
ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัว

1 610810001 น.ส. คณาสุภา วงศ์ธนาทรัพย์

2 610810004 น.ส. ชลทิชา หมายหม้ัน

3 610810005 นาย ชลากร จันทร์เพ็ง

4 610810006 น.ส. ณัฐวัลย์ ศรีวรรณุ

5 610810007 น.ส. ณัฐสุดา สุขแพทย์

6 610810008 นาย ธนภัทร สุยะ

7 610810009 น.ส. ธวัลรัตน์ ศรีโพธ์ิอุ่น

8 610810010 น.ส. ธัญชนก อินอร

9 610810011 น.ส. ธารารัตน์ จินะวงค์

10 610810013 น.ส. เบญจมาศ พรพรหมพิพัฒน์

11 610810014 นาย ประพัฒน์ วัฒนเสน

12 610810015 น.ส. ป่ินรัตน์ ใจค าปัน

13 610810016 น.ส. ปิยธิดา กัญญาค า

14 610810018 นาย ไพศาล ลักษณ์เจริญสุข

15 610810021 นาย วรรธนัย บุญจันทร์

16 610810031 นาย กฤษณุ ครองเวียง

17 610810033 นาย กันตชาติ เหมือนทรัพย์

18 610810034 นาย กัมพล วาดวงค์

19 610810035 นาย กิตติภณ อุ่นใจแรม

20 610810038 นาย เกียรติศักด์ิ หวลหงษ์

21 610810068 น.ส. ณัฐธิดา วันเวียง

22 610810070 น.ส. ณัฐพร วงศ์เรือน

23 610810073 น.ส. ณัทฐิกานต์ อุ่นดา

24 610810074 น.ส. ณิชกุล อระภา

รำยช่ือนักศึกษำแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
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ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัว

25 610810075 น.ส. ณิดาวรรณ ค าสุข

26 610810078 น.ส. ทาริกา พุ่มทวี

27 610810079 น.ส. ทิพย์ประภา พรมเทพ

28 610810082 น.ส. ธนัชชา กิตยานุรักษ์

29 610810084 น.ส. ธนิดา ถาน้อย

30 610810086 น.ส. ธัญรักษ์ อ้วนล้วน

31 610810129 นาย มัชฌา ศรีสุเทพ

32 610810135 นาย เลิศวรา เลิศวราภรณ์พงศ์

33 610810137 นาย วรปรัชญ์ บุญล้วน

34 610810139 น.ส. วิชญาพร แสงสว่าง

35 610810140 นาย วิทวัส อ านา

36 610810141 นาย วิรุณ ดีจันทร์

37 610810142 นาย วิวัฒน์ จันทร์เป็ง

38 610810143 น.ส. ศรัณยา ลิไธสงค์

39 610810148 นาย ศิวรินทร์ ศรีเกตุ

40 610810152 นาย สมยศ สุบรรจง

41 610810154 นาย สราวุฒิ ช่วยอุระชน

42 610810155 นาย สหชัย ใจวงค์

43 610810144 น.ส. ศรารัตน์ ประสานศักด์ิ

44 610810145 น.ส. ศรุตา สัพโส

45 610810146 น.ส. ศศินา ดีเมฆ

46 610810147 น.ส. ศิริประภา ยอดเกตุ

47 610810149 น.ส. ศุภิสรา รามสูต

48 610810150 น.ส. สมนรินทร์ สนพะเนาว์

49 610810153 น.ส. สรณ์สิริ ขันแก้ว

50 610810156 น.ส. สหัสวรรณ รัตนปรีชา
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51 610810205 น.ส. ปิยะนุช ทาสิงห์ค า

52 610810206 น.ส. ผกามาศ อดทน

53 610810207 น.ส. พัชราภรณ์ ใจข้อ

54 610810208 น.ส. ไพรินทร์ กะละ

55 610810209 น.ส. ภัสราวดี ปัญญาดา

56 610810211 น.ส. รสสุคนธ์ ศรีอ่อน

57 610810212 น.ส. วรนันท์ดา ดวงแก้ว

58 610810213 น.ส. วรรณภรณ์ สังข์ทอง

59 610810216 น.ส. ศิรินญา ขาวพนัส

60 610810217 น.ส. ศิริวรรณ อารีย์

61 610810265 น.ส. รุ่งทิวา กันทาเป็ง

62 610810269 น.ส. วรรณิดา ตาเสาร์

63 610810270 น.ส. วราภรณ์ อ่อนคะตา

ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัว

1 610810017 น.ส. พิมพ์จิรา เกรียงสมุทร

2 610810019 น.ส. ภัคจิรา ลีวิริยะสกุล

3 610810020 น.ส. วนัสวีร์ กล่าวกระโทก

4 610810022 น.ส. วิภารัตน์ ขันทา

5 610810023 น.ส. สิดารัตน์ ชัยทรัพย์

6 610810024 น.ส. สิริยาพร ชุ่มเย็น

7 610810025 น.ส. สุทธิดา เครือชุมภู

8 610810026 น.ส. สุรีมาศ ผู้แสงทอง

9 610810027 น.ส. อัญธิดา นนจันทร์
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10 610810028 น.ส. กนกอร เตชะปิตุ

11 610810039 นาย ขัตติยา เพ่ิมอุตสาห์

12 610810040 นาย คณนาถ วงค์เมือง

13 610810041 นาย คริสต์มาส ชัยวิรัตน์

14 610810043 นาย จักรพันธ์ ชูช่ืน

15 610810048 นาย จีระเกษม ปาณะศรี

16 610810052 นาย เจษฎา ฉิมเล้ียง

17 610810053 นาย ฉัตรชนก สิงห์ชู

18 610810055 นาย ชนมวัฒน์ อินวาทย์

19 610810061 นาย ชินวัฒน์ ธิปาแก้ว

20 610810065 นาย ณัฐชนน อุปนันท์

21 610810087 น.ส. ธิญาดา ศรีธิพิงค์

22 610810088 น.ส. ธิดารัตน์ สองเมือง

23 610810090 น.ส. ธิติมา ต๊ะสุ

24 610810094 น.ส. นฤมล ตาลเล้ียง

25 610810095 น.ส. นันทยา งามสง่า

26 610810096 น.ส. น้ าทิพย์ มาจันทร์

27 610810098 น.ส. นิชาวลี สวมสูง

28 610810099 น.ส. บัณฑิตา สืบสิงคาล

29 610810100 น.ส. บุญฑริกา กาวงศ์อ้าย

30 610810104 น.ส. ปนัดดา ทองค า

31 610810157 น.ส. สายธาร วังขวา

32 610810158 นาย สิทธิกร บดีรัฐ

33 610810160 นาย สิทธิภูมิ ม่ันปาน

34 610810161 น.ส. สินทรัพย์ วงศ์คูณ

35 610810162 นาย สิรวิชญ์ เตชะ
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36 610810170 นาย อนุวัฒน์ หล้าจู

37 610810178 นาย อัศวเดช สุริอาจ

38 610810188 นาย ชนาธิป กิจกิติวิริยะ

39 610810195 นาย เตชินท์ จุปะมัดถา

40 610810197 นาย ทีปกร เค้ามูล

41 610810198 นาย เทพบดี แพทย์รัตน์

42 610810199 นาย ธนชาติ จีจอม

43 610810163 น.ส. สิริตา จอมเตปิน

44 610810164 น.ส. สิรินพร จันต๊ะมณี

45 610810165 น.ส. สุชาวลี มีหกวงษ์

46 610810166 น.ส. สุณิตา ใจค าปัน

47 610810167 น.ส. สุดารักษ์ สักลอ

48 610810169 น.ส. สุรีรัตน์ ถมยา

49 610810171 น.ส. อนุสรา สาระจันทร์

50 610810173 น.ส. อริศรา ป่าล่ันทม

51 610810218 น.ส. สกุณา แซ่แต้

52 610810219 น.ส. อนุสรา ไกรวงค์

53 610810220 น.ส. อภิญญา สร้อยค าพา

54 610810222 น.ส. อาทิตยา พิทาค า

55 610810223 น.ส. กชนิภา ค าเท่ียง

56 610810224 น.ส. กัญญาณัฐ ตันหอมช่วย

57 610810225 น.ส. ก่ิงกาญจน์ กันทะวัง

58 610810227 น.ส. กุลณัฐ ไชยวุฒิ

59 610810230 น.ส. จันทรา จะเด่อ

60 610810231 น.ส. จันทรามาส สุฤทธ์ิ
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ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัว

61 610810272 น.ส. วิภาดา ศิริภูมิ

62 610810276 น.ส. สิริพร สระทองน่ิม

63 610810278 น.ส. สุภชา ค าสีทา

ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัว

1 610810029 น.ส. กฤติยา อ้ายต้ัง

2 610810032 น.ส. กัญญาณัฐ การะบุญ

3 610810036 น.ส. เกศนิภา ธิชาญ

4 610810037 น.ส. เกศสุรีย์ วิรัชกุล

5 610810042 น.ส. จรัญญา พรมค าบุตร

6 610810044 น.ส. จ าลองลักษณ์ บุตรก าเนิด

7 610810046 น.ส. จิรัชญา โพธ์ิขาว

8 610810047 น.ส. จิราพัชร จันลาน

9 610810049 น.ส. จุฑามาส ศรีกนก

10 610810050 น.ส. จุติพร วังพฤกษ์

11 610810066 นาย ณัฐดนัย โกมล

12 610810069 นาย ณัฐพงษ์ อินต๊ะยศ

13 610810071 นาย ณัฐวัตร ปวนค าต้ือ

14 610810072 นาย ณัฐวุฒิ ชรอยเมฆ

15 610810077 นาย ถนัดกิจ นันตา

16 610810080 นาย ธนชัย เจ็นป่า

17 610810081 นาย ธนรัตน์ สมบัติ

18 610810083 นาย ธนากร สะหลี

19 610810085 นาย ธวัชชัย จันทะบุตร
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20 610810091 นาย ธีรเดช สุวรรณ

21 610810092 นาย ธีรภัทร์ มะลัยโย

22 610810106 น.ส. ปริยดุษฎี ค าใจเท่ียง

23 610810107 น.ส. ปรีญาพร โพวงษา

24 610810108 น.ส. ปวีณ์นุช ยามา

25 610810109 น.ส. ปาริชาติ สิริบาล

26 610810110 น.ส. ปิยะธิดา ตานาคา

27 610810113 น.ส. พรรณทิพา พละพล

28 610810114 น.ส. พรวจนา คงแก้ว

29 610810115 น.ส. พัชรี สุวรรณวิสุทธ์ิ

30 610810116 น.ส. พัทธ์ธีรา พุ่มพวง

31 610810118 น.ส. พิชพร พิพันเพียง

32 610810174 น.ส. อังคณา ใจเอ

33 610810175 น.ส. อัจฉริยา เวฬุวนารักษ์

34 610810176 น.ส. อัญชนิกา โปธาวิชัย

35 610810177 น.ส. อัญชลีพร จิวประดิษฐ์

36 610810179 น.ส. อิสรา ไพศาลวรรณ

37 610810180 น.ส. กนกพร เขียวธง

38 610810181 น.ส. กมลทิพย์ เพียเพ็ง

39 610810182 น.ส. กัลยรัตน์ ค ามูล

40 610810184 น.ส. ขวัญกมล สอนไว

41 610810185 น.ส. จตุพร มลิมา

42 610810202 นาย ปารย์ปกรณ์ บุญปาล

43 610810214 นาย วัฒนพงษ์ บุญศรชัย

44 610810221 นาย อรรถนนท์ นิลคง

45 610810226 นาย กิติพงษ์ วงค์มงคล

ช่ือ-สกุล 
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46 610810228 นาย เขตต์ตะวัน อินทรสุวรรณ

47 610810232 น.ส. จุฑามาศ ตระกูลม่ัน

48 610810233 น.ส. จุฑารัตน์ จันทร์เกล้ียง

49 610810234 น.ส. เจริญขวัญ จงดีหาญชัย

50 610810236 นาย ชวลิต เข่ือนเพชร

51 610810237 นาย ชาติสิริ ตาสัก

52 610810238 น.ส. ชาลิสา อินมีประเสริฐ

53 610810239 น.ส. ญาณิกา อุตระเพ็ญ

54 610810240 น.ส. ฑิตฐิยา จงใจงาม

55 610810241 น.ส. ณรินี บุญเรือง

56 610810242 น.ส. ณัฐนรี สุทธนะ

57 610810243 น.ส. ธัญชนก สังข์ป้อม

58 610810244 นาย ธัญวรรต นิธะ

59 610810246 นาย นนทพัฒน์ ถานะวุฒิพงศ์

60 610810247 น.ส. นิภา ตันศิริโรจน์

61 610810248 นาย บัญญพนต์ วรยศ

62 610810281 น.ส. สุรัชฎา จิตรเท่ียง

63 610810283 น.ส. อณัชฌา สุขเมือง

64 610810284 น.ส. อรยา ศาลางาม
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1 610810051 น.ส. เจนจิรา เท่ียงมณี

2 610810054 น.ส. ฉัตรสุดา อินทร์ต๊ะ

3 610810057 น.ส. ชลลดา ศรีค าวัง

4 610810058 น.ส. ชวิศา สินธุบุญ

5 610810059 น.ส. ชัญญานุช อุตตะมะ

6 610810060 น.ส. ชาลีรักษ์ เพชรรักษ์

7 610810062 น.ส. โชษิตา วงศ์เมือง

8 610810063 น.ส. ฐิติมา ไวสีแสง

9 610810064 น.ส. ฐิติยา ใจรินทร์

10 610810067 น.ส. ณัฐธิดา พานวนทิศ

11 610810102 นาย ปกรณ์ สุกันโท

12 610810103 นาย ปฏิภาณ บุญอยู่

13 610810105 นาย ปรเมศ เพ็ชรขาว

14 610810111 นาย ปิยะวัฒน์ ปงกาวงค์

15 610810112 นาย พชร ตาสุกใส

16 610810117 นาย พัทธนันท์ ฝ้ันเอก

17 610810119 น.ส. พิมพ์ตะวัน วงค์หาญ

18 610810120 นาย พุฒิพงศ์ พฤฒาพันธ์ุชัย

19 610810121 น.ส. เพ็ญนภา รักษาศิล

20 610810122 น.ส. แพรวพรรณ วิเศษวัฒนกุล

21 610810123 น.ส. ฟาริดา พุทธรักษา

22 610810124 นาย ภาคภูมิ วิเศษวัชร์

23 610810125 นาย ภาณุวิชญ์ ไพทูรย์

24 610810126 นาย ภานุเกียรติ พงศ์ราษีตยกุล

25 610810127 น.ส. ภิราวัลย์ ไชยวรรณ์
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26 610810128 นาย ภูวนาถ แซ่หย่อ

27 610810130 น.ส. มัชมน สร่างโศรก

28 610810131 น.ส. มาลินี สืบจากต๊ิบ

29 610810132 น.ส. เมธาพร พรมภิบาล

30 610810134 น.ส. รังสิมา เพ็งพันล า

31 610810138 น.ส. วรัญญา ค าซาว

32 610810187 น.ส. จินณ์จุฑา โลกถวิล

33 610810189 น.ส. ชุติมา ศรีจันทร์

34 610810191 น.ส. ฐิติมา ศรีขาว

35 610810192 น.ส. ณัฐมน แซ่โล่

36 610810193 น.ส. ณัฐวดี จินดาเพ่ิม

37 610810194 น.ส. ดวงกมล ค าลือ

38 610810200 น.ส. นลิน เผือกผ่อง

39 610810201 น.ส. ปทิตตา จานคุณ

40 610810203 น.ส. ปิยนันท์ ขัดต๋า

41 610810204 น.ส. ปิยพรรณ ปานศรีแก้ว

42 610810251 น.ส. เบญจรัตน์ เป็งเรือน

43 610810252 น.ส. ใบเฟิร์น บุญถูก

44 610810253 นาย ปรานต์ หมู่แก้ว

45 610810254 น.ส. ปวริศา นันตา

46 610810255 น.ส. ปานรวี กล่ าเพชร

47 610810256 น.ส. ปานิสรา อินวันนา

48 610810257 น.ส. พชร พงษ์สุระ

49 610810258 น.ส. พรชนิตว์ แก้วพันธ์วงค์

50 610810260 น.ส. พราวเดือน เต็งไตรรัตน์

51 610810261 นาย พราหมณ์ มณีกุล
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ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัว

52 610810262 นาย พฤกษ์ เสริมศิริมงคล

53 610810263 น.ส. พิมพ์ลภัส จีนประโคน

54 610810264 น.ส. ภัทรธิดา ประเดิม

55 610810266 นาย วชิรวิชญ์ สุขเปียง

56 610810267 นาย วชิรา กันทาดง

57 610810271 นาย วิชยุตม์ มหาวัน

58 610810273 นาย วิศรุต ธรรมสรางกูร

59 610810274 นาย วีรพงษ์ ฝูงทอง

60 610810275 นาย ศุภกร อริยะปฐมกิจ

61 610810282 นาย หิรัณย์ รักนา

62 610810286 น.ส. นาดา ดอเลาะ

63 610810287 น.ส. มวัดดะห์ แวหะมะ
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