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๑   ๕๙๓๒๗๐๗๐๔-๓  นางสาว   กัญญารัตน์   หาญจางสิทธิ์

๒   ๕๙๓๒๗๐๗๐๕-๑  นาย   กันตภณ   นามลิวัลย์

๓   ๕๙๓๒๗๐๗๐๖-๙  นางสาว   กัลยรัตน์   คิมเข้ม

๔   ๕๙๓๒๗๐๗๐๗-๗  นางสาว   กิตติกร   หัสโรค์

๕   ๕๙๓๒๗๐๗๐๘-๕  นาย   กิตติธัช   เกตุรัตน์

๖   ๕๙๓๒๗๐๗๐๙-๓  นาย   กิตติธัช   พรหมโลก

๗   ๕๙๓๒๗๐๗๑๑-๖  นางสาว   กีรติภิญญา   ก าพุฒกลาง

๘   ๕๙๓๒๗๐๗๑๓-๒  นาย   เกียรติภูมิ   พานสายตา

๙   ๕๙๓๒๗๐๗๑๔-๐  นาย   เกียรติศักด์ิ   สวัสด์ิพันธ์

๑๐   ๕๙๓๒๗๐๗๑๕-๘  นางสาว   ขวัญชนก   ยืนยงค์

๑๑   ๕๙๓๒๗๐๗๑๖-๖  นาย   เขมชาติ   ทุนประเทือง

๑๒   ๕๙๓๒๗๐๗๑๗-๔  นาย   คณาธิป   ดวงกางใต้

๑๓   ๕๙๓๒๗๐๗๑๘-๒  นาย   คณิตศร   สีจองแสง

๑๔   ๕๙๓๒๗๐๗๑๙-๐  นาย   คณุตม์   ฌายีเนตร

๑๕   ๕๙๓๒๗๐๗๒๑-๓  นาย   คมสันต์   มณี

๑๖   ๕๙๓๒๗๐๗๒๔-๗  นางสาว   จริยา   เพิม่พูนอนันต์

๑๗   ๕๙๓๒๗๐๗๒๕-๕  นาย   จักรภพ   ชาวนาฮี

๑๘   ๕๙๓๒๗๐๗๒๖-๓  นางสาว   จารุภา   ฉัตรสกุลพนิต

๑๙   ๕๙๓๒๗๐๗๒๗-๑  นางสาว   จิตรลดา   ธรรมเกตุ

๒๐   ๕๙๓๒๗๐๗๒๘-๙  นางสาว   จิตรานุช   หมวกวรรณ์

๒๑   ๕๙๓๒๗๐๗๒๙-๗  นาย   จิรภัทร   สีหามาตย์

๒๒   ๕๙๓๒๗๐๗๓๐-๒  นางสาว   จิราพร   พลรักษา

๒๓   ๕๙๓๒๗๐๗๓๑-๐  นางสาว   จิราภา   เฝ้าทรัพย์

๒๔   ๕๙๓๒๗๐๗๓๒-๘  นางสาว   จีรนันท์   บุญโต

๒๕   ๕๙๓๒๗๐๗๓๓-๖  นางสาว   จุฑากาญจน์   สุภาพ

๒๖   ๕๙๓๒๗๐๗๓๔-๔  นางสาว   จุฑาทิพย์   ธรรมชาติอารี

๒๗   ๕๙๓๒๗๐๗๓๕-๒  นางสาว   จุฑาพร   ด่อนศรี

๒๘   ๕๙๓๒๗๐๗๓๖-๐  นางสาว   จุฑารัตน์   ธรรมชาติอารี

๒๙   ๕๙๓๒๗๐๗๓๗-๘  นางสาว   เจนจิรา   กันยาโม้

นักศึกษำใหมเ่ขำ้ร่วมโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม ่กลุ่มที ่๓

วันพฤหัสบดทีี ่๔ สิงหำคม ๒๕๕๙ เวลำ ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องทองใบ ทองเปำด์
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๓๐   ๕๙๓๒๗๐๗๓๘-๖  นาย   เจษฎาภรณ์   เเสนภูวา

๓๑   ๕๙๓๒๗๐๗๓๙-๔  นางสาว   ฉัตรเเก้ว   บึงไกร

๓๒   ๕๙๓๒๗๐๗๔๐-๙  นาย   ฉัตรการ   เพชรชูทอง

๓๓   ๕๙๓๒๗๐๗๔๑-๗  นาย   ฉัตรดนัย   หาญกล้า

๓๔   ๕๙๓๒๗๐๗๔๒-๕  นางสาว   ฉายฉาน   อุทิศ

๓๕   ๕๙๓๒๗๐๗๔๓-๓  นาย   ชญานนท์   ขอบังกลาง

๓๖   ๕๙๓๒๗๐๗๔๔-๑  นางสาว   ชไมพร   ศรีวิชา

๓๗   ๕๙๓๒๗๐๗๔๕-๙  นาย   ชวมินทร์   ประถมเสาวนีย์

๓๘   ๕๙๓๒๗๐๗๔๖-๗  นางสาว   ชัชชญา   วงค์เขื่อน

๓๙   ๕๙๓๒๗๐๗๔๗-๕  นางสาว   ชัญญา   กองสิงห์

๔๐   ๕๙๓๒๗๐๗๔๘-๓  นางสาว   ชัญญานุช   แก้วเคน

๔๑   ๕๙๓๒๗๐๗๔๙-๑  นาย   ชาญณรงค์   ปัน้เหยาะ

๔๒   ๕๙๓๒๗๐๗๕๐-๖  นาย   ชานน   จงจิตตานนท์

๔๓   ๕๙๓๒๗๐๗๕๑-๔  นาย   ชาวิช   เจือสกุล

๔๔   ๕๙๓๒๗๐๗๕๒-๒  นาย   ชินกฤต   หนูภักดี

๔๕   ๕๙๓๒๗๐๗๕๓-๐  นาย   ชินดนัย   วังอุปัดชา

๔๖   ๕๙๓๒๗๐๗๕๔-๘  นาย   ชิษณุพงศ์   ดรหลาบค า

๔๗   ๕๙๓๒๗๐๗๕๕-๖  นางสาว   ชุ้มผกา   ลาดโลศรี

๔๘   ๕๙๓๒๗๐๗๕๖-๔  นางสาว   ญานิกา   เครือแก้ว

๔๙   ๕๙๓๒๗๐๗๕๗-๒  นาย   ฐิติกร   มีแก้ว

๕๐   ๕๙๓๒๗๐๗๕๘-๐  นางสาว   ฐิติมาพร   บุตรนิล

๕๑   ๕๙๓๒๗๐๗๕๙-๘  นางสาว   ฑิฆมัพร   ไร่ขาม

๕๒   ๕๙๓๒๗๐๗๖๐-๓  นาย   ณฐกร   รัตนวงศ์

๕๓   ๕๙๓๒๗๐๗๖๑-๑  นาย   ณพกิตต์ิ   มะโนชัย

๕๔   ๕๙๓๒๗๐๗๖๒-๙  นาย   ณภัทร   จันทร์มาลา

๕๕   ๕๙๓๒๗๐๗๖๓-๗  นาย   ณภัทร   แฝงจันดา

๕๖   ๕๙๓๒๗๐๗๖๔-๕  นาย   ณภัทรพงศ์   ใบกว้าง

๕๗   ๕๙๓๒๗๐๗๖๕-๓  นาย   ณัชพล   ธงภักดี

๕๘   ๕๙๓๒๗๐๗๖๖-๑  นางสาว   ณัฐกมล   อุดมจริยกุล
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๕๙   ๕๙๓๒๗๐๗๖๗-๙  นางสาว   ณัฐกฤตา   เหล่าวณิชย์พงษ์

๖๐   ๕๙๓๒๗๐๗๖๙-๕  นาย   ณัฐกิตต์ิ   ดียา

๖๑   ๕๙๓๒๗๐๗๗๐-๐  นาย   ณัฐชนน   ศรีเรือง

๖๒   ๕๙๓๒๗๐๗๗๑-๘  นาย   ณัฐชนน   สุวรรณจูฑะ

๖๓   ๕๙๓๒๗๐๗๗๒-๖  นางสาว   ณัฐชนันท์   สุภา

๖๔   ๕๙๓๒๗๐๗๗๔-๒  นาย   ณัฐฤทธิ ์  เศวตวรานนท์

๖๕   ๕๙๓๒๗๐๗๗๖-๘  นาย   ณัฐวัตร   สุขสวัสด์ิ

๖๖   ๕๙๓๒๗๐๗๗๗-๖  นาย   ดรัสพงศ์   ศรีจันทร์

๖๗   ๕๙๓๒๗๐๗๗๘-๔  นางสาว   ดารณี   ภูคงคา

๖๘   ๕๙๓๒๗๐๗๗๙-๒  นางสาว   ดาริณี   แจ้งประยูร

๖๙   ๕๙๓๒๗๐๗๘๐-๗  นาย   เดชา   ท่างาม

๗๐   ๕๙๓๒๗๐๗๘๑-๕  นาย   ทรงวุฒิ   วงค์ตาผา

๗๑   ๕๙๓๒๗๐๗๘๒-๓  นาย   ทศพร   วงษา

๗๒   ๕๙๓๒๗๐๗๘๓-๑  นาย   ทัตเทพ   โฮ่ล่ิม

๗๓   ๕๙๓๒๗๐๗๘๔-๙  นางสาว   ทัศน์มน   เยี่ยมอ่อน

๗๔   ๕๙๓๒๗๐๗๘๕-๗  นาย   ทิวากร   สุระชน

๗๕   ๕๙๓๒๗๐๗๘๖-๕  นาย   ธงธน   คุ้มแก้วพรหม

๗๖   ๕๙๓๒๗๐๗๘๗-๓  นาย   ธนกริช   ทองแสน

๗๗   ๕๙๓๒๗๐๗๘๘-๑  นาย   ธนกฤต   ตระกูลสันติรัตน์

๗๘   ๕๙๓๒๗๐๗๘๙-๙  นาย   ธนกฤต   พาพิทักษ์

๗๙   ๕๙๓๒๗๐๗๙๐-๔  นาย   ธนเทพ   เจริญพร

๘๐   ๕๙๓๒๗๐๗๙๑-๒  นาย   ธนพนธ์   จ าวงศ์

๘๑   ๕๙๓๒๗๐๗๙๒-๐  นาย   ธนพล   อิ้มพัฒน์

๘๒   ๕๙๓๒๗๐๗๙๓-๘  นาย   ธนรัตน์   พฤกษานุศักด์ิ

๘๓   ๕๙๓๒๗๐๗๙๔-๖  นาย   ธนวรรณ   งามพร้อม

๘๔   ๕๙๓๒๗๐๗๙๕-๔  นางสาว   ธนัชญกร   โสใหญ่

๘๕   ๕๙๓๒๗๐๗๙๖-๒  นาย   ธนากร   ดีจริง

๘๖   ๕๙๓๒๗๐๗๙๘-๘  นาย   ธนากรณ์   มงคล

๘๗   ๕๙๓๒๗๐๗๙๙-๖  นาย   ธนาเทพ   แก้วมาตย์
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๘๘   ๕๙๓๒๗๐๘๐๐-๗  นางสาว   ธัญพิชชา   ประพัศรางค์

๘๙   ๕๙๓๒๗๐๘๐๑-๕  นางสาว   ธัญสิริ   แดงสันเทียะ

๙๐   ๕๙๓๒๗๐๘๐๒-๓  นาย   ธันยา   ยศกลาง

๙๑   ๕๙๓๒๗๐๘๐๓-๑  นาย   ธิติวุฒิ   แก้วเกตุ

๙๒   ๕๙๓๒๗๐๘๐๔-๙  นาย   ธีรพัฒน์   จันทาวาส

๙๓   ๕๙๓๒๗๐๘๐๕-๗  นาย   ธีรภัทร   การกิ่งไพร

๙๔   ๕๙๓๒๗๐๘๐๖-๕  นาย   นฤเบศร์   ใจสุข

๙๕   ๕๙๓๒๗๐๘๐๗-๓  นาย   นัทธพงศ์   บัวงาม

๙๖   ๕๙๓๒๗๐๘๐๘-๑  นางสาว   นันทพร   เกตุสิทธิ์

๙๗   ๕๙๓๒๗๐๘๑๐-๔  นาย   นับตรี   จุรีมาศ

๙๘   ๕๙๓๒๗๐๘๑๑-๒  นางสาว   น้ าฝน   ธนะกลม

๙๙   ๕๙๓๒๗๐๘๑๒-๐  นาย   นิติธร   สิงห์เสนา

๑๐๐   ๕๙๓๒๗๐๘๑๓-๘  นาย   นิรัติศัย   พุทธา

๑๐๑   ๕๙๓๒๗๐๘๑๔-๖  นางสาว   นุชรี   ดีบ้านโสก

๑๐๒   ๕๙๓๒๗๐๘๑๕-๔  นาย   เนติธร   ฉิมกลาง

๑๐๓   ๕๙๓๒๗๐๘๑๖-๒  นางสาว   เนตินีย์   เชื้อฉลาด

๑๐๔   ๕๙๓๒๗๐๘๑๗-๐  นาย   เนติพล   เพ็ชรพัน

๑๐๕   ๕๙๓๒๗๐๘๑๘-๘  นาย   เนติรักษ์   กุหลาบโชติ

๑๐๖   ๕๙๓๒๗๐๘๑๙-๖  นาย   เนติรัฐ   บุตรวัง

๑๐๗   ๕๙๓๒๗๐๘๒๑-๙  นาย   บุญฤทธิ ์  เรืองสิวะกุล

๑๐๘   ๕๙๓๒๗๐๘๒๒-๗  นาย   บุณยกร   ท้าวมะลิ

๑๐๙   ๕๙๓๒๗๐๘๒๓-๕  นางสาว   เบญญาภา   ยุบรัมย์

๑๑๐   ๕๙๓๒๗๐๘๒๔-๓  นาย   ปฏิภาณ   จ าปาศรี

๑๑๑   ๕๙๓๒๗๐๘๒๕-๑  นางสาว   ปฐิมา   บุพผา

๑๑๒   ๕๙๓๒๗๐๘๒๖-๙  นาย   ปรีชา   ภูมีศรี

๑๑๓   ๕๙๓๒๗๐๘๒๗-๗  นาย   ปัญญาฤทธิ ์  พรหมศรีสวัสด์ิ

๑๑๔   ๕๙๓๒๗๐๘๒๘-๕  นาย   ปัณณวิชญ์   เพ็ชรสมภาร

๑๑๕   ๕๙๓๒๗๐๘๒๙-๓  นาย   ปัณณวิชญ์   สุวพานิชย์

๑๑๖   ๕๙๓๒๗๐๘๓๑-๖  นาย   ปานุวัฒน์   ชัยวงศ์จรัส
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๑๑๗   ๕๙๓๒๗๐๘๓๒-๔  นางสาว   ปาริฉัตร   ด่านวันดี

๑๑๘   ๕๙๓๒๗๐๘๓๓-๒  นางสาว   ปิญชาน์   ศรีพนม

๑๑๙   ๕๙๓๒๗๐๘๓๔-๐  นางสาว   ปิณฑิรา   นาบ ารุง

๑๒๐   ๕๙๓๒๗๐๘๓๕-๘  นาย   ปิยวัฒน์   วิชาหาร

๑๒๑   ๕๙๓๒๗๐๘๓๖-๖  นางสาว   ปิยะพร   เชยชอุ่ม

๑๒๒   ๕๙๓๒๗๐๘๓๗-๔  นาย   ปุญญพัฒน์   เจริญสุข

๑๒๓   ๕๙๓๒๗๐๘๓๘-๒  นาย   พงศธร   ขันโมลี

๑๒๔   ๕๙๓๒๗๐๘๓๙-๐  นางสาว   พรจันทร์   ขุนเพ็ชร์

๑๒๕   ๕๙๓๒๗๐๘๔๐-๕  นางสาว   พรธีรา   บุญลพ

๑๒๖   ๕๙๓๒๗๐๘๔๑-๓  นางสาว   พรธีรา   พ่อค้าไทย

๑๒๗   ๕๙๓๒๗๐๘๔๒-๑  นางสาว   พรพิชชา   พระศรี

๑๒๘   ๕๙๓๒๗๐๘๔๓-๙  นาย   พรภวิษย์   กรีธาธร

๑๒๙   ๕๙๓๒๗๐๘๔๔-๗  นางสาว   พรรษินี   จิตตะเสน

๑๓๐   ๕๙๓๒๗๐๘๔๕-๕  นาย   พัชรชัย   ครองยุทธ

๑๓๑   ๕๙๓๒๗๐๘๔๖-๓  นางสาว   พัชริดา   เฮียบสุวรรณ

๑๓๒   ๕๙๓๒๗๐๘๔๗-๑  นางสาว   พัชรี   ผลพูล

๑๓๓   ๕๙๓๒๗๐๘๔๘-๙  นางสาว   พัณณิตา   กองสมบัติ

๑๓๔   ๕๙๓๒๗๐๘๔๙-๗  นาย   พันธ์ทวิศ   สาระพันธ์

๑๓๕   ๕๙๓๒๗๐๘๕๐-๒  นางสาว   พาพร   สุขบาล

๑๓๖   ๕๙๓๒๗๐๘๕๑-๐  นาย   พิทักษ์พงศ์   ค่อมสิงห์

๑๓๗   ๕๙๓๒๗๐๘๕๒-๘  นางสาว   พิมพิศา   พุม่ศิโร

๑๓๘   ๕๙๓๒๗๐๘๕๓-๖  นางสาว   พิมสิริ   อรรถภาพ

๑๓๙   ๕๙๓๒๗๐๘๕๔-๔  นาย   พีรณัฐ   มาลาหอม

๑๔๐   ๕๙๓๒๗๐๘๕๕-๒  นาย   พีระวิทย์   ทองแว่น

๑๔๑   ๕๙๓๒๗๐๘๕๖-๐  นางสาว   เพชรไพลิน   รัชฎาภรณ์เลิศ

๑๔๒   ๕๙๓๒๗๐๘๕๗-๘  นาย   เพ็ญเพชร   ปิยะกิจ

๑๔๓   ๕๙๓๒๗๐๘๕๘-๖  นางสาว   ฟอง   วงศ์ใหญ่

๑๔๔   ๕๙๓๒๗๐๘๕๙-๔  นาย   ภควัต   สินโทรัมย์

๑๔๕   ๕๙๓๒๗๐๘๖๐-๙  นาย   ภราดร   สุรสิทธิ์
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๑๔๖   ๕๙๓๒๗๐๘๖๑-๗  นาย   ภัคพงศ์   พึง่ฟอง

๑๔๗   ๕๙๓๒๗๐๘๖๒-๕  นาย   ภาคภูมิ   ปาจรียานนท์

๑๔๘   ๕๙๓๒๗๐๘๖๓-๓  นาย   ภานุเดช   ประเสริฐศรี

๑๔๙   ๕๙๓๒๗๐๘๖๔-๑  นางสาว   ภาวิณี   พงศ์โชติวัฒน์

๑๕๐   ๕๙๓๒๗๐๘๖๕-๙  นาย   ภูดิศ   โมฆะศิริ

๑๕๑   ๕๙๓๒๗๐๘๖๗-๕  นาย   ภูมิบดินทร์   นาไพรวัน

๑๕๒   ๕๙๓๒๗๐๘๖๘-๓  นางสาว   มัญชรัตน์   ฉันทพจน์

๑๕๓   ๕๙๓๒๗๐๘๖๙-๑  นางสาว   มุทิตา   สุขมะโน

๑๕๔   ๕๙๓๒๗๐๘๗๐-๖  นาย   ยศวรรธน์   วงษ์แก้ว

๑๕๕   ๕๙๓๒๗๐๘๗๑-๔  นางสาว   รชตวรรณ   คงผดุง

๑๕๖   ๕๙๓๒๗๐๘๗๒-๒  นางสาว   รติรัตน์   บุราณวัตร

๑๕๗   ๕๙๓๒๗๐๘๗๓-๐  นางสาว   รพีภรณ์   นามวงศา

๑๕๘   ๕๙๓๒๗๐๘๗๔-๘  นาย   รัฐพล   ทองเกียรติ

๑๕๙   ๕๙๓๒๗๐๘๗๕-๖  นาย   ราชัน   พรมโสภา

๑๖๐   ๕๙๓๒๗๐๘๗๖-๔  นาย   ราชานนท์   วงศ์ชัย

๑๖๑   ๕๙๓๒๗๐๘๗๗-๒  นาย   รามค าแหง   ค าสี

๑๖๒   ๕๙๓๒๗๐๘๗๘-๐  นางสาว   รุจีรา   สัมฤทธิ์

๑๖๓   ๕๙๓๒๗๐๘๗๙-๘  นาย   เรียนวัฒน์   บัวผัน

๑๖๔   ๕๙๓๒๗๐๘๘๐-๓  นาย   ฤทธิพัฒน์   ปานสนาม

๑๖๕   ๕๙๓๒๗๐๘๘๑-๑  นางสาว   ลักษณ์ศิณา   ปุรณะ

๑๖๖   ๕๙๓๒๗๐๘๘๒-๙  นาย   วงศกร   สิทธิไกรพงษ์

๑๖๗   ๕๙๓๒๗๐๘๘๓-๗  นาย   วงศธร   เบ็ญจจินดา

๑๖๘   ๕๙๓๒๗๐๘๘๔-๕  นางสาว   วณัฐพร   แพงขวา

๑๖๙   ๕๙๓๒๗๐๘๘๕-๓  นางสาว   วรยา   อุลหัส

๑๗๐   ๕๙๓๒๗๐๘๘๖-๑  นางสาว   วรรณนิภา   ศรีสร้างคอม

๑๗๑   ๕๙๓๒๗๐๘๘๗-๙  นางสาว   วรรณนิศา   กล้าหาญ

๑๗๒   ๕๙๓๒๗๐๘๘๘-๗  นางสาว   วรรณพร   สุรโคตร

๑๗๓   ๕๙๓๒๗๐๘๘๙-๕  นางสาว   วรรณรัตน์   ศรีสองเมือง

๑๗๔   ๕๙๓๒๗๐๘๙๐-๐  นาย   วรายุทธ   โดยพิลา
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๑๗๕   ๕๙๓๒๗๐๘๙๑-๘  นางสาว   วริยา   วสุประสาท

๑๗๖   ๕๙๓๒๗๐๘๙๒-๖  นางสาว   วฤณดา   แสนยศ

๑๗๗   ๕๙๓๒๗๐๘๙๓-๔  นาย   วศิน   แหวนวงศ์

๑๗๘   ๕๙๓๒๗๐๘๙๔-๒  นาย   วสวิสว์   จิตตะยโศธร

๑๗๙   ๕๙๓๒๗๐๘๙๕-๐  นาย   วสุ   สุวรรณรินทร์

๑๘๐   ๕๙๓๒๗๐๘๙๖-๘  นาย   วัชนชัย   โสดาดง

๑๘๑   ๕๙๓๒๗๐๘๙๘-๔  นางสาว   วัชรีพร   ไทยทัต

๑๘๒   ๕๙๓๒๗๐๘๙๙-๒  นาย   วันชัย   อุ่นแพงศรี

๑๘๓   ๕๙๓๒๗๐๙๐๐-๓  นาย   วิญญู   ฮอดจันทร์

๑๘๔   ๕๙๓๒๗๐๙๐๑-๑  นาย   วิทวัส   ชาอินทร์

๑๘๕   ๕๙๓๒๗๐๙๐๒-๙  นาย   วิศรุต   ผู้มงคลชัย

๑๘๖   ๕๙๓๒๗๐๙๐๓-๗  นาย   วิศว   สุราวุธ

๑๘๗   ๕๙๓๒๗๐๙๐๔-๕  นาย   วีระพงษ์   เชาว์เชี่ยวชาญ

๑๘๘   ๕๙๓๒๗๐๙๐๕-๓  นาย   วุฒิชัย   พิมพ์ชัยน้อย

๑๘๙   ๕๙๓๒๗๐๙๐๖-๑  นาย   ศรัณย์   ใต้เมืองปักษ์

๑๙๐   ๕๙๓๒๗๐๙๐๗-๙  นางสาว   ศรัณยพร   สิงห์เพ็ง

๑๙๑   ๕๙๓๒๗๐๙๐๘-๗  นางสาว   ศริญญา   แสนบัณฑิต

๑๙๒   ๕๙๓๒๗๐๙๐๙-๕  นางสาว   ศรินพร   ตุ้ยศักดา

๑๙๓   ๕๙๓๒๗๐๙๑๐-๐  นางสาว   ศศิวิมล   หลวงเทพ

๑๙๔   ๕๙๓๒๗๐๙๑๑-๘  นางสาว   ศิรประภา   วงศ์ศรีดา

๑๙๕   ๕๙๓๒๗๐๙๑๒-๖  นาย   ศิรสิทธิ ์  ค าภักดี

๑๙๖   ๕๙๓๒๗๐๙๑๔-๒  นางสาว   ศิริลักษณ์   ชอบธรรม

๑๙๗   ๕๙๓๒๗๐๙๑๕-๐  นาย   ศิวกร   สังคมก าแหง

๑๙๘   ๕๙๓๒๗๐๙๑๖-๘  นาย   ศิวัช   พุดซา

๑๙๙   ๕๙๓๒๗๐๙๑๗-๖  นาย   ศิวา   เบ็ญจะชาติ

๒๐๐   ๕๙๓๒๗๐๙๑๘-๔  นาย   ศุภกิตต์ิ   ประจันศรี

๒๐๑   ๕๙๓๒๗๐๙๒๐-๗  นาย   ศุภวัฒน์   ศุภผล

๒๐๒   ๕๙๓๒๗๐๙๒๑-๕  นาย   ศุภวิชญ์   หารโกทา

๒๐๓   ๕๙๓๒๗๐๙๒๒-๓  นาย   ศุภวิชย์   วิเศษแก้ว
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๒๐๔   ๕๙๓๒๗๐๙๒๓-๑  นาย   ศุภสิน   วิเศษแก้ว

๒๐๕   ๕๙๓๒๗๐๙๒๔-๙  นาย   สตธนปกรณ์   ศรวิเศษ

๒๐๖   ๕๙๓๒๗๐๙๒๕-๗  นาย   สรรพสิทธิ ์  วงศ์ค าจันทร์

๒๐๗   ๕๙๓๒๗๐๙๒๖-๕  นาย   สรวิศ   วิมลศิริ

๒๐๘   ๕๙๓๒๗๐๙๒๗-๓  นางสาว   สัจจพร   บุญยินดี

๒๐๙   ๕๙๓๒๗๐๙๒๘-๑  นางสาว   สาธิดา   จงสกุลสวัสดี

๒๑๐   ๕๙๓๒๗๐๙๒๙-๙  นาย   สามารถ   ยกเชื้อ

๒๑๑   ๕๙๓๒๗๐๙๓๐-๔  นาย   สิงห์   ศรีสวัสด์ิ

๒๑๒   ๕๙๓๒๗๐๙๓๑-๒  นาย   สิทธิศักด์ิ   ริมโพธิเ์งิน

๒๑๓   ๕๙๓๒๗๐๙๓๒-๐  นาย   สิริโชติ   ชุมแวงวาปี

๒๑๔   ๕๙๓๒๗๐๙๓๓-๘  นางสาว   สิริพิรญาณ์   จันทรา

๒๑๕   ๕๙๓๒๗๐๙๓๔-๖  นางสาว   สิริมา   จันทร์ภูงา

๒๑๖   ๕๙๓๒๗๐๙๓๕-๔  นางสาว   สุกัญญา   โพธิงาม

๒๑๗   ๕๙๓๒๗๐๙๓๖-๒  นางสาว   สุชาดา   โทนุสินธ์

๒๑๘   ๕๙๓๒๗๐๙๓๗-๐  นางสาว   สุทธิดา   สีเขียว

๒๑๙   ๕๙๓๒๗๐๙๓๘-๘  นางสาว   สุทธิศรี   สุทธิรักษา

๒๒๐   ๕๙๓๒๗๐๙๓๙-๖  นาย   สุทธิศักด์ิ   เอื้ออรัญโชติ

๒๒๑   ๕๙๓๒๗๐๙๔๑-๙  นางสาว   สุพรรณี   ศรีสุวรรณ

๒๒๒   ๕๙๓๒๗๐๙๔๒-๗  นาย   สุพศิน   เรืองเริงกุลฤทธิ์

๒๒๓   ๕๙๓๒๗๐๙๔๓-๕  นางสาว   สุพัชชา   เกษทองมา

๒๒๔   ๕๙๓๒๗๐๙๔๔-๓  นางสาว   สุพิชชา   ท่าข้าม

๒๒๕   ๕๙๓๒๗๐๙๔๕-๑  นางสาว   สุภัคกาญจน์   ประเสริฐศิลป์

๒๒๖   ๕๙๓๒๗๐๙๔๖-๙  นางสาว   สุมิตรา   รัตนวิจิตร

๒๒๗   ๕๙๓๒๗๐๙๔๗-๗  นาย   สุเมธ   ซุยทอง

๒๒๘   ๕๙๓๒๗๐๙๔๘-๕  นาย   สุรเกียรติ   ศรีเมือง

๒๒๙   ๕๙๓๒๗๐๙๔๙-๓  นาย   สุรชาติ   ดวงพรม

๒๓๐   ๕๙๓๒๗๐๙๕๐-๘  นาย   สุรเดช   สุวรรณโชติ

๒๓๑   ๕๙๓๒๗๐๙๕๑-๖  นาย   สุรศักด์ิ   ไกลถิ่น

๒๓๒   ๕๙๓๒๗๐๙๕๒-๔  นาย   สุวัฒน์ชัย   นาสมจิตร



ล ำดบั รหัส ชื่อ สกุล ลำยมอืชื่อ หมำยเลขโทรศัพท์

นักศึกษำใหมเ่ขำ้ร่วมโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม ่กลุ่มที ่๓
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๒๓๓   ๕๙๓๒๗๐๙๕๓-๒  นางสาว   สุวัลลีย์   สิทธิโภชน์

๒๓๔   ๕๙๓๒๗๐๙๕๔-๐  นาย   หัสดิน   แผ่วสูงเนิน

๒๓๕   ๕๙๓๒๗๐๙๕๖-๖  นาย   อธิวัฒน์   เนยเมืองปัก

๒๓๖   ๕๙๓๒๗๐๙๕๗-๔  นาย   อนรรฆวิทย์   บุตรโยจันโท

๒๓๗   ๕๙๓๒๗๐๙๕๘-๒  นางสาว   อภิชญา   เจริญวงค์

๒๓๘   ๕๙๓๒๗๐๙๕๙-๐  นางสาว   อภิญญา   ประดับวงษ์

๒๓๙   ๕๙๓๒๗๐๙๖๐-๕  นางสาว   อภิญญา   ไพรเถื่อน

๒๔๐   ๕๙๓๒๗๐๙๖๑-๓  นาย   อภิรัชต์   อุดรรักษ์

๒๔๑   ๕๙๓๒๗๐๙๖๒-๑  นาย   อภิสิทธิ ์  ล่องแซง

๒๔๒   ๕๙๓๒๗๐๙๖๓-๙  นางสาว   อมรรัตน์   เอียสกุล

๒๔๓   ๕๙๓๒๗๐๙๖๔-๗  นางสาว   อรกนก   แสงห้าว

๒๔๔   ๕๙๓๒๗๐๙๖๕-๕  นาย   อรรถชัย   จันทร์มนตรี

๒๔๕   ๕๙๓๒๗๐๙๖๖-๓  นางสาว   อริสรา   แสงชาติ

๒๔๖   ๕๙๓๒๗๐๙๖๗-๑  นาย   อัครรัฐ   ไสเสริม

๒๔๗   ๕๙๓๒๗๐๙๖๘-๙  นาย   อัษฎายุทธ์   ถินเเดง

๒๔๘   ๕๙๓๒๗๐๙๖๙-๗  นาย   อาทิตย์   แสวงผล

๒๔๙   ๕๙๓๒๗๐๙๗๐-๒  นางสาว   อารียา   วิสัยสังข์

๒๕๐   ๕๙๓๒๗๐๙๗๑-๐  นาย   อิทธิพล   พรมมา

๒๕๑   ๕๙๓๒๗๐๙๗๒-๘  นาย   อุทัย   วิชัยแสง

๒๕๒   ๕๙๓๒๗๐๙๗๓-๖  นาย   เอกชัย   วงค์ศิริ

๒๕๓   ๕๙๓๒๗๐๙๗๔-๔  นาย   เอกรพี   ชูเนตร

๒๕๔   ๕๙๓๒๗๐๙๗๖-๐  นางสาว   ไอลดา   วงษ์กล้า


