
ล ำดบั ชือ่ - สกลุ สงักดั ขนำดเสือ้ (Zise) สี

1 นางสมใจ  เกตแุกว้ กองกลาง L ชมพู

2 นายเอกจักร ์ อนิทรัตน์ กองกลาง XL เขยีว

3 นายสจุนิดา  แซฮ่ัน้ กองกลาง 2XL น ้าเงนิ

4 นางสาวภาวติรา  แกว้ประไพ กองกลาง 4XL ชมพู

5 นางธารารัตน ์ อะฆะนัง กองกลาง 2XL มว่ง

6 นางสาวมทุติา  แกว้นาแค กองกลาง L เขยีว

7 นายเตมิศักดิ ์ แกว้ชศูรี กองกลาง L ชมพู

8 นายภควัต  จันทรรัศมี กองกลาง M เขยีว

9 นางสาวพศิมยั  ไชยศรี กองกลาง 2S น ้าเงนิ

10 นายเฉลมิพล  นกนอ้ย กองกลาง XL สม้

11 นางสาวผสุด ี แสงมณี กองกลาง M น ้าเงนิ

12 นางเยาวลักษณ์  รัตนโอภา กองกลาง XL ชมพู

13 นายนติกิรณ์  จ าเนยีรสขุ กองกลาง M เขยีว

14 นายวรีะ  บญุมณี กองกลาง XL น ้าเงนิ

15 นายวรัิช  บญุมณี กองกลาง M น ้าเงนิ

16 นายณรงค ์ สกุแกว้ กองกลาง XL น ้าเงนิ

17 นางสาววรรณนยี ์ แกว้แจง้ กองกลาง L เขยีว

18 นายไพบลูย ์ หนูประกอบ กองกลาง M น ้าเงนิ

19 นางสาวฐติวิัลคุ ์ รัชชโต กองกลาง M สม้

20 นายช านาญกจิ  ช าระธรุะการ กองกลาง L ชมพู

21 นายกมล  ทองเจรญิ กองกลาง 2XL น ้าเงนิ

22 นายกมล  พลสวัสดิ์ กองกลาง XL เขยีว

23 นายเทพพงษ์  ชแูกว้ กองกลาง L มว่ง

24 นายวรวฒุ ิ หมดัหมนั กองกลาง XL ชมพู

25 นายวรีะ  คงมณีุ กองกลาง L สม้

26 นายพสิทุธิ ์ จารพัุนธ์ กองกลาง L มว่ง

27 นายอภชิาต ิ ไชยพนู กองกลาง XL สม้

28 วา่ทีร่อ้ยตรเีชาวนว์รรธน ์ ศรทีอง กองกลาง L เขยีว

29 นางสาวมสัรนิทร ์ ววิัฒน์ กองกลาง 3XL มว่ง

30 นายประสทิธิ ์ ซุน้สวุรรณ กองกลาง XL เขยีว

31 นางสาววลิาวัณย ์ คชกาญจน์ กองคลัง M สม้

32 นางสรุยี ์ ไพโรจน์ กองคลัง M เขยีว

33 นางสาวสลักจติร  อมรทรัพย์ กองคลัง M มว่ง



34 นางดจุญาดา  ไชยจติต์ กองคลัง M ชมพู

35 นางสพุศิ  ยอดแกว้ กองคลัง M น ้าเงนิ

36 นางสนุสิา  ปิยะภาโส กองคลัง M สม้

37 นางวรันธร  จันทรากลุ กองคลัง L เขยีว

38 นางสาวสภุาวรรณ  กจิสกลุ กองคลัง 2S เขยีว

39 นายจักร ี ถาวรบรรจบ กองคลัง XL สม้

40 นางสาววภิาว ี พรหมอนิทร์ กองคลัง M สม้

41 นางสาวรตมิาส  วบิลูกจิ กองคลัง XL ชมพู

42 นางสาวสนุสิา  วัชระโชตพิมิาย กองคลัง S ชมพู

43 นางมณัฑนา  อนิทยอด กองคลัง S สม้

44 นางสาวกาญจนา  นิม่นวน กองคลัง S ชมพู

45 นางสาวจรยิา  ชพัูนธ์ กองคลัง M สม้

46 นางสาววลัยพร  รองทองเสน กองคลัง M ชมพู

47 นางวรรณภา  ลักษณุกจิ กองคลัง M ชมพู

48 นางวรรณี  รัตนประดษิฐ์ กองคลัง 2S สม้

49 นางสาวสมุลทพิย ์ วุน่ดี กองคลัง M น ้าเงนิ

50 นางสาวกชภัส  แกว้วรบรรณ กองคลัง M มว่ง

51 นางสาวเกศนิ ี บัวสงัข์ กองคลัง 2S ชมพู

52 นางศรสีดุา  สงา่ กองคลัง M สม้

53 นางสาวปิยวรรณ  ประพฤตติรง กองคลัง S เขยีว

54 วา่ทีร่อ้ยตรสียาม  จันทาพนู กองคลัง L เขยีว

55 นายสธุ ี ทองเพชร กองคลัง M สม้

56 นายโกสนิทร ์ รังสเิสาวภาคย์ กองคลัง L มว่ง

57 นางสาววรษิรากรษ์  เหลา่ทอง กองคลัง M เขยีว

58 นางสาวชนกิา  พันธุก์า กองคลัง M น ้าเงนิ

59 นางสาวนพวรรณ  เหรยีญไกร กองคลัง L เขยีว

60 นางจติมิา  ฆังคะมะโน กองคลัง S สม้

61 นางสาวฟารดีา  เอกอสิระวงศ์ กองคลัง S สม้

62 นางวภิาณี  สขุเอยีด กองคลัง L น ้าเงนิ

63 นางสาวกสุมุา  สนัสารา กองคลัง 3XL สม้

64 นางประทมุศลิป์  ศรนีวลอนิทร์ กองคลัง L น ้าเงนิ

65 นางสาวอารรัีตน ์ ชว่ยแกว้ กองคลัง M สม้

66 นางสาวปทมุวด ี ชอ่งพทัิกษ์ กองคลัง M ชมพู

67 นางสาวจติตมิา  อนิทรสตู กองคลัง 2XL เขยีว



68 นางสาวจารวุรรณ  ลกูจันทร์ กองคลัง 2S ชมพู

69 นางสาวปญุชดิา  ภักดบีณุยากร กองคลัง XL เขยีว

70 นางสาวนูรฟาดลีา  สาเมา๊ะ กองคลัง L ชมพู

71 นางสาววันเพ็ญ  จติตพงศ์ กองนโยบายและแผน L น ้าเงนิ

72 นางสาวจารณีิ  แกว้ประสทิธิ์ กองนโยบายและแผน L เขยีว

73 นางสาวจไุรรัตน ์ เพชรนอ้ย กองนโยบายและแผน 2XL มว่ง

74 นางสาวทพิยว์รรณ  หวันหมี กองนโยบายและแผน L สม้

75 นายชวัลกฤช  รอดเนยีม กองนโยบายและแผน 2XL ชมพู

76 นางผกามาส  มาลาทอง กองนโยบายและแผน L สม้

77 นางสาวออมฤทัย  วรศักดาพศิาล กองนโยบายและแผน S น ้าเงนิ

78 นางสาวสนุสิา  ทพิยว์ารี กองนโยบายและแผน XL น ้าเงนิ

79 นางสาวณัฐรณีิย ์ กาวชศูรพีทัิกษ์ กองบรหิารงานบคุคล M เขยีว

80 นายปกรณ์  ชาตพัินธุ์ กองบรหิารงานบคุคล 2XL ชมพู

81 นางสฤญธรณ์  หมดัหมนั กองบรหิารงานบคุคล M เขยีว

82 นางสาวณัชชา  จันทรแ์กว้ กองบรหิารงานบคุคล M น ้าเงนิ

83 นางสาวดสุดิา  สนุทราภรณ์ กองบรหิารงานบคุคล M สม้

84 นางสาวปวณีา  หมีชดู กองบรหิารงานบคุคล L น ้าเงนิ

85 นางสาวอรวรรณ  ประยรูทอง กองบรหิารงานบคุคล M มว่ง

86 นายธรีธัชช ์ แซล่อ้ กองบรหิารงานบคุคล XL เขยีว

87 นางฐาปน ี สวุรรณมณี กองบรหิารงานบคุคล S สม้

88 นางสาวตรสีวุรรณ  สามทอง กองบรหิารงานบคุคล S ชมพู

89 นายนวพล  เทพนรนิทร์ กองบรหิารงานบคุคล L มว่ง

90 นางวศนิ ี จติภษูา กองประชาสมัพันธ์ L ชมพู

91 นางสาวจตุพิร  ไชยสวัสดิ์ กองประชาสมัพันธ์ S เขยีว

92 นายธนากร  สทิธสิาร กองประชาสมัพันธ์ L น ้าเงนิ

93 นางสาวอทัุยวรรณ  ชาลผีล กองประชาสมัพันธ์ 3XL สม้

94 นางสาววจิติรา  ชว่ยแกว้ กองประชาสมัพันธ์ M มว่ง

95 นางพรกนก  อนิทศริิ กองพัฒนานักศกึษา M แดง

110 นางสาวเมลวัลย ์ ศริสิงคราม กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ M น ้าเงนิ

111 นางสาวสนุทร ี จงคดี กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ L มว่ง

112 นายวรีะวัจน ์ นุย้แกว้ กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ L ชมพู

113 นายอรรถพล  ขนุเจรญิ กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ L น ้าเงนิ

114 นางสาวอจัฉรา  พลูสวัสดิ์ กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ M น ้าเงนิ

115 นางสาววลิาวรรณ  เล็กสทุธิ์ กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ 2S ชมพู



116 นางสาวนัชชา อนิทสะโร กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ 2XL ชมพู

117 นางสาวศรนิยา  นิม่นวล กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่  XL เขยีว

118 นายสภุชัย  ผลทวี กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ L น ้าเงนิ

119 นายสจุรติ  สงิหพันธุ์ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี L น ้าเงนิ

120 นายขจรศักดิ ์ พงศธ์นา คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี L เขยีว

121 นายพชิติ  เพ็งสวุรรณ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี XL มว่ง

122 นายปิยะ  ประสงคจั์นทร์ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี L มว่ง

123 นายวชิาญ  เพชรมณี คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี L เขยีว

124 นางสาววรลัญช ์ มงคลชยานันต์ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี XL เขยีว

125 นายเอกศักดิ ์ สงสงัข์ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี L มว่ง

126 นางสาวฤทัยรัตน ์ สวุรรณเรอืงศรี คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี M ชมพู

127 นายทวชิาต ิ เย็นวเิศษ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี XL มว่ง

128 นายไชยยะ  ธนพัฒนศ์ริิ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี L ชมพู

129 นายธนัสถ ์ นนทพทุธ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี M น ้าเงนิ

130 นายอนุกลู  นันทพธุ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี M มว่ง

131 นางสาวอญัชล ี สะอาด คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี M มว่ง

132 นางทรงนคร  การนา คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี M สม้

133 นายปิตพิงศ ์ เกดิทพิย์ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี L ชมพู

134 นางสาวบษุราคัม  ทองเพชร คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 2XL น ้าเงนิ

135 นางสาวเอกญา  แววภักดี คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี M น ้าเงนิ

136 นายศักดิช์ัย  ตันตวิวิัทน์ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี M มว่ง

137 นายวมิล  บญุรอด คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี L สม้

138 นายอรณุ  สขุแกว้ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี M เขยีว

139 นางสาวฤทัย  ประทมุทอง คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี L ชมพู

140 นายอภริพ  แกว้มาก คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 2XL เขยีว

141 นายกรภัทร  เฉลมิวงศ์ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี XL สม้

142 นายสมพงษ์  แกว้หวัง คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี XL น ้าเงนิ

143 นางสาวมณฑนรรห ์ วัฒนกลุ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี S มว่ง

144 นายจักรกฤษฎ ์ แกว้ประเสรฐิ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี L เขยีว

145 นางสาวณปภัช  คงฤทธิ์ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี M สม้

146 นายจักรพงษ์  จติตจ์ านงค์ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี M น ้าเงนิ

147 นายณัฐวฒุ ิ สภุารัตน์ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี XL มว่ง

148 นางสาวจฑุามาศ  จันโททัย คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 3XL เขยีว

149 นางสาวฐานติดา  ชรูาษฎร์ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี M สม้



150 นายจรัญ  ธรรมใจ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 2XL น ้าเงนิ

151 นางสาวนภารัตน ์ เกษตรสมบรูณ์ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี M มว่ง

152 นายอาลาวยี ์ ฮะซานี คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี XL เขยีว

153 นายณัฐพงษ์  หมนัหลี คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี L ชมพู

154 นายกฤษฎา  คงพนู คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี L มว่ง

155 นางสาววาสณา  บญุสง่ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี M เขยีว

156 นางสริพิร  เลศิวทิยาววิัฒน์ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี L เขยีว

157 นางสาวสริอิร  ตระกลูเมฆี คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี M มว่ง

158 วา่ทีร่อ้ยตรเีดชวนิ  แกว้ศรวีงศกร คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี M เขยีว

159 นางสาวภารด ี พงศจ์นิต์ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี L มว่ง

160 นางสาวจฑุาธปิ  แกว้พจิติร คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี M น ้าเงนิ

161 นายกระว ี อนนตรี คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี L เขยีว

162 นางสาววรลักษณ์  แกว้เอยีด คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี S น ้าเงนิ

163 นางสาวฉารฝ๊ีะ  หัดยี คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี S สม้

164 นายอาคม  สดุราม คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี L เขยีว

165 นางสาวนุชจเิรศ  แกว้สกลุ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี M ชมพู

166 นางสาวกลุนดิา  แยม้ทมิ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี M มว่ง

167 นางสาวจฑุาทพิย ์ ด ามาก คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี M เขยีว

168 นายสขุรัฐจติ  มงคลศริเิจรญิ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี M เขยีว

169 นายสชุาต ิ เย็นวเิศษ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี L ชมพู

170 นางสาวภัททริา  กลิน่เลขา คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี XL มว่ง

171 นายรัญชกร  จันจ าปา คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 4XL สม้

172 นายฐาปนคิ  ตรีะพันธ์ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี L มว่ง

173 นางสาวฟารดีา  หมีชดู คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 2XL น ้าเงนิ

174 นายชนาธปิ  ลนีนิ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี L น ้าเงนิ

175 วา่ทีร่อ้ยตรศีภุกฤต  ผอ่งสวุรรณ คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี M มว่ง

176 นางรุง่นภา  แกว้นวล คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี S สม้

177 นางนงเยาว ์ อนิทสโร คณะบรหิารธรุกจิ L เขยีว

178 นางอจัฉรา  รัตนมา คณะบรหิารธรุกจิ XL เขยีว

179 นางนวรัตน ์ ผวินวล คณะบรหิารธรุกจิ M สม้

180 นายพเิชษฐ ์ พรหมใหม่ คณะบรหิารธรุกจิ L ชมพู

181 นางพรวด ี เพ็งสวุรรณ คณะบรหิารธรุกจิ M น ้าเงนิ

182 นางปรชีญา  ชมุศรี คณะบรหิารธรุกจิ L น ้าเงนิ

183 นางสาวรัตนา  พัฒโน คณะบรหิารธรุกจิ S สม้



184 นางสชุาดา  ศรเีชือ้ คณะบรหิารธรุกจิ M น ้าเงนิ

185 นางสทุธยา  สมสขุ คณะบรหิารธรุกจิ S มว่ง

186 นางภัทราภรณ์  แกว้กนษิฐารักษ์ คณะบรหิารธรุกจิ 2XL เขยีว

187 นางชวนพศิ  เจยาคม คณะบรหิารธรุกจิ M น ้าเงนิ

188 นายสนัตพิงศ ์ ตัง้ธรรมกลุ คณะบรหิารธรุกจิ XL เขยีว

189 นางสาวพลอยกนก  ขนุช านาญ คณะบรหิารธรุกจิ L ชมพู

190 นางอนัธกิา  ทพิยจ์ านงค์ คณะบรหิารธรุกจิ M มว่ง

191 นางสาวบษุบรรณณ์  เหลีย่วรุง่เรอืง คณะบรหิารธรุกจิ 4XL มว่ง

192 นางยพุาภรณ์  อไุรรัตน์ คณะบรหิารธรุกจิ L ชมพู

193 นางสวุภัทร  อ าพันสขุโข คณะบรหิารธรุกจิ M สม้

194 นายปรชีา  เจรญิสขุ คณะบรหิารธรุกจิ L มว่ง

195 นางสพุนิดา  โจนส์ คณะบรหิารธรุกจิ M มว่ง

196 นางธันยาภรณ์  ด าจตุ ิ คณะบรหิารธรุกจิ L สม้

197 นายนัดพลพชิัย  ดลุยวาทติ คณะบรหิารธรุกจิ L เขยีว

198 นางสาวอรพรรณ  จันทรอ์นิทร์ คณะบรหิารธรุกจิ L สม้

199 นางสาวบสุรนิทร ์ คนูอิาจ คณะบรหิารธรุกจิ 2XL เขยีว

200 นางสาวอาอฉ๊ีะ  บลิละเตะ๊ คณะบรหิารธรุกจิ M มว่ง

201 นายสรุยิา  นติยม์ี คณะบรหิารธรุกจิ L ชมพู

202 นายชัยรัตน ์ จสุปาโล คณะบรหิารธรุกจิ XL สม้

203 นายศริศิักดิ ์ ศริภิบิาล คณะบรหิารธรุกจิ L ชมพู

204 นางปิยวรรณ  มานะ คณะบรหิารธรุกจิ S ชมพู

205 นายกมลเทพ  เซีย้นอุย้ คณะบรหิารธรุกจิ XL น ้าเงนิ

206 นางสาวลมลุ  เกยรุนิทร์ คณะบรหิารธรุกจิ M สม้

207 นายชัยนันท ์ ปัญญาวทุโส คณะบรหิารธรุกจิ L น ้าเงนิ

208 นางสาวนลนิรัตน ์ คลังธารชสูนิ คณะบรหิารธรุกจิ XL ชมพู

209 นางสาวรักขฏิา  เอีย่มวจิารณ์ คณะบรหิารธรุกจิ S สม้

210 นางวัลลภา  พัฒนา คณะบรหิารธรุกจิ L สม้

211 นางสาวธันยพร  อรยิะเศรณี คณะบรหิารธรุกจิ M มว่ง

212 นางณัฏฐนันท ์ นวิาสวฒุกิจิ คณะบรหิารธรุกจิ L เขยีว

213 นางวไิลพร  ฟุ้งเกยีรตไิพบลูย์ คณะบรหิารธรุกจิ S เขยีว

214 นายทปีกร  นฤมาณนลนิี คณะบรหิารธรุกจิ 3XL เขยีว

215 นางสาวจรยิา  จันทวงศ์ คณะบรหิารธรุกจิ M สม้

216 นางนนลษร  บญุเลศิ คณะบรหิารธรุกจิ S ชมพู

217 นางสาวมนตท์นา  คงแกว้ คณะบรหิารธรุกจิ L ชมพู



218 นายภาคภมู ิ บญุญาศรรัีตน์ คณะบรหิารธรุกจิ XL เขยีว

219 นางสาวกมลพร  วรรณชาติ คณะบรหิารธรุกจิ M เขยีว

220 นางพัชร ี ทพิยป์ระชา คณะบรหิารธรุกจิ M สม้

221 นางสาวกติติธ์ัญญา  มานพสนิ คณะบรหิารธรุกจิ M สม้

222 นางเปมกิา  เมอืงค า คณะบรหิารธรุกจิ S สม้

223 นางพมิพอ์กัษร  แกว้ภักดี คณะบรหิารธรุกจิ XL น ้าเงนิ

224 นายณัฐวฒุ ิ จันทรศ์รบีตุร คณะบรหิารธรุกจิ XL น ้าเงนิ

225 นางชดิชนก  มากเชือ้ คณะบรหิารธรุกจิ M สม้

226 นางสาวปรัศนยี ์ กายพันธ์ คณะบรหิารธรุกจิ S น ้าเงนิ

227 นายจตพุร  จรัินดร คณะบรหิารธรุกจิ 2XL สม้

228 นางสาววริยิา  ป่ินสวุรรณ คณะบรหิารธรุกจิ M เขยีว

229 นางสาวกานตร์ว ี สงคห์นูนธนิี คณะบรหิารธรุกจิ S ชมพู

230 นางสาวสรติา  ชืน่ชม คณะบรหิารธรุกจิ 2XL มว่ง

231 นางสาวกติตยิา  อนิทกาญจน์ คณะบรหิารธรุกจิ L เขยีว

232 นายบญุรัตน ์ บญุรัศมี คณะบรหิารธรุกจิ M มว่ง

233 นายอานนท ์ บัวศรี คณะบรหิารธรุกจิ 4XL สม้

234 นายอนันต ์ หนูการโุณ คณะบรหิารธรุกจิ M เขยีว

235 นางภาณุพร  เต็มพระสริิ คณะบรหิารธรุกจิ M มว่ง

236 นางสาวประทมุ  แกน่คง คณะบรหิารธรุกจิ XL เขยีว

237 นางสาวชาตยา  ลิม่เจรญิ คณะบรหิารธรุกจิ S น ้าเงนิ

238 นางสาวน ้าทพิย ์ สขุแกว้ คณะบรหิารธรุกจิ 2XL น ้าเงนิ

239 นางสาวรัตดาวรรณ  แกว้สวัสดิ์ คณะบรหิารธรุกจิ M เขยีว

240 นางสาวศริาณี  สนุทรวจิติร คณะบรหิารธรุกจิ M สม้

241 นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยกจิ คณะบรหิารธรุกจิ M สม้

242 นายเมธ ี จันทรโร คณะบรหิารธรุกจิ L มว่ง

243 นางสาวอารมณ์  รอดลอยทรัพย์ คณะบรหิารธรุกจิ M น ้าเงนิ

244 นายนันทชัย  แกว้ขวัญ คณะบรหิารธรุกจิ L สม้

245 นายฐาปกรณ์  จารวุรรณกลู คณะบรหิารธรุกจิ XL มว่ง

246 วา่ทีร่อ้ยตรธีนภัทร  พันธุท์อง คณะบรหิารธรุกจิ L สม้

247 นางสาวสรุยี ์ จริะพันธ์ คณะบรหิารธรุกจิ L ชมพู

248 นายพทัิกษ์  กาญจันทรบตุร คณะบรหิารธรุกจิ XL สม้

249 นายบญุเชดิ  กองผล คณะบรหิารธรุกจิ 2xl มว่ง

250 นางสาวสภุาพร  ทองราช คณะบรหิารธรุกจิ L มว่ง

251 นางรัสมนต ์ ยรุะพันธ์ คณะบรหิารธรุกจิ L น ้าเงนิ



252 Mr.Bangxin  Peng คณะบรหิารธรุกจิ XL สม้

253 นายศรัณย ู สงนวล คณะบรหิารธรุกจิ XL เขยีว

254 นายณรงคก์ร  ศรสีวัสดิ์ คณะบรหิารธรุกจิ L ชมพู

255 นางสาวปิยวรรณ  สะแร๊ะมหุมนี คณะบรหิารธรุกจิ L เขยีว

256 นางสาวธดิาภัทร  อนุชาญ คณะบรหิารธรุกจิ L ชมพู

257 นายวรพงษ์  เพ็ชรข์าว คณะบรหิารธรุกจิ XL น ้าเงนิ

258 นายณัฐกฤษณ์  พฤกษ์เลศิตระกลู คณะบรหิารธรุกจิ XL ชมพู

259 นายวสิทุธิ ์ จติเทีย่ง คณะบรหิารธรุกจิ L เขยีว

260 นางสาววรทพิย ์ ลิม่วชริโชติ คณะบรหิารธรุกจิ M น ้าเงนิ

261 นายอนันต ์ สวุรรณเรอืง คณะบรหิารธรุกจิ L มว่ง

262 Miss.Milky Flores  Lumayad คณะบรหิารธรุกจิ 2XL ชมพู

263 นางสาวกตกิา  มณีนลิ คณะบรหิารธรุกจิ S ชมพู

265 นายชัยสทิธิ ์ ชสูงค์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L ชมพู

266 นางรจณา  คณูพลู คณะวศิวกรรมศาสตร์ 3XL ชมพู

267 นายปิยวทิย ์ สวุรรณ คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL เขยีว

268 นายสทิธพิร  บญุญานุวัตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L น ้าเงนิ

269 นายพรประสทิธิ ์ คงบญุ คณะวศิวกรรมศาสตร์ M เขยีว

270 นายพรนรายณ์  บญุราศรี คณะวศิวกรรมศาสตร์ M ชมพู

271 นายเฉลมิ  ศริรัิกษ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ M สม้

272 นายวชิัย  ประยรู คณะวศิวกรรมศาสตร์ M สม้

273 นายลขิติ  วรรณพงศ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L มว่ง

274 นายสมใจ  หมืน่จร คณะวศิวกรรมศาสตร์ L มว่ง

275 นายสรุพล  ชสูวัสดิ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ M เขยีว

276 นายสรัุตน ์ พรอ้มพทุธางกรู คณะวศิวกรรมศาสตร์ 2XL สม้

278 นายกจิต ิ มนิา คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL น ้าเงนิ

279 นายฉลอง  อไุรรัตน์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L สม้

280 นางสาวจฑุามาศ  ลักษณะกจิ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 2XL น ้าเงนิ

281 นายจ านงค ์ เพชรประกอบ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 3XL สม้

282 นายเรวัตร  เจยาคม คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL ชมพู

283 นายสเุทพ  ชกูลิน่ คณะวศิวกรรมศาสตร์ Xl เขยีว

284 นายจ ารญู  สมบรูณ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L น ้าเงนิ

285 นายมนัส  อนุศริิ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L สม้

286 นายอดุม  นพรัตน์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL เขยีว

287 นายธรรมนงค ์ ทวชีืน่ คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL เขยีว



288 นายจักรนรนิทร ์ ฉัตรทอง คณะวศิวกรรมศาสตร์ L น ้าเงนิ

289 นางพรโพยม  วรเชฐวราวัตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL น ้าเงนิ

290 นายกรีต ิ อนิทวเิศษ คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL สม้

291 นางสาวธยา  ภริมย์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL สม้

292 นายนันทชัย  ชศูลิป์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L เขยีว

293 นางสาวดรณีุ  ชายทอง คณะวศิวกรรมศาสตร์ M มว่ง

294 นายพันธย์ศ  วรเชฐวราวัตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L สม้

295 นายบรรเจดิ  โปฏกรัตน์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL เขยีว

296 นายประทปี  ทพิยป์ระชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ L ชมพู

297 นายจรญู  เจรญิเนตรกลุ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L เขยีว

298 นายจารวุัฒน ์ เจรญิจติ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 4XL น ้าเงนิ

299 นายวทิยา  ศริคิณุ คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL ชมพู

300 นายซไูฮด ี สนิ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 2XL เขยีว

301 นายจตพุร  ใจด ารงค์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L สม้

302 นายพทัิกษ์  สถติวรรธนะ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L แดง

303 นายสญัญา  ผาสขุ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L สม้

304 นายอดุร  นามเสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ L สม้

305 นายบัญญัต ิ นยิมวาส คณะวศิวกรรมศาสตร์ 3XL น ้าเงนิ

306 นายอมัพร  บญุราม คณะวศิวกรรมศาสตร์ L น ้าเงนิ

307 นายคณโฑ  ปานทองค า คณะวศิวกรรมศาสตร์ L สม้

308 นายยงยทุธ  ดลุยกลุ คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL เขยีว

309 นายเดช  เหมอืนขาว คณะวศิวกรรมศาสตร์ L เขยีว

310 นายสรุสทิธิ ์ ระวังวงศ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL ชมพู

311 วา่ทีร่อ้ยตรอีเนก  ไทยกลุ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L มว่ง

312 นายจรีะศักดิ ์ เพยีรเจรญิ คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL มว่ง

313 นางรุง่ลาวัลย ์ ชสูวัสดิ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L สม้

314 นางนงนาฎ  ระวังวงศ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L มว่ง

315 นางสาวปิยะพร  มลูทองชนุ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L เขยีว

316 นายพรชัย  แคลว้ออ้ม คณะวศิวกรรมศาสตร์ L มว่ง

317 นายภาณุ  พรอ้มพทุธางกรู คณะวศิวกรรมศาสตร์ L มว่ง

318 นางสาวพรเพ็ญ  จันทรา คณะวศิวกรรมศาสตร์ 2XL ชมพู

319 นายสหพงศ ์ สมวงค์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L น ้าเงนิ

320 นายเปรมณัช  ชมุพรอ้ม คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL สม้

321 นายไกรวทิย ์ ชชูาติ คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL น ้าเงนิ



322 นายณัฐพล  หนูฤทธิ คณะวศิวกรรมศาสตร์ M เขยีว

323 นายชาญณรงค ์ พงครั์กธรรม คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL มว่ง

324 นายเกยีรตศิักดิ ์ ทองออ่น คณะวศิวกรรมศาสตร์ M มว่ง

325 นางสาวเกสรา  เพชรกระจา่ง คณะวศิวกรรมศาสตร์ M มว่ง

326 นายสมคดิ  สทุธศิักดิ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL เขยีว

327 นางสาวสริรัิตน ์ พึง่ชมภู คณะวศิวกรรมศาสตร์ M มว่ง

328 นายพทัิกษ์  บญุนุ่น คณะวศิวกรรมศาสตร์ L น ้าเงนิ

329 นายพรชัย  เพชรสงคราม คณะวศิวกรรมศาสตร์ L ชมพู

330 นางสาวจฬุาลักษณ์  โรจนานุกลู คณะวศิวกรรมศาสตร์ L มว่ง

331 นายสทิธโิชค  อุน่แกว้ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ไมเ่อาเสือ้ มว่ง

332 นางสาวอทัุยทพิย ์ จติรมั่นธรรม คณะวศิวกรรมศาสตร์ L มว่ง

333 นายเสร ี ทองชมุ คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL น ้าเงนิ

334 นางสาววรรธนพร  ชวีวฒุพิงศ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL สม้

335 นายณัฐพล  แกว้ทอง คณะวศิวกรรมศาสตร์ 2XL มว่ง

336 นายอาศสิ  อยัรักษ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL เขยีว

337 นางโสภดิา  จรเดน่ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L มว่ง

338 จา่สบิเอกตอ่ลาภ  การปลืม้จติร คณะวศิวกรรมศาสตร์ L ชมพู

339 นายวสนัต ์ จนีธาดา คณะวศิวกรรมศาสตร์ L เขยีว

340 นางสาวเพ็ญพักตร  แกลว้ทนงค์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L สม้

341 นายอรณุ  ลกูจันทร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ M สม้

342 นายมาหามะสไูฮม ี มะแซ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L เขยีว

343 นางสาวกาญจนา  ทองตบี คณะวศิวกรรมศาสตร์ S สม้

344 นางสาววลิาวัลย ์ ทองนมิติร คณะวศิวกรรมศาสตร์ M ชมพู

345 นายภราดร  เรอืงกลู คณะวศิวกรรมศาสตร์ L น ้าเงนิ

346 นายกติศิักดิ ์ วัฒนกลุ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 2XL สม้

347 นางสาวภัทราภา  จอ้ยพจน์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL มว่ง

348 นายวรวทิย ์ ศรวีทิยากลู คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL สม้

349 นายชลัช  สตัยารักษ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ M เขยีว

350 นายฐานวทิย ์ แนมใส คณะวศิวกรรมศาสตร์ L เขยีว

351 นางปฏมิากร  จันทรพ์ริม้ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L เขยีว

352 นางสาวชยานษิฐ ์ บญุสนทิ คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL มว่ง

353 นายจนิดา  สามคัคี คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL มว่ง

354 นายชลัท  ทพิากรเกยีรติ คณะวศิวกรรมศาสตร์ M มว่ง

355 นายสายณั  ละอองโชค คณะวศิวกรรมศาสตร์ L มว่ง



356 นายรอมฎอน  บรูะพา คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL เขยีว

357 นายสดดุ ี ชสูวัสดิ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L มว่ง

358 นางสาวพัชร ี ทองชว่ย คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL น ้าเงนิ

359 วา่ทีร่อ้ยตรหีญงิสพุรรณี  เกตแุกว้ คณะวศิวกรรมศาสตร์ S เขยีว

360 นายชาตร ี หอมเขยีว คณะวศิวกรรมศาสตร์ L เขยีว

361 นายวรพงค ์ บญุชว่ยแทน คณะวศิวกรรมศาสตร์ L ชมพู

362 นายธรีพงษ์  ฉมิเพชร คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL น ้าเงนิ

363 นางสาวจรีาวรรณ  จติรวจิารณ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L เขยีว

364 นายชัยชมุพล  ชรูาษฎร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L ชมพู

365 นางณัฐสดุา  นลิโกสยี์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L เขยีว

366 นายสชุาต ิ จันทรมณีย์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL สม้

367 นางสาวอชัฌา  ทมิกลุ คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL มว่ง

368 นางสาวณปภัช  ชายพรม คณะวศิวกรรมศาสตร์ M ชมพู

369 นายอภชิติ  ศรไีชยรัตนา คณะวศิวกรรมศาสตร์ 2XL มว่ง

370 นายโภคนิ  คงสนิ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L มว่ง

371 นายศภุสนัห ์ ชัยอนันตกลู คณะวศิวกรรมศาสตร์ 2XL น ้าเงนิ

372 นายอธริาช  ภัทรางกนู คณะวศิวกรรมศาสตร์ L ชมพู

373 นายอภรัิกษ์  เสอืเดช คณะวศิวกรรมศาสตร์ M ชมพู

374 นายกฤษฎา  พวงสวุรรณ คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL สม้

375 นายปวติร  ฏริะวณชิยก์ลุ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 2XL เขยีว

376 นายพนิทพิย ์ มณีนลิ คณะวศิวกรรมศาสตร์ M เขยีว

377 นายอธโิรจน ์ มะโน คณะวศิวกรรมศาสตร์ L น ้าเงนิ

378 นายวภัิทย ์ ถมของ คณะวศิวกรรมศาสตร์ M สม้

379 นายธเนศ  สบืประดษิฐ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 2XL ชมพู

380 นางสาวองัคณา  สมีว่ง คณะวศิวกรรมศาสตร์ 2XL สม้

381 นางสาวปิยะวรรณ  บญุชืน่ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 2S น ้าเงนิ

382 นางสาวธัญญรัตน ์ รณุปักษ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L มว่ง

383 นางทพิวรรณ  จักรชว่ย คณะวศิวกรรมศาสตร์ S ชมพู

384 นางสปุรดีา  บญุชว่ยแทน คณะวศิวกรรมศาสตร์ M สม้

385 นางภัทราภรณ์  เพ็ชรจ ารัส คณะวศิวกรรมศาสตร์ M เขยีว

386 นางนภาพร  สมบรูณ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ M สม้

387 นางโยทกา  ศรบีรุษุ คณะวศิวกรรมศาสตร์ M ชมพู

388 นางสาวสริภิรณ์  อนุสาย คณะวศิวกรรมศาสตร์ L ชมพู

389 นางศศปิระภา  เพ็ชรศ์รี คณะวศิวกรรมศาสตร์ S เขยีว



390 นางสาวพชิญา  พศิสวุรรณ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L ชมพู

391 นายนเรศ  ศรสีรุะคปุต์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 2XL น ้าเงนิ

392 นายสจุนิต ์ แกว้ขาว คณะวศิวกรรมศาสตร์ M น ้าเงนิ

393 นางสถริพร  เหล็มเจรญิ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L สม้

394 นายชนมภัทร  รณุปักษ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L มว่ง

395 Mr.Marwan  Affandi คณะวศิวกรรมศาสตร์ M สม้

396 นายธนากร  อนิทสทุธิ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 3XL มว่ง

397 นางสาวณัฏฐณดิา  ทองเอยีด คณะวศิวกรรมศาสตร์ 2S สม้

398 นางสาวสารภ ี มาลสีคุนธ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ s เขยีว

399 นายพงศกร  เจรญิเนตรกลุ คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL เขยีว

400 นายอภชิล ทองมั่ง  ก าเนดิว ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ L สม้

401 นายจริวัฒน ์ จันทองพนู คณะวศิวกรรมศาสตร์ M ชมพู

402 นายถาวร  เกือ้สกลู คณะวศิวกรรมศาสตร์ XL มว่ง

403 นายทวศีักดิ ์ ทองขวัญ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L น ้าเงนิ

404 นางสาวบุญุศร ีนุ่นหนู คณะวศิวกรรมศาสตร์ 3XL มว่ง

405 นางทรรศนยี ์ ครีศีรี คณะศลิปศาสตร์ L ชมพู

406 นางสาวศริวิัลย ์ พฤฒวิลิัย คณะศลิปศาสตร์ M มว่ง

407 นายธารนิทร ์ มานมีาน คณะศลิปศาสตร์ M สม้

408 นางพรรณพร  อไุรวงศ์ คณะศลิปศาสตร์ XL น ้าเงนิ

409 นายไพจติ  พันธุท์อง คณะศลิปศาสตร์ XL น ้าเงนิ

410 นางนุชล ี ทพิยม์ณฑา คณะศลิปศาสตร์ 3XL สม้

411 นางมนัสสวาส  กลุวงศ์ คณะศลิปศาสตร์ 3XL เขยีว

413 นางจนิตนา  เจรญิเนตรกลุ คณะศลิปศาสตร์ 2XL มว่ง

414 นายพงษ์เทพ  เกดิเนตร คณะศลิปศาสตร์ XL เขยีว

415 นายศักดิช์ัย  ครีศีรี คณะศลิปศาสตร์ XL เขยีว

416 นางณชิา  ประสงคจั์นทร์ คณะศลิปศาสตร์ XL เขยีว

417 นายเลศิทวิัส  ยอดล ้า คณะศลิปศาสตร์ XL มว่ง

418 นางศศธิร  สวุรรณปัทมะ คณะศลิปศาสตร์ 2XL น ้าเงนิ

419 นายสมเกยีรต ิ อนิทรักษ์ คณะศลิปศาสตร์ XL เขยีว

420 นางไพพรรณ  มุง่ศริ ิ คณะศลิปศาสตร์ XL เขยีว

421 นางวไิลลักษณ์  เกตแุกว้ คณะศลิปศาสตร์ L เขยีว

422 นายบญุฤทธิ ์ โอมณี คณะศลิปศาสตร์ XL ชมพู

424 นางภณดิา  จตินุกลู คณะศลิปศาสตร์ XL สม้

425 นางชญาดา  เฉลยีวพรหม คณะศลิปศาสตร์ XL สม้



426 นางสาวจฑุาภรณ์  ภารพบ คณะศลิปศาสตร์ 2S เขยีว

427 นางพัชรนิทร ์ ฆังฆะ คณะศลิปศาสตร์ 2XL น ้าเงนิ

428 นางวชิชลุฎา  ถาวโรจน์ คณะศลิปศาสตร์ XL เขยีว

429 นางสาวจริาภรณ์  ตันตพิงศอ์าภา คณะศลิปศาสตร์ 2XL สม้

430 นายพนูศักดิ ์ สนัตวิทิยานนท์ คณะศลิปศาสตร์ 2XL เขยีว

431 นางสาวกติตมิา  ตันตหิาชัย คณะศลิปศาสตร์ L มว่ง

432 นายเอกราช  มะลวิรรณ์ คณะศลิปศาสตร์ 4XL ชมพู

433 นางสาวนันทพิย ์ หาสนิ คณะศลิปศาสตร์ S มว่ง

434 นางสาวภารณีุย ์ สามพมิพ์ คณะศลิปศาสตร์ M น ้าเงนิ

435 นางธดิาพร  เรอืงเรงิกลุฤทธิ์ คณะศลิปศาสตร์ L เขยีว

436 นายวราวฒุ ิ ดวงศริิ คณะศลิปศาสตร์ M สม้

437 นางสาวรววิรรณ  พวงสอน คณะศลิปศาสตร์ S เขยีว

439 นางสาวจริภัทร  ภูข่วัญทอง คณะศลิปศาสตร์ 2S ชมพู

440 นายอฏัฐชัย  ถาวรสวุรรณ คณะศลิปศาสตร์ L ชมพู

441 นางสาวสมพร  มณีโชติ คณะศลิปศาสตร์ XL น ้าเงนิ

442 นางสาวศภุวรรณ  ตันตสทุธกิลุ คณะศลิปศาสตร์ XL น ้าเงนิ

443 นางสาวสรอ้ยสนิธ ์ แกว้หนู คณะศลิปศาสตร์ S ชมพู

444 นางสาวนุชเนตร  กาฬสมทุร์ คณะศลิปศาสตร์ 2S ชมพู

445 นายณัฐธนา  บญุทอง คณะศลิปศาสตร์ L น ้าเงนิ

446 นายวรีะชัย  ทา่ดี คณะศลิปศาสตร์ XL ชมพู

447 นางฉัตรดาว  ไชยหลอ่ คณะศลิปศาสตร์ M สม้

448 นายสมบรูณ์  ประสงคจั์นทร์ คณะศลิปศาสตร์ L ชมพู

449 นายกติศิักดิ ์ ชมุทอง คณะศลิปศาสตร์ XL เขยีว

450 นางสาวบญุญา  วทุธชศูลิป์ คณะศลิปศาสตร์ S สม้

451 นางสาวปัญญรัศม ์ ลอืขจร คณะศลิปศาสตร์ S สม้

452 นางสาวพัลลภา  คทายทุธ คณะศลิปศาสตร์ 2XL น ้าเงนิ

453 นางสาวสาลนิ ี ทพิยเ์พ็ง คณะศลิปศาสตร์ S เขยีว

454 นางสาวกาญจนพัฐ  กลับทับลัง คณะศลิปศาสตร์ 2XL น ้าเงนิ

455 นางสาวสารยิา  ใคลคลาย คณะศลิปศาสตร์ 2S ชมพู

456 นางสาวธนัิฐดา  โกมล คณะศลิปศาสตร์ L สม้

457 นายยโูสบ  ด าเตะ๊ คณะศลิปศาสตร์ L ชมพู

458 นางสาววรรษวด ี แกว้ประพันธ์ คณะศลิปศาสตร์ L น ้าเงนิ

459 นางสาวมารสิา  เสน็เหมาะ คณะศลิปศาสตร์ 2S สม้

461 นางสาวจฑุารัตน ์ เพ็งลักษ์ คณะศลิปศาสตร์ M ชมพู



462 นางรจวรรณ  รามแกว้ คณะศลิปศาสตร์ M มว่ง

463 นายสรรชัย  สอนกชกร คณะศลิปศาสตร์ L ชมพู

464 นางสปุราณี  วุน่ศรี คณะศลิปศาสตร์ S ชมพู

465 นายโกสนิทร ์ ทปีรักษพันธ์ คณะศลิปศาสตร์ 4XL สม้

466 นายเมธัส  พานชิ คณะศลิปศาสตร์ XL สม้

467 นางสาวเลศิศริ ิ เตโชอภวิัฒนกลุ คณะศลิปศาสตร์ M ชมพู

468 นายพลชัย  ขาวนวล คณะศลิปศาสตร์ L น ้าเงนิ

469 นางสาวสายทพิย ์ โมลโิต คณะศลิปศาสตร์ M มว่ง

470 นายธรีะชัย  ชนูอ้ย คณะศลิปศาสตร์ L เขยีว

471 นายนพดล  โพชก าเหนดิ คณะศลิปศาสตร์ L เขยีว

472 นางสาวเศวตฉัตร  นาคะชาต คณะศลิปศาสตร์ S น ้าเงนิ

473 นางสาววนดิา  บรุภัีกดี คณะศลิปศาสตร์ S ชมพู

474 นางสาวภัทรภร  เมง่ชว่ย คณะศลิปศาสตร์ M มว่ง

475 นายนรนิทรภ์พ  ชว่ยการ คณะศลิปศาสตร์ L น ้าเงนิ

476 นางสาวนราธร  สง่ศรี คณะศลิปศาสตร์ S น ้าเงนิ

477 นางสาวศภุรดา  พนูแกว้ คณะศลิปศาสตร์ M น ้าเงนิ

478 นางสาวบงกช  สวุรรณ์รัตน์ คณะศลิปศาสตร์ 2S มว่ง

479 นางสาวสมหิลา  ครีศีรี คณะศลิปศาสตร์ S ชมพู

480 นางธัญวลัย  รัศธนันกจิจ์ คณะศลิปศาสตร์ L ชมพู

481 นางสาววลิาสนิ ี สขุกา คณะศลิปศาสตร์ M เขยีว

482 วา่ทีร่อ้ยตรหีญงิกชพร  ด าโพธิ์ คณะศลิปศาสตร์ XL น ้าเงนิ

483 นางสาวภัชศริยี ์ เหลา่ทอง คณะศลิปศาสตร์ M สม้

484 นางสาวมณฑริา  เกยีรตถิาวรนันท์ คณะศลิปศาสตร์ 3XL น ้าเงนิ

485 นางสาวจรยิา  ทรงพระ คณะศลิปศาสตร์ S เขยีว

486 นางสาวประภาพรรณ  แกว้สยิา คณะศลิปศาสตร์ S มว่ง

487 นายเดชศักดิ ์ วจิติตพั์นธ์ คณะศลิปศาสตร์ 4XL น ้าเงนิ

488 นายจริวชิญ ์ พรรณรัตน์ คณะศลิปศาสตร์ 3XL เขยีว

489 นายเวคนิ  หนูน าวงศ์ คณะศลิปศาสตร์ XL สม้

490 นางดวงฤด ี สวุรรณรัตน์ คณะศลิปศาสตร์ L น ้าเงนิ

491 นายปรชีา  หอมจันทร์ คณะศลิปศาสตร์ XL ชมพู

493 นางสาวปวณีา  ลมลุศรี คณะศลิปศาสตร์ M เขยีว

494 นางสาวจฑุารัตน ์ อปุถัมภ์ คณะศลิปศาสตร์ M ชมพู

495 นางสจุริา  สงิหช์ัย คณะศลิปศาสตร์ M สม้

496 นางสาวธนัฎฐา  นลิสวุรรณ คณะศลิปศาสตร์ S สม้



497 นางสาวชลนิฎา  ออ่นประชู คณะศลิปศาสตร์ 2S สม้

498 นางสาวสภุารัตน ์ คงประดษิฐ์ คณะศลิปศาสตร์ 2S ชมพู

499 นางสาวมธันา  อ าภา คณะศลิปศาสตร์ M เขยีว

500 นางชัญญภัทร  สกุแกว้ คณะศลิปศาสตร์ S สม้

501 นายจักรพงศ ์ สขุเพ็ง คณะศลิปศาสตร์ XL เขยีว

502 นายวโิรจน ์ อะฆะนัง คณะศลิปศาสตร์ L ชมพู

503 นางสาวอญัณี  บญุชัย คณะศลิปศาสตร์ S มว่ง

504 นางวภิานุช  ทองด า คณะศลิปศาสตร์ M น ้าเงนิ

505 นายรวศิักดิ ์ ทองมี คณะศลิปศาสตร์ L น ้าเงนิ

506 Mr.Ryan Rommel  Molido Dominguez คณะศลิปศาสตร์ XL ชมพู

507 Mr.Lauro Sadaran  Dequina Jr. คณะศลิปศาสตร์ XL สม้

508 Mr.Mitchelle Redoblado  Juaban คณะศลิปศาสตร์ L ชมพู

509 นางสาวศนินีาฎ  พลูเกือ้ คณะศลิปศาสตร์ S มว่ง

510 นางสาวยาบลีา่  สาหมนุ คณะศลิปศาสตร์ S เขยีว

511 นางอรอมุา  สพัุฒนกลุ คณะศลิปศาสตร์ XL มว่ง

512 วา่ทีร่อ้ยตรทีรงภพ  เพชรอาวธุ คณะศลิปศาสตร์ L น ้าเงนิ

513 นายจริาย ุ สงเคราะห์ คณะศลิปศาสตร์ XL น ้าเงนิ

514 นางสาวตณิณา  อดุม คณะศลิปศาสตร์ S เขยีว

515 นายบญุรัตน ์ ดกุหลิม่ คณะศลิปศาสตร์ L ชมพู

516 นางสาวองัคนาวรรณ  สบืประดษิฐ์ คณะศลิปศาสตร์ XL มว่ง

517 นางสาวรุง่ระว ี ธติปิราการ คณะศลิปศาสตร์ L มว่ง

518 นางสาวรุง่ทพิย ์ รัตนพล คณะศลิปศาสตร์ M สม้

519 นางสาวอรพรรณ  ขนุเจรญิ คณะศลิปศาสตร์ 2S มว่ง

520 นางสาวสพุชิชา   แกว้กลม คณะศลิปศาสตร์ M มว่ง

521 Mr.Julian Antony Rajesh  Aloysius คณะศลิปศาสตร์ L สม้

522 นายชนาธปิ  ชอูกัษร คณะศิลิปศาสตร์ XL สม้

523 ลัดดา สวุรรณศรี คณะศิลิปศาสตร์ L เขยีว

524 นายธรีวฒุ ิ ศรมีณี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ L สม้

525 นางปิยาภรณ์  อรมตุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2XL เขยีว

527 นางสาวองิอร  เพ็ชรเขยีว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ L น ้าเงนิ

528 นายจเร  สวุรรณชาต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ L มว่ง

529 นายเสรมิศักดิ ์ สญัญาโณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ XL สม้

530 นายยงยทุธ  หนูเนยีม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ XL เขยีว

531 นางจฬิา  แกว้แพรก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2XL ชมพู



532 นางสาวปิยาภรณ์  ธรุะกจิจ านง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4XL ชมพู

533 นายกติต ิ พมิเสน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ XL ชมพู

534 นายพลากร  พันธุม์ณี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ L เขยีว

535 นางสาทนิ ี วัฒนกจิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ S น ้าเงนิ

536 นายปราณระฟ้า  พรหมประวัต ิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ XL มว่ง

537 นางสาววรสดุา  ขวัญสวุรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ M เขยีว

538 นายศภุชัย  ศรขีวัญแกว้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ XL สม้

539 นางสาวอภฤิด ี อนันตพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ S มว่ง

540 นายมงคล  ชนนิทรสงขลา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2XL สม้

542 นายสาโรจน ์ มพีวกมาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ L เขยีว

543 นายนวัทตกร  อมุาศลิป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ M เขยีว

544 นางตะวัน  ตนยะแหละ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ L สม้

545 นางปิยะวรรณ  นวลทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ L ชมพู

546 นางสาวนชิานันท ์ ขวัญปาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ M น ้าเงนิ

547 นายจามกีร  มะลซิอ้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ L น ้าเงนิ

548 นางสาวอารนีา  อสีามะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ L มว่ง

549 นางสาวทัชชญา  สงัขะกลู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ L สม้

550 นายพษิณุ  อนุชาญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ L เขยีว

551 นางสาวมณฑติา  ศรพีล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ L น ้าเงนิ

552 นายพัชร  แสงสวุรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4XL สม้

553 นางสาวนนทรส  ภัคมาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ L มว่ง

554 นางสาวรืน่ฤทัย  รอดสวุรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ M มว่ง

555 นางสาวแกว้สดุา  บตุรเผยีน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ M สม้

556 นางสาวงามเพชร  อมัพรวัฒนพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ L สม้

557 นางสาวเจนจริา  ขนุทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ M มว่ง

558 นายสรุวัช  หมูเ่ก็ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ L มว่ง

559 นางสาววรณีุ  เกลีย้งชว่ย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ XL เขยีว

560 นางสาวเดน่เดอืน  ปัญญาดา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ M เขยีว

561 นางรัชนก  จรินลิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ M มว่ง

562 นางสาวนภทช์นก  ขวัญสงา่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ L เขยีว

563 นางสาวพรสวรรค ์ จันทรส์ขุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2S น ้าเงนิ

564 นายภคนิ  พญารัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ XL ชมพู

565 นายวรัญญ ู ธรรมโชติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ L สม้

566 นางสาวรอฮานา  แวดอเลาะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ L สม้



567 นายบชูา  ผกากรอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ L แดง

568 นางสาวณัฐชนา  นวลยงั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ M ชมพู

569 นางสาวณัฐนภีรณ์  นอ้ยเสงีย่ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ L สม้

570 นายปราโมท  ปัตตา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3XL เขยีว

571 นางสาวชนพรรณ  สงัฆกจิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ M เขยีว

572 นางสาวสภุาภรณ์  สขุสวา่ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ L ชมพู

573 นางสาวอธญิา  รัตนมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3XL น ้าเงนิ

574 นางสาวจรัิฐตกิาญจน ์ แกว้ยอด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ L ชมพู

575 นายวชิัย  ทวชีว่ย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ M สม้

576 นายวัลลภ  มเีสน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ M เขยีว

577 นายธนวัฒน ์ เลขาพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ L น ้าเงนิ

578 นายภาณุพันธนั์ดดา  ด านุย้ราวัฒน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ L สม้

579 นางสาวเรอืงรัมภา  อนิทรักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ L น ้าเงนิ

580 นางธมลชนก  คงขวัญ วทิยาลัยรัตภมูิ XL เขยีว

581 นางพัชรนิทร ์ บญุนุ่น วทิยาลัยรัตภมูิ M น ้าเงนิ

582 นางสาวเพ็ญนภา  เชาวนา วทิยาลัยรัตภมูิ S น ้าเงนิ

583 นางสาวฐติมิา  จลุจนิดา วทิยาลัยรัตภมูิ M สม้

584 นางสาวน ้าเพ็ญ  พรหมประสทิธิ์ วทิยาลัยรัตภมูิ 2S ชมพู

585 นางสาวพรธกิาญจน ์ พรหมเพชร วทิยาลัยรัตภมูิ M มว่ง

586 นางสาวศภุสตุา  ตันชะโร วทิยาลัยรัตภมูิ S น ้าเงนิ

587 นางสาวสภุาวด ี มากอน้ วทิยาลัยรัตภมูิ L น ้าเงนิ

588 นางสาวสวุรรณี  พยบัไชยกลู วทิยาลัยรัตภมูิ L มว่ง

589 นางสพัุตรา  เพ็งเกลีย้ง วทิยาลัยรัตภมูิ L มว่ง

590 นางอ ามรรัตน ์ คงกะโชติ วทิยาลัยรัตภมูิ L สม้

591 นายคฑาวธุ  ชมุขวัญ วทิยาลัยรัตภมูิ L สม้

592 นายณัฐริงค ์ กฤตานนท์ วทิยาลัยรัตภมูิ XL ชมพู

593 นายทักษ์สรุยิา  หมาดสะ วทิยาลัยรัตภมูิ M เขยีว

594 นายประชติ  พรหมสวุรรณ วทิยาลัยรัตภมูิ L สม้

595 นายปรชีา  ชัยกลู วทิยาลัยรัตภมูิ XL น ้าเงนิ

596 นายพเิชฐ  สวุรรณโณ วทิยาลัยรัตภมูิ XL มว่ง

597 นายภาณุมาศ  สยุบางด า วทิยาลัยรัตภมูิ XL น ้าเงนิ

598 นายภาวนา  พรหมสาลี วทิยาลัยรัตภมูิ L น ้าเงนิ

599 นายศภุชัย  มะเดือ่ วทิยาลัยรัตภมูิ L สม้

600 นายสถาพร  ขนุเพชร วทิยาลัยรัตภมูิ XL น ้าเงนิ



601 นายสมชาย  ตลุะ วทิยาลัยรัตภมูิ 2XL ชมพู

602 นายสหุด์ ี นเิซ็ง วทิยาลัยรัตภมูิ L เขยีว

603 นายอรณุรักษ์  ตันพานชิ วทิยาลัยรัตภมูิ L ชมพู

604 นายอมัรนิทร ์ สนัตนิยิมภักดี วทิยาลัยรัตภมูิ L มว่ง

605 นายอารยี ์ เตะ๊หละ วทิยาลัยรัตภมูิ XL เขยีว

606 นายประกอบ  เบ็ญหรอหมาน วทิยาลัยรัตภมูิ L เขยีว

607 นายสบุนิ  จันทรฝ์าก วทิยาลัยรัตภมูิ XL มว่ง

608 นางวันด ี นวนสรอ้ย วทิยาลัยรัตภมูิ M สม้

609 นางสาวภาวนา  พุม่ไสว วทิยาลัยรัตภมูิ M มว่ง

610 นางอารษิา  โสภาจารย์ วทิยาลัยรัตภมูิ M ชมพู

612 นายธนะวทิย ์ ทองวเิชยีร วทิยาลัยรัตภมูิ L สม้

613 นายวันประชา  นวนสรอ้ย วทิยาลัยรัตภมูิ L ชมพู

614 นายศวิดล  นวลนภดล วทิยาลัยรัตภมูิ XL สม้

615 นางสาวทพิยม์ณี  ขนุฤทธิ์ วทิยาลัยรัตภมูิ M น ้าเงนิ

616 นางปิยนุช  ศรรีภีพ วทิยาลัยรัตภมูิ M เขยีว

617 นายอาซนั  วงศห์มดัทอง วทิยาลัยรัตภมูิ XL เขยีว

618 นางสาวนภัตตนันท ์ สวุรรณรัตน์ วทิยาลัยรัตภมูิ 3XL เขยีว

619 นายศภุกร  แกว้ละเอยีด วทิยาลัยรัตภมูิ L มว่ง

620 นางราตร ี สยุบางด า วทิยาลัยรัตภมูิ M น ้าเงนิ

621 นางสาวเจนจริา  มบีญุ วทิยาลัยรัตภมูิ M สม้

622 นางสาวแสงเทยีน  จันทรแ์สงทอง วทิยาลัยรัตภมูิ 2S น ้าเงนิ

623 นางสาวกฤษณาพร  นวลสระ วทิยาลัยรัตภมูิ S มว่ง

624 นางสาวพณติา  คชกลู วทิยาลัยรัตภมูิ S เขยีว

625 นางสรินิารถ  ชพัูนธ์ วทิยาลัยรัตภมูิ 2XL มว่ง

626 นายโฆษิต  รัตนบรุนิทร์ วทิยาลัยรัตภมูิ S น ้าเงนิ

627 นายวัชรนิทร ์มบีญุ วทิยาลัยรัตภมูิ L สม้

628 นายหรอเฉด  เสห่ละ๊ วทิยาลัยรัตภมูิ L น ้าเงนิ

629 นายมงคล  ลนีนิ ส านักงานนติกิาร L เขยีว

630 นายสบืพงศ ์ กษุดี ส านักงานนติกิาร L ชมพู

631 นางสาวอจัฉรา  เจรญิวริยิะภาพ ส านักงานนติกิาร 2s น ้าเงนิ

632 นางสาวสรัลชนา  ถรีาวฒุิ ส านักงานนติกิาร 2s สม้

633 นางสาวกชพรรณ  ภญิโญ ส านักงานนติกิาร m น ้าเงนิ

634 นางสาวศวิพร  มรรคมนตรี ส านักงานนติกิาร s ชมพู

635 นางดรณีุ  ลนีนิ ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย S เขยีว



636 นางสาวนภิาวรรณ  นิม่ดวง ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย 2S มว่ง

637 นางสาวจฑุารัตน ์ สวุรรณณะ ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย M เขยีว

638 นางสาวศริวิรรณ  ทพิรัตน์ ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิัย 2S เขยีว

639 นางสาวสวิกิา  นอิสิมยั ส านักงานอธกิารบดี S มว่ง

640 นางสาวปนุยภัช  นยิมเดชา ส านักงานอธกิารบดี 2S สม้

641 นางสาวแสงเดอืน  ประสงคจั์นทร์ ส านักงานอธกิารบดี S มว่ง

642 นางดารณีิ  รักษ์ทอง ส านักงานอธกิารบดี 2S น ้าเงนิ

643 นางสาวณัฐวด ี เทวมติร ส านักงานอธกิารบดี S ชมพู

644 นางสาววรรณเลขา  เสรมิสารกจิ ส านักงานอธกิารบดี 3XL น ้าเงนิ

645 นางโสภา  ค ามณี ส านักงานอธกิารบดี 2XL มว่ง

646 นางสาวเสาวรภย ์ สวุรรณกจิ ส านักงานอธกิารบดี 2S มว่ง

647 นางสาวรัตนว์ภิา  ขนุเพ็ชร์ ส านักงานอธกิารบดี L ชมพู

648 นางสาวภสิาย  ขนุทอง ส านักงานอธกิารบดี 2xl เขยีว

649 นางสาวตลุยดา  อดุมศลิป์ ส านักงานอธกิารบดี M ชมพู

650 วา่ทีร่อ้ยตรหีญงิเสาวลักษณ์  สงัขข์าว ส านักงานอธกิารบดี 2S ชมพู

651 นายพรีศักดิ ์ ชสูง่แสง ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ L ชมพู

652 นายกนกพล  เมอืงรักษ์ ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ XL มว่ง

653 นายไฟซอล  หมานอนี ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ L มว่ง

654 นางสาววารณีุ  ววิัชนะ ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ S สม้

655 นางสจุาร ี นพรัตน์ ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ XL น ้าเงนิ

656 นายภานุวัฒน ์ หนูนคง ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 4XL เขยีว

657 นางสาวทพิวรรณ  พทุธวโิร ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ S มว่ง

658 นายพรีพงษ์  ขนุทอง ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ XL มว่ง

659 นายธนพัต  ธรรมโชติ ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 2XL มว่ง

660 นายอานนท ์ หลงหัน ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ XL น ้าเงนิ

661 นางสาวกลัยากร  พลสวัสดิ์ ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 2XL มว่ง

662 นายวรีะชัย  อนิทรอนันต์ ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ M ชมพู

663 วา่ทีร่อ้ยตรวีัชรนิทร ์ บญุชว่ย ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ XL ชมพู

664 นายสหภมู ิ สจุโิต ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ L เขยีว

665 นายวรรณะ  เจรญิศรี ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ XL สม้

666 นางสาวสนุสิา  จลุนวล ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ L น ้าเงนิ

667 นางอลัปิรยีา  รักคลา้ย ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ M เขยีว

668 นางสาววันวสิา  จลุบญุญาสทิธิ์ ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ S น ้าเงนิ

669 นางนงลักษณ์  รักจันทร์ ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 2XL เขยีว



670 นายภาดล  เฉลยีวพรหม ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ XL ชมพู

671 นางสาวยวุด ี จันทรประดษิฐ์ ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 4XL สม้

672 นายฟเูกยีรต ิ อมรทรัพย์ ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ L ชมพู

673 นายองอาจ  เตง่ศริธิรรม ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ M น ้าเงนิ

674 นายณัฐพงศ ์ กระจา่ยโภชน์ ส านักศลิปวัฒนธรรมศรวีชิัย L มว่ง

675 นายอภชิาต ิ คัญทะชา ส านักศลิปวัฒนธรรมศรวีชิัย L เขยีว

676 นายสรุยิณัห ์ ข าแจง้ ส านักศลิปวัฒนธรรมศรวีชิัย L สม้

677 นางสาวอษุณีย ์ ศรวีาตา ส านักศลิปวัฒนธรรมศรวีชิัย M น ้าเงนิ

678 นางอมรรัตน ์ พันธุท์อง ส านักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน L เขยีว

679 นางสาวปัญชนันท ์ เลาหสกลุ ส านักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน L สม้

680 นางกติตยิา  กาฬสนิธุ์ ส านักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน S ชมพู

681 นางสาวอมุาภรณ์  กรโีส ส านักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน S เขยีว

682 นางกลัยา  พัลวัน ส านักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน M เขยีว

683 นางกรศรัิกษ์  สวุรรณรัตน์ ส านักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน L สม้

684 นายตอ่ยศ  เจรญิ ส านักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 2XL มว่ง

685 นางนพรัตน ์ สถติวรรธนะ ส านักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน M เขยีว

686 นางสาวชนาพร  นวลนิม่ ส านักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน M ชมพู

687 นางสาวกญัญาภัทร  อนิทนนท์ ส านักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน S น ้าเงนิ

688 นางสาวปรชีาภรณ์  มรีุง่เรอืง ส านักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน L ชมพู

689 นางสาวปญุญารัสมิ ์ ขนัตสิวุรรณ ส านักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน XL สม้

690 นางสาวกมลา  รัตนอบุล ส านักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 2XL ชมพู

691 นางนุจร ี โปฏกรัตน์ หน่วยตรวจสอบภายใน 2S สม้

692 นางสาวพรพรรณ  เกือ้บญุ หน่วยตรวจสอบภายใน 2S สม้

693 นางสาวธัญญลักษณ์  ตรงจติต์ หน่วยตรวจสอบภายใน 2S เขยีว

694 นางสาวจารวุรรณ  ปานประดษิฐ์ หน่วยตรวจสอบภายใน S ชมพู

695 นางทพิยเ์กสร  สบืประดษิฐ์ หน่วยตรวจสอบภายใน S มว่ง

696 นายชาตชิาย  ชา่งแก ้ กองวเิทศสมัพันธ์ XL สม้

697 นางสาววรีวรรณ  อ าภา กองวเิทศสมัพันธ์ 2S เขยีว

698 นางสาวจฑุาทพิย ์ แซล่ิม่ กองวเิทศสมัพันธ์ 2S ชมพู

699 นางสาวมชัชรนิทร ์ สงัขไ์พฑรูย์ กองวเิทศสมัพันธ์ 2S น ้าเงนิ

700 นางสาวสชุาดา  บญุโท กองวเิทศสมัพันธ์ 2XL มว่ง

701 นางสาวอภชิญา  ลมิปนะพทิยาธร กองวเิทศสมัพันธ์ S น ้าเงนิ

702 ผศ.เสนอ  สะอาด กองวเิทศสมัพันธ์ XL ชมพู

703 ผศ. องอาจ  อนิทรส์งัข์ กองวเิทศสมัพันธ์ XL น ้าเงนิ



704 ศาสตราจารยส์วุัจน ์ธัญรส ส านักงานอธกิารบดี XL สม้

705 ผศ.สทิธโิชค จันทรย์อ่ง ส านักงานอธกิารบดี 2XL น ้าเงนิ

706 ผศ.ดร. ยทุธนา พงษ์พริยิะเดชะ ส านักงานอธกิารบดี L ชมพู

707 ผศ.ดร.อภรัิกษ์ สงรักษ์ ส านักงานอธกิารบดี 2XL มว่ง

96 นางดาวดล  จันทรประทนิ กองพัฒนานักศกึษา S แดง

97 นางสาวจริาพร  เทพวารนิทร์ กองพัฒนานักศกึษา S แดง

98 นางสาวสโรชา  เรอืงกาญจน์ กองพัฒนานักศกึษา M แดง

99 นางนันทน์ภัส  โอภาโส กองพัฒนานักศกึษา L แดง

100 นางขนษิฐา  พธุจันทร์ กองพัฒนานักศกึษา XL แดง

101 นางสาวจฑุามาศ  ประดษิฐสาร กองพัฒนานักศกึษา M แดง

102 นางสาวณัฐกาญจน ์ จันทรศ์รบีตุร กองพัฒนานักศกึษา L แดง

103 นายนทัิศน ์ ข าตรี กองพัฒนานักศกึษา M แดง

104 นายราเชนทร ์ อาการส กองพัฒนานักศกึษา M แดง

105 นายณัฐวฒุ ิ ทองศร กองพัฒนานักศกึษา M แดง

106 นางสาวสมุณฑา  สวุรรโณ กองพัฒนานักศกึษา M แดง

107 นางวันทนา  เทพกลู กองพัฒนานักศกึษา L แดง

108 นายคณุากร  จติจันทร์ กองพัฒนานักศกึษา 4XL แดง

109 นายซมัพเูด็ง  มนีา กองพัฒนานักศกึษา M แดง

264 นายวศิษิฏศ์ักดิ ์ ทับยงั คณะวศิวกรรมศาสตร์ L แดง

277 นายสนัต ิ สถติวรรธนะ คณะวศิวกรรมศาสตร์ L สม้

412 นางสาวผกากรอง  เทพรักษ์ คณะศลิปศาสตร์ M น ้าเงนิ

423 นายสมภพ  ประดษิฐสาร คณะศลิปศาสตร์ L แดง

438 นายอดศิักดิ ์ จติภษูา คณะศลิปศาสตร์ L แดง

460 วา่ทีร่อ้ยตรหีญงิจฑุาฏา  เทพวรรณ คณะศลิปศาสตร์ XL แดง

492 นายนฤดม  แกว้ประดษิฐ์ คณะศลิปศาสตร์ L แดง

541 นายเอกพงษ์  คงฉาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ L แดง

611 นายกฤษณพงค ์ สงัขวาสี วทิยาลัยรัตภมูิ 3XL แดง

526 นายส าราญ  ขวัญยนื คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ XL แดง

727

707


