010076 น.ส.พิชญา วสุวิทย์

60112010102 น.ส.ธัญธร จันทร์จิระศานต์ิ



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

60112010134 น.ส.อาทิตยา ต้องตรงทรัพย์

60167010172 น.ส.กุลญา สุขเสริม

60167010191 น.ส.สวรรยา ล้ิมสุวรรณ

140 150 4 61109010005 นายณัฐกรณ์ สอนพรม

61109010123 นายปิยภัทร ดวงพัตรา

61109010149 นายเรืองศักด์ิ อภิวงค์งาม

61109010296 นายทวีสิน จิตชัยภูมิ

141 151 5 60167010088 น.ส.กชกร เพ็งประเสริฐ

60167010208 น.ส.เปรมยุดา มั่นเพียร

60167010215 น.ส.สุวรรณี น้อยมีสุข

60167010216 น.ส.อัญธิกา เข็มเอก

60167010217 น.ส.อารียา พรหมประสิทธิ์

142 152 5 59104010111 น.ส.สุดารัตน์ โพธิสาขา

59104010341 น.ส.ภาสวรรณ ลิมพะสุต

59104010510 น.ส.พรทิพย์ ทองเหีย่ง

59171010159 น.ส.สิริยากร แสงธีรกิจ

59171010170 น.ส.สุพัชชา แสงสุข

143 153 4 61106010004 น.ส.ฌรันพัชร์ กันดี

61112010098 น.ส.สุชาดา ทัพฤทธิ์

61167010050 น.ส.พรรษนันท์ พระพร

61167010146 น.ส.ปาณิสรา เนื่องจ านงค์

144 154 5 61104010065 นายกรวิชญ์ ใจผ่อง

61104010066 นายกฤษฎา อุปละ

61104010077 นายณัฐพร บัวแก้ว

61104010096 นายพงศ์พิสุทธิ ์ทองสุข

61104010106 นายสหพล เทศพรม

145 155 5 59109010027 น.ส.นันท์นภัส สินที

59109010770 น.ส.พนิดา ศรีเชียงสา

59109010842 น.ส.จิดาภา อุ่นอนันต์



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

59109010843 น.ส.ชนัญชิดา สงวนยวง

59109010851 น.ส.ปณิษฐา เกตุชาญชัย

146 157 4 59112010063 นายชญานนท์ จิตรสม

59112010076 นายณัฐพล พานทองค า

59112010104 นายศุภเศรษฐ์ เลิศกาญจนศักด์ิ

59112010117 นายเกียรติศักด์ิ มุ่งอุ่นกลาง

147 158 4 61104010121 นายกฤษดา ค าพยัคฆ์

61104010122 นายกองทัพ เอกวิไล

61104010126 นายชนะพงศ์ อาจศรี

61104010158 นายภานุมาศ โกรดประโคน

148 159 5 60112010074 น.ส.เปมิกา แย้มผกา

60112010114 น.ส.พัชรภรณ์ สุขเสถียร

60112010139 น.ส.ณัฐริมา เอี่ยมโซ้

60112010140 น.ส.ณิชา สังข์ทรัพย์

60112010144 น.ส.บุณยกร อัครปฐมกุล

149 160 4 61104010189 นายชาญเดช ปานเกษม

61104010192 นายศรเทพ สุรพลชัยชาญ

61104010279 นายชนัฐพล เกษอยู่

61104010296 นายสรวิศ ลุนละราช

150 161 5 61106010063 น.ส.กัญญารัตน์ อรุณเมือง

61106010088 น.ส.ณัฐนิชา จันทร์ดี

61112010046 น.ส.นพวรรณ เกษามา

61167010118 น.ส.วรัญญา บุญถนอม

61167010120 น.ส.วัชรี ยอดด าเนิน

151 162 5 60104010137 นายกฤตภาส จันทร์ดี

60104010162 นายณัฐพงษ์ พฤกษา

60104010165 นายดนุนัย พลทา

60104010232 นายอานนท์ พวงหิรัญ

60104010234 นายเอกมงคล สีสุใบ



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

152 163 5 60106010037 น.ส.สรัลชนา แก้วเพ็งกรอ

60106010079 น.ส.ทองแท้ สันต์ธนะวาณิช

60106010091 น.ส.นริศรา อัมพรทัศน์

60106010100 น.ส.บุญรักษา ทาพวง

60106010158 น.ส.สุภัค วันเปีย้

153 164 5 60106010003 น.ส.กนกพิชญ์ เสียมไธสง

60106010098 น.ส.นิตยาภรณ์ ศรีประสงค์

60106010142 น.ส.วลัยลักษณ์ ยืนยั่ง

60106010144 น.ส.วาสนา ค าขันธ์

60106010171 น.ส.อัฉริยา กิ่งของ

154 165 5 60106010033 น.ส.วิภารัตน์ ชินวงษ์

60106010036 น.ส.สกุลรัตน์ กองสันเทียะ

60167010032 น.ส.ธัญลักษณ์ โมสิโก

60167010155 น.ส.วิลาสินี ลักษมีเรืองรอง

60167010171 น.ส.กัญญาณัฐ จันทพรม

155 166 5 60109010305 นายณัฐวัตร แพนลา

60109010315 นายนันทวุฒิ ศรีคุณหล่ิว

60109010358 นายสุริยัน เตียวย่อง

60109010588 นายเบญจมิน แก้วเกิด

60109010596 นายอานันดา บุญเสริม

156 167 4 60109010232 นายกษิด์ิเดช อ่ าพูล

60109010236 นายจิรวัฒน์ พุฒฤทธิ์

60109010242 นายณภัทร ฉายทองค า

60109010255 นายเทียบตะวัน สายเมฆ

157 168 5 61104010093 น.ส.ประไพพรรณ ทิพกฤตนรเสฏฐ์

61104010100 น.ส.รัชณีกร นิรารมย์

61104010105 น.ส.ศุภธิดา สาระอินทร์

61104010182 น.ส.สุภาพรรณ ชูเกตุ

61104010462 น.ส.พันธิสา แก้วสุข



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

158 169 5 61109010134 น.ส.ดรุณี เพ็ชรสุข

61109010142 น.ส.เสาวลักษณ์ วโนทยาน

61109010159 น.ส.กชกร มิ่งมา

61109010440 น.ส.แตงไทย ไชยฤทธิ์

61109010447 น.ส.พัชรินทร์ แสวงผล

159 171 5 58112010073 น.ส.บัสมะห์ ฮะกีมี

58112010134 น.ส.ประภัสสร วรุณวานิชบัญชา

58112010135 น.ส.ปรานต์หทัย อรุณสวัสด์ิ

58112010138 น.ส.พีรดา มาเกิด

58112010141 น.ส.รุจิรัตน์ ทุยหุน่

160 172 5 60104010244 น.ส.ปวริศา สุทธิรักษ์

60104010249 น.ส.ปฐมาวดี เชิดชู

60104010458 น.ส.เกตุวดี คุนานัง

60104010465 น.ส.ฐิติรัตน์ เหลืองลอง

60104010502 น.ส.อรัญญา อ่อนส าโรง

161 173 4 61109010115 น.ส.จตุรพร แซ่แมะ

61109010238 น.ส.พลอยชมพู โตเกษม

61109010352 น.ส.วิชญา สุนทระ

61109010386 น.ส.ชนิกานต์ ขุนไชย

162 174 4 61109010049 น.ส.ชลมาศ พ่วงเงิน

61109010053 น.ส.ญาณิศา ดีขจรเดช

61109010336 น.ส.จิราพรรณ หิรัญเรือง

61109010356 น.ส.สุนันทา ซ่ือตรง

163 175 5 60112010037 นายพีรวิชญ์ รักตระกูลธรรม

60112010070 นายกษิภัท ปัญญาไว

60112010096 นายณัฐกมล รวยดี

60112010136 นายจิรัฏฐ์ สายสนั่น ณ อยุธยา

60112010143 นายธีรภัทร เลิศจิตต์พิพัฒน์

164 176 5 59104010452 น.ส.สุพัตรา ฤกษ์ดี



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

59104010456 น.ส.อนัญญา ภาษาสุข

59104010458 น.ส.อริสรา รอดเกตุ

59104010488 น.ส.ศรัณชนก ศิริเจริญ

59104010489 น.ส.ศิริกาญจน์ กุลชนะเดช

165 177 5 59104010373 น.ส.ฐิตาภา สุขพงษ์

59104010394 น.ส.รัตนาวลี ยอดเสรณีย์

60106010106 น.ส.ปวีณา ยูลึ

60106010152 น.ส.สิรินทรา เหล็กกล้า

60106010168 น.ส.อรญา พันธุระศรี

166 178 5 61106010083 น.ส.ณัชชา สิงห์ธงยาม

61112010057 น.ส.ภูสุดา ริยาพันธ์

61112010087 น.ส.ซูมัยยะห์ ยีมะยี

61167010008 น.ส.อัมพุชินี อนุตรเศรษฐ์

61167010125 น.ส.อภิชญา อยู่มีสุข

167 179 4 59109010413 น.ส.ชนากานต์ วงศ์ค าพระ

59109010443 น.ส.พรกนก สุขเอมโอฐ

59109010451 น.ส.ภัทราพร เพ็งวิภาศ

60112010093 น.ส.ชริดา เรืองศรี

168 180 5 59109010528 นายพงศภัค อินทร์ประสิทธิ์

59109010535 นายภาสพล วงษ์กัณหา

59109010538 นายมงคล นาคคง

59109010545 นายอนุชา รุ่งภาษา

59109010820 นายพฐา ด้วงอิน

169 181 5 59115010001 น.ส.ธนพร เนียมเปรม

60112010068 น.ส.สุชัญญา เย็นคงคา

60112010103 น.ส.ธัญลักษณ์ ชินวงษ์

60167010179 น.ส.ณิชากร มั่งสุข

60167010180 น.ส.ธนพร อรุณนภา

170 182 4 61106010013 น.ส.พรพิมล ราชสมัคร



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

61106010015 น.ส.เพ็ญพิชชา เนียมหมวด

61106010041 น.ส.พิชญ์สินี วงษ์เทเวศ

61106010111 น.ส.ภาชินี หลีประสิทธิ์

171 183 5 60109010409 น.ส.ชุติมดี จันทร์พุม่

60109010439 น.ส.สุภาวรรณ วงค์โยธา

60171010076 น.ส.เมธาวี เหลืองรุ่งรัส

60171010093 น.ส.วิภาวี สกุลธีระ

60171010254 น.ส.กุลวรรธน์ ค าแสน

172 184 5 59171010338 น.ส.อารีนา บุญมา

60109010475 น.ส.แวรอฮานี แวบือราเฮ็ง

60167010113 น.ส.ปภัสสรา ซาและทิม

60167010212 น.ส.พีรยา เรืองปราชญ์

61167010107 น.ส.พิมรัก ปิยะพันธุ์

173 185 4 60109010187 น.ส.นภัสสร นากวิกรัย

60109010536 น.ส.กวินนา ใจงาม

60109010551 น.ส.ประภาภัทร มุ่งยุทธกลาง

60109010552 น.ส.พิชดาภา อุ่นเพ็ญ

174 186 4 60104010460 นายจิรานุวัฒน์ สงมา

60104010503 นายอ านาจ พงษ์เทศ

60104010590 นายอัครชัย กระฉ่อน

61106010133 นายอภิสิทธิ ์สาธุภาค

175 187 5 59104010195 น.ส.จุฑามาศ เลิศศรี

59171010014 น.ส.กุลญาดา ต้ังประดิษฐพร

59171010023 น.ส.จินดารัตน์ จ าปาทิพย์

59171010084 น.ส.นงนภัส แจ้งบุญ

59171010179 น.ส.อันดา เซ็มมุกดา

176 188 4 61112010001 นายชลสิทธิ ์จันหอม

61112010002 นายณัชพล กรุณา

61112010006 นายฐิติกร จงวิลาสลักษณ์



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

61112010037 นายชัชพงศ์ ต้ังจิตอภิชัย

177 189 5 60106010051 น.ส.จิตฏิณัฐ พลรัตน์

60106010155 น.ส.สุชาวดี กาญจะนะพัฒน์

60112010040 น.ส.ศุทธินี ทศพรพิทักษ์กุล

60112010137 น.ส.ณัฐชา ขันทา

60167010211 น.ส.พัทรินทร์ นิพพาน

178 190 5 60106010002 น.ส.กนกพร ค าจันทร์

60106010011 น.ส.ณัฐกานต์ เพิม่พร

60106010042 น.ส.อารียา ศรีอินทร์เกื้อ

60106010046 น.ส.กันยาลักษณ์ ภิรมย์ราษฎร์

60106010120 น.ส.เพชรชนก อุปมานะ

179 191 5 59171010120 น.ส.พิมพ์ชนก แสนเพือ่น

59171010124 น.ส.ฟ้าใส จันทร์แฉ่ง

59171010128 น.ส.ภัทรลภา ภควัตนิรัติศัย

59171010152 น.ส.ศศินันท์ สังข์ทองโรจน์

59171010325 น.ส.กรรณิการ์ วิริยะอ่องศรี

180 192 5 59104010409 น.ส.กนกพร หลวงประมูล

59104010424 น.ส.ธนัชพร แสนสา

59104010444 น.ส.ลักษิกา หาญขุนทด

59171010062 น.ส.ณิชาภัทร อุทาวงศ์

59171010093 น.ส.นิศานาถ ลีมี

181 193 5 60167010010 น.ส.ขวัญจิรา อ่อนละม่อม

60167010049 น.ส.ปวรขวัญ พูนบ านาญ

60167010077 น.ส.สุดารัตน์ แซ่เตียว

60167010082 น.ส.อรยา ฉั่วเจริญ

60167010188 น.ส.วีรยา โนนอินทร์

182 194 5 60167010014 น.ส.ชญานิศ บุญย้อย

60167010086 น.ส.อานัญญา โพชนะจิตร

60167010153 น.ส.วราภรณ์ จิตรมานะ



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม
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วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

60167010156 น.ส.ศศิธร สมนึก

60167010176 น.ส.ณัฏฐณิชา กุลวุฒิ

183 195 4 60167010025 นายณัฐวัสส์ มีสบาย

60167010030 นายธนิสร นวลจันทร์

60167010069 นายศรัณย์พร โคกสันเทียะ

60167010152 นายรัฐพล เรณุมาศ

184 196 5 61104010451 นายสาริน ดอรอมาน

61109010086 นายหมัดยาซีน ทิพย์หมัด

61109010099 นายมโนรมณ์ ตะเย็นกุล

61109010346 นายภูริช สลามเต๊ะ

61109010463 นายบูรฮาน บิยายีตาเฮ

185 197 4 59106010142 น.ส.อรดา พะยอมสวาท

59112010056 น.ส.กมลพรรณ ต้ังสถาพร

59112010062 น.ส.จิราพร อินทสร

59112010098 น.ส.ลัทธนวรรณ ศรนรายณ์

186 198 5 60104010241 น.ส.จุฑารัตน์ นิ่มนวล

60104010250 น.ส.ปนัดดา อุ่นเจริญ

60104010254 น.ส.ภิญญดา โชคธนมงคล

60104010259 น.ส.รุจิษยา อารีญาติ

60104010260 น.ส.ลลิตา แก้วใส

187 199 4 61167010028 น.ส.ณัฐธยาน์ ดอนงาม

61167010030 น.ส.ณัฐสุภา เป๊กต๊ะวงศ์

61167010061 น.ส.เมย์ เอ็ดเดิลสเตน

61167010065 น.ส.วรัชยา อาชววาณิชกุล

188 200 4 59112010065 น.ส.ชนิญญา ศรีวิทิตกุล

59112010071 น.ส.ฐิติพร คณาอาสนรมย์

59112010109 น.ส.สุดธิดา หาญพันธ์พงษ์

59112010116 น.ส.กุลสตรี พานิชย์

189 201 5 60106010107 น.ส.ปิยธิดา สิงห์นนท์



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

60106010119 น.ส.พิมระภัทร ดวงศรี

60167010044 น.ส.นุสรา แสงไทร

60167010085 น.ส.อัสมา อัลอุมารี

60167010200 น.ส.จิรนันท์ อัศวเอกสุนทร

190 202 5 59106010131 น.ส.สุจิตตรา กิติอาษา

59112010064 น.ส.ชนัทภรณ์ แซ่จุ้ง

59115010156 น.ส.ทรงอัปสร วงศ์น้ าค า

59115010198 น.ส.ชนา สิงหาศิลป์

60104010384 น.ส.วาฐินี โคกจันทร์

191 203 5 61109010072 น.ส.ภัทรสุดา สุขไกรรัตน์

61109010085 น.ส.สุมินทรา ดิศรา

61109010357 น.ส.สุภาวิดา ศรีสงคราม

61109010434 น.ส.จิฎากาญจน์ เนตรณรงค์รัตน์

61109010453 น.ส.สโรชิตา ภัทรชวาลกุล

192 204 5 61104010068 น.ส.กัญรดา วรรณลักษณ์

61104010094 น.ส.ปุณนภา ลาธุลี

61104010097 น.ส.ภัทรภร ชาญศรี

61104010113 น.ส.สุทธาสา พรหมศรี

61104010463 น.ส.รัตนากร ศรเสนา

193 205 5 61104010035 นายณัฐพงศ์ ศรีใส

61104010047 นายภาณุพงค์ แนวก าพล

61104010051 นายวิชญ์พล พันเขียว

61104010057 นายสิปปกร พูลเพิม่

61104010262 นายพุทธิพง ก้อนแก้ว

194 206 4 61109010071 น.ส.พิชชานันท์ ชัยวิเศษ

61109010097 น.ส.ภณิดา วงแห่ว

61109010197 น.ส.ณัฐนรี ปักษา

61109010288 น.ส.วรดา ศรีเพ็ชร

195 207 5 61104010025 น.ส.กุลสตรี นวลสมศรี



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

61104010146 น.ส.นิรมน พินดิษฐ์

61104010166 น.ส.วราภรณ์ ศรีงาม

61104010471 น.ส.นิราวัลย์ ชมภูพืน้

61104010479 น.ส.สุภาพร หนูนาค

196 208 5 59106010120 น.ส.วริษา พุม่จันทร์

59106010160 น.ส.วรางคณา ปล้องยาง

59115010004 น.ส.กมลวรรณ เงินงาม

59115010178 น.ส.พัฒนรัตน์ อาทรกิจวัฒน์

59115010232 น.ส.พรธิตา เพ็ชร์ศรีงาม

197 209 5 61104010267 น.ส.วิภารัตน์ อินตัน

61109010413 น.ส.ณัฐชยา อู่สงค์

61109010414 น.ส.ธัญญาลักษณ์ ศรีระหอม

61109010429 น.ส.ศุภสุตา อธิคมวิทยา

61147010040 น.ส.กัญญาภิญญ์ ไชยเปรมปรีด์ิ

198 210 4 61104010015 นายปฏิวัติ พัฒนะมาศ

61109010253 นายเดชเดโช สุปัทมานนท์

61109010259 นายพัทธดนต์ สีสุข

61109010261 นายภูมินทร์ สร้อยโท

199 211 4 61104010172 นายศิริศักด์ิ พยอมใหม่

61104010187 นายอิทธิพล มะลิ

61104010465 นายจรัสแสง แพงโน

61104010472 นายบุญญาฤทธิ ์ตินานพ

200 212 5 61106010131 น.ส.สมฤดี ดีบุตร

61112010026 น.ส.กนกวรรณ ศรีบุญเพ็ง

61167010027 น.ส.ณัฎฐา จิตรพล

61167010047 น.ส.พรชนก ล าเทียน

61167010109 น.ส.ภาวิดา ศรีจันทร์

201 213 5 59104010123 น.ส.สิริวรรณ พิมพ์ทรัพย์

59104010388 น.ส.พนัดดา พลทรัพย์



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

59104010417 น.ส.ชวิศา ไชยยะ

59104010420 น.ส.ชุติมา ถนอมมิตร

59104010422 น.ส.ฐิติรัตน์ รุ่งฤทธิ์

202 214 4 61104010173 นายศิลานนท์ สังคง

61104010186 นายอัฐพล งามแฉล้ม

61104010467 นายชนาธิป ห้วยหงษ์ทอง

61104010468 นายณัฐวุฒิ โต๊ะทอง

203 215 5 61106010044 น.ส.พิมลภัสณ์ ทองสี

61112010102 น.ส.อาภาภัทร หุน่กิตติเวชกุล

61167010056 น.ส.ภัทรพร ค ากุล

61167010082 น.ส.อริสรา ชูหมุน

61167010130 น.ส.ภัทรกัญญา เสวิกุล

204 216 5 61106010034 น.ส.นันทกานต์ กาละวงค์

61106010071 น.ส.จิตรลดา แสนเสน่ห์

61106010082 น.ส.ฐิติยา เพ็ชรพลอย

61106010118 น.ส.รัตนาวลี ทรมีฤทธิ์

61106010130 น.ส.ศุภิสรา การเนื่อง

205 217 5 61104010196 น.ส.นฤมล ตรงชูเกียรติ

61104010383 น.ส.มัทรี สะมะลิ

61104010483 น.ส.ศิรินยา แสนโม่

61104010486 น.ส.พรพิมล สีนารอด

61147010029 น.ส.นภัสสร สีทอง

206 218 5 61104010124 น.ส.เจนจิรา มณีวงษ์

61104010147 น.ส.นิศารัตน์ พิกุลเงิน

61104010162 น.ส.ยุภาพร โพธิศ์รี

61104010165 น.ส.วรัญญา วรรณสิงห์

61104010181 น.ส.สุนิสา โพตะเภา

207 219 5 60104010421 น.ส.เก็จมณี มิ่งมิตร

60171010121 น.ส.อภิญญา พานเงิน



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม
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วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

60171010179 น.ส.ปนัสยา กองสุข

60171010206 น.ส.วรนิษฐา วิรัชโชติเสถียร

60171010214 น.ส.ศุภวรรณ ไกรสุริยวงศ์

208 220 4 60104010290 นายสุทธิพงค์ โปธิกลาง

60104010306 นายสิรวิชญ์ เย็นใจ

60104010551 นายณัฐวุฒิ เทียนศุภการ

60104010563 นายพชร อังคสุวัฒน์

209 221 4 61171010081 นายสหพันธุ ์ชมภูวิเศษ

61171010101 นายวิชิตพล พลสว่าง

61171010113 นายณัฐกิตต์ิ วงษ์ชาดี

61171010114 นายณัฐพล เพ็ชรกระต่าย

210 222 4 60171010013 นายเฉลิมพงศ์ อุทัยรัตน์

61171010003 นายกฤตวัฒน์ ณ ตะกั่วทุง่

61171010053 นายครรชิต ศรีสวัสด์ิ

61171010066 นายชัชชล ชัยสันติกุล

211 223 5 61104010190 น.ส.นรีกานต์ สุทธิดี

61104010193 น.ส.อาทิตยา วงษ์ทองดี

61104010278 น.ส.จุฑามาศ จิตรพล

61104010284 น.ส.นันทวรรณ ปานดี

61104010285 น.ส.เนตรอัปสร เรือศรีจันทร์

212 224 5 59104010017 น.ส.ณัฐรดี เคนทอง

59104010034 น.ส.วิสาลินี กลัดเนินกุ่ม

59104010259 น.ส.ภัทราพร บุญมี

59104010266 น.ส.วรรณวิมล วัฒนศิลธรรม

59104010278 น.ส.สุจิดาภา มิ่งปรีชา

213 225 4 61104010125 นายชนะชัย สายชนะ

61104010129 นายไชยวัฒน์ ตะเอ้กา

61104010174 นายศุภชัย จ าปา

61104010176 นายศุภวิชญ์ คาน



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม
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วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

214 226 5 61104010220 น.ส.กชนันท์ ปานหิรัญ

61104010235 น.ส.ปรารถนา อินทะโชติ

61104010237 น.ส.ปิยนันท์ จันทร์จ าปา

61104010249 น.ส.สุณิษา ค าสุวรรณ์

61104010433 น.ส.ณัฐวดี ศิริ

215 227 5 61106010016 น.ส.เมศิญา เสียงอ่อน

61106010020 น.ส.กิตติยาพร โชติรัตน์

61106010055 น.ส.อรัญญา หาญศึก

61106010121 น.ส.รุ่งระวี ศรีประทุม

61167010101 น.ส.ดลรดา มะลิค า

216 228 5 61104010311 น.ส.ธิดา ศรีวารีรัตน์

61104010376 น.ส.ตรีนุช สันติอภิรมย์

61104010398 น.ส.เจนจิรา ยอแสง

61104010403 น.ส.ธัญสินี ออกบัว

61104010406 น.ส.นฤมล พลยุทธ์

217 229 5 61104010052 นายวีรวิชญ์ บุญรักษาสัตย์

61104010254 นายณัฐกฤษ ชัยจิรมงคล

61104010256 นายณัฐพล เพ็ชรวงษ์

61104010258 นายนาวิน ดอกมะสังข์

61104010259 นายนาวิน เรืองจันทร์

218 230 4 61109010016 นายจักรรินทร์ ตรีประดับ

61109010185 นายณัฐวัฒน์ นิยมไพศาลสุข

61109010190 นายสุรพศ เกมาหะยุง

61109010320 นายพีรวุฒิ มีทรัพย์

219 231 5 60106010047 น.ส.กาญจนา กาบแก้ว

60112010044 น.ส.จินต์จุฑา ลีลายนะ

60112010051 น.ส.ภรภัทร สีหะวัฒนกุล

60112010082 น.ส.กมลพัฒน์ ปิยพงษ์ศักด์ิ

60167010129 น.ส.วรัญญา พานทอง



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม
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วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

220 232 4 61104010078 น.ส.ณัฐิณี อิงสา

61104010085 น.ส.ธิดารัตน์ อู่เงิน

61104010087 น.ส.นิศากร ขวัญเมือง

61104010460 น.ส.พัชนิดา เหมฬา

221 233 4 61104010029 นายศุภกฤต รุ่งเรือง

61104010142 นายธิวาห์ ตาพัว้

61104010180 นายสิริวัฒน์ วิชัยชนารักษ์

61104010480 นายอาเล็กซ์ซานเดอร์ รัฐพงษ์ บุร์คเคิล

222 234 5 59104010139 น.ส.สุมินตรา ขันจอก

59104010362 น.ส.กมลวรรณ จิตรแก้ว

59104010390 น.ส.พรยมล ไกรดวง

59104010472 น.ส.นฤภร แตงอ่อน

59104010474 น.ส.บงกช ขุมนิล

223 235 5 60106010041 น.ส.อาภาพัชร ศิริไกรวัฒนาวงศ์

60112010049 น.ส.ณัชชา ร้อยแก้ว

60112010116 น.ส.รินรดา พิมพ์ทอง

60167010205 น.ส.ธนัญดา มาตวังแสง

60167010207 น.ส.ปนัดดา สุธีสุนทรกุล

224 236 4 59112010017 นายพุทธินันท์ อรพินท์พิศุทธิ์

59112010019 นายภาคิไนย ศิริรัตน์

59112010067 นายชลัฐพล พรเจริญ

59112010091 นายพฤทธิ ์ศรีโสภณ

225 237 4 61109010090 นายชนาธิป ต้นเงิน

61109010373 นายพงศ์บดินทร์ บุตรพระองค์

61109010375 นายพงษ์รักษ์ นาคธนาสวัสด์ิ

61109010381 นายสราวุฒิ สว่าง

226 238 5 61109010055 น.ส.ณัฐกานต์ อ่อนฉ่ า

61109010059 น.ส.เทพนภา บุญเจียง

61109010069 น.ส.ปิยะมาศ แก้วเมือง



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

61109010070 น.ส.พลอยกนก ค าโฮง

61109010079 น.ส.วัตถาภรณ์ แก้วนวล

227 239 4 61106010091 น.ส.ธมลวรรณ ดิวรางกูร

61106010132 น.ส.สุวนันท์ จันดี

61167010020 น.ส.เขมิกา เชวงพจน์

61167010023 น.ส.ชญานิศ ตันติเวทเรืองเดช

228 240 5 61106010033 น.ส.นนทวรรณ วระพันธ์

61106010094 น.ส.ธัญรัต ทุมมาไว

61106010104 น.ส.พรชนก แพงดวงแก้ว

61112010027 น.ส.กัลยพัชร เพชรพิมานวงศ์

61112010070 น.ส.สุตาภัทร ประสิทธิเ์สริฐ

229 241 5 60104010462 น.ส.ชลลดา สุวรรณวร

60104010543 น.ส.ขวัญชนก สว่างชาติ

60104010553 น.ส.ดรุณพร พงษ์ประเสริฐ

60104010564 น.ส.พรนภา นพคุณ

60104010579 น.ส.ศจี รมเพ็ง

230 242 4 61104010407 นายนัสรอน เจริญพร

61109010188 นายมณฑล ปุรินทราภิบาล

61109010254 นายธรรศ แย้มขยาย

61109010264 นายสรวิศ เพิม่พรศรี

231 243 4 61171010011 น.ส.ณัฐนันท์ วิศรุตพงษ์สกุล

61171010057 น.ส.พันธ์วิรา สร้อยมาลา

61171010064 น.ส.จีรนันท์ ชูจิตร

61171010107 น.ส.กมลวรรณ จิตรบรรจง

232 244 5 61109010007 น.ส.นลพรรณ อ้นงาม

61109010010 น.ส.รุจิรา ธรรมบุตร

61109010291 น.ส.จิรภัทร์ พยัคสิงห์

61109010292 น.ส.ชนาภัทร บุญประคม

61109010306 น.ส.วราภรณ์ คงจุ้ย



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

233 245 4 60112010086 น.ส.จรรยพร ขันจ านงค์

60112010107 น.ส.นันท์นภัส สหเจริญวงศ์

60112010108 น.ส.บัณฑิตา ศรีประพันธ์

60112010141 น.ส.ดวงกมล ชลอเดช

234 246 5 60109010156 น.ส.พิมพิศา ธรรมจารึก

60109010461 น.ส.ปุญญิศา จึงประเสริฐ

60109010473 น.ส.วริศรา วรสาร

60109010479 น.ส.สริญญา ชูกลีบ

60109010610 น.ส.ชนิศา ศศิวงศ์ภักดี

235 247 4 59106010067 น.ส.จิดาภา ธีระบุญชัยกุล

59106010069 น.ส.จุติภรณ์ อุไรรัตน์

59106010081 น.ส.เดือนฉาย จันทรักษา

59106010105 น.ส.มณีนิตย์ ธนะค าดี

236 248 4 59109010446 น.ส.พิชญ์สินี ภัทรศรีธนวงศ์

59109010471 น.ส.วิริญจ์ ดิษฐ์ใจเย็น

60104010588 น.ส.อมรรัตน์ เกษสุริยงค์

60109010387 น.ส.บุษรา สุภาชาติ

237 249 5 57112010130 น.ส.พิชชาอร บุตรทอง

57112010132 น.ส.ภัทรนันท์ สังกรแก้ว

59104010471 น.ส.นภิสา แสงปิติ

59112010073 น.ส.ณัฐกฤตา อยู่เย็น

59115010226 น.ส.ณัฐมน แถบหอม

238 250 4 59106010082 น.ส.ทัตพิชา บุญสาลี

59106010118 น.ส.วนิดา สิมมี

59106010137 น.ส.หทัยชนก ขันเพ็ชร์

59106010147 น.ส.คัคนางค์ ผลแก้ว

239 251 5 57112010144 น.ส.สิริวรนุช รอญศึก

58112010045 น.ส.กฤษณี บุญแสน

58112010072 น.ส.บัณฑิตา สุวรรณวงศ์



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

58112010111 น.ส.สุพิชญา สายโสภา

58112010113 น.ส.หนึ่งฤดี สุขมา

240 252 5 61104010019 น.ส.ณัฐริกา นพตลุง

61104010054 น.ส.ศุภนิดา แย้มวงค์

61104010231 น.ส.ธมลวรรณ กิจโสภี

61104010252 น.ส.ชนากานต์ ภูสุ่วรรณ

61109010280 น.ส.ศุภานัน เมฆนามนิตย์

241 253 4 60104010451 น.ส.สุธิตา ชอนจอหอ

60104010456 น.ส.กาญจนา แผลงชีพ

60104010470 น.ส.ทักษพร สมนึก

60104010498 น.ส.สุพัตตรา สุขะปิยังคุ

242 254 4 59109010087 นายณัฐภัทร วงค์น้อย

59109010093 นายถิรวัฒน์ ตะวันธรงค์

59109010626 นายกรวิทย์ วิสัชนาม

59109010647 นายดรัณภพ เทีย่งธรรม

243 255 4 59115010041 นายปุณมนัส อุดมวิทยานุกูล

59115010143 นายโชคภิวัฒน์ ส่งศรีมณีกุล

59115010224 นายชวภณ ภูปภัสศิริ

59115010233 นายพลาธิป พงศ์พจน์เกษม

244 256 5 61104010205 น.ส.วรรณกานต์ ทองชู

61104010222 น.ส.จิตรค าภรณ์ จรพิภพ

61104010380 น.ส.พนินาฏ วรรณุวาส

61104010381 น.ส.ภัทราพร มณีศรี

61104010445 น.ส.ลักษมี ปูส่ละ

245 258 5 58112010046 น.ส.กวิสรา พงษ์ศิริ

58112010084 น.ส.พัชรพร ภัทรปราโมทย์

58112010108 น.ส.สุชัญญา เชาว์ประเสริฐ

60106010095 น.ส.นันทพร สิทธิสงคราม

60106010136 น.ส.วรัมพร ขาวศิริวงศ์



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

246 259 4 60109010354 นายสิทธิชัย สายสวัสด์ิ

60109010581 นายกึกก้อง รุ่งวรรธนะ

60109010591 นายพงศกร ทะค ารินทร์

60109010593 นายศุภวิทย์ หมายสุข

247 260 4 59171010201 นายจิรายุส มีเมืองเก่า

59171010252 นายพัทธนันท์ เล้ียงบ ารุง

59171010280 นายสุทธิพัฒน์ กมลสุทธิไพจิตร

59171010294 นายกิตติพงษ์ เกียรติสูงส่ง

248 261 5 59171010017 น.ส.ขนิษฐา วรชัย

59171010116 น.ส.พลอย ห่านพงษ์ศักด์ิ

59171010185 น.ส.อุศมา สวัสดีผล

59171010253 น.ส.พิมพ์ชนก จันทร์สวาท

59171010259 น.ส.ยุพารัตน์ บุญเสริฐ

249 262 5 60104010072 น.ส.กมลฉัตร เวศมูลา

60104010103 น.ส.บุปผา บุตรอุดร

60104010117 น.ส.รัตนาภรณ์ ทรัพย์ทอง

60104010130 น.ส.อังคณา ศรีวัฒนชัย

60104010133 น.ส.อารียา โพธิน์รินทร์

250 263 5 60104010508 น.ส.ชญาดา ร่อนแก้ว

60104010515 น.ส.นัทฑริกา ผ่องมณี

60104010517 น.ส.เบญญาภา ไชยภาษี

60104010531 น.ส.สุชารัตน์ จรัสชัยวงศ์

60109010326 น.ส.ปริชาติ วันโส

251 264 4 60106010014 น.ส.ณัฐยา เจียมประยูร

60106010122 น.ส.ภัทราภรณ์ ไพรีรณ

60106010132 น.ส.กฤศญาภรณ์ สีค าชอน

60106010160 น.ส.สุวรรณศิริ ไพกะเพศ

252 265 5 57112010123 น.ส.เนตรชนก ชูทับทิม

57112010146 น.ส.อัญชลิกา สัจไพบูลย์กิจ



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

59112010043 น.ส.พิมพ์ภัทรา ปุญญรังสฤษฏิ์

59112010094 น.ส.แพรวพิชชา อภิชัย

59112010105 น.ส.ศุภานัน มุลกุณี

253 266 5 60104010108 น.ส.ปิยนันท์ บุญเพ็ง

60104010443 น.ส.พิมลสิริ อ้นไธสง

60104010447 น.ส.ลัดดาวัลย์ พรมสา

60171010079 น.ส.รวีพร เรืองเกียรติวงศ์

60171010116 น.ส.สุวนันท์ ปัญจธารากุล

254 267 5 59104010343 น.ส.มณฑวรรณ พลภักดี

59171010020 น.ส.จริญญา องค์สวัสด์ิ

59171010041 น.ส.ชัญญานุช เศวตนันทน์

59171010043 น.ส.ญาณิน โกเขื่อนขันธ์

59171010333 น.ส.พุทธิพร แสงสินธุ์

255 268 5 60109010495 น.ส.ชฎาภรณ์ เกื้อกูล

60109010503 น.ส.ณัฐิกา เสาสิมมา

60109010508 น.ส.บุษกร ศุภกิจอ านวย

60109010518 น.ส.มณฑิรา ทองนา

60109010529 น.ส.สุกัญญา เล่ียวไพโรจน์

256 269 5 61106010039 น.ส.พรลภัส ไทยธัญญพานิช

61112010018 น.ส.ปุญญิศา ฐานิวัฒนานนท์

61112010059 น.ส.ไรวินท์ แสนศิริ

61112010088 น.ส.ฑิตฐิตา อินตาต่อ

61167010121 น.ส.สุชานันท์ มะลิซ้อน

257 270 4 61104010225 นายชลสิทธิ ์ล่ิวโรจน์สกุล

61104010312 นายพงศธร ประเชิญ

61104010426 นายกิตติพงศ์ พุฒทกิจกุลไพศาล

61104010450 นายเศรษฐา ด่านสิริสันติ

258 271 5 60104010497 น.ส.สุพรรษา เอี่ยมประดิษฐ์

60104010504 น.ส.จงกลณี ศรีพุฒ



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

60104010506 น.ส.จีระฉัตร แป้นทอง

60104010510 น.ส.ณิรชา แก้วช่วย

60104010532 น.ส.สุปราณี ปานประเสริฐ

259 272 5 60109010435 น.ส.สลิลทิพย์ ศุภศิริลักษณ์

60109010445 น.ส.คุณากร เอียสกุล

60109010485 น.ส.อาศิณา จิรวรมณี

60109010528 น.ส.สิราวรรณ วิชัยรัตน์

60171010176 น.ส.นงนภัส ศรีพันนา

260 273 5 61106010081 น.ส.ฐิตาพร เมืองมาค า

61109010184 น.ส.ณัฏฐณิชา แจ่มน้อย

61112010042 น.ส.ธนัญพร สุทธิพรพงศ์

61167010116 น.ส.โรสิตา มาสดใส

61167010122 น.ส.สุธาสินี ทองกล่ า

261 274 5 61106010107 น.ส.พิมรพัฒน์ อุดมชัย

61106010112 น.ส.มณีรัตน์ พานทอง

61106010119 น.ส.รัตวรรณ ค าแฝง

61106010129 น.ส.ศุภมาศ วงศ์เรือง

61109010412 น.ส.ฐนิยา มาแสง

262 275 5 60104010255 น.ส.ภิญญดา ตรีอุดม

60104010472 น.ส.ธนภร กระพลอย

60104010489 น.ส.ศิริลักษณ์ ทาราศรี

60104010501 น.ส.หทัยภัทร ทองมี

60109010231 น.ส.กฤษณา สุดเสน่ห์

263 276 4 61106010007 น.ส.ธนัชชา เชื้อนาวัง

61106010084 น.ส.ณัฏฐาพร งามวุฒิชัย

61106010116 น.ส.รัชดาวรรณ แก้วกอง

61167010037 น.ส.ธัญชนก ประชากิจกุล

264 277 5 61104010247 น.ส.ศันสนีย์ วงรอด

61104010303 น.ส.ชนัญชิดา มั่นหมาย



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

61104010306 น.ส.ฐิตาภรณ์ จรุงพันธ์

61104010307 น.ส.ฐิติรัตน์ สุขเมฆ

61104010410 น.ส.เบญจภา สายทอง

265 278 5 61167010018 น.ส.กมลวรรณ สุทธิผล

61167010074 น.ส.สุทธิกานต์ ประสิทธิผล

61167010091 น.ส.คณินนุช กิจวสมบัติ

61167010113 น.ส.มารีนา บินฮาซัน

61167010126 น.ส.อรพินท์ นิลประดับ

266 279 5 58112010052 น.ส.ชณิชา นนทศิริชญากุล

59104010392 น.ส.ภาสินี วันฟู

59106010073 น.ส.ชนิสรา มีวรรณะ

59106010128 น.ส.ศศิประภา อุบลแย้ม

59109010801 น.ส.อรุณรัตน์ ศิริสานต์

267 280 5 61104010377 น.ส.ธิดารัตน์ มิ่งอรุณ

61106010113 น.ส.มนัศรินทร์ ทองมา

61106010117 น.ส.รัชนีกร พันชน

61167010094 น.ส.จิรภัทร์ ศิริรัตน์

61167010127 น.ส.อินทิราภรณ์ แม่นดาว

268 281 4 60112010025 นายกฤษณะ สิงห์ป้อง

60112010097 นายณัฐวัฒน์ ตรงศิริวัฒน์

60112010133 นายอัมรินทร์ มีบุญญา

60112010138 นายณัฐนนท์ เอมะสุวรรณ

269 282 4 59112010078 น.ส.ธนภรณ์ แสงสุระ

59112010081 น.ส.ธาริณีย์ ศรีฉันทะมิตร

59112010085 น.ส.นวลกนก กุลมโนชญ์

61112010045 น.ส.นงรัตน์ หลวงอ ามาตย์

270 283 5 60109010487 น.ส.กมลสกาว วรเดช

60109010510 น.ส.ปวันรัตน์ โชติมานะชัยเจริญ

60109010532 น.ส.สุมินตรา หลานวงษ์



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

60112010145 น.ส.สกาวเดือน ปฏิยัตต์โยธิน

60112010146 น.ส.สกาวรัตน์ ปฏิยัตต์โยธิน

271 284 5 60167010008 น.ส.กัลยาวดี เหล่ามงคล

60167010083 น.ส.อรอนงค์ อั้นวงค์

60167010084 น.ส.อริสรา สอาดรักษ์

60167010173 น.ส.จารุดา เพียค าลือ

60167010192 น.ส.สาวิตรี เชื้อทอง

272 285 5 61106010047 น.ส.ภัตชรี กวมทรัพย์

61106010072 น.ส.จุติมา ร่อนแก้ว

61112010069 น.ส.สิริยากร ทนหมื่นไวย

61167010135 น.ส.สุจิตรา เชิดตระกูล

61167010150 น.ส.ภนิชดา แผนสนิท

273 286 4 61109010213 น.ส.วิชญาดา มีแตง

61109010354 น.ส.ศุภรดา ฤทัยรัตน์

61109010355 น.ส.สุดารัตน์ ราชองค์

61109010358 น.ส.สุรารักษ์ คงเจริญ

274 287 4 61106010100 น.ส.ปัทมาศ บุญเชื่อม

61112010029 น.ส.กุลภรณ์ สุรชัยรัฐกุล

61112010032 น.ส.จินดารัตน์ วิชัยรัตน์

61167010031 น.ส.ณิชมาศย์ เลิศศศิภานันท์

275 288 4 60106010064 น.ส.เขมสุพิชญา กิตติกูลวรพัฒน์

60106010066 น.ส.ฐิติมา ลีลาพีรพงศ์

60106010096 น.ส.น้ าฝน พุม่จันทร์

60106010177 น.ส.เกวลิน สุรธรรม

276 289 5 60106010025 น.ส.มนัสชนก สมบูรณ์กิตติกร

60106010038 น.ส.สุพัตสร สุวรรณชาตรี

60109010578 น.ส.อมิตตรา ธนะสิทธิ์

60112010017 น.ส.ศิริรัตน์ บุญภักดี

60167010009 น.ส.เกวลี เจริญพานิชยิ่ง



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

277 290 4 59109010174 นายจิรพัฒน์ เขาแก้ว

59109010199 นายทิวนาถ สายด้วง

59109010222 นายปกรณ์ ออกเวหา

59109010726 นายธรรมธร เผนานนท์

278 291 5 61106010014 น.ส.พิชชาภา เจตปริยญาณ

61106010096 น.ส.นันทิชา ลีลาเศรษฐวงศ์

61112010060 น.ส.วรัชยา ชาวน้ าวน

61167010003 น.ส.ปาณิสรา เกิดนาค

61167010129 น.ส.พัชราภรณ์ เอี่ยมส าอางค์

279 292 4 58112010009 น.ส.ณัฐวดี คล้ายมงคล

58112010100 น.ส.ศศิวิมล อาชญาทา

58112010102 น.ส.ศุภาพิชญ์ อาภาจิรสกุล

58112010133 น.ส.ปภาวดี วงษ์เนียม

280 293 4 59171010157 น.ส.สิริกุล จุมพรม

59171010236 น.ส.นันทิยา ไชยอ่อน

59171010303 น.ส.ธัญทิพ บุญเพ็ญศิลป์

59171010368 น.ส.กนกวรรณ พิมเสน

281 294 5 61104010023 น.ส.อาทิตยา วงศ์เบญจทรัพย์

61104010154 น.ส.พิมพ์ภัสรา ชื่นภักดี

61104010412 น.ส.ปานตะวัน บรรเทิง

61109010012 น.ส.สุมนชยา ฤทธิบุญไชย

61109010283 น.ส.สุวิชาดา พรหมสุข

282 296 4 61104010071 นายเกียรติศักด์ิ ชิราวุธ

61109010023 นายธนบดี แสนวงษ์

61109010042 นายอธิศพัฒน์ พฤทธพงศ์

61109010324 นายรุจน์จิระ รุจิระกุล

283 297 5 59104010115 นายเจนณรงค์ บางเส็ง

59104010204 นายนิธิกร จ าปารัตน์

59104010365 นายไกรสิทธิ ผ่องมณี



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

59104010376 นายณัฐพงศ์ พารา

59104010425 นายธนาตย์ ค ากลาง

284 298 4 61112010023 นายศรุติชนม์ คอนสันเทียะ

61112010086 นายเจษฎา แสนศรี

61112010092 นายธุวชิต ม่วงน้อย

61112010093 นายนภสินธุ ์นาคประสิทธิ์

285 299 5 61106010028 น.ส.ฐิติชญา ปานสมบุญ

61106010095 น.ส.ธิติศิริ ก๋าเขียว

61112010030 น.ส.จ าปี ศรีโภคา

61167010078 น.ส.อธิชา วัฒิวรรณผล

61167010132 น.ส.วราภรณ์ ก้านล าใย

286 300 5 59109010013 น.ส.ณัฐจิรา ตระกูลทวีสุข

59109010019 น.ส.ธัชทร รักษาศิริ

59109010041 น.ส.สมิตา อังอ านวยศิริ

59109010613 น.ส.ปัญฑารีย์ ขันชะลีย์ด ารงกุล

59171010153 น.ส.ศิริลักษณ์ เกตุแก้ว

287 301 4 59104010032 นายรัชชานนท์ เนาวพฤกษ์

59104010105 นายชินกฤต เทีย่วประเสริฐ

59104010235 นายทรงอภิสิทธิ ์ไฝทาค า

59104010267 นายวรวุฒิ ทูลจังหรีด

288 302 4 61112010019 นายภูมิพัฒน์ โฆษิตชัยวัฒน์

61112010024 นายหรัณย์ชัย แพเจริญชัย

61112010044 นายธาดา มาสถิตย์

61112010056 นายภูมิพิทักษ์ จตุภัทรเสนี

289 303 5 60109010233 นายกิตติพงศ์ เย็นประเสริฐวงศ์

60109010245 นายณัฐกิตต์ิ ใบละมุด

60109010254 นายทินพัฒน์ กิ่งไทร

60109010280 นายศุภวิชญ์ รองทอง

60109010579 นายอัครชัย บุษราผู้พึง่ธรรม



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

290 305 4 61106010138 น.ส.มนัสวี พลดาหาร

61112010008 น.ส.ณัฐณิชา ไชยอิน

61167010062 น.ส.ลลิล เถื่อนอิ่ม

61167010128 น.ส.พรนภัส เรือนทองดี

291 306 4 61104010331 นายสุรสิทธิ ์สุวรรณบูลย์

61109010257 นายพงศ์นรินทร์ ประดับสิริพรหม

61109010263 นายศิวัช ศรีตระกูล

61109010433 นายจักรกฤษณ์ บุญล้อม

292 307 5 59112010120 น.ส.เจนจิรา ชูวงษ์

59115010046 น.ส.พัชรพร ใจมั่น

59115010246 น.ส.ชุติกาญจน์ เม่นมงกฏ

59115010259 น.ส.วัฒนาภิรมย์ มั่งมี

60112010091 น.ส.ชญากาญ เจิมศิริ

293 308 4 59112010036 นายจักรภัทร อัครกุลธร

59112010072 นายณฐภัทร ต้ังสะสม

59112010118 นายคณิศร เลิศพัฒนศักด์ิ

59112010139 นายศรัณย์ ชุมผอม

294 309 5 59106010004 น.ส.คชาภรณ์ สมพงษ์

59106010143 น.ส.อริญชยา ชูพันธ์

59112010061 น.ส.จิรัชญา ตระการรังสี

59112010102 น.ส.ศรัณย์รัตน์ ล่ิมเชย

59112010115 น.ส.กาญวิภา ค าทาสี

295 310 5 61109010033 น.ส.ศิริประภา ศรีไพบูลย์

61109010181 น.ส.ฉันท์ชนก ซาลัม

61109010311 น.ส.นิตา อุ่นเมือง

61109010323 น.ส.รสิตา โงวิกรม

61109010325 น.ส.ศรัณญา กิตติศักด์ิไพบูลย์

296 311 4 60112010029 นายธรรมรินทร์ แสงอรุณ

60112010085 นายจตุพงค์ เสาธงทอง



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

60112010129 นายสุพศิน พฤกษเศรษฐ

60112010131 นายอภิสิทธิ ์เจริญข า

297 312 5 61104010349 น.ส.ปวีณา ปิน่ใย

61104010367 น.ส.จิราพร แก้วโมรา

61104010369 น.ส.ชนัญญา ค าภาวะ

61104010370 น.ส.ชุติกาญจน์ กาหลง

61104010378 น.ส.นันทการ พลฤทธิ์

298 313 5 60112010115 น.ส.ภัทรวรินทร์ จันทรเกษมชัย

60112010121 น.ส.ศุภากร พ่วงดี

60112010122 น.ส.สาธิดา ตีรณอมรวงศ์

60112010128 น.ส.สุปราณี จอกทอง

60112010130 น.ส.หทัยรัตน์ เนินโพธิ์

299 314 5 61109010121 น.ส.ปฐมาวดี สืบส าราญ

61109010245 น.ส.ธันยกานต์ ซ่ือสัตย์สกุล

61109010250 น.ส.สุณิสา จิวะรังสิมา

61109010415 น.ส.ธิดารัตน์ เสียงเย็น

61109010420 น.ส.พัชรี สารีเครือ

300 315 4 60112010106 น.ส.นันท์นภัส ฉิมสอาด

60112010120 น.ส.ศุภลักษณ์ บ ารุงเชาว์เกษม

61112010016 น.ส.นันท์ชพร พวงภู่

61167010069 น.ส.ศรัญญา เปรมทองสุข

301 316 5 59115010007 น.ส.จณิตา รัตนปิณฑะ

59115010027 น.ส.ตวงรัตน์ ศรีมงคล

59115010056 น.ส.ละดาฟ้า เล้ียงรักษา

59115010065 น.ส.โศภิดา บุญค าเยือง

59115010223 น.ส.จุฬารัตน์ พูนณรงค์

302 317 5 58112010003 น.ส.จิดาภา ต้ังเสริมวงศ์

58112010044 น.ส.กรชนก สีหะกุลัง

58112010048 น.ส.ขันทอง ยัฆพันธ์



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

59106010096 น.ส.ปวริศา รสชุ่ม

59106010110 น.ส.ยุภาพร โททองดี

303 318 5 58112010054 นายชนาธิป วิสุทธิรัตน์

58112010065 นายธนาธิป สุนันท์

58112010105 นายสิรวิชญ์ มิตรจิตร์

58112010139 นายภัทรพล สร้อยสูงเนิน

58112010143 นายวิชชุพล ชื่นมนัส

304 319 5 61106010003 น.ส.ชนัดดา จาดสี

61106010066 น.ส.กุลิสรา แก้ววิเศษ

61167010015 น.ส.พรรณทิพย์ จรัสเวคิน

61167010071 น.ส.ศิริลักษณ์ อุ่นบุญ

61167010134 น.ส.ศุภสุตา สุกิจพิพัฒน์

305 320 5 61106010002 น.ส.ชญาดา ประสมสิทธิ

61106010009 น.ส.นภสร พนัสนอก

61112010022 น.ส.ศรินทิพย์ ฉายา

61167010073 น.ส.ศุภกานต์ ปิน่ปัก

61167010099 น.ส.ญาดา สุทธิประภา

306 321 5 57112010095 น.ส.เจตน์รดา หุน่เฮง

57112010135 น.ส.รวีนิภา เกษสัญชัย

57112010141 น.ส.วิชชุดา แก้วกันหา

58112010074 น.ส.บุญยวีร์ วงษ์ภัทรโรจน์

58112010146 น.ส.สุปราณี แก้วอาษา

307 322 5 59109010012 น.ส.ณพัตรศร จันทะปัญญา

59109010020 น.ส.ธัญจิรา เชื้อไทย

59109010604 น.ส.ญาณิกา สมนึก

59109010611 น.ส.เบญจา คุณรักษ์

59109010616 น.ส.ลักษณา มั่นอ่วม

308 324 5 61106010109 น.ส.เฟือ่งฟ้า ลิโคตร์

61112010043 น.ส.ธัญพร จรูญจินดากุล



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

61112010052 น.ส.พริมประภา เพชรจุล

61167010043 น.ส.นัทธมน วรรณสุทธะ

61167010083 น.ส.อารีรัตน์ ฟองธรรมนิมิต

309 325 5 59104010120 น.ส.พิชามญชุ์ เพือ่มเสม

59104010387 น.ส.ปรียนุช พุทธวงค์

60104010201 น.ส.เมลดา วรภัคกิจาทร

60104010225 น.ส.สุมาพร หินทอง

60104010227 น.ส.โสรยา ภิญโญศรี

310 326 5 59104010062 น.ส.ปารตรี ศรีสมบูรณ์สกุล

59104010146 น.ส.สิริกานต์ สืบสนธิ์

59104010415 น.ส.ชญาภา ขันธิพล

59104010466 น.ส.ณัฐวิภา กาญจนา

59104010476 น.ส.เปรมยุดา นวลศรี

311 327 5 60104010021 น.ส.ณัชชา อริยะอรุโณทัย

60104010023 น.ส.ชนิดาภา จันทร์เจริญ

60104010043 น.ส.พรณิชา วิศาลธนกุล

60109010549 น.ส.นัจกร สายสุวรรณ์

60171010208 น.ส.วราภรณ์ พูลเอี่ยม

312 328 5 59109010523 น.ส.บุษรากร เอื้อเบญจกุล

59109010539 น.ส.ยลรดี ลานตวน

59109010814 น.ส.ธัญญาเรศ เพิม่พงศ์ไพบูลย์

59109010831 น.ส.สริตา นีรวาสี

59109010835 น.ส.สุภชานันท์ สุรวาทกุล

313 329 5 59171010018 น.ส.จณิต เบ้าทอง

59171010024 น.ส.จิรนันท์ ถ้วยทอง

59171010080 น.ส.ธัญรดา พฤกษนันท์

59171010089 น.ส.นรีรัตน์ คีบสูงเนิน

59171010151 น.ส.ศวิตา แดงสกุล

314 330 5 60112010008 นายธนกฤต อุดมสรรพ์



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

60112010056 นายกานต์ ดีวัฒนวงศ์

60112010088 นายจิรายุ รุ่งเรือง

60112010100 นายธนกร เอื้อบุญญาวัฒน์

60167010136 นายสุพัฒน์ เจนสุขสถิตไพศาล

315 331 5 60104010391 น.ส.ฐปนีย์ โพปลอด

60104010576 น.ส.วีรพรรณ สุวรรณเพ็ชร

60104010584 น.ส.สุพัชชา อนันต์

60109010415 น.ส.ธัญภัทร เผือกวิสุทธิ์

60109010434 น.ส.ศิริพร ประทีปไพศาล

316 332 5 59109010247 น.ส.วริษา แซ่ต้ัง

59109010716 น.ส.จิราภรณ์ พลขุนทด

60109010293 น.ส.จุฑาลักษณ์ กล่ินสุคนธ์

60109010329 น.ส.พิชญาภา สมนึก

60109010335 น.ส.เยาวลักษณ์ ยานะชัย

317 333 5 60112010111 น.ส.ปาณิสรา อนันต์อภิรักษ์

60112010135 น.ส.จิณณพัต โอนอิง

60167010048 น.ส.ปริยาภรณ์ โทหีต

60167010141 น.ส.กนกอร เหมหาญวิภาส

60167010174 น.ส.จิตราพร ก้องจันทร์สว่าง

318 334 5 60104010033 นายนวพล หะรีเมา

60104010041 นายเปิดทรัพย์ ลีวัฒนภิญโญ

60104010383 นายรัชชานนท์ เอี่ยมจุ้ย

60104010387 นายสราวุฒิ มั่นใจ

60104010390 นายอักษรินทร์ พินิจอนันตพร

319 335 5 61106010058 น.ส.อันนา เลิศล ายอง

61106010093 น.ส.ธัญชนก ค ารัศมี

61106010098 น.ส.ประภากร ลิมป์ประเสริฐ

61106010105 น.ส.พรธิดา บุญยอ

61106010125 น.ส.วาสนา วัฒกพาณิชย์



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

320 336 5 57112010139 น.ส.วริศรา มารคทรัพย์

58112010071 น.ส.บัณฑิตา นาคทับที

58112010075 น.ส.บุณยนิสภ์ อัฐมโนลาภ

58112010076 น.ส.ปณิธาน โรจนศิรประภา

58112010085 น.ส.พิมพ์ชนก ประภากิตติกุล

321 337 5 60112010092 น.ส.ชญานิศ กิ่งสดศรี

60112010094 น.ส.ชลธิชา ดวงไชย

60112010104 น.ส.ธันยพร ประเสริฐศักด์ิ

60112010118 น.ส.วันฤดี จันทรศาล

60112010132 น.ส.อริสรา กาญจนบัตร

322 338 5 58112010101 น.ส.ศุภสุตา เหลืองประพฤทธิ์

58112010110 น.ส.สุพิชชา หาญสุรภานนท์

58112010114 น.ส.หยาดน้ าฝน เกิดสุข

58112010130 น.ส.ณิชนันท์ เพ็งอ่อน

58112010131 น.ส.ธนพร แซ่เล่า

323 339 5 60104010547 น.ส.ญาดา ศรีเสวก

60171010043 น.ส.บุณยาพร รอดทวี

60171010142 น.ส.จิตราภร ภุมมา

60171010220 น.ส.สุชาดา อินทนนท์

60171010252 น.ส.กัญจนา จงนอก

324 340 5 60171010071 น.ส.ภัทรนันท์ โถน้อย

60171010096 น.ส.ศิริลักษณ์ งามสมภาค

60171010098 น.ส.ศิริวรรณ กลัดกลีบ

60171010108 น.ส.สุประภาดา ชื่นมานพดล

60171010256 น.ส.จีรณา ทองบุญยัง

325 341 4 59109010571 นายณัฐวิชช์ สังข์เทีย้ม

60109010190 นายวรินทร อมตเวทย์

60109010558 นายอภิสร ศรีนวล

60109010560 นายอรรถชัย หงษ์อนันต์



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

326 342 5 60112010042 นายศุภศิษฏ์ งามเกษมสันต์

60112010075 นายพัทธดนย์ ศรีไทยรักษ์

60112010113 นายพลวัฒน์ วัชรฐิตนันท์

60112010124 นายสิริเชษฐ์ ฉัตรชวินพร

60167010074 นายสรวิชญ์ ฐาปนพงศ์พันธุ์

327 343 4 59106010059 น.ส.สุรัตดา อุปแสน

59106010066 น.ส.เกสรา สุขสวัสด์ิ

59106010077 น.ส.ณพิศร ภิรมย์ชุ่ม

59112010124 น.ส.นภัสวรรณ ภูก่ล่ัน

328 344 5 60106010001 น.ส.กชกร เสยกระโทก

60106010092 น.ส.นฤมล สุขสวัสด์ิ

60106010115 น.ส.พันธิตรา ฝ่ายทะแสง

60106010156 น.ส.สุดารัตน์ รบชนะ

60106010175 น.ส.อินทิรา จอนดอน

329 345 5 61106010021 น.ส.เขมรินทร์ ขวัญงาม

61109010281 น.ส.สกาวรัตน์ ศิริจันทร์

61109010282 น.ส.สุพิทย์ชญา เขมวิมุตติวงศ์

61112010017 น.ส.บุษรินทร์ ศิวฐิติกุล

61112010091 น.ส.ดาริษา ไหล่วิจิตร

330 346 5 59106010034 น.ส.ปาลิดา พิศเพ็ง

59106010084 น.ส.นันทัชพร ฮังกาสี

59112010059 น.ส.เกศินี น้อยรักษา

59115010089 น.ส.ณัฐธิดา วงศาโรจน์

59115010163 น.ส.ธัญสุดา กล้าเกิดผล

331 347 5 59171010026 น.ส.จิราพร สุทธิสาร

59171010027 น.ส.จิราภา ถานะภิรมย์

60106010110 น.ส.พรชนก เจริญพานิช

60106010172 น.ส.อัญชุลีกร คุ้มปากพิง

60167010017 น.ส.ชนิมาศ อนุทรงศักด์ิ



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

332 348 5 59106010015 น.ส.ฐิติมา อาจไพวัลย์

59106010045 น.ส.วสมล เพ็งสว่าง

59112010090 น.ส.ปิยธิดา แก้วประดิษฐ์

59112010092 น.ส.พิลาสลักษณ์ สูงห้างหว้า

59112010113 น.ส.ฮุดา มูฮ าหมัด

333 349 5 61104010236 น.ส.ปลายฟ้า สารีสุข

61104010310 น.ส.ธัญญารัตน์ ค าแสง

61104010314 น.ส.ฟ้ารุ่ง ขบวนกล้า

61104010432 น.ส.ณัฐพร อินทรฤทธิ์

61104010442 น.ส.พรรณวิภา รัตนวงค์

334 350 5 59115010029 น.ส.ธมลวรรณ กุลเลิศจริยา

59115010148 น.ส.ณัชชา วงศ์อารีย์

59115010220 น.ส.กชณัช ศิริชัยวัจนเดชา

59115010225 น.ส.ซอลันดา ค าจุมพล

59115010228 น.ส.นิรมล ปานเฟือ่ง

335 351 5 59115010132 น.ส.กัญญารัตน์ ผางมา

59115010169 น.ส.ปรางวลัย พร้อมอิทธิกุล

59115010172 น.ส.ปัฐมาภรณ์ ใจเพียร

59115010179 น.ส.พิชญ์สินี สินเวช

59115010193 น.ส.อชิรญา จันทร

336 352 5 59104010131 น.ส.ณัฐณิชา เวียงทอง

59112010080 น.ส.ธัญพิชชา ศิริศาสตร์

59112010097 น.ส.รัตนาภรณ์ เสริมศิริกาญจนา

59112010126 น.ส.ปราชญ์สุดา ศร่างเศร้า

59171010034 น.ส.ชนากานต์ คงใหญ่

337 353 5 61171010097 น.ส.พิชญา สามารถ

61171010124 น.ส.ปนัดดา เฟือ่งบางหลวง

61171010129 น.ส.อาษฐา ดูเบย์

61171010134 น.ส.ปรียานุช คัณฑมาศ



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

61171010136 น.ส.พรสวรรค์ สิงห์ทา

338 354 5 59171010219 น.ส.ณัฐการ ตันติวุฒิกุญชร

59171010223 น.ส.ณัฐสรีร์ เลิศเกษรพัฒนกุล

59171010289 น.ส.อาภาวรรณ เทีย่งผดุง

59171010343 น.ส.จิรวรรณ ชะนะทอง

59171010349 น.ส.พรนภา บัวสอาด

339 355 5 59104010136 น.ส.สลิลทิพย์ เจริญพิกุล

59104010469 น.ส.ธนาวรรณ สว่างเกษมสุข

59104010495 น.ส.อรอนงค์ วิจิตรจันทร์

59109010351 น.ส.จิราภา ค าฝอย

59109010397 น.ส.เอเซีย ชั้วแย้ม

340 356 4 59109010617 นายวัชรพงษ์ ปีกสันเทียะ

59109010658 นายธีรพงษ์ พลเชียงดี

59109010692 นายวีรภัทร สถิรมงคลกุล

59109010853 นายพิพัฒน์พงษ์ วงค์ทหาร

341 357 4 59104010166 นายนวพรรษ จันทรทิพย์

59104010172 นายพัชระ อัลอุมารี

59104010520 นายสรศาสตร์ ผิวอ่อนดี

59104010522 นายอดินันต์ เจะเตะ

342 358 5 61106010054 น.ส.อมลวรรณ แก้วรัก

61112010083 น.ส.เขมจิรา เฉลิมสุข

61112010085 น.ส.จิรัชญา วงษ์ชุ่มเย็น

61167010006 น.ส.วรินทร อินทรา

61167010063 น.ส.วรดา สิริเกียรติสกนธ์

343 359 5 59104010423 น.ส.ณัฐริสา บุญหนัก

59104010438 น.ส.พีชญาสรณ์ มั่นยืน

59104010439 น.ส.พันธราภรณ์ พัฒน์ธัญญกร

59104010442 น.ส.ภาวนียา สุวรรณนารี

59104010459 น.ส.อาทิตยา นามเดช



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

344 360 5 61104010195 น.ส.ชนิกานต์ พูลเกิด

61104010200 น.ส.มนสิยา วงษ์แสง

61104010340 น.ส.กีรติ ศรีจ าปา

61104010341 น.ส.ไคริกา วานิชกร

61104010353 น.ส.รุ่งณภา ศรีนาค

345 361 5 60106010006 น.ส.เกวรินทร์ เพียรแก้ว

60106010013 น.ส.ณัฐมล ศิริเพชร

60167010104 น.ส.ทิพปภา ศิริวาส

60167010169 น.ส.พีรญา บัวเอี่ยม

60167010199 น.ส.จิณัฐตรา อู่ทรัพย์

346 362 5 59104010041 น.ส.กัญจนพร ผู้งาม

59104010154 น.ส.ณัฐฌา อาจวิชัย

59104010155 น.ส.ณัฐศิกา แจ่มด้วง

59104010179 น.ส.วนาลี บุญมี

59104010512 น.ส.เพ็ญพิชชา หนุ่มศรี

347 363 5 58112010059 น.ส.ณกมล แสงเดือน

58112010069 น.ส.นลพรรณ บุญสนอง

58112010078 น.ส.ประภัสสร กิตติปาโล

58112010121 น.ส.อิสรีย์ พานิชพัฒนากิจ

58112010122 น.ส.กรวรรณ ไวทยะโชติ

348 364 5 58112010053 น.ส.ชนากานต์ ดีเกียรติล้ า

58112010062 น.ส.ณิชารีย์ ศิลาภรณ์

58112010070 น.ส.นิลาวัลย์ เจือโกศล

58112010082 น.ส.พรรณปพร เดือนดาว

58112010086 น.ส.ภัทรชนก วงษ์วัฒนพงษ์

349 365 4 58112010087 น.ส.ภัทราพรณ์ สิงห์วิเศษ

58112010106 น.ส.สิริวิมล ยิ่งยมสาร

58112010148 น.ส.หิรัญญา คุณเผือก

61112010021 น.ส.วาสิตา มีสมรรถ



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

350 366 5 60109010272 น.ส.เมธาวี เตชะผ่องพันธ์

60109010277 น.ส.วศินี เอี่ยมสอาด

60171010117 น.ส.สุวารี รังทอง

60171010272 น.ส.บุษปรัชญ์ พืน้ผา

60171010273 น.ส.ปิน่สุดา กะล าพัก

351 367 5 60109010178 นายสุวิทย์ ทองระอา

60109010488 นายกรภัทร จารุภัทรภักดี

60109010516 นายพิสิษฐ์ รุ่งโรจน์ช านาญกิจ

60109010526 นายสรวิชญ์ พันธุเ์กษตร

60109010534 นายอานันท์ ว่อง

352 368 4 56112010105 นายเดโช มงคลศิลป์

58112010061 นายณัฐพงศ์ เขียวฉอ้อน

58112010126 นายจิรวัฒน์ ฉิมชั้น

58112010144 นายวิชยา ไพจิตต์

353 369 4 59104010068 นายกมลภพ ประภารัตน์

59104010070 นายเขมชาติ รอดมาลี

59104010285 นายเกรียงไกร กล้าเกิด

59104010308 นายพีรวิชญ์ มหากุศลพาณิชย์

354 370 5 60112010071 น.ส.จิตรวดี สืบนุการณ์

60112010087 น.ส.จิตติมน ไชยพัฒน์

60112010098 น.ส.ณิชนันทน์ พรอารักษ์

60167010115 น.ส.ปรียาภัทร มั่นเพ็ชร

60167010198 น.ส.กิตติราภรณ์ อ่อนใจ

355 371 5 61106010012 น.ส.เปรมศิริ สีอ่อนน้อย

61167010044 น.ส.เบญจทรัพย์ งามธรรมคุณ

61167010089 น.ส.กุลสตรี จ าปาทอง

61167010139 น.ส.อัฐภิญญา โพธิสิงห์

61167010154 น.ส.สโรธร ค าทอง

356 372 5 59104010327 นายทรงมังกร มูติน



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

59104010349 นายวศิน สังขนิรมิต

59104010395 นายวีรชน พืน้ผา

59104010485 นายวัชรพงษ์ เป็งผัด

59104010518 นายวราวุฒิ ธรรมมงคล

357 373 4 60104010314 นายไกรวิชญ์ ช่างเงิน

60104010325 นายชัยวัฒน์ ห้วยทรายทอง

60109010244 นายณัฐ ทองลักษณะวงศ์

61109010472 นายอธิปัตย์ ประชาบาล

358 374 5 59106010041 น.ส.รัตนากร จันทระ

59106010071 น.ส.ชนนิกานต์ นวลขาว

59106010088 น.ส.นีรนุช อ่อนระทวย

59106010090 น.ส.ใบเฟิน ฟัน้อ้น

59106010135 น.ส.สุพิชญา บุษมงคล

359 375 4 61109010060 นายธนวัฒน์ นุ่นสุวรรณ

61109010065 นายบัณฑิต สมโสภา

61109010195 นายคุณานนต์ เรือนเหล็ก

61109010337 นายทัศนเทพ อิทธิพล

360 376 4 61109010225 นายธราดล ทองนวล

61109010364 นายจิรภัทร ปัน้นิยม

61109010365 นายฉัตรดนัย คอทอง

61109010371 นายปฏิพน วุฒิพิสิฐ

361 377 5 61109010064 น.ส.นารีรัตน์ กันทุกข์

61109010082 น.ส.ศิตาภรณ์ เมืองจันทร์

61109010088 น.ส.ไอริณ มูลงาม

61109010208 น.ส.พรหทัย พงศ์สถาพรรัตน์

61109010351 น.ส.วริยา ค ามะนาถ

362 378 5 61106010043 น.ส.พิมพ์ชนก เสือนุ้ย

61106010101 น.ส.ปิยะธิดา อุตะทอง

61112010062 น.ส.วริญา พรหมเทพ



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

61112010076 น.ส.อรอมล ทองมา

61167010093 น.ส.จิณณภัส บุษบง

363 379 5 61106010024 น.ส.ชฎา แดงกัน

61106010097 น.ส.นิยดา กรุณกิจ

61112010049 น.ส.ปาณิสรา ศรีเมือง

61112010095 น.ส.ปัทมวรรณ ถาวร

61167010140 น.ส.กนกรักษ์ ศิริปโชติ

364 380 5 61109010002 น.ส.กิตติวรรณ สังสมศักด์ิ

61109010417 น.ส.นภัสวรรณ์ งามดี

61109010424 น.ส.ลักขิกา โบราณบุปผา

61171010044 น.ส.ชนันต์พัสตร์ นพวรรณ

61171010058 น.ส.จุฑามาส สารกิจ

365 381 4 61109010258 นายพฤหัส อัญชัญภาติ

61109010437 นายณัฐกร คณานุสรณ์

61109010438 นายณัฐนนท์ สุวรรณแสง

61109010452 นายศตวรรษ ภิรมย์สุข

366 383 5 59147010016 นายศุภกฤต เดชวิลัย

59147010057 นายธีรธาดา จังพล

59147010061 นายปพนธีร์ เรือนทองดี

59147010065 นายมโน สมุทระประภูต

59147010067 นายศุภวิชญ์ โยธาสุข

367 384 5 60104010319 น.ส.จิดาภา วงสุวรรณ์

60104010346 น.ส.นฤภร ธูปบูชา

60104010606 น.ส.มัชฌิมา รัชสมบัติ

60104010608 น.ส.วิลาสินี ยุบลมูล

60104010610 น.ส.สุริฉาย พวงพุฒ

368 385 4 61109010295 น.ส.ชุติมณฑน์ วงศ์กล่ินกรุด

61109010308 น.ส.สุขรดา นนท์ชี

61112010014 น.ส.จณัญญา ศรีสุข



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

61112010040 น.ส.ณัฐฑริกา คงประเสริฐ

369 386 4 61109010015 นายจักรภัทร พลสามารถ

61109010043 นายอนุชา กุดแก้ว

61109010191 นายอัมรินทร์ ชวาลิต

61109010313 นายณัชพล เจริญสุข

370 387 5 59104010432 น.ส.ปิยธิดา เลิงฮัง

59104010464 น.ส.ชลพรรษ เวชชบุษกร

59109010609 น.ส.นรกนก ค าสงวน

59171010076 น.ส.ธนัชชา ทองสว่าง

59171010274 น.ส.ศุภรดา ชิวหะ

371 388 4 60109010497 นายณัฐกิจ ภักสวัสด์ิ

60109010505 นายธนากร บุญเต็ม

60109010517 นายภานุสรณ์ สละเต็ม

60109010522 นายวงศธร พรพิรุณโรจน์

372 390 4 61104010217 น.ส.สุปรียา สีท ามี

61104010387 น.ส.ศรัญญา แสงฟ้า

61109010148 น.ส.มนัสวี มานพ

61109010297 น.ส.ธันวาพร การโสภา

373 391 4 60109010111 น.ส.วริษฐา ปิตินานนท์

60109010371 น.ส.ชุติมณฑน์ หมวดเมือง

60109010394 น.ส.สุธาแก้ว โซ่เงิน

61109010094 น.ส.เบญญาภา จักรชัย

374 392 5 60106010065 น.ส.ฐิตาภา บุญชิต

60106010067 น.ส.ฐิติวรรณ์ ยอดสวัสด์ิ

60106010116 น.ส.พัสตราภรณ์ พลมุข

60109010393 น.ส.สโรชา บุระณะกิติ

60171010060 น.ส.พรรธน์ชญมน ปูด่ า

375 393 5 60109010019 น.ส.ศิรประภา มิตรภูมิวิบูลย์

60109010211 น.ส.ปัณฑิกา จงเทพ



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

60109010215 น.ส.ภัทรพร สุมารส

60109010216 น.ส.มนทกานต์ เวียงสมุทร

60109010568 น.ส.สุพิชญา ใยอ่อน

376 394 4 60106010070 นายณัฐดนัย น้อยแก้ว

60112010055 นายกฤตธี พูลช่วย

60112010090 นายเฉลิมพงษ์ นวลจันทร์

60112010127 นายสุทัศน์ สุขสวัสด์ิ

377 395 5 59106010020 น.ส.ธณัฐดา สุระรัมย์

59106010089 น.ส.เบญญาภา น้อยนงเยาว์

59106010093 น.ส.ปภัสสร บุญอุ้ม

59106010107 น.ส.มนสิการ หาญธงทัศน์

59106010138 น.ส.อมราวดี ถึงแสง

378 396 5 60167010154 น.ส.วิภวานี ลุทัน

60167010181 น.ส.นันท์นภัส แม่นศร

60167010185 น.ส.วณิชชา คุ้มนาน

60167010190 น.ส.ศุภาพิชญ์ ไกรคุ้ม

60167010195 น.ส.อภิรดี อภิรัฐมงคล

379 397 4 60109010302 นายณัชพล คร่ึงมี

60109010352 นายสรณ์สิริ ฟุจินึงมะ

60109010592 นายรัฐกริช ปัน้กิจวานิชเจริญ

60109010594 นายสวิชาญ ไทยวิบูลย์

380 398 4 60104010362 นายวัชรพล ไชยสวาสด์ิ

60104010599 นายธนวันต์ ปัญญาดี

60104010603 นายพิชญะ เฉยเคารพ

60109010247 นายณัฐพรรษ ไชยวงค์

381 399 5 59104010140 น.ส.อารียา อุตขาว

59104010440 น.ส.ภัทรกาญจน์ ทาสี

59109010035 น.ส.ยศวดี ท่วมโชติ

59171010213 น.ส.ฐิติรัตน์ พิลึก



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

59171010354 น.ส.สุธิดา ขันค า

382 400 4 60106010050 นายกุศลศิริ เศษแพง

60106010159 นายสุรเชษฐ์ วงศ์ช่วย

60112010119 นายศานิตย์ สุวรรณกล่อม

60167010206 นายธเนศ จิตคงกาล

383 401 5 60106010023 นายพีระพล ชมภูไชย

60106010055 นายฉัตรชัย ป้องเขต

60106010086 นายธัญวุฒิ แดงสีพล

60106010131 นายรัฐศาสตร์ หวานจิตร

60112010123 นายสิงหราช พิยะ

384 402 4 60104010313 นายกันตพงศ์ พลชัย

60104010337 นายทัฌธัมส์ ดวงโทโคตร

60104010353 นายพิชญุตม์ นาคมอญ

60109010321 นายปฐมพงศ์ ล้ิมตระกูล

385 403 4 60109010220 นายศรัณย์ภัทร มลัปปธิ

60109010417 นายธีรโชติ กรเกษม

60109010432 นายวันเจริญ ขจรสุวรรณสุข

60109010436 นายสหภพ เลิศสุวรรณ์

386 404 5 59104010410 น.ส.กนกวรรณ น้อยแก้ว

59104010411 น.ส.กรชศา บุญประสพสม

59104010413 น.ส.กาญจน์กมล รักซ้อน

59104010429 น.ส.นันทิยา วงศ์อนันต์

59104010450 น.ส.สิริเกศน์ สืบสนธิ์

387 405 4 59104010012 นายวิรุฬห์ ปิติปัญญาวงศ์

59104010201 นายณัฐพล พาหา

59104010247 นายเนติพงษ์ หล่าโพนทัน

59104010299 นายปรภต ปัญจรักษ์

388 406 5 59104010393 น.ส.เมธินี รอบวงจันทร์

59104010404 น.ส.อรพรรณ ปาวัน



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

59104010449 น.ส.ศิวนันท์ มาแจ้ง

59104010453 น.ส.สุภาสินี พาลี

59104010455 น.ส.อนงค์นุช ศรีวิเชียร

389 407 4 60109010423 น.ส.ปิยธิดา ข่ายแก้ว

60171010073 น.ส.มธุรส แตงรัตนา

60171010118 น.ส.อชิรญา พิทักษ์ทรัพยากร

60171010119 น.ส.อภิชญา กิติกังสดาร

390 409 5 58112010066 น.ส.ธัญญพร เลาห์ภากรณ์

58112010068 น.ส.นลพรรณ คีรีรัตน์

58112010115 น.ส.อภิรดี อิทธิกมลเลิศ

58112010124 น.ส.กุลนิษฐ์ ภูท่วี

58112010129 น.ส.ณัฐริฎา ประมงคล

391 410 5 57112010083 น.ส.กัญญาวีร์ จ าลองพิมพ์

57112010120 น.ส.นวลปราง โชติรสกุล

58112010083 น.ส.พัชรดา เบญจบันลือกุล

58112010147 น.ส.สุรัสศจี อัชฌาศัย

59115010257 น.ส.รัสรินทร์ ทิศาสมบูรณ์สิน

392 411 4 60171010022 นายณัฐพล ทองสุกเจริญ

60171010159 นายณัฐพล ธะนะลือ

60171010172 นายธัชพล คงพิทยาพันธุ์

60171010263 นายพงศ์พันธุ ์ประจักษ์ภักดี

393 412 4 61104010028 นายศิวโรจน์ ศุภวิมุติ

61104010163 นายเรืองโรจน์ คาคะวารี

61104010184 นายอภิสิทธิ ์ปัญพลานนท์

61104010478 นายวายุ แก้วแรมเรือน

394 413 4 60104010088 นายณรงค์ ปรายกระโทก

60104010098 นายธวัชชัย มีศรี

60104010127 นายสุมณ เจริญผล

60104010530 นายสิรวิชญ์ เมฆวัน



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

395 414 5 59109010359 น.ส.ฐิรการดา สีถา

59109010369 น.ส.บวรรัตน์ ขจรเกียรติธ ารง

59109010394 น.ส.สุรัญชนา ชาววังฆอ้ง

59109010782 น.ส.นฤมล ราชบาศรี

59109010793 น.ส.วรรณิดา ปิยนุสรณ์

396 415 5 59112010077 น.ส.ทัศนีย์ ลิขิตประกิตกุล

59112010129 น.ส.พรรณพริมา โสมรักษ์

59115010165 น.ส.นภา กุลศิริ

59115010176 น.ส.พรพิชชา มงคลานันท์กุล

59115010190 น.ส.สุทธิดา เดือนจ ารูญ

397 416 4 60104010334 นายด ารงธรรม ฤทธิมนตรี

60104010369 นายอภิสิทธิ ์ศรีชัยลา

60104010401 นายประณัย วิจิตรมนตรี

60104010402 นายพงศกร มณฑาเธียร

398 417 4 60104010332 นายณัฐวี คงแก้ว

60104010345 นายนราวิชญ์ ลู่เกียง

60104010351 นายพริษฐ์ โสภาพร

60104010359 นายรัชพล ดวงใจ

399 418 4 60104010347 นายปฐมพรต โชคทรัพย์

60104010350 นายพงค์ภัค เรือนทอง

60104010352 นายพัชวิชญ์ มีคุณ

60104010408 นายวีรภัทร บรรเทา

400 420 5 59109010495 นายกิตติธัช ถีระวงษ์

59109010514 นายธนพัฒน์ ไชยพุทธ

59109010808 นายกิตติภัทร ทรัพย์สมบูรณ์

59109010818 นายปณิธาน สีสอน

59109010830 นายสมรักษ์ มนเพ่งพินิจ

401 421 4 59104010158 นายธนพัฒน์ ต้ังกิจมงคล

59104010161 นายธเนศพล พุม่พวง



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

59104010176 นายยุทธพงษ์ สุวรรณา

59104010503 นายณัฐพล รัตน์มโนสกุล

402 422 4 60104010549 น.ส.ฐิติพร โภชนิกรณ์

60104010583 น.ส.สุประวีณ์ มะลิถอด

60109010486 น.ส.ไอลดา บัวประหลาด

60171010226 น.ส.อนุชศรา ธะนะศรี

403 423 5 60109010292 นายไกรวิชญ์ สุระท้าว

60109010296 นายชโยธิน ศรีวงษ์รักษา

60109010307 นายดุลยวัต ใจยะ

60109010308 นายถิรเดช มณีแดง

60109010309 นายธนพล แสงสุระ

404 424 4 59109010064 นายจิรายุ ทองสุทธิ์

59109010650 นายธนวัฒน์ ศิรชัยทรัพย์

59109010699 นายสุชา วัฒนะศักด์ิประภา

59109010703 นายอัครเดช พงศ์รุ่งทรัพย์

405 425 5 59171010097 น.ส.เบญญาภา แซ่อึ้ง

59171010206 น.ส.ชนาภา วรากรนิติกุล

59171010211 น.ส.ญาณิศา เหมือนวงศ์ธรรม

59171010215 น.ส.ณะกาญ นามปัญญาเลิศ

59171010341 น.ส.กาญมณี โยธี

406 427 5 59112010100 น.ส.วิชญ์วรรณ โยมา

59112010107 น.ส.สิราวรรณ ล้วนสุธรรม

59112010114 น.ส.กชกร กุดกุง

59112010119 น.ส.จิดาภา คุณดิลกพาณิชย์

59112010134 น.ส.ลักษณารีย์ ยศยิ่ง

407 428 4 61104010315 นายภควัต กิจวสมบัติ

61104010424 นายกลย์ธัช แจ่มจ ารัส

61104010430 นายจิรายุส โสมวิเศษ

61104010488 นายฐทงพล ธัญพิศุทธิ์



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

408 429 5 60106010063 น.ส.ซีรีน หมัดอะหลี

60106010068 น.ส.ณัฎชนันท์ เซ่ียงฉิน

60106010087 น.ส.ธิชาพร ตลับนาค

60106010117 น.ส.พิชญ์นรี จันทร์ค้อม

60106010134 น.ส.วชิรญาณ์ เหนี่ยวบุบผา

409 430 4 61167010038 น.ส.ธัญญรัตน์ บุญรอดจุ้ย

61167010042 น.ส.นวรินทร์ สภาพการ

61167010048 น.ส.พรทิพา ต้ังตรงปัญญากุล

61167010049 น.ส.พรทิพา เพิม่พูนธนะวงศ์

410 431 5 60106010020 น.ส.บุญสิตา อรรถเวชกุล

60112010031 น.ส.นารา แก้วขวัญ

60112010142 น.ส.ธัญญา ไหมทอง

60112010148 น.ส.สิริคชา ฟองฟู

60112010149 น.ส.มาริสา มะยูโซ๊ะ

411 432 5 59104010363 น.ส.กฤตยาณี ผันผาย

59104010381 น.ส.นุชนิตา ไชยหาวงษ์

59104010400 น.ส.สุณีรัตน์ หวังปัญญา

59104010421 น.ส.โซเฟีย ดาวุฒิ

59104010435 น.ส.พรชนก ทนทาน

412 433 5 60106010093 น.ส.นวพร นนทการ

60106010148 น.ส.ศิวพร เซิงสมหวัง

60109010239 น.ส.ชนากานต์ รุธิรวัฒน์

60109010275 น.ส.ลาภิณ เทียนชุบ

60109010570 น.ส.กรกมล วะนานาม

413 434 5 60112010084 น.ส.ขวัญพร ด่านวิวัฒน์พร

60112010089 น.ส.จุฑาพร ชัยนอก

60112010101 น.ส.ธนภรณ์ ไพเราะ

60112010109 น.ส.ปัณฑารีย์ คงมี

60112010147 น.ส.สิณัชชา บุญศรี



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

414 435 5 61171010008 น.ส.ฑิมพิกา ยุวนิช

61171010030 น.ส.มนันยา ประทีป ณ ถลาง

61171010048 น.ส.ปลายฟ้า ชัยโชติ

61171010075 น.ส.พัชรี แสงสุพรรณ์

61171010088 น.ส.อารียา สายบุตร

415 436 5 59104010072 น.ส.จิณัฐสา วัฒนะนาวินรัตน์

59104010074 น.ส.ชุติมาพร ศิริม่วง

59104010077 น.ส.ณัฐฐมล สันติประชา

59104010094 น.ส.สิริกร เจริญสุข

59104010319 น.ส.สุจิตตรี ทับบุรี

416 437 5 60112010060 น.ส.ณัชชา วงษ์พิพัฒน์พงษ์

60112010105 น.ส.ธีสินี เชื่อมเสรี

60171010106 น.ส.สุนัชชา ทูลสง่า

60171010267 น.ส.อรจิรา โคตรพัฒน์

60171010271 น.ส.นวรัตน์ ดีชูศร

417 438 5 61106010078 น.ส.ชุติมา แพงพันธ์

61106010099 น.ส.ปรัศนียมล สายสิม

61112010028 น.ส.กุลนิษฐ์ สิริปกรณ์ชัย

61112010036 น.ส.ชลดา ภาคนอก

61112010074 น.ส.สุวิชญาน์ แก้วศรีทอง

418 439 4 59104010104 นายศุภกิตต์ิ เต็มสงสัย

59104010207 นายปิติพันธ์ อ่อนน้อม

59104010209 นายพิตตินันท์ จันทร์กมล

59104010213 นายภูเบศร์ สุดสงวน

419 440 4 59104010151 นายจิตติ ตองอบ

59104010157 นายธนกร กรรถาวร

59104010169 นายปรมัตถ์ ผ่องเวหา

59104010188 นายสุวัตถา มาตขาว

420 441 4 60109010303 นายณัฐกิตต์ พวงมณี



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

60109010334 นายมุญาฮิด อนันตศาสน์

60109010360 นายอนันดา พละมี

60109010583 นายชาคริต วงษ์อารี

421 442 5 59104010412 น.ส.กัญญารัตน์ ผูกผา

59104010428 น.ส.นริศรา คงเพชร

59104010434 น.ส.เปมิกา ด้วงทรัพย์

59104010448 น.ส.ศิริพร มาล าโกน

59104010493 น.ส.สุดารัตน์ ดีสุขยิ่ง

422 443 5 59109010103 นายนที แสงฮวด

59109010104 นายนนทพัทธ์ ศรีวานิชย์

59109010140 นายศุภวิชญ์ เจริญธมะสุข

59109010578 นายประสิทธิพงค์ จันทร์แสน

59109010696 นายศุภมิตร กมลกิจวัฒนา

423 444 5 59104010465 น.ส.ชลิตา หาหลัก

60106010052 น.ส.จินตนา พันบุดดา

60106010083 น.ส.ธมกร เรืองสมบัติ

60106010101 น.ส.บุษกร ศรีบุญพิมพ์สวย

60106010125 น.ส.มนชนก สิทธิศรี

424 445 5 60106010048 น.ส.กิตติมา โสป่าสัก

60106010135 น.ส.วรกมล อินธิบาล

60106010138 น.ส.วราภรณ์ ทองเมืองหลวง

60106010163 น.ส.อนงค์ลักษณ์ สุบิณวงค์

60106010176 น.ส.อินทิรา สายัณห์

425 446 5 61106010019 น.ส.สิริณยา สมบูรณ์

61106010074 น.ส.ชยาภรณ์ ส ารองพันธ์

61112010003 น.ส.ธนัชชา อุตพรหม

61112010097 น.ส.สมิตา ผลเรืองวิไลแสง

61167010001 น.ส.ธัญสิริ ทองแดง

426 447 5 59104010324 น.ส.ชยิสรา ยุวบุตร



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

59104010325 น.ส.ฑิมพิกา วันชูพร้ิง

59104010336 น.ส.ปัณฑิตา สาครพานิช

59104010354 น.ส.สโรชา โพธิจันทร์

59104010360 น.ส.อิสรีญา ต้องสู้

427 448 4 61106010053 น.ส.สุดารัตน์ คนขยัน

61167010013 น.ส.ธันยพร แซ่เอี้ยว

61167010025 น.ส.ชนัดดา น้าเจริญ

61167010080 น.ส.อนัญญา สุจริตจันทร์

428 449 4 60109010241 นายฐิติวัสส์ จันทาวี

60109010258 นายธนาสิน ศิลโรจน์

60109010353 นายสรยุทธ์ ไชยภักดี

60109010572 นายจักรกริช อิงคยุทธกิจ

429 450 4 60104010358 นายรณภัฎ จิตรสม

60104010365 นายเศรษฐภักค์ ดิสนีเวทย์

60104010407 นายวิศรุต ว่องวิทย์

60104010605 นายภาณุเมศวร์ วงษ์สงวนศรี

430 451 5 60104010266 น.ส.สุพรรษา สว่างค า

60104010304 น.ส.วรัญญา ศรวัฒนา

60104010490 น.ส.ศุภลักษณ์ สายสอน

60104010494 น.ส.สุชาวดี ปัน้สง่า

60109010357 น.ส.สุนิสา กรองทอง

431 452 5 58112010006 น.ส.ณัฏฐนันท์ ฉันทิชย์ กิจรุ่งเรืองไพศาล

58112010047 น.ส.เกษราพร สีพิมพ์

58112010049 น.ส.จิตตินันท์ นครชัย

58112010060 น.ส.ณัฐชา วสุจรูญวงศ์

58112010125 น.ส.งามสิรี คุรุธัช

432 453 4 61104010273 นายกรดนัย พันศิริ

61104010280 นายทัศนัย ทิพวารี

61104010289 นายพีรวัชร วรรณเสน



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

61104010299 นายสุวิจักษ์ เจริญสุขกู้เกียรติ

433 454 5 60106010045 น.ส.กัญญาภัค สายประดิษฐ

60106010169 น.ส.อริสา ศุภจินดา

60112010052 น.ส.ศันศนีย์ เหลืองทอง

60112010117 น.ส.วริษฐา คุณเทีย่ง

60167010163 น.ส.ฐาปนี ดิษฐเกษร

434 455 4 59171010234 นายนราธร ล้ิมหัสนัยกุล

59171010273 นายศิริศักด์ิ สีด า

59171010300 นายณพงศ์ โลหะพูนตระกูล

59171010345 นายชินวัตร อุล ฮัค

435 456 4 60104010018 นายชัยนันท์ ค าม่วง

60104010315 นายไกรวิชญ์ ติยะสันติวงศ์

60104010355 นายภานุวัฒน์ โรจนวรเกียรติ

60104010596 นายณัฐนัย พูท่รงชัย

436 457 5 60104010399 น.ส.ณัฐรุจา พัลวัน

60104010594 น.ส.กัญชนา เขียวใหญ่

60104010595 น.ส.ชนกานต์ ประมวลศิลป์

60104010600 น.ส.ธันยธรณ์ ขาวทอง

60109010565 น.ส.เพ็ญวรรณา อารินทร์

437 458 4 60171010048 น.ส.ปริยาภรณ์ ทรงพระ

60171010061 น.ส.พลอยไพลิน ทาทอง

60171010091 น.ส.วัชรีญา บุญหนัก

60171010194 น.ส.ภัควิมล กองทอง

438 459 4 61109010131 นายกิตติภูมิ กมลคร

61109010132 นายชัชพล บุญพันธุ์

61109010135 นายธรรพ์ณธร อุทัยฉาย

61109010260 นายภัทรพล ลังประเสริฐ

439 460 4 61109010014 น.ส.เกวลี ทองชาวนา

61109010024 น.ส.ธัญชนก พริกสุข



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

61109010036 น.ส.สิริบัณฑิตา ฝ่ายเทศ

61109010039 น.ส.สุภาพร หลงศิริ

440 461 5 61109010096 นายพิทยาธร หันตุลา

61109010163 นายเจษฎากร หมื่นแก้ว

61109010232 นายสรวิชญ์ เสริมชีพ

61109010366 นายชนาธิป เมฆหมอก

61109010369 นายทวีพร ศักด์ิสิทธิ์

441 462 4 60167010005 นายกฤตยชญ์ ไพศาลอนันตกิจ

60167010148 นายธนชิต บุษราคัมกุล

60167010157 นายศุภกร ลิขิตนพคุณ

60167010187 นายวิธวินท์ โซวเจริญสุข

442 463 4 59104010052 นายกิตติธัช ประดับสี

59104010291 นายธกรกฤษ บุญจันทร์

59104010292 นายธนาพงศ์ พรมขลิบนิล

59104010300 นายประสพโชค แดงล่ิม

443 464 4 60104010312 นายกฤติน ชมศิริ

60104010327 นายชินดนัย พิณยาส

60104010356 นายมาริโอ บูชเชอร์

60104010597 นายณัฐพงษ์ ขวัญสกุล

444 465 5 59109010502 น.ส.จุฑามาศ เขมพิมุก

59109010504 น.ส.ชญตา รับแสง

59109010829 น.ส.วิมพ์วิภา ประจ า

59109010836 น.ส.สุมิตรา ติวารี

59109010837 น.ส.อภิชา เธียรปรีชา

445 466 5 59109010147 นายสุรเกียรติ ศักด์ิธนมงคล

59109010157 นายอุกฤษฏ์ เทีย่งตรง

59109010244 นายวรพรรด์ิ เชื้อกสิการ

59109010632 นายจารุวัฒน์ วิชัยยา

59109010641 นายณรากรณ์ ชาวอุบล



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

446 467 5 60104010104 น.ส.บุษยาภรณ์ มูลระดับ

60104010105 น.ส.เบญจรัตน์ กอกวังใน

60104010124 น.ส.สิริพร สุราวุธ

60104010393 น.ส.พรพรหม ใจซ่ือ

60109010207 น.ส.ทิพวรรณ จันทร์เครือ

447 468 4 59115010059 นายวสภะ วิชัยโชติกุล

59115010158 นายทิทยุต รักษาวงศ์

59115010175 นายพณพันธุ ์โลพันธ์ศรี

59115010182 นายภัทธนัช เมืองแสน

448 469 4 60104010136 นายกรกฎ พิพัฒน์นัดดา

60104010210 นายวีรภัทร เสือสงวนศักด์ิ

60104010214 นายศุภชัย ภวานุวงค์

60104010229 นายอรรถศักด์ิ ขันทะกะพันธ์

449 470 5 61106010060 น.ส.กชพร วัชรีโยธิน

61106010120 น.ส.รุ่งรวินทร์ ประสพรัตนโชค

61109010221 น.ส.โชติกา วิจักขณ์สุรการย์

61112010079 น.ส.อัญชิสา ภูส่ าลี

61167010106 น.ส.พิชชาพร เพือ่มเสม

450 471 5 61106010052 น.ส.สสมณฑ์ จงรักสมหวัง

61112010058 น.ส.ยัสมิน ลาวัง

61112010065 น.ส.ศศิธร ง้ิวงาม

61167010112 น.ส.มัลลิกา อุ่นค า

61167010117 น.ส.วรรณิภา สวัสดิภาพ

451 472 5 61167010010 น.ส.ณัฎฐณิชา แสงจันทร์

61167010011 น.ส.ตะวันฉาย ไชยเนตร

61167010087 น.ส.กัญญาลักษณ์ ทองมา

61167010115 น.ส.รพีพัฒน์ พูโคตร

61167010151 น.ส.ภัทรา พ่วงพวง

452 473 5 59109010590 น.ส.วรดา วินิจวงษ์



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

59109010729 น.ส.นิรชา อินทร์โส

59171010243 น.ส.ประภัสสร ผดุงโชค

59171010332 น.ส.พรทิพย์ บันลือพงศ์

59171010350 น.ส.พิชามญชุ์ บ่มกลาง

453 474 5 60109010295 น.ส.ชนิสรา พฤกษมาศ

60109010297 น.ส.ชลธิชา จันทรเกษ

60109010337 น.ส.รัตนา แซ่คู่

60109010348 น.ส.ศรีรัตน์ อุดมทรัพย์

60109010589 น.ส.ประภาพรรณ มาสขาว

454 475 5 59109010282 นายชาญธวัช เจริญธรรมโชติ

59109010300 นายนัฐวุฒิ เอกศิริ

59109010307 นายปิยวัสส์ ทองทิวา

59109010764 นายณัฐกิตต์ิ เอี่ยมมีลาภ

59109010774 นายกันต์กวี แก้วแกมคง

455 476 5 60167010075 นายสันติรุจ ไชยหิรัญการ

60167010204 นายธนภัทร ปานจินดา

61167010032 นายธนเดช วัฒนาสิทธิกมล

61167010035 นายธเนศ บุญศิริธร

61167010079 นายอนพัทย์ พรมสามพราน

456 477 5 60106010123 น.ส.ภัสราภรณ์ แปะกระโทก

60106010126 น.ส.มนัสนันต์ ล้ิมหลาย

60109010261 น.ส.นันทมาลี เสริฐศรี

60109010262 น.ส.นันทิกานต์ สุขอุดม

60109010282 น.ส.สิริพร พรสิริสุธานนท์

457 478 4 59109010358 นายฐิติชลัมพ์ ถนอมทรัพย์

59109010509 นายณภัทร เจียมจริยธรรม

59109010540 นายศิริพัฒน์ ผ่องพันธุ์

59109010780 นายธนวัฒน์ ทิมทอง

458 479 5 59115010079 น.ส.เกศริน แซ่เซียว



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

59115010122 น.ส.สมปรารถนา สมัยค า

59115010261 น.ส.สุพิชญา ครุสกุล

60104010580 น.ส.ศุภนุช สังกะ

60104010585 น.ส.สุภัทรา ผาอินทร์

459 480 5 59115010141 น.ส.ชลธาร อร่ามรุ่ง

59115010195 น.ส.อภิรดา แอนดริส

59115010200 น.ส.ณัฐริณีย์ ขุนทอง

59115010227 น.ส.ธมลวรรณ การะเวก

59115010260 น.ส.ศุภิสรา เตชะ

460 481 4 59109010138 นายศรุต ค าสินลา

59109010653 นายธราณิศวร์ ศึกหาญ

59109010663 นายนฤเบศ สลาม

59109010687 นายวทัญญู ก๋อนนาค

461 482 5 60104010509 นายซุลกีฟลี มะหะแซ

61104010368 นายเจษฎา อ่อนนวน

61106010108 นายฟิกรี ตาซา

61167010005 นายมูฮัยมีน จินดาวิจิตร์

61167010009 นายซุลฮิลมี นิกานิ

462 483 5 59106010050 น.ส.ศิริลักษณ์ จันทรัง

59106010139 น.ส.อรจิรา นาบง

59106010140 น.ส.อรญา บุญภูมิ

59112010123 น.ส.ดรณีรัตน์ ช่างรัมย์

59115010241 น.ส.อิสรีย์ ปวีนสรณ์ชัย

463 484 5 59109010186 นายฐณวิทย์ พิชัยกุลพัฒน์

59109010265 นายอัครพนธ์ เอื้อใจ

59109010721 นายธนกร มหาทรัพย์

59109010757 นายอคเดช นิลวงค์

60104010449 นายศรัณยู มีภู่

464 485 4 61109010003 น.ส.ชุติกาญจน์ แสนเขียววงศ์



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

61109010165 น.ส.ณัฐธิดา เจียมฮวดหลี

61109010173 น.ส.ศลิษา วิชิตบุญลือ

61109010174 น.ส.ศิริพรรณ โรยทองค า

465 486 5 59115010077 น.ส.กัญญรัตน์ สอนสมบูรณ์

59115010210 น.ส.พิชชาพร เรืองนัยสุข

59115010243 น.ส.กัญชลิตา ธวัชเมธานันท์

59115010251 น.ส.บงกช สมบูรณ์กุล

59115010252 น.ส.ปติญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา

466 487 4 59112010093 นายพีระพงศ์ มุสิกรัตน์

59115010130 นายกฤษณพงศ์ สังข์เนตร

59115010131 นายกษิด์ิเดช บุษย์ศรี

59115010186 นายวัศพล วันค้า

467 488 5 60106010059 น.ส.ชลิดา อุปละ

60106010102 น.ส.เบญจวรรณ ค าลุน

60106010121 น.ส.ภัทรวดี ธีระพงษ์

60106010167 น.ส.อภิษฏา หอมหวล

60106010178 น.ส.พิชยา วีระวัฒนาพงษ์

468 489 4 60109010474 นายวันเฉลิม วิระค า

60109010480 นายสุวิจักขณ์ อนันต์ปรีชากุล

60109010483 นายอรรถพล คงทอง

61171010087 นายอัครพล จิวรรจนะโรดม

469 490 5 59104010491 น.ส.สังวาล ไชยปัญญา

59106010095 น.ส.ปรารถนา พงศ์พิพัฒน์ปรีชา

59106010119 น.ส.วราภรณ์ รอตฤดี

59106010132 น.ส.สุจิตรา โลตุรัตน์

59106010133 น.ส.สุชาดา กันยะมี

470 492 4 60109010068 นายธรรมนนท์ นิลรัตน์

60109010323 นายปรเมศวร์ ปิน่ช้าง

60109010342 นายวรวัจน์ สุขทัว่ญาติ



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

60109010363 นายอภิรักษ์ ใจบุญ

471 493 5 59106010159 น.ส.วรัญญา ทัตตินาพานิช

59112010121 น.ส.ชโลวรรณ์ แก้วประเสริฐ

59115010230 น.ส.ปุณยวีร์ สุธาโร

59115010242 น.ส.กนกวรรณ ยั่งยืน

59115010245 น.ส.ช่อลดา เกียรติรุ่งอรุณ

472 494 5 59115010153 น.ส.ณัฐวรางค์ อ่อนชื่นจิตร

59115010159 น.ส.แทนหทัย แดงเอม

59115010187 น.ส.ศศิธร เหมสุทธิ

59115010209 น.ส.ผาณิตา จันโทสี

59115010247 น.ส.ธนัชพร ยืนทน

473 495 4 59104010482 น.ส.รัตน์ศมินทร์ ท่างาม

59104010494 น.ส.อภิริญา ข ามีศักด์ิ

59104010496 น.ส.อริสา ค าตาสีลา

59104010498 น.ส.อัษฎาพร วงศ์มงคล

474 496 5 59104010083 น.ส.นิชาพร สุทธิสว่างวงศ์

59104010095 น.ส.สิรินาฏ ประทุมปี

59104010290 น.ส.ณัฐนรี นามาปฏิพัฒน์

59104010313 น.ส.มิมินทญา ศรีลาค า

59104010342 น.ส.ภาสิริ เพชรในหิน

475 497 5 60106010166 น.ส.อภิรดา พจนา

60167010123 น.ส.ภัททิยา เกรียงไชยกิจกุล

60167010134 น.ส.ศุภาวีร์ หรุ่นข า

60167010165 น.ส.ณัฐพร พงษ์อาราม

60167010213 น.ส.เมธาพร สุวรรณกลาง

476 498 5 59104010076 น.ส.ณัฐกุล เสรีขจรกิจเจริญ

59104010088 น.ส.พิมพ์วลัญช์ คชฤทธิ์

59104010287 น.ส.ฉัตรภรณ์ สลัดทุกข์

59104010304 น.ส.พัณณิตา ค าหน่อ



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

59171010269 น.ส.วิภาวินี ทองทิพย์

477 499 4 60109010264 นายนิติพงศ์ โมเหล็ก

60109010310 นายธนัท เทียนทอง

60109010313 นายธีรดนย์ พลูวังกาญจน์

60109010359 นายอธิพงษ์ เจริญศักด์ิธนกุล

478 500 5 60106010056 น.ส.ฉัตรธิดา บุตรมาตร์

60106010057 น.ส.ชมพูนุช นิยโมสถ

60106010072 น.ส.ณัฐมล เชียงลา

60106010081 น.ส.ธนกาญจน์ จันทร์พวง

60106010141 น.ส.วรินดา อยู่กลาง

479 501 5 60104010019 น.ส.ชิราพร เจือจีน

60104010020 น.ส.ญาณิศา รัตนสุวรรณ

60104010025 น.ส.ณัฐพร ประไพร

60104010035 น.ส.ประดุจศร สรหงษ์

60104010372 น.ส.กรรณิการ์ เสร็จธุระ

480 502 4 61167010026 นายณรงค์กร บุญกิตติพร

61167010033 นายธนภูมินทร์ นาคอุไรรัตน์

61167010136 นายสุธี สืบอมรบุญ

61167010138 นายอธิภัทร ชิดดีนอก

481 503 5 60104010235 น.ส.บุณยาพร ทองผา

60104010440 น.ส.ปองรัก ภูมี

60104010442 น.ส.พัชรี ประสงค์ผล

60104010446 น.ส.รัตนากร เครือแก้ว

60104010448 น.ส.วรากร จังกาญจน์

482 504 5 58112010035 น.ส.ฑิตยา จุ้ยศรีแก้ว

58112010077 น.ส.ปภัสสร โสภาพ

58112010079 น.ส.ปัณฑิตา บุญสิทธิ์

58112010092 น.ส.รสิตา ชัยกระวีพันธ์

58112010109 น.ส.สุดารัตน์ กี่บุตร



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

483 505 5 58112010064 นายธนดล ทองปัสโณว์

58112010081 นายพงศ์ธร บัวสุวรรณ

58112010104 นายสาโรจน์ ดุลนกิจ

58112010117 นายอรรฆวัชร์ อัศวสันติชัย

58112010142 นายวรากร ศรีนวล

484 506 4 60109010066 นายณัทกวินท์ นิลทัพ

60109010312 นายธนาดุล วิเชียรทวี

60109010317 นายบพิชย์ วัชรเสถียร

60109010322 นายปฐมพร อนันตริยกุล

485 507 5 59104010118 น.ส.ณัฐสุดา โตไทย

59104010133 น.ส.ปาจรีย์ หอมจันทร์

59104010385 น.ส.ประภารัตน์ เปีย่มพงษ์สานต์

59104010445 น.ส.วนิดา ค านิล

59104010486 น.ส.วิภารัตน์ ล้อพินิจนันต์

486 508 5 58106010217 น.ส.เมธาวี สิงสุข

59109010025 น.ส.นงนภัส คุ้มเหย้า

59109010026 น.ส.นลพรรณ ปัน้ทอง

59109010607 น.ส.ณัฐชา เพชรน้อย

59109010608 น.ส.ธัญชนก ภูแ่ก้ว

487 510 5 60109010446 น.ส.ฉัตรมณี มงคลธนานนท์

60109010454 น.ส.ตรีทิพย์ มาลามาศ

60109010456 น.ส.ธัญชนก พูมพิจ

60109010470 น.ส.ภูมิฤทัย ชุ่มใจ๋

60109010481 น.ส.เสาวพร อู่ทรัพย์

488 511 4 59106010005 นายคณิน ผดุงเกียรติกุล

59106010070 นายเจษฎา บุญรอด

59106010150 นายโชคทวี ขอบทอง

59106010154 นายธีรพล ศรีจันทร์

489 512 5 61109010151 นายกฤษฎา มาสุ่ม



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

61109010153 นายณัฐดนัย ยุทธวิชัย

61109010186 นายทัศไนย ติดไชย

61109010312 นายชัยพสิษฐ์ จงไกรวุฒิ

61109010317 นายนวพล กองแก้ว

490 513 5 59106010078 น.ส.ณัชชา ศรีโยธี

59106010085 น.ส.นิพัทธา เรียนไธสง

59106010104 น.ส.ภัทรวิจิตร กิจกสิกร

59106010134 น.ส.สุธิดา สระทองจันทร์

59106010152 น.ส.ดมิสา พันทนา

491 514 5 59104010110 นายกรวีร์ พุฒิพงศ์พยอม

59104010329 นายธีธัช นทีส าเริง

59104010346 นายยสินทร ถนอมสุข

59104010350 นายศักดินา สุทธิวรรณ

59104010351 นายศุภวิทย์ กนกประเสริฐ

492 515 5 59109010710 น.ส.กัลยรัตน์ นิยมไพศาลสุข

59109010725 น.ส.ธยุทธฏิกา พิมเสน

59109010731 น.ส.ปริญญา ชื่นสนธิ์

59109010740 น.ส.มณฑิรา ปัน้ม่วงแดง

59109010760 น.ส.อพิชญา บุญศรี

493 516 5 60171010016 นายชัยธวัช ชุติรัตน์มงคล

60171010054 นายปิยะชาติ ช านาญกิจ

60171010115 นายสุรกุล นิลอ่างทอง

60171010124 นายอลีฟ มะยีแต

60171010218 นายสิทธิโชติ ลังกากาศ

494 517 5 60109010181 น.ส.ชญาณิศ สิงหวรรณกุล

60109010538 น.ส.ชลธิชา รุ่งรัศมี

60109010546 น.ส.ทิพย์วารี งามวิลัย

60109010547 น.ส.ธนัญญา เจริญผล

60109010556 น.ส.ศิรภัสสร เพ็ชรจุรีย์กุล



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

495 518 4 59104010436 น.ส.พฤกษชาติ อินทสิงห์

59104010441 น.ส.ภัทริยาพร วิจิตรขจี

59104010478 น.ส.ภรณ์พรรณ ไกยศรี

59104010499 น.ส.อาทิตยา กอกัน

496 519 5 59109010269 น.ส.กวิสรา ทองขาว

59109010296 น.ส.ธนัญญา วิไลกุลชัย

59109010311 น.ส.พรรณี มานูญพล

59109010337 น.ส.สุรภีร์ พ่วงเรือ

59109010340 น.ส.อรณิชา อ่อนสกุล

497 520 5 58112010112 น.ส.สุภาวดี ไขว้บุญ

60106010049 น.ส.กุลยาณี จันเพ็ง

60106010099 น.ส.บวรรัตน์ นาครินทร์

60106010161 น.ส.อณุธิดา หารไพรี

60106010174 น.ส.อารีรัตน์ แสนขวา

498 521 4 61104010084 น.ส.ธัญญลักษณ์ กาจักร์

61104010101 น.ส.รุจระวีย์ ใจดี

61147010007 น.ส.พัชริน กิจทะรักษ์

61147010048 น.ส.สมฤทัย สงเคราะห์

499 522 5 59109010159 นายกฤติชัย ภูมีสุข

59109010208 นายธวัชชัย ดวงจันทราศิริ

59109010232 นายพรรษกร หิรัญเถกิงพันธ์

59109010664 นายนัฏฐพล จันทนา

59109010702 นายอนุพงศ์ ต้นพรหม

500 523 5 60106010030 น.ส.ลักษิกา บริบูรณ์

60106010089 น.ส.ธิสาชล ธุสมุทร

60106010114 น.ส.พวงผกา นนใส

60167010093 น.ส.กุลนารี ภวภูตานนท์

60167010168 น.ส.พิมพ์ยาดา พิมพะสาลี

501 524 4 59109010133 นายวณัฐพงศ์ อยู่คงพัน



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

59109010665 นายนันทวัชร์ ศรีพงษ์กุล

59109010698 นายสมพงษ์ แก้วก าเหนิด

59109010766 นายณัฐภัทร โยธารักษ์

502 525 5 58109010260 นายกฤษฎา มีเครือ

58109010275 นายชลวิทย์ เลิศไกร

58109010311 นายปราโมทย์ นิลด า

58109010323 นายภูมินทร์ พูลเพิม่

58109010344 นายสุกฤษฎิ ์ค าพันธ์

503 526 5 61109010045 น.ส.กัญญารัตน์ พวงมาเทศ

61109010077 น.ส.วริศรา คงคา

61109010211 น.ส.วราภรณ์ สาเรือง

61109010340 น.ส.นันท์นภัส วงค์ปัญญานุรักษ์

61109010342 น.ส.พิมพ์ภัทรา จันทนาวิวัฒน์

504 527 5 59104010092 น.ส.ศศิญา ปานจุ้ยพะเนาว์

59104010293 น.ส.ธัญชนก วงศ์มะภัย

59104010298 น.ส.ปทิตตา วิเศษสิงห์

59104010307 น.ส.พิมพ์มาดา ฉายเฉลิมวงศ์

59104010320 น.ส.อยาทัน ชาติมนตรี

505 528 5 61112010025 น.ส.กชพร ตันปิยะกุล

61112010067 น.ส.ศุภานัน ป้องพันธ์

61112010101 น.ส.อริสา สิมกันยา

61167010051 น.ส.พิณรดา ศิริศักด์ิสกุล

61167010067 น.ส.วิภาวี สุขชูศรี

506 529 4 59109010073 นายชินวัฒน์ คงภักดี

59109010118 นายพีรพัฒน์ มหิทธิหาญ

59109010121 นายภัทรพล รอดชูแสง

59109010697 นายศุภวิชญ์ สังฆะวรกุล

507 530 4 60109010132 นายปิยพัทธ์ เอียดแก้ว

60109010135 นายวัชรชัย อยู่ยั่งยืน



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

60109010411 นายดนัย หาญสงคราม

60109010426 นายพัฒนะพงษ์ สิทธิศร

508 531 4 59109010116 นายพัทธนันท์ สู้ไชยชนะ

59109010152 นายอลัม ร่ืนพิทักษ์

59109010645 นายณัฐพงษ์ บุบผา

59109010679 นายพิรชัช คู่ตระกูล

509 532 5 59104010087 น.ส.ปานตะวัน น้อยมะโน

59104010160 น.ส.ธนาภรณ์ เพ็งแสง

59104010181 น.ส.วันวิสาข์ จันทร์ผ่อง

59104010190 น.ส.อรทัย ชาติชนะ

59171010158 น.ส.สิรินภา มณิชสาร

510 533 5 59106010113 น.ส.รัฏฐกานต์ สมุห์นวล

59112010101 น.ส.ศกลวรรณ มวลศิริ

59112010110 น.ส.สุธาสินี เลิศกิจเจริญผล

59112010132 น.ส.ยุวดี บุญรอด

59115010258 น.ส.วริศรา โพธิท์อง

511 534 5 61104010201 น.ส.ศศิกานต์ บ ารุงจิตร์

61104010207 น.ส.กาญจนา เทพสมรส

61104010355 น.ส.วชิรญาณ์ จันทร์สกุล

61104010385 น.ส.ยศฐิตรา วนิชเวชารุ่งเรือง

61104010389 น.ส.สุภาวดี สระแก้ว

512 535 4 59112010089 น.ส.ปลายเมษา ทรงทอง

59112010111 น.ส.สุปรียา ไพรัชวรรณ

59112010125 น.ส.นวพร ขีระมาตย์

59112010133 น.ส.รติมา พังสอาด

513 536 5 61104010150 นายประกาศิต สุขสุทธิ์

61104010159 นายมนัสวี โชติสุนันท์

61104010169 นายวสิศฐ์พล ไกรรัมย์

61104010178 นายสารัช พระเอี้ยง



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

61104010475 นายมณฑวรรษ ฤทธิศ์รี

514 537 4 61106010050 น.ส.วชิราภรณ์ นันทะนี

61106010080 น.ส.ฐานิตา ศรีสมเพชร

61112010051 น.ส.พรรวินท์ เรืองเสาวพงศ์

61112010063 น.ส.วันวิสา หางแก้ว

515 539 4 59109010045 นายสุวิชชา เนาว์นิเวศน์

59115010147 นายณคฤทธ์ แสงศิรินาวิน

60104010078 นายเกียรติพงศ์ จรพงศ์

61109010432 นายกาญจน์ ศิวะเกื้อ

516 540 4 60109010021 นายอาณกร แก้วศิริโกมล

60109010208 นายธนธร อินธาระ

60109010224 นายสมพงศ์ แซ่เต็น

60109010566 นายวรโชติ วงศ์กอบลาภ

517 541 4 60104010341 น.ส.ธนัฏฐา แก้วตราชู

60104010360 น.ส.รัตยา มุ่งก่อกลาง

60104010398 น.ส.ณัฐนารี อินทรวิชัย

60104010602 น.ส.ปวีณ์รภัส ธารหาญพิโรดม

518 542 4 60104010002 นายกฤษตฤน บุญสิทธิโสภณ

60104010048 นายภัทรพงศ์ เฉลยสุข

60104010067 นายสุรเชษฐ บูรณะ

60104010380 นายบุณยกร ยศอนันตกุล

519 543 5 59106010012 น.ส.ญาณิศา ฮ่ันโสภา

59106010123 น.ส.วิภาพร โสพัฒน์

59115010073 น.ส.ออวิกา นิตย์ลาภ

59115010181 น.ส.เพ็ญพิชชา พรหมทอง

59115010183 น.ส.มธุสร ตัณฑ์เจริญรัตน์

520 544 5 59112010130 น.ส.ภารฎา วรรณี

59112010138 น.ส.อาราณีย์ แซ่ตัน

59115010018 น.ส.ชัญญานุช แสงชูชื่นจิตต์



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

59115010061 น.ส.ศลิษา มุขศรี

59115010150 น.ส.ณัฐณิชา ชูสรานนท์

521 545 4 60104010013 นายจุมพล ยิ้มประดิษฐ์

60104010054 นายวจพัฒน์ โกสลานนท์

60104010412 นายพงศ์ดนัย สุขปาน

60104010452 นายอรุณโรจน์ บัวค าโคตร

522 546 5 59171010039 น.ส.ชลทิชา สุวรรณประเสริฐ

59171010072 น.ส.ธนพร วงศ์ไพบูลย์ขจร

59171010074 น.ส.ธนภรณ์ เพ็งจันทร์

59171010156 น.ส.สตรีรัตน์ ผดุงพงษ์

59171010334 น.ส.ลักขณา บุญทัน

523 547 4 59109010054 นายกฤษณะ ศรีสังวาลย์

59109010110 นายปณิธาร ผดุงผล

59109010670 นายปยุต เทียนเงิน

59109010683 นายยศกร ลาสุดี

524 548 4 60106010071 น.ส.ณัฐพร เกียรติด ารง

60106010127 น.ส.มยุริญ ขจรจิตร

60106010130 น.ส.รตะวัน ราชเมืองขวาง

60106010165 น.ส.อภิญญา วรรณา

525 549 5 60109010102 น.ส.ปิยารมณ์ ค าสอง

60109010368 น.ส.เกษราภรณ์ พานะดร

60109010376 น.ส.ณิชาภัทร เจริญกิจทวีวงศ์

60109010399 น.ส.อังศุวีร์ สาลีวัฒนผล

60109010598 น.ส.ชลดา อ่อนนุ่ม

526 550 5 60109010109 นายวรพล วิวัฒน์

60109010369 นายชัชชัย ราชภัณฑ์

60109010372 นายณัฐดนัย เทพสมบูรณ์

60109010383 นายนวพล เจ๋อหง

60109010602 นายสุวโรจน์ สุวรรณวงษ์



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

527 551 5 59109010431 น.ส.นวินดา นคราวงศ์

59109010433 น.ส.น้ าริน เรืองงาม

59109010461 น.ส.รมย์ธิรา พรวนอิน

59109010467 น.ส.วรัญญา สิทธิวันชัย

59109010469 น.ส.วริศรา รักษ์พงศ์

528 552 4 59109010011 นายฐิติธรณ์ ปทุมชาติ

59109010113 นายพงศ์เทพ นามพูน

59109010644 นายณัฐนนท์ สุรวิทย์กิตติกุล

60167010125 นายยศพงษ์ จารุจันทร์

529 553 5 59109010168 นายคมสันต์ ศรีวสุทธิ์

59109010707 นายกรภัทร์ ทองเนื้อห้า

59109010736 นายภัทรพล อังคะสี

59109010747 นายสิทธานต์ เชิดชู

59109010759 นายอนุชัย บุญสันต์

530 554 5 58112010103 น.ส.ศุภิสรา บูรพาพิสุทธิ์

59106010057 น.ส.สุกัญญา เทียบสา

59106010087 น.ส.นีรชา ปากหวาน

59106010092 น.ส.ปนิฎฐา ไชยนคร

59106010157 น.ส.ปรียาภรณ์ จอมธัญ

531 555 5 61109010092 นายธงชัย ร่ืนกลาง

61109010229 นายวรุฒ อินทร์แก้ว

61109010363 นายกิตติธัช รัตนเมธาวงศ์

61109010367 นายณปภัช เขียวออน

61109010368 นายณัฐพล ศรีพิสุทธิ์

532 556 5 59109010416 น.ส.ชลธิชา ปิน่การะเกศ

59109010474 น.ส.ศุภรดา ต้ังชีววิทยาพงษ์

59109010776 น.ส.จุฑาวรรณ หลวงอินทร์

59109010783 น.ส.นันทิชา บัวเกตุ

59109010795 น.ส.สัตตบุษย์ รัตนกันทา



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

533 557 4 60171010158 น.ส.ณัฐธยาน์ อิ่มสมบูรณ์

60171010164 น.ส.ดวงตา สุขุมวาท

60171010216 น.ส.สมฤดี ไชยราช

60171010236 น.ส.ไอลดา นพไธสง

534 558 4 60109010093 นายธนกฤต โชคอนันต์นิมิต

60109010110 นายวริทธิธ์ร เด่ียววานิช

60109010251 นายดุลยพล ประดับญาติ

60109010278 นายวันอาสาฬห์ สองสี

535 559 5 59109010671 น.ส.ปลาว้าน แก้ววิจิตร

59109010673 น.ส.ปาริยะ ปาระจูม

59109010682 น.ส.เมทิกา บุญเทีย่งตรง

59109010686 น.ส.ลัดดาวัลย์ ทาดวงตา

59109010771 น.ส.สุธามาศ อินทร์ติยะ

536 560 4 61167010017 น.ส.ธิติมา พัฒนาภรณ์

61167010036 น.ส.ธรณ์ธันย์ ธรรมปิลันธน์

61167010053 น.ส.ภคนันท์ สูงสุด

61167010060 น.ส.มารีอร สุขเจริญ

537 561 5 59112010079 น.ส.ธนัชพร วัฒนภิโกวิท

59112010112 น.ส.อนัญญา ชลายนนาวิน

59112010122 น.ส.ณัฐมล ศิริพงษ์

59112010135 น.ส.สิลัคนา นาคฤทธิ์

59112010137 น.ส.อริยา ศิริทองค า

538 562 5 60104010089 น.ส.ณัฐณิชา วันจันทร์

60104010091 น.ส.ณัฐวดี พงษ์แก้ว

60104010123 น.ส.สกุลรัตน์ ศรีนัครินทร์

60104010126 น.ส.สุทธิลัคน์ ดวงทับทิม

60104010128 น.ส.อภิญญา ชนะพงศ์เมธา

539 563 5 59171010086 น.ส.นภสร คุ้มเมือง

59171010096 น.ส.เบญญทิพย์ คล่องคณิตสรณ์



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

59171010113 น.ส.พรภัสสร จุฬาลักษณานุกูล

59171010316 น.ส.นุชนาฎ ทองมี

59171010329 น.ส.ปฏิมาภรณ์ พลแสน

540 564 4 61109010013 นายกษมะ คงเมือง

61109010034 นายสัญชัย แจ้งแสงฟ้า

61109010051 นายชุติพนธ์ ศิริมาลีวัฒนา

61109010334 นายกฤษฎี โอฐธนู

541 565 5 61106010065 น.ส.กิดาการ ตนกลาย

61106010076 น.ส.ชลธิชา วารีย์

61106010077 น.ส.ช่อผกา พันแฮด

61106010124 น.ส.วันธิชา สวัสดี

61106010137 น.ส.เอล่ี ซูงิโมโต้

542 566 5 59106010062 น.ส.อนันดา จันทุย

59106010106 น.ส.มณีรัตน์ เสนศรี

59106010111 น.ส.รติรส จริงจิตร

59106010145 น.ส.เกศสิริ ดีแก้ว

59106010151 น.ส.ญาณิศา ศรีวิชัย

543 567 4 61104010046 น.ส.ภัควลัญชญ์ สหวงศ์เจริญ

61104010251 น.ส.จริยา เคนชา

61104010266 น.ส.วรรณพร ภูมิเขตต์

61104010476 น.ส.รุ่งรวี แจ้งใจ

544 568 4 57112010116 นายธนาวุฒิ แซ่ต้ัง

59112010023 นายสุวพันธุ ์พันธุมจินดา

59112010096 นายยสวัต ชูชาญ

59112010103 นายศิวกร จิวประสาท

545 569 5 60104010024 น.ส.ณัฐชนิกา ลาวัง

60104010034 น.ส.ปฏิญญา คงชาตรี

60104010375 น.ส.ณัชารีย์ ทนันชัย

60104010389 น.ส.สุภาวรรณ สังคหัตถากร



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

60104010428 น.ส.ณัฐมน เกษมสุขประการ

546 570 4 59106010018 นายณัฐวุฒิ มิตรอ าพันธ์

59106010079 นายณัฐเมธานันท์ รุ่งเรืองสัจจกุล

59106010121 นายวัฒพงษ์ นิสสัย

59106010126 นายศรัณย์ อุทัยธรรม

547 572 4 59106010039 น.ส.พิมพ์ชนก ชาวน่าน

59106010101 น.ส.พิสชา สุขแสวง

59106010112 น.ส.รัชฌา น้อยเจริญ

59106010148 น.ส.จารุวรรณ ทองเงิน

548 573 4 61106010064 น.ส.กิ่งกาญจน์ วงศาโรจน์

61112010077 น.ส.อริสา ปรอดโปร่ง

61167010040 น.ส.ธัญลักษณ์ นัคราจารย์

61167010156 น.ส.อภิญญา นิลคูหา

549 574 4 60109010209 นายธนวันต์ แดงศิริ

60109010222 นายศักริน เพชรศรี

60109010228 นายอยุทธนา ไสยะ

60109010564 นายนวพล จ าเนียรสวัสด์ิ

550 575 4 59106010007 นายจิรายุ ลีชัยวัฒน์

59106010102 นายฟารีซี หลีเส็น

59106010115 นายฤทธิพงษ์ ด ารงวิกรัย

59106010153 นายทักษ์ดนัย ลืนค า

551 576 4 60109010094 นายธนภัทร แซ่หว่อง

60109010201 นายจักรภัทร รัตนธรรม

60109010390 นายพีรวิชญ์ ยาใจ

60109010600 นายรัชชานนท์ ภูพ่ลับ

552 577 4 59109010003 นายกฤษดา คงคารัตน์

59109010213 นายธีระวัฒน์ เต็มผลทรัพย์

59109010601 นายกฤต สุนทรนุลักษณ์

59109010623 นายสุเมธ โพธิเ์พชรเล็บ



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

553 578 5 61106010035 น.ส.นันทัชพร สถลัชธรรม

61106010036 น.ส.ปภัสสิริ โน้มน า

61112010050 น.ส.ปิยธิดา แช่มมณี

61167010002 น.ส.ปราณี เอกศิริ

61167010147 น.ส.ปิยธิดา เสียงใส

554 579 5 60109010288 น.ส.กชกร พานทอง

60109010300 น.ส.ญาณินท์ ศรีนุ่น

60109010585 น.ส.ญาณิศา เกษสุวรรณ์

60109010595 น.ส.สุพัตรา พันพิพัฒน์

60171010160 น.ส.ณัฐมน พนมสินธุ์

555 580 5 59109010198 น.ส.ทสนี วงศ์ค าหาญ

59109010226 น.ส.ปุณยาพร ผ่องจิตร์

59109010742 น.ส.รุ่งนภา วงค์แก้ว

59109010756 น.ส.โสภิดา โพธิเวชกุล

59171010083 น.ส.ธีราพร ปิยรัตนาภรณ์

556 581 4 61109010004 น.ส.โชติรส แก้วถาวร

61109010112 น.ส.เพ็ญพิมล ค้ าชู

61109010150 น.ส.สุชาดา สามัคคีภิรมย์

61109010237 น.ส.พรภัสสร พันธ์เทียน

557 582 5 60109010412 น.ส.ธนพร อดุลยศักด์ิ

60109010414 น.ส.ธนัญชนก สังข์พรม

60109010419 น.ส.นัฐพร ศิริวงศ์

60109010424 น.ส.พรชิตา บุญชู

60109010433 น.ส.ศศิวรรณ เจริญจงสุข

558 583 4 60104010316 นายขจรศักด์ิ นาควิเชียร

60104010405 นายภูวนาถ มิตรณรงค์

60104010604 นายพีรพล บุญมาก

60109010257 นายธนวิชญ์ คชเชนทร์

559 584 5 60104010331 นายณัฐพงษ์ จิตรหลัง



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

60104010335 นายเดโชชัย กุลหงวน

60104010342 นายธวัชชัย แซ่อึ่ง

60104010364 นายศุภธัช นิ่มวรรณัง

60104010404 นายภุริช มหิตธิ

560 585 4 61109010006 น.ส.ณิชกมล สุวรรณนิตย์

61109010170 น.ส.พรชิดา เงินพงษกร

61109010175 น.ส.สริตา พาอ่อน

61109010176 น.ส.สุภาพร ถนอมวงศ์

561 586 4 59112010069 น.ส.โชติมา สิริวิบูลย์กิตติ

59112010070 น.ส.ญาณิศา อติภัควัฒน์

59112010083 น.ส.นฤนาฏ บุญรอด

59112010087 น.ส.บัว ลิมป์ปฏิพัทธ์

562 587 4 61104010319 นายวิโรจน์ กอเซ็มมูซอ

61109010109 นายณัฐวัตร สายสอนดี

61109010234 นายธนภัทร หะมิงมะ

61109010475 นายโมหตาสีม อาหเมด คาน

563 588 5 60104010070 นายชิติคุณ ศรีสร้างคอม

60109010504 นายธนวุฒิ ภัคคภัทรกุล

60109010509 นายปกป้อง ลีประโคน

60109010512 นายปาณัสม์ กิจวรรณี

60109010533 นายเสฏฐวุฒิ มาลยสุวรรณ

564 589 4 60109010413 นายธนภูมิ นิลก าแหง

60109010418 นายธีรภัทร์ รุ้งมัจฉา

60109010431 นายวรัญญู มะขามทอง

60109010442 นายอัสกรณ์ ส าราญใจ

565 590 4 59171010088 น.ส.นรินทิพย์ สุริยะน้อย

59171010134 น.ส.มณีรัตน์ เล็กละมุด

59171010366 น.ส.เสาวลักษณ์ วรรณา

59171010370 น.ส.เพชรี แซ่เอียว



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

566 591 5 59109010264 นายอภิรัฐ มานะ

59109010708 นายกษิดิศ ปฏิมาประกร

59109010723 นายธนวัต สันติอนุรักษ์

59109010724 นายธเนศ เจียมเด่นงาม

59109010743 นายวัชรพล มนตรี

567 592 5 59104010016 นายณัฐพล ข าส าราญ

59104010018 นายตะวัน บุญคาน

59104010019 นายธนธัส ต้ังเทวานนท์

59104010223 นายกลยุทธ พาหา

59104010271 นายศักด์ิศิริ โสมจัตุรัส

568 593 4 60109010084 นายจิรายุ นันทปัญจพร

60109010381 นายธนภัทร เบีย้ทอง

60109010466 นายพีรวิชญ์ บุญสัตย์

60109010590 นายแผ่นดิน ฉิมพสุทธิ์

569 594 5 61109010041 นายหฤษฎ์ รามศิริ

61109010178 นายกังวานไกล ผิผ่วนนอก

61109010310 นายจิรพัฒน์ พวงกันยา

61109010316 นายนคเรศ สามารถกิจ

61109010390 นายณัฐภัทร นันทกิจ

570 595 4 60109010291 นายเกียรติณรงค์ นรินรัมย์

60109010311 นายธนากร วัฒนานนท์

60109010350 นายศิวเมษฐ์ พลอยทรัพย์

60109010351 นายศุภเชษฐ์ ม้ายอง

571 596 4 60104010079 นายเขตตะวัน สัตยะวงศ์

60104010101 นายนันทิวัฒน์ ทองค าสมุทร

60104010109 นายพงษ์สิน ทิณนะรัตน์

60104010131 นายอัศวิน ชลประทิน

572 597 4 60109010061 นายชัยวัฒน์ เทียมรัตน์

60109010075 นายมงคล ล้ิมอาวัชนาการ



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

60109010299 นายชิษณุพงศ์ เหลืองประพันธ์

60109010324 นายประทีป บุญนอง

573 598 5 59104010216 น.ส.ศรสวรรค์ วงษ์ศรี

59104010353 น.ส.สรัลนุช ดลสุขวรเสฏฐ์

60104010110 น.ส.พิมพิไล ทองค าพิมพ์

60104010111 น.ส.พีรญา เปรมปรี

61104010204 น.ส.บัณฑิตา เก่งการพานิช

574 599 5 59109010172 น.ส.จินตภา จันทสี

59109010204 น.ส.ธนิดา เจรจาปรีดี

59109010246 น.ส.วรัชยา ค าร้อย

59109010248 น.ส.วิรังรอง บุญญะกรรจ์

59109010360 น.ส.ณัฐริกา เมืองมา

575 600 4 60109010290 นายกิติกร โกมลพิสุทธิ์

60109010294 นายชนกนันท์ ศิริ

60109010314 นายธีรวรรธน์ อินทรพาณิชย์

60109010345 นายวัชรากร ประทุมทอง

576 601 4 60109010248 นายณัฐพล โชควิวัฒน

60109010250 นายณัฐวัตร ค าวงศ์

60109010327 นายปิยเวช รุจิรวณิชกูล

60109010346 นายวันชนะ เวชสถล

577 602 4 60104010135 นายกนกพล เหลาทอง

60104010218 นายสิทธิกร ไชยมาดี

60104010367 นายสิทธิพรรณ อุดมครบ

60104010377 นายธงทศ พันธ์แก้ว

578 603 4 61104010228 นายณัฐพนธ์ อ่อนสันเทียะ

61104010229 นายเตชินท์ เจริญธีรโรจน์

61104010320 นายอดุลวัส ตรงวัฒนานนท์

61104010429 นายคณพล ตรีทรงเกียรต์ิ

579 604 5 59104010039 น.ส.ภาวิดา ทองเพ็ญ



ล ำดบัที่ กลุ่มที่ จ ำนวนสมำชกิ เลขประจ ำตวันิสิต รำยชื่อในกลุ่ม

รำยชื่อนิสิตแบบกลุ่ม จองห้องพักผ่ำนระบบออนไลน์ (ขอ้มลูวันที ่28.6.62)

วันศุกร์ที ่5 กรกฎำคม 2562 เวลำ 9.00 - 10.00 น.

59104010130 น.ส.ชาคริยา หะลีบุตร

59104010361 น.ส.กนกวรรณ บุญเรืองสนิท

59104010380 น.ส.นภัสวรรณ ศิริวงศ์

59104010389 น.ส.พรนภา พุม่นวล

580 605 4 60171010059 น.ส.พนาพร เสียงเจริญ

60171010102 น.ส.สนิฎา ศุภวโรภาส

60171010111 น.ส.สุพัตรา เจนจบ

60171010286 น.ส.ปัณณพร ตะกรุดคง

581 606 4 59115010097 นายธัชชัย ชูผลสิริกุล

59115010197 นายขจิตภัฎ กิจอุดม

59115010248 นายกิตติภูมิ มาใจวงค์

60104010080 นายจักรพงษ์ เสาไธสง

582 607 5 60109010077 นายสิรภัค พรหมศิริ

60109010301 นายฐิติกร ผดุงศิริพาณิชย์

60109010338 นายราอิส เด็นจิ

60109010340 นายฤทธิธ์ีร์ พัฒนวิบูลย์

60109010356 นายสิริราช ไพรนาวัลย์


