
ลําดับ รหัสนักศึกษา

1 5911011448039 นางสาว ณัฐชา ภัทรโอฬารรัฐ

2 5911011448070 นางสาว อรญา บัวรอดคงสิน

3 5911011448080 นาย ณัฐภัทร พรหมอินทรแกว

4 6011011445014 นางสาว ภัทรวดี รัตนเดช

5 6011011445030 นางสาว ณัชชา พรผาติ

6 6011011446017 นางสาว ภัทรวดี มั่นกําเนิด

7 6011011448001 นาย ธนพล สุขุกุมารชาติ

8 6011011448002 นาย ศรัณย วังปรีชา

9 6011011448022 นาย วิศรุต รุงรอด

10 6011011448025 นางสาว ละออรัตน ฉวีภักดิ์

11 6011011448026 นางสาว กมลนิตย ภูโส

12 6011011460007 นางสาว ยลดาภรณ เดือนเพ็ญ

13 6011011460009 นางสาว กันตนาพร อุนเสนีย

14 6011011460014 นางสาว สรินยา ประชาบุตร

15 6011011460029 นางสาว ชนานันท ใจสงัด

16 6011011460030 นางสาว อารียา บุญมาตา

17 6011011460032 นางสาว ญณันธร สุวรรณฉัตรชัย

18 6011011460035 นางสาว อรปรียา สํานวนเลิศ

19 6011011480004 นางสาว สาธิตา ลิ้มฮะก่ี

20 6011011480007 นาย จิรศักดิ์ กลิ่นจันทร

21 6011011480012 นางสาว จุฑาทิพ จันทา

22 6011011480013 นางสาว นพวรรณ สุทธิเกิด

23 6011011480015 นาย ธราธร อุมชู

24 6011011480017 นางสาว ธนธร คลายทอง

25 6011011480018 นางสาว อนุสรา ชูหมุน

26 6011011480020 นางสาว ศิรประภา เนินพรหม

27 6011011491007 นางสาว ปรารถนา เจตชุม

28 6011011491009 นางสาว พิชามนชุ แสนดี

29 6011011510017 นางสาว โชติรส โพธิ์พรม

30 6011011510020 นางสาว นัฐมน แยมแสง
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31 6011011541003 นางสาว ธนัญญา ไชยรัตน

32 6011011541004 นางสาว ปญญพัฒน ทิพยรัตน

33 6011011541008 นางสาว วริศรา สุวรรณพรม

34 6011011541009 นางสาว เบญจรัตน ศรอารา

35 6011011541010 นางสาว ภคอร แพนอย

36 6011011541011 นาย ฐิติพัฒน จิตตะทัต

37 6011011541014 นางสาว ณัฐณิชา รอบุญ

38 6011011541017 นางสาว วิศิณี เบี้ยวบังเกิด

39 6011011541024 นางสาว ประไพศรี อยูคง

40 6011011541027 นางสาว อริศรา นันตะเวช

41 6011011541028 นาย ธารา ปฎิสา

42 6011011541029 นางสาว ณัฐตญา รัตนเนนย

43 6011011553024 นางสาว สุนินธร นุตวัน

44 6011011553034 นางสาว บุญญารักษ เสรีสุชาติ

45 6011011571007 นางสาว ดาราวรรณ พิงสูงเนิน

46 6011011571008 นาย วัชลิศ สิขัณฑกะสมิตร

47 6011011571010 นางสาว อันนา นาคสังข

48 6011011571012 นางสาว อัษฎาภรณ นิวาส

49 6011011571013 นางสาว อริสรา เจะสมัน

50 6011011571014 นางสาว ชมพูนุช เรืองสุขสุด

51 6011011796004 นางสาว จุฑามาศ พงศรักษา

52 6011011796006 นางสาว อรุณี สีสุวรรณ

53 6011011796023 นาย วรโชติ กิตตินาทกําธร

54 6011011802011 นาย พิชชา พิพัฒนพัฒนานนท

55 6011011802014 นาย ภูริช มัจฉาเมฆ

56 6011011803004 นางสาว รริศรา ชุมผึ้ง

57 6011011804001 นางสาว จุฑารัตน โคตรกํ้าพี้

58 6011011804003 นางสาว ธัญชนก ฮึกเหิม

59 6011011804006 นางสาว ทัชชา เสงศกัดิ์

60 6011011804012 นางสาว รัตนาภรณ อาจสูงเนิน
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61 6011011804016 นาย ธีรวุฒิ ใบวิวัฒนา

62 6011011804017 นางสาว กมลลักษณ วัฒนภิโกวิท

63 6011011804022 นางสาว พรวิไล พิลา

64 6011011804025 นางสาว สุวพัชร สุภาพร

65 6011011805009 นางสาว เปรมฤดี กิมชวน

66 6011011805012 นางสาว พรพรรณ ฉัตรแกว

67 6011011805013 นางสาว พรรณราย ฉัตรแกว

68 6011011805020 นางสาว กนกวรรณ ดรุณพันธ

69 6011011805022 นางสาว ณิชกานต วิชิตกูล

70 6011011805023 นาย ณพล ยางสกุล

71 6011011806010 นางสาว พัชฎาภรณ บัวทอง

72 6011011814001 นางสาว นิศารัตน ตรงดี

73 6011011814002 นางสาว อัจจิมา เหลืองอลงกต

74 6011011814003 นางสาว ไพริน แสงพิทักษ

75 6011011814004 นางสาว ศศธิร ทาวลอม

76 6011011814005 นางสาว ภานุชมาทร แถวไธสง

77 6011011814007 นาย ณัฐพงศ มารม

78 6011011814008 นางสาว วินตา กาเรวาล

79 6011011814009 นางสาว เปมิกา โอฬารพันธเลิศ

80 6011011814012 นางสาว ประภาสภรณ เชื้อชื่น

81 6011011814013 นางสาว คนึงนิตย ขําวงศ

82 6011011814017 นาย รชต อินทรบุญ

83 6011011820002 นางสาว ลัดดาภรณ วุฒิทรงสกุล

84 6011011820004 นางสาว พนิดา กลางณรงค

85 6011011820005 นางสาว กฤติยา สุนทรพิศธรรม

86 6011011820006 นางสาว ยุพารัตน เกียรติประชา

87 6011011820008 นางสาว พรสุดาวัลย บุญมี

88 6011011820010 นางสาว พัชราภรณ บุญญา

89 6011011820011 นางสาว จุรีรัตน สาถั่ว

90 6011011820013 นางสาว เจนสุภา อางแกว
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91 6011011820016 นางสาว โสภิตา ดวงคต

92 6011011820024 นางสาว ธนัญชนก ปนแกว

93 6011011820025 นางสาว วนิดา อยูดี

94 6011011820026 นางสาว กิตติธรา หลอศิลาทอง

95 6011011820027 นางสาว พัณณิตา หงษวิเศษ

96 6011011820028 นางสาว พุทธธิดา อินทศร

97 6011011940001 นาย สมิทธ เหลืองสมานกุล

98 6011011940002 นางสาว ชมพูนุท บุญรักษา

99 6011011940004 นางสาว อรวรรณ ไมงาม

100 6011011940005 นาย สมพร จันทรเปรม

101 6011011940006 นาย พงศภัค นอยณรงคศักดิ์

102 6011011940007 นาย พสิษฐ จิตตไมงง

103 6011011940008 นาย ศรชัย วิญญพันธ

104 6011011940010 นาย ถิรวิทย พูนพัฒนาทรัพย

105 6011011940011 นาย พลวัต ฤทธิทา

106 6011011940012 นาย ภานุวัฒน ศรีเคลือบ

107 6011011940013 นาย ศรัณยู พลามิตร

108 6011011940014 นางสาว อมรรัตน เทียมฤทธ์ิ

109 6011012760002 นางสาว นิตยา แซว้ือ

110 6011012760024 นาย ธนภัทร รัตนะ

111 6011022446057 นางสาว พิมพวรรณ ชัยบุญ

112 6011022446079 นางสาว สรินนา ปนวิเศษ

113 6011022446226 นางสาว ภัทรสยา ชาญสูงเนิน

114 6011022446260 นางสาว ปพิชญา แสนพินิจ

115 6011029448002 นางสาว จิรัชญา แกนบุญ

116 6011029721003 นางสาว จรรยพร ไอยราคม

117 6011029721007 นางสาว วทันยา ทองเสง

118 6011029721008 นางสาว จุฑาพร ขวัญสกุล

119 6011029721012 นางสาว กฤตยพร ภิญโญรัตนโชติ

120 6011056160023 นาย พีรพล อุทัยกิจวานิช
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121 6011056160028 นางสาว ฐิติมา วาวี

122 6011056160029 นาย นัทธพงศ ใจผาวัง

123 6011056160030 นางสาว วฤณดา หินสูงเนิน

124 6011056160031 นางสาว ชลธิกานต วันทอง

125 6011056160033 นางสาว มณฑาทิพย มีสัมฤทธิ์

126 6011056160035 นางสาว เรืองลัดดา พาลี

127 6011056160039 นางสาว สุพัตรา กลอมเอี่ยม

128 6011056160042 นางสาว กมลวรรณ ยอดวิเศษ

129 6011056160044 นางสาว ลักษณเวท เต็มนิรันรัตน

130 6011056160045 นางสาว ภัทรพร สมชะนะ

131 6011056160049 นางสาว ณิชากร ตอยติ่ง

132 6011056160050 นาย ออม แสนโกศิก

133 6011056160052 นางสาว กัญญาภัค กิจทองพูล

134 6011056601013 นางสาว กาญจน สุนารักษ

135 6011056605001 นาย วิทิต ขุนศรี

136 6011056605002 นางสาว ชุติมา ขันใส

137 6011056605003 นางสาว นิตยา มนธุลี

138 6011056605004 นางสาว ภัทราภรณ แดงละมาย

139 6011056605006 นางสาว ศิริญญา ชัยงามเมอืง

140 6011056605007 นางสาว เกศินี บุตรจินดา

141 6011056605008 นางสาว อมรศรี มั่นทอง

142 6011056605009 นางสาว จุฑามาศ มณฑาทิพย

143 6011056605010 นางสาว วราพร แซเลา

144 6011056605011 นางสาว มัทรียา ขอเจียม

145 6011056605012 นาย อันวา กาเดร

146 6011056605013 นางสาว อริศรา หงษชัยภูมิ

147 6011056605014 นางสาว ปทมารัตน สุพสอน

148 6011056605015 นาย สราวุฒิ การินทร

149 6011056605017 นางสาว ศิริรัตน โกสุม

150 6011056605018 นางสาว อาจารี สําเร็จศริิปญญา
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151 6011056605022 นางสาว กัญญารัตน ปนลาภ

152 6011056721026 นางสาว ปยาพัชร เมฆโสภณ

153 6011056721031 นางสาว นงคราญ สมรักษ

154 6011056721034 นางสาว รุงฤดี ตัวอยาง

155 6011056721039 นางสาว ศิริพรรณ สิทธิวรโชติ

156 6011056721040 นางสาว สุธา สวางประจิม

157 6011056721071 นางสาว ปทมาวรรณ นันชม

158 6011056721074 นางสาว นันทพร ดีประยูร

159 6011056721086 นาย รชต นอยคงคา

160 6011056721092 นางสาว ชลกาญจน ชลครีี

161 6011056721104 นางสาว ศศวิิมล วงศสวัสดิ์

162 6011056724004 นางสาว นัทธสิกานต เพิ่มพูล

163 6011056724007 นาย พงศปกรณ บํารุง

164 6011056725010 นาย ภักพงษ พออามาตย

165 6011056990001 นางสาว สุภัทรา ชมภูโกฐ

166 6011056990002 นางสาว สุธาสินี ทันประสงค

167 6011056990004 นางสาว ขวัญภิรมย ศรีจันทร

168 6011056990005 นางสาว อนันตญา ไชยชนะ

169 6011056990006 นางสาว สุภัชชา กาฬหวา

170 6011056990007 นางสาว สุชญา ปานาพรม

171 6011056990008 นางสาว วิภา ดาหนองเปด

172 6011056990009 นางสาว มาริสา สมศรีใส

173 6011056990010 นางสาว ลักษณนารา โสภณพิกุลชัย

174 6011056990011 นางสาว วรรณฤดี สัญลักษณ

175 6011056990012 นางสาว นันทเนตร ยาวสันเทียะ

176 6011056990013 นางสาว สุธิดา สีบาล

177 6011056990014 นางสาว จุฬารัตน พรหมโท

178 6011056990015 นางสาว ทิพยสุดา พลเสนา

179 6011056990016 นางสาว กฤตพร โพธ์ิศรี

180 6011056990017 นางสาว นริศรา แสงมูล
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181 6011056990018 นางสาว เอมวิกา ศรีจันทร

182 6011056990019 นางสาว สิราวรรณ ภูผา

183 6011056990020 นางสาว จุฑามาศ มีมาก

184 6011056990021 นางสาว ปญานัฐ ศรีโฉม

185 6011056990022 นางสาว ณัฐณิชา นุมมาก

186 6011056990023 นางสาว พัชรี กวงแหวน

187 6011056990025 นางสาว สุทิลาวัลย รอดไพรี

188 6011056990026 นางสาว กนกวรรณ จินายะ

189 6011056990027 นางสาว ปณฑิตา ชายดี

190 6011056990028 นางสาว จตุพร ฟนสาย

191 6011056990029 นางสาว เสาวลักษณ ถาบุตร

192 6011056990031 นางสาว อภิษฎา พัฒนะแสง

193 6011056990032 นางสาว ปทมพร โพธา

194 6011056990033 นางสาว จุฑารัตน พิมพภาพ

195 6011056990035 นางสาว ธนัชชา เรืองคาํ

196 6011056990036 นางสาว สายธาร ทองจันทร

197 6011056990038 นางสาว มัยมูนา กันทะวงค

198 6011056990040 นางสาว นริศรา สงวนงาม

199 6011056990041 นางสาว เกวลิน อมแยม

200 6011056990043 นางสาว มนัสนันท ติณทธนาดุล

201 6011056990046 นางสาว มารตี แจมสุวรรณ

202 6011056990047 นางสาว รัชนีกร วงคเทพ

203 6011056990048 นางสาว กิตติยาภรณ พิพิธกุล

204 6011056990049 นางสาว ระลินรัตน ชาญปรัชญาวุฒิ

205 6011056990050 นางสาว ฑิตยา มณีฉาย

206 6011056990051 นาย ชิณกรณ เข็มออน

207 6011056990052 นางสาว ไอลดาย วินทะสมบัติ

208 6011081320002 นางสาว ธารวิมล กันคาํ

209 6011081320003 นางสาว ฟาตีฮะห บือซา

210 6011081320004 นางสาว กิตติกานต กิตติรัตสถิตย
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211 6011081320005 นางสาว พรรณิภา นาจักร

212 6011081320006 นางสาว ชนิตสิรี สิทธิสัมพันธ

213 6011081320007 นางสาว ดวงพร หาญปาก

214 6011081320008 นางสาว มัลลิกา บุญมายอง

215 6011081320009 นางสาว ธัญชนก ชมชื่น

216 6011081320010 นางสาว วลีพร วรรณศรี

217 6011081320011 นางสาว ปยวรรณ สุขสวัสดิ์

218 6011081320012 นางสาว ชลธิชา ปารีเสน

219 6011081320013 นางสาว สุกัญญา ยศนอย

220 6011081446001 นางสาว สิริยากร สุยานะ

221 6011081446002 นางสาว พัชรพร ริมมกุล

222 6011081446003 นางสาว ธนาภรณ ธูปเกิด

223 6011081446006 นางสาว ธัญญรัตน เตภักดี

224 6011081446008 นางสาว อารียา สุขสมัย

225 6011081446011 นาย ธวัชชัย ธิรินทอง

226 6011081446012 นางสาว มาตา วงศเตปน

227 6011081446013 นางสาว ศิรดา พิลาศจิตร

228 6011081721001 นางสาว วิชชุลดา ปรากุล

229 6011081721002 นางสาว เสาวลักษณ ดวงใจ

230 6011081721004 นาย สราวุธ สุวรรณเสรี

231 6011081721006 นาย วงศวิศษิฎ เทพวรรณ

232 6011081721007 นาย กฤตย เสวยทรง

233 6011081721009 นาย วีรวัฒน ลักขณาธร

234 6011081721012 นางสาว เลิศขวัญ จงรักษ

235 6011081721014 นางสาว อรนุช ขัติยะ

236 6011081721015 นางสาว กมลวรรณ ใจดี

237 6011081721016 นางสาว สุนิษา ทาอินเปง

238 6011081721017 นาย ศดายุ เรือนมูล

239 6011081721019 นาย ระพิศพงษ ปญญาคง

240 6011081721021 นางสาว จรรยา ทาทอง



ลําดับ รหัสนักศึกษา
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ชื่อ - สกุล

241 6011081721022 นางสาว ศรัณยพร พรมตัน

242 6011081721024 นาย ธนวัฒน บุญจา

243 6011081721026 นางสาว ปรียาพร สือโจ

244 6011081721027 นางสาว สุวิษา แสนปงผาบ

245 6011081721028 นางสาว ศิริพักตร มูลคํา

246 6011081721030 นาย ธีรดนย แสนกอ

247 6011081721032 นาย ธนธรณ สืบศรีวิชัย

248 6011081721033 นาย กิตติพิชญ เชื้อคําลือ

249 6011081721035 นางสาว ปญจมาภรณ เสียงดี

250 6011081721036 นางสาว กนกอร ธิยศ

251 6011081721037 นางสาว ณัฐชา หารมาก

252 6011081721038 นางสาว ชุติมณฑน พงษพัฒน

253 6011081721039 นางสาว ชลิตตา สายสุวรรณ

254 6011081721041 นางสาว ชุติพร มาปด

255 6011081721042 นางสาว เสาวลักษณ หลาธิ

256 6111011804007 นาย รัตนมงคล ศภุลาภประเสริฐ

257 6111011804018 นาย พลวัต ซื่อตระกูลพานิชย

258 6111011804028 นางสาว สกุลรัตน เกตุทอง

259 6111011809005 นางสาว นพมาศ อิสสอาด

260 6111011809038 นางสาว กนกเนตร สุระชาติ

261 6111056160055 นางสาว จุฬาลักษณ ภาณุภาพศรี

262 6111056724008 นางสาว ณัฐธิกา สรรพชาง

263 6111056724010 นาย ธนพัฒน จริตงาม

264 6111056724020 นาย อรรณพ วาดประสพ

265 6111056724023 นาย ฉัฐชัย ถิระวัฒน

266 6111056725001 นางสาว มุทิตา บุญออน


