
ล ำดบัที่ หอ้งสอบ เลขทีใ่บสมคัร ค ำน ำหนำ้ ชือ่ สกลุ

1 SC2-306 2009060 นางสาว พัชราภรณ์ วงศส์วัสดิ์

2 SC2-306 2009064 นาย ทัศนัย อนิทา

3 SC2-306 2009071 นางสาว เบญจมาศ เลศิพรตสมบัติ

4 SC2-306 2009077 นางสาว ณุกานดา ปัญญาวไิล

5 SC2-306 2009090 นางสาว ฟารนิดา รักประดษิฐ์

6 SC2-306 2009100 นาย ธนพัฒน์ มทีศิ

7 SC2-306 2009107 นาย วัชรพล เถยีรสวัสดิ์

8 SC2-306 2009108 นางสาว ระววีรรณ วังปัญญา

9 SC2-306 2009111 นาย ชนะรัตน์ ลายลักษณ์

10 SC2-306 2009113 นางสาว ปิยธดิา แฝงสวัสดิ์

11 SC2-306 2009127 นางสาว ภัณฑริา สทิธบิญุ

12 SC2-306 2009134 นางสาว ณัฐนภิา เคลอืบวจิติร

13 SC2-306 2009143 นางสาว กติตยิา บัวพร

14 SC2-306 2009148 นาย ธนวัฒน์ พักวัด

15 SC2-306 2009154 นางสาว ปณุญวรี์ ชายกลุ

16 SC2-306 2009162 นางสาว ศริวิมิล มสีทิธิ์

17 SC2-306 2009165 นาย อนาวลิ ทองออ่น

18 SC2-306 2009186 นางสาว ปรยีาพร กรรษา

19 SC2-306 2009196 นางสาว เบญจรัตน์ ยงัเจรญิ

20 SC2-306 2009198 นางสาว ทักษพร สงัขท์อง

21 SC2-306 2009209 นางสาว ภัทรวดี ศรศรี

22 SC2-306 2009224 นาย สวุศิษิฎ์ สรุะกา

23 SC2-306 2009240 นางสาว ดลใจ ทพิยพ์มิล

24 SC2-306 2009247 นางสาว ณดารนิ ศรนรนิทร์

1 SC2-307 2009249 นางสาว สธุาสนิี อนิทดษิฐ

2 SC2-307 2009255 นาย เอกราช ภักดชีน

3 SC2-307 2009256 นางสาว นรศิรา มะปรางค์

4 SC2-307 2009260 นาย กติตภิมู ิ วังคะฮาด

5 SC2-307 2009263 นางสาว ฐติาพร ดา่นวันดี

6 SC2-307 2009285 นางสาว ประภัสสร แสงโชคอนันต์

7 SC2-307 2009289 นางสาว สภุาพร สขุวฒุชิัย

8 SC2-307 2009291 นางสาว ธัชพรรณ นยิมไทย

9 SC2-307 2009310 นาย พรภวษิย์ อนิทรป์ระเสรฐิ

ประกำศหอ้งสอบ

วชิำเฉพำะคณะสงัคมสงเครำะหศ์ำสตร์

สอบวนัที ่9 มนีำคม 2562 ระหวำ่งเวลำ 09.00-12.00 น.

ณ อำคำรวศิษิฎอ์กัษร (SC2) อำคำรบรรยำยรวม (บร.1)  อำคำรยมิเนเซยีม6

อำคำรคณะสงัคมสงเครำะหศ์ำสตร ์(สค.)



10 SC2-307 2009311 นางสาว ลภัสรดา ไชยพร

11 SC2-307 2009347 นาย ศภุวฒุิ ทานนท์

12 SC2-307 2009349 นางสาว วชิชดุา อนิทรโ์สม

13 SC2-307 2009370 นางสาว ธันยช์นก ศรศีริ ิ

14 SC2-307 2009372 นาย ธนพล เตรยีมประกจิกลุ

15 SC2-307 2009395 นางสาว จรัิฐพร สกลุดษิฐ

16 SC2-307 2009409 นางสาว ณัฐณชิา ยอดแกว้

17 SC2-307 2009423 นางสาว เบญจมนิทร์ ชทูอง

18 SC2-307 2009436 นางสาว ภวติา ลมิปนุทัย

19 SC2-307 2009439 นางสาว ปิยะธดิา เพ็งกรดุ

20 SC2-307 2009463 นางสาว ภัทรวดี วจิติรวงศโ์อฬาร

21 SC2-307 2009470 นางสาว ไอรดา เรอืงฉาย

22 SC2-307 2009481 นางสาว ปานมณี อธคิาร

23 SC2-307 2009488 นางสาว ภชูติา จรเมอืง

24 SC2-307 2009489 นางสาว ปัทมาภรณ์ ยมพลู

1 SC2-308 2009492 นางสาว ณัฐนรี นาคะวัจนะ

2 SC2-308 2009494 นางสาว ณชิา สงัขข์าว

3 SC2-308 2009495 นางสาว สภัุสสร ยอดค า

4 SC2-308 2009496 นาย กรมษิฐ์ ชืน่เปรมปรดี ิ์

5 SC2-308 2009507 นางสาว นฟิาตหีะ เจะตาเยะ

6 SC2-308 2009522 นางสาว กมลชนก เนตรจ านงค์

7 SC2-308 2009525 นางสาว ศริลิักษณ์ รอดทอง

8 SC2-308 2009530 นางสาว ศศกิานต์ ยทุธิส์นอง

9 SC2-308 2009538 นางสาว รษิกา ไชยสถาน

10 SC2-308 2009540 นางสาว สรินินา อศิรัตน์

11 SC2-308 2009545 นางสาว จรัิชญา อนิทรส์วา่ง

12 SC2-308 2009552 นางสาว อภชิญา สขุมาลี

13 SC2-308 2009571 นางสาว จันทมิา ทมุมี

14 SC2-308 2009574 นางสาว ณัฐชยา มั่งคั่ง

15 SC2-308 2009591 นางสาว วาสติา ประเสรฐิศรี

16 SC2-308 2009598 นาย นชิาภัทร กลักโพธิ์

17 SC2-308 2009615 นางสาว พชิญส์นิี โพธิด์ ี

18 SC2-308 2009626 นางสาว ณชิกานต์ เรอืงเดชา

19 SC2-308 2009650 นางสาว พัชรดิา สสีงัข์

20 SC2-308 2009656 นางสาว กญัญารัตน์ อนิโอภาส

21 SC2-308 2009660 นางสาว นันทน์ภัส ป่ินสวุรรณ์

22 SC2-308 2009670 นางสาว กนัยพัชญ์ นาราศริพัิฒน์

23 SC2-308 2009677 นางสาว ณัฐชา อศัวเสนา

24 SC2-308 2009683 นางสาว บษุบา เจยีงสมบรูณ์

1 SC2-309 2009684 นางสาว ภัทรา พานทอง



2 SC2-309 2009689 นางสาว ปรนุช วงษ์ใจชุม่

3 SC2-309 2009699 นางสาว อรนชิา คุม้ครองสกลุ

4 SC2-309 2009718 นาย รณชัช เสยีงเย็น

5 SC2-309 2009724 นางสาว ศศอิาภา พมิพผั์น

6 SC2-309 2009737 นางสาว เบญจ ทนวทิวูัตร

7 SC2-309 2009754 นางสาว มนัสนันท์ บญุมาศ

8 SC2-309 2009761 นางสาว รัชดาภรณ์ มศีริ ิ

9 SC2-309 2009802 นางสาว ป่ินมาตุ อนิทรธ์รรม

10 SC2-309 2009816 นางสาว ฐติมิา เชยเพ็ชร

11 SC2-309 2009817 นางสาว พรพมิล พวงดาว

12 SC2-309 2009822 นางสาว สวรส ออ่นนอ้ม

13 SC2-309 2009828 นางสาว ชนติา หมอกเจรญิ

14 SC2-309 2009868 นางสาว กมลพร เผา่พัฒน์

15 SC2-309 2009875 นางสาว ปภัสวรรณ ยอดแกว้เรอืง

16 SC2-309 2009880 นางสาว กมลมาศย์ โคตรโยธา

17 SC2-309 2009883 นางสาว ชลนภิา เชานสกลุ

18 SC2-309 2009914 นาย บรุพัชร์ สขุเนยีม

19 SC2-309 2009918 นางสาว ผอ่งพรรณ ชุม่เจรญิ

20 SC2-309 2009925 นาย ภวูนาถ คฤหด์ี

21 SC2-309 2009933 นางสาว จฑุามาศ พานชิวัฒนา

22 SC2-309 2009942 นางสาว สโรชา สวา่งแจง้

23 SC2-309 2009951 นางสาว สติานัน ศรมีาจันทร์

24 SC2-309 2009958 นางสาว วรศิรา สงัขน์อ้ย

1 SC2-310 2009960 นางสาว อารยา ฝอยทอง

2 SC2-310 2009968 นางสาว ณัฐนันท์ อวยพร

3 SC2-310 2009969 นางสาว พทุธรักษา พรมภักดิ์

4 SC2-310 2009978 นาย ธนวัฒน์ ดา่นสกลุมศีรี

5 SC2-310 2009998 นางสาว วลิาสนิี ชัยยงั

6 SC2-310 2010019 นางสาว สริรัิตน์ สภุาพ

7 SC2-310 2010024 นางสาว มลทริา ออ่งค า

8 SC2-310 2010030 นางสาว บญุธดิา แกว้หลวง

9 SC2-310 2010037 นางสาว สริวิรากร พงษ์ศลิา

10 SC2-310 2010044 นาย เฉลมิเศก ปาลาศ

11 SC2-310 2010053 นางสาว อาทติยา หรัิญญาภรณ์

12 SC2-310 2010072 นางสาว พชิยา พึง่ส าเภา

13 SC2-310 2010079 นางสาว ปรยีาพร ธมิาชัย

14 SC2-310 2010091 นางสาว มลัลกิา สมหวัง

15 SC2-310 2010104 นางสาว วลิาวรรณ เจรญิชนม์

16 SC2-310 2010105 นางสาว ปณุยภา เพชรไพร

17 SC2-310 2010106 นางสาว จฬุารัตน์ ศริชิู



18 SC2-310 2010116 นางสาว ปรารถนา แซต่ัง้

19 SC2-310 2010117 นางสาว ณัฎฐนัินท์ ศลิลา

20 SC2-310 2010146 นาย กอ้งภพ แสวงทรัพย์

21 SC2-310 2010150 นาย ณัฎฐพล บรูณะปฎมิากร

22 SC2-310 2010153 นาย ณัชนนท์ แสงนาค

23 SC2-310 2010159 นางสาว อชริญาณ์ เอีย่มส าอางค์

24 SC2-310 2010161 นางสาว ชัชชญา เกยีรตนัินทน์

1 SC2-311 2010167 นางสาว นารนิ ป่ากระโทก

2 SC2-311 2010185 นางสาว จันทรก์ะพอ้ พณิอภรัิกษ์

3 SC2-311 2010187 นางสาว นภวรรณ เพกิโสภณ

4 SC2-311 2010205 นางสาว มาลนิี บัวสวุรรณ

5 SC2-311 2010221 นาย ศภุวชิญ์ ขวัญใจ

6 SC2-311 2010235 นาย ณัฐดนัย โสภี

7 SC2-311 2010237 นาย ปัณณธร สดคมข า

8 SC2-311 2010244 นาย กฤษฎา บญุชะตา

9 SC2-311 2010253 นาย ณัฐวฒุิ บัวออ่น

10 SC2-311 2010266 นางสาว มลัลกิา หนูดี

11 SC2-311 2010281 นางสาว อภสิรา มากลน้

12 SC2-311 2010305 นางสาว ปภาวรนิท์ พรหมเผอืก

13 SC2-311 2010323 นาย นภัทร เจนวฒุกิมลชัย

14 SC2-311 2010326 นางสาว ปภาวี แซห่ลิว่

15 SC2-311 2010327 นางสาว ภัทรนิ เพยีงพมิพ์

16 SC2-311 2010371 นางสาว สรัญญา พมิพะวะ

17 SC2-311 2010372 นางสาว ดวงสวรรค์ จรัสเจษฎา

18 SC2-311 2010380 นางสาว อญัชสิา ลอืค าหาญ

19 SC2-311 2010381 นาย โรจนรนิทร์ บวรสมสฤษดิ์

20 SC2-311 2010383 นางสาว จงกล กูส้จุรติ

21 SC2-311 2010401 นางสาว ยภุาพรรณ ศรกีลัด

22 SC2-311 2010402 นางสาว อรพชิญ์ เพชรรัตน์

23 SC2-311 2010435 นางสาว ศศกิานต์ สงิหง์าม

24 SC2-311 2010451 นาย กรีติ ตะ๊ก าเนดิ

1 SC2-312 2010454 นางสาว ศศชิา ภูพั่นธ์

2 SC2-312 2010477 นางสาว กรรณศร นลิข า

3 SC2-312 2010479 นางสาว ธันยธรณ์ พนิจิพรประภา

4 SC2-312 2010482 นางสาว นูรดีา ยโูซะ

5 SC2-312 2010511 นางสาว ทยดิา ทัพซา้ย

6 SC2-312 2010535 นางสาว ภัครมยั เกตถุนอม

7 SC2-312 2010545 นางสาว นุชวรา อนิทะนัย

8 SC2-312 2010552 นางสาว ณัฐพร แสงสวา่ง

9 SC2-312 2010554 นางสาว อลชิา แบง่เพชร



10 SC2-312 2010574 นางสาว ณัฐตกิาญ ศรโีคตร

11 SC2-312 2010595 นางสาว อรชนก ชมธวัช

12 SC2-312 2010640 นางสาว กรกนก อุน่อก

13 SC2-312 2010654 นางสาว พชิชาพร กล า่บญุ

14 SC2-312 2010658 นางสาว ฐาปนี แจม่อยู่

15 SC2-312 2010681 นางสาว บญุญารัตน์ จงอวยพร

16 SC2-312 2010710 นางสาว กนกพชิญ์ ชัยชะนะ

17 SC2-312 2010721 นาย ระพพัีฒน์ กาญจนกลุวัฒน์

18 SC2-312 2010730 นางสาว ทพิานัน ดวงบังเกดิ

19 SC2-312 2010742 นางสาว เตชนิี เตชพลกลุ

20 SC2-312 2010767 นางสาว เมวกิา ศรรีะพา

21 SC2-312 2010768 นางสาว ปภาวี อตุมกลู

22 SC2-312 2010796 นางสาว จันทรเ์พ็ญ วนิารัตน์

23 SC2-312 2010801 นางสาว วลิาวรรณ ฉมิแกว้

24 SC2-312 2010821 นางสาว พมิมาตา บัวศรี

1 SC2-313 2010832 นางสาว วรีาพร วฒุกิมลชัย

2 SC2-313 2010834 นางสาว พรปวณ์ี เลยีวตระกลู

3 SC2-313 2010843 นางสาว พรชติา หาญวงษ์

4 SC2-313 2010859 นางสาว เกษร อดลุยฤทธกิลุ

5 SC2-313 2010909 นางสาว ธนภรณ์ ศรวีลิัย

6 SC2-313 2010923 นางสาว วนดิา พันธุส์งัวรณ์

7 SC2-313 2010931 นางสาว กรกนก นารนิทรย์าง

8 SC2-313 2010945 นางสาว พรสนิี เชือ้เงนิ

9 SC2-313 2010962 นาย ธนพล แกว้สขุสมบัติ

10 SC2-313 2010981 นางสาว ณัฐนรี เจรญิสขุ

11 SC2-313 2010985 นางสาว พริญาณ์ สนัชัย

12 SC2-313 2010989 นางสาว รักษ์สดุา ศรสีวุรรณ

13 SC2-313 2010995 นางสาว ครองขวัญ ไวปรดีา

14 SC2-313 2010999 นางสาว ธนัชชา โรจนอดุมวฒุกิลุ

15 SC2-313 2011003 นางสาว ภษูณี ปานเกษม

16 SC2-313 2011016 นางสาว นุ่นุ พลูก าลัง

17 SC2-313 2011021 นางสาว โชตมิา เขยีวค ารพ

18 SC2-313 2011028 นางสาว จรียา ปรงุแตง่กจิ

19 SC2-313 2011030 นางสาว ทพิรัตน์ พอนอว่ม

20 SC2-313 2011034 นางสาว วไิลภรณ์ เผา่สขุดี

21 SC2-313 2011048 นางสาว อรยา สวนคาย

22 SC2-313 2011064 นางสาว ธนัชพร เศวตเวช

23 SC2-313 2011069 นางสาว ชนัญชดิา กองเนยีม

24 SC2-313 2011073 นางสาว สรุษิา บัวลาว

1 บร.1-208 2011076 นางสาว อรพรรณ มากพันธุ์



2 บร.1-208 2011077 นางสาว กญัญากานต์ สอดจันทร์

3 บร.1-208 2011103 นางสาว ปาณศิา สนทิการ

4 บร.1-208 2011109 นางสาว ณัฐพร เพ็ญใหม่

5 บร.1-208 2011112 นางสาว ขวัญจริา เนยีมทองดี

6 บร.1-208 2011135 นางสาว ชนนิาถ สดี า

7 บร.1-208 2011162 นางสาว เทยีนสวา่ง เหมจันทกึ

8 บร.1-208 2011168 นางสาว ศริประภา วัชรพงศช์ัย

9 บร.1-208 2011177 นาย ชติ วโินทัย

10 บร.1-208 2011181 นาย กติตพัินธ์ พรชุม่

11 บร.1-208 2011191 นางสาว ปิยพร สมชือ่

12 บร.1-208 2011207 นางสาว ชนกิานต์ เทพทอง

13 บร.1-208 2011218 นางสาว จรัิฏฐนิี แพทยส์ทิธิ์

14 บร.1-208 2011232 นาย ณัฐดนัย เกดิมี

15 บร.1-208 2011233 นางสาว ปนัดดา วัฒนาธร

16 บร.1-208 2011280 นางสาว ฉัตรธดิา ศรนีางแยม้

17 บร.1-208 2011293 นางสาว เอมกิา ขนัเบ็ญจรงค์

18 บร.1-208 2011294 นาย พรีะพงษ์ ออ่นใจอารย์

19 บร.1-208 2011296 นางสาว ธันยพร ตัง้ศริ ิ

20 บร.1-208 2011310 นางสาว อญัชสิา กาญจนพฤทธิ์

21 บร.1-208 2011352 นางสาว อภติา อจัฉรยิะประสทิธิ์

22 บร.1-208 2011359 นางสาว ณัฐพร โตง้ฟ้า

23 บร.1-208 2011361 นางสาว ธรชญา จปูระเสรฐิ

24 บร.1-208 2011380 นางสาว นาตาลี ปานใจนาม

25 บร.1-208 2011406 นางสาว ปฏญิญา พลอยนอ้ย

26 บร.1-208 2011413 นางสาว พรีดา ลาดสนิ

27 บร.1-208 2011414 นางสาว สนุดิา เฮยีงเลาะ

28 บร.1-208 2011421 นางสาว ศศพิมิพ์ สขุศริิ

29 บร.1-208 2011437 นาย ปฐวี เกลา้จะโป๊ะ

30 บร.1-208 2011455 นางสาว ผลผกา บญุทพิย์

31 บร.1-208 2011466 นาย ภาณุวัฒน์ หัดจมุพล

32 บร.1-208 2011467 นางสาว ปาลติา ปัญจวรกลุ

33 บร.1-208 2011494 นางสาว ธัญลักษณ์ ขามโนนวัด

34 บร.1-208 2011513 นางสาว สหัสวรรณ บญุชาลี

35 บร.1-208 2011525 นางสาว ธารณีิ นวลเพชร์

36 บร.1-208 2011535 นางสาว ปิยนุช รักคุม้

37 บร.1-208 2011537 นางสาว ทพิยพ์มิาน ศักดิช์ลพันธ์

38 บร.1-208 2011577 นางสาว ณัฐธกิารณ์ ครีรี าไพ

39 บร.1-208 2011617 นางสาว สงกรานต์ กลิน่สงูเนนิ

40 บร.1-208 2011640 นาย ศภุกานต์ วัฒนาเวยีงปถัมภ์

41 บร.1-208 2011661 นางสาว จารวุรรณ งามชืน่



42 บร.1-208 2011663 นางสาว นติพิร มชีอ่

43 บร.1-208 2011669 นางสาว ธติมิาพร เมปรญิญา

44 บร.1-208 2011682 นางสาว ญานกิา แสงทอง

45 บร.1-208 2011684 นาย ธนา ยทุธ ไชยนันตา

46 บร.1-208 2011685 นางสาว วรวรรณ ประสทิธิว์เิศษ

47 บร.1-208 2011697 นางสาว ปพชิญา กจิพทัิกษ์

48 บร.1-208 2011711 นางสาว รตญิาภรณ์ จันเทวี

49 บร.1-208 2011716 นางสาว ยพุนิ โซเซ็ง

50 บร.1-208 2011734 นางสาว อตกิานต์ สมนกึ

51 บร.1-208 2011757 นางสาว กลัยกร เดเอ

52 บร.1-208 2011782 นางสาว กลุธดิา ทับอุน่ญาติ

53 บร.1-208 2011783 นางสาว อมันี หมาดอี

54 บร.1-208 2011811 นางสาว ธนวรรณ์ แซโ่หลก

55 บร.1-208 2011813 นางสาว มณัฑติา บัวสวุรรณ

56 บร.1-208 2011835 นางสาว ตว่นพตูรี เสะอเุซ็ง

57 บร.1-208 2011838 นางสาว ชนติา ศรชีว่ย

58 บร.1-208 2011839 นาย ชนาธปิ เพ็งตะคุ

59 บร.1-208 2011840 นางสาว ณัฐชา ธดิี

60 บร.1-208 2011841 นางสาว ณัฐณชิา เอง้ฉว้น

61 บร.1-208 2011842 นาย สริวชิญ์ แซห่ลี

62 บร.1-208 2011886 นางสาว พชิชาภา อมาตยกลุ

63 บร.1-208 2011890 นางสาว พริญาณ์ เกตตะพันธ์

64 บร.1-208 2011893 นางสาว พัชรพร ดเีขือ่นเพชร

65 บร.1-208 2011921 นางสาว วชริญาณ์ รัตนโชติ

66 บร.1-208 2011954 นางสาว ชนกิานต ์ เสอืเปรยีว

67 บร.1-208 2011955 นางสาว สชุญา ศกุรเกยรู

68 บร.1-208 2011958 นางสาว อมรพรรณ รอดจอน

69 บร.1-208 2011981 นางสาว ชัชชญา อนณอรชิัย

70 บร.1-208 2012003 นางสาว สริกิญัญา วะดี

71 บร.1-208 2012007 นางสาว ลลติา ขนัรนิทร์

72 บร.1-208 2012009 นางสาว สวุภร กลัดทอง

73 บร.1-208 2012023 นางสาว กญัญาณัฐ แสงศรี

74 บร.1-208 2012025 นางสาว พธุติา พจสวุรรณ์

75 บร.1-208 2012048 นางสาว ธณกร รัตนวรชาติ

76 บร.1-208 2012054 นาย วรพงษ์ กสุโุมทย์

77 บร.1-208 2012055 นางสาว พรพรรณ กลิน่เกษร

78 บร.1-208 2012056 นางสาว ลักษิกา โยยรัมย์

79 บร.1-208 2012057 นางสาว ฤทัยณัฐ์ รอดสวัสดิภ์ร

80 บร.1-208 2012085 นางสาว นภัสกร บัณฑติเลสิรักษ์

81 บร.1-208 2012098 นางสาว จตินภิา แจม่สวา่ง



82 บร.1-208 2012108 นางสาว ธันยาภรณ์ อูส่วุรรณ

83 บร.1-208 2012119 นางสาว ทัศนยีว์รรณ พงษ์สมีา

84 บร.1-208 2012148 นางสาว พมิพร อาสนะชัย

85 บร.1-208 2012151 นางสาว ศริประภา จันรอด

86 บร.1-208 2012173 นาย ยศพนธ์ สกลุโรจนโยธนิ

87 บร.1-208 2012188 นางสาว ณัฐนชิา เกดิกลุรัตน์

88 บร.1-208 2012194 นางสาว ศรัณยย์า พรา้โน๊ต

89 บร.1-208 2012219 นางสาว ณัฏชา วัฒนาแสงรุง้

90 บร.1-208 2012237 นางสาว พรรณรดา หอมระรืน่

91 บร.1-208 2012238 นางสาว กณัฑช์นก เกตนุวล

92 บร.1-208 2012242 นางสาว ชฎาพร สทิธสิาตร์

93 บร.1-208 2012244 นางสาว สนิภัีสสร์ นนทเ์อีย่ม

94 บร.1-208 2012269 นางสาว ธารทพิย์ บตุรแกว้

95 บร.1-208 2012270 นางสาว จารกุญัญ์ แสนพมิล

96 บร.1-208 2012282 นาย ธัชพล เสยีงล ้า

97 บร.1-208 2012297 นางสาว วารษิา วาจาดี

98 บร.1-208 2012308 นางสาว สชุรีา ถนอมเมฆ

99 บร.1-208 2012311 นางสาว ภลดา สวุรรณประทปี

100 บร.1-208 2012314 นางสาว บศุรนิทร์ เหมาะแหละ่

101 บร.1-208 2012321 นางสาว สพุรรณมณี ใจสขุ

102 บร.1-208 2012331 นางสาว ชลติา เอือ้ศริติระกลู

103 บร.1-208 2012346 นางสาว สพัุตรา ลอืทอง

104 บร.1-208 2012361 นางสาว สธุาสนิี ภักดรีจุรัีตน์

105 บร.1-208 2012367 นางสาว พมิมาดา ลักษณาศัย

106 บร.1-208 2012384 นางสาว บัวบญุ ชเูชือ้

107 บร.1-208 2012389 นางสาว ชลดา ซดัเราะมาน

108 บร.1-208 2012393 นาย เตมยี์ วรเดชพทัิกษ์

109 บร.1-208 2012396 นาย วรพล ธัญญารักษ์

110 บร.1-208 2012404 นางสาว จติรทวิา อบมาลี

111 บร.1-208 2012405 นางสาว ปนัดดา จงหมืน่ไวย์

112 บร.1-208 2012421 นางสาว นภสร รัศมี

113 บร.1-208 2012429 นางสาว กญัญาภัทร กดุวงศแ์กว้

114 บร.1-208 2012454 นางสาว ธนาพร จอมซือ่ตรง

115 บร.1-208 2012464 นางสาว สภัุสสรา ยอดกิง่

116 บร.1-208 2012485 นางสาว พมิพช์นก เลยีบทวี

117 บร.1-208 2012521 นางสาว ศภุกิา แกว้สระแสน

118 บร.1-208 2012523 นาย ธรีดนย์ ไชยเชาวน์

119 บร.1-208 2012530 นาย ณัชนน มั่งมี

120 บร.1-208 2012538 นางสาว ชลธชิา แกว้ระวัง

1 บร.1-211 2012554 นางสาว ปิยรัช หลงเกตุ



2 บร.1-211 2012573 นางสาว นลพรรณ รักษ์เจรญิ

3 บร.1-211 2012577 นางสาว อภญิญา เกตหุรัิญ

4 บร.1-211 2012586 นางสาว สภุาพร มอ้ยจังหาร

5 บร.1-211 2012588 นางสาว พรรษมน ตัง้กจิอนันต์

6 บร.1-211 2012592 นางสาว ณัฐฐาพร จอูนิทร์

7 บร.1-211 2012617 นางสาว มิง่กมล เเพนลา

8 บร.1-211 2012634 นางสาว กญัญาณัฐ จตเุทน

9 บร.1-211 2012640 นางสาว กรณ์ฐามาศ อนิทรง์าม

10 บร.1-211 2012644 นางสาว อญัชสิา ด ารงคก์ลุ

11 บร.1-211 2012673 นางสาว สรัญญา แสนทวสีขุ

12 บร.1-211 2012676 นางสาว นรรฐพร ไหลออ่น

13 บร.1-211 2012677 นางสาว สธุดิา สขุใส

14 บร.1-211 2012690 นางสาว รัชนพีร ประมาณ

15 บร.1-211 2012706 นางสาว รฎาศริิ หวันชตินาย

16 บร.1-211 2012712 นางสาว ณัฌชาลณีิย์ นมิะ

17 บร.1-211 2012723 นางสาว ชตุนัินท์ ลอยแกว้

18 บร.1-211 2012729 นางสาว เมธนุิช พงศส์ทุธคิณุ

19 บร.1-211 2012731 นางสาว นภัสสร สนุทัน

20 บร.1-211 2012738 นางสาว กมลลักษณ์ ทองใบใหญ่

21 บร.1-211 2012753 นางสาว ธนาพร ประกอบกจิ

22 บร.1-211 2012765 นาย กติตรัิตน์ ขดีเขยีน

23 บร.1-211 2012780 นางสาว นพรรธนศ์ร ธรรมวงษ์ศรี

24 บร.1-211 2012790 นางสาว นชิานันท์ ยนืทน

25 บร.1-211 2012805 นาย ภรูณัิฐ รองศักดิ์

26 บร.1-211 2012818 นางสาว กวญิทพิย์ จลุทพิย์

27 บร.1-211 2012823 นางสาว กนกภรณ์ พลายจันทร์

28 บร.1-211 2012830 นางสาว วรรณภา สภุาพ

29 บร.1-211 2012840 นาย ดษุฎี ถริธนกลุ

30 บร.1-211 2012846 นางสาว กลัยารัตน์ ภูทั่บทมิ

31 บร.1-211 2012847 นาย นวพล ไทยอสุา่ห์

32 บร.1-211 2012851 นางสาว ธนัญญา กลว้ยทอง

33 บร.1-211 2012867 นางสาว ญาณศิา ชืน่พงษ์

34 บร.1-211 2012871 นาย ธัญศษิฐ์ องิคยทุธวทิยา

35 บร.1-211 2012878 นางสาว กานนศิา จิว๋สขุ

36 บร.1-211 2012886 นางสาว โศภษิฐา สรอ้ยสด

37 บร.1-211 2012891 นางสาว ลักษมณ บัวบาน

38 บร.1-211 2012907 นางสาว สริกิมล สมติะสริิ

39 บร.1-211 2012909 นางสาว ณชิาภัทร เล็กสถนิ

40 บร.1-211 2012916 นางสาว วรางคณา เจมิปี

41 บร.1-211 2012919 นางสาว อรพนิ ศรปีระทมุ



42 บร.1-211 2012929 นางสาว กมลชนก ปรสิทุธโิกศล

43 บร.1-211 2012964 นางสาว สโรชา ราชวงษ์

44 บร.1-211 2012968 นางสาว กลัยา จันทรปุ่ ม

45 บร.1-211 2012978 นาย ธนวัฒน์ ลครไชย

46 บร.1-211 2012986 นางสาว รวสิรา เนื่องฤทธิ์

47 บร.1-211 2012992 นางสาว กญัญารัตน์ ยิง่ภักดี

48 บร.1-211 2013007 นาย วรเมธ พรหมมา

49 บร.1-211 2013008 นาย มฮู าหมดัซาฟีอนี นสินิ

50 บร.1-211 2013026 นางสาว ตรชีฎาพร ลาภรืน่ฤดี

51 บร.1-211 2013050 นาย รวนิท์ วระจนิต์

52 บร.1-211 2013071 นาย ณัฐพงค์ เสาเงนิ

53 บร.1-211 2013086 นางสาว สมฤทัย เชือ้จนีดี

54 บร.1-211 2013096 นางสาว ชญานศิ กจิเรอืงโรจน์

55 บร.1-211 2013103 นางสาว ณชิาภา สงิหศ์รี

56 บร.1-211 2013108 นางสาว มนัสสนันท์ เอีย่วประดษิฐ

57 บร.1-211 2013116 นางสาว ศศยิาภรณ์ วังยาว

58 บร.1-211 2013124 นางสาว ธัญยาพร สขุสมพล

59 บร.1-211 2013125 นางสาว กฤตญิา ปิยะดานนทชัย

60 บร.1-211 2013139 นางสาว พทุธรัตน์ บญุบ ารงุ

61 บร.1-211 2013149 นางสาว สริภัทร จันทรก์ ิง่ทอง

62 บร.1-211 2013154 นางสาว ธนารยี์ อนุรักษ์ศรทีอง

63 บร.1-211 2013157 นาย ธรี์ จริะเมธากลุ

64 บร.1-211 2013168 นางสาว วรศิรา เกดิฤทธิ์

65 บร.1-211 2013171 นางสาว สทุธาสณีิ ภมูรินุ

66 บร.1-211 2013174 นางสาว มมุนีะห์ กาเดร์

67 บร.1-211 2013187 นางสาว มนธชิา แตงทอง

68 บร.1-211 2013188 นางสาว พัชรดิา ชวีอารี

69 บร.1-211 2013201 นางสาว ปารชิาติ สหีราช

70 บร.1-211 2013212 นางสาว ศริยิาพร แกน่โสม

71 บร.1-211 2013229 นางสาว สวุภัทร มะสงูเนนิ

72 บร.1-211 2013246 นางสาว เนตรชนก นะลติา

73 บร.1-211 2013276 นางสาว จรยิาณี นัดตา

74 บร.1-211 2013286 นางสาว พชิชาภา เกดิโมลี

75 บร.1-211 2013297 นางสาว ฟ้ารุง่ เดน่กระจา่ง

76 บร.1-211 2013318 นางสาว ปรยีาภรณ์ รากพดุซา

77 บร.1-211 2013324 นางสาว จริญา ศกึษา

78 บร.1-211 2013336 นางสาว ชนันญา สมัมาตรี

79 บร.1-211 2013358 นางสาว กมลวรรณ เจรญิ

80 บร.1-211 2013360 นางสาว ธัญชนติ ทรัพยอ์ภัุย

81 บร.1-211 2013362 นางสาว สกุานดา ใจมา



82 บร.1-211 2013377 นางสาว ธัญดา ธนโชตกลุภัทร์

83 บร.1-211 2013393 นางสาว วรัญชลี วฒุเิขต

84 บร.1-211 2013413 นางสาว จริาพร บตุรสาลี

85 บร.1-211 2013416 นางสาว อยัยร์ดา เจรญิพร

86 บร.1-211 2013421 นางสาว พรรณวษา ทพิทัย

87 บร.1-211 2013443 นาย สมชาย อยูพุ่ม่

88 บร.1-211 2013447 นางสาว ศศญิาพร ศรพีรม

89 บร.1-211 2013472 นาย กฤษฎา ชะบากาญจน์

90 บร.1-211 2013511 นางสาว วรัญญา รัตนสาคร

91 บร.1-211 2013563 นางสาว พรพรรณ เปลีย่นสมยั

92 บร.1-211 2013606 นาย กฤต คหะวงศ์

93 บร.1-211 2013612 นางสาว ฐติาภา อยูส่บาย

94 บร.1-211 2013627 นาย ธนกฤต ซึง้สขุเกษม

95 บร.1-211 2013629 นางสาว วรสิา จรมิา

96 บร.1-211 2013630 นางสาว ชดิชนก วงษาบตุร

97 บร.1-211 2013651 นางสาว ธนาภรณ์ ตุม้วจิติร

98 บร.1-211 2013654 นางสาว อรธรีา พรมโสด

99 บร.1-211 2013681 นางสาว ณัฐชนก บญุศริิ

100 บร.1-211 2013693 นางสาว ศริประภา เมฆอิม่

101 บร.1-211 2013736 นางสาว กมลรส ทองดษิฐ์

102 บร.1-211 2013739 นาย ศราวนิ ฮะยบีู

103 บร.1-211 2013746 นางสาว ชนดิาภา อบมาลี

104 บร.1-211 2013753 นางสาว อาภานันท์ ตันเจรญิ

105 บร.1-211 2013771 นาย วรัตม์ ธนบดวีวิัฒน์

106 บร.1-211 2013784 นาย สราวฑุ นพช านาญ

107 บร.1-211 2013795 นางสาว สภุชา ใบงาม

108 บร.1-211 2013830 นางสาว กลุกานต์ คงเพชรศรี

109 บร.1-211 2013840 นางสาว อนุสรา ต าภู

110 บร.1-211 2013848 นางสาว ธมลวรรณ บาลพทัิกษ์

111 บร.1-211 2013866 นาย พบธรรม คลีบ่ญุ

112 บร.1-211 2013880 นางสาว วภัิสกานต์ ทองเขาลา้น

113 บร.1-211 2013925 นางสาว ปัทมา แสงสวา่ง

114 บร.1-211 2013932 นางสาว นันฑพิร แยม้เดช

115 บร.1-211 2013949 นางสาว อมัพร อนิบญุ

116 บร.1-211 2013954 นาย เสฏฐนันท์ ด ารงวริยิาเวทย์

117 บร.1-211 2013974 นางสาว แพรวพรรณ จงูพันธ์

118 บร.1-211 2013980 นางสาว อภชิยา เจรญิกติศิัพท์

119 บร.1-211 2013996 นาย พรีณัฐ พรมไธสง

120 บร.1-211 2014024 นาย จริภัทร สญัญพงศ์

1 ยมิ6-603 2014036 นางสาว ยศฐติรา วนชิเวชารุง่เรอืง



2 ยมิ6-603 2014051 นาย ศรัณย์ ปัทมาลัย

3 ยมิ6-603 2014055 นางสาว พริตา วัฒนกลุ

4 ยมิ6-603 2014065 นางสาว ณัฎฐมิา หมเีงนิ

5 ยมิ6-603 2014077 นางสาว อญัชษิฐา จติมุง่มั่น

6 ยมิ6-603 2014094 นางสาว อตพิร วเิศษพันธ์

7 ยมิ6-603 2014132 นาย ชาตชิาย จันทสทิธิ์

8 ยมิ6-603 2014141 นาย ณัฐวฒุิ ชมชาติ

9 ยมิ6-603 2014171 นาย พงศศ์ริ ิ คลีข่ยาย

10 ยมิ6-603 2014184 นางสาว ศภุาพชิญ์ ตันตะคปุต์

11 ยมิ6-603 2014202 นางสาว กรกนก อนงคนุ์ช

12 ยมิ6-603 2014204 นาย อภเิชฐ เวชอไุร

13 ยมิ6-603 2014216 นาย พบิลูวงศ์ โพลง้วงศ์

14 ยมิ6-603 2014228 นางสาว ระววีรรณ สมัผัส

15 ยมิ6-603 2014234 นางสาว ไอรณิ องัศธ์ราธร

16 ยมิ6-603 2014254 นางสาว สพุชิยฌ์า ฐานหมั่น

17 ยมิ6-603 2014261 นางสาว กมลชนก เกือ้กลูขจรกจิ

18 ยมิ6-603 2014274 นาย ธาราดล ตยิานนท์

19 ยมิ6-603 2014276 นางสาว พรพร ทองบอ่

20 ยมิ6-603 2014280 นางสาว ไขม่กุด์ อนิทรค์ง

21 ยมิ6-603 2014289 นางสาว ปญุญศิา พันธทุมิ

22 ยมิ6-603 2014304 นาย ภัทรดนัย เงนิบาท

23 ยมิ6-603 2014309 นางสาว จอมขวัญ ทวทีรัพยอ์มัพร

24 ยมิ6-603 2014315 นางสาว นวลพรรณ จนัินทยุา

25 ยมิ6-603 2014318 นางสาว วนดิา อนิสวา่ง

26 ยมิ6-603 2014343 นาย ศภุสนัต์ เจ็ดเสมยีนใหม่

27 ยมิ6-603 2014350 นางสาว เศรณี ไชยนัตริ์

28 ยมิ6-603 2014353 นางสาว พมิพช์นก ตัณฑยัย์

29 ยมิ6-603 2014356 นางสาว ธนพร สรอ้ยพานชิ

30 ยมิ6-603 2014376 นางสาว จดิาภา กติตไิชย

31 ยมิ6-603 2014378 นางสาว ชนษิฐา บัวเนยีม

32 ยมิ6-603 2014384 นางสาว สดุารนิทร ์ ตุม้ระยา้

33 ยมิ6-603 2014412 นาย ปิยวัฒน์ รอดทรัพย์

34 ยมิ6-603 2014416 นาย เมธวัจน์ อคัรศักดิไ์ชย

35 ยมิ6-603 2014426 นางสาว ปณติา สดมพฤกษ์

36 ยมิ6-603 2014427 นาย ประวัตศิาสตร์ ยนิประโคน

37 ยมิ6-603 2014440 นางสาว ชฎาพร นราภักดิ์

38 ยมิ6-603 2014454 นาย ชนากานต์ อุน่ศริ ิ

39 ยมิ6-603 2014474 นางสาว ธนัชญนั์นทติา ใจเสงีย่ม

40 ยมิ6-603 2014476 นางสาว กิง่กมล ส ารวยประเสรฐิ

41 ยมิ6-603 2014477 นางสาว พมิพชิญภั์ทร์ พสิปิงค า



42 ยมิ6-603 2014485 นางสาว ปทติตา ฉัตรสมัฤทธิ์

43 ยมิ6-603 2014506 นาย สทิธพัิฒน์ พึง่บญุ ณ อยธุยา

44 ยมิ6-603 2014515 นางสาว ภัทรพรรณ ยาทองไชย

45 ยมิ6-603 2014539 นางสาว อลิญาณีย์ อซีอ

46 ยมิ6-603 2014549 นางสาว ลลติา หวา่นพชื

47 ยมิ6-603 2014563 นางสาว บญุญติา สมบัตหิลาย

48 ยมิ6-603 2014568 นางสาว มณัทนา โฉมสขุ

1 ยมิ6-604 2014571 นางสาว ภัทรวรี์ กติตกิลุสโุรจน์

2 ยมิ6-604 2014574 นางสาว จริาภา บญุทว้ม

3 ยมิ6-604 2014575 นางสาว ชตุมิา เหกิขนุทด

4 ยมิ6-604 2014606 นางสาว ฌชิาภรณ์ ออ่นน่วม

5 ยมิ6-604 2014621 นางสาว พลอยไพลนิ เพ็ชรนวล

6 ยมิ6-604 2014630 นางสาว รนิรดา สงัขแ์ดหวา

7 ยมิ6-604 2014634 นางสาว เนตรนภา ทรายหมอ

8 ยมิ6-604 2014655 นางสาว กมลรัตน์ รอดรักษ์

9 ยมิ6-604 2014675 นางสาว กรรภริมย์ จันทรเ์กษ

10 ยมิ6-604 2014676 นางสาว ปวันรัตน์ จาวยนต์

11 ยมิ6-604 2014704 นางสาว ปิยฉัตร แทน่มะณี

12 ยมิ6-604 2014775 นางสาว จรัิชยา กนัทะรส

13 ยมิ6-604 2015324 นางสาว ทักษพร จารสุริรัิงษี

14 ยมิ6-604 2015431 นางสาว ปภัชญา ทองหลอ่

15 ยมิ6-604 2015473 นางสาว ณัฐนันท์ วรามติร

16 ยมิ6-604 2015611 นางสาว ป่ินผกา ค าออ่น

17 ยมิ6-604 2015653 นางสาว พัชรพร ศรสีวัสดิ์

18 ยมิ6-604 2015728 นาย อทิธพิล วไิลรัตน์

19 ยมิ6-604 2015832 นางสาว นพสรณ์ จ่ันพลอย

20 ยมิ6-604 2015834 นางสาว วศนิี ณ ระนอง

21 ยมิ6-604 2016088 นาย ภาณุพงศ์ หบีทอง

22 ยมิ6-604 2016175 นางสาว นัจมยี์ วาลดีง

23 ยมิ6-604 2016375 นาย กานตน์ธิ ิ เผดมิเกือ้กลูพงศ์

24 ยมิ6-604 2016524 นางสาว ชญาภา ครฑุสนิธ์

25 ยมิ6-604 2016562 นางสาว พมิพน์ารา จติรัตน์

26 ยมิ6-604 2016639 นาย ชัยอนันต์ งามประสทิธิ์

27 ยมิ6-604 2016923 นางสาว ณัฐธดิา ปราบเภท

28 ยมิ6-604 2017011 นางสาว ฐานติา ธรรมวงษา

29 ยมิ6-604 2017016 นางสาว ศกาวรัตน์ อธวิัฒนา

30 ยมิ6-604 2017020 นางสาว ปรญิาภรณ์ วงษ์ประเสรฐิ

31 ยมิ6-604 2017066 นางสาว ณัชชา เชือ้มั่ง

32 ยมิ6-604 2017067 นาย จักรกฤษฏ์ จันทรน์าค

33 ยมิ6-604 2017098 นาย ณัชพล สบาย



34 ยมิ6-604 2017143 นางสาว เบญจรัตน์ นาดี

35 ยมิ6-604 2017171 นางสาว เกษราภรณ์ พันธุ

36 ยมิ6-604 2017338 นางสาว ศศธิร แซมกลุ

37 ยมิ6-604 2017356 นางสาว ณัฏฐชา ทองอยู่

38 ยมิ6-604 2017357 นางสาว พัณณติา มจีติร์

39 ยมิ6-604 2017364 นางสาว ปิยาพัชร ไตชลิะสนุทร

40 ยมิ6-604 2017368 นางสาว ลักษณารยี์ อนิทรประดษิฐ

41 ยมิ6-604 2017372 นางสาว สดุารัตน์ รุง่สกลุ

42 ยมิ6-604 2017459 นางสาว สริาวรรณ มิง่มา

43 ยมิ6-604 2017483 นางสาว วราภรณ์ ทรัพยร์ะเบยีบ

44 ยมิ6-604 2017557 นางสาว เพ็ญสดุา รสโสดา

45 ยมิ6-604 2017569 นางสาว วลิาสนิี ไหมทอง

46 ยมิ6-604 2017676 นางสาว สริวิัฒนา มสีวัสดิ์

47 ยมิ6-604 2017698 นางสาว นฤวรรณ เยีย่มมิง่

48 ยมิ6-604 2017793 นางสาว ศริมิา ภอูาจสงู

1 ยมิ6-611 2017797 นางสาว กนกวรรณ อออ าไพ

2 ยมิ6-611 2017879 นางสาว อภสิรา อรรคนันท์

3 ยมิ6-611 2017895 นางสาว ขวัญชวีา ชัยษา

4 ยมิ6-611 2017945 นาย ทัตพงศ์ ไชยสตัย์

5 ยมิ6-611 2017947 นางสาว พชิชาภา สขุตัน

6 ยมิ6-611 2018006 นาย ชนทัศ ฉ ่าเมอืงปัก

7 ยมิ6-611 2018102 นางสาว ฐติพิร อดุมโชคมหาศาล

8 ยมิ6-611 2018107 นางสาว ฐตินัินท์ อดุมโชคมหาศาล

9 ยมิ6-611 2018137 นางสาว พชรรัชต์ อยูเ่กตุ

10 ยมิ6-611 2018151 นาย รชต ทองใบ

11 ยมิ6-611 2018302 นางสาว วสวุ ี อคัรเดชเรอืงศรี

12 ยมิ6-611 2018345 นาย ธนัญกรณ์ ชว่ยแกว้

13 ยมิ6-611 2018392 นาย ถกลเกยีรติ กอ๋งแกน่

14 ยมิ6-611 2018405 นางสาว ศภุากร แซล่ิม้

15 ยมิ6-611 2018543 นางสาว สธุารณีิ จันทรผ์อ่งใส

16 ยมิ6-611 2018562 นางสาว จติรานนท์ สะนสิรุวิงค์

17 ยมิ6-611 2018566 นางสาว ปรณีาภา ปิยะกจิ

18 ยมิ6-611 2018612 นางสาว ภากมล ฐานธรรม

19 ยมิ6-611 2018618 นางสาว วรศิรา จ่ันเรไร

20 ยมิ6-611 2018626 นาย ธรีภัทร์ กจิธนาบรรลกุลุ

21 ยมิ6-611 2018675 นาย สวุทัิศน์ จตุาลานนท์

22 ยมิ6-611 2018726 นาย ธภัทร มณีรัตน์

23 ยมิ6-611 2018745 นางสาว ศริดา ถมยา

24 ยมิ6-611 2018850 นางสาว อรสิา จันทรใ์ส

25 ยมิ6-611 2018894 นางสาว สพุชิญาณ์ บญุญาโชคพพัิฒน์



26 ยมิ6-611 2018912 นางสาว รสรนิ กิง่หวา่กลาง

27 ยมิ6-611 2018923 นางสาว พรยมล สขุวัจนี

28 ยมิ6-611 2018979 นาย วรีภัทร ทองแยม้

29 ยมิ6-611 2019044 นางสาว ชนรดา ชนิรัตนลาภ

30 ยมิ6-611 2019102 นางสาว ดสุติา จันทรส์วา่ง

31 ยมิ6-611 2019111 นางสาว เฌอธดิา สมชาติ

32 ยมิ6-611 2019117 นางสาว ธัญณัฐ เวชสทิธิ์

33 ยมิ6-611 2019136 นางสาว ทพิยรัตน์ ยิง่ชาติ

34 ยมิ6-611 2019167 นางสาว อารรัีตน์ บัวแกว้

35 ยมิ6-611 2019185 นางสาว มารนีา หมดัหมอ

36 ยมิ6-611 2019215 นางสาว ปิยฉัตร อะตะถา

37 ยมิ6-611 2019220 นางสาว ทปีกาญจน ์ บญุรักษ์

38 ยมิ6-611 2019235 นาย ธนวัฒน์ แสงขาว

39 ยมิ6-611 2019255 นางสาว สชุาดา ก าแน่น

40 ยมิ6-611 2019333 นาย พฒุพิงษ์ ปึกสงูเนนิ

41 ยมิ6-611 2019336 นางสาว ณัฏฐณชิา ปลกูงาม

42 ยมิ6-611 2019378 นาย ทวศีักดิ์ เกดิเเดง

43 ยมิ6-611 2019415 นาย ภาสวชิญ์ ลสีมโภชน์

44 ยมิ6-611 2019423 นาย ชนนิทร์ พงศช์ัยไพบลูย์

45 ยมิ6-611 2019457 นางสาว สหัทยา ลาภเกดิ

46 ยมิ6-611 2019466 นางสาว ณัฏฐนชิ พกุละออ

47 ยมิ6-611 2019507 นางสาว พรรณพร บตุรทน

48 ยมิ6-611 2019585 นางสาว น ้าผึง้ ชืน่รัมย์

1 ยมิ6-612 2019710 นางสาว ผกาวรรณ ใจมา

2 ยมิ6-612 2019715 นาย กชิศษิฐ์ สมาธิ

3 ยมิ6-612 2019801 นางสาว ปอรรัชม์ เลศิแสง

4 ยมิ6-612 2019809 นางสาว พทุธชิา แถมพลกรัง

5 ยมิ6-612 2019896 นางสาว ววิัล เจรญินันทกร

6 ยมิ6-612 2019937 นางสาว นงสร ตัง้ปนธิานดี

7 ยมิ6-612 2019938 นางสาว อรรัฐฐา เกษมสขุ

8 ยมิ6-612 2019994 นางสาว ทพิยว์รา ปกป้อง

9 ยมิ6-612 2020059 นางสาว สพุชิญา มณฑล

10 ยมิ6-612 2020088 นางสาว สริรัิฐ ดรณุสาสน์

11 ยมิ6-612 2020138 นางสาว ชัชชนก ศรโีนนมว่ง

12 ยมิ6-612 2020208 นางสาว วรนิทรภ์รณ์ คงเสน่ห์

13 ยมิ6-612 2020213 นางสาว กมลชนก กางการ

14 ยมิ6-612 2020251 นางสาว อนุสรา เศษโถ

15 ยมิ6-612 2020285 นางสาว ลักษมณ แรกสกลุ

16 ยมิ6-612 2020286 นางสาว จติมิา โกยกจิเจรญิ

17 ยมิ6-612 2020321 นางสาว กญัญา นามยี่



18 ยมิ6-612 2020322 นางสาว ดารณีิ ศารทลูสงิห์

19 ยมิ6-612 2020344 นาย สริวชิญ์ แซล่ิม้

20 ยมิ6-612 2020348 นาย ธนพล บญุเทีย่ง

21 ยมิ6-612 2020548 นาย สหุทัย วรพฒุ

22 ยมิ6-612 2020565 นาย มฮูมัมดันาบลิ หะยตีันตู

23 ยมิ6-612 2020579 นางสาว เบญจมาภรณ์ นกึเวน้

24 ยมิ6-612 2020599 นางสาว ปรญิญา นาเวยีง

25 ยมิ6-612 2020631 นางสาว ดวงกมล ศรอากาศ

26 ยมิ6-612 2020637 นางสาว นรศิรา มะล ิกอง 

27 ยมิ6-612 2020695 นาย ธวัชชัย ตลาดโพธิ์

28 ยมิ6-612 2020707 นาย ชวนิ เตยีประภางกรู

29 ยมิ6-612 2020724 นางสาว กลัยกร ทมิยองใย

30 ยมิ6-612 2020732 นางสาว ชลาลัย พลูสวัสดิ์

31 ยมิ6-612 2020804 นางสาว เก็จมณี นามธรรม

32 ยมิ6-612 2020836 นางสาว สพัุตรา จันทรผ์ง

33 ยมิ6-612 2020884 นาย มสุตากมี เกษตรกาลาม์

34 ยมิ6-612 2020901 นางสาว ชลันดา มณีวรรณ์

35 ยมิ6-612 2020911 นางสาว ธารดิา ถนอมรักษ์

36 ยมิ6-612 2020912 นางสาว กฤษณี สงัวรกาญจน์

37 ยมิ6-612 2020955 นางสาว วภิารัตน์ กลอ่มสวุรรณ

38 ยมิ6-612 2020980 นางสาว มนัตา ปลอดกรรม

39 ยมิ6-612 2021018 นางสาว วนดิา ชิน้ป่ินเกลยีว

40 ยมิ6-612 2021027 นางสาว ชฎาพร แกน่จันทร์

1 ยมิ6-613 2021039 นาย พชิญตุม์ แสงออ่น

2 ยมิ6-613 2021207 นางสาว ปานจติร แสงทอง

3 ยมิ6-613 2021212 นางสาว ปรยีานุช อาจจฬุา

4 ยมิ6-613 2021214 นางสาว ปวณีพชิญ์ ภูป่ระเสรฐิ

5 ยมิ6-613 2021224 นางสาว ญาณศิา ลมิประภานุกลูกจิ

6 ยมิ6-613 2021313 นางสาว สภุาวลิัย ตงิสะ

7 ยมิ6-613 2021342 นาย กติตธิัช ประจันบาล

8 ยมิ6-613 2021413 นางสาว พรวนัช บตุรดี

9 ยมิ6-613 2021442 นางสาว พสิมยั เจรญิสมาธิ

10 ยมิ6-613 2021448 นางสาว ปารณีา บัวบาน

11 ยมิ6-613 2021476 นาย ชวการ ธนโชตอิดุมสขุ

12 ยมิ6-613 2021528 นางสาว ญาณศิา ค าโน

13 ยมิ6-613 2021551 นางสาว อมลวรรณ จอ้นลี่

14 ยมิ6-613 2021580 นางสาว กลุธดิา พรมราช

15 ยมิ6-613 2021581 นางสาว ณัฎฐนิี ชนิโชติ

16 ยมิ6-613 2021630 นางสาว สา่หรี เมฆข า

17 ยมิ6-613 2021652 นางสาว ภาวดิา เต็มลติร



18 ยมิ6-613 2021701 นางสาว วชิญา คะเชนรัมย์

19 ยมิ6-613 2021749 นางสาว ณัฐรนิยี์ นวลสนทิ

20 ยมิ6-613 2021763 นาย ธนวัฒน์ ดา่นสกลุมศีรี

21 ยมิ6-613 2021850 นางสาว ดรณีุ ดวงแกว้

22 ยมิ6-613 2021870 นางสาว ปรยิากร บ ารงุใจ

23 ยมิ6-613 2021884 นาย รัฐศาสตร์ รักภักดี

24 ยมิ6-613 2021949 นางสาว วัลยา ค าขาว

25 ยมิ6-613 2021980 นางสาว จติตยิา ป้องศรี

26 ยมิ6-613 2022008 นางสาว ศริรัิตน์ สรุะ

27 ยมิ6-613 2022025 นางสาว ขวัญฤดี ไพศาล

28 ยมิ6-613 2022039 นางสาว ธารนที กติตเิจรญิพจน์

29 ยมิ6-613 2022129 นางสาว เจษฎาพร พมิสมิ

30 ยมิ6-613 2022218 นางสาว ฟาตมีา ลาเตะ

1 สค.308 2022294 นางสาว สพุพัตรา ชัชวาลยส์มบัติ

2 สค.308 2022420 นางสาว รนิลณีิ บัวศรี

3 สค.308 2022423 นางสาว ศภุรัตน์ ศภุกาญจน์

4 สค.308 2022446 นางสาว สภุาพร ศริโิสภติกลุ

5 สค.308 2022451 นาย กฤตภาส พรรณสกลุ

6 สค.308 2022454 นางสาว พชิญส์นิี ศลิารัตน์

7 สค.308 2022473 นางสาว พชิชาภา บญุญานุวัตร

8 สค.308 2022516 นาย ธรีดนย์ ชนินาพันธ์

9 สค.308 2022525 นางสาว ณชิกานต์ มา้แกว้

10 สค.308 2022577 นางสาว วลัยลักษณ์ สงัขผ์าด

11 สค.308 2022583 นางสาว สวุนันท์ วาหะรักษ์

12 สค.308 2022621 นาย ธนภัทร ค านวนชอบ

13 สค.308 2022642 นาย วงศกร หมานมา

14 สค.308 2022648 นางสาว สภุจริา ทองเสรมิไท

15 สค.308 2022726 นางสาว ณชิากร ชกูลิน่หอม

16 สค.308 2022826 นางสาว เพ็ญพชิชา ยิม้แยม้

17 สค.308 2022904 นางสาว ภัทรลักษณ์ กลิน่สคุนธ์

18 สค.308 2022965 นางสาว กชกร บญุยรัตพันธ์

19 สค.308 2022974 นางสาว เนตรทราย ชะแงมรัมย์

20 สค.308 2023013 นางสาว เอมพลิา ฮาดเนาลี

21 สค.308 2023088 นางสาว ปรยีาพัชร ออ่นนอ้ม

22 สค.308 2023089 นางสาว สกุญัญา สนี ้าเงนิ

23 สค.308 2023097 นาย กฤษฎา ปิโกทัง

24 สค.308 2023108 นาย กติตภิมู ิ ประสพศรี

25 สค.308 2023110 นางสาว กรรณกิา จันทรชะนะ

26 สค.308 2023156 นางสาว ณัฐนรี สายนอ้ย

27 สค.308 2023168 นางสาว กฤตญิา ตัง้บารมธีรรม



28 สค.308 2023196 นาย ภบูดี สทิธนัินท์

29 สค.308 2023202 นางสาว ชาลนิี แคดี

30 สค.308 2023227 นางสาว สทุธณีิ จติอารี

31 สค.308 2023241 นาย ภคพล ลลีพ่จนส์กลุ

32 สค.308 2023249 นางสาว ธนัชญา วรรณฤดี

33 สค.308 2023284 นาย ฐนชัย อสิลามนุกลู

34 สค.308 2023307 นาย วชริพล ดงพงษ์

35 สค.308 2023333 นางสาว สพุชิญา พรหมพร

36 สค.308 2023423 นาย ศักยภาพ ใจหาญ

37 สค.308 2023426 นางสาว ธนฏิฐา เฉลีย่กลาง

38 สค.308 2023488 นางสาว อรอสิรา บญุส าเร็จ

39 สค.308 2023500 นางสาว สโรชา เสล็ม

40 สค.308 2023515 นางสาว ปวณีา นลิดอนหวาย

1 สค.309 2023560 นางสาว ชยดุา นลิถาวรกลุ

2 สค.309 2023567 นาย ธรีทิธิ์ นอ้ยอ า่

3 สค.309 2023568 นาย นะดยี์ ไพรพฤกษ์

4 สค.309 2023632 นาย ณัฐวฒุิ ยิม้วัฒน์

5 สค.309 2023645 นางสาว พมิพพ์ศิา นยิมปัทมะ

6 สค.309 2023689 นางสาว ศภุมาศ เลศิไกร

7 สค.309 2023723 นางสาว อสิยาภรณ์ งอ่นสวา่ง

8 สค.309 2023752 นาย สพุศนิ ศลิารักษ์

9 สค.309 2023774 นาย ประธานยิะ สายเงนิ

10 สค.309 2023788 นางสาว อารดา เล็กมณี

11 สค.309 2023872 นาย ชัชวัสส์ เสรมิศรโีชติ

12 สค.309 2023897 นางสาว จดิาภา พธุะภาชน์

13 สค.309 2023914 นางสาว ณัชมน สือ่ปัญญาทรัพย์

14 สค.309 2023934 นาย กรวชิญ์ เวยสาร

15 สค.309 2023999 นางสาว ชนัฏฐา เขยีวนนท์

16 สค.309 2024000 นางสาว นรีชา สมนกึ

17 สค.309 2024009 นางสาว ธนภรณ์ ตันตวิราชัย

18 สค.309 2024011 นางสาว พรรณรวี น่วมนา

19 สค.309 2024043 นางสาว สรดิา สนธยานานนท์

20 สค.309 2024135 นางสาว เนตรชนก ดาวเรอืง

21 สค.309 2024189 นางสาว ไอสวรรค์ รักษาวงศ์

22 สค.309 2024206 นาย ปิลันธน์ อนิธสิาร

23 สค.309 2024225 นางสาว ปิยากร ศรปีระเสรฐิ

24 สค.309 2024230 นางสาว จตินาถ ใจออ่น

25 สค.309 2024297 นางสาว ุุุ ุุ สุภุารัตน์ บัวพันธ์

26 สค.309 2024404 นางสาว ณัฐพร อกัษรเจรญิ

27 สค.309 2024405 นางสาว ศริปิระภา รอดเรอืง



28 สค.309 2024473 นาย ปกรณ์ เฉลมิทรง

29 สค.309 2024537 นาย สนัตภิาพ ศรแีกว้

30 สค.309 2024553 นางสาว มณีพรรณ สหพงศ์

31 สค.309 2024604 นางสาว ชอ่ทพิย์ แสงก า่

32 สค.309 2024677 นางสาว อนันาสริิ จันทรล์า

33 สค.309 2024679 นางสาว นชิธาวัลย์ ไชยเนตร

34 สค.309 2024699 นางสาว ณฐกิา กนัพา

35 สค.309 2024711 นางสาว อารรัีตน์ ลิม้ฉาย

36 สค.309 2024770 นางสาว บณุยพัต วรรณมาศ

37 สค.309 2024802 นางสาว กฤษณา พลภักดี

38 สค.309 2024807 นางสาว ธนาพร ศรวลเพลง

39 สค.309 2024817 นางสาว ปนัดดา บณิฑโก

40 สค.309 2024905 นางสาว ศรสีจัจา วงศเ์สน่ห์

1 สค.310 2025017 นางสาว อภญิญา เรยีมสกลุชัย

2 สค.310 2025042 นางสาว วรศิรา ทองมาลา

3 สค.310 2025063 นางสาว ศภุสิรา บญุฮก

4 สค.310 2025098 นางสาว เบญยาภา โกศลจติร

5 สค.310 2025129 นาย กฤตภาส วงคเ์รอืน

6 สค.310 2025131 นาย ธันชนก ทา่หนิ

7 สค.310 2025133 นางสาว อทติยา เทพสาร

8 สค.310 2025141 นางสาว ปารชิาต ิ แป้นพงษ์

9 สค.310 2025165 นางสาว แพรวา วงษ์สวรรค์

10 สค.310 2025230 นางสาว เพชรอษุา ทรัพยศ์ริ ิ

11 สค.310 2025232 นางสาว พลอยรุง้ ทองเอีย่ม

12 สค.310 2025268 นางสาว นภสร สนามทอง

13 สค.310 2025305 นางสาว ธนัชพร ปรวิัชรชัยกลุ

14 สค.310 2025358 นาย ณัฐดนัย จนิดาไทย

15 สค.310 2025377 นางสาว นภัสสร ทาปันสี

16 สค.310 2025386 นางสาว วรฤทัย พุม่ทรัพย์

17 สค.310 2025403 นางสาว วรนิทร อรรถสษิฐ์

18 สค.310 2025406 นางสาว อจัฉราภา บญุมา

19 สค.310 2025411 นางสาว จอมขวัญ จลุชาตนัินท์

20 สค.310 2025412 นางสาว จดิาภา ด ารงกลุชัย

21 สค.310 2025419 นาย พฤกษณชน พรมวอน

22 สค.310 2025426 นางสาว ญาดา เทยีมประดษิฐ์

23 สค.310 2025435 นางสาว เกวลณิ ใจเย็น

24 สค.310 2025441 นาย ปิยะณัฐ วฒุิ

25 สค.310 2025459 นางสาว ธนัชพร ธนาวงศไ์พบลูย์

26 สค.310 2025471 นางสาว ชลติา มณฑล

27 สค.310 2025485 นาย ธนเสฏฐ์ วรรัตนปั์ญญา



28 สค.310 2025490 นาย อทิธพัิฒน์ กลุศักดินั์นท์

29 สค.310 2025500 นางสาว เพยีงระวี ชุม่พาลี

30 สค.310 2025513 นางสาว ภคนันท์ บญุแชม่พร

31 สค.310 2025518 นาย มฆวัน พงษ์วชรินิทร์

32 สค.310 2025582 นางสาว พรรณราย ชาภูพ่วง

33 สค.310 2025596 นางสาว ญาณศิา อนุเกษม

34 สค.310 2025601 นางสาว ทองธาดา สวุรรณธาดา

35 สค.310 2025606 นางสาว รัตนาพร ไชยจ า

36 สค.310 2025728 นางสาว สพุชิชา ถติยเ์จอื

37 สค.310 2025729 นาย ธรีศักดิ์ พรชัย

38 สค.310 2025756 นางสาว พลอยพรรณ วรรณประเวศ

39 สค.310 2025792 นาย ณัฐพล จันตะ๊

40 สค.310 2025800 นางสาว ธรีาภรณ์ อมาตยกลุ

1 สค.301 2025834 นางสาว ชนษิฐา โพธิเ์พชร์

2 สค.301 2025843 นางสาว ไวรญิจน์ เจรญิสขุ

3 สค.301 2025882 นางสาว พชิญา พอ้งงเูหลอืม

4 สค.301 2025904 นางสาว แทนรัก ทองนอ้ยยิง่

5 สค.301 2025931 นางสาว ณัชชา สนธเิกษร

6 สค.301 2026005 นางสาว สพุชิญา สงสวุรรณ

7 สค.301 2026012 นางสาว อกัษราภัค นันตา

8 สค.301 2026041 นางสาว ปภาดา กลอนกลาง

9 สค.301 2026069 นางสาว ธนัชพัฒชมน ธนพันทช์ยพล

10 สค.301 2026152 นางสาว สธุาธนิี น ้าค า

11 สค.301 2026162 นางสาว ปัทมพร นันทมงคลชัย

12 สค.301 2026201 นางสาว อนิทริา ฤกษ์ยาม

13 สค.301 2026207 นางสาว กมลชนก หาญภญิญาคง

14 สค.301 2026278 นางสาว วรัิตนพร เพ็งพฒุ

15 สค.301 2026342 นางสาว อรพรรณ ขาววร

16 สค.301 2026480 นาย พสธุร ศริพิริานนท์

17 สค.301 2026523 นาย นริวทิธ์ ธนะวงศ์

18 สค.301 2026564 นางสาว จฑุาทพิย์ ชอ้นศรี

19 สค.301 2026570 นางสาว กิง่กาญจน์ เกษร

20 สค.301 2026601 นาย ดศิกนุต์ ทศพานนท์

21 สค.301 2026622 นาย ณภัทร ทพิยป์ระพันธ์

22 สค.301 2026655 นางสาว กนกวรรณ โสมนัส

23 สค.301 2026670 นางสาว ธันยชนก จนิดาพล

24 สค.301 2026674 นางสาว มานติา ธาตทุาสี

25 สค.301 2026679 นางสาว ชวัลญา ประทปีชว่ง

1 สค.302 2026734 นางสาว มชัฌญิม์าย์ แสงเทยีน

2 สค.302 2026738 นางสาว นศิารัตน์ คลา้ยประเสรฐิเดชา



3 สค.302 2026756 นางสาว อรณัฏฐ์ สวา่งรุง่เรอืง

4 สค.302 2026768 นางสาว บณุยนุช จโิรจวรนาถ

5 สค.302 2026803 นางสาว น ้าทพิย์ โทบดุดี

6 สค.302 2026821 นางสาว ชลธชิา สอนจันทร์

7 สค.302 2026860 นางสาว ธันยรัตน์ ค าหอมกลุ

8 สค.302 2026911 นางสาว อภภิาวดี เพชรนาม

9 สค.302 2026916 นางสาว พรกมล มั่นคง

10 สค.302 2026950 นาย จริเมธ อนิทรพ์ลับ

11 สค.302 2026967 นางสาว อมัพรษิา มสีมสบิ

12 สค.302 2026979 นางสาว อจัฉรา พลอยไธสง

13 สค.302 2026998 นางสาว น่านน ้า สาค า

14 สค.302 2027286 นางสาว สสุมิา เสลาคณุ

15 สค.302 2027352 นางสาว อบุลรัตน์ เดชะดี

16 สค.302 2027354 นาย พฤทธนัิยส์ เรอืนดารา

17 สค.302 2027451 นางสาว สดุารัตน์ ตรเีพ็ชรรั์ตน์

18 สค.302 2027454 นาย ธรีภัทร รอดมา

19 สค.302 2027460 นางสาว ชลธชิา ขาวชู

20 สค.302 2027465 นางสาว ธันยพร รัตนกลุโรจน์

21 สค.302 2027478 นาย สทุธภัิทร คงพลู

22 สค.302 2027502 นางสาว เกษราภรณ์ พนิจินาม

23 สค.302 2027538 นาย ภัทรพล อาชวเมธกีลุ

24 สค.302 2027572 นาย อดศิร สวา่งแจง้

25 สค.302 2027577 นาย ปกาศติ แซว่อ่ง

1 สค.303 2027578 นางสาว ณัฏฐอ์าภา แน่นชารี

2 สค.303 2027583 นางสาว นุชวรา กมลครุภุาวัฒน์

3 สค.303 2027598 นางสาว ภฤศนี แทเ้ทีย่งธรรม

4 สค.303 2027605 นางสาว ชญานนั์นท์ ฐติวิัฒนกลุ

5 สค.303 2027617 นางสาว พัสกร ภเูขา

6 สค.303 2027633 นางสาว สภัุชชา เอกทัศน์

7 สค.303 2027639 นางสาว สมุารนิทร์ กระบนิ

8 สค.303 2027641 นางสาว สธิารา น่วมศริิ

9 สค.303 2027648 นางสาว ณัฐชยา จันทรพ์ุม่

10 สค.303 2027666 นางสาว ภาพตะวัน วงษ์จนี

11 สค.303 2027717 นางสาว สภัุคธรีา ยองเพชร

12 สค.303 2027753 นางสาว ยศวดี ตดุบัว

13 สค.303 2027822 นาย ชนากานต์ พวงระยา้

14 สค.303 2027854 นางสาว จณัิฐตา ลกูอนิทร์

15 สค.303 2027876 นางสาว นุชสริิ สรุยิา

16 สค.303 2027905 นางสาว พรนิทรอ์ร เฉลยีวชาติ

17 สค.303 2027996 นางสาว กานตม์ณี ค าสมิ



18 สค.303 2027997 นางสาว มณฑริา วังรังกา

19 สค.303 2027998 นางสาว สรุวิภิา เกตกุาง

20 สค.303 2027999 นางสาว วนัชพร เสรมิศรี

21 สค.303 2028002 นางสาว ปภาวรนิทร์ ถาวรสจุรติกลุ

22 สค.303 2028013 นาย บดศีร จันทนะชาติ

23 สค.303 2028118 นางสาว สพุรรณกิาร์ เดชะบญุ

24 สค.303 2010465 นางสาว ชนกิานต์ พันชนะ

25 สค.303 2011972 นางสาว จฑุาภรณ์ มุง่นากลาง


