
ล ำดบั รหัสนักศึกษำ

1 5701011043 นางสาว กรณิชสา สิทธิคู

2 6001013019 นางสาว ทรายพร จิตทอแสง

3 6101013001 นางสาว แสงพลอย กรรณิกา

4 6101013003 นางสาว อัมรินทร์ เจริญจิตร

5 6101013004 นางสาว อัมพร จะนู

6 6101013005 นางสาว พิมพ์เพ็ญ นุตโร

7 6101013006 นางสาว ศิรประภา บัวใหล

8 6101013007 นางสาว ฤทัยวรรณ จิรัมย์

9 6101013008 นางสาว อรรัมภา ปัญญากุล

10 6101013009 นางสาว ณัฐธิดา เกตุแก้ว

11 6101013010 นางสาว สรวงสุดา ถาธรรม

12 6101013012 นางสาว รัชฎากร เพียรประกอบ

13 6101013013 นางสาว น ้าฝน ศรีใส

14 6101013014 นางสาว รัตนาภรณ์ ถาวรธนโชติ

15 6101013015 นางสาว วรรณนภา แก้วท่า

16 6101013016 นางสาว พรทิพ งะลอ

17 6101013017 นางสาว ธัญญารัตน์ ทานา

18 6101013019 นางสาว กุลญาดา สินจารุกุล

19 5901021004 นางสาว ปพิชญา มารยาท

20 6101033001 นางสาว ชยณัฐ เป็งทา

21 6101033002 นางสาว ณิชกานต์ ซิ มตระกูล

22 6101033004 นางสาว อังคณา วงศ์สิงห์ค้า

23 5901041018 นาย ปิติพัฒน์ จันทร์ศรีเจริญ

24 6001041016 นาย มิศบา อร่ามวงค์

25 6101043001 นาย ธนวัฒน์ ทวีอภิรดีเพชร

26 5601051052 นางสาว จุรีย์ ลาดดี

27 5901051015 นาย นครินทร์ ชัยชนะ

28 5901051016 นางสาว เมธาพร โตตั ง

29 6001051021 นางสาว เฌอชิชาร์ ปัญญาวิสัย

30 6001053017 นางสาว ชรินรัตน์ ปิงหล้า

31 6102053001 นางสาว นิศาชล เชี่ยวชาญ
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32 6102053002 นางสาว มยุรา ดิลกพุทธินันท์

33 6102053003 นางสาว จิรวรรณ วิชัยยา

34 6102053004 นางสาว นันท์ลภัส ก้างยาง

35 6102053005 นางสาว ใบ ไทยใหญ่

36 6102053007 นางสาว วารี รามจักร์

37 6102053008 นางสาว วรกานต์ ดวงแก้วเลิศฤดี

38 6102053009 นางสาว กัลกมล แลเช่อ

39 5801061018 นาย กิตติศักด์ิ ไชยรบ

40 5901061001 นางสาว สุพรรษา เเซ่ลี 

41 6101063003 นาย จะเด็ด เกตุประจัน

42 5901071012 นายภุณากร ก้องเสียง ก้องเสียง

43 6001071010 นางสาว พิชญ์ชาพร เอี่ยมสะอาด

44 6001071016 นางสาว พิลาสลักษณ์ แก้วแจ่มจันทร์

45 6101071005 นางสาว สุมินตรา ตันปิน

46 6101073003 นางสาว จินต์จุฑา ใฝ่หาแสงธรรม

47 5902011005 นางสาว กัญญารัตน์ เลาว้าง

48 6002021013 นางสาว ภคพร ลออชัยรังษี

49 5603011001 นาย อมรชัย ข้าอาจ

50 5603011012 นางสาว วราพร ศรีวิสุทธิ์

51 5903011004 นาย ณัฐพงศ์ วิศรุตเวสสะภู

52 5903011006 นางสาว ปิณฑิรา วงศ์ลือเกียรติ

53 6103013005 นาย เชาว์วัฒน์ ปัญจะธง

54 6004011020 นางสาว ศิริพิชยาภา ศรีแปงวงค์

55 5905011010 นางสาว ธนาภา พ้นภัย
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