
ลําดับ รหัสนักศึกษา

1 6211011320003 นางสาว ทราย การพัชชี

2 6211011320013 นางสาว กมลณัฐ วันทา

3 6111011460011 นาย ทวีทรัพย ใบกวาง

4 6111011460024 นาย ธัญญรัตน มวงอยู

5 6311011460044 นาย จตุพล สวางศรี

6 6011011541025 นางสาว นัยนปพร วศินธนสาร

7 6111011510041 นาย ธนดล ลุนภูงา

8 6211011540024 นาย สุเมธ ศุกระมูล

9 6312011540009 นาย รณกร คุมชาติ

10 6323093856010 นางสาว ชิดชนก มีอาญาสิทธ์ิ

11 6011011446020 นาย พัสกร อยูพงษพิทักษ

12 6111011448034 นางสาว นภาดา ประทุมทอง

13 6211011448021 นางสาว ศิริพร โยหา

14 6311011446009 นางสาว ธัญญาภรณ ถาบุญเรือง

15 6311011446036 นางสาว ณัฎฐริสา วงคษา

16 6311011446040 นางสาว ธัญวลัย เก้ือสกุล

17 56224450055 นางสาว พรดา ย้ิมสอาด

18 5711056721110 นาย จิระเดช ชุภิรมย

19 6111056160058 นางสาว กิริณย ปรุงทํานุ

20 6111056724022 นาย กิตติภูมิ เจริญสุข

21 6111056725009 นาย ณภัทร สกุลธนเพชร

22 6211056160063 นาย เกรียงไกร แสงบุญ

23 6211056160069 นางสาว ดารกา เตชะพนิชนาทกุล

24 5811011804003 นางสาว วิรฎา นันทะเขต

25 6111011805023 นางสาว กรรณิกรณ กอนทรัพย

26 6111011809006 นาย อนาวิน ทองใบ

27 6111011809012 นางสาว มนทิราลัย ทับทิมศรี

28 6111011809019 นางสาว อภิชญา เอิบบุญ

29 6211011801012 นางสาว นภัสรา ต้ังทีฆกูล

30 6211011814001 นางสาว กัญญาวีร แวอุเซ็ง

31 6211011814047 นาย อนุวัฒน เจนจิตรานนท

32 6311011767031 นาย บูรพา เทพจันตา

33 6311011767059 นาย เมตริก พูนขวัญ

34 6311011807010 นางสาว สุภัสสรา ไชยอุดม

35 6311011802005 นาย กณวรรธณ ปรีชาจารย

36 6311011802010 นาย ปฏิพล แสงทอง

ชื่อ - นามสกุล
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ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล

37 6111011940001 นาย ณัฐวุฒิ สุขันท

38 6211011660017 นางสาว นิศารัตน คงสม

39 6311011940010 นาย วัชระ โกศล

40 6311050320001 นางสาว กัลยา สาลิตุล

41 6111050431008 นางสาว รุงลักษมี แกวไพบูลย

42 6211022446014 นางสาว รัฐกรณ กระจาง

43 6211022446031 นางสาว อินทิรา งามขํา

44 6211022446049 นางสาว สุธิดา เปล่ียนเจริญ

45 6211022446082 นางสาว คักคนา ภิรมยทอง

46 6211022446153 นางสาว นภัสวรรณ จันทรเพ็ญ

47 6211022446155 นางสาว สุปรียา ฤกษตุลา

48 6211022446159 นาย สุกนตธี ดําจุติ

49 6211022446162 นางสาว ธัญญาพร ศิลปถิรกาญจน

50 6211022446203 นางสาว ปยาอร สุนทรสวัสด์ิ

51 6211022446212 นางสาว โรสดียานา ทองคําชู

52 6211022446214 นาย กรธวัช พลายแกว

53 6211022446224 นางสาว นฤพร อุทัยสินธุเจริญ

54 6211022446255 นางสาว อารียา โพธ์ิศรี

55 6211022446283 นางสาว จันทรจิรา วัดชุม

56 6211022446286 นางสาว ณิชากร บุญกุลวิโรจน

57 6211022446301 นางสาว ณัฐิกา อูนล

58 6211022446321 นางสาว ชนัญญา ดํานอย

59 6311022446048 นางสาว อนัญญา วงควรรณ

60 6311022446070 นางสาว เกวลิน กานเกตุ

61 6311022446200 นาย คณิศร เพ็ชรพินิจ

62 6311022446202 นาย สุธิสิทธ์ิ สุวรรณเนตย

63 6311022446270 นางสาว วรรณพร ไกรเนตร

64 6311022446310 นางสาว มิรันตรี ชะบา

65 6311022446320 นางสาว ฐิดาภรณ จงเจียมใจ

66 6011029448005 นาย ฐิรวัฒน แซออง

67 6011029448006 นาย พรลภัส ทองนวล

68 6111029448003 นางสาว ฐิติกา นวลไหน

69 6211080320003 นางสาว กัญกวีร นิธิรุจิพัชร

70 6211080320011 นางสาว ญาสุมินท ลาวัง

71 6211080320022 นางสาว พลอย คลํากลาง

72 6311081446006 นางสาว ทิพยรัตน พุทธสอน
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