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No HN Prename Name Surname
1 12229/64 นาย อนุสรณ์ มังคะวงศ์
2 12234/64 นางสาว ชนิดาภา ธนพรเดชาภัค
3 12260/64 นาย ปริญญา แสนลับสินธ์ุ
4 12307/64 นาย บุญญากรณ์ ทองโฉม
5 12313/64 นางสาว ศุภธนิศร์ ปิยะกุลวรวัฒน์
6 12318/64 นางสาว พรรณวษา พาเสน่ห์
7 12323/64 นางสาว สุภาพร น้อยลา
8 12324/64 นางสาว ชุติมณฑน์ พงศ์พิจิตร
9 12325/64 นางสาว เกษมณี รุ่งอิน
10 12326/64 นาย สุทิวัส สนสกล
11 12328/64 นาย ระพี อินทระ
12 12332/64 นางสาว ศตพร เอ่ียมโฉม
13 12336/64 นางสาว อาทิตติญา ศรีดวม
14 12338/64 นางสาว รัตนสุดา บัวคล่ี
15 12368/64 นางสาว กาญลดา โชติมงคลเดชา
16 12372/64 นางสาว เกศินี มารวย
17 12380/64 นางสาว จิตรลดา งามเลิศ
18 12382/64 นาย พรฉลอง สิริมุรธา
19 12400/64 นาย วัชรวิชญ์ ม่ิงเมือง
20 12446/64 นาย นนทพัทธ์ แตงฉิม
21 12456/64 นาย รัฐกร คงคาเย็น
22 12469/64 นาย ชยพศ วุฒิธรรมกิตติ
23 12515/64 นาย ชนม์ธวัช อาขุบุตร
24 12779/64 นาย จีราวัฒน์ แก้วค า
25 19514/64 นางสาว ธิญาดา วัฒนธงชัย
26 19520/64 นางสาว นิตยา สอนสุข
27 19521/64 นาย เจตริน ใจเอ้ือ
28 19524/64 นางสาว วรัญญา สาระกูล
29 19530/64 นางสาว ชญานิศ แดงสอน
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30 19533/64 นางสาว ธิติมา กล้าแข็ง
31 19540/64 นางสาว สุรัตนวดี แซ่โซว
32 19547/64 นางสาว ปทุมวรรณ ธินวล
33 19554/64 นาย ศิวกร สุวรรณ์สว่าง
34 19556/64 นางสาว โชติกา วรคุณาลัย
35 19564/64 นางสาว ศุภวรรณ สิทธิลักษณ์
36 19566/64 นาย ตวัน พุทธายะ
37 19570/64 นาย ภาคภูมิ ผมงาม
38 19572/64 นางสาว อรญา บ ารุงศิลป์
39 19574/64 นางสาว วิราชินี เนตรจันทร์
40 19575/64 นางสาว ศิรินันท์ สินวิเศษ
41 19576/64 นางสาว ชนาภา ใบกุหลาบ
42 19577/64 นางสาว กุลวดี จันทรวงศ์ไพศาล
43 19578/64 นางสาว วิชุดา ทนสีราช
44 19608/64 นางสาว อัมพวัน สุขนิล
45 19618/64 นางสาว จิรนันท์ สิรกุล
46 19621/64 นางสาว กฤติยา สุวรรณเกษม
47 19623/64 นางสาว ปาจรีย์ นกแก้ว
48 19626/64 นางสาว สุจิตรา เจ๊ะดอเราะห์
49 19628/64 นางสาว ณัฐยากร บุญมา
50 19630/64 นาย ภควัต ธนไพศาลกิจ
51 19631/64 นาย เอ้ืออังกูร คูณพันธ์
52 19632/64 นางสาว มัชฌิมา สวัสทวีพร
53 19634/64 นาย พิฆเนศ เกศส าอางค์
54 19636/64 นางสาว พิฐชญาณ์ โชคย่ิงสวัสด์ิ
55 19637/64 นางสาว ณัฐมล พงษ์สกุล
56 19641/64 นาย ปิยพล ฝูงใหญ่
57 19643/64 นางสาว กุลชา ชินธนทัต
58 19645/64 นางสาว สุปราณี คุ้มวงษ๋
59 19651/64 นางสาว มุขธิดา พลบุญ
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60 19652/64 นางสาว จิดาภา ธวัชวิบูลย์
61 19656/64 นางสาว ณัฐรวี พันพิบูลย์
62 19663/64 นางสาว ศกลวรรณ นาควิจิตร
63 19664/64 นางสาว ปิยะธนา เหมชาติ
64 19670/64 นางสาว อุไรพร เสนเนียม
65 19674/64 นาย ปรินทร์ สายแสงใส
66 19682/64 นาย เฉลิมชัย ยาวะนิล
67 19685/64 นาย ณวรรษ สุนทรวิภาต
68 19688/64 นางสาว นปภัช รัตนเมือง
69 19691/64 นางสาว ศศธร วันนา
70 19697/64 นาย กฤษฎา อุ่นแสง
71 19702/64 นางสาว ปาณิสรา สุรสุขภูมิ
72 19703/64 นาย กิติศักด์ิ ไชยเชษฐ์
73 19704/64 นางสาว ลลิตภัทร ฉันส าราญ
74 19716/64 นางสาว ญาดา ลิขิตลือชา
75 19717/64 นางสาว ปาริชาติ พุทธชูชาติ
76 19718/64 นางสาว ขนากานต์ ก ากัดวงษ์
77 19719/64 นางสาว วนิดา ปีนะถา
78 19720/64 นางสาว ชนัญชิดา จันทร์ดี
79 19721/64 นาย ต้นหน เช่ือมไธสง
80 19722/64 นางสาว สุภัทตรา สนธิโพธ์ิ
81 19724/64 นางสาว อาริตา สู้ทุกทิศ
82 19726/64 นาย กฤตัชญ์ แปลกประจิตร
83 19732/64 นางสาว นารากร มีบุญสูง
84 19733/64 นางสาว กรกนก ผลสวัสด์ิ
85 19741/64 นาย มงคล ช่ืนชม
86 19752/64 นาย วรัญญู จ้ิมล้ิม
87 19753/64 นาย นพณัฐ อ่อนน้อม
88 19756/64 นางสาว สุธาพร รัตนเสรีวัฒน
89 19757/64 นางสาว มานิตา สุทธิแสน
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90 19758/64 นาย นายวุฒิเดช ม่วงพุฒ
91 19761/64 นางสาว ณัฏฐ์ชนก หนูพัฒน์
92 19762/64 นางสาว จิราภา คงทรัพย์เกษม
93 19763/64 นางสาว อัจฉรา แซ่โง้ว
94 19764/64 นางสาว พณรัตน์ ช านาญศรี
95 19765/64 นาย นราวิชญ์ คุ้มโฉม
96 19768/64 นางสาว อาทิตยา เถียรถาวร
97 19770/64 นางสาว ธัชรินทร์ กระวินทร์
98 19773/64 นางสาว สุภารัตน์ พงษ์ธานี
99 19776/64 นางสาว วริศรา คล้ายหาญ
100 19779/64 นางสาว ชญาณิศ ธีรกุล
101 19782/64 นางสาว วริศรา สุขแย้ม
102 19783/64 นางสาว กมลวรรณ จันครา
103 19788/64 นางสาว อัมภิการ์ กองค า
104 19792/64 นางสาว ปิยะธิดา โพธ์ิศรีมาตร
105 19794/64 นางสาว ศิริลักษณ์ แสงส าลี
106 19796/64 นางสาว บัณฑิตา ศิวิลัย
107 19798/64 นางสาว นพวรรณ คงม่ัน
108 19805/64 นางสาว จูน พวงแก้ว
109 19818/64 นางสาว สุทธิดา เรืองไชย
110 19820/64 นางสาว ตรีรัตน์ นิศานารถ
111 19829/64 นางสาว จิรวรินทร์ ปรีชาเดช
112 19831/64 นาย เตชสิทธ์ิ ศรีเรือง
113 19835/64 นาย พุฒิพงศ์ พวงประเสริฐ
114 19845/64 นางสาว ไรวดา แท่นทอง
115 19847/64 นางสาว กชกร หาญมานบ
116 19851/64 นางสาว สนิดา โพธ์ิ ศรี
117 19855/64 นางสาว วรปรัชญ์ มีใจเย็น
118 19860/64 นาย นวพล อนุประเสริฐ
119 19864/64 นาย อนุสรณ์ อินทร์สุข
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120 19868/64 นาย ณัฐดนัย ไหมชุม
121 19870/64 นาย เบนจามิน บัคลีย์
122 19871/64 นางสาว เบญญาภา พวงพิทักษ์กุล
123 19873/64 นางสาว ณัฐธยาน์ อาชวพิสิฐ
124 19875/64 นาย พนธกร อินพงษ์
125 19890/64 นางสาว เสาวลักษณ์ พาทอง
126 19901/64 นางสาว ปพิชญา กมลเช้ือ
127 19902/64 นางสาว พัชราภรณ์ วารีวณิชพันธ์
128 19903/64 นาย วรเมธ เจริญพารากุล
129 19906/64 นางสาว สุรีวัลย์ สามารถ
130 19908/64 นางสาว รจเรจ เจริญสุข
131 19909/64 นางสาว ณัฏฐา ฤกษ์วรรณ
132 19911/64 นาย ธวัชชัย สายเป้า
133 19914/64 นางสาว ชนกสุดา จันทร์พุ่ม
134 19919/64 นาย พีระกานต์ เช้าโฉม
135 19928/64 นาย ไพบูลย์ เกียรติเอ่ียม
136 19930/64 นางสาว หทัยภัทร ศรีสอาด
137 19934/64 นาย ชัยเฉลิม สุดแสง
138 19938/64 นาย ธนพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ 
139 19941/64 นางสาว ประภัสสร เม่ียงบัว
140 19945/64 นางสาว นริศรา พิมพิรัตน์
141 19948/64 นาย สุธิพงษ์ ดีสุดจิตต์
142 19949/64 นาย ยศพนธ์ กองแก้ว
143 19950/64 นางสาว ช่อฉัตร วารีวนิช
144 19951/64 นาย ธีรภัทร แววพิลา
145 19954/64 นาย สัมฤทธ์ิ ล้ิมสกุล
146 19957/64 นางสาว ธัญญารัตน์ หมอกมีชัย
147 19963/64 นาย ศุภชัย ระย้าเพ็ชร
148 19967/64 นางสาว ศศิธร ทับทิมเทศ
149 19969/64 นางสาว สุคนธมาศ ม่วงคลองใหม่
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150 19974/64 นางสาว วชิรญาณ์ งังเอ่ียมบุญ
151 19977/64 นางสาว สุดารัตน์ แก้วมืด
152 19980/64 นางสาว ปรญา เวปุลานนท์
153 19982/64 นางสาว กวิสรา อ้นอ่อน
154 19983/64 นางสาว ศุภากร นาโพธ์ิ
155 19984/64 นางสาว วนัชพร พิมพ์เพ็ง
156 19985/64 นางสาว พิมภัสสร มุสิกะทัต
157 19986/64 นาย ธนกิจ สุขเกษม
158 19989/64 นางสาว ธมลวรรณ หงษ์กุลบุตร
159 19992/64 นาย ก าจร ดอนแก้วภู่
160 19993/64 นางสาว อติญา กัสปะ
161 19995/64 นางสาว ณัฐพิไล ศิริโรจน์
162 20009/64 นางสาว ภิญญดา ธงภักด์ิ
163 20013/64 นางสาว มณิสตา แย้มอุทัย
164 20016/64 นางสาว ธมลวรรณ สองเมือง
165 20018/64 นางสาว อนัญพร ขุมเพชร
166 20027/64 นาย สิรวิชญ์ ฉวีพจน์ก าจร
167 20033/64 นางสาว ณัฏฐา แสงบุญเกิด
168 20035/64 นางสาว สุธาทิพย์ มีอนันต์
169 20042/64 นางสาว พิมพ์นิภา ปุนเรศ
170 20043/64 นางสาว อัณศยา ฉบับประภา
171 20044/64 นางสาว บุณยาพร พวงสาโรจน์
172 20045/64 นางสาว ณัฐดาวรรณ สิงห์เสริมวงศ์
173 20047/64 นางสาว สุภาณี เบ็ญจศักด์ิ
174 20053/64 นางสาว แคทลียา เสือฉิม
175 20056/64 นางสาว รุ่งนภา ศรีวัฒนพงศ์
176 20060/64 นางสาว ศจีรัตน์ โกศลดิลก
177 20063/64 นางสาว ชลมารค บุญธรรม
178 20066/64 นาย ธีระพัฒน์ บุญลอย
179 20070/64 นางสาว นิธินันท์ พวงสันเทียะ
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180 20072/64 นางสาว กัณญณัฐ ด้วงศิริ
181 20078/64 นางสาว นัญลักษณ์ บุญเช้ือ
182 20079/64 นางสาว ปนัดดา โนเปลือย
183 20080/64 นาย ศิโรจน์ ตุ้มโหมด
184 20085/64 นางสาว วรดา จันทร์จ่าย
185 20090/64 นาย พุฒิชาติ มโนธรรมากุล
186 20093/64 นาย ธีระพงษ์ ชัยสงค์
187 20101/64 นางสาว วราภรณ์ พงศ์กล่ า
188 20102/64 นาย ปิยะพงษ์ มากแก้ว
189 20110/64 นางสาว อารยา บรรเทา
190 20111/64 นางสาว วันวิภา ห้วยหงษ์ทอง
191 20114/64 นางสาว ยุพาวดี อุดมผล
192 20119/64 นางสาว อภิชญา อินทราชัย
193 20122/64 นางสาว รุ่งนภา ใจอุ่น
194 20123/64 นางสาว เกวลิน ถาวรนิละ
195 20125/64 นางสาว สุนันทา ไตรฆ้อง
196 20127/64 นางสาว มณียา พรหมมานะ
197 20128/64 นางสาว ทิพวัลย์ สุรัญญาพฤติ
198 20136/64 นางสาว ปภาวรินท์ ซ้ิมประเสริฐ
199 20139/64 นางสาว กชกร ยศศิริ
200 20143/64 นาย ธนากร กู้เชิดชูวงศ์
201 20144/64 นางสาว นวรัญญา ฉ้ินเต้ียง
202 20146/64 นางสาว ปรวรรณ ตุ้งแก้ว
203 20152/64 นางสาว บุพกา เกตุเหม
204 20156/64 นางสาว อุมาพร รอดสุโข
205 20158/64 นางสาว ชญาดา วิเศษฤทธ์ิ
206 20170/64 นางสาว อิศริยาภรณ์ บุญศิริ
207 20171/64 นางสาว ทักษิณา แก้วใหญ่
208 20187/64 นางสาว นภนุช ธนกุสุมาลย์
209 20189/64 นางสาว อภิญญา สังข์หม่ืนนา
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210 20191/64 นาย ธนวิชญ์ นุ้ยหมัด
211 20195/64 นางสาว เสาวณีย์ อินทร์แก้ว
212 20199/64 นางสาว กฤติกา ศุภวินัย
213 20201/64 นาย กฤตพจน์ ภู่ประดิษฐ
214 20212/64 นางสาว อนุศรา  เดช สนธิ
215 20221/64 นาย วสุ บุญอนันต์
216 20222/64 นางสาว พัชริดา แสงประกาย
217 20225/64 นางสาว พจนี ประทุมเม
218 20226/64 นางสาว วันวิสา มหาพรหม
219 20227/64 นางสาว ณัฐชนนท์ อาสนสุวรรณ์
220 20247/64 นางสาว วรรษมล มณีผล
221 20248/64 นางสาว ขวัญเมือง ร่วมพุ่ม
222 20250/64 นาย ภาณุพงศ์ ศรีเมือง
223 20253/64 นาย วุฒิพงษ์ ม่ันคง
224 20256/64 นางสาว ธัญชนก อาภาภิรม
225 20262/64 นางสาว รพีพร บุตรจุมปา
226 20268/64 นางสาว วรัมพร ต้ังตระกูลลาภ
227 20269/64 นางสาว ณัฐธิกา อ่วมแจ้ง
228 20277/64 นาย ทนงศักด์ิ ทะปัญญา
229 20279/64 นางสาว สุริเยนทร์ จันทรพินิจ
230 20280/64 นางสาว พัชรี ใจวังโลก
231 20282/64 นาย ธนทัต มีโหมด
232 20363/64 นางสาว อารียา ภู่ส าลี
233 20365/64 นางสาว อรกานต์ สันติรักษ์
234 20366/64 นาย วิษณุศักด์ิ เสียงเลิศ
235 20368/64 นาย ฉัตรชัย ด้วงมี
236 20375/64 นางสาว ณัฐจิราพัชร ฐินากร
237 20378/64 นาย นภัส อาสา
238 20379/64 นางสาว จิดาภา ใหม่ตัน
239 20380/64 นางสาว ยลดา แสงอ่อนตา
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240 20383/64 นางสาว จตุพร เมียงอารมย์
241 20384/64 นางสาว ธีราภรณ์ เอ่ียมแดง
242 20386/64 นางสาว ธัญญธร เอ่ียมทิม
243 20391/64 นางสาว ปิยะดา สุขสว่าง
244 20395/64 นางสาว อรวรรณ กิติอาษา
245 20397/64 นางสาว ศิริกร เจริญวัฒนาสุข
246 20400/64 นางสาว อรัญญา เพ่ิมวงษ์
247 20401/64 นางสาว อารีพร ทองปรุง
248 20411/64 นาย ศรายุธ ประทักขินัง
249 20414/64 นางสาว โชติรส กุ้ยบ ารุง
250 20416/64 นาย ศรายุทธ อุบลวรรณ์
251 20420/64 นางสาว พรพิมล ภู่ระหงษ์
252 20421/64 นางสาว กาญจนา อยู่แอ
253 20422/64 นางสาว กัญญารัตน์ คงชาติไทย
254 20426/64 นางสาว จารุวรรณ อยู่สุข
255 20428/64 นางสาว อารยา ยอดกาวี
256 20431/64 นางสาว อภิกมลพัชร ธนชาตทวีทรัพย์
257 20432/64 นางสาว ยุวธิดา หล้าวงศา
258 20434/64 นางสาว รวิสรา ปิตะโหตร์
259 20435/64 นางสาว ณัฎฐณิชา ปานจันทร์
260 20436/64 นางสาว ปริศนา เฉลิมญาติ
261 20440/64 นาย สัญชัย นวลวงศ์
262 20442/64 นาย ธนวัฒน์ แช่มศรี
263 20467/64 นาย วรากรณ์ แสนพันธ์
264 20476/64 นางสาว วรรณรดากร รัตนานิคม
265 20479/64 นางสาว มนัสวี ชาติไทย
266 20483/64 นางสาว เพ็ญนภา สุขงาม
267 20484/64 นางสาว แพรวา อ านาจศักด์ิ
268 20485/64 นางสาว วรญา พานิช
269 20490/64 นาย ศรัณย์ ก่อเกียรติตระกูล
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270 20492/64 นางสาว นลินนิภา เอมแจ้ง
271 20493/64 นางสาว รุจิรา แซ่ต้ัง
272 20497/64 นาย นันทวุฒน์ กิติพงษ์
273 20499/64 นาย รัตศักด์ิ เกษทอง
274 20501/64 นาย จิตรศิลป์ ม่วงบ ารุง
275 20508/64 นาย วีรโชติ บุญสิริจรัสพร
276 20514/64 นาย สหรัฐ ล้ิมเจริญ
277 20516/64 นางสาว กุลภรณ์ คะเหลา
278 20517/64 นางสาว วาสิตา ชัยแสง
279 20520/64 นางสาว นวภัส รัตนวรรณี
280 20533/64 นางสาว กานต์ทิตา อนันตะ
281 20534/64 นางสาว ชนกนันท์ ลายเขียน
282 20536/64 นางสาว ขวัญชนก จุลเพ็ญ
283 20537/64 นางสาว จุฑาภัทร เหินสว่าง
284 20539/64 นางสาว กุลณัฐ ผ่องพรรณผาติ
285 20542/64 นาย ณัฐวุฒิ จันทร์รักษ์
286 20546/64 นางสาว สาริศา -
287 20547/64 นาย อานงค์ นิวงษา
288 20552/64 นางสาว จุฬาฐินี เปล่ียนแสงศรี
289 20553/64 นาย ศุภกรณ์ ไชยพิมพ์
290 20554/64 นางสาว ณัฐรดา สายปัญญา
291 20556/64 นางสาว สุธาวินี ขาวอุบล
292 20557/64 นางสาว อุมาวดี กลึงพุดซา
293 20559/64 นางสาว ปณิศา -
294 20560/64 นางสาว เมขลา จันตะดี
295 20562/64 นางสาว รวิพร ต้ังภักดีตระกูล
296 20565/64 นางสาว กานติมา ไกรสะรัมย์
297 20570/64 นางสาว แก้วกานต์ กิจโสภี
298 20576/64 นางสาว ปัณฑิกา สมแรง
299 20578/64 นาย ภูธเนศ บุญสุวรรณ์
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300 20584/64 นาย ณัฐวุฒิ โสสุ่ย
301 20587/64 นางสาว ณัฐวรรณ โพธิวราพรรณ
302 20588/64 นาย ณรชัย ฉิมพาลี
303 20590/64 นาย วัฒนสิน สว่างศรี
304 20591/64 นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณเทศ
305 20593/64 นางสาว เอมมิกา พันธ์สมศรี
306 20594/64 นางสาว ชนาพร น้อยโจม
307 20595/64 นางสาว นพวรรณ หนาแน่น
308 20598/64 นาย ธาดา วารสุข
309 20601/64 นางสาว กมลชนก รุ่งเรือง
310 20602/64 นาย สหรัถ กะสุมา
311 20604/64 นางสาว พิมพ์นารา ศรีโสภิต
312 20607/64 นางสาว ภรภัทร โอภาสขจรเดช
313 20609/64 นาย ทิวานนท์ ทนุบ ารุง
314 20610/64 นางสาว ทิพย์ภารัตน์ ชมเด็จ
315 20618/64 นางสาว ณัฐสุภา มงคลการ
316 20619/64 นางสาว รมณ แก้ววังอ้อ
317 20620/64 นาย ธนวัฒน์ ปุปล่ัง
318 20622/64 นาย ณัฐนันท์ จันทสิงห์
319 20627/64 นาย ปราชญ์พันธ์ุ โสมรักษ์
320 20630/64 นางสาว จุรารัตน์ นุ่มทองค า
321 20635/64 นางสาว ดุสิตา อังศุวัฒนากุล
322 20636/64 นางสาว ธันญานุชร์ สุวรรณอาภรณ์ 
323 20643/64 นาย ธัญพิสิษฐ์ กล่ินพลับ
324 20647/64 นางสาว พาณิภัค จิตรอ าพัน
325 20659/64 นาย ภัทรพล ธงทอง
326 20660/64 นางสาว กัญญารัตน์ คงไพรสัตน์
327 20661/64 นางสาว ภานุชนาฎ พิลุน
328 20662/64 นางสาว อัญชิสา อินทองหลาง
329 20664/64 นางสาว พิชญา สิรมานนท์
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330 20666/64 นางสาว ปัฐมาภรณ์ นวนศรี
331 20667/64 นางสาว พิมลวรรณ เกษสีไพร
332 20668/64 นางสาว กาญจนา ถ่ินอุบล
333 20669/64 นางสาว นฤมล ธรรมชาติ
334 20671/64 นางสาว สุนันทา ฉิมพลี
335 20679/64 นางสาว เกวลิน นวลเกษม
336 20684/64 นางสาว อภิรดี ศรีแพงมนต์
337 20687/64 นางสาว วรรณศิริ โต๊ะหวัง
338 20701/64 นางสาว ณัชชา พูลพ่วง
339 20709/64 นางสาว รชยา อินธนู
340 20712/64 นาย ศุภณัฐ เทพนุรักษ์
341 20726/64 นาย ณรงค์ศักด์ิ ไชยวัฒน์กิจบุญ
342 20729/64 นางสาว ปณิฎฐา จันวงเดือน
343 20730/64 นางสาว ณัฐนรี ธรรมนิตย์ถาวร
344 20733/64 นาย สุพัฒพงค์ คงจูด
345 20734/64 นางสาว ณัฐพร แจงเจริญ
346 20736/64 นาย ธนากร ยอดจันทร์
347 20744/64 นางสาว วิภาดา ไชยสุวรรณ
348 20745/64 นางสาว ปริยกร บุญเชิด
349 20746/64 นางสาว สุกัญญา กรรณศร
350 20750/64 นางสาว ญนันทพร มีเคลือบ
351 20756/64 นางสาว เพชรฟ้า ค าพันธ์
352 20770/64 นางสาว ฐานิตา เชียงนิยม
353 20780/64 นางสาว วิภาวรรณ พรรณล าเจียก
354 20786/64 นางสาว ธนภรณ์ แก้วลอยฟ้า
355 20789/64 นาย ทวีรัชต์ กลับกระโทก
356 20803/64 นางสาว เมริกา พลังเดช
357 20805/64 นางสาว มนัสชนก มูลประดิษฐ
358 20806/64 นางสาว ธีราพร เพ็ชรด้วง
359 20813/64 นางสาว นันท์นภัส มาระศิริ
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360 20815/64 นางสาว กุลิสรา เพ็งทอง
361 20817/64 นางสาว อริสา คงนาวัง
362 20819/64 นางสาว นฤมล กะอาจ
363 20822/64 นางสาว เมทินี เขียวอ่อน
364 20823/64 นางสาว นพวรรณ สีมา
365 20824/64 นางสาว นฤมล ดิษยบุตร
366 20826/64 นางสาว อลิสา นันสูงเนิน
367 20829/64 นางสาว ณัฏฐิการ์ ภักดีสุวรรณ
368 20830/64 นาย ณัฐพงค์ เกียรติธนากิตต์ิ
369 20831/64 นางสาว ปณิฐา ช่วยใจดี
370 20836/64 นาย ธนวัฒน์ ปิยะวรรณะกูล
371 20838/64 นางสาว อภิสรา ปัญญาประโชติ
372 20845/64 นางสาว กนกทิพย์ งามละม้าย
373 20846/64 นางสาว เบญจวรรณ ข้อเกียรต์ิสกุล
374 20849/64 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ศรีภิรมย์
375 20852/64 นางสาว อมลวรรณ ตันซิน
376 20854/64 นางสาว พัชรา ต๊ะถาวงค์
377 20867/64 นางสาว ชาลิสา รักษาศรี
378 20877/64 นางสาว พิยะดา ช้างทอง
379 20883/64 นางสาว นิศาชล งามแสง
380 20884/64 นางสาว ฐิติมา จันลา
381 20890/64 นาย นครินทร์ รัตตานนท์
382 20898/64 นางสาว ขวัญใจ นามมล
383 20899/64 นางสาว สิริลักษณ์ เจียมพิจิตร์
384 20905/64 นางสาว ธัญญ์ฐิตา ธนสินนพฉัตร์
385 20906/64 นาย จิรวัฒน์ แก้วกลม
386 20907/64 นางสาว กันย์สินี กันทิพน์
387 20908/64 นางสาว พรชนก แสนเสนาะ
388 20912/64 นางสาว พรรณพัชร พรหมกระจ่าง
389 20913/64 นาย ชัชคม พิบูลธนาวนิช
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390 20914/64 นาย พงศธร พันธ์ศรี
391 20918/64 นางสาว อรอนงค์ อ่อนมาสาย
392 20920/64 นางสาว นัฐมล เหรียงบ ารุง
393 20925/64 นาย นครินทร์ บุญเกิด
394 20927/64 นาย ศุภณัฐ ผันผล
395 20928/64 นางสาว อรปรียา กองทองนอก
396 20929/64 นางสาว นันท์นภัส ปราบคช
397 20933/64 นาย ชนิตพล จักรโสภา
398 20937/64 นาย มารุต พันธ์พิทักษ์
399 20944/64 นาย กิตติคุณ สุขสภา
400 20945/64 นางสาว บุษกร เต็มหัตถ์
401 20946/64 นาย คณธัช แสงนคร
402 20963/64 นาย ธงชัย พาลีเขต
403 20965/64 นางสาว วลัยลักษณ์ อินทะเสน
404 20968/64 นาย จิรายุธ ศึกษากิจ
405 20969/64 นาย ศุภชัย เปไสล
406 20976/64 นางสาว ศศินิภา แซ่กอ
407 20977/64 นางสาว ประภัสสร ไวยกิจจา
408 20978/64 นางสาว จารุวรรณ สังกลมเกล้ียง
409 20979/64 นางสาว ศุภิสรา บุญรัตนะวงศ์
410 20980/64 นางสาว โชติมณฑน์ ชายฝ้ัน
411 20982/64 นาย อนุสรณ์ อัดใจ
412 20984/64 นางสาว ณัฐปภัสร์ ศรีภูเวียง
413 20987/64 นาย ธานัท ค าหอมกุล
414 20991/64 นางสาว ชลิตตา เนตรบาล
415 20997/64 นางสาว จณิสตา เสียงเพราะ
416 21001/64 นางสาว เสาวลักษณ์ มีเคลือบ
417 21005/64 นาย ชนสิษฎ์ ศศิธรนภาพันธ์
418 21007/64 นางสาว จิราภรณ์ ยะบุญมี
419 21008/64 นางสาว ทักษพร สมุทรักษ์
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420 21012/64 นางสาว ชิดชนก เขียวอ่อน
421 21014/64 นางสาว รัญญารัตน์ โพธ์ิดี
422 21017/64 นางสาว แคททรียา ศิลประเสริฐ
423 21020/64 นางสาว อังค์วรา ม่ันใจ
424 21027/64 นางสาว ชนิษฐา กุดนอก
425 21030/64 นางสาว ชนัดดา นะดาบุตร
426 21031/64 นางสาว หทัยกรานต์ เห้ียมหาญ
427 21034/64 นางสาว กุลนิษฐ์ แกล้วกล้า
428 21038/64 นางสาว พลอยไพลิน ก่ิงก้าน
429 21042/64 นาย อภิสิทธ์ิ เจจือ
430 21045/64 นางสาว ปริณดา มลมิตร
431 21046/64 นางสาว วรรณิษา วงษ์หาญ
432 21049/64 นางสาว ประวีณา อัตมา
433 21051/64 นางสาว สุปรียา จันทร์กระจ่าง
434 21053/64 นางสาว วิกานดา เตชะสัมพันธ์
435 21059/64 นางสาว ลักษมี อิศรางกูร ณ อยุธยา
436 21072/64 นางสาว ณิชชาอร สีตบุตร
437 21073/64 นางสาว สุดาทิพย์ เปะประโคน
438 21075/64 นางสาว ชุติกาญจน์ บุญปก
439 21091/64 นาย ไกรวิชญ์ ธรรมสร
440 21092/64 นางสาว ฐิตาภา เหลียวจันทร
441 21119/64 นาย วรเมธ สุทธิดาจันทร์
442 21123/64 นางสาว รชนีกร หม่ันมาก
443 21124/64 นางสาว เยาวลักษณ์ ตะโกจีน
444 21125/64 นางสาว ปาริชาต ภาสินิจ
445 21126/64 นางสาว ยุพาภรณ์ ทองอินทร์
446 21129/64 นางสาว ศศิธร สาระกิจ
447 21133/64 นาย อนุรักษ์ แซ่ท้าว
448 21141/64 นาย กรพัฒน์ จงสวัสด์ิธนกุล
449 21143/64 นางสาว ปนัดดา ดีเลิศ
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450 21147/64 นาย อาธิป ตรงมหวิเศษ
451 21150/64 นางสาว สุธินี สนธิสุวรรณ
452 21151/64 นางสาว ศิริญา วัฒนาจิรกุล
453 21154/64 นาย ภูมิมนัส นครังสุ
454 21156/64 นาย ชานนท์ โชตะนา
455 21160/64 นาย กฤศ วรานันท์อังกูร
456 21163/64 นางสาว ธัญญภรณ์ บุญประจวบ
457 21164/64 นางสาว ปฐมพร พัฒนะจุฑา
458 21167/64 นาย ชนาเทพ สินสืบผล
459 21168/64 นางสาว ธันย์ชนก วงศ์ดี
460 21170/64 นางสาว หทัยภัทร จิตรอ่ิม
461 21172/64 นางสาว วรรณพร อินทร์สว่าง
462 21176/64 นางสาว พรนิภา แอนโก
463 21179/64 นางสาว โชษิตา มุกดาสนิท
464 21180/64 นางสาว กรรณิการ์ สุขคะตะ
465 21182/64 นางสาว ประภัสวรรณ อุคติ
466 21183/64 นาย พุทธินันท์ โชติธนกิจอนันท์
467 21186/64 นาย ธนวัฒน์ ทิมฉิมพลี
468 21192/64 นางสาว นพเกษ จ าปาค า
469 21196/64 นางสาว มณีรัตน์ หุ่นทอง
470 21197/64 นางสาว เบญจวรรณ สุขศรีจักรวาฬ
471 21198/64 นางสาว เบญจมาศ โรจนลภัสปรีดา
472 21203/64 นาย นภัสกร ไชยศรีสุด
473 21226/64 นาย จิรกิตต์ิ นาจ าปา
474 21234/64 นางสาว พิมพ์อัปสร อุทยานานนท์
475 21252/64 นางสาว นิตยา คัมภีระ
476 21254/64 นาย ณัฐพล มัณฑุกานนท์
477 21255/64 นาย ปภพ หม่ืนอินทร์
478 21263/64 นางสาว ณัฐวรรณ ท่ังทอง
479 21271/64 นางสาว ศิวัชญา ศุทธยาลัย
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480 21287/64 นาย กิตติคม แสงส าลี
481 21290/64 นาย ธนดล สิงหเสนี
482 21291/64 นาย ธนพัฒน์ แก้วแสง
483 21292/64 นาย ณัฐวัตร ติมุลา
484 21299/64 นาย กฤษฎา นุชโยธิน
485 21300/64 นาย อนุชา ตงสาลี
486 21301/64 นางสาว ตรีเนตร นกสว่าง
487 21304/64 นาย ศุภชัย ฉัตรมงคลรัตน์
488 21305/64 นางสาว สุมินตรา ม่วงพรวน
489 21308/64 นางสาว กนกวรรณ อ้นมี
490 21311/64 นางสาว นิรชา วังงาม
491 21313/64 นาย วีรศรุต ทิศา
492 21314/64 นางสาว กมลชนก หฤษฎ์เธียร
493 21315/64 นาย ปุ ณณวัฒน์  ทรัพย์อาภรณ์ 
494 21326/64 นางสาว รติรส หล่ าน้อย
495 21327/64 นาย ภัทรศักด์ิ ทัฬหปริญญา
496 21329/64 นาย ปวชัย จงเจริญศิริ
497 21334/64 นาย รดมพล ดวงต๋า
498 21336/64 นางสาว นภกมล ศรีสวัสด์ิ
499 21337/64 นางสาว แพวา สุพรรสมภพ
500 21343/64 นาย ปารมี ตันตราจิณ
501 21344/64 นาย ศุภณัฐ น้อยสุภา
502 21351/64 นาย อดิศักด์ิ มงคลเจริญ
503 21352/64 นาย ณภัทร ผลงาม
504 21359/64 นางสาว สิริณญา เกตุนาค
505 21365/64 นาย ชนานุวัตร ฉายศรี
506 21371/64 นาย ณัฐวุฒิ แก้วภาพ
507 21380/64 นางสาว ชนิษฐา ต้นแทน
508 21381/64 นางสาว สันต์หทัย เจริญภิญโญ
509 21382/64 นาย ณัฐพงศ์ สมบูรณ์
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510 21389/64 นาย เมธัส ยังศิริ
511 21395/64 นางสาว สิริลักษณ์ ชูช่วยชีวิต
512 21396/64 นางสาว กนกวรรณ บุญศรี
513 21397/64 นาย ธัญกร บุรีทาน
514 21398/64 นางสาว ฐิติมา มังกร
515 21399/64 นาย ชลสิทธ์ิ ลัคนาวิพุธ
516 21402/64 นางสาว บัววรุณ ช่างต่อ
517 21403/64 นางสาว นุชนาถ ขันตี
518 21404/64 นางสาว วรรณภาพร จันอิน
519 21410/64 นางสาว ศิลป์สุภา พันธ์ุสัมฤทธ์ิ
520 21412/64 นางสาว กุลนิษฐ์ เนียมสังข์
521 21414/64 นางสาว ปรารถนา พูนศรี
522 21416/64 นาย ปริญญา ทีโพนทัน
523 21421/64 นางสาว ศศิกานต์ มอญขาม
524 21426/64 นางสาว กัญป์ชญาณ์ นิธิปริยาวัฒน์
525 21427/64 นางสาว นริศรา วุฒิอ่อน
526 21428/64 นางสาว จุฑาภรณ์ สองเมือง
527 21429/64 นางสาว รินทร์ลภัส จิรพัชรอุดมเดช
528 21432/64 นางสาว กนกพร หน่อโนรี
529 21433/64 นางสาว ญาณิศา วรจิตร์
530 21434/64 นาย ดนิรุจ เศษมาก
531 21435/64 นางสาว วิลาสินี หลีน้อย
532 21436/64 นางสาว สุภาวดี ใจสมคม
533 21439/64 นาย วุฒินันท์ สุขทองหล่อ
534 21440/64 นางสาว ณัฐวรรณ ภักดี
535 21441/64 นางสาว สตรีรัตน์ จันทร์ศรีละมัย
536 21442/64 นาย จิรกฤต ชีวีวัฒน์
537 21444/64 นางสาว ชนากานต์ พ่วงแย้ม
538 21445/64 นางสาว ชฎาธาร เพาะเจริญ
539 21446/64 นางสาว สรัลทิพย์ ย่ิงพรภัสสร
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540 21448/64 นางสาว อรอนงค์ รักหน่ึง
541 21449/64 นางสาว อรัญญา อาจวิชัย
542 21450/64 นางสาว จิตรลดา นรินทร์
543 21451/64 นางสาว พัชรินทร์ รัตนภักดี
544 21459/64 นางสาว สุทธิดา ค้ าคูณ
545 21460/64 นางสาว กชพร ลอยครบุรี
546 21465/64 นางสาว เพ็ญลักษณ์ จงมหวิญญู
547 21466/64 นาย ภาสพงษ์ อยู่สวัสด์ิ
548 21470/64 นางสาว ปวันรัตน์ นาคน้อย
549 21472/64 นางสาว ลักษ์สุดา เคนท้าว
550 21473/64 นางสาว สิรีธร วงศ์บุดดี
551 21474/64 นาย เทภากรณ์ โลหิตรัตนะ โลหิตรัตนะ
552 21475/64 นาย อรรถศร เมฆเคล่ือน
553 21479/64 นางสาว ณัฐณิชา เภาแพง
554 21485/64 นางสาว ประวินนา ประดิษฐ์
555 21486/64 นางสาว อราดา สินสุวรรณนุกูล
556 21487/64 นางสาว วรรณพร แก้วคง
557 21490/64 นางสาว นิชดา พุ่มสุข
558 21491/64 นางสาว ธันยชนก นิลศิริ
559 21500/64 นางสาว ญาดา สุรภาพนาวิน
560 21501/64 นางสาว นภสกรณ์ ค าหอมกุล
561 21508/64 นางสาว ณชนก อู่ขุน
562 21510/64 นางสาว วรพร ปรีชาวงศ์
563 21518/64 นาย นันทพงศ์ กุลบุตร
564 21521/64 นางสาว วนิดา ศุขเจริญ
565 21522/64 นางสาว ลัดดาวัลย์ แก้วมณีวงค์
566 21526/64 นาย ภูดิศ พรศรีเจริญกุล
567 21528/64 นางสาว พัชรีพร เปล่ียนทอง
568 21535/64 นางสาว ชุติมา สิงห์ครุธ
569 21536/64 นางสาว สุวิมล จันทะโมคา
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570 21537/64 นางสาว พิชญ์นรี บุญศิริ
571 21538/64 นางสาว ธัญลักษณ์ มีทอง
572 21542/64 นาย พรพรหม ศรมณี
573 21547/64 นางสาว อาทิตยา เกิงฝาก
574 21556/64 นาย สุธามาศ เพียรวรรณวณิช
575 21561/64 นาย ธินสร แก้วมณีวงศ์
576 21576/64 นางสาว ธนาพร นารีจันทร์
577 21579/64 นางสาว ชญาดา สิโนทัย
578 21581/64 นางสาว ลดาพร คุ้ยกระบวน
579 21582/64 นางสาว ธิดารัตน์ วันเพ็ญ
580 21586/64 นาย กานต์ ขานรัมย์
581 21590/64 นางสาว ธันยพร สายธิยศ
582 21592/64 นางสาว จิราพัชร ทองโต
583 21593/64 นาย นราเทพ พานิชดี
584 21594/64 นางสาว วราภรณ์ เวชสาร
585 21596/64 นาย ศุภวิชญ์ จิตรพินิจชอบ
586 21603/64 นางสาว ป่ินมณี สุภารี
587 21604/64 นางสาว พนิดา มาตรังศรี
588 21605/64 นางสาว พรชนัน หันหวล
589 21607/64 นางสาว ปลิตา ช่างกล
590 21611/64 นาย จิรพัฒน์ ธิมาทาน
591 21614/64 นาย จีรศักด์ิ จันทร์นิล
592 21624/64 นางสาว กมลลักษณ์ ศิริพล
593 21625/64 นางสาว จินตฬีร์ ม่วงใจรัก
594 21631/64 นางสาว ธนาภา คมสัน
595 21639/64 นางสาว สุรีภรณ์ เงาะล าดวน
596 21648/64 นาย วรโชค มีหิริ
597 21651/64 นาย ณัฐวุฒิ ศรีสมุทร
598 21652/64 นางสาว เปมิกา สังขมาน
599 21661/64 นาย สหัสทัศน์ ชิวหา
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600 21662/64 นาย ปฏิภาณ ทับสาร
601 21670/64 นางสาว ปถมวรรณ์ ทิพศร
602 21671/64 นางสาว ปภาดา สุขสาคร
603 21673/64 นางสาว รัฎดาภรณ์ ถีระแก้ว
604 21677/64 นางสาว ปภาดา พงษ์สวัสด์ิ
605 21679/64 นางสาว รัชนิภา ทองแฉ่ง
606 21688/64 นางสาว ศรวณีย์ ตาติดแสง
607 21691/64 นางสาว ธารทิพย์ รักเครือ
608 21694/64 นางสาว กิตติยา พงษ์เปีย
609 21696/64 นางสาว อรสา เม่ากรูด
610 21701/64 นาย ธนกฤต แตงเรือง
611 21702/64 นางสาว บงกช บุตรจันทร์
612 21705/64 นาย ภูรินทร์ สรณเจริญพงศ์
613 21706/64 นางสาว รัตนาภรณ์ จูมจันทร์
614 21709/64 นางสาว อัญชิสา ศรีย่านเคราะห์
615 21717/64 นาย มงคล เอ่ียมท่า
616 21719/64 นาย วิศวะ สิมสน
617 21728/64 นางสาว เบ็ญจวรรณ อุยไขพันธ์ุ
618 21734/64 นาย อริพงษ์ ปล้ืมจิตร
619 21752/64 นางสาว พาอัมพร หาญอาษา
620 21753/64 นาย พิริยะพล โสภาคกุล
621 21765/64 นางสาว ชุติกาญจน์ ดีชาภ
622 21770/64 นางสาว พรรณพษา สาลีกุล
623 21774/64 นางสาว รตนฉัตร ช้างทอง
624 21779/64 นางสาว กวินธิดา ทิศกระโทก
625 21780/64 นางสาว ป่ินเพชร สุยังกูล
626 21782/64 นางสาว ศิรดา บุญไตรย์
627 21783/64 นางสาว กมลฉัตร สุภารัตน์
628 21785/64 นางสาว เอ้ือมพร เครือจันทร์
629 21786/64 นาย กมลภพ คงชาติ
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630 21791/64 นางสาว ชนาภา ยามไสย
631 21792/64 นาย สธน พูลสวัสด์ิ
632 23626/64 นาย พชรพล พิบูลศุภวิริยะ
633 23628/64 นางสาว ภัสสร แซ่โง้ว
634 23632/64 นางสาว กัญญาภัทร เมืองท่ีรัก
635 23635/64 นางสาว กนกพร บุญประสพ
636 23639/64 นาย พีระวิทย์ ลาภโชค
637 23643/64 นางสาว ปิยาพัชร ผลวัชนะ
638 23645/64 นางสาว นพมาศ ค าสม
639 23649/64 นาย นันทวัฒน์ เชียะคง
640 23651/64 นางสาว เตชิตา โตนน้ าขาว
641 23652/64 นาย ปัชญา แก้วเกตุ
642 23658/64 นาย ธนบดี มีชัย
643 23659/64 นางสาว ดวงกมล ราศรีแก้ว
644 23665/64 นางสาว กฤติมา เกร็งช่ือ
645 23666/64 นางสาว เบญจพร บุญเฮียะ
646 23692/64 นาย พัดยศ พิมแสน
647 23694/64 นาย อินทร เกตุแก้ว
648 23695/64 นางสาว เบญจมาศ ศิริอัมพร
649 23697/64 นาย อธิยุต บุญเปล่ียม
650 23702/64 นางสาว ณฐินี เกษีสังข์
651 23703/64 นางสาว ศิโรรัตน์ จันทสุวรรณ
652 23705/64 นาย อนันต์ชัย มลิหน
653 23706/64 นาย นนธวัช ปิติสิทธ์ิ
654 23714/64 นางสาว กฤติกา เกร็งช่ือ
655 23720/64 นาย ฐิณวัฒน์ แซ่เบ๊
656 23727/64 นางสาว นันทิยา สุมาลีย์
657 23728/64 นางสาว ร าพึง ยมศรีทัศน์
658 23732/64 นาย เอกณัฐ ภูมิดิษฐ์
659 23734/64 นาย ธราธิป นามนนท์



23

รายช่ือนักศึกษาเข้ารับวัคซีนเข็มท่ี 4 (Pfizer Booster)   

ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2565   เวลา 08.30 น. - 14.00 น.

660 23735/64 นาย ปิยะวัตร น้อยบริบูรณ์
661 23737/64 นางสาว รวิวรรณ โชติรัตน์
662 23744/64 นางสาว อุไรภรณ์ นิลรอด
663 23745/64 นาย สืบศักด์ิ เจริญสวัสด์ิ
664 23747/64 นางสาว กติกา ชมเชย
665 23751/64 นางสาว ญาดา อนันต์วัจนรัตน์
666 23752/64 นางสาว พรฤดี เพ็งช่ืนพเนาว์
667 23753/64 นางสาว ศดานันท์ บุญโสภาพ
668 23766/64 นาย ภาณุพงศ์ ภูศรี
669 23767/64 นางสาว ปาณิสรา กล่ินอยู่
670 23768/64 นางสาว จัสมิน เลาะหมุด
671 23772/64 นาย วีอาม หวังเจริญ
672 23788/64 นาย เกียรติศักด์ิ สัยสุภี
673 23793/64 นาย ภัทรา วุฒิ  น้อยโอษฐ
674 23805/64 นางสาว จิราภรณ์ ใจม่ัน
675 23815/64 นางสาว วนิชพร นาคพันธ์
676 23817/64 นางสาว เบญจพร แถวหอยสังข์
677 23820/64 นางสาว อรรถพร เครือเทศ
678 23822/64 นาย ชญานนท์ โซ
679 23823/64 นาย ชยภัทร ศิริโยธา
680 23824/64 นางสาว วรณัน นรนาถตระกูล
681 23825/64 นาย สุรสิทธ์ิ บุปผาชาติ
682 23826/64 นางสาว ศิรินยากร ศิริบูรณ์
683 23831/64 นางสาว รักษิณาธรณ์ สายสุวรรณ
684 23832/64 นางสาว กุลธิดา รุ่งเรือง
685 23846/64 นาย กฤตยชญ์ ขุ้ยศร
686 23848/64 นางสาว นงนภัส จันทาพูน
687 23857/64 นางสาว ฟิตร่ี ศรีทวี
688 23858/64 นาย ประเสริฐชัย สิทธิโชคเจริญ
689 23859/64 นางสาว อารยา เขียวแสงส่อง
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690 23864/64 นางสาว บุณยานุช เจนเวชศักดา
691 23867/64 นาย ภูดินันท์ สงอาจินต์
692 23868/64 นางสาว วราภรณ์ เตมา
693 23869/64 นางสาว วริยา บุญทา
694 23873/64 นางสาว สาริศา เนตรสูงเนิน
695 23874/64 นางสาว ปิยะมาศ รุ่งเรืองเดช
696 23875/64 นางสาว อารียา ท่าอิฐ
697 23877/64 นางสาว พิมมาดา คล้ายละม่ัง
698 23880/64 นางสาว นัฐฌา สุขร่ี
699 23881/64 นางสาว ศศิธร หิรัญรัตน์
700 23884/64 นาย ธีระเดช หาดสืบวงษ์
701 23888/64 นางสาว ศิริพร ทรัพย์ก่ิง
702 23895/64 นางสาว เพ็ญทิชา เกิดปรางค์
703 23899/64 นาย ปรเมฆ วิเศษหอม
704 23900/64 นางสาว เบญจวรรณ เถ่ือนเนาว์
705 23901/64 นางสาว ท.ทิชา ทัศนงาม
706 23906/64 นางสาว ศศิวิมล อมรวรพักตร์
707 23910/64 นางสาว ธัญธิตา ชัยผาติกุล
708 23912/64 นางสาว อรษา เนียมสุวรรณ
709 23929/64 นางสาว ศิริวิมล ไหว้ครู
710 23930/64 นางสาว อัญชิสา วุฒิสม
711 19510/64 นางสาว สไบทิพย์ พิบูลย์
712 19516/64 นางสาว นลินรัตน์ เรียบร้อย
713 19754/64 นางสาว มณฑิรา แก่นนาค
714 20104/64 นางสาว รัตนธิดา วรรณลังกา
715 20735/64 นาย สิทธิโชค เจริญทอง
716 20853/64 นางสาว ศิริพร แสงสว่าง
717 20871/64 นางสาว ธีรนาถ วงค์ศรี
718 21712/64 นางสาว อนันยช ประภากร
719 21718/64 นางสาว ปพิชญา ใจงามดี


