
ล าดับ รหสันักศึกษา หอ้ง
1 075760304659-5 นางสาวสุกาญจนา เนตรแสง ทบง.57/2
2 075850303248-7 นายปาณัสม์ ดวงใจ ปจล.58/2
3 075850303132-3 นายสหรัฐ โคกออ่น ปจม.58/1
4 075860303036-5 นางสาวกฤษณา ทานนท์ ทจท.58/1
5 075550305118-6 นางสาวจรัญญา จิณปัน ปรค.55/1
6 075750304258-7 นายธนัฐ ประเสริฐชยัชนะ ปบง.57/6
7 075550304821-6 นางสาวพรภัสสร ประเสริฐชยัชนะ ปบส.55/1
8 075760304662-9 นางสาวอภิญญา กาอว่น ทบง.57/2
9 075760304672-8 นายนรากร ศรีโปฎก ทบง.57/2
10 075750303201-8 นายกตัชยั กล่ันไพฑูรย์ ปจล.57/1
11 075760304064-8 นายวัฒนา ทองเสวก ทบบ.57/2
12 075750303052-5 นายพลประวีณ ชาลี ปจท.57/2
13 075550304703-6 นางสาวนิศาชล วังตะพนัธ์ ปบง.55/3
14 075760302002-0 นางสาววันเพญ็ เอกวงศ์ ทตบ.57/1
15 075850304321-1 นางสาวสาริศา ชืน่สงวน ปบง.58/7
16 075650304802-4 นายไพสิฐ ชาติทอง ปบง.56/3
17 075860304063-8 นางสาวศศิธร โตชยั ทบบ.58/2
18 075760304638-9 นางสาวองัคณา ปัจศรี ทบง.57/1
19 075760304019-2 นางสาวเพชรชมพู ชมุแกน่ ทบบ.57/1
20 075760304029-1 นางสาวปวีณา เพง็มาลา ทบบ.57/1
21 075850304320-3 นายเจษต์ฎากร มยัระฉายากลุ ปบง.58/7
22 075850304338-5 นางสาวภัทรสุดา แสงทอง ปบง.58/7
23 075850303136-4 นางสาวศุภพร อาจวิชยั ปจม.58/1
24 075850303111-7 นายกติิพงษ์ อไุร ปจม.58/1
25 075760304078-8 นายทวีศักด์ิ อุน่ทานนท์ ทบบ.57/2
26 075760304081-2 นางสาวปัทมาวรรณ มูณี ทบบ.57/2
27 075750302017-9 นางสาวสุจิตรา กนัหานุ ปตบ.57/1
28 075750305156-2 นางสาวเบญจมาศ มัน่คง ปรค.57/2
29 075750305182-8 นายภูวเนตร เวชภูติ ปรค.57/2
30 075760304065-5 นางสาวนุชาวดี ไชยสุระ ทบบ.57/2
31 075850304385-6 นางสาวสุภาวรรณ สุทธิชวิีนกลุ ปบง.58/8
32 075750303185-3 นางสาวศรินญารัตน์ เกตุสวัสด์ิ ปจม.57/2
33 075650304736-4 นางสาวอภิญญา มีท่อธาร ปบง.56/2
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ล าดับ รหสันักศึกษา หอ้ง
34 075550304677-2 นางสาวอญัชสิา หรุ่มวิสัย ปบง.55/3
35 075760303229-8 นายณัชพล หมวกเสนา ทจล.57/1
36 075760304938-3 นายจตุรพร อคันิฐมนตรี ทบง.57/3
37 075760303224-9 นายสุนทร ทับทิม ทจล.57/1
38 075760302093-9 นายชลพฒัน์ แกว้พมิสาท ทตบ.57/2
39 075760302066-5 นางสาวเนตรนารี ศรีสงวน ทตบ.57/2
40 075760303236-3 นายนรากรณ์ ธรรมภิใจ ทจล.57/1
41 075760304077-0 นางสาวศุภนุช เพื่อบุญมาก ทบบ.57/2
42 075550306015-3 นางสาวอรวรรณ สุภาคนธ์ ปกง.55/1
43 075850302079-7 นางสาวสิริธร พายตะคุ ปตบ.58/2
44 075650316719-6 นางสาวณัฐกานต์ บุญส่ง ปธท.56/1
45 075850305241-0 นายปฏิภาณ จันทร์ศรี ปรจ.58/1
46 075850305242-8 นายสิริศักด์ิ ศรีไชย ปรจ.58/1
47 075850305246-2 นายจักรวาล เพิ่มสุข ปรจ.58/1
48 075850305243-6 นายณัฐภพ ตะนาวศรี ปรจ.58/1
49 075850305009-1 นายวัรภัทร บินกามิตร์ ปรพ.58/1
50 075860303042-3 นางสาวณิชมน รัศมิทัต ทจท.58/1
51 075850303304-8 นางสาวสุธาวี แตงออ่น ปจล.58/3
52 075760304708-0 นางสาวดาว ยอดขาว ทสบง.57/1
53 075860304610-6 นายตุลา หน่องพงษ์ ทบง.58/1
54 075750304331-2 นางสาวเกษมณี หัตถมาศ ปบง.57/7
55 075850303273-5 นางสาวธนันยา นภาชยัเทพ ปจล.58/2
56 075650304756-2 นางสาวสุภัตรา จรูญชยั ปบง.56/2
57 075750304328-8 นางสาวณัฐพร แขตระกลู ปบง.57/7
58 075850302022-7 นางสาวญาฬดาฆ์ คงมี ปตบ.58/1
59 075760304032-5 นางสาวขวัญหทัย สุระมณี ทบบ.57/1
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