
ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ นำมสกุล ประเภทกำรเรียน
1 6110370001 นางสาวกนกนุช ศิริธรรม ภาคปกติ
2 6110370002 นางสาวกมลนัทธ์ ปุยทอง ภาคปกติ
3 6110370003 นางสาวกมลมาลย์ เจริญอาภารัศมี ภาคปกติ
4 6110370004 นางสาวกรกฎา อารยพิทักษ์ ภาคปกติ
5 6110370005 นางสาวกอกานต์ แพรกสงฆ์ ภาคปกติ
6 6110370006 นางสาวกัณฐาภรณ์ มณีรัตน์ ภาคปกติ
7 6110370007 นายกันต์ ลัทธพรรณงาม ภาคปกติ
8 6110370008 นายกันตพงศ์ ธรรมเจริญศักด์ิ ภาคปกติ
9 6110370009 นางสาวกิตต์ิชญาห์ วุฒิสันติกุล ภาคปกติ
10 6110370010 นายกิตติพศ อุปการณ์ ภาคปกติ
11 6110370011 นางสาวกีรติ ทรัพย์สมาน ภาคปกติ
12 6110370012 นางสาวแก้วกมล ศรีชัย ภาคปกติ
13 6110370013 นายไกรสอง วัตตธรรม ภาคปกติ
14 6110370014 นายไกรสิทธิ์ ภาควิวรรธน์ ภาคปกติ
15 6110370015 นายจารุกิตต์ิ ตันติพิสิษฐ์ ภาคปกติ
16 6110370016 นายจิรกิตต์ิ จงควินิต ภาคปกติ
17 6110370017 นายจิรภัทร วงศ์หล่อ ภาคปกติ
18 6110370018 นายชนน ศุขเจริญ ภาคปกติ
19 6110370019 นางสาวชนม์นิภา ศิริอาชวะวัฒน์ ภาคปกติ
20 6110370020 นายชนาธิป นิลกาฬ ภาคปกติ
21 6110370021 นายชยุตม์ พงษ์พานิช ภาคปกติ
22 6110370022 นางสาวชลิตา คีรีรัตน์ ภาคปกติ
23 6110370023 นายชัชวาล อร่ามรัตน์ ภาคปกติ
24 6110370024 นางสาวชัญญา ดีเกียรติไพบูลย์ ภาคปกติ
25 6110370025 นางสาวชัญญา บุญพาล ้าเลิศ ภาคปกติ
26 6110370026 นางสาวชุดาภา เสรีอภินันท์ ภาคปกติ
27 6110370027 นางสาวซอฟียาห์ ตาเละ ภาคปกติ
28 6110370028 นางสาวณภัทริญา ฟุง้ลัดดา ภาคปกติ
29 6110370029 นายณรัฐฐา หน่อพันธุ์ ภาคปกติ
30 6110370030 นายณรากร พูลเกื อ ภาคปกติ
31 6110370031 นางสาวณัฐธยาน์ แก้วเจริญ ภาคปกติ
32 6110370032 นางสาวณัฐธิดา รอดสม ภาคปกติ
33 6110370033 นางสาวณิชากร ส่ีหิรัญวงศ์ ภาคปกติ
34 6110370034 นายณิพิฐ ตั งจิตนบ ภาคปกติ
35 6110370035 นางสาวดวงกมล เลาหรุ่งพิสิฐ ภาคปกติ
36 6110370036 นางสาวถิรดา ณ พัทลุง ภาคปกติ
37 6110370037 นายทรงธรรม งดงามทวีสุข ภาคปกติ
38 6110370038 นางสาวธนภรณ์ เหมเวช ภาคปกติ
39 6110370039 นางสาวธนิสา สาโรจน์ ภาคปกติ
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ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ นำมสกุล ประเภทกำรเรียน
40 6110370040 นายธีรภัทร ชาติละออง ภาคปกติ
41 6110370041 นายธีราธร เลิศอัศวรัตน์ ภาคปกติ
42 6110370042 นายนคเรศ ณ ระนอง ภาคปกติ
43 6110370043 นางสาวนพวรรณ ฐิติวรการ ภาคปกติ
44 6110370044 นางสาวนภวดี นพรัตน์ ภาคปกติ
45 6110370045 นายนภสินธ์ ขวัญแก้ว ภาคปกติ
46 6110370046 นางสาวนภาภรณ์ ทองมาก ภาคปกติ
47 6110370047 นางสาวนวพร กิจทวีรัตน์ ภาคปกติ
48 6110370048 นางสาวนันท์นภัส ไตรศิริพานิช ภาคปกติ
49 6110370049 นางสาวนันทมนต์ วงศ์หิรัญเดชา ภาคปกติ
50 6110370050 นางสาวน ้าทิพย์ บูรพเกียรติ ภาคปกติ
51 6110370051 นางสาวณิชนันทน์ จินต์พิศุทธิ์ ภาคปกติ
52 6110370052 นางสาวนิลลักษมี ฉินกมลทอง ภาคปกติ
53 6110370053 นายนิวัฒน์ สายเพ็ชร ภาคปกติ
54 6110370054 นางสาวเบญจลักษณ์ เจริญพร ภาคปกติ
55 6110370055 นายปภณ พฤติวิทยากุล ภาคปกติ
56 6110370056 นางสาวปรียานันท์ ตั งเจตสกาว ภาคปกติ
57 6110370057 นายปิติกร ศรีอนรรฆวานิช ภาคปกติ
58 6110370058 นางสาวปิยนุช ทองเสมอ ภาคปกติ
59 6110370059 นายเปรมอานันท์ มโนเรศ ภาคปกติ
60 6110370060 นางสาวเปียชมพู บุญเมือง ภาคปกติ
61 6110370061 นางสาวไปรวิภา ณ สงขลา ภาคปกติ
62 6110370062 นางสาวพรรษพร อ่อนศรีทอง ภาคปกติ
63 6110370063 นายพลกฤษณ์ เชี่ยววิทย์ ภาคปกติ
64 6110370064 นายพลวัฒน์ เพ็ญสุข ภาคปกติ
65 6110370065 นายพศิน อัศวตรีรัตนกุล ภาคปกติ
66 6110370066 นางสาวพิจิตรา ต้นจิต ภาคปกติ
67 6110370067 นางสาวพิชญา สถิตย์พัฒนพันธ์ ภาคปกติ
68 6110370068 นางสาวเพียงใจ บุญทวี ภาคปกติ
69 6110370069 นางสาวแพรวา โสภาคย์ ภาคปกติ
70 6110370070 นายภณรัตน์ น้อยเพิม่ ภาคปกติ
71 6110370071 นางสาวภัสธิมา ภคธีรเธียร ภาคปกติ
72 6110370072 นางสาวมณิศา ศรเลิศล ้าวาณิช ภาคปกติ
73 6110370073 นางสาวเมทินี วีระธรรมโม ภาคปกติ
74 6110370074 นางสาวรติกร เด่นยุกต์ ภาคปกติ
75 6110370075 นางสาวรวิษฎา อภิภูธนายุต ภาคปกติ
76 6110370076 นางสาวรัญชนา ตั งค้า ภาคปกติ
77 6110370077 นายวรโชติ เมืองไพศาล ภาคปกติ
78 6110370078 นางสาววรรณพร เฑียรทอง ภาคปกติ
79 6110370079 นางสาววรรณพร สุดสาย ภาคปกติ
80 6110370080 นายวรัท จันทร์ทักษิโณภาส ภาคปกติ
81 6110370081 นางสาววรัมพร รุ่งศรีวัฒนา ภาคปกติ



ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ นำมสกุล ประเภทกำรเรียน
82 6110370082 นางสาววริศรา จุติด้ารงพันธ์ ภาคปกติ
83 6110370083 นางสาววลัยภรณ์ คงค้าสวน ภาคปกติ
84 6110370084 นางสาววิชชุดา วงศ์วิวัฒน์ ภาคปกติ
85 6110370085 นางสาววิภาวี จริงจิตร ภาคปกติ
86 6110370086 นายวุฒิพงศ์ ชูสุข ภาคปกติ
87 6110370087 นายศขรินทร์ แก้วยิ่งยงค์ ภาคปกติ
88 6110370088 นางสาวศศิกานต์ รุจิรไพบูลย์ ภาคปกติ
89 6110370089 นายศุภกร เทพบ้ารุง ภาคปกติ
90 6110370090 นายสกรรจณัฐ จิรนพศักดาวงศ์ ภาคปกติ
91 6110370091 นายสรวิชญ์ ชิตตระการ ภาคปกติ
92 6110370092 นางสาวสโรชา เติมทอง ภาคปกติ
93 6110370093 นายสหภูมิ เตมียะประดิษฐ์ ภาคปกติ
94 6110370094 นายสอง ศรีศิลป์ ภาคปกติ
95 6110370095 นายสันติ อัญชลี ภาคปกติ
96 6110370096 นางสาวสิริวรรณ ปรังพันธ์ ภาคปกติ
97 6110370097 นายสีชาด หนุนพระเดช ภาคปกติ
98 6110370098 นายสืบพงษ์ ขวัญศรีเพ็ชร์ ภาคปกติ
99 6110370099 นางสาวสุกฤตา อร่ามรุ่งโรจน์ ภาคปกติ
100 6110370100 นางสาวสุชาดา แสงรุ่ง ภาคปกติ
101 6110370101 นางสาวสุภลักษณ์ ตันติทวีโชค ภาคปกติ
102 6110370102 นางสาวสุภัคค์ อุดมวิทยาภิบาล ภาคปกติ
103 6110370103 นายสุรพงศ์ สัมฤทธิท์รัพย์ ภาคปกติ
104 6110370104 นายสุรวิชญ์ สวธานนท์ ภาคปกติ
105 6110370105 นางสาวเหมวรรณ วิษณุศาสตรา ภาคปกติ
106 6110370106 นายอภิสิทธิ์ สาราลักษณ์ ภาคปกติ
107 6110370107 นางสาวอรชุดา ว่องวีรกิจ ภาคปกติ
108 6110370108 นางสาวอริสา ยิ มดี ภาคปกติ
109 6110370109 นางสาวอาภาภรณ์ แซ่ซิม ภาคปกติ
110 6110370110 นางสาวอุมาพร แหยมอุบล ภาคปกติ
111 6110370111 นายเอื ออังกูร บูชา ภาคปกติ
112 6110370112 นายโซเฟียน หะยีตาเฮ ภาคปกติ


