
 
 

 
 

รายช่ือนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนหมอพร้อมและลงทะเบียนกับโรงพยาบาลสุทธาเวช  
ขอให้ไปรับวัคซีน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 14.00 น. 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล  คณะ/หน่วยงาน  
1 นางสาวอรอุมา  สงรัตน์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
2 นางสาวระพีพรรณ  ทุมทุมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
3 นางสาววิริสา  ดุจจานุทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4 นางนันท์ธิดา  นันทะเสน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
5 นางสาวอรดา  แทนไธสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
6 นายสหรัฐ  โรจน์บุญถึง คณะวิทยาการสารสนเทศ 
7 นายศรุตา  จันกัน คณะการบัญชีและการจัดการ 
8 นางสาวมนัสวรรณ  จันทร์เจริญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 
9 นางสาวปิยธิดา  สมสีดา คณะการบัญชีและการจัดการ 
10 นางสาวกัลยรัตน์  แย้มดวง คณะการบัญชีและการจัดการ 
11 นายธีระเดช   ทรงอาจ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
12 นายฐิติพงศ ์ วรรณภาส วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
13 นายวุฒิชัย  บุตรเทพ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
14 นายกิตติพงศ ์ ต้นสีนนท์ คณะการบัญชีและการจัดการ 
15 นายขจรเกียรติ  ดวงแก้ว คณะวิทยาการสารสนเทศ 
16 นางสาวนารีนาฏ  แพนสมบัติ คณะศึกษาศาสตร์ 
17 นางสาวอภิชญา  อินทะพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
18 นางสาวศิริวิภา  มุกทา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
19 นางสาวญารินดา  นัยวัตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
20 นางสาวณิชชยา  บัวรื่น คณะศึกษาศาสตร์ 
21 นางสาวชุติภา  วงษ์มะลิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
22 นางสาวรัตติยากร  ตุ่นลำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
23 นายไชยกร  มาแสวง คณะนิติศาสตร์ 
24 นางสาวจันทร์เพ็ญ  โพธิ์กลาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
25 นายสหัสวรรษ  สุวรรณเกษี คณะวิทยาการสารสนเทศ 
26 นางสาวอาทิตยา  เนตรสุวรรณ์ คณะการบัญชีและการจัดการ 
27 นางสาวสุภาวิดา  อุ่นแก้ว คณะศึกษาศาสตร์ 
28 นางสาวพิชญาภา  สิงห์อ้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
29 นางสาวปิยะดา  บุรวัฒน์ คณะนิติศาสตร์ 
30 นางสาวปิยหทัย  ชำนาญ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล  คณะ/หน่วยงาน  
31 นายระพีพัฒน์  ภูมิศรีแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 
32 นางสาวชญานี  บุญชูศรี คณะการบัญชีและการจัดการ 
33 นางสาวอารยา  ปุราทะกา คณะการบัญชีและการจัดการ 
34 นางสาวศุภสิตา  ประกาเวสูง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
35 นายอภิเชษฐ์  ศรีกองคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
36 นายพันธกานต์  จันทะแสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
37 นางสาวสุทธิดา  บุญหอม คณะการบัญชีและการจัดการ 
38 นางสาววราภรณ์  คำบอล คณะการบัญชีและการจัดการ 
39 นางสาวขวัญจิรา  วินทะไชย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
40 นางสาวกัญญารัตน์  ศุภมาตร์ คณะนิติศาสตร์ 
41 นางสาวทัตติยา  บอนคำ คณะการบัญชีและการจัดการ 
42 นางสาวธิดารัตน์  ศรีศักดิ์ดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
43 นางสาวศิริวรรณ  ครยก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
44 นางสาวปิยะฉัตร  ภูดินทราย คณะวิทยาศาสตร์ 
45 นางสาวนุชเนตร  พนาราบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
46 นางสาววัลภา  วงษ์กลาง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
47 นางสาวศุทธินี  บัวชม คณะนิติศาสตร์ 
48 นางสาวณภัทร  ปาละจินต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
49 นางสาวรุ่งตะวัน  แสงทอน คณะการบัญชีและการจัดการ 
50 นายสราวุฒิ  ใจคุ้มเก่า วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
51 นางสาววิศัลย์ศยา  โสภาชัย คณะการบัญชีและการจัดการ 
52 นางสาวปริญดา  สิงห์สำราญ คณะเทคโนโลยี 
53 นางสาวนัชชา  ศรีสุภา คณะการบัญชีและการจัดการ 
54 นายอิทธิพล  โนนทราย คณะเทคโนโลยี 
55 นางสาวอิสรารัตน์  ดวงดีทิพย์ คณะการบัญชีและการจัดการ 
56 นางสาวนิภาวรรณ  ขวัญอ่างทอง คณะวิทยาศาสตร์ 
57 นางสาวบุษกร  แก้วอุดม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
58 นางสาวอินทร์ทิรา  จันทวะฤทธิ์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
59 นางสาวอรญา  เพ็ญจันทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 
60 นางสาวพรชิตา  ภูเฮืองแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 
61 นางสาวปัฐมาภรณ์  ภูพิพัฒน์ คณะการบัญชีและการจัดการ 
62 นางสาวรพีพร  อาจหาร คณะการบัญชีและการจัดการ 
63 นางสาวสุธีรา  อยู่เย็น คณะวิทยาศาสตร์ 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล  คณะ/หน่วยงาน  
64 นางสาวสิริพร  สุวรรณพันธ์ คณะการบัญชีและการจัดการ 
65 นางสาวสุพัตตรา  นาศา คณะการบัญชีและการจัดการ 
66 นายกริชติศักดิ์  ประโตพะยัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
67 นายวิวัฒน์ชัย  เกษก้าน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
68 นายธนดล  สุรพัฒน์ คณะการบัญชีและการจัดการ 
69 นางสาวศศินา  ทิพพิชัย คณะการบัญชีและการจัดการ 
70 นางสาวเจนนิตา  จินดากุล คณะวิทยาศาสตร์ 
71 นายสุทธิพจน์  เมตตาพินันท์ คณะศึกษาศาสตร์ 
72 นางสาวปภาวรินท์  พันทา คณะการบัญชีและการจัดการ 
73 นางสาวพรวิภา  ภักดิ์มี คณะการบัญชีและการจัดการ 
74 นายธีรภัทร์  พูลเพิ่ม คณะศึกษาศาสตร์ 
75 นางสาวมุทิตา  ประทุมมา คณะการบัญชีและการจัดการ 
76 นายวนัส  บริสุทธิ ์ คณะการบัญชีและการจัดการ 
77 นายศักดากร  ทองเงิน คณะศึกษาศาสตร์ 
78 นายศราวุฒิ  อาปัดชิง คณะนิติศาสตร์ 
79 นายพชร   ประสิทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์ 
80 นายกฤษณุชา  แวงวงศ์ คณะการบัญชีและการจัดการ 
81 นายวรรธนะ  หิงประโคน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
82 นางสาววิจิตราภรณ์  นามไพรสันต์ คณะเทคโนโลยี 
83 นางสาวปณัฐดา  แก้วกันยา คณะการบัญชีและการจัดการ 
84 นางสาวรุจิรา  โรหิตเสถียร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
85 นางสาวเพ็ญนภา  โรจน์จรรยากิจ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
86 นางสาวปิยนาฎ  ภูผาวง คณะการบัญชีและการจัดการ 
87 นางสาวเขมาภรณ์  กองค้า คณะเทคโนโลยี 
88 นางสาวทิพวรรณ  ทองโคตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
89 นางสาวชนัญธิดา  เขียนชัยนาจ คณะนิติศาสตร์ 
90 นางสาวสุวนันท์  จากมา คณะวิทยาศาสตร์ 
91 นางสาวทิชานันท ์ หิตะรัตน์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
92 นางสาวเจนจิรา  นิลผาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
93 นางสาวสุนิสา  ภูสมตา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
94 นายณัฎฐกิตติ์  บุญญาวิวัฒน์ คณะเทคโนโลยี 
95 นางสาวศรันยา  ปริสาเก คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
96 นางสาวนิรมล  แก้วพรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล  คณะ/หน่วยงาน  
97 นายศิริศักดิ ์ จันทร์เติม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
98 นางสาวสุลิตา  ชาวดร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
99 นางสาวณัฏยา  แสงบัวท้าว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
100 นายดำรงศักดิ์  ภูงามทอง คณะศึกษาศาสตร์ 
101 นางสาวรวิสรา  อ่อนแสง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
102 นางสาวจิราพร  ผลมีบุญ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
103 นางสาวปิยะดา  สระศรีโพธิ์ คณะการบัญชีและการจัดการ 
104 นางสาวศุกัญญา  จำเริญสรรพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
105 นายเศรษฐพงษ ์ ทรงวาจา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
106 นางสาวพรชนก  บุญประสิทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
107 นางสาวพรทิพย์  เรียนบุตร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
108 นายธนาวุฒิ  เสมอใจ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
109 นางสาววราภรณ์  แสงวงษ์ คณะการบัญชีและการจัดการ 
110 นายธนากร  ไกยะมัง คณะวิทยาการสารสนเทศ 
111 นางสาววราภรณ์  สระทองทา คณะการบัญชีและการจัดการ 
112 นายพิสิษฐ์  จันทรจตุรภัทร คณะการบัญชีและการจัดการ 
113 นางสาวณัฐวิภา  พุทชาลี คณะการบัญชีและการจัดการ 
114 นางสาวธัญชนก  นาคพันธุ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
115 นางสาวทิพกัญญา  ศรีสมบัติ คณะเภสัชศาสตร์ 
116 นายวรปพล  จันสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 
117 นางสาวศศิกมล  ภู่ชัยภูม ิ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
118 นางสาวสุพรรษา  ชินทวัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
119 นายปรเมษฐ์  วังพิมูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
120 นายเมธัส  สิทธิ์ศรีจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
121 นายกิตติพงษ ์ ชาติชาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
122 นายฉัตรชัย  โนนใหญ่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
123 นางสาวสุจิตตรา  เมืองพิล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
124 นางสาวศิริตา  ภูงามดาว คณะการบัญชีและการจัดการ 
125 นางสาวฤดีภรณ์  คีรีสูงเนิน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
126 นางสาวณัฐณิชา  ต่างมงคล คณะศึกษาศาสตร์ 
127 นางสาวพิมพ์ใจ  วรบัณฑิตย์ คณะนิติศาสตร์ 
128 นายพันธกานต์  คูคำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
129 นายสิริวัฒน์  ตั้งดำรงวัฒน ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล  คณะ/หน่วยงาน  
130 นางสาวเวธกา  เปลง่ชยั คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร ์
131 นางสาวศศิณา  วิถาทานัง คณะวิทยาศาสตร์ 
132 นางสาวณัฐริกา  ศิลปชัย คณะการบัญชีและการจัดการ 
133 นางสาวปานชีวา  อุ่นรัตนะ คณะศึกษาศาสตร์ 
134 นางสาวสมฤทัย  ศรีสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
135 นายภาณุวัฒน์  ไชยมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
136 นางสาวกชกร  ถนอมสมบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
137 นายภูริณัฐ  ฦาชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
138 นายราชันย์  นรมาศ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
139 นางสาวสุภารัตน์  ปัดสาโย คณะการบัญชีและการจัดการ 
140 นายบัญญวิต  ใจตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
141 นางสาวรัชนีพร  โพธินาม คณะเทคโนโลยี 
142 นางสาวกรรวี  กลมสอาด คณะแพทยศาสตร์ 
143 นายณรงค์เดช  จันทร์ศรี คณะการบัญชีและการจัดการ 
144 นางสาวณัฐฐินันท์ดา  ลาเบิกบาน คณะการบัญชีและการจัดการ 
145 นางสาวเบญญาภา  เป็นลาภ คณะวิทยาศาสตร์ 
146 นางสาวกัลยาณ ี ภูยะตะ คณะวิทยาศาสตร์ 
147 นางสาววิลักษณา  วรรณศรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
148 นายจิรายุ  นพโสภณ คณะศึกษาศาสตร์ 
149 นางสาวศิริพรรณ  สุทธาธิวงษ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
150 นางสาวธิพรรณษา  ลาดเหลา คณะการบัญชีและการจัดการ 
151 นายณัฐภัทร  แสงอรุณจรัส คณะการบัญชีและการจัดการ 
152 นางสาวสุภาวดี  ยุบลเพลิด คณะการบัญชีและการจัดการ 
153 นายชยกฤต  สอนแก้ว คณะวิทยาการสารสนเทศ 
154 นางสาวทิพย์สุดา  คล่องแคล่ว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
155 นางสาวชลธิชา  ชื่นมาลา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
156 นางสาวปัณฑารีย์  วรรณภพ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
157 นางสาวสุชาวดี  วงศ์สัมฤทธิ์ คณะเทคโนโลยี 
158 นางสาวกฤติยาภรณ์  เสียงสนั่น คณะการบัญชีและการจัดการ 
159 นางสาวชลิตา  ทองดี คณะนิติศาสตร์ 
160 นางสาวสุวนันท์  ทุมมา คณะการบัญชีและการจัดการ 
161 นายสุทิน  จันทะเรือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 
162 นางสาวกนกพร  ภูบาลชื่น คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล  คณะ/หน่วยงาน  
163 นางสาวสุทธิดา  ฟ้อนงามดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
164 นางสาวอารียา  ศรีรักษา คณะการบัญชีและการจัดการ 
165 นางสาวศศิธร  มันทะ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
166 นายนันทนนท ์ ทึมหวาย คณะวิทยาการสารสนเทศ 
167 นางสาวประภัศรา  หงษ์แดง คณะการบัญชีและการจัดการ 
168 นายพีระพงษ ์ ศรีปะโค คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
169 นางสาวสรินทร  เชวรัมย ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
170 นางสาวสุดารัตน์  สุขนิรันดร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
171 นางสาวสตรีรัตน์  เหลากลม คณะการบัญชีและการจัดการ 
172 นางสาวณัฐสุภา  กินามณีย์ คณะศึกษาศาสตร์ 
173 นายโฆษิต  มาขุมเหล็ก คณะนิติศาสตร์ 
174 นายยุทธพิชัย  สุวรรณเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
175 นางสาวศิริรัตน์  โคตะมูล คณะศึกษาศาสตร์ 
176 นายธนศักดิ์  ไชยปัญหา คณะศึกษาศาสตร์ 
177 นางสาวสุภัสสร  สันโดษ คณะวิทยาศาสตร์ 
178 นางสาวพุทธิอร  ลีทองดี คณะแพทยศาสตร์ 
179 นางสาวสุทธิดา  ศิริพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ 
180 นายศุภกร  การวงษ์ คณะนิติศาสตร์ 
181 นางสาวสุรัสสวดี  สีฤทธิ ์ คณะการบัญชีและการจัดการ 
182 นางสาวณัตฌริกา  ประทาน คณะการบัญชีและการจัดการ 
183 นางสาวพรสุดา  ทนุกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ 
184 นางสาวพิราภรณ์  เหล่าเคน คณะการบัญชีและการจัดการ 
185 นางสาวอติพร  เพ็ชรสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
186 นางสาวนิตยา  โอโลรัมย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 
187 นางสาวเก็จมณี  บุญช่วย คณะศึกษาศาสตร์ 
188 นางสาวสถิรดา  นามจำลอง คณะการบัญชีและการจัดการ 
189 นางสาวบุษบา  ผิวเหลือง คณะวิทยาการสารสนเทศ 
190 นางสาวนายิกา  แปะทอง คณะนิติศาสตร์ 
191 นายสิริโชค  บุญรอด คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
192 นายสุริยนันท์  มีพวงผล คณะนิติศาสตร์ 
193 นางสาวสิราวรรณ  สามไชย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
194 นางสาวศิรินธร  แนวเงินดี คณะนิติศาสตร์ 
195 นางสาวจิราวรรณ  ชัยลิ้นฟ้า คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล  คณะ/หน่วยงาน  
196 นางสาวปัญญาพร  ทองอร่ำ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
197 นางสาวสุวนันท์  จันทรังษี คณะการบัญชีและการจัดการ 
198 นางสาวธีราพร  รินทะลึก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
199 นางสาวปฏิมา  โขนภูเขียว คณะวิทยาศาสตร์ 
200 นางสาวกรกนก  เดชมะเริง คณะวิทยาศาสตร์ 
201 นางสาวนริศรา  เพียรชัยภูมิ คณะการบัญชีและการจัดการ 
202 นายพีรพัฒน์  บุตรพรหม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
203 นางสาวนิลาวรรณ  อันเนตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
204 นางสาวปวีณา  ลาธิโน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
205 นายพัฒนกันต ์ บุตตะ คณะการบัญชีและการจัดการ 
206 นายอัครพนธ์  ธนาภิวัฒน์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
207 นายภาคภูมิ  พรหมทอง คณะศึกษาศาสตร์ 
208 นายประกาศิต  ชื่นตา คณะศึกษาศาสตร์ 
209 นางสาวเรขะวรรณ  สมเหมาะ คณะการบัญชีและการจัดการ 
210 นายวัชระพล  ศรีนอก คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 
211 นางสาวอินทิรา  อินทฤชัย คณะนิติศาสตร์ 
212 นางสาวอรนิภา  อุสาย คณะเทคโนโลยี 
213 นางสาวปณิตตรา  วรสิงห์ คณะเทคโนโลยี 
214 นางสาวพรชิตา  ชารีผาย คณะการบัญชีและการจัดการ 
215 นายปรินทร์ยกร  ทองเสน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
216 นางสาวสิริกาญจน์  นครชัย คณะศึกษาศาสตร์ 
217 นางสาวสุวรรณภา  แก้วจันทา คณะการบัญชีและการจัดการ 
218 นายปัญจวัฒน์  ศิริโกมุท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
219 นางสาวจารุวรรณ  สุระพินิจ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
220 นางสาวเมยาวี  พรมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
221 นางสาวชญานันท์  วะตุประโส คณะการบัญชีและการจัดการ 
222 นายเถลิงศักดิ์  ผาดจันทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
223 นางสาวกัลยารัตน์  เวชกามา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 
224 นางสาวนุชจรินทร์  ศรีสมุทร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 
225 นายพรเทพ  ศรีไชยา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
226 นางสาวฐานมาศ  วังตะพันธ์ คณะการบัญชีและการจัดการ 
227 นางสาวลลิตา  แก่นจันทร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
228 นายนฤเบศ  จันทร์สา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล  คณะ/หน่วยงาน  
229 นายภูมินทร์  มรรควิน คณะเทคโนโลยี 
230 นายธนรัตน์  บรรเทาพิษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
231 นางสาวณัฐภรณ์  แซ่โค้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
232 นายพิทยา  นางาม คณะนิติศาสตร์ 
233 นางสาวอรปรียา  เวียงอินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
234 นางสาวศศินา  กิ่งเกตุ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
235 นายสุริยะ  บุตรอุดม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
236 นางสาววริยาภรณ์  วันส ี คณะวิทยาศาสตร์ 
237 นายพรหมมินทร์  จันทร์เดช คณะวิทยาการสารสนเทศ 
238 นางสาวปนัดดา  ญาติบำรุง คณะการบัญชีและการจัดการ 
239 นายปิยะชาติ  จันปิตุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
240 นางสาวจิรัชญา  สาวิถ ี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 
241 นางสาวสุรีมาศ  นามโท คณะวิทยาศาสตร์ 
242 นางสาวนิตยา  สะตะ คณะวิทยาศาสตร์ 
243 นายณัฐวัชร  อาจเดช วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
244 นายณภัทร  หมดราคี คณะเทคโนโลยี 
245 นางสาวภคพร  ปานทะยัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
246 นางสาวปัทมน  เงินศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
247 นายรัตนศักดิ์  ชาวดร คณะวิทยาศาสตร์ 
248 นายรัฐภูมิ  บุญมาชาติ คณะนิติศาสตร์ 
249 นางสาวรุจิรา  เลิศพิมลพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
250 นางสาวณัฏฐนิช  พรหมเสนา คณะวิทยาศาสตร์ 

 

ที่มา: โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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