
# รหสันิสิต ชื่อ - นามสกุล คณะ ระดับการศึกษา Rater 1 Score Result

1 56110055 Ms.Veomany Khamphay แพทยศาสตร์ ระดับปริญญาโท 71 ผ่าน

2 56031466 นางสาววาริษา วาแม วิทยาลัยพลังงานทดแทน ระดับปริญญาเอก 73 ผ่าน

3 55030644 นางจินดา วัฒนวิกย์กรรม์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 63 ไมผ่่าน

4 56031459 นายเมธิน ใจเกื้อ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ระดับปริญญาเอก 76 ผ่าน

5 55030651 นางมลฤดี สังขพงษ์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 0 ไมผ่่าน

6 55061655 นายทรงวุฒิ จันที วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 68 ผ่าน

7 55071258 นางวรรณนภา เรืองเจริญ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

8 57032035 นางสาวมลชยา หวานชะเอม ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก

9 55071210 นางสาวลลิตตา เทือกชัยค า ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 72 ผ่าน

10 56061968 นางสาวกวีภัทร ฉาวชาวนา ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 62 ผ่าน

11 56032326 นายทองชัย แซ่สง เภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 70 ผ่าน

12 55070138 นางสาวงามเนตร สุวรรณโชติ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 60 ผ่าน

13 55071883 นายอุปถัม ปาณะกุล ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

14 56072797 นางสาวสุนิศา อุดมเดช ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 65 ผ่าน

15 53040348 นายคุณากร ขัติศรี เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติฯ ระดับปริญญาเอก 63 ไมผ่่าน

16 54031741 นางจิณท์จุฑา ชูโตศรี ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 34 ไมผ่่าน

17 54031758 นายนรินทร์ ชูโตศรี ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 70 ผ่าน

18 55071777 นางสาวอนงค์นาฏ ทองมี ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท
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19 57031304 นางสาวขวัญฤทัย โพธิเสน ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 63 ไมผ่่าน

20 53040126 นางสาวขวัญทิพา ปานเดชา วิทยาลัยพลังงานทดแทน ระดับปริญญาเอก 76 ผ่าน

21 55071418 นางสาววิไลลักษณ์ จานตาดี ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 53 ไมผ่่าน

22 56031190 นายกรกช ขันธบุญ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก

23 55080137 นางสาวระวิวรรณ อุ่นไพร ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

24 54040040 นางสาวจุรัญญา อ่อนล้อม เภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 70 ผ่าน

25 57031397 นายคงฤทธิ ์แม้นศิริ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ระดับปริญญาเอก

26 56031442 นายมรุพงศ์ กอนอยู่ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ระดับปริญญาเอก

27 57073007 นางสาวพรทิพย์ อินอยู่ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 68 ผ่าน

28 56063573 นางสาวรัตนา นันตา วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระดับปริญญาโท 75 ผ่าน

29 54030188 นายสุรวุธ ชยานันท์โชตินันท์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 70 ผ่าน

30 55073306 นางสาวอนุสสรา อินเนียม ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 68 ผ่าน

31 54030867 พระครูโสภณธรรมวิภัช เอี่ยมบึงล า ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 0 ไมผ่่าน

32 56061791 นางสาวยุภาดา บุญโต วิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท 64 ผ่าน

33 56072575 นางสาวภรณ์ธมนต์ ค าบุญมา ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 63 ผ่าน

34 55071869 นายอัฐศิษฎ์ จันทรบุปผา ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 64 ผ่าน

35 56064662 นางสาวกิตยาพร ปัถพี วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระดับปริญญาโท 63 ผ่าน

36 56031473 นายวิทยา พรหมพฤกษ์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ระดับปริญญาเอก 78 ผ่าน

37 54030119 นางพรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 41 ไมผ่่าน
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38 54030096 นางสาวบุญเพิม่ สอนภักดี ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 70 ผ่าน

39 55061037 นางสาวขวัญทอง พุม่วารี พยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาโท 71 ผ่าน

40 54030850 นายวิวัฒชัย หล่มศรี ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 83 ผ่าน

41 57031069 นางสาวจารุณี เนียมทอง วิทยาลัยเพือ่การค้นคว้าระดับรากฐาน ระดับปริญญาเอก

42 56072360 นางเกตุทอง เนียมฝอย ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 71 ผ่าน

43 55100996 นางสาวหทัยรัตน์ พลอยโสภณ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาโท 38 ไมผ่่าน

44 56072742 นางสาวสมัย พรมชัย ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 0 ไมผ่่าน

45 56031879 นายเชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาเอก 70 ผ่าน

46 55071319 ว่าทีร้่อยตรีหญิงวันนิสา วินประโคน ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

47 55100699 นางสาววัชรีพร ราวิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาโท

48 52031316 นายจักรี ศรีพนม วิทยาลัยพลังงานทดแทน ระดับปริญญาเอก 70 ผ่าน

49 54020189 นางสาวฑัตษภร ศรีสุข บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาเอก 76 ผ่าน

50 57071409 นางสาวสุกัญญา แดงเรือง ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 67 ผ่าน

51 55071487 นายสมชาย โตล าดับ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 64 ผ่าน

52 57030802 นายศิริชัย ยศวังใจ วิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 63 ไมผ่่าน

53 55063307 เรืออากาศตรีเจษฎา ลาวัลย์ วิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท 75 ผ่าน

54 56031404 นายเจษฎา วิเศษมณี วิทยาลัยพลังงานทดแทน ระดับปริญญาเอก 74 ผ่าน

55 52030203 นางสาวณริศรา พฤกษะวัน มนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 71 ผ่าน

56 55071876 นายอ าพล แสนหาญ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 38 ไมผ่่าน
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57 54031895 นายศุภชัย ส าเภา วิทยาลัยพลังงานทดแทน ระดับปริญญาเอก 70 ผ่าน

58 57071423 นายสุจินดา บัวสิงค า ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 64 ผ่าน

59 55061167 นางสาวสุพิชญา จันทรสิงห์ พยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาโท

60 55100903 นางสาวสินีนาถ กฤชเฟือ่งฟู บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาโท

61 57031762 นายเด่นศักด์ิ หอมหวล ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 60 ไมผ่่าน

62 56071493 นางวรรณทนา ละจุ้ม ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 46 ไมผ่่าน

63 56071417 นายเฉลียง เม่งมั่งมี ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 63 ผ่าน

64 54030072 นายชาญชิต ทัพหมี ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 16 ไมผ่่าน

65 56072674 นางสาวล าพูล พานทอง ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 38 ไมผ่่าน

66 55070640 นางสาวนิภารัตน์ นาห่อม ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 64 ผ่าน

67 55070145 นางจรรยารัตน์ ฉ่ าน้อย ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 62 ผ่าน

68 55071234 นางเลียม สุค าหล้า ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 37 ไมผ่่าน

69 52030616 นายมณฑล หัสดินทร์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ระดับปริญญาเอก 70 ผ่าน

70 56072827 นางสาวสุมาลี ศรีอินทร์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

71 55071432 นายศักด์ิชัย ศิริวรรณ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

72 53031803 นางสาวภาวิณี เทียมดี วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 70 ผ่าน

73 53030707 นายอดิศักด์ิ วัชรนุกูลเกียรติ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 70 ผ่าน

74 57031717 นายศิธาชัย ศรีอุดม ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 33 ไมผ่่าน

75 54040026 นางสาวสกลจรรย์ ตรีสินธุไ์ชย เภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 73 ผ่าน
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76 55071272 นางสาววรรณิศา บุญถึง ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

77 56064044 นางสาวอรวรรณ อรุณราช เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติฯ ระดับปริญญาโท 62 ผ่าน

78 55080014 นางสาวกนกวรรณ บริสุทธิ์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 0 ไมผ่่าน

79 55071081 นางสาวมุกดา มะลิสุวรรณ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 0 ไมผ่่าน

80 55071708 นางสาวโสมวรรณ ยอดสุวรรณ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 70 ผ่าน

81 56071387 นางสาวกาญจนา แสงสุวรรณ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 0 ไมผ่่าน

82 55030316 นายกรกฎ ล าใย ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก

83 55030507 นางสุภาภรณ์ พุทธา ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก

84 55030392 นางสาวเกศกาญจน์ ทันประภัสสร ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 71 ผ่าน

85 55030330 นายด ารงค์ ตุ้มทอง ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 70 ผ่าน

86 55030668 นางสาววิชชุดา สมจิต ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 0 ไมผ่่าน
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