
# รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล คณะ ระดบั Average Score Result

1 55070060 นายก้องเกียรติ กล่อมแก้ว ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 0 ไม่ผ่าน

2 57030062 นายอภิรักษ์ ขัดวิลาศ วิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 76 ผ่าน

3 53030066 นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก

4 55100095 นายกานต์ชนก บัวทอง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาโท

5 53030097 นายวิริยะ วรายุ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก

6 54030119 นางพรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 70 ผ่าน

7 53040119 นางสาวกรกมล เหลืองเอี่ยม วิทยาลัยพลังงานทดแทน ระดับปริญญาเอก 73 ผ่าน

8 55080120 นายพุฑฒิพงษ์ เพชรรัตน์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

9 55070121 นายคมสัน โพธิเ์งิน ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 0 ไม่ผ่าน

10 56030124 นางสาวขนิษฐพร ไตรศรัทธ์ เภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 75 ผ่าน

11 55100132 นางสาวจันทร์พิมพ์ พิไชยหล้า บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาโท 65 ผ่าน

12 55080137 นางสาวระวิวรรณ อุ่นไพร ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 72 ผ่าน

13 53040140 นายชานนท์ บุญมีพิพิธ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ระดับปริญญาเอก 74 ผ่าน

14 53030141 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก

15 53020173 นางสาวธันยธร ติณภพ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาเอก 77 ผ่าน

16 56030186 นางสาวมัสวิณี สาและ มนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 70 ผ่าน

17 56030193 นายณัฐภัทร์ สุรินทร์วงศ์ มนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 78 ผ่าน

18 52030241 นายดุสิต บัวเกตุ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ระดับปริญญาเอก 75 ผ่าน

19 55100248 นายณัฐวุฒิ ผิวจันทร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาโท 68 ผ่าน

20 53020258 นางสาววรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาเอก
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21 53020272 นางวาสนา ค าไทย บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาเอก 22 ไม่ผ่าน

22 57030277 นายดนัยรัตน์ กาศเกษม ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก

23 57030284 นางนงนุช ชุมภูเทพ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 49 ไม่ผ่าน

24 57030291 นางนิษฐ์ชกานต์ ดวงแก้ว ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก

25 55070305 นางสาวฐานิดา สายค าธร ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 21 ไม่ผ่าน

26 57030345 นายสนิท ประหา ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก

27 53040348 นายคุณากร ขัติศรี เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติฯ ระดับปริญญาเอก 72 ผ่าน

28 55070350 นายณัฐวุฒิ ศรีรักษา ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

29 52030364 นางสาวนันทรักษ์ รอดเกตุ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 75 ผ่าน

30 57030369 นางอรชร ปราจันทร์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 76 ผ่าน

31 55100392 นายประสาน จบแล้ว บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาโท 66 ผ่าน

32 57060434 Ms.Nguyen Ho Nhat Thuan เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติฯ ระดับปริญญาโท

33 56030445 นายประหยัด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาเอก 83 ผ่าน

34 57030451 นายธีระศักด์ิ ใจมิภักด์ิ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 77 ผ่าน

35 55100460 นางสาวพนิตนาฏ ผสมทรัพย์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาโท 76 ผ่าน

36 55070466 นายธนวัฒน์ จันทร์สงคราม ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

37 55070473 นายธรรมศักด์ิ รินทะ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

38 56030483 นางสาววัชราภรณ์ สุรภี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาเอก 22 ไม่ผ่าน

39 57030512 นางเบญจมาภรณ์ นาคามดี สาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 81 ผ่าน

40 57030529 นางสาวภารณี นิลกรณ์ สาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 22 ไม่ผ่าน

41 57030536 นางสาวยุพาพักตร์ รักมณีวงศ์ สาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 75 ผ่าน
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42 57030543 ว่าทีร้่อยตรีวราวุฒิ มหามิตร สาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 0 ไม่ผ่าน

43 55100590 นางสาวรัตนาภรณ์ บัวเขียว บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาโท 23 ไม่ผ่าน

44 55100613 นางสาวรตนพรกมลวรรณ ถนอมผล บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาโท 51 ไม่ผ่าน

45 53030639 ร้อยเอกณัฐพงษ์ เสาวยงค์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 80 ผ่าน

46 55030644 นางจินดา วัฒนวิกย์กรรม์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 22 ไม่ผ่าน

47 53030646 นางธิติมา เสาวยงค์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 74 ผ่าน

48 55030651 นางมลฤดี สังขพงษ์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 46 ไม่ผ่าน

49 57060656 นางสาวธสธร ศรีสาสตร์ มนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาโท 83 ผ่าน

50 54030713 นายคมยุทธ ไชยวงษ์ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 71 ผ่าน

51 55070732 นางสาวปภาภัสสร์ พรเสถียรพงษ์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 74 ผ่าน

52 56030742 นางสาวปราณี เลิศแก้ว วิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปริญญาเอก 70 ผ่าน

53 55070770 นายพงศกร สุดใจ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

54 55070794 นางสาวพยุง จันทร์นิ่ม ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 21 ไม่ผ่าน

55 54030829 นางนิศารัตน์ นาคทัง่ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 75 ผ่าน

56 54030836 นางพวงพยอม เจนพาณิชย์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 82 ผ่าน

57 52030852 นางสาวศิรประภา มีรอด วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 49 ไม่ผ่าน

58 54030867 พระครูโสภณธรรมวิภัช เอี่ยมบึงล า ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 0 ไม่ผ่าน

59 55100880 นางสาวสสิธร ค าประเสริฐ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาโท

60 54030881 นางสาวพรพิมล รุ่งเรืองศิลป์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 80 ผ่าน

61 55100910 นายสิริพล ตันติสันติสม บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาโท

62 54031017 นางสาววิรัตน์ ทรงทวีสิน ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก
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63 57031120 นางสาวณัฐวรรณ สมรรคจันทร์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระดับปริญญาเอก 80 ผ่าน

64 57031144 นายพลกร วงศ์ลา วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระดับปริญญาเอก 71 ผ่าน

65 55031146 นายทศพล ปรีชาศิลป์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระดับปริญญาเอก 64 ไม่ผ่าน

66 55061167 นางสาวสุพิชญา จันทรสิงห์ พยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาโท 71 ผ่าน

67 54031208 นางสาวปาณจิตร สุกุมาลย์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก

68 55071234 นางเลียม สุค าหล้า ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 22 ไม่ผ่าน

69 55071272 นางสาววรรณิศา บุญถึง ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 22 ไม่ผ่าน

70 57031304 นางสาวขวัญฤทัย โพธิเสน ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 23 ไม่ผ่าน

71 55031320 นายบุญพล มีไชโย วิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก

72 55071326 นายวัลลภ พนัสขาว ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 68 ผ่าน

73 57031342 นางสาวรุ่งฤดี ภูชมศรี ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 63 ไม่ผ่าน

74 56031374 นายวัชรวุฒิ ซ่ือสัตย์ สังคมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก

75 55091386 นางสาวณัชปภา โลหะกิจ มนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาโท 76 ผ่าน

76 57031397 นายคงฤทธิ ์แม้นศิริ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ระดับปริญญาเอก 70 ผ่าน

77 55071418 นางสาววิไลลักษณ์ จานตาดี ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 35 ไม่ผ่าน

78 53031421 นายชานันท์ ประภา ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 50 ไม่ผ่าน

79 55071432 นายศักด์ิชัย ศิริวรรณ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

80 56031442 นายมรุพงศ์ กอนอยู่ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ระดับปริญญาเอก 61 ไม่ผ่าน

81 56071462 นางสาวภัทรพร โอฬารวนาวรรณ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

82 57071478 นางสุภัคฉวี เอี่ยมส าอางค์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

83 56071493 นางวรรณทนา ละจุ้ม ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 36 ไม่ผ่าน
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84 57071522 นางสาวอภิญญา ล้อมร่ืน ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

85 55031573 นายเอนก หาลี เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติฯ ระดับปริญญาเอก

86 54031581 นายกมลวรรธ สุจริต บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาเอก 60 ไม่ผ่าน

87 57031618 นางพัชรี แซ่สุ้น มนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 34 ไม่ผ่าน

88 56071653 พระดาวอุทัย ไชยพรม ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 62 ผ่าน

89 55071661 นายสุรชาติ ค าอินทร์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 33 ไม่ผ่าน

90 54031666 นายนริศ สุคันธวรัตน์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาเอก 53 ไม่ผ่าน

91 57031670 นางสาววชิราภรณ์ เวียงแก ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 49 ไม่ผ่าน

92 55061709 นางสาวสาลินี ข าแสง วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 52 ไม่ผ่าน

93 56071714 พระมหานิพล จ าปาสด ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 54 ไม่ผ่าน

94 55061716 นางสาวสุดารัตน์ แสนเศษ วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 32 ไม่ผ่าน

95 57031717 นายศิธาชัย ศรีอุดม ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 57 ไม่ผ่าน

96 56071721 นางสาวเบญจภรณ์ รอดสุขเจริญ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 67 ผ่าน

97 54031741 นางจิณท์จุฑา ชูโตศรี ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 17 ไม่ผ่าน

98 57031755 นายส าเนา ปันสังข์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ระดับปริญญาเอก

99 57031762 นายเด่นศักด์ิ หอมหวล ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 34 ไม่ผ่าน

100 56061777 นางสาวพรรณนิภา สุขทัง่ วิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท 54 ไม่ผ่าน

101 56061784 นางสาวพัชราภรณ์ ผู้อินทร์เทีย่ง วิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท 60 ผ่าน

102 56031794 นางสาวสุกัญญา มิ่งใหญ่ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติฯ ระดับปริญญาเอก

103 57031847 นางสุธิดา มาอ่อน สถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก

104 55071876 นายอ าพล แสนหาญ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 60 ผ่าน
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105 56061920 เรือโทยุทธพงษ์ พรมสีนอง วิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท 69 ผ่าน

106 56031954 นายธนินท์รัฐ วีระศักด์ิถาวร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาเอก

107 57031991 นายฐาปกรณ์ ทองค านุช บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร ระดับปริญญาเอก 70 ผ่าน

108 52031996 นายบัญชา ศรีสมบัติ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก

109 54032021 นายพีรพงษ์ สืบแสน วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 58 ไม่ผ่าน

110 57032035 นางสาวมลชยา หวานชะเอม ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก

111 54032045 นางสาวณัฐกานต์ นามมะกุนา เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติฯ ระดับปริญญาเอก 0 ไม่ผ่าน

112 56032111 นางสาวพิมพวัฒน์ ธีรฐิตยางงกูล วิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 64 ไม่ผ่าน

113 55072132 นายชยพัทธ์ แก้วนรินทร์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 60 ผ่าน

114 56072322 นางกรรณิกา คุ้มดี ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 32 ไม่ผ่าน

115 56072353 นางสาวกาญจนา สภาภักตร์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

116 55072392 นางสาวสุทิศา จันตะวงศ์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 32 ไม่ผ่าน

117 56072452 นางฐิตาภรณ์ จารุนัย ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

118 56072599 นางเมษา ศาสตร์นิยม ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 0 ไม่ผ่าน

119 57062605 นางสาวกาญมณี แก้วกล่ิน วิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปริญญาโท 60 ผ่าน

120 56072674 นางสาวล าพูล พานทอง ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 36 ไม่ผ่าน

121 56072681 นางสาววรรณิพา สีแสน ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 0 ไม่ผ่าน

122 56072728 นางสาวศุภนิช มีขันหมาก ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

123 56072735 นายสมเกียรติ ศรีแย้มวงศ์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 0 ไม่ผ่าน

124 55072736 นางสาวศรัณรัตน์ ใจขันธ์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 60 ผ่าน

125 56072742 นางสาวสมัย พรมชัย ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 60 ผ่าน

ABSENT

ABSENT

ABSENT

ABSENT

ABSENT

ABSENT



# รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล คณะ ระดบั Average Score Result

126 56072827 นางสาวสุมาลี ศรีอินทร์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 37 ไม่ผ่าน

127 57072918 นายอรินทร์ศักด์ิ รัตนะวงษ์ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท

128 55072989 นางดวงพร พรมน  าอ่าง ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 36 ไม่ผ่าน

129 56063252 นางสาววชิราภรณ์ ช้างหัวหน้า มนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาโท 70 ผ่าน

130 55063369 นางสาวภัทรา อภัยภักด์ิ วิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท 60 ผ่าน

131 55063376 นางสาวภัทราพร จิ๋วอยู่ วิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท 52 ไม่ผ่าน

132 55073382 นางสาวอริสยาภรณ์ เชียงไตร ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 35 ไม่ผ่าน

133 55063406 นางสาวรุ่งกานต์ อาจองค์ วิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท 40 ไม่ผ่าน

134 56073435 นางสาวพรทิพย์ สีผาย ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 50 ไม่ผ่าน

135 56063559 นางสาวเพชรรัตน์ ละใจมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระดับปริญญาโท 64 ผ่าน

136 56063566 นางสาวมธุรส นาควังไทร วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระดับปริญญาโท 61 ผ่าน

137 55073665 นางสาวรมณี พนัสขาว ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 60 ผ่าน

138 56073992 นางสาวเกศรินทร์ สมราช ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 65 ผ่าน

139 56074074 นางสาวนุชรี วงค์แก้ว ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 60 ผ่าน

140 57064326 นายปาล์ม พนาพิทักษ์กุล วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระดับปริญญาโท

141 57064333 นางสาวยลดา มีปัญญา วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระดับปริญญาโท 60 ผ่าน

142 57064371 นายวิศรุต ชุ่มกลัด วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระดับปริญญาโท 66 ผ่าน

143 57064388 นายวุฒิ ศักด์ิศรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระดับปริญญาโท 66 ผ่าน

144 57064418 นายสุรฉัตร จันระวังยศ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระดับปริญญาโท

145 57064425 นายอนุพันธ์ จีทิพย์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระดับปริญญาโท 0 ไม่ผ่าน

146 56064655 นายกมล กะฐินสด วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระดับปริญญาโท 63 ผ่าน
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147 56064679 นางสาวจุฑาภรณ์ เสมวิลัย วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระดับปริญญาโท

148 56064709 นางสาวรติภรณ์ พิมพิเสน วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระดับปริญญาโท 68 ผ่าน
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