
ท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล รหัสนักศึกษำ ลำยมือช่ือ
1 นาย กรพชร เกศะรักษ์ 63224058
2 นาย กรฤทธ์ิ เท่ียงค า 62124875
3 นาย กฤตนัย ใจธานี 61181007
4 นางสาว กฤษณา วงวีระ 60123204
5 นางสาว กัญญาลักษณ์ ไหวธรณี 62234054
6 นาย กิตติพงษ์ ชิมตะครุ 63142760
7 นางสาว ขนิษฐา ศรีปัญญา 63124219
8 นาย คณาธิป ประทีปเจริญสกุล 63144817
9 นางสาว แคทลียา จอมทัน 57242926
10 นาย จีรวุฒิ นารีรักษ์ 63123729
11 นาย เจษฎา ใจขัน 62124466
13 นางสาว ชนกนันท์ ศิริจันทนันท์ 62142772
14 นาย ชนกานต์ ทองเกตุ 61122459
15 นางสาว ชมพูนุท จันทร์แก้ว 58153118
16 นางสาว ชัชชญา ศรีฉัตรใจ 63224016
18 นาย ชุวิพงษ์ ปวนค า 62234307
19 นาย เชาวนะ ซ่ือตระกูล 62222409
20 นาย ฐณนนท์ ชัยวรรณเสถียร 61224338
21 นาย ณัฏฐกานต์ เอวจักร 63144467
22 นาย ณัฐภัทร ณะใจ 63121441
23 นางสาว ดวงธิดา รัตนดิลกกุล 63124250
25 นาย ทรรศพล ดีอุต 62142798
26 นาย ทวีศักด์ิ ชีวะรัตน์ 63224090
27 นางสาว ทักสิกา คฤหเตชะ 62134208
28 นางสาว ทิพรัตน์ สายเสน 62152085
30 นาย ธนกฤต แหล่งิ 63144429
31 นาย ธนพล เทพประสิทธ์ิ 60122717
32 นาย ธัชทฤต ไชยสลี 63144589
33 นาย ธันวา จันทรวงศ์ 61123802
34 นางสาว ธิดาพร จันทร์ต๊ะรักษณ์ 60123212
35 นาย ธิติวุฒิ เดชสุภา 63144223
36 นาย ธีรพงษ์ คุณมโนกิจ 63222030
37 นาย นนทกร โพธิปัน 61124044
38 นาย นพรัตน์ สายตาค า 62124886
40 นาย นิวัฒน์ หน่อค า 63222427
41 นางสาว เบญจพร รังษี 62124916
43 นาย ประกาศิต บุญประเสริฐ 56322543
44 นาย ปรัชญา ตังกวย 63222032
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45 นาย ปริญญ์ ล้ินฤาษี 63144251
47 นาย ปวฤทธ์ แดงสกุล 61142549
48 นางสาว ปุริมพรรษ์ อุดรชมภู 63152513
49 นางสาว พนิดา ทาแก้ว 61144423
50 นางสาว พรธิรา ขุนโต 61234014
51 นางสาว พรนภา จะสอ 62142717
52 นางสาว พลอยพัชชา ธนบูลย์ภูสิทธิ 62224839
53 นางสาว พิชชาพร จะแส 58222976
54 นาย พีรดนย์ กองเงิน 63152826
55 นาย ภัทรวรรธน์ ตันมา 63124312
56 นาย ภูธเนศ มีไฝ 63141843
57 นาย ภูริ ภิรารักษ์ 63144624
59 นาย ฤทธิเกียรติ นวลค ามา 62123032
61 นาย วธัญญู สุวรรณ์ 63142433
62 นาย วรพล พรหมมะจักร 63222848
63 นาย วรัชญ์ แสงหิรัญ 59222742
64 นางสาว วราภรณ์ ต่อมค า 58142802
65 นางสาว วัชชรานันท์ นพคุณ 60142921
66 นางสาว วัชรีพร ไชยวงค์ 63124514
67 นาย วิชัย สมสัตย์ 61142982
68 นาย วิทวัส สัมโพธิวงศ์ 63142465
69 นาย วิทวัส สัมโพธิวงศ์ 63142465
71 นาย วุฒิภัทร เวธพัฒนาวาณิช 63224232
72 นาย วุธิพงษ์ สุธาชัย 63142447
73 นาย ศตวรรษ เสนรังษี 63124317
74 นางสาว ศศิวิมล โปธา 63122154
75 นาย ศักดิธัช ชอบธรรมกุล 62124951
76 นางสาว ศิรินญา สาทัศรัมย์ 60154225
77 นางสาว สุดา แซ่จาง 63144221
78 นางสาว สุนีรัตน์ เดือนข้ึน 63124097
79 นางสาว สุภิตรา ชูไธสง 61152941
80 นางสาว สุรีย์พร จะคา 61222171
81 นาย อนุรักษ์ เล็กปัญญาโรจน์ 61133135
82 นางสาว อมลวรรณ โปธิเป็ง 63224524
83 นางสาว อรณิชา ดวงต๊ิบ 59224434
84 นางสาว อรวรรณ น ามะ 63142758
85 นาย อลงกรณ์ ดวงแก้ว 61143638
86 นาย ไอศูรย์ กาญจน์พัฒนโภคิน 63222858
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