
รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์รายเก่า คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจําปีการศึกษา 2560 

ลําดับ ชื่อ สกุล 
1 นางสาวดาวเรือง ดาราพัฒน์ 
2 นางสาวกัสมาวรรณ ครองยุทธิ์ 
3 นางสาวนันธิญา ฉายวงษ์ปัญญา 
4 นางสาวณัฐวรรณ ศรัทธานนท์ 
5 นายสยมภู บุญจันทร์ 
6 นางสาวนิมิตร แสนยาเจริญกุล 
7 นางสาวกนกพร เขียวขํา 
8 นางสาวไพลิน สุ่มแก้ว 
9 นางสาวอภิญญา พลับดี 
10 นางสาวรีราวดี วรรณาเวศน์ 
11 นางสาวปัถยา กลัดทรัพย์ 
12 นางสาวรัชนีวรรณ อ่อนครี 
13 นางสาวณัฐมน  ครุชพันธ์ 
14 นางสาวดวงเดือน คําผง 
15 นางสาวสินีนาฏ สงวนนาม 
16 นางสาวอนุสรา เป็กทอง 
17 นายจารุวัฒน์ อินทพงษ์ 
18 นางสาวมยุริน ชัยรถ 
19 นางสาวเสาวลักษณ์ เกตุสมาน 
20 นางสาวณัฐณิชา ชื่นอุทัย 
21 นางสาวอภัชฎา ปิ่นไชยเครือ 
22 นางสาววนิดา นราวงษ ์
23 นายชารีฟ จันทร์ซ้อน 
24 นางสาวรันธร ดาวงษ์ 
25 นางสาวศศิธร พรมสอน 
26 นางสาวสุชาดา ชาติรัก 
27 นางสาวพนิดา แก้วสีทอง 
28 นางสาวรดามณี มั่นคง 
29 นางสาวกิ่งกาญจน์ สุดวิลัย 



30 นางสาวอุไรรัตน์ แซ่ย้าง 
31 นางสาวสุนีย์ สอนไว 
32 นายณัฐวัตร ครุพันธ์ 
33 นางสาวน้ําเพชร ประพฤติถ้อย 
34 นางสาวชนาภัทร  โปธ ิ
35 นางสาววรางคณา ไกรกิจราษฏร์ 
36 นางสาวมลวรรณ คร้ามเคลือ 
37 นางสาวบุญสิริ แซ่พัว 
38 นางสาวปรียานุช  พะคะพิกุล 
39 นางสาวกมลรัตน์  วนภูมิพิทักษ์ 
40 นางสาวพรรณยุรี ถาวร 
41 นางสาวฌัชชา  เขตกัน 
42 นางสาววิไลลักษณ์ ทับทิม 
43 นางสาวผกาวรรณ พูลสวัสดื 
44 นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่ย้าง 
45 นางสาวธมลวรรณ สิงหราช 
46 นางสาวรสสุคนธ์ เขม้นการ 
47 นางสาวนิรชา กุลปริญา 
48 นางสาวลักษยา ตะวันแจ่มฟ้า 
49 นางสาวปัทมา กสินัง 
50 นายสุทธินันท์ สมีราย 
51 นางสาววิภาดา อ่อนจิตร 
52 นางสาวกัลยรัตน์ ขําวงษ์ 
53 นายวัชรพงษ์ ขยันการนาวี 
54 นางสาวสุวนันท์  พิมพ์อ่อนตา 
55 นางสาวเพ็ญนภา สีม่วง 
56 นางสาวรุ่งอรุณ ยาโน 
57 นายวิรัตน์ เปี่ยมสิน 
58 นายกิติศักดิ์ แซ่จ้าง 
59 นางสาวฐิติพร ขวัญพุทโธ 
60 นางสาววิไลวรรณ ศรีโยธา 
61 นางสาวสุพัตรา แก้วเศษ 



62 นางสาวสุวรรณา เพียรใย 
63 นายธีระวัตร แย้มโกเมนทร์ 
64 นางสาววราวรรณ เจนวรพจน์ 
65 นายสิงหา พัทวี 
66 นางสาวศิริขวัญ งามเจริญ 
67 นางสาวนิภาพร ปานอัน 
68 นายสุริยา แสวัง 
69 นางสาวพัชนี วัชรนันทวิศาล 
70 นางสาวปุณณัชชา สิทธิกรรณ์ 
71 นางสาวพนิดา  ใจแก้วทิ 
72 นางสาววรุณยุพา กันรังรัมย์ 
73 นางสาวรัชกร  โพธิ์ไกร 
74 นางสาวรัญญา ไทยแก้ว 
75 นายฉัตรชัย ธารนาม 
76 นางสาวุกัญญา พุ่มคง 
77 นายนพชัย คําเหมย 
78 นายอนุพงศ์ บุญมี 
79 นางสาวดวงสุรีย์ มีศรี 
80 นางสาวกิ่งกาญ ขบูรณ์ 
81 นางสาวกฤษญาภรณ์ มีสกุล 
82 นางสาวพรไพลิน พ่วงเฟ่ือง 
83 นางสาววาริษา ศิริยั่งยืน 
84 นางสาวนิสาชล จันทะระ 
85 นางสาวทัศนีย์ หมอกเมฆ 
86 นางสาวอชิรญา ทวีทรัพย์ล้ําเลิศ 
87 นายอนุชา สุดสา 
88 นางสาวกัญญารัตน์ อุปเทห์ 
89 นางสาวปานรัชนี ไพโรจน์ 
90 นางสาวอินทิราพร ศิลารัตน์ 
91 นางสาวสมฤทัย  แซ่ม้า 
92 นางสาวสุพัตรา โค้วมณ ี
93 นางสาวจีราพร ดํารักษ์ 



94 นางสาวพิทยารัตน์ เพชรประดิษฐ์ 
95 นางสาวมุธิตา ชะดาจันทร์ 
96 นางสาวจุฑามาศ อินปา 
97 นายอนุภาพ ยอดคีรี 
98 นางสาวมัลลิกา บุญประเสริฐ 
99 นางสาวอริศรา กาพัง 
100 นางสาวเนตรนภา เงินนา 
101 นางสาววิมลลักษณ์ วิมล 
102 นางสาวชญานันท์ กาฬภัคดี 
103 นางสาวกนกลักษณ์ การะภักดี 
104 นางสาวพรพิมล ปุ้นไชย 
105 นางสาวภัทรพร เพียรตา 
106 นางสาวจริยา แอ่วมวงษ์ 
107 นางสาวจันทิมา  แช่มช้อย 
108 เด็กหญิงจันทิมา กาจหาญ 
109 นางสาวพิมพ์ผกา กําเนิดมี 
110 นายปัญจพล ธูปหอม 
111 นางสาวพิกุลแก้ว มืดอินทร์ 
112 นางสาวสุธิมา จาดโห้ 
113 นางสาวน้ําอ้อย บุญมาก 
114 นางสาวสุพรรณี จันขันศรี 
115 นางสาวกนกวรรณ กลัดบุบผา 
116 นางสาวจิราภรณ์ พิเชฐเกียรติกุล 
117 นางสาวกาญจนา ศรีสุวรรณ์ 
118 นางสาวชลธิชา ภู่แก้ว 
119 นางสาวสุภาภรณ์ เอ่ียมโอ 
120 นางสาวสุพิชญา ศรีสว่างพงศ์ 
121 นางสาวชนาพร พรมมี 
122 นางสาวทนัญชยา หล่อเนาวรัตน์ 
123 นางสาวอมรรัตน์ ทองพิจิตร 
124 นางสาวรัฐฐา ระม่ัง 
125 นางสาวสุภาพร ฟักเงิน 



126 นางสาวอาทิมา ศิริยั่งยืน 
127 นางสาวนัฐมล อันมะณี 
128 นางสาวศิริพร กลิ่นจันทร์ 
129 นางสาวเกษศิรินทร์ ตาชั่ง 
130 นางสาวอรวรรณ บุญบํารุง 
131 นางสาวสุกัญญทิพ ถังทอง 
132 นางสาวศิริวรรณ์ พรมลา 
133 นางสาวจุฑามาศ ไชยศรี 
134 นางสาวอรัญญา สมหวัง 
135 เด็กหญิงอพิยดา ต๊ะศรี 
136 นางสาวปุญชรัสมิ์ จันทร์เครือยิ้ม 
137 นายนิรัช แซ่ย้าง 
138 นางสาวศิริลักษณ์ สุนทรศักดิ์สิทธิ์ 
139 นางสาวสิริกานดา ทองปา 
140 นางสาวสิริลักษณ์ ทิพย์สันเทียะ 
141 นายสมจิต หล้าพรม 
142 นางสาวปัทมวรรณ์ โตประพันธ์ 
143 นางสาวจริยา ศรีประเสริฐ 
144 นางสาวไพลิน รอดเขียว 
145 นางสาวนัจรีวรรณ  อูปคํา 
146 นายสุวิทย์ สุขจันทร์ 
147 นายอจลวิชญ์ แซ่ลี 
148 นางสาวณัฏฐธิดา วงศ์ดํา 
149 นายธีรติ พาทัน 
150 นางสาวอาทิตยา ใจเที่ยง 
151 นางสาวสิริอัมพร ประเสริฐสิทธิ์ 
152 นางสาวเรณู โพธ์ศรีเมือง 
153 นางสาวฐณพรรณ  คงเงิน 
154 นายอนุวัฒน์ ศรีลักษณ์ 
155 นางสาวนิลาวัลย ์ ภู่ทอง 
156 นางสาวชื่นชีวัน ดารากมล 
157 นางสาวสุทธิษา จัดไทยสงค์ 



158 นางสาววิไลพร เปมะเสถียร 
159 นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่ย้าง 
160 นางสาวพัฒราวดี เงินงาม 
161 นางสาวแพรวพรรณ ปั้นฉาย 
162 นางสาวภควดี เงินคล 
163 นายวิทยา จันแก้วปง 
164 นางสาวอรดา ขัดพูล 
165 นายวีรพงษ์ สืบทวีพิพัฒน์ 
166 นางสาวดารณี แซ่ย้าง 
167 นางสาวพัชราพรรณ วันทุมมา 
168 นายอนุรักษ์ วิชัยเกษ 
169 นางสาวกาญจนา เยาว์ไทยสง 
170 นางสาวปาลิตา ปัญญาเสน 
171 นางสาวรสสุคนธ์ โสภา 
172 นางสาวสุภัทราภรณ์ ทองสุข 
173 นางสาวปวีณา ทาโพธิ์ 
174 นายญาณวัฒน์ เอมสรรค์ 
175 นางสาวพรทิพย์ จันทร์นา 
176 นางสาวสุภาพร ฉายวงษ์ 
177 นางสาวสุดารัตน์ ยอดคีรี 
178 นางสาวชุติพา อยู่กรุง 
179 นายวัชรพงษ์ เกนเกตุกรณ์ 
180 นางสาวเจนจิรา เจริญศิลป์ 
181 นางสาวนภาพร เอกาเกียรติ 
182 นางสาวอรวรรณ มาวาลย์ 
183 นางสาวนันทพร วงศ์คํา 
184 นางสาวเกตุกมล ปิ่นมณี 
185 นางสาวจุไรรัตน์ จี๋ละทา 
186 นางสาวจันทรกานต์ แสงจันทร์ 
187 นางสาวกนกวรรณ เกิดคํา 
188 นางสาวทัดดาว ธัญกรรม 
189 นางสาวนวลจันทร์ กวินวาณิช 



190 นางสาวกฤติมา รอดกสิกรรม 
191 นางสาวกัลย์สุดา ชาประเสริฐ 
192 นางสาววริษา วงค์คําลือ 
193 นางสาวฉัตรฑริกา พิทักษ์ 
194 นายนัดธวุฒน์ แซ่ม้า 
195 นางสาวสิทธินันท์ พลอาจ 
196 นางสาวภานุมาส วรรณโอทอง 
197 นางสาวลัดดา แสงศรี 
198 นางสาวพนิดา ต๊ะสุ 
199 นางสาววรวรรณ คําหล้า 
200 นางสาวณัฐริกา อ่อนกลิ้ง 
201 นางสาววริศา โมคลา 
202 เด็กชายสุวรรณชัย ดีบุญ 
203 นางสาวรัญชิดา เลิศจรัสงาม 
204 นางสาวสุดารัตน์ เหล่าจันทร์ 
205 นางสาวกัญญารัตน์ กลิ่มจันทร์ 
206 นางสาวศศินภา เอ่ียมรักษา 
207 นางสาวพิราวรรณ์ เอ้ียงอ้าย 
208 นายวิรัตน์ วินิจโยนาห ์
209 นายนัทธพงศ์ ด้วงรักษา 
210 นางสางเจนณภา อินเมฆ 
211 นางสาวทัศนีย์ บูรณะ 
212 นางสาวญาณัจฉรา ทรงรัมสุข 
213 นายทัพพ์ แซ่ม้า 
214 นางสาวพัชรีพร เอมสกุล 
215 นางสาวณัฐริกา หอมรื่น 
216 นางสาวเบญจมาศ ชะดาจันทร์ 

 

 

 

 



รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ใหม ่คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจําปีการศึกษา 2560 

ลําดับ รหัส ชื่อ-สกุล ชั้นปี 
1  ุ601320802 นางสาวสายธาร อินทพงษ์ 1 
2 581320107 นายภัทรพงศ์ คูณเมือง 3 
3  ุ601320708 นางสาวละอองทิพย์ หวังดี 1 
4 591320107 นายศุภณัฐ ตรีโอสถ 2 
5 601320826 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร์งาม 1 
6  ุ6011103039 นางสาวณัฐณิชา เลพล 1 
7 601320205 นายนัฐพล พิมพ์มี 1 
8 591320423 นางสาวชนิตา หวานชิต 2 
9 6011329025 นางสาวอินทุอร อินทรสอน 1 
10 601320503 นางสาววิจิตรา ศิลาเงิน 1 
11 591320418 นางสาวสินี หอมรื่น 2 
12 601320804 นางสาวธัญญารัตน์ เกตณรงค์ 5 
13 591320808 นางสาวทับทิม สุขทรัพย์ 2 
14 591320811 นางสาวดลยา อยู่กรัด 2 
15 591320816 นางสาวปัฐยา มีสุข 2 
16 601320806 นางสาวสงกรานต์ เชิงเอ่ียม 1 
17 601320608 นางสาวพรทิพย์ ทาดี 1 
18 6021328002 นางสาวสุณัฐชา ผ่องฉวี 1 
19 601320827 นางสาววรีรัตน์ สุคําตา 1 
20 601320414 นางสาวสุภาพร สีออน 1 
21 6011327011 นางสาวกัญญาลักษณ์ อนันตวุฒิ 1 
22 601320409 นางสาวปวีณา แจ่มหม้อ 1 
23 601320421 นางสาวเดือนหทัยรัตน์ รู้คุณ 1 
24 601320402 นางสาวโสภาพร ขอนทอง 1 
25 601320902 นางสาวปวรรณรัตน์ เขียวลี 1 
26 601320816 นายมนตรี แซ่ยั้ง 1 
27 601320413 นางสาวนุสบา แซ่เฮ่อ 1 
28 591320402 นางสาวนฤมล ใจดี 2 
29 61320106 นางสาวพรนัชชา ช่างหลก 1 



30 601320617 นางสาวกนกวรรณ เฉื่อยทอง 1 
31 601320422 นางสาวทิพย์นรสีห์ ทองอุบล 1 
32 601320704 นางสาวมินตรา แสงสุวรรณ 1 
33 591320705 นายกล้า แซ่ย่าง 2 

 

** รหัสนักศึกษาใครผิด ขอความกรุณาแก้ไขในระบบ กยศ. ด้วยคะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


