
ลําดับ รหัสนักศึกษา

1 5811011448034 นาย เทอดศกัดิ์ เหมมณี

2 5811011448066 นาย วีรศักดิ์ ชวยแกว

3 5911011445182 นางสาว ปยะรัตน เสาวคนธเสถียร

4 6011011445002 นางสาว ศุภิกา ปนมา

5 6011011445004 นางสาว สุกฤตาภรณ พุมพวง

6 6011011445005 นางสาว กัลยาณี ระวิโรจน

7 6011011445007 นางสาว ณิชา แซพู

8 6011011445010 นาย กิตติ กิตติพงศธนกิจ

9 6011011445011 นางสาว ปริญา จงวิมาณสินธุ

10 6011011445015 นางสาว พรรณทิพา สุขพันธ

11 6011011445016 นางสาว ณิชาภัทร หงษทอง

12 6011011445017 นางสาว มารินี เชียงทอง

13 6011011445018 นางสาว วรรณวลัย นิ่มอนงค

14 6011011445019 นางสาว พรธิณี เจริญแพง

15 6011011445020 นางสาว ฉัตรดาว บุญแสน

16 6011011445021 นาย สุทธิพจน ขมเล็ก

17 6011011445022 นางสาว ชุติมณฑน แกวยวน

18 6011011445023 นางสาว อติกานต สโมสร

19 6011011445024 นาย วิษณุ ยิ้มแสงหยัด

20 6011011445025 นางสาว ภัสสร เทศแยม

21 6011011445026 นางสาว ณัฐพร กลั่นสุข

22 6011011445029 นางสาว หทัยกรานต ดีธัมมา

23 6011011445032 นาย อณาวิล จันดาพันธ

24 6011011445033 นางสาว ขวัญชนก นพรัตน

25 6011011445034 นางสาว ฟารีดา ไทกุล

26 6011011445036 นางสาว ภาวิดา เดนวงศงาม

27 6011011445039 นางสาว รุงนภา ยอดสุวรรณ

28 6011011445041 นางสาว นพาพร แสงศิริ

29 6011011445043 นางสาว มาริษา เทียนสงค

30 6011011446002 นาย จักรกฤษณ เย่ือสูงเนิน
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31 6011011446005 นาย ณัฐพล ชาญสัจจา

32 6011011446013 นางสาว ปาลิตา ประสิทธิการ

33 6011011446019 นางสาว วิไลวรรณ มุกมัน

34 6011011446023 นางสาว พัชราภา รักษาถิ่น

35 6011011448003 นางสาว รุงนภาพร คาํพันธ

36 6011011448004 นางสาว จิรวดี พัฒนชัยกุลพงศ

37 6011011448005 นางสาว ศศิณา อุไรรักษ

38 6011011448007 นาย นิพนธ บุราณวัตร

39 6011011448008 นางสาว ปราณจารีย บรบัตร

40 6011011448009 นางสาว ณัฐพร ศิริชาติ

41 6011011448010 นางสาว สุพรรญนิกา สุทธิพันธ

42 6011011448011 นาย แทน อุดมเจริญชัยกิจ

43 6011011448012 นาย ไตรภพ เวทมนต

44 6011011448013 นางสาว วิษณีย บุญชวย

45 6011011448014 นางสาว สุภัชชา เหมรา

46 6011011448015 นางสาว ศิริกัญญา เติบกายา

47 6011011448016 นางสาว เจนจิรา สังฆะทิพย

48 6011011448017 นาย ชยาศิลป สุวรรณพันธ

49 6011011448020 นางสาว สุภาวิมล ศิริคันธานนท

50 6011011448021 นางสาว กาญจนา เขาทอง

51 6011011448024 นางสาว มัณฑนา ศุภโชคดิษกุล

52 6011011448027 นาย พิมพภาม เรืองขํา

53 6011011448028 นาย ภควัต นุชยงค

54 6011011448030 นางสาว มัทนียา ชางแจง

55 6011011448031 นางสาว ชลิตา แซตั้ง

56 6011011448033 นางสาว มนสิชา ศรีคราม

57 6011011448035 นาย อานนท บุญคา

58 6011011448036 นางสาว สุพิชชา เดชธนู

59 6011011448037 นางสาว ณัฐฐา ฤทธิ์สําเร็จ

60 6011011448038 นาย ฐาวัฒน ลูกภูเขียว
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61 6011011480005 นางสาว สุทธิดา พุฒทัศนียวงศ

62 6011011480009 นาย ธีรธนัท อยูปุย

63 6011011480010 นางสาว สุธานาถ ศรีเพ็ชร

64 6011011480014 นาย คมสันต จิตรสมบูรณ

65 6011011480016 นางสาว ชมพูนุช คําเคน

66 6011011480022 นางสาว ลลิตา เหลือรักษ

67 6011011480023 นางสาว ณัฐวดี เหลือรักษ

68 6011011480024 นางสาว นัดดาภรณ ประสพผล

69 6011011480025 นางสาว ภานุมาส การะเกษ

70 6011011491001 นางสาว ปาณิศรา ธรรมจุฒา

71 6011011491002 นางสาว ภัควลัญชญ อุมบุญ

72 6011011491003 นางสาว สกุนตลา อุนคาํ

73 6011011491006 นางสาว วรรณิภา โพธิเสน

74 6011011491008 นางสาว ธัญวรัตม คงวิจิตร

75 6011011491010 นางสาว ภัทราวรรณ หัตธรรมโม

76 6011011491011 นาย นพณัฐ เภตรายนต

77 6011011491014 นางสาว ศศิธร ระดมกิจ

78 6011011491018 นางสาว ชนนิกานต แสงศรี

79 6011011491020 นางสาว มนิตา ลักษมีวณิชย

80 6011011510001 นางสาว มณฑิตา จันที

81 6011011510002 นาย รัฐศิริ ทองทวม

82 6011011510003 นางสาว ปยธิดา โพธิสม

83 6011011510004 นางสาว สุภาพร ออนแฮน

84 6011011510005 นางสาว เปรมจิต ศรีจันทร

85 6011011510006 นาย ภาคิน คอนสวรรณ

86 6011011510007 นางสาว กรรณิกา นาคสุวรรณวิรัตน

87 6011011510008 นางสาว กนกวรรณ สมคัรการ

88 6011011510010 นางสาว นันทิชา อึ้งเกลี้ยง

89 6011011510011 นาย ชาญณรงค เพ็ญจันทร

90 6011011510013 นางสาว อนัญญา บัวครื้น
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91 6011011510014 นางสาว จันทรวิภา คําใจ

92 6011011510015 นางสาว กนกวรรณ วนสินธ

93 6011011510016 นางสาว สุพัตรา คาวี

94 6011011510018 นางสาว รุจิรา พ่ึงพวก

95 6011011510019 นางสาว ตวงรัตน เจริญสุข

96 6011011510021 นางสาว อัสหมะ ยูโซะ

97 6011011510022 นางสาว มุมีนัช เจะเฮง

98 6011011510023 นางสาว วิชสุดา สะอะ

99 6011011510024 นางสาว นูรไอดา เมาะบากอ

100 6011011541001 นาย สุวิชา ปรีชา

101 6011011541006 นาย ศุภวิชญ โกศลจันทรยนต

102 6011011541015 นางสาว นิรชา จุปะมะตัง

103 6011011541018 นาย สุรณัฎฐ เฉลี่ยสมบูรณ

104 6011011541021 นางสาว กาญจนา จันทวัน

105 6011011571016 นางสาว ธัญญเรศ สุวรรณวัฒกี

106 6011011796008 นาย ภูวเดช ทวีอุดมโชติ

107 6011011796009 นางสาว เกวลิน ศักดิ์นภาวุธ

108 6011011796012 นางสาว ธัญญารัตน อึ่งไพร

109 6011011796015 นาย อลงกรณ หอสวางวงศ

110 6011011796016 นาย ชัยภัทร กลิ่นอยู

111 6011011796017 นาย ณัฐชนน บังแสง

112 6011011796022 นาย อธิวัฒน ชิ้นเจริญ

113 6011011796026 นางสาว ปนัดดา มุงลายกลาง

114 6011011796027 นางสาว วนิดา รัตนพจน

115 6011011796028 นาย ราชวัลลภ ชูศรี

116 6011011802001 นาย ณัฏฐพงษ ชูตระกูล

117 6011011802005 นาย อนัตตา โนนทะศรี

118 6011011802008 นาย ศันสบุญ อุนนาถ

119 6011011802009 นาย วรินทร ธุราชาติ

120 6011011802010 นาย บริบูรณ สวัสดิ์มงคล
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121 6011011802015 นาย ศาสตรา สิทธิไทย

122 6011011803002 นางสาว กัลยรัตน แสงเดชา

123 6011011803005 นาย เอกศรัญญ ธิติวรากุลพัฒน

124 6011011803006 นาย พสธร ตันวิสุทธิ์

125 6011011804002 นางสาว กันตกมล งางาม

126 6011011804005 นางสาว ธันยพร คณุากรศกัดา

127 6011011804007 นางสาว สุภัค ธีระศาสตร

128 6011011804008 นางสาว ณัฏฐณิชา บุญประกาศิต

129 6011011804009 นางสาว ปดิวรัดา คาํสาว

130 6011011804010 นางสาว ยุพารัตน ฝนตะ

131 6011011804011 นางสาว สุพัตรา ผลาผล

132 6011011804014 นางสาว เสาวลักษณ สาขา

133 6011011804015 นางสาว ดวงใจ ประทาน

134 6011011804018 นางสาว อรทัย จูมมณี

135 6011011804019 นางสาว ศรุดา จินดาพล

136 6011011804021 นางสาว ภุมรินทร ริเรือน

137 6011011804023 นาย อัมพุช ทัศนเจริญพร

138 6011011804024 นางสาว วรางคณา มั่นใจ

139 6011011804026 นาย เอกวุฒิ หงษทอง

140 6011011805001 นางสาว ปณณพร ชุบเลี้ยง

141 6011011805002 นางสาว พรเพ็ญ ปุณกบุตร

142 6011011805004 นางสาว ชลิตา ดีบาง

143 6011011805005 นางสาว ปยะณัฐ ออนไสว

144 6011011805006 นางสาว รัชฎา สุทธิสน

145 6011011805007 นางสาว ฑาริกา นวลรักษา

146 6011011805008 นางสาว ธันยพร เครือสนธ

147 6011011805011 นางสาว นิฤชา ชาเครือ

148 6011011805014 นางสาว ศุภิสรา แมลงผึ้ง

149 6011011805015 นางสาว อรัญญา ประทุมมา

150 6011011805016 นาย ชนชนก ดีพาชู
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151 6011011805019 นาย ชัยศาลน ศรีธนสารวงศ

152 6011011805021 นาย นัฐชนน ปกลาง

153 6011011805024 นางสาว สโรชา สายบุตร

154 6011011805025 นางสาว ปญจรัตน ประภาธนาชัยกร

155 6011011805026 นางสาว พรทิวา คลอยแคลว

156 6011011805027 นางสาว นัยลดา กลอมเสนาะ

157 6011011805028 นางสาว กฤษณา กิมภา

158 6011011805029 นาย ฉัตรกานต นิยมชื่น

159 6011011805030 นางสาว วรางคณา พุมพวง

160 6011011805031 นางสาว ศิริวิมล ตั้งประดิษฐชัย

161 6011011805032 นาย กมล เตชะ

162 6011011806002 นางสาว สุนิสา สมสวย

163 6011011806008 นางสาว พจีนันท ใจชวงโชติ

164 6011011806009 นางสาว วิไลวรรณ วนัสบดี

165 6011011806012 นาย ศักดิ์สิทธ์ิ สังฆะมะณี

166 6011011806017 นางสาว สุธิดา แซเตีย

167 6011011806019 นางสาว ณัฐรุจา ปละออม

168 6011011809002 นางสาว พัชราพร แซโซง

169 6011011809010 นางสาว ชุติมณฑน ศรีโชติ

170 6011011809016 นางสาว อารยา ปฐมรัตน

171 6011011809018 นางสาว พิมพชญา เทพพิทักษ

172 6011011814006 นาย ปยพงษ อินทหอม

173 6011011814011 นาย ณัฐพงศ รัชตวงศสกุล

174 6011011814014 นาย ธนัตถ ศรีทราไชย

175 6011011820017 นางสาว สุภาวดี รองทอง

176 6011011820019 นางสาว ธนพร คุมกัน

177 6011011820021 นางสาว สโรชา ลาไม

178 6011011820022 นางสาว กัญญวรา พนมศรี

179 6011011820030 นางสาว อนงคนาถ บดี

180 6011011836001 นางสาว เกวลี วิริยะศาสตร
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181 6011011836002 นางสาว ศิริพรรณ ก่ิงแกว

182 6011011836004 นางสาว นฤมล หาญจันอัด

183 6011011836005 นางสาว ศิริรัตน จันดง

184 6011012760001 นาย ธนทัต บุญนํา

185 6011012760004 นาย อนุตร ปญจทวี

186 6011012760008 นางสาว สิริยากร สุพัฒน

187 6011012760009 นางสาว กัญญารัตน เหรียญเจริญ

188 6011012760010 นางสาว สุภัสสรา ชวยเรือง

189 6011012760013 นาย พงษพัฒน ทองใหญ

190 6011012760021 นางสาว อารียา อรุณเพิ่มพร

191 6011012760023 นาย ณัฐพล พึ่งดี

192 6011012760027 นาย ธนานพ ศรีตระกูล

193 6011012760029 นาย ณัฐพงศ ทาพันธ

194 6011012760030 นาย รดา สงเคราะห

195 6011012760036 นาย สหรัฐ ภาณะรมย

196 6011012760037 นาย นพดล เชื้อนิล

197 6011050160001 นางสาว เกษณี อิศาสตร

198 6011050160003 นางสาว ธีรนุช ภัทรบวรกุล

199 6011050160004 นางสาว พัชรศศิ ศรีพิพัฒนพรกุล

200 6011050160005 นางสาว ศิริเกษ แซเตียว

201 6011050160008 นางสาว ณัฐนรี บรรจงรักษ

202 6011050160014 นางสาว ชุติกาญจน พิลึก

203 6011050320007 นางสาว สุพัตรา ชัยมงคล

204 6011050320008 นางสาว ปองทิพย กรินทรไตรทิพย

205 6011050320009 นางสาว ปุณรีย พวงไธสง

206 6011050320011 นางสาว รัตนากร นกเล็ก

207 6011050721016 นาย ธีรภัทร ภิรมยรื่น

208 6011056601002 นางสาว ผกามาศ หมอนคํา

209 6011056601009 นางสาว ณัฐวดี บุญเรือง

210 6011056601010 นางสาว พัชรา เจริญเดชเดชากิจ
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211 6011056601011 นางสาว ศานันวดี เลาอริยวงศ

212 6011056601012 นางสาว ภัสรธิยา สอนนนทฐกีูล

213 6011056605021 นางสาว อรญา มีศรี

214 6011056721001 นางสาว ธัญญลักษณ พันธทองดี

215 6011056721009 นาย ศตานนท ผงทอง

216 6011056721011 นางสาว ชัญญานุช พันธุเพ็ง

217 6011056721019 นางสาว อาจารีย ณ บางชาง

218 6011056721022 นางสาว นวภัทร แกวศรีงาม

219 6011056721025 นางสาว จาริมา แสงสีนิล

220 6011056721036 นางสาว กมลลักษณ งามทรัพย

221 6011056721041 นางสาว สุธิมา แกวบุตดา

222 6011056721043 นางสาว อรวีรา หงษทอง

223 6011056721044 นางสาว สุมิตตรา พวงมาลี

224 6011056721054 นางสาว กนิษฐา พนานิธิมงคล

225 6011056721055 นางสาว ปภาพรรณ วรรณดี

226 6011056721056 นางสาว ณัฐชา วงคใหญ

227 6011056721063 นาย สุทัศน ลาวงษ

228 6011056721076 นางสาว มั่นใจ ประเดิมชัยงานเอก

229 6011056721091 นาย ขวัญชัย บุญมี

230 6011056721093 นางสาว กนกวรรณ เทพทอง

231 6011056721094 นางสาว บอพลอย จันตาวงศ

232 6011056721097 นางสาว นุชนาถ แพงสุวรรณ

233 6011056724001 นางสาว ทักษพร กลําภักตร

234 6011056724002 นางสาว อายดา สาครสิทธิศักดิ์

235 6011056724005 นางสาว อาทิตยา นอยมีสุข

236 6011056724006 นางสาว สุเมธินี พันนา

237 6011056724009 นางสาว สายธาร มวงรอด

238 6011056724011 นาย ฐิติ กาญจนสําราญวงศ

239 6011056724012 นางสาว กนกอร สุวรรณนิ่ม

240 6011056724013 นางสาว ธนิตา จันทนะ
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241 6011056724015 นางสาว วรรษา สวนประเสริญ

242 6011056725001 นาย พิมพพิฆเนตร อุปแกว

243 6011056990042 นางสาว แพรวพรรณ เบญมาตย

244 6011081446010 นางสาว จีรวรรณ คําจินะ

245 6011081721003 นาย รังสิมันตุ บําบัด

246 6011081721018 นาย พงศกร ปญญาอินทร

247 6011081721020 นางสาว พงษนภา แกวขจัด

248 6011081721029 นาย เอกนุพัทธ ปนทา

249 6011081721031 นางสาว สุวนันท วรัญญาสิริกุล

250 6011081721043 นางสาว สุพรรณิภา คําวัง

251 6011081721052 นางสาว ธัญญารัตน เหรียญทอง

252 6111011510004 นางสาว ฐิติพร ไชยสุวรรณ

253 6111011510005 นางสาว ฐิติวรดา กาจธัญญการ

254 6111011510013 นาย จักรพงค สมบัติปราโมทย

255 6111011510014 นางสาว ภัชรวดี ผาติชัยสิทธิ

256 6111011510015 นางสาว เนตรชนก บุญขํา

257 6111011510018 นางสาว เจณิสตา จําปาจันทร

258 6111011510025 นางสาว เบญจรัตน เอี่ยมเขียว

259 6111011510030 นางสาว กนกกาญจน มาลากาญจน

260 6111011510037 นางสาว อธิษา สถิตเสถียร

261 6111011570001 นาย จักรกฤษ คาํคง

262 6111011570002 นาย นัฐพงษ กดมงคล

263 6111011570003 นาย ภูริลาภ ตุลาพงศา

264 6111011570006 นางสาว สรัลชนา ลั่นสิน

265 6111011570007 นางสาว พรสินี บุญวันท

266 6111011570008 นาย บริพัตร บุรุษชาต

267 6111011570009 นางสาว ธัญจิรา ตนัติเอมอร

268 6111011570010 นางสาว จิรัฐติยา พลอยนิล

269 6111011570011 นาย ศักรินทร ดํานิล

270 6111011570012 นาย ยศพัทธ ชุมจันทร
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271 6111011570015 นาย เอกศิษฐ คุมทรัพยธานี

272 6111011570016 นางสาว กนกพร ทับทิมดี

273 6111011570017 นางสาว จิรนันท บุญโช

274 6111011570018 นางสาว กนกกร ทองใบ

275 6111011570019 นาย ศิขรินทร ดวงเงิน

276 6111011570020 นางสาว สิริรัตน ศรีสามารถ

277 6111011570021 นาย เกียรติศกัดิ์ พิมภู

278 6111011570022 นาย ภานุเดช หนูกลับ

279 6111011570025 นางสาว เปรมฤทัย บุญยก

280 6111011570026 นางสาว สุชาวดี จักสุรางค

281 6111011570027 นาย สมเกียรติ ทองศรี

282 6111011570028 นาย บุญบันดาล จันทรพุม

283 6111011570029 นาย เมธา ศรีนวลจันทร

284 6111011570030 นาย ศิวัช แสงรี

285 6111011570033 นาย ยุคนธร จันทรคลาย

286 6111011570034 นาย จิรณัฐ คงพยัคฆ

287 6111011570035 นางสาว อมิตา ขาวขํา

288 6111011570036 นางสาว ฐิฌามณี ปาดสี

289 6111011570037 นางสาว ชมพูนุท เที่ยงกมล

290 6111011570038 นาย ธนวิทย บุญญังกูร

291 6111011570039 นางสาว รสริน ภูนอย

292 6111011570040 นาย ชนมพศุตม ผลแกว

293 6111011570041 นางสาว มัซเราะห กากะ

294 6111011570042 นาย พงศภัค เสนาะกรรณ

295 6111011570044 นาย พงศกร จิตรสุวรรณ

296 6111011570047 นางสาว อนุสรา จันทรดี

297 6111011804001 นางสาว วณิชยา ขวัญพะงุน

298 6111011804002 นางสาว วรดา วรนันทวงศ

299 6111011804003 นางสาว ณิศา กันดี

300 6111011804004 นางสาว ชนากานต ทรงประโคน
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301 6111011804005 นางสาว กรวรรณ ประสงคสขุ

302 6111011804006 นางสาว ฐิติรัตน วับสันเทียะ

303 6111011804009 นาย ไชยกร สอนใจ

304 6111011804010 นาย วัชรากร แกวกิริยา

305 6111011804011 นางสาว ญาดา พวงสด

306 6111011804012 นางสาว วัลยา อุดมสุวรรณ

307 6111011804013 นาย จิรวัฒน เมืองหนองหวา

308 6111011804015 นางสาว วศิกา ประติโค

309 6111011804016 นางสาว ธนิตา ธเนศกิตติพงศ

310 6111011804017 นาย ธนพล ลาภจิตร

311 6111011804020 นาย ณัฐสิทธ์ิ ชูเสียงแจว

312 6111011804021 นางสาว วิภาพร ธ.น.โม

313 6111011804023 นางสาว สุภัคกฤษฏิ์ พฤกษไพศาล

314 6111011804024 นางสาว ปรัชญวดี อัญญะมณี

315 6111011804026 นาย บัณฑิต สนหอม

316 6111011804027 นาย นนทนันท ศรีพยอม

317 6111011804029 นางสาว จิราวรรณ วงศใหญ

318 6111011804033 นางสาว ทิตติยาภรณ นวมนิ่ม

319 6111011804034 นางสาว ณัฏฐกัลยกร แกววิเชียร

320 6111011804035 นาย เจษฎา วุฒิเสถียร

321 6111011804036 นางสาว กรรณิการ นาคไรขิง

322 6111011804037 นางสาว ปณิศา โมทาน

323 6111011804038 นางสาว จุฑารัตน หิมคุณ

324 6111011804039 นาย ศราวุฒิ บุญเปยก

325 6111011804040 นาย ปฏิภาน เจ็งสุวรรณ

326 6111011804041 นาย ธงชัย ไชยพาพิมพ

327 6111011804042 นางสาว ณัฐชิา สถิตยมาลัยวงศ

328 6111011809011 นาย พันธมิตร ขันทรัพย

329 6111011809025 นางสาว ญาดา หลี่

330 6111011809029 นางสาว มัทนา สันโดษ
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331 6111011809031 นางสาว ฮุสนา เจะโซะ

332 6111011809032 นางสาว วิรังรอง ตางสี

333 6111011809037 นางสาว แพรวพิลาส ตันรัตนะ

334 6111011809039 นางสาว จันทรจิราพร แสงงาม

335 6111011809042 นางสาว ศันศนีย เหลาแถลง

336 6111011809043 นางสาว ภรณณพัชรินทร แกวมุลี

337 6111050721001 นางสาว อรนรินทร ศรีดี

338 6111050721003 นางสาว มาริษา วิไลโรจนวรกุล

339 6111050721015 นางสาว พิมณมาศ สุขประเสริฐ

340 6111050721023 นางสาว สุธัญญา กุลสิรภัทร

341 6111050721024 นางสาว บุษบา แซยาง

342 6111050721028 นางสาว ปณฑารีย พวงพลับ

343 6111050721029 นางสาว ธัญญารัตน กล่ําเจริญ

344 6111050721031 นาย ธัญกร ศรีลิ้มตี๋

345 6111056604001 นางสาว ปยธิดา ผิวขาว

346 6111056604003 นางสาว ธิติมา บุญญาสุ

347 6111056604004 นางสาว อมราวดี จุนสน

348 6111056604005 นางสาว จีรนันท สุพัฒนผลาผล

349 6111056604006 นางสาว สุธารัตน ทูลธรรม

350 6111056604007 นางสาว สิริมา สายแวว

351 6111056604008 นางสาว จิดาภา ทองมาก

352 6111056606001 นางสาว ภัสรา ประยูรทรัพย

353 6111056606002 นางสาว อันธิกา อมรวาที

354 6111056606003 นางสาว ไญยเซน ชนาชน

355 6111056606004 นางสาว ชลธิชา ศึกนอก

356 6111056724001 นาย ปรีชา อุดาวงค

357 6111056724003 นางสาว ปณฑชนิต มุสิกรัตน

358 6111056724004 นางสาว บุศรากร ดวงจันทร

359 6111056724005 นางสาว อณัศยา ศิริพรสวรรค

360 6111056724006 นางสาว ณัชชา วิชพล
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361 6111056724007 นาย กษาปณ แดงสกุล

362 6111056724009 นางสาว ชเนษฎตรี สมประสิทธิ์

363 6111056724012 นางสาว พิมลมาลย ออนเฉวียง

364 6111056724013 นางสาว น้ําฝน ธีระชาติ

365 6111056724014 นาย คมชนก วิชัยแสง

366 6111056724015 นางสาว ปยรัตน จันทรหอม

367 6111056724016 นางสาว เพ็ญวสุ นามสนธิ

368 6111056724017 นาย ชนนนท ตระกูลแกว

369 6111056724018 นางสาว วิภา ทองคาํ

370 6111056724019 นางสาว พลอยนิศา สืบจากนพดี

371 6111056724021 นางสาว จีรนันท แนะแกว

372 6111056724022 นาย กิตติภูมิ เจริญสุข

373 6111056724025 นางสาว รอฎียะฮ กรีมี

374 6111056724027 นางสาว ศิรินญาภร ฉันทกุล

375 6111056724028 นาย วิชญพล โตธนากูล

376 6111056724029 นางสาว สุรประภา ธนไพศาลโสภณ

377 6111056724031 นาย เมธี เขจรไชย

378 6111056724032 นาย ธนชล เศรณีโสภณ

379 6111056724033 นาย ชนินทร ดุลภาคพินิจ

380 6111056724034 นางสาว ณัฏฐณิชา กํามาทอง

381 6111056724035 นาย นิธิวัฒน บํารุงสวน

382 6111056724036 นางสาว ชัญญาภัค สุรอังกูรธนา

383 6111056725002 นางสาว ปนิดา โฉมสุข

384 6111056725004 นางสาว ปุญญิศา ศรีสุข

385 6111056725005 นางสาว วิสา สรอยแมน

386 6111056725006 นางสาว นภสร เฉลาฉายแสง

387 6111056725008 นางสาว เพียงดาว ใจชื่น

388 6111056990002 นางสาว สุรางคนา ใจการ

389 6111056990003 นาย จตุรภัทร ผัดหนา

390 6111056990009 นางสาว จุฑาทิพย ศรีแยม
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391 6111056990010 นางสาว ชญานี คงแจม

392 6111056990012 นางสาว สุชานันท พิมพสิงห

393 6111056990013 นางสาว นิกาญา วรนันสิทธ์ิ

394 6111056990024 นางสาว ธิดารักษ ชุมพลรักษ

395 6111056990025 นางสาว กัญญารัตน ปรีเลขา

396 6111056990026 นางสาว ปยธิดา ทองดี

397 6111056990027 นางสาว พรนภัส นิเลิศรัมย

398 6111056990028 นางสาว ปภาวรินท แกนจันทร

399 6111056990030 นางสาว กัลยรัตน ใขไพวัน

400 6111056990049 นางสาว ชญานี ศรีแกว

401 6111056990051 นางสาว อุไรวรรณ ศรีฟา

402 6111056990063 นางสาว กาญจนาพร เทพเทียน

403 6111056990091 นางสาว ศศินา สุภาพ

404 6211011320018 นางสาว ญาดา หอมขจร

405 6211011320019 นางสาว ปนัดดา บุญครอง

406 6211056990089 นางสาว กฤติยาณี เนตรสุวรรณ

407 6211056990092 นางสาว ชุตินันท สุวรรณศรี


