
ท่ี รหัส หมายเหตุ

1 51107010033 นางสาว ชนาภา รอดงาม
2 52107010001 นางสาว ชุติมณฑน์ ทองเขาอ่อน น๊อต

3 52107010002 นาย ณัฐ ชินบัญชร น๊อต

4 52107010003 นางสาว ณัฐิกานต์ อรรถปรียางกูร น๊อต

5 52107010004 นางสาว นริศรา ศรีกุเรชา น๊อต

6 52107010005 นางสาว บงกช ธิติโรจนะวัฒน์ น๊อต

7 52107010006 นางสาว พรนิตา นาคสินธุ์ น๊อต

8 52107010008 นางสาว พัชรา อุทัยพัฒน์ น๊อต

9 52107010010 นางสาว ภัทรพันธ์ ออสวัสด์ิ น๊อต

10 52107010011 นาย มรุต วณิชชานนท์ น๊อต

11 52107010013 นางสาว กมลทิพย์ โลหะพิริยกุล นามสกุลเดิม วณิชชานนท์ 

12 52107010014 นาย กรีฑา คําเนียม

13 52107010015 นาย กฤติศักด์ิ อนุโรจน์

14 52107010016 นางสาว กฤษตินา สุรชัยดังถวิล

15 52107010017 นางสาว กัญจนา ดวงจําปา

16 52107010018 นาย กิตติคุณ งามอุดมเกียรติ

17 52107010019 นาย กิตติคุณ พงศ์ชัยกรุง

18 52107010020 นาย กิตติธัช รัตนมณีวงศ์

19 52107010021 นางสาว เกวลิน วิโรจน์สกุลชัย

20 52107010022 นาย ขวัญ ศรีศิลป

21 52107010023 นาย คณิน สุรางคพาณิชย์

22 52107010024 นางสาว คริสทีน โรจจวัฒน์

23 52107010025 นางสาว จรัสกรณ์ ชัยแสนสุข

24 52107010026 นาย จักรพันธ์ กรึงไกร

25 52107010027 นางสาว จารุวรรณ สังข์มาลา

26 52107010029 นางสาว ฉัฐมณฑ์ พูลสวัสด์ิ

27 52107010030 นางสาว ชนนาทร หัตถา

28 52107010031 นางสาว ชนาทิพย์ บํารุงธนสาร

29 52107010032 นางสาว ชนินาถ เลียงอุดม

30 52107010033 นางสาว ชลธิชา สุขวาณิชย์ศิลป์
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31 52107010034 นางสาว ชัญญา วุฒิไกรกุล

32 52107010035 นางสาว ชุติมน ศิลป์สกุลสุข

33 52107010036 นางสาว ญาณิศา ดีรัศมี

34 52107010037 นางสาว ณัชชา เกตุกลิ่น

35 52107010038 นางสาว ณัฎฐิกานต์ เตชะสุธรรม

36 52107010039 นาย ณัฐกรณ์ สมาธิ

37 52107010040 นาย ณัฐดนัย รัชตะนาวิน

38 52107010041 นาย ณัฐดนัย สุขสวัสด์ิ

39 52107010042 นางสาว ณัฐนรี แก้ววิมล

40 52107010043 นาย ณัฐพจน์ รัตนบุรี

41 52107010044 นาย ทศพร กุลวงศ์อนันชัย

42 52107010045 นาย ธนกร ทรรศนียศิลป์

43 52107010046 นาย ธนโชติ สิงห์สุวิทย์

44 52107010047 นางสาว ธนวรรณ ตีรณธาดา

45 52107010048 นาย ธนิน ตั้งบรรเจิดกุล

46 52107010049 นางสาว ธมลวรรณ เหล่าสุรสุนทร

47 52107010050 นางสาว ธันยพร อังศุวัชรากร

48 52107010051 นาย ธิปไตย เกิดจั่น

49 52107010052 นาย ธีธัช มังกรทอง

50 52107010053 นาย ธีรภัทร วงศ์ศิริวรรณ

51 52107010054 นาย นพนันท์ แป้นกลัด

52 52107010055 นาย นพพร จักรแก้ว

53 52107010056 นาย นพเมศฐ์ ศรีจารุสิทธิ์

54 52107010058 นาย นริส วชิรานันตวัฒน์

55 52107010059 นาย บุญชัย หนึ่งฤทัยกุล

56 52107010060 นางสาว ปภาวดี ปัญญาธัญญะ

57 52107010061 นางสาว ประภาพร ศุภธนกิจ

58 52107010062 นาย ประสิทธิพร ตั้งจิตอารีย์

59 52107010063 นางสาว ปุณยสิริ พิระภิญโญ

60 52107010064 นาย พงศกร คงสาคร
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61 52107010065 นางสาว พนิดา มาทวีโชติกุล

62 52107010066 นางสาว พรจิรา กิตติธเนศวร

63 52107010067 นางสาว พลอยรุ้ง อร่ามภิญโญกุล

64 52107010068 นางสาว พัชรวรรณ สิริสกุลเรืองกิจ

65 52107010069 นางสาว พิตยา จิตรพร

66 52107010070 นางสาว พิมพ์พิจิตรา คําหอม

67 52107010071 นาย พิษณุ พูลสมบัติ

68 52107010072 นาย พีรพุธ เจียประเสริฐ

69 52107010073 นางสาว พีรยา วชิโรปถัมภ์

70 52107010074 นางสาว ภคกมล ตุ้มสุทธิ

71 52107010075 นางสาว ภรณี จิระวัฒนานันท์

72 52107010076 นาย ภวพล กีรติชีวนันท์

73 52107010077 นางสาว ภัทรดา เพ่ิมศักด์ิมีทรัพย์

74 52107010078 นางสาว ภัทรทิยา ธนิตธนายศ

75 52107010079 นางสาว ภัทราภรณ์ ทองยงค์

76 52107010080 นาย ภาณุพงษ์ ลื่นภูเขียว

77 52107010081 นางสาว ภาวิตา ชุมเกลี้ยง

78 52107010082 นาย มัญชุ สุภาพ

79 52107010083 นาย ยศพล วิเชียรวนิชกุล

80 52107010084 นางสาว รตา เสริมทรัพย์ถาวร

81 52107010085 นางสาว รวีพร วิสาลเสสถ์

82 52107010086 นางสาว รัชพร ประภวานนท์

83 52107010087 นางสาว รัตนาพร อ่ิมอารมณ์

84 52107010088 นาย ราชพฤกษ์ พรหมโลก

85 52107010089 นางสาว รุ่งทิพย์ มาทอง

86 52107010090 นางสาว วรัชยา อาจหาญ

87 52107010091 นางสาว ณิชชา ณัฐต์ถิรเมธ

88 52107010092 นาย วาริท อัครเอกจิตต์

89 52107010093 นางสาว กุลวิภาภัสร์ จาตุรพิศานุกูล วาศินี ชื่อเดิม

90 52107010094 นาย วิทวัส จันทร์ดําเนินพงศ์
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91 52107010096 นางสาว วิภาวี ภัทรจินดานุวงศ์

92 52107010097 นางสาว วิริญจ์ เตียวศิริทรัพย์

93 52107010098 นาย วิวัฒน์ ประเสริฐ

94 52107010099 นาย วิษณุ เฮ้งสวัสด์ิ

95 52107010100 นาย วุฒิพงษ์ สุจินดามณีชัย

96 52107010101 นาย ศรัณย์ มหสุภาชัย

97 52107010102 นางสาว ศุภสุตา วงศ์วัฒนากิจ

98 52107010103 นาย สันติภาพ พีระปกรณ์

99 52107010104 นางสาว สิริพร จันทร์จับเมฆ

100 52107010105 นางสาว สิริลักษณ์ สะท้อนเกียรติงาม

101 52107010106 นาย สุชัจจ์ ศรีชลวัฒนา

102 52107010107 นางสาว สุทธิกมน สร้อยวัฒนา

103 52107010108 นางสาว สุธีรา ธรรมยุทธสกุล

104 52107010109 นาย สุพพัต บุญสุข

105 52107010110 นางสาว สุพิชชา แย้มสงวนศักด์ิ

106 52107010111 นางสาว สุภิสรา เนตรินทร์

107 52107010112 นางสาว โสภินันท์ ศิริปุญโญทัย

108 52107010113 นาย อนุชิต นิมิตการดี

109 52107010115 นาย อภิวุฒิ เกิดดอนแฝก

110 52107010116 นางสาว อมรรัตน์ สุทธิจานุวัฒน์

111 52107010117 นางสาว อรญา โชติบรรยง

112 52107010118 นางสาว อริศรา ชีวะพฤกษ์

113 52107010119 นาย อัคเดช ต้ังปฐมวงศ์

114 52107010120 นาย อัครนันท์ วิภาคพงศ์ปกรณ์ ช่ือเดิมนาย อัครเดช  ภูเดช

115 52107010121 นาย อัครพนธ์ ทวีกิตติกุล

116 52107010122 นางสาว อิสรา โรจน์วุฒิคุณ

117 52107010123 นาย เอกวิทย์ เตรียมกิจสวัสด์ิ

118 52107010124 นาย กีรติ กีรติพงศ์พันธุ์

119 52107010125 นางสาว จิตต์พิสุทธิ ศรีบรรพต

120 52107010126 นาย ชัชนนท์ กัมทรทิพย์
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121 52107010127 นางสาว ฐิตารีย์ ถกลวิบูลย์

122 52107010128 นางสาว ธัญชนก รัตนวุฒิกร

123 52107010129 นางสาว นันธิยา ล้วนสุธรรม

124 52107010130 นางสาว พัชรวรรณ มักประเสริฐ

125 52107010131 นาย วรทย์ พิพัฒน์ประทานพร

126 52107010132 นางสาว วิทิตา อุเทนรัตน์

127 52107010133 นางสาว ศศิวิมล ตรงต่อศักด์ิ

128 52107010134 นางสาว ศุภกร วัชรปรีชาสกุล

ชาย หญิง รวม  

น๊อต 2 7 9

ปกติ 51 68 119

53 75 128
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