
ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขา กลุ่ม ผู้แทนโดยชอบธรรม
1 6415200007 นายพงศธร ดาบแกว้ วทิยาศาสตร์การกีฬา 1SS/64
2 6415200009 นายศิลา คาํแกว้ไทร วทิยาศาสตร์การกีฬา 1SS/64 นายเกษม คาํแกว้ไทร
3 6415200010 นายรณกร ทองดอนนอ้ย วทิยาศาสตร์การกีฬา 1SS/64 นายพูลนิวฒั ทองดอนนอ้ย
4 6415200022 นายภคนนัท ์รักสุริยา วทิยาศาสตร์การกีฬา 1SS/64
5 6415200011 นายนวเทพ เพช็รรัตน์ วทิยาศาสตร์การกีฬา 1SS/64
6 6415200032 นายกมลภพ ศรีคาํจีน วทิยาศาสตร์การกีฬา 1SS/64 นางสาวคาํปน สารจนัทร์
7 6415200028 นายธนาเทพ  พึ่งฤกษดี์ วทิยาศาสตร์การกีฬา 1SS/64 นางสาววลยัพรรณ รอดคลองตนั
8 6415200039 นายอิทธิกร กาํเหนิดนอ้ย วทิยาศาสตร์การกีฬา 1SS/64 นายมิตร กาํเหนิดนอ้ย
9 6415200023 นางสาวมินทร์รดา อาษากิจ วทิยาศาสตร์การกีฬา 1SS/64 นางสมหมาย อาษากิจ

10 6415200044 นายณฐักฤต ศรีสุข วทิยาศาสตร์การกีฬา 2SS/64 นางสมใจ เกตุทองดี
11 6415200037 นายพีรวชิญ ์จิตตเ์จริญ วทิยาศาสตร์การกีฬา 3SS/64 นางสาวภาวดี ปัณฑิตานนท์
12 6415200019 นายสุวรรณกร แซ่ตั้ง วทิยาศาสตร์การกีฬา 3SS/64
13 6415200052 นายธนบูรณ์ อินทรง วทิยาศาสตร์การกีฬา 2SS/64 นางเจริญรัตน์ อินทรง
14 6415200050 นายธนชยั แสงเกตุ วทิยาศาสตร์การกีฬา 2SS/64 นางสาวพชัรา แสงเกตุ
15 6415200040 นายณฏัฐ ์พลอยกระโทก วทิยาศาสตร์การกีฬา 1SS/64 นางสาวสาํลี พลอยกระโทก
16 6415200064 นายกฤษฎา แพงเนตร วทิยาศาสตร์การกีฬา 2SS/64 นางสาวศรีสุดา ผลาชิต
17 6415200075 นายธนพล แกรงพิมาย วทิยาศาสตร์การกีฬา 2SS/64
18 6415200058 นายจตุัรถาภรณ์ ไชยชิุต วทิยาศาสตร์การกีฬา 2SS/64 สิบตรีโกมินทร์ ไชยชิุต
19 6415200045 นายพสักร จงมีเลิศ วทิยาศาสตร์การกีฬา 3SS/64 นายประทีป จงมีเลิศ
20 6415200024 นายรัตนกูล พาลี วทิยาศาสตร์การกีฬา 3SS/64
21 6415200004 นายศิวดล ถึกเจริญ วทิยาศาสตร์การกีฬา 1SS/64 นางสาวยพุิน เหลืองขมิ้น
22 6415200038 นายธีรพฒัน์ พึ่งละออ วทิยาศาสตร์การกีฬา 1SS/64 นางขวญัใจ พึ่งละออ
23 6415200048 นางสาวธญัสินี แสงแกว้ วทิยาศาสตร์การกีฬา 3SS/64 นายสนธยา เพง็ครุฑ
24 6415200081 นายปาฏิหาริย ์มะโรงรัตน์ วทิยาศาสตร์การกีฬา 2SS/64 นางชนิสร สุพรรณโน
25 6415200005 นางสาวปิยะธิดา แสงหวัชา้ง วทิยาศาสตร์การกีฬา 1SS/64 นางสาวรจริน จิตไทย
26 6415200030 นายอาม สุทศันมาลี วทิยาศาสตร์การกีฬา 3SS/64
27 6415200065 นายพลกฤต ขนุทอง วทิยาศาสตร์การกีฬา 2SS/64 นายธนภทัร ขนุทอง
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ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขา กลุ่ม ผู้แทนโดยชอบธรรม
28 6415200088 นายมินทดา ทุมสุด วทิยาศาสตร์การกีฬา 2SS/64
29 6415200093 นายอานนัท ์นวลาภ วทิยาศาสตร์การกีฬา 2SS/64 นายปัญญา นวลาภ
30 6415200094 นายวฒิุกร ไทยยากรณ์ วทิยาศาสตร์การกีฬา 2SS/64 นางสุพชัชา ไทยยากรณ์
31 6415200092 นายกิตติศกัด์ิ มาโยง วทิยาศาสตร์การกีฬา 2SS/64 นางจนัแกว้ มาโยง
32 6415200091 นายจิรสิน บวัจาํรัส วทิยาศาสตร์การกีฬา 2SS/64 นางสาววาสนา กาํเหนิดศิริ
33 6415200055 นายกนัทรากร  สาํเภาทอง วทิยาศาสตร์การกีฬา 2SS/64 นางสาวสุดารัตน์ มากจุย้
34 6415200046 นายประพฤทธ์ิ หอมเหมือน วทิยาศาสตร์การกีฬา 1SS/64
35 6415200027 นายสุกฤษฎ์ิ ภู่ทอง วทิยาศาสตร์การกีฬา 1SS/64 นางเดือน ภู่ทอง
36 6415200031 นายจิรวฒัน์ เหล่าเขตกิจ วทิยาศาสตร์การกีฬา 1SS/64
37 6415200018 นายศรายทุธ ช่ืนกาํเหนิด วทิยาศาสตร์การกีฬา 1SS/64 นางสาวกาญจนา คาํพร้ิง
38 6415200054 นายคณาพงษ ์ปิจวงค์ วทิยาศาสตร์การกีฬา 2SS/64 นางสาวธญัญาเรศ บา้นสระ
39 6415200082 นายธนาทร ศรีหร่ิง วทิยาศาสตร์การกีฬา 2SS/64



ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขา กลุ่ม ผู้แทนโดยชอบธรรม
1 6415300019 นายตะวนั ใจใส พละศึกษา PE นางสาวศนัสนีย ์ใจใส
2 6415300015 นางสาวจุฑาภรณ์ สาลีพนัธ์ พละศึกษา PE นางสาววรรณา ใยงูเหลือม
3 6415300021 นายณฐัเทพ  รตะจารุ พละศึกษา PE นางนวพร รตจารุ
4 6415300001 นางสาวสุรัสวดี ปานนุ่น พละศึกษา PE
5 6415300013 นายนาคิน จนัทร์เต้ีย พละศึกษา PE นางสาวเสียน ยามดี
6 6415300037 นายสิริวฒัน์  สายบุตร พละศึกษา PE นายสุพล สายบุตร
7 6415300023 นางสาววรกร สิทธิลาภโสภณ พละศึกษา PE
8 6415300034 นายณฐัพงษ ์ วงษน์า พละศึกษา PE นายสมศกัด์ิ วงษน์า
9 6415300035 นายชินมิษ  ศรีนวน พละศึกษา PE นางจิรัชยา ศรีนวน

10 6415300042 นายอภิสิทธ์ิ  สวสัด์ิวงค์ พละศึกษา PE นางอุไรวรรณ สวสัด์ิวงษ์
11 6415300043 นายปฏิพล  ก๊กใหญ่ พละศึกษา PE นางสาวสุธินนัท ์ขาวเช้ือ
12 6415300025 นางสาวอิศิริยา  เจิมทอง พละศึกษา PE
13 6415300016 นายเมธิชยั นวลเพญ็ พละศึกษา PE
14 6415300052 นายจรัสแสง แพงโน พละศึกษา PE
15 6415300053 นายจีรติ จนัทร์เลียง พละศึกษา PE
16 6415300039 นายภานุวฒัน์ พนัธ์ศรี พละศึกษา PE นางมุทิตา พนัธ์ศรี
17 6415300027 นายปพณ  สมะณะ พละศึกษา PE นางสาวละออง หลงัแกว้
18 6415300028 นายภาณุเดช มะลิสาน พละศึกษา PE นายยทุนา มะลิสาน
19 6415300010 นายอาทิตย ์จตุรภาค พละศึกษา PE นางบวัลยั จนันุศาสตร์
20 6415300026 นายณฐันนท ์ทองอร่าม พละศึกษา PE
21 6415300041 นายณฐัพงษ ์ศรีประเสริฐ พละศึกษา PE นางยน ศรีประเสริฐ
22 6415300040 นายสันติธร สุวตัถี พละศึกษา PE นางสาวสมพร รักษาพงษ์
23 6345300038 นายวนิชนนัท ์จนัทวดี พละศึกษา 1PE/63 นางวนัฤดี จนัทวดี
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