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รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล

604101502 นางสาว กรรณิการ์ สุขประเสริฐ

604101504 นางสาว กัญจน์ญาดา จันตนา

604101506 นางสาว จาริณี แดงเดช

604101514 นางสาว บุญธิดา แซ่จึง

604101521 นางสาว สมฤทัย ฉิมอ่อง

604101603 นางสาว จันทร์จิรา จันทร์ประทีป

604101609 นางสาว ทิพวรรณ นาน้อม

604101610 นางสาว นิรชา เสือสอาด

604101611 นางสาว นํ้าเพชร คุ้มวงษา

604101612 นางสาว บุษราภรณ์ พูลช่วย

604101615 นางสาว ภัทราพร สักทอง

604101619 นางสาว เสาวนีย์ เอ่ียมสําอางค์

604101620 นางสาว หฤทัย เล้ียงง่าย

604101622 นางสาว เอกอนงค์ ฉิมบุญอยู่

604101623 นาย ณัฐพงษ์ นวลละออง

604101630 นางสาว ปัทมา สารโพคา

604101631 นางสาว จันทร์จิรา สนเทศ

604102501 นางสาว กชกร ผลจันทร์

604102503 นางสาว กาญจนา พันธ์สวัสด์ิ

604102504 นางสาว เกวลิน ไชยมงคล

604102507 นางสาว จันทิมา มิลินทางกูล

604102512 นางสาว ธัญญลักษณ์ รอดนุ่ม

604102515 นางสาว นงนภัส เกตุรัตน์

604102517 นางสาว นุสรา เหมทานนท์

604102518 นางสาว บุณยานุช รักมิตร

604102520 นางสาว พรธิภา บุญมี

604102523 นางสาว วัชราภรณ์ ขําทวี

604102525 นางสาว อรอนงค์ รอดรักษาทรัพย์

604102526 นาย บุญนํา จงเจริญ

604102532 นางสาว เพ็ญสิริ พวงผกา

604102601 นางสาว กนกวรรณ อ้นสุวรรณ

604102620 นางสาว ศุภรดา แซ่ล้ี

604102630 นาย อรรถพร ทองล่อง

รายชื่อนักศึกษาท่ีต้องยืนยันลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอลดค่าเทอม 50 % 

ผ่านระบบของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อยืนยันตัวตนและยืนยันสิทธ์ิ

https://covidfund.cupt.net/register
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604106503 นางสาว กัญญาวีร์ ทองแดง

604106504 นางสาว กาญจนา วรรณอ่อน

604106508 นางสาว นภาพรรณ สุกสี

604106509 นางสาว นันทกานต์ บัวทอง

604106510 นางสาว นันทิยา บรรเทิง

604106511 นางสาว นันธิญา บุญมา

604106512 นางสาว นุชจารี ทวีสุข

604106515 นางสาว วรรณิศา รําออ

604106516 นางสาว สุธารินี ศิร ิโรจน์

604106520 นาย ณัฐพล ชูทรัพย์

604106521 นาย ตันติกร บุตรมัน

604106522 นาย ธนพล สุวรรณบุตร

604106526 นาย อภิวัฒน์ ก้านทอง

604107502 นางสาว เกวริน แสงจันทร์

604107506 นางสาว วรัญญา เกาะมุก

604107507 นางสาว สุชาวลี จันทร

604107511 นาย ธนากร ทองพ่ึงทรัพย์

604107516 นางสาว อนุธิดา ทองดี

604108506 นางสาว เปรมมณี อยู่แดนเมือง

604108507 นางสาว สุวภัทร นาเมืองรักษ์

604108511 นาย จิรวัฒน์ ล่ืนเพ็ชร์

604108512 นาย ชวกร คงเพชรพันธุ์

604108522 นาย รัฐธรรมนูญ ตรีดารา

604110501 นางสาว กุลณัฐ เอราวัล

604110502 นางสาว เกศราภรณ์ สุดชาติ

604110503 นางสาว ขวัญชนก ตาละลักษณ์

604110504 นางสาว จันทิมา ชูแก้ว

604110511 นางสาว ปริฉัตร สินพิชัย

604110514 นางสาว รัชฎาพร สนิทดี

604110516 นางสาว ศิรินทร จันทร์พรหม

604110518 นางสาว ศิริลักษณ์ ถมนิล

604110519 นางสาว ศิริลักษณ์ ผลบุตร

604110520 นางสาว ศิริลักษณ์ ลําทะแย
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604110521 นางสาว สุจินตนา เกล่ือนแก้ว

604110522 นางสาว อทิติยา กล่ําทอง

604110525 นาย ธนพล ลําทะแย

604110526 นาย ธวัชชัย ส่องพลาย

604110528 นาย นิวัติ ฝุ่นเงิน

604110606 นางสาว ชรินรัตน์ จ่ายกระโทก

604110607 นางสาว ชลธิชา นํ้ากล่ัน

604110608 นางสาว ชลลดา สัตบุษ

604110609 นางสาว ณัฐกมล เอ่ียมโอภาส

604110611 นางสาว นภาพร หิรัญการ

604110612 นางสาว ปวิตรา ภู่อ้น

604110615 นางสาว พิชชาภรณ์ ขันธแก้ว

604110621 นางสาว ศิริพร เหล่าสุข

604110625 นางสาว เสาวนีย์ กล่อมพจมาลย์

604110627 นางสาว อารีรัตน์ คร้ามปั่น

604110629 นาย พชร มะลิวัลย์

604121501 นางสาว กรรณิกา มาลา

604121502 นางสาว คนัสนันท์ คุ้มภัยเพ่ือน

604121510 นางสาว นํ้าฝน ภูบุญมี

604121517 นางสาว พิจิตรา สร้อยระย้า

604121519 นางสาว ภัณฑิรา ประจําเกาะ

604121521 นางสาว วราภรณ์ แสงเพ็ชร

604121527 นางสาว อังคณา ศรีไสย

604121529 นาย กวินภพ อู่เงิน

604121530 นาย เกียรติศักด์ิ หนูขาว

604121533 นาย ธีรศักด์ิ งามขาว

604121535 นาย ภาณุวัฒน์ สุนทร

604143503 นางสาว จรินทร์ธร บรรฤทธิ์

604143506 นางสาว จุฑามาศ เคหะ

604143515 นางสาว โศรญา มณฑา

604143521 นางสาว อารีรัตน์ พุ่มศรีนิล

604143525 นาย ธนพล การพงศรี

604143526 นาย ปราการ อุดมนาค
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604143533 นางสาว สุนิตา สุขเกษม

604145502 นางสาว ชญานี ทางมีศรี

604145510 นางสาว นฤภร นุชสมบูรณ์

604145512 นางสาว ปรียานุช กราดกล่ิน

604145513 นางสาว พัสวี สว่างใจ

604145514 นางสาว พิชญา จันทรวงษ์

604145515 นางสาว พิภูษา นิลดํา

604145518 นางสาว ศริญญา แสงสุวรรณ

604145519 นางสาว ศิรินทรา สีลารัย

604145526 นาย กันตพัฒน์ ยอดแก้ว

604145532 นาย สุกิจ หล้าเเหล่ง

604148501 นางสาว กนกวรรณ ชุ่มชู

604148503 นางสาว กาญจนา สังวรณ์

604148506 นางสาว ธนาภรณ์ เพชรประดับ

604148508 นางสาว นภาเพ็ญ ย่ังยืน

604148512 นางสาว เพ็ญนภา มงกุฎทอง

604148513 นางสาว ศิริร ัตน์ นํ้ากล่ัน

604148514 นางสาว ศิริวรรณ เอกฉาย

604148515 นางสาว สรรัตน์ มนชู

604148516 นางสาว สุกัญญา สง่าแก้ว

604148521 นางสาว อรนุช สิงห์พรม

604148525 นาย ชัยสิทธิ์ กุศลธรรมกิจ

604148531 นาย อนิรุทธ์ ดอนสะคู

604149504 นางสาว ชนิดา เรืองโรจน์

604149505 นางสาว ธัญญรัตน์ รุ่งราษี

604149510 นางสาว ปณาลี ทวีสุข

604149512 นางสาว พลอยไพลิน ธนูทอง

604149514 นางสาว รัตนาภรณ์ นาคสุข

604149515 นางสาว วนิดา ช่างกล่ัน

604149517 นางสาว สายรุ้ง หมอนทอง

604149518 นางสาว สุทัศสา เครือนพคุณ

604149519 นางสาว สุพนิต แทนกลาง

604149521 นางสาว สโรชา คชายุทธ
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604149522 นางสาว หยดเทียน เล็กน้อย

604149523 นางสาว อนุธิดา อุวอง

604149525 นางสาว อารียา ทวีวัฒน์

604149529 นาย อสิทร นกขุนทอง

604149530 นางสาว อาทิตยา สีคง

604149531 นางสาว วิไลลักษณ์ เช้ือแถว

604150503 นางสาว ธิดารัตน์ เรืองนาม

604150505 นางสาว นิชาภา โพธิ์นวม

604150513 นางสาว วราพร คลังเมือง

604150519 นาย โชคชัย แปลแก้ว

604150520 นาย ปราโมทย์ นวมขํา

604150521 นาย พิสิษฐ์ ช่ืนกล่ิน

604150523 นาย วันจักรี ช่อละอองเพชร

604150527 นางสาว นัสรินทร์ จาเราะมาหาแดง

604150601 นางสาว กนกวรรณ บุญประเสริฐ

604150602 นางสาว กัลชนา มาพันธุ์

604150608 นางสาว นันทิยา เรืองสิน

604150609 นางสาว พัดชา จันทร์กระจ่าง

604150612 นางสาว สิรินันท์ ปานทิพย์

604150615 นาย กรวีร์ พันธุ์ดี

604150617 นาย ธงชัย อ้อยหวาน

604150624 นาย กมล ปงลังกา

604186501 นางสาว กนกวรรณ น้อยแสง

604186503 นางสาว กานต์ธิดา พรมสอน

604186506 นางสาว เจนจิรา พลอยไทย

604186507 นางสาว ชญาภา จ๋ิวใหญ่

604186511 นางสาว นันทกานต์ เกตุเอม

604186512 นางสาว ประทุมวรรณ พุ่มเจริญ

604186516 นางสาว เพชรไพลิน สิงห์โต

604186522 นางสาว ศศิชาทิพย์ อิฐรัตน์

604186526 นางสาว เสาวลี อุดมรัตน์

604186530 นางสาว อุมาภรณ์ นิลเถ่ือน

604186601 นางสาว กนกวรรณ วรรณอ่อน
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604186605 นางสาว จันทนิภา ศรีจันทร์

604186606 นางสาว จุฑาทิพ อินทร์อนงค์

604186609 นางสาว ฐิติมา แซ่หย่ง

604186611 นางสาว ธีรดา บุญสวัสด์ิ

604186614 นางสาว ปิยธิดา สังข์ทอง

604186623 นางสาว ศิริพร ธรรมวงศา

604186626 นางสาว สุวนันท์ จันทรบุตรี

604189511 นาย กัมปนาท นากรณ์

604189529 นาย รัฐพล จอมเผือก

604189532 นาย ศักดา โสมทนงค์

604189535 นาย สิทธิศักด์ิ ทัศนา

604189601 นางสาว กัณธิมา สะท้านถ่ิน

604189604 นางสาว จุไรรัตน์ เนียมแดง

604189606 นางสาว ธิดารัตน์ ทองสุข

604189608 นางสาว ศิลาพร เต็มเปี่ยม

604189615 นาย ชัยณรงค์ ใจดี

604189624 นาย พงษ์พัฒน์ พัฒนา

604189636 นาย สุรวิชญ์ ศรีอินทร์

613278004 นางสาว พิมพา บูรพามีชัย

613278014 นาย ศรายุทธ เพ็งถมยา

613418013 นางสาว ธนพัต จันทรปรุง

613418042 นาย พีระพล อังกินันทน์

613418047 นาย ศิวัช วงศ์สมุทร

613418048 นาย ศุภวิชญ์ เดชรักษา

613722015 สิบตํารวจตรีหญิง ระภีพร คําสิงห์

613722022 สิบตํารวจตรีหญิง อินธุอร สารเงิน

613722024 สิบตํารวจตรี ชนินทร์ บุญรอด

613722713 จ่าอากาศตรี ณรงค์ฤทธิ มะโนรัตน์

614031104 นางสาว กัญจนา จันทร์สง่า

614031109 นางสาว ณัฐนิชา เรืองศิลป์

614031112 นางสาว ธนวรรณ สุกนุ่ม

614031113 นางสาว ธารรัตน์ แผ้วลุ่มแฝก

614031126 นางสาว วันวิสาข์ สวนแก้ว
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614031130 นางสาว สิราวรรณ กร้าวกฤษ

614031131 นางสาว สิรีธร สุวัฒน์

614031133 นางสาว อารีรัตน์ สว่างรุ่ง

614031214 นางสาว ปรียาภรณ์ ปรีชนิด

614031222 นางสาว ลักษณา เกิดเพชร

614031223 นางสาว วนิชยา สิริธรรมานุวงศ์

614031225 นางสาว วิลาวัลย์ คีรีวรรณ

614031226 นางสาว ศศิธร ทวีสุข

614031227 นางสาว ศศิธร รังศิลป์

614031230 นางสาว โสรยา ลังพี

614031232 นางสาว อรจิรา เสือทอง

614031236 นาย ธีรดนย์ กมลปราโมทย์

614031301 นางสาว จิณห์วรา ศรีจันทร์

614031308 นางสาว ธนภรณ์ บัลลังก์โพธิ์

614031322 นางสาว ไพริน จูโต

614031324 นางสาว เรวดี โคสินธิ์

614031326 นางสาว ศิรินันท์ มศรีภูมิ

614031328 นางสาว อทิตยา พูลเพ่ิม

614101501 นางสาว กรณ์กาญจน์ ทรัพย์สิน

614101503 นางสาว จันทิมา ชนะแดง

614101504 นางสาว จุฑาวรรณ บึงสพาน

614101505 นางสาว ซาฮารา ดอเล๊าะ

614101508 นางสาว ณัฐชยา พวงสน

614101509 นางสาว ณัฐรียา แก้วพรายตา

614101511 นางสาว นํ้าฝน ใจหลัก

614101512 นางสาว ปนัดดา นาคสิงห์

614101519 นางสาว ไพริน อยู่ชมบุญ

614101520 นางสาว ภาวนา ต้ังอารมย์

614101523 นางสาว ศิลาทิพย์ จันทร์เพ็ง

614101524 นางสาว สมัญญา เงาแก้ว

614101525 นางสาว สุรัตนา บุญธรรม

614101529 นาย วัฒนา โทธานี

614101530 นาย เสฎฐวุฒิ พลวิชัย
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614101601 นางสาว กรกนก สิทธิชัย

614101604 นางสาว กานดา พงษ์สว่าง

614101605 นางสาว กานติศา แซ่ล้ิม

614101606 นางสาว เกศินี ฤทธิ์น้อย

614101608 นางสาว ชาลิสา ศรีจูเป้า

614101610 นางสาว นุชจรี หอมเนียม

614101611 นางสาว พรปรีญา ภู่สุวรรณ

614101612 นางสาว พรหมพร ชูชมกล่ิน

614101614 นางสาว มัณฑนา ช่ืนจิต

614101619 นางสาว สรุตตา คชาชาติ

614101620 นางสาว สาวิตรี หมันมณี

614101624 นางสาว สุนิษา นวมศิริ

614101630 นาย อาทิตย์ ฉิมบุญอยู่

614102501 นางสาว นุรซูฮาร์ดา เจ๊ะมายิ

614102502 นางสาว กัญพิชา สุขครึ้ม

614102504 นางสาว กานต์ธิดา แตงอวบ

614102508 นางสาว ณัฐกานต์ สุวัฒน์

614102511 นางสาว ทิวานันท์ ทับแก้ว

614102512 นางสาว ธนกาญจน์ สินสอน

614102513 นางสาว ธัญญาพร จําศิล

614102516 นางสาว บุณยวีร์ แสนสําราญ

614102518 นางสาว พัชรมัย คําวัง

614102521 นางสาว รูฆอยยะห์ ยูโซ๊ะ

614102525 นางสาว สุทธิดา แป้นทอง

614102526 นางสาว อมรรัตน์ หนูทอง

614102529 นาย รวิภาค แสงอาทิตย์

614102601 นางสาว เกษนี ขุมทองดี

614102605 นางสาว เจติยา ฉัตรกรด

614102606 นางสาว ชุติมา ยมแก้ว

614102607 นางสาว ทิพวรรณ พันแตง

614102609 นางสาว ธรรมพร พัชรวิโรจน์สกุล

614102611 นางสาว นาตาชา อินทร์ประเสริฐ

614102613 นางสาว เบญจวรรณ หอมเย็น
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614102617 นางสาว ภารดี แสวงหอม

614102618 นางสาว รัตนพร วงษ์กรณ์

614102619 นางสาว วรพรรณ แจ้งเนตร

614102622 นางสาว สมฤดี สนับแน่น

614102625 นางสาว อนงค์นาถ ม่วงคราม

614102626 นาย ชนายุทธ ปิ่นชัย

614102627 นาย ทนงศักด์ิ ประทิน

614102630 นาย ศิริวัฒน์ ไหมละออง

614106522 นางสาว สุภาวดี ประสมศรี

614106527 นาย เรืองศักด์ิ แร่เพชร

614107503 นางสาว วรารัตน์ วังเวงจิต

614108509 นาย ทศพร แดงประเสริฐ

614108516 นาย รัตพล พัดทรัพย์

614108520 นาย สิทธิพงษ์ จันหับปะ

614108522 นาย อนุชิต กุลเกษ

614110501 นางสาว นภา สาลี

614110502 นางสาว เคทอ จันทร์อุปถัมภ์

614110503 นางสาว จันทรัตน์ ทองเกตุ

614110507 นางสาว ธนัญญา พวงส้ัน

614110508 นางสาว บุษยรัตน์ เลิศมาลัย

614110509 นางสาว เบญจพร ชูศรี

614110510 นางสาว ปียาภรณ์ ไชยรัตน์

614110516 นางสาว วริยา คล้ายทิพย์

614110517 นางสาว ศศิภา แย้มอินทร์

614110518 นางสาว ศันสณีย์ แสนเลิศ

614110520 นางสาว สกุลกาญจน์ มุนิปภา

614110521 นางสาว สุดารัตน์ ศุภเลิศ

614110522 นางสาว สุพัชรินทร์ ลาดเลาดี

614110523 นางสาว สุวิชาดา ตันบริภัณฑ์

614110524 นางสาว ไอรดา สายชล

614110608 นางสาว ธัญลักษณ์ จ๋ิวใย

614110613 นางสาว ภาวินี ป้อมใหญ่

614110614 นางสาว รักชนก ลาภโพธิ์ทอง
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614110615 นางสาว รัชนี ซอนุช

614110616 นางสาว รุ่งลัดดา ผิวเหลือง

614110618 นางสาว วิไลพร นาคสอ้ิง

614110625 นาย นันทวัฒน์ บุญมา

614110628 นาย วิชัย บุญรอด

614121504 นางสาว ขนิษฐา แสงสาคร

614121506 นางสาว จิราภา เล้ียงชีพชอบ

614121508 นางสาว ณัฐธิกานต์ อินทร์ขํา

614121511 นางสาว ณัฐศิระดา แสงพิทักษ์

614121513 นางสาว นภัสศร สุนทร

614121516 นางสาว พรพรรณ รุ่งวันดี

614121520 นางสาว ลักษณาภรณ์ กาญจนโรจน์

614121521 นางสาว ลาวัณย์ หลีหลาย

614121523 นางสาว ศรัญญ่า เจริญชัยนุชกุล

614121524 นางสาว ศิริร ักษ์ แจ่มแจ้ง

614121529 นาย คณิศร คชเกร็ง

614121532 นาย ดุลย์ธันยา มากชูชิต

614121536 นาย ศุภศิลป์ กาวกําเนิด

614121539 นาย สุเมธ กล้วยเพชร

614143503 นางสาว กนกภรณ์ แก้วพิมพา

614143505 นางสาว จันทร์จิรา สัตย์ซ่ือ

614143506 นางสาว จุรีเพชร จิระเพชรอําไพ

614143508 นางสาว ณัฐริกา ปิ่นเพชร

614143511 นางสาว นาตยา มูลกระโทก

614143512 นางสาว นีออน มธุระพันธ์

614143513 นางสาว เบญจวรรณ อ่ําสําอางค์

614143515 นางสาว ประกายดาว บุญเรือง

614143517 นางสาว พรธิภา วัลณา

614143520 นางสาว วรรณิศา แก้วโกสุม

614143521 นางสาว ศรัณธร รุ่งสว่าง

614143523 นางสาว สุวิมล อินทรไทยวงค์

614143525 นางสาว เสาวลักษณ์ สาครเจริญ

614143526 นางสาว อชรายุ ไชยมงคล
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614143527 นาย ฉัตรดนัย ขันทะเสน

614143533 นาย อิทธิพล สมบูรณ์ศรี

614145501 นางสาว ลัทธวรรณ นวมนิ่ม

614145502 นางสาว กนกพร คีรีนิล

614145505 นางสาว จรินทร์ยา ผ่ึงสิงห์

614145508 นางสาว ชนาพร เกตุงาม

614145509 นางสาว ประวีณา ปานเนียม

614145510 นางสาว ปวีณ์นุช โกณฑา

614145515 นางสาว สุพาภรณ์ ขุนดํา

614145517 นางสาว อุมาพร น้อยถึง

614148501 นางสาว นันธิชา โตไพโรจน์

614148503 นางสาว นันทิดา สําคัญจิตร

614148506 นางสาว พรพิมล สวัสดี

614148508 นางสาว มุธิตา วรรณโสธร

614148510 นางสาว วราภรณ์ ทวีสุข

614148513 นางสาว สวนิต ปิ่นพงษ์

614148515 นางสาว อภิชญา ฉายแสงเดือน

614149502 นางสาว เกวลิน ยืนนาน

614149505 นางสาว ญาณิศา ปล้ืมจิตร

614149506 นางสาว ญาณี แสงปก

614149507 นางสาว ญาตาวี พลีไพล

614149510 นางสาว ธันวาพร ศรีสวัสด์ิ

614149512 นางสาว นิรมล พยัพพฤกษ์

614149513 นางสาว นํ้าผ้ึง พ่ึงทอง

614149515 นางสาว พนิดา ท่ังอ่อน

614149516 นางสาว พนิดา สังข์กระแสร์

614149518 นางสาว พรรณิกา พรมศรี

614149519 นางสาว ภัณญภัคน์ มีวาสนา

614149521 นางสาว ศศิธร ตรีพิมล

614149527 นาย กิตติพงศ์ แซ่ล้ิม

614149528 นาย จักรพงศ์ ผลห้า

614149529 นาย ศุภชัย ชัยนาค

614149530 นางสาว อาทิตยา ยืนย่ิง
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614150504 นางสาว ณัฐดามาศ วันทะมาศ

614150508 นางสาว ปิยธิดา แก้วมาศ

614150513 นางสาว อรอุมา แก้วโครภ

614150514 นาย ณัฐชนน พหุพันธ์

614150602 นางสาว ณัฐริกา เรืองเจริญ

614150604 นางสาว ธนิษฐา สุชาติ

614150609 นางสาว วิไลลักษณ์ อ่อนเท่ียง

614150615 นาย ปิยะพล พวงบุบผา

614150616 นาย พีระภัทร ยอดแขก

614186503 นางสาว กนกวรรณ เกตุแก้ว

614186505 นางสาว กริษฐา เรืองทิพย์

614186506 นางสาว กัญชลิกานต์ เกตุแก้ว

614186508 นางสาว จุฑามาศ จันร์สิริ

614186509 นางสาว ช่อผกา อินทกูล

614186513 นางสาว ปุญญพัฒน์ อย่างสง่า

614186515 นางสาว ฟาตีฮะ อูแล

614186518 นางสาว ศรีพิพัฒน์ บุญเฉลียว

614186521 นางสาว สุกฤตา แก้วอ่วม

614186524 นางสาว สุภาพร เล่ือนลอย

614186527 นางสาว สโรชา ขําครุธ

614186529 นางสาว อภิชญา สิวะสุเมธ

614186602 นางสาว กมลฉัตร พรประสงค์

614186604 นางสาว ณัฐพร จันทร์เพ็ญ

614186607 นางสาว ธัญญารัตน์ ภู่สิน

614186609 นางสาว บุษยมาศ สายัณห์

614186610 นางสาว ปริยา ล้ิมธนะกุล

614186611 นางสาว มณีเนตร รุ่มรวย

614186612 นางสาว มานิตตา กําจัดพง

614186614 นางสาว มิรฟะ มาหะมะ

614186615 นางสาว เยาวลักษณ์ ธรรมปรีชา

614186616 นางสาว รจนา ช่วยสงเคราะห์

614186617 นางสาว ลลนา มาโชค

614186620 นางสาว เวธกา พิศวิมล
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614186621 นางสาว ศศิกานต์ คงทอง

614186627 นางสาว สโรชา โสะสัน

614186628 นางสาว หนึ่งฤทัย เพลินสุข

614186629 นางสาว อรวรรยา วงสุกร

614186630 นางสาว อรอุมา คณาศรี

614189506 นาย กฤตภาส พลายบัว

614189526 นาย วายุ อร่ามรจน์

614189605 นางสาว ธัญวรรณ คงงด

614189614 นาย จิรศักด์ิ มุนิปภา

614189623 นาย พรชัย สาลีคุปต์

614189631 นาย สุพจน์ จันทร์นุศร

614232003 นางสาว ณัฐพัชร์ ตุ่มอ่อน

614232005 นางสาว นพมาศ พุมมา

614232010 นางสาว รัชนีกร จันทะพันธ์

614232011 นางสาว สิรินาถ ย่ีแพร

614232012 นางสาว สุกัลยา สีเมฆ

614232013 นางสาว สุนิสา เภาบาง

614232020 นาย โรจนศักด์ิ ขันธคีรีวัฒน์

614232021 นาย ศุภกฤต พ่วงอารีย์

614242001 นางสาว จันทกานต์ อ้ินฮวด

614242002 นางสาว นพวรรณ หลอยส่วน

614242008 นางสาว ปานชนก ผลแก้ว

614242009 นางสาว พีระนันท์ ต้ังพรทวี

614242016 นางสาว สุพพัตรา คุณนุช

614242017 นางสาว สุพัตรา เปี้ยวน้อย

614242018 นางสาว โสภิดา บุญอ่ิม

614251001 นางสาว กนกพร มีมาก

614251003 นางสาว ชัชราภรณ์ โพธิ์ชะอุ่ม

614251006 นางสาว พิมลวรรณ ผดุงวิทย์

614251011 นาย จารุเดช แสงอินทร์

614251024 นาย พีรพัฒน์ ศรีทับทิม

614257002 นางสาว ดนิสา อ่อนช้อย

614257008 นางสาว ปภัศวรรณ บุญรอด
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614257010 นางสาว ปิยฉัตร สังวาลย์เพชร

614257014 นางสาว วิมลฑา บุญเรือง

614257015 นางสาว สิริวิมล จิตต์เอ้ือ

614257016 นางสาว สุวรรณา เมฆขยาย

614257019 นาย นนทิพัฒน์ ขําดี

614257020 นาย นพกร ยารักษ์

614257024 นาย ภานุวัฒน์ ศรนิ่ม

614261005 นางสาว โชติมณี แสงกล้า

614261011 นางสาว ประพิมพ์ จันทรากุล

614261014 นางสาว ปิยะมาศ แดงประดับ

614261034 นาย ประเสริฐ คนมี

614271002 นางสาว กนกวรรณ นิตย์น้อย

614271003 นางสาว ขวัญนรี มาลี

614271004 นางสาว จิราภา คงจุติ

614271007 นางสาว ณัฏฐธิดา บัวเช่ือม

614271010 นางสาว ธารารัตน์ ลีอร่าม

614271011 นางสาว นิศาชล ยวงผ้ึง

614271012 นางสาว พาขวัญ คงสมุทร

614271019 นางสาว อรยา สืบสุข

614271020 นางสาว อังศนา มุตฟัก

614271022 นาย เชาวรินทร์ พิลา

614271023 นาย ณัฐพงษ์ ฉวีศักด์ิ

614272001 นางสาว กวินทรา เช้ือชาติ

614272005 นางสาว นฤมล เดชใหญ่

614272015 นาย ปิยณัฐ ผลขํา

614274006 นางสาว ศศรัตน์ โชติเรืองนภา

614274017 นาย นราธิป ศรีขวัญช่วย

614274019 นาย พันกร ครื้นจิต

614274025 นาย ศุภชัย วาปีโส

614274026 นาย สยาม เลือดหงษ์ษา

614277011 นาย นวมินทร์ สุวรรณพิมล

614277015 นาย วรวุฒิ บางจริง

614280007 นางสาว พรพรรณ กัลยาณรัตน์
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614280009 นางสาว สุพรรษา ใจหาญ

614305001 นางสาว อาภาภัทร แย้มพงษ์

614305009 นางสาว ชลนิภา ภู่คอย

614305016 นางสาว ภคพร คงเกตุ

614305025 นางสาว แอนนา แสงสว่าง

614305031 นาย ณัฏฐวี อนันตพันธุ์พงศ์

614316007 นางสาว นัทวรรณ สุวรรณกาญจน์

614316013 นางสาว มัญธณี สุวรรณกาญจน์

614316014 นางสาว รพีพรรณ เพ็งเพชร

614316015 นางสาว รัชนีกร หนาแน่น

614316021 นางสาว สร้อยทิพย์ ทรศัพย์

614316023 นางสาว สุนิสา แสงสะอาด

614316024 นางสาว สุภัสสรา โอสถเวช

614316025 นางสาว สุภาวดี สุภาพ

614328104 นางสาว ชรินรัตน์ มีโชค

614328107 นางสาว ธัญลักษณ์ เข็มทอง

614328113 นางสาว มัสลิน กิตติโรจนพันธ์

614328117 นางสาว ศศิธร ศรีขํา

614328118 นางสาว ศิรดา ธีระวรากุล

614328120 นางสาว สุพิชญา คําพราว

614328121 นางสาว เสาวลักษณ์ ประทุมรัตน์

614328127 นาย สมรัก คงกําไร

614328216 นางสาว วาสนา เทศกล่ัน

614328217 นางสาว ศิริลักษณ์ แก้วฤทธิ์

614328218 นางสาว สุวนันท์ ดวงแก้ว

614329109 นางสาว นิสานาถ นพวงค์

614329111 นางสาว ภัทราภรณ์ เกษโร

614329114 นางสาว ภูริตา ฤทธิ์เดช

614329117 นางสาว วิยะดา ทิพย์ทิม

614329118 นางสาว สุณิสา ชูทอง

614329119 นางสาว สุทธภา พุ่มเกษม

614329123 นางสาว หทัยภัทร พุ่มไสว

614329124 นาย ดุสิต ม่วงมงคล
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614329125 นาย ธีรภัทร ดีคล้าย

614329130 นาย เรืองศักด์ิ ถวิลหวล

614329131 นาย สุรวุฒิ ราชชัย

614329201 นางสาว กรรณิกา สุดสงวน

614329202 นางสาว กัลญาณี อโนทัย

614329209 นางสาว ณัฐฐินันท์ บุญเท่ียง

614329210 นางสาว ดรัลพร บุตรจันทร์พงษ์

614329213 นางสาว ฉัตรศิริ จันระจา

614329215 นางสาว พนิดา ยศธร

614329217 นางสาว มัณฑิมา คงทิพย์

614329220 นางสาว สิริมณี สิงหนันทศักด์ิ

614329222 นางสาว สุพัตรา นุชอ่อง

614329224 นางสาว อาทิตยา ดินแดง

614329228 นาย นพชัย มะโรงเหม็ง

614375005 นางสาว ชลธิชา ดําหงษ์

614375011 นางสาว นริสรา วาทีหวาน

614375012 นางสาว นฤมล อ่อนละมูล

614375024 นางสาว รัตนาวลี บุญสิทธิ์

614375026 นางสาว วัชรี ทองมาก

614375027 นางสาว วิรดี นิมิตรสมุทร

614375028 นางสาว ศศิธร ทับทิมเพียร

614375040 นาย ณัฏฐภาค ดารารักษ์

614375044 นาย ธนากร นาคชูวงศ์

614418116 นางสาว ใบเฟิรน์ ช่องงาม

614418117 นางสาว ปนัดดา แช่มช้อย

614418123 นางสาว สิรามล ศรีสวัสด์ิ

614418133 นาย สุรศักด์ิ เลิศประเสริฐ

614418202 นางสาว กัญญาณี แสนสีสุข

614418204 นางสาว กัณหา ทับทิม

614433004 นางสาว ณัฐกานต์ บุญทับ

614433013 นางสาว พิยดา ฉลาดกลาง

614434009 นางสาว บุญพา พืชพันธ์

614434015 นางสาว พรพรรณ อยู่เปี่ยม
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614434018 นางสาว ภัทรวรรณ บุตรอินทร์

614434025 นางสาว สุริวิภา การะเกตุ

614434035 นางสาว พนิดา นาควรรณ

614435002 นางสาว ณัฐฐิญา สุขภิญโญ

614435003 นางสาว น่ารัก จันทร์อุปถัมภ์

614435006 นางสาว พรวิมล อินทร์แย้ม

614435008 นางสาว รักษิตา จันดาห์

614435013 นางสาว สิริพร ล้วนแก้ว

614435014 นางสาว สุภัสสร รุ่งเรือง

614512106 นางสาว ฐาปนีย์ มหาวรการ

614512109 นางสาว ธิติยา อินทวงค์

614512110 นางสาว นุจรีย์ คงทิพย์

614512114 นางสาว รักษณาลี อันทนนท์

614512205 นางสาว เกวลีน บุญรอด

614512215 นางสาว วรรณภา เนตรสายคงคา

614512219 นางสาว ศุกลภัทร แก้วมงคล

614512241 นาย อรรถพล ปานม่วง

614655002 นางสาว เจนจิรา สุขชุม

614655003 นางสาว ฑิมพิกา ทองคํา

614655004 นางสาว ธีราภรณ์ ช่วยบํารุง

614655007 นางสาว นิลประภา ปาสานนท์

614655009 นางสาว ปัทมาวดี จันทร์แจ่มหล้า

614655011 นางสาว พิมลดา สีเมฆ

614655015 นางสาว วราภรณ์ วัดวิเศษ

614655017 นางสาว สนธยา พลพรึก

614655018 นางสาว สรวรรณ กล่ินศรีสุข

614655020 นางสาว สุทธิดา น่วมวัตร์

614655030 นาย ปริญญา เย็นใจ

614655034 นาย ศุภณัฐ พลศรี

614655037 นาย เอกราช บุญช่วย

614659002 นางสาว กัณฐมณี ทิพย์ยอแล๊ะ

614659007 นางสาว นพรัตน์ ปุ้ยเสือ

614659009 นางสาว ปิยธิดา แก้วเกิด
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614659011 นางสาว ศิริวิมล วัดวิเศษ

614659014 นาย เกล้า บุญกอง

614659019 นาย ชยพัทธ์ พูลสวัสด์ิ

614659020 นาย ชุติพงค์ ตัณฑวงค์

614659024 นาย ภูมิ กล่ินจันทร์

614659025 นาย วทัญญู พูลสวัสด์ิ

614659026 นาย วรรณชัย โหจันทร์

614659027 นาย วริศ ขวัญดี

614659029 นาย วิวัฒน์ เปรมปรี

614666101 นางสาว กัลยาณี เทพเสง่ียม

614666102 นางสาว บุญสิตา เอมทิพย์

614666103 นางสาว พัชราภา เขียววิชัย

614666107 นางสาว อรวรรยา เช้ือทอง

614666113 นาย จิรวัฒน์ บุตรนํ้าดี

614666115 นาย เฉลิมเดช กล่ําทอง

614666117 นาย ณัฐพล ทองห่อ

614666122 นาย จักรพงษ์ ชุติรัมย์

614666126 นาย รัฐพงษ์ สําเฮ้ียง

614666204 นางสาว แพรพลอย ศิลาบุญศักด์ิ

614666206 นางสาว อุทุมพร นาสินสร้อย

614666211 นาย ณัฐพล มาแป้น

614666219 นาย ลือชัย นุชเนื่อง

614666221 นาย สรรเพชญ จารุมณี

614666224 นาย อนุสรณ์ ผิวไพเราะ

614722101 นางสาว กนกวรรณ ดาวเรือง

614722118 นางสาว แสงสุรีย์ ขุนสงคราม

614722206 นางสาว ฐิติมา ล้ําเลิศ

614722212 นางสาว ยลดา นพประดับ

614722223 นางสาว อัญมณี รอจ่ัน

614722242 นาย สิรภพ แก้วหาวงค์

614724103 นางสาว กัญญารัตน์ เกตุสุริวงค์

614724113 นางสาว พรชิตา พุ่มแจ้

614724115 นางสาว รวินันท์ ไกรเนตร์
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614724147 นาย อุกฤษฎ์ นุชอ่อง

614724203 นางสาว กาญจนา สอนบุบผา

614724206 นางสาว คีภัทรตรา อัสแสง

614724209 นางสาว จุฑามาศ ซุ่นฮ้ัว

614724211 นางสาว ชุติกาญจน์ เคี่ยมพันธุ์

614724215 นางสาว นวลหงส์ โพธิ์สุวรรณ

614724216 นางสาว นันทิดา มีนาม

614724218 นางสาว นุชนาฏ หยวกแย้ม

614724222 นางสาว พิชานัน พลายงาม

614724229 นางสาว สุนันทา หนวดพราหม

614724232 นางสาว อรุณศรี แจ่มจํารัส

614724242 นาย วรวรรธน์ เคหา

614724309 นางสาว นิรมล ดอกไม้จีน

614724310 นางสาว นุชจรี กล่ินอุบล

614724312 นางสาว พรนภา ปิกสุวรรณ

614724314 นางสาว ฟาริดา ธูปหอม

614724316 นางสาว ฤดีมาศ บุญรอดน้อย

614724329 นาย ธนบดี ฟักทองมาก

614724332 นาย ธนากร ม่วงงาม

614724351 นางสาว สุนันท์ ใจบํารุง

614815003 นางสาว ชนิกานต์ นิลวิลัย

614815004 นางสาว ฐิติรัตน์ ยอดยัง

614973101 นางสาว ซลิตา อินทร์บุญญา

614973103 นางสาว ทิฆัมพร กรสวัสด์ิ

614973105 นางสาว นาซีบ๊ะ บือเฮง

614973106 นางสาว นาซีเร๊าะ ตาเล๊ะ

614973107 นางสาว นิซารีนา มูซอ

614973110 นางสาว นูรฮาซีกีน สือรี

614973116 นางสาว สุนิดา สวัสดี

614973120 นางสาว ฮัสนะห์ อูเซ็ง

618510017 นางสาว ณัฐณิชา นิพิฐพนธ์

618521002 นางสาว เสน่ห์ วงค์ทองดี

623031007 นางสาว ธาริณี พุ่มพวง
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623031010 นางสาว มาริสา สังประเสริฐ

623031028 นางสาว ฐิติกาญจน์ ดอนชาไพร

623418016 นางสาว เบญจวรรณ ท่ังทอง

623418035 นาย ณัฐชนน สกุณี

623722001 นางสาว กฤติญา หิรัญยะการ

623722009 นางสาว บุษกร โปแก้ว

623722014 นางสาว ภัทราวดี นาคสุข

623722027 นาย เจษฎากร สุนทร

623722034 นาย ธวัชชัย เพ็ชรประดับ

623722044 นาย ภูเมธ เภารัศมี

624031003 นางสาว กานต์ชนิต ศรีฟ้า

624031004 นางสาว จตุพร น้อยแผลง

624031005 นางสาว จิราภรณ์ ล้านพลแสน

624031006 นางสาว จุฑามาศ พ่ึงพงษ์

624031007 นางสาว เจนจิรา แก้วเพชร

624031010 นางสาว ธนัตดา สิงห์โตทอง

624031014 นางสาว เบญจมาศ ทิพย์สุวรรณ์

624031015 นางสาว ปัตนันตรี สิงห์ขาม

624031020 นางสาว มาย หนูแย้ม

624031025 นางสาว สิธาพร แสงสว่าง

624031026 นางสาว สุชาดา ทิพย์ยอแล๊ะ

624031028 นางสาว โสภิตชา คอนหงาย

624031029 นางสาว อทิติยา นวมมา

624031030 นางสาว อารยา อุบลกุล

624031202 นางสาว กรรณิกา มีสุข

624031211 นางสาว นฤมล พูลพิพัฒน์

624031215 นางสาว ปาริชาติ อ่อนแสง

624031217 นางสาว เปรมกมล หวานสนิท

624031219 นางสาว มัลลิกา โอ่สําเภา

624031220 นางสาว รัตติภรณ์ แสวงภาค

624031223 นางสาว ศุภรัตน์ สมัครสมาน

624031230 นางสาว สุกันยา แจ่มศรี

624101104 นางสาว กาญจนา ทองอ่อน
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624101106 นางสาว กุลธิดา สามงามชิง

624101108 นางสาว จันทิมา อ่วมประไพ

624101115 นางสาว นํ้าฝน อ่ิมเพชร

624101116 นางสาว ประภัสสร พูลสวัสด์ิ

624101119 นางสาว พนิตสุภา พิมพ์สุวรรณ์

624101120 นางสาว ภาวิณี ปุณจุบัณ

624101127 นางสาว สุทธิดา ศิริโชติ

624101129 นางสาว สุภาพร มุงคุณคําซาว

624101130 นางสาว อภิมณี รัตนบํารุง

624101134 นาย ขวัญชัย ดินแดง

624101202 นางสาว กัญญารัตน์ เสืออบ

624101203 นางสาว จีรนันท์ ขวัญใจ

624101209 นางสาว ณัฐพร นาคแท้

624101215 นางสาว เปรมฤดี พวงแตง

624101222 นางสาว มัทรียา โตเอ่ียม

624101223 นางสาว ยอดเพชร จําปาพรหม

624101225 นางสาว รุ่งอรุณ ศรีสาคร

624101227 นางสาว วิราวรรณ วิมุกตะลพ

624101228 นางสาว ศิริพร เพ่ิมพูล

624101231 นางสาว อรัญญา อุณหกมลรัตน์

624101233 นาย ธีรดล คูณกลาง

624102101 นางสาว กรรณิการ์ ต้ังวงค์

624102107 นางสาว นวพร แสงเพชร

624102108 นางสาว บุหลัน เสือเหลือง

624102113 นางสาว มลชนก พ่ึงแย้ม

624102118 นางสาว วราพรรณ คล้อยเต็ม

624102129 นาย เมธี นาคบุตร

624102201 นางสาว กนกวรรณ ชุนสนิท

624102204 นางสาว จิราพรรณ มากปล่ัง

624102205 นางสาว เจนจิรา เพชรแดง

624102207 นางสาว ชรินรัตน์ มั่งสมบัติ

624102210 นางสาว ดีกรีฌา เทพบุรี

624102219 นางสาว รัตชนา บัวเกศ
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624102220 นางสาว รุสนะห์ ตาเละ

624102226 นางสาว อินทิรา เพชรประดับ

624102227 นาย ตอเละ สะนิ

624102229 นาย บุลากร ใจบรรเจิดกุล

624106001 นางสาว กรรณิการ์ ผ้ึงหลวง

624106003 นางสาว เกษมณี ผาทอง

624106004 นางสาว ชนัดดา คุ้มวงษ์

624106005 นางสาว ณัฐธิดา เขียวหวาน

624106007 นางสาว นันทวรรณ น่วมดี

624106008 นางสาว พรรณพัสตร์ คงเจริญ

624106010 นางสาว รัตนาภรณ์ แก้วเรือง

624106011 นางสาว วรวรรณ โพธิ์งาม

624106012 นางสาว วิภาวนี อรุณรัศมี

624106014 นางสาว สิริยาพร บุญขันธ์

624106015 นางสาว สุกัญญา สิงหะ

624106016 นางสาว สุณี ศรีบุญรอด

624106017 นางสาว อาทิตยา ภู่ทอง

624106019 นาย กําจร สมุทรชัยสกุล

624106021 นาย ตุลธร จิตสุภาพ

624107006 นางสาว สุพรรณษา คุ้มระบาย

624107010 นาย เมธาสิทธิ์ คชชา

624107012 นาย สุธีกานต์ หัวใจเพ็ชร

624107014 นาย อนุรักษ์ เผ่าพงศ์

624108002 นางสาว ปภัสรา สุขชาวนา

624108003 นางสาว มาดามนภา จอสูงเนิน

624110102 นางสาว จิรชยา บุญเจือ

624110104 นางสาว ชลธิชา ใบจักร์

624110109 นางสาว นารดา จินาคต

624110114 นางสาว ฟารีดา ตาเละ

624110115 นางสาว ภัทรสุภา รามพันธุ์

624110117 นางสาว ยศวดี เอมโอษฐ

624110120 นางสาว สิโรชา ปราชญ์เปรื่อง

624110125 นาย ณัฐภัชร์ ทองพูล
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624110126 นาย พีรยุทธ แสนสุข

624110128 นาย วรยศ จวนรุ่ง

624110205 นางสาว ขวัญดาว แดงนาพันธุ์

624110207 นางสาว จิราพรรณ เกตุพรหม

624110209 นางสาว ณัฐธิดา ประสิทธิ์พร

624110213 นางสาว เบญจวรรณ พูลการุณ

624110215 นางสาว พรรณวดี อยู่คง

624110217 นางสาว มานิตา ทองโปร่ง

624110220 นางสาว วิภาภรณ์ เม่งเต๋ียน

624110222 นางสาว เสาวรรณณี พรมแก้ว

624110223 นางสาว อัญทิกา อยู่เย็น

624110230 นางสาว ชรินรัตน์ ช้างนํ้า

624121005 นางสาว ธนิสรา ชนะภัย

624121010 นางสาว ปรารถนา ปาสาทัง

624121013 นางสาว ภัทรา จิตตเนตร

624121015 นางสาว วริศรา คล้ายเพ็ง

624121016 นางสาว วิชญาพร พราหมฤทธิ

624121019 นาย กรวรรณ แพใหญ่

624121021 นาย ชาคริต พรวนทอง

624121022 นาย ณรงค์พรรณ รอดพ้น

624143002 นางสาว จุฑาทิพย์ วงษ์ทรัพย์คุ้ม

624143003 นางสาว ชนากานต์ คชชะ

624143004 นางสาว ณัฐชา ทิพย์วงศ์

624143006 นางสาว ณิชกุล มีรอด

624143009 นางสาว นพรัตน์ สุริโย

624143010 นางสาว นัทวรรณ ถ่ินมาบแค

624143012 นางสาว เนตรนรินทร์ ทองดอนเหมือน

624143013 นางสาว เบญจมาศ จงอนุรักษ์

624143014 นางสาว เบญจรัตน์ พุทธรักษา

624143016 นางสาว เมทินี ช่ืนชม

624143018 นางสาว สุมาพร แค้มวงศ์

624143019 นางสาว หนูนา ใสสอาด

624143031 นาย สมพร จันทรบัณฑิตย์
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624145001 นางสาว ธิดารัตน์ เย็นใจ

624145003 นางสาว ปภัสสร เสาหัด

624145006 นางสาว สายทิพย์ แก้วผ่อง

624145007 นาย ธีรศักด์ิ พูนเกตุ

624148001 นางสาว กมลทิพย์ ปิ่นนาค

624148003 นางสาว กัลยดา เพ็งพิณ

624148004 นางสาว ขวัญเดือน แดงนาพันธุ์

624148005 นางสาว จณิสตา แดงนาพัน

624148006 นางสาว จันทกานต์ วังจันทร์

624148008 นางสาว ชิดชนก เพชรวิเชียร

624148010 นางสาว ดาราวดี อยู่ยืด

624148015 นางสาว มุกดา ศรีสุวรรณ

624148017 นางสาว วิลาวรรณ จันทร์สุข

624149006 นางสาว ณัฐพร แฮวอู

624149007 นางสาว ณิชกานต์ บัวสุวรรณ์

624149008 นางสาว นิศา สังข์รูป

624149009 นางสาว พนิตพร แยกรัง

624149011 นางสาว พรวลี แก้วเก่า

624149013 นางสาว มรกตวงค์ ดํารงบูรณะกุลชัย

624149019 นางสาว อรนัญ ป่วนอ่ํา

624149020 นางสาว อิฟตีฮัน จิ

624149021 นาย นรินทร์ สุทธิประเสริฐ

624150002 นางสาว ชุติกาญจน์ จรรภูยา

624150009 นาย คนิชณ์ติพงษ์ คําแท้

624150017 นาย นันทวัฒน์ แก้วศรี

624150023 นางสาว ณัฐรียาภรณ์ พุ่มแสวง

624150024 นางสาว ณภัทรา สมมิตร

624186101 นางสาว กมลชนก อากาศเมฆ

624186102 นางสาว กรวิภา อนุพูน

624186113 นางสาว นิศารัตน์ บูราพรนุสรณ์

624186117 นางสาว ปาลิตา ซิงห์

624186118 นางสาว แพรพรรณ อาจทวีกุล

624186124 นางสาว ศันสนีย์ สมเพชร
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624186128 นางสาว อังคนาง เซ่ียงฉิน

624186132 นางสาว ณัฐฑมล คําแพง

624186133 นางสาว ฮัยฟะ กะมิง

624186203 นางสาว กัญจนพร เย็นใส

624186204 นางสาว กาญจนา ถือแก้ว

624186212 นางสาว ณัฐกฤตา สีงาม

624186226 นางสาว ศิริร ัตน์ คิ้วศิริ

624186228 นางสาว หัสดียา มีนาจ

624189101 นางสาว ปริมน ใบเกตุ

624189105 นางสาว สุภาวดี จิตรักมั่น

624189106 นางสาว อรทัย พุทธรัสสุ

624189112 นาย ณรงค์กร ทองย้อย

624189117 นาย ธนาธิป ทิพย์เนตร

624189130 นาย ราเชนท์ อินทณี

624189134 นาย อภิรักษ์ หงษ์ทอง

624189137 นางสาว ชาลิสา ฐิติวรดานิภัส

624189201 นางสาว กนิษฐา พันธ์ดี

624189206 นางสาว วิบลมาส สุนทรโรจน์

624189207 นางสาว อนุชศรา สาครแก้ว

624189227 นาย ภาคภูมิ พรายนํ้า

624232002 นางสาว กนกวรรณ ทับทอง

624232006 นางสาว กาญจนา เครือสินธ์

624232008 นางสาว เจนจิรา อภิวัฒนสิริการ

624232012 นางสาว นุชธิดา เรียงสันเท๊ียะ

624232015 นางสาว ศิริร ัตน์ บัวหลวง

624232016 นางสาว สุกัญญา พันธ์ศิร ิ

624232032 นาย ฤทธากร ย่ิงมี

624242001 นางสาว ณัฐกานต์ พรหมมา

624242003 นางสาว ณัฐวรรณ สวนเพลง

624244001 นาย ธนภัทธ์ สีชมภู

624244005 นาย ณัฐพล พรมสวัสด์ิ

624244006 นาย ณัฐพล สุดสวาสด์ิ

624244011 นาย นิธิ เบญจวชิรเชิด
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624244014 นาย ภานุพัทธ์ ปานฉลอง

624244016 นาย ศิวกร แสงพลสุข

624251001 นางสาว ชนนิกานต์ ใบแย้ม

624251023 นาย ศรัณย์ วงศาโรจน์

624257004 นางสาว นภัสสร จินดาสุวรรณ์

624257008 นางสาว อิศริยา เทียนฤกษ์

624257011 นาย ณัฐกิตต์ิ ชัยชุมขุน

624257016 นาย ธเนศ ปานสวย

624257025 นางสาว นวลอนงค์ บุญรอด

624261001 นางสาว ชลฤดี รูปิยะเวช

624261006 นางสาว สมาวรรณ์ หลําหุ่น

624261008 นางสาว สุพรรษา แก้วสุข

624261011 นางสาว สุมนา อินทนิน

624261016 นางสาว อังศุมาลิน ถนอมนาค

624271005 นางสาว นภา ดารณีศรีสุข

624271007 นางสาว บุษยมาศ ยอดหงษ์

624271009 นางสาว ปิยมาภรณ์ พูนเพ่ิม

624271010 นางสาว ปิยะฉัตร เจนการ

624271011 นางสาว พิจิตรา สารีแผง

624271014 นางสาว ศิริวรรณ จันทร์เครือย้ิม

624271017 นางสาว สุพรรณิการ์ เครือนพคุณ

624271018 นางสาว เสาวลักษณ์ เรืองเดช

624271021 นางสาว ไพลิน สายสาหร่าย

624271022 นางสาว กาญจนา ทองดี

624271023 นางสาว กัญญารัตน์ ม่วงไหมทอง

624272003 นางสาว ณัฐชา คูณทวี

624272004 นางสาว ดวงกมล สว่างศรี

624272005 นางสาว ดุจดาว ไชยะ

624272006 นางสาว ธนัญญา จันทร์แจ่ม

624272010 นางสาว เบญจพร คงดี

624272011 นางสาว ผกามาศ น้อยกาญจนะ

624272014 นางสาว ศันสนีย์ โนรี

624272020 นาย นันทวัฒน์ ม่วงไหมทอง
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624274003 นางสาว ญาณิศา อัตถาวะระ

624274007 นางสาว นัยนา ยินดี

624274016 นาย ธวัชชัย นาคนารี

624274026 นางสาว กนกวรรณ ชวนชิด

624274027 นาย ธนกร ฤทธิ์เดช

624274031 นาย ศักย์ศรณ์ เทียนประภา

624277001 นางสาว นภัส เพ็ชรรัตน์

624277002 นางสาว นฤมล ฮวดทวี

624280002 นางสาว นัฐพร ชะอุ่มฤทธิ์

624305001 นางสาว เกศลิน อุบลน้อย

624305002 นางสาว จุฑามณี แสงทอง

624305004 นางสาว ชาลิสา คุ้มไพพล

624305006 นางสาว ประภัสสร แน่นพะเนา

624305007 นางสาว ประภาพร แซ่ล้ิม

624305009 นางสาว สุวนันท์ โล๊ะหนองริ้น

624305014 นาย สมพงษ์ สมจันทร์

624305018 นาย บัณฑิต ไพบูลย์อัตถกิจ

624305020 นาย ธนะพัฒน์ แสงทอง

624313001 นางสาว ชลิดา โชติพันธ์

624313002 นางสาว ฐานิกา สาพิมพ์

624313006 นางสาว วัลภา ลิขขิต

624316009 นางสาว นัยนา รักมากมิตร

624316010 นางสาว นํ้าฝน กรมธรรมมา

624316012 นางสาว ปภัสสร วิทยาประภัสสร

624316017 นางสาว ภาวิณี เทพรอด

624316018 นางสาว มัชฌิมา เดชคล้ํา

624316020 นางสาว วรรณพร ประสาททิพย์

624316023 นางสาว ศิริขวัญ ประจวบพร

624316030 นางสาว อัญชลิตา เจริญรัมย์

624316032 นางสาว อารียา นนทะพา

624316035 นาย พีรพงษ์ รอดพยุง

624317001 นางสาว กนกพรรณ พัดแสง

624317015 นาย ธนะชัย ผลไพศาลศักด์ิ
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624328004 นางสาว กุสุมา เพ่ิมพูล

624328007 นางสาว ณัฐพร เกตุแก้ว

624328011 นางสาว ปานฤทัย จีรัง

624328015 นางสาว ภาณุมาส ขาวสุข

624328019 นางสาว วรัญญา อัมภาผล

624328021 นางสาว วิจิตรา นาโพธิ์

624328024 นางสาว ศิริวันศวรรษ บินมามะ

624328032 นางสาว อริสรา โถวสกุล

624328036 นาย กิตตินันต์ กําเนิดแสง

624328045 นาย ภัทรวุธ ศรีสุวรรณ

624328046 นาย มิณธฎา ศรีจันทร์

624328051 นางสาว ทิพาวรรณ ใจบุญ

624328056 นางสาว ณัฐสิมา เปรมกมล

624329001 นางสาว กนกวรรณ หอมกล่ิน

624329003 นางสาว เกษกนก กุลทัศน์

624329004 นางสาว ขนิษฐา มีทอง

624329013 นางสาว นันทนา ผ่องแผ้ว

624329019 นางสาว มณิสรา ชํานาญวาส

624329021 นางสาว มาริสา คล้ายหงษ์

624329027 นางสาว วิชชุลดา ไม้จันทร์

624329029 นางสาว ศิรภัสสร ทองไทยจรูญ

624329034 นาย ณัฐวุฒิ รวดเร็ว

624329041 นางสาว ศรีสุดา คล้ายทอง

624329047 นาย สามารถ นาล้วน

624329048 นางสาว ฐนิชา คนซ่ือ

624329049 นางสาว บรรจง พูลนาค

624375001 นางสาว กมลรัตน์ เพชรสอน

624375003 นางสาว อลิชา ภัทรรักษ์โภคิน

624375005 นางสาว ขวัญจิรา ทรัพย์เงิน

624375016 นางสาว พัชรมัย สัตยาภิรมย์

624375018 นางสาว พิมพ์ชนก เอียดน้อย

624375019 นางสาว พุทธรักษา อํานวยผล

624375020 นางสาว มนต์ธิชา ทองงาม
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624375033 นางสาว อริษา ชูดอกไม้

624375047 นางสาว เพ็ญนภา คูณเดช

624418104 นางสาว กาญจนา รอดสาย

624418114 นางสาว มุกดาภา จันทร์รอด

624418118 นางสาว สิรภัทร กลางสุพันธ์

624418126 นาย ประกอบกานต์ วิจารย์

624418128 นาย วีราพัชร์ ดวงธนัชพงศ์

624418203 นางสาว จันจิรา ใจห้าว

624418207 นางสาว ฉันทิสา ปรีดากมล

624418211 นางสาว นํ้าทิพย์ เข่งวา

624418216 นางสาว วนารี ปานนก

624418226 นาย ภูผา คงประเสริฐ

624433011 นางสาว อัญมณี นนทะนํา

624433014 นาย จักรกฤษณ์ รุ่งพราน

624434002 นางสาว การเกตุ คงชนะ

624434003 นางสาว กิตติญา มูลมงคล

624434004 นางสาว จารุวรรณ อินทร์คง

624434010 นางสาว ธนาภา ภรรยา

624434012 นางสาว นิภาพร ยวงผ้ึง

624434020 นางสาว เพชราภรณ์ มาศสุข

624434022 นางสาว มัณฑนา ปานพันธ์

624435103 นางสาว เกวลิน งามลี

624435105 นางสาว จิราพัชร สว่างเมฆ

624435108 นางสาว ณิชกานต์ เต็มดี

624435113 นางสาว พรรณพร คุ้มเครือ

624512107 นางสาว ปภาวรินทร์ สุขแสง

624512111 นางสาว เยาวลักษณ์ เอ่ียมสวัสด์ิ

624512115 นางสาว สุภารัตน์ พรหมดวง

624512117 นางสาว อรรถชลี อ่อนละออ

624512136 นาย ปุญญพัฒน์ ทองคํา

624512203 นางสาว จุฑาทิพย์ ดวงจันทร์

624512205 นางสาว ธนาภรณ์ พลับนิ่ม

624512209 นางสาว พวงเพชร เดชมาก
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624512215 นางสาว สุกัญญา ยางสง่า

624512218 นางสาว อารีรัตน์ เปี่ยมญาติ

624512221 นาย ซีเจ ภักดีเตล็บ

624512234 นาย สิทธิศักด์ิ พันใย

624512238 นาย ศิรภัส พัฒบุผา

624655001 นางสาว เบญจวรรณ แจ้งชู

624655003 นางสาว จันทิมา ขําทอง

624655004 นางสาว จารุวรรณ หวังเจริญ

624655006 นางสาว ฐิติมา สว่างเนตร

624655008 นางสาว ธัญญารัตน์ ยอดชาย

624655010 นางสาว นันทวรรณ พุทธนุรัตนะ

624655012 นางสาว พิชญา เกิดทรัพย์

624655015 นางสาว สิรินาถ กองมูล

624655017 นางสาว สุธิดา เกาะเกตุ

624655022 นาย ธนพงษ์ บุญประคอง

624655024 นาย ธีรวุฒิ ล้ิมวสุรัตน์

624655026 นาย จุฑา อ่อนดี

624655029 นาย พรชัย โพธิ์เจริญ

624655030 นาย ราเมศ ชิตโพธิ์

624659004 นางสาว พรนภา ปรีเปรม

624659006 นางสาว ภาวิณี ทองก้อน

624659010 นาย กษิดิศ อ่อนเพ็ชร์

624664001 นางสาว ฐิติพร สระศรีสม

624664002 นางสาว พรชิตา กล่ินลําภู

624664011 นาย อัศวรักษ์ ศรีสุขอร่าม

624666101 นางสาว ช่อเพชร พูลสมบัติ

624666102 นางสาว นันทิชา ยวงผ้ึง

624666105 นางสาว อุษณีย์ อ้วนมังเม็ง

624666106 นาย กฤษดา เพ็ญสุข

624666107 นาย กานต์ รวมสุข

624666117 นาย ไวยวุฒิ จิตต์นิยม

624666202 นางสาว ปรายฟ้า ไต่วัลย์

624666207 นาย กิตติธัช เหมาะเจาะ
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624666216 นาย ไพรัชช์ ชะเอมน้อย

624666218 นาย วัชรวิชญ์ พงษาปาน

624666224 นาย ธฤต เสมบุญหล่อ

624722102 นางสาว จารุวรรณ คุ้มครอง

624722106 นางสาว ปิยภรณ์ ท่าผา

624722128 นาย สุชาญ ขันธ์แก้ว

624722138 นางสาว ศิริลักษณ์ เอมครุฑ

624722204 นางสาว ธีรนุช ช้างแก้ว

624722205 นางสาว นฤมล ภู่เงิน

624722206 นางสาว นันทิชา บุญกอง

624722207 นางสาว นิศารัตน์ วงศ์ทับแสงทอง

624722216 นาย ไกรวิชญ์ คงถาวร

624722230 นาย ภูชิชย์ งามขํา

624722232 นาย ศิรวัต จันทร์สุข

624722234 นาย เสกสรรค์ แองสาย

624722302 นางสาว ชนากานต์ สร้อยสุข

624722303 นางสาว นฤมล น้อยสําราญ

624722306 นางสาว เบญจวรรณ ศรีสุวรรณ

624722311 นางสาว ศรัณยา นุ่มผ่อง

624722313 นางสาว อลิชา ไพรเท่ียง

624722316 นาย จิรานุวัฒน์ วงษ์แก้ว

624724105 นางสาว จีรภิญญา จันทร์ทวี

624724117 นางสาว วนิดา ดีเผือก

624724119 นางสาว ศศิวิมล แตงพลับ

624724120 นางสาว สุชานาฐ เรืองสิน

624724123 นางสาว อมลรดา วงสุกร

624724124 นางสาว อรพินท์ จันทร์มั่น

624724142 นาย ภานุพงศ์ บุตรนามทอง

624724149 นางสาว ปิยพร ขานจ่า

624724213 นางสาว สุนิษา ขันทอง

624724217 นางสาว อักษราภัค แบบสังข์

624724236 นาย ศุภกร สุขสกุลไพศาล

624724302 นางสาว กนกอร ศรีวงษ์
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624724311 นางสาว เบญจมาศ ซ่อนศรี

624724312 นางสาว ปวินรัตน์ รอจ่ัน

624724316 นางสาว ภัทราพร ขาวสว่าง

624724318 นางสาว ศิโรรัตน์ มีคลองแบ่ง

624724321 นางสาว อุษา นิลวดี

624724347 นาย กันตินันท์ สุขแจ่ม

624815023 นาย ปภาวิชญ์ แสงเทียนทอง

624815030 นาย อติรุจ เนียมศรี

624973003 นางสาว ณฤดี สามีหวัง

624973004 นางสาว นูรฮาณีฟา ดือราแม

624973005 นางสาว ฟิรดาวน์ สามะสา

624973008 นางสาว สูนุรไอฟะห์ ตาเยะ

624973010 นางสาว อาอีนา มามะ

624973012 นาย ณัฐวุฒิ กราบทอง

624973013 นาย รัชชานนท์ เพชรสง่า

624973014 นางสาว ซีตีสะลีซ่า เจ๊ะเส้ง

633031003 นางสาว ปาวรี ใยมณี

633722102 นางสาว ขวัญนภา อินทรสมมุติ

633722111 นาย ขจรศักด์ิ เสียงใหญ่

633722115 นาย ชีวานนท์ ชัยสิทธิ์สงวน

633722123 นาย นนทกานต์ สงคราม

633722137 สิบตรี ศุภสัณฑ์ ทองจา

633722140 นาย อนพัทธ์ มีแก้ว

634031104 นางสาว กันญารัตน์ ชูขํา

634031109 นางสาว จิราภา บุตรนํ้าดี

634031111 นางสาว ชวิศา ปรางค์ทอง

634031114 นางสาว ธาราลักษ์ ประดิษฐ์ศิร ิงาม

634031115 นางสาว นันท์กมล ภู่ระย้า

634031118 นางสาว ปิ่นหยก ศรีสุข

634031119 นางสาว พรรณฤศา กล่ินนิรัญ

634031120 นางสาว พิมพร ถือแก้ว

634031123 นางสาว รวิพร พงษ์พิมพ์

634031125 นางสาว วรินทร เนาว์ศรีสอน
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634031126 นางสาว ศุภกานต์ พรามณี

634031128 นางสาว ศุภสุตา พ่วงแพ

634031134 นางสาว สุดารัตน์ ไชยกุง

634101102 นางสาว กนกวรรณ เส็มหมาด

634101103 นางสาว กาญจนา ดําภูผา

634101105 นางสาว จิณณพัต งามขํา

634101110 นางสาว ณัฐพร สีขาว

634101113 นางสาว ปิยธิดา แย้มนิล

634101114 นางสาว ผกามาศ พลับงาม

634101115 นางสาว มัชลีย์ หวังทรัพย์

634101116 นางสาว รวิสา จงเจริญถาวรกุล

634101117 นางสาว รัตนากร ปรุโปร่ง

634101118 นางสาว วณิชยา หนูฤทธิ์

634101120 นางสาว วาสนา ขาวเรือง

634101123 นางสาว สุกัญญา แซ่ล้ิม

634101124 นางสาว สุชาดา เนียมหอม

634101126 นางสาว สุภาวดี พ่ึงมา

634101129 นางสาว อลิสา บุญเกิด

634101133 นาย นราธิป ฝอยทอง

634101134 นางสาว พลอย กมลจิตร

634101201 นางสาว จรรยพร บุญยก

634101202 นางสาว จันทิมา แก้วนิล

634101203 นางสาว ชุติมา ถ้ําแก้ว

634101206 นางสาว เทพกาญตา อ้นเหลือ

634101211 นางสาว ธิญาดา ปลาทอง

634101212 นางสาว ธิดาพร แสงแก้ว

634101213 นางสาว นุชธิดา พาแพง

634101214 นางสาว นุชรินทร์ ลิบลับ

634101216 นางสาว เปรมจิต จันทร์สง่า

634101218 นางสาว พรกนก พูลการุณ

634101220 นางสาว ภิชญา พาสู่บุญ

634101222 นางสาว วิมาดา ช้างยนต์

634101226 นางสาว อมรรัตน์ สุขเพ็ง
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ติดต่อ :  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทร. 032-708607, 091-9350622 หน้า 34 - 62
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634101227 นางสาว อรดา แซ่หลี

634101229 นางสาว อัญชิสา แสงสูง

634101230 นาย ณัฐวุฒิ มรกฎ

634101232 นาย สุกฤษณ์ ดวงเนตร์

634102106 นางสาว ณัฐมล ทับสีนวล

634102108 นางสาว ปฏิมาพร ทองพิชิตกุล

634102109 นางสาว ปริญญาพร เก่าบางยาง

634102112 นางสาว ภาริตา นิลละออ

634102114 นางสาว รวิสรา ม่วงไหมทอง

634102115 นางสาว วาริศรา สมเพชร

634102117 นางสาว สุวนันท์ จันทร์วงศ์

634102118 นางสาว อภิชญา ร่วมขยาย

634102120 นางสาว อักษราภัค มีคง

634102121 นางสาว อาทิตยา เกตุรักษา

634102122 นางสาว อารยา ซ่ือตรง

634102130 นางสาว จันจิรา สอนน้อย

634102209 นางสาว ชุติญา รักชมวรภัทร

634102210 นางสาว ณัฐนันท์ แย้มกล่ิน

634102211 นางสาว ปฐวีกานต์ ทองขํา

634102216 นางสาว ศลิษา แสงนิล

634102219 นางสาว สุภาวดี ไทยอุดมทรัพย์

634102224 นาย เจษฎา สายเพ็ชร์

634106101 นางสาว ชนกานต์ นิลแก้ว

634106102 นางสาว ชุติมณฑน์ ขันกสิกรรม

634106103 นางสาว ฐิตาภรณ์ นพรัตน์

634106105 นางสาว ธนพร บําเพ็ญเพียรธรรม

634106107 นางสาว ศิรภัสสร ยอดทอง

634106108 นางสาว บุญญิสา เหล่าศรี

634106109 นางสาว เบญจรัตน์ คําดี

634106113 นางสาว พิมพ์นารี โชติรัตนฤทธิ์

634106114 นางสาว ราณี แก่นแก้ว

634106115 นางสาว วารุณี เรืองฤทธิ์

634106116 นางสาว สายรุ้ง เคลือบอาบ
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634106119 นาย ณัฐวัฒน์ ทองใส

634106121 นาย บูรพา รอดสาย

634106122 นาย มงคล แก้วปฏิญญา

634106123 นาย ศิริวัฒน์ ฉิมเช้ือ

634107101 นางสาว ฐานิตา สังข์อ่อน

634107102 นางสาว เมทินี คุ้มสวัสด์ิ

634107103 นางสาว สร้อยทิพย์ จันลาด

634107104 นาย เจตน์ ศรีมัจฉา(เปล่ียนรูป)

634107105 นาย ธนกร ปานมืด

634107106 นาย ธนกร วรรณราม

634107108 นาย นราธิป สระทองเทียน

634108103 นางสาว ทิพย์ช่อฟ้า ชายเลิศ

634108104 นางสาว เบญจรัตน์ ปู่แตงอ่อน

634108109 นาย ภีรศักด์ิ จันทร์ทรง

634108114 นาย สุทิวัส พ่วงพิศ

634110103 นางสาว จรรยารัตน์ บุตรนํ้าเพชร

634110107 นางสาว ฐิติกานต์ ชูช่อแก้ว

634110112 นางสาว ปุณยานุช อรุณ

634110113 นางสาว ไปรดา จินสมุทร

634110122 นางสาว สุปราณี แก่นจันทร์

634110123 นางสาว เสาวลักษณ์ ชาวบางนํ้าวน

634110126 นางสาว อลิสา บุตรทิพย์

634110127 นางสาว อ้อ พันธุรัก

634110128 นาย ประดิษฐ์ เดชกล้าหาญ

634110202 นางสาว จารุวรรณ มณีเขียว

634110203 นางสาว เจนจิรา แสนสุด

634110206 นางสาว ณัฏฐ์นรี สามสังข์

634110207 นางสาว ธัญชนก ขาวนวล

634110209 นางสาว ธิดารัตน์ นาดี

634110216 นางสาว วัชราภรณ์ พุ่มเพ่ิม

634110217 นางสาว ศานต์ฤทัย จันทร์ใหญ่

634110221 นางสาว เสาวลักษณ์ สังข์ทอง

634110222 นางสาว โสภิดา รัตนจันทร์
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634110224 นางสาว อริสรา บุญรอด

634110225 นางสาว อารยา พรายแก้ว

634116106 นางสาว พิมพ์ลภัส หนูช่วย

634116113 นางสาว สิลาวรรณ นพวงศ์

634116114 นางสาว สุทธิดา นันทกิจ

634121104 นางสาว ณัฐมล สาดสาน

634121110 นางสาว วริศรา เหลือวงศ์

634121115 นางสาว หนึ่งฤทัย จิตต์ภักดี

634121116 นางสาว อารดา รอดสิน

634121120 นาย พิษณุ กิจสุดแสง

634121123 นาย เอกรัตน์ ศรีหอม

634143101 นางสาว กชกร มะลิขาว

634143104 นางสาว เกษราภรณ์ เธียรทรัพย์

634143106 นางสาว ชลธิชา แสงทับ

634143110 นางสาว นิศารัตน์ เอ่ียมสะอาด

634143119 นางสาว สโรชา สุขมาก

634143120 นางสาว อมรรัตน์ พ่วงพรม

634143121 นาย คมสันต์ ยุงหนู

634143124 นาย ตันติกร สุวรรณภพ

634143126 นาย สุรศักด์ิ สดสี

634143128 นาย รัฐธรรมนูญ บัวเช่ือม

634143131 นาย สุรสิทธิ์ ห่วงแก้วพราย

634145101 นางสาว เกศสณี ศรีดากุล

634145102 นางสาว ชนิกานต์ บัวล้อม

634145106 นางสาว พัชชา พ่วงทรัพย์

634145110 นางสาว วันดา แคร์รี่ ดาห์มันน์

634145111 นางสาว วิชุดา บุตรจันทร์

634145112 นางสาว ศิรินทิพย์ สังข์คร

634145117 นางสาว อรอุมา จันทร์แก้ว

634148104 นางสาว ชมพูนุช ใคร่ครวญ

634148107 นางสาว ดุษสดี กล่ินนิรัญ

634148109 นางสาว นวรัตน์ โอ้อากาศ

634148110 นางสาว ปวีร์กานต์ แก้วสด
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634148111 นางสาว พรรณราย ศุภกิจวณิชกุล

634148114 นางสาว ศรัญญา แหมศักด์ิ

634148115 นางสาว สุธิดา วงค์บุญมา

634148118 นาย อดิสร ทองประยูร

634149104 นางสาว จุฑารัตน์ นัครา

634149106 นางสาว ณิชมน ภาคพูลไพร

634149108 นางสาว บุษยา ย้ิมรอด

634149111 นางสาว พรนภา กล่อมใจ

634149115 นางสาว อิงค์เกตน์ กว่างทอง

634150103 นางสาว ชาริณี โพธิ์ทอง

634150104 นางสาว นุรโซเฟีย เป็ง

634150107 นางสาว เปมิกา อินทร์บํารุง

634150108 นางสาว รับขวัญ ปิยะวัฒน์

634150111 นาย คณพิชญ์ ปุศยเวช

634150113 นาย ปวิตร นิลพงศ์

634150114 นาย ภาณุพันธ์ ดวงขยาย

634150115 นาย เมทัส เอ่ียมขจร

634150120 นางสาว เบญจมาพร เรืองอร่าม

634186101 นางสาว กรรณธิดา กอบกระโทก

634186102 นางสาว กัณทิมา แสงแช่ม

634186103 นางสาว กาญจนา พลายน้อย

634186109 นางสาว นัฐสรีญา ดิสวัสด์ิ

634186110 นางสาว นัทธมน พูลชนะ

634186116 นางสาว วารินทร์ บุญคง

634186127 นางสาว อาทิตยา อ้นแย้ม

634186129 นางสาว อาฬสา สมกําลัง

634186203 นางสาว กิตติมา ศรีแก้ว

634186204 นางสาว กุลวดี น้อยเฉลิม

634186207 นางสาว ณัชชา แซ่ล่ิม

634186210 นางสาว นันทิพร เกล่ือนพันธ์

634186211 นางสาว นาตาชา ยังดี

634186220 นางสาว เพรชฎา พัศชะสีห์

634186223 นางสาว ภัทราภรณ์ พานฟัก
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634186226 นางสาว ศุทธหทัย แสนมี

634186227 นางสาว อารียา ณ อุบล

634186229 นางสาว ไอริณ ศรีไกรกรด

634189116 นาย ทิชานนท์ อุทารไทร

634189118 นาย นัทธพงศ์ อินทราพงษ์

634189205 นางสาว สุภาวดี นามไว

634189209 นาย ชยุตม์ เถ่ือนเเก้ว

634189214 นาย ธนาคาร ลูกบัว

634232106 นางสาว ดารารัตน์ หนูกระจ่าง

634232107 นางสาว ทิพวัลย์ เรืองทิพย์

634232108 นางสาว พรทิพย์ เม่นน้อย

634232111 นางสาว วิภา พนาวรรณ

634232112 นางสาว ศศิธร แซ่ล้ิม

634232113 นางสาว อรสา เจาจารึก

634232114 นางสาว อารียา อยู่ทน

634232115 นางสาว ไอรดา ดาวเรือง

634232121 นาย ศุภสัณห์ ทองเกลา

634232123 นาย ภานุพงษ์ สิงห์วิบูลย์

634232124 นาย วชิระ ยองใย

634242101 นางสาว เกสรา วรเลิศ

634242107 นางสาว นรินทร์ทิพย์ ภักดีพล

634242110 นางสาว ยศวดี คงเพ็ชร

634244106 นางสาว วรดา เพ็งสัน

634244110 นาย ธนุส สุดสวาท

634261112 นางสาว สุพรรณดา ดีนวล

634261135 นาย อัษฎาวุฒิ หงษา

634271101 นางสาว กนกกาญจน์ โพตระกูล

634271104 นางสาว ณัฐวดี เจริญศรี

634271105 นางสาว ธัชพรรณ ม่วงงาม

634271109 นางสาว ปิยดา อ้นไพรวัลย์

634271111 นางสาว พริมา สลับศรี

634271113 นางสาว วันวิสาข์ สอยเหลือง

634271115 นางสาว ศุภมาส แก้วหาวงค์
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634271116 นางสาว อทิตยา จันทร

634271118 นางสาว อัญชิษฐา เทพทอง

634272103 นางสาว จิตราพร ทองอ่อน

634272114 นาย ธนา ศรีปรีชาพัฒนะ

634272115 นาย พระนาย เอ่ียมสําอางค์

634272116 นาย เอกนรินทร์ ทอดสวาสด์ิ

634272117 นาย ภาณุพงศ์ ไทยานนท์

634272118 นางสาว ธนัญญาดา คําภีร์

634274101 นางสาว กัญญาวีร์ วันแสน

634274106 นาย กิตติกวิน มั่งเจริญ

634274108 นาย ธณกฤต ขวัญยืน

634274119 นาย อภินันท์ อินณุมาน

634280101 นางสาว กนกพรรณ ไกรจิตต์

634280102 นางสาว กฤษณา อัคนาน

634280105 นางสาว ณัฐริณี แซ่ลี

634280108 นางสาว พณิดา ขุมนาค

634280109 นางสาว พรฐิตา คงพันธะระ

634280114 นางสาว สิเรียม รอดเทียน

634280126 นาย ศุภรัตน์ พ่วงทอง

634305101 นางสาว กุลดิลก ดิลกจาตุรันต์

634305104 นางสาว ปภาพินท์ สุขเสดาะ

634305105 นางสาว พรรณภษา ศรีจันทร์

634305106 นางสาว ภาวิณี มีหลาย

634305107 นางสาว วริศรา บุญสอาด

634305108 นางสาว ศิริวรรณ จันทร์สุด

634305111 นาย จีรศักด์ิ ชัยมงคล

634305116 นาย พงศภัค มะมม

634305120 นาย อลงกต แดงประดับ

634305122 นางสาว ธวัลรัตน์ โฉมงาม

634317104 นางสาว ศุภลักษณ์ เปรมพงศ์

634328102 นางสาว จันทิมา ทินวงษ์สวย

634328105 นางสาว ชัญญา วรธนาภิรมย์

634328106 นางสาว ณัฐทริกา เกิดสินธุ์
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634328109 นางสาว ปรีดิยาวรรณ จันทรเสนา

634328111 นางสาว ปิ่นลดา กระทอง

634328114 นางสาว พาขวัญ อารมย์เย็น

634328120 นางสาว รุ้งเพ็ชร สังขมุณีจินดา

634328123 นางสาว เวณิกา พุ่มพวง

634328126 นางสาว สุชาวดี ปฐมเกษตรกุล

634328127 นางสาว สโรชา พูลนิล

634328131 นาย ธนพล สุริยัน

634328134 นาย สหรัฐ ดํามาก

634329101 นางสาว กมลชนก หมูยา

634329102 นางสาว ขัตติยา เอมสัมฤทธิ์

634329108 นางสาว ธนัชพร ครองอินทร์

634329110 นางสาว ปนัดดา แก้วมุกดา

634329112 นางสาว พรพิมล ซ่อมแก้ว

634329113 นางสาว พิมลพรรณ สละภัย

634329114 นางสาว ยุวดา ย่ิงเกียรติกุล

634329115 นางสาว รมิตา ภูดวงจิตร์

634329120 นางสาว สุทธิดา เกิดลาภ

634329122 นางสาว สุนันทา ยังโยมร

634329125 นางสาว อรนุช อุ้มบุญ

634329126 นางสาว อาทิตยา โพธิสุวรรณ

634329130 นาย นันท์ทัต เครื่องทิพย์

634329132 นาย สิทธิกานต์ จินตนากาญจน์

634329133 นาย สุริยา ศรีสุขใส

634329135 นาย ศราวุธ วิทยาภาษิต

634329136 นางสาว อารียา วิเศษแก้ว

634329137 นาย สิราชัณ แก้วฉวี

634329141 นางสาว ไอศิกา แสงหล้า

634375104 นางสาว กันยารัตน์ แจ่มแจ้ง

634375107 นางสาว จริยา กล่ินนิรันต์

634375111 นางสาว นพรัตน์ เทียมทัด

634375120 นางสาว วาสิตา น้อยสุดใจ

634375124 นางสาว อรจิรา อินทร์อ่อน
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634375125 นางสาว อรญา ขาวชํานาญ

634375126 นางสาว อัญชิสา หลีหลาย

634375128 นางสาว อุทุมพร สุชาติ

634375130 นาย ณัฐวัฒน์ พรหมเดช

634375133 นาย พงศธร เปรมปราณ

634375135 นาย ยศพล เชยกล่ิน

634375139 นาย ศรันย์ เรืองจันทร์

634375140 นาย สืบศักด์ิ ภูษณะพงษ์

634375145 นางสาว สุขวีณา สามทอง

634418101 นางสาว ขนิษฐา เอ่ียมสอาด

634418102 นางสาว จรูญศรี ศิร ิอ่อน

634418104 นางสาว ชมพูนุช พุ่มพวง

634418106 นางสาว ณัฐวรา ชินใย

634418108 นางสาว เทพนารี มิถิลา

634418110 นางสาว นิภาพัฒน์ พุฒิสมบัติ

634418113 นางสาว พิสินี สุวรรณปทุม

634418121 นางสาว สุภาภรณ์ กะบินรัมย์

634418122 นางสาว อมรรัตน์ ชนะภัย

634418132 นางสาว ธีรารัตน์ แสงคํา

634418209 นางสาว นภัสสร มิตรมาก

634418210 นางสาว ปนิดา ดําน้อย

634418222 นางสาว อารี นะสิห์โต

634434101 นางสาว กรรณิการ์ ทองนาค

634434104 นางสาว ขวัญจิรา พิมพ์งาม

634434106 นางสาว จุฑามาศ เกิดเพชร

634434109 นางสาว ณัฏฐนิชา สุวรรณโรจน์รุ่ง

634434111 นางสาว ณัฐนิชา อุ่มเพชร

634434124 นางสาว สุภัชชา รักษาราษฎร์

634434126 นางสาว อภิชญา เอมโอษฐ

634434128 นางสาว อัญชลีกร ทิวะกะลิน

634434129 นางสาว อารียา ช่อดอกไม้

634435101 นางสาว จุรีร ัตน์ ปลอดโปร่ง

634435103 นางสาว เนตรทราย เผือกผ่อง
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634435113 นาย เจษฎา แดนมะตาม

634512101 นางสาว กมลชนก นารอด

634512104 นางสาว กุศิมา จันทร์เสนา

634512105 นางสาว เกศกนก แสงสุข

634512112 นางสาว นลินทิพย์ คอนหงาย

634512118 นางสาว พิมายพร ดังแสง

634512122 นางสาว วิมล แสนศรี

634512125 นางสาว อรพรรณ มีอารีย์

634512131 นาย พงศกร บุญศิริ

634512135 นาย วิชพนธ์ อรุณแจ้ง

634512202 นางสาว จุฑารัตน์ เพราพันธ์

634512203 นางสาว ญาณภา รอดภัย

634512220 นางสาว สุปรียา แม่นปืน

634512222 นางสาว สุวรรณา สังข์เฉย

634512224 นางสาว อภิญญา ทองไทย

634512241 นาย อชิตพล สังข์สัมฤทธิ์

634512243 นางสาว ภัคจิรา สุชาติ

634651102 นางสาว กุลธิดา ทรัพย์สําราญ

634651105 นางสาว บัณฑิตา ผลเจริญ

634651111 นาย ปิยพล โรจนครินทร์

634651112 นาย พงศธร อักษรศรี

634651115 นาย มนตรี โสมกํา

634651116 นาย วัชรินทร์ ปึ่งอุดม

634651117 นาย สรวิศ ประสาททอง

634651118 นาย สายสัมพันธ์ ชูวงศ์

634651121 นาย เอกราช ส่ิงไธสง

634655101 นางสาว ขนิษฐา นุเคราะห์

634655104 นางสาว ณัฐธยาน์ นุ่มมีศรี

634655109 นางสาว นภัสสร ประสานนานุรักษ์

634655119 นางสาว อมรรัตน์ หนูสม

634655122 นาย ณัฐพล ประดิษฐ

634655123 นาย ธุต ทรัพย์อยู่

634655124 นาย ธีระพันธ์ ปานเฉลิม
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634655127 นาย นรินทร์ บุญยัง

634659101 นางสาว ณัชธัญญ์ ดังก้อง

634659104 นางสาว สุตาภัทร สานุ

634659113 นาย วรายุทธ ยอดทอง

634664101 นางสาว กุลณัฐ แก้วเจริญ

634664105 นาย จตุรพร พ่วงศรี

634664109 นาย ธนรัตน์ อ่ําแก้ว

634664110 นาย ธนากร รัตนากร

634664112 นาย นูรุ้ลฮาซัน เพชรใส

634664117 นาย ลัทธพล อุยไธสง

634664118 นาย ศิวพล ปานอําพัน

634664124 นาย ณัฐพงศ์ แม้นรัตน์

634666104 นางสาว ณัฎฐณิชา รัตนบํารุง

634666105 นางสาว ปาริชาติ ทองจีน

634666107 นางสาว สุจารี ปัญสมคิด

634666110 นาย จิราธิวัฒน์ แก้วสีเหลือง

634666112 นาย ณรงค์ กล่ินหอม

634666113 นาย ทัศน์พล วาสนา

634666119 นาย รัตนชัย บุญนํา

634666121 นาย วิชัย ศิริชาติ

634722106 นางสาว ณัฐิกาญจน์ อบแย้ม

634722110 นางสาว ปิยาภรณ์ ฐานธานี

634722112 นางสาว มาลินี ดงทอง

634722114 นางสาว ศรัณย์พร ศิรินันท์

634722120 นางสาว อารีย์ กางกอน

634722134 นางสาว ณกมล กล่ินพยอม

634722135 นางสาว จงมณี ชาญสมุทร

634722208 นางสาว นิรมล ขวัญเรือน

634722212 นางสาว รัตนาภรณ์ บูชาพันธ์

634722213 นางสาว วิภาดา แสงทอง

634722214 นางสาว ศศิกานต์ แก้วเผือก

634722215 นางสาว สุภาวดี เมืองรมย์

634722218 นางสาว อริสา สนสนิท
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634722219 นางสาว อารีรัก อยู่เต็มสุข

634722222 นาย ณัฐวุฒิ แสงสว่าง

634722228 นาย วุฒิภัทร ช่ออบเชย

634722232 นาย อัฐพน เมษนิคม

634722234 นาย สหภาพ โชติมิตร

634724101 นางสาว กันธิชา พนัสนาชี

634724108 นางสาว ธารารัตน์ บุญชู

634724113 นางสาว มาริสา พงศนาค

634724116 นางสาว วราภรณ์ พวงเพ็ชร

634724117 นางสาว วิสุดา อ่ําครุฑ

634724119 นางสาว ศุทธินี ทรัพย์มา

634724121 นางสาว สุกัญญา มงคลการ

634724127 นาย ชาญณรงค์ อ่วมสอาด

634724135 นาย ปุญญพัฒน์ ภูมิมิตร

634724143 นาย ศุภชัย ธีรานุวัฒนานนท์

634724150 นางสาว เมย์วดี พิทักษ์เกิด

634724151 นางสาว อัญชิสา สุขบุญรัตน์

634724152 นางสาว ฐิติพร สมประสงค์

634724204 นางสาว ณิชาภัทร สินคงอยู่

634724205 นางสาว ธิดารัตน์ แก้วนวม

634724208 นางสาว พิศตะวัน เรืองฤทธิ์

634724215 นางสาว วิชญาพร วงศ์โต

634724219 นางสาว ศุนิษา เสียงกลม

634724235 นาย ปรัชญา คําผอง

634724244 นาย ยงศิลป์ อ่วมสําอางค์

634724252 นางสาว กมลลักษณ์ ระวังภัย

634724255 นางสาว ปพิชญา ช่ืนอารมณ์

634724256 นาย ณัฐวุฒิ แสนสุข

634815102 นางสาว จันทิมา ผิวอ่อน

634815106 นางสาว ปาริชาติ ผุดผ่อน

634815113 นางสาว วราพร พิศุทธิ์กิจจากร

634815115 นางสาว ศิริพร เอกนุ่ม

634815116 นางสาว สิริมา สุขสวัสด์ิ
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634815129 นาย ธีรศักด์ิ ฉลวยศรี

634815130 นาย นพพรรณ คงแก้ว

634815133 นาย พรเทพ คูทองทุ่ง

634973101 นางสาว กนกวรรณ เกษไหน

634973102 นางสาว กาตีนีย์ ดาโอะ

634973104 นางสาว จิตวนันทร์ ดําดอน

634973105 นางสาว ฐิตาพร สังข์เงิน

634973106 นางสาว ตติยา ศรีจันทร์

634973107 นางสาว ทิพวรรณ อุทรัง

634973110 นางสาว นัสเรีย ดาหาเล็ง

634973111 นางสาว บิสมีมี นิตีมุง

634973112 นางสาว ปรียาภรณ์ เช้ือดี

634973113 นางสาว พรประภัส ดําไธสง

634973114 นางสาว ฟาเซียร์ อาแว

634973116 นางสาว รุ่งนภา ดีเลิศ

634973117 นางสาว วรรณนิสา เจ๊ะนาแว

634973118 นางสาว สุชาดา เม่งพัด

634973119 นางสาว สุไฮลา ฮามิ

634973120 นางสาว อรวรา เช้าเท่ียง

634973121 นางสาว อะฟ้าฟ สาเม๊าะ

634973123 นางสาว อาอีดะห์ เจ๊ะมิ

634973124 นางสาว อินทิรา ลูมิง

634973125 นางสาว อ่อนทิวา ดวงมาลา

634973126 นาย สุทธิโชค กลัดกลีบ

634973127 นางสาว อานีตา สะมะแม

634973128 นาย อานุภัทร เครือนาค

634973129 นางสาว มารีย๊ะ อาแว

640423013 นาย สุทธินัย คงนิ่มนวล

643418101 นางสาว กุลสตรี นุ่มน้อย

643418113 นาย ลือนาม นกน่วม

644031105 นางสาว จิรภัทร จะดันพงค์

644031107 นางสาว เจนจิรา นุชจ้อย

644031111 นางสาว นริศรา เพชรศรี
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644031114 นางสาว ศิริลักษณ์ พิมพา

644031115 นางสาว ศิริวรรณ ด้วงสวัสด์ิ

644031128 นาย วายุ ท้าวพิม

644031201 นางสาว กัญญาภัค ช่อกง

644031203 นางสาว กิตติญา ทองอินทร์

644031206 นางสาว ชนม์นิภา พ่ึงโพธิ์

644031207 นางสาว ชลธิชา ตุลัยญานนท์

644031211 นางสาว ธมลวรรณ ย้ิมใหญ่

644031215 นางสาว ปิ่นมนัส ล่อใจ

644031219 นางสาว รุ่งทิวา หินผา

644031221 นางสาว สายใจ สาวะรักษ์

644031225 นางสาว อรพรรณ เกตุกร

644031229 นาย สงกรานต์ กันนุลา

644031230 นาย สุนทร พุ่มไสว

644101108 นางสาว ฐิติพร ปักษี

644101110 นางสาว นฤภร นาคโต

644101111 นางสาว นวรัตน์ หิรัญยะการ

644101112 นางสาว นํ้าทิพย์ เรืองทิพย์

644101114 นางสาว พรพิมล แก้วกอง

644101116 นางสาว ภานุชนาถ พรมดี

644101117 นางสาว ภูริศา ช่ืนชุ่ม

644101119 นางสาว วรดา เกิดสาย

644101120 นางสาว ศศิเพ็ญ ชอบค้า

644101121 นางสาว สุทธิพร สอดแสง

644101122 นางสาว สุธาธินี บุญหลิม

644101123 นางสาว สุนิษา สพานรัตน์

644101124 นางสาว สุพัตรา ฐานะกาญจน์

644101126 นางสาว อริสา ทองชุ่ม

644101130 นาย ธีระพล ปานลอยวงค์

644101201 นางสาว กนกวัลย์ ตะเภาทอง

644101202 นางสาว กรวลัย เงินทอง

644101203 นางสาว คติยา หมวดสรทิพย์

644101204 นางสาว คนึงนิจ เกิดสดับ
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644101206 นางสาว ชลธิชา บุญคง

644101207 นางสาว ณัฐกานต์ เข่ือนจันทึก

644101208 นางสาว ธนาภา กล่ินดี

644101209 นางสาว ธมลวรรณ สง่า

644101211 นางสาว นัทธมน พวงพี

644101213 นางสาว ปิยะวรรณ แก้วสกุล

644101216 นางสาว รุ่งลาวัลย์ คงกระพันธ์

644101221 นางสาว อมรรัตน์ แซ่จัน

644101223 นางสาว อริสา แก้วนิล

644101225 นางสาว อาทิตยา นองขมวด

644101230 นาย อิสมาแอ สาเมาะ

644101231 นาย ธีรภัทร จารึก

644102101 นางสาว กรรณิกาณ์ ส่งศรี

644102106 นางสาว ชนาพร กายเพชร

644102108 นางสาว ณัฐมล ดาวรายรัมย์

644102109 นางสาว ธันยาภรณ์ มิตรดี

644102110 นางสาว นลินทิพย์ หุ่นงาม

644102116 นางสาว วรรณกานต์ คีรีเขต

644102120 นางสาว อารยา มีมาลา

644102201 นางสาว เกตุแก้ว สมเคราะห์

644102203 นางสาว จิตตวดี ไชยณรงค์

644102204 นางสาว จิราภา ยินดี

644102206 นางสาว ฉันชนก เมืองวิหค

644102207 นางสาว ชนิภรณ์ บัวสอาด

644102208 นางสาว ชัญญานุช ดาวเปียก

644102209 นางสาว ทรงอัปสร ต่ิงทอง

644102210 นางสาว ทัศนีย์ อาจคงหาญ

644102214 นางสาว ภัททิยา ชินกร

644102217 นางสาว วรัญญา แซ่ตัน

644102218 นางสาว สิริวรรณ ฤกษ์สมุทร

644102222 นาย เจษฎาภรณ์ ปาลบุญ

644102223 นาย ณัฐพล ปานเผือก

644106103 นางสาว จิราภรณ์ บํารุงพงษ์
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644106109 นางสาว วิภารัตน์ ศรีนาวา

644106116 นาย บัลลพ คําธงชัย

644106117 นาย วรเมธ นุชน้อย

644106118 นาย สุรเดช สร้อยทอง

644107105 นางสาว วาสนา แสงสว่าง

644107106 นางสาว สายธาร ทับน้อย

644107113 นาย ธีระพงษ์ อาจพันธ์

644107122 นาย ภานุสรณ์ สินไทย

644107126 นาย สพล คงศรี

644107128 นาย อัษฎาวุธ คุ้มระบาย

644110101 นางสาว จณิสตา เจริญลาภ

644110102 นางสาว ชีวาพร เฉียบแหลม

644110106 นางสาว ธัญญารัตน์ ศรีทอง

644110107 นางสาว ธิดาทิพย์ เกตุสุริโย

644110112 นางสาว มนบทกานต์ หนูบังเกิด

644110114 นางสาว ลักษณาวดี ม่วงสด

644110117 นางสาว สุพรรณษา ทิพย์บูรณ์

644110119 นางสาว อรพินทร์ หนูเล็ก

644110121 นางสาว อินทิรา จาระนัย

644110123 นาย ฐิติกร โพธิ์น้อย

644110126 นาย อรรถพล เอ่ียมแย้ม

644110201 นางสาว ขจีวรรณ ไร่กันทา

644110205 นางสาว ฐิติรัตน์ ยศเกตุ

644110209 นางสาว ธันยพร นิยะกิจ

644110210 นางสาว นัสมีเรีย เอ่ียมสม

644110211 นางสาว ปิยธิดา ยอดอุดม

644110215 นางสาว ภวิกาญ สังข์ฤทธิ์

644110218 นางสาว ศศินา มรจันทร์

644110219 นางสาว ศิริลักษณ์ ประจงบัว

644110220 นางสาว สิรินญา เกตุแก้ว

644110221 นางสาว อัจฉราพร จุ้ยนิมิตร

644110224 นาย ทักษิณ ยวงผ้ึง

644110227 นาย ชาญวิทย์ เรืองโรจน์
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644116101 นางสาว เกวลิน คงเรือง

644116102 นางสาว ชญาดา โคสินธ์

644116104 นางสาว ฐิตินันท์ ร่วมชาติ

644116106 นางสาว ณัฐมน จอมเพ็ชร์

644116107 นางสาว ปนัดดา สุขชาวนา

644116110 นางสาว น.ส.เปมิกา สบู่ม่วง

644116115 นางสาว สรัญญา เหี้ยมหาญ

644116116 นางสาว สลิษา เกียรติขจรสง่า

644116119 นางสาว อนัญญา ประดู่

644121101 นางสาว กนกวรรณ แสงสาคร

644121102 นางสาว จิดาภา ราโชมาศ

644121105 นางสาว ชลธิชา ศรีธรรมราช

644121106 นางสาว ชุติมา ฉวีกุลมหันต์

644121107 นางสาว ดารารัตน์ ศรีเมฆ

644121108 นางสาว ดาริณี หัสกุล

644121110 นางสาว นลินี ปิยภัทร์

644121112 นางสาว เนตรนภา เงินงาม

644121117 นางสาว รัชชประภา อินทกาญจน์

644121118 นางสาว วรรณภัสสร์ โชควิบูลย์

644121120 นางสาว วิภาวดี วิบูลย์ศิลป์

644121123 นางสาว สุภานันท์ คิดอยู่

644121125 นางสาว อรัญญา มัสยามาศ

644121126 นาย ตะวันฉาน ศรีสวัสด์ิ

644121127 นาย วรพงษ์ พลทวี

644121128 นาย วีระพงษ์ สมมิตร

644121130 นาย สรรเพชร รอดสว่าง

644143102 นางสาว กมลทิพย์ เมฆม่วง

644143106 นางสาว จีราพร พ่วงพรม

644143112 นางสาว ปราจิน สาระมาศ

644143113 นางสาว ปาริษา ปักกาโต

644143114 นางสาว พรรณนารา คุ้มกล่ิน

644143115 นางสาว พัชรินทร์ เย็นเปิง

644143116 นางสาว พุทธิดา แซ่เหล่า
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644143117 นางสาว วณิดา ปัจฉิม

644143120 นางสาว อปราชิตา สมโภชน์

644143122 นางสาว อารียา เก่ียวม่าน

644143123 นางสาว อินทิรา ดอนเถ่ือนไพร

644143127 นาย ทศพล ศรีบุญเรือง

644143129 นาย สรสิช ใจทน

644145101 นางสาว กัญญาณัฐ บุญลดา

644145103 นางสาว มณทิตา วิจิตรสมบัติ

644145104 นางสาว ศิวาพร ชมสอ้ิง

644145110 นาย เมธิชัย บํารุงใจ

644148101 นางสาว กันยารัตน์ วชิรศิริ

644148104 นางสาว นารีรัตน์ ช่อพยอม

644148107 นางสาว ศิรินทิพย์ ฟ้องพรมราช

644148108 นางสาว สายสุดา ลิขขิต

644148110 นางสาว อรณิชา บัวพรมมี

644148111 นาย ชัยวัฒน์ เพชรพิทักษ์

644148113 นาย ธนภัทร เพ็งนวม

644149101 นางสาว กวินทิพย์ สีปาน

644149104 นางสาว จันทร์จิราพร ลอยลม

644149106 นางสาว ชลิตา เพชรรัตน์

644149107 นางสาว ชุมภูนุช ชํานาญป่า

644149109 นางสาว ดาวัล กวยแก้ว

644149111 นางสาว เบญญาภา การจักร์

644149112 นางสาว ปรียาภรณ์ ขวัญสมคิด

644149113 นางสาว ปาริชาติ เทียมศรี

644149114 นางสาว ปุญญพัฒน์ มั่งคั่ง

644149115 นางสาว ภัทราพร สงเสมอ

644149118 นางสาว ศศิประภา ประกายมุข

644149119 นางสาว สิรินทรา อ่อนไสว

644149130 นางสาว นงลักษณ์ แสงบัว

644150104 นางสาว รัตนาพร เดชเดชา

644150109 นาย ธาดา เย็นใส

644150110 นาย พชรพล เสืองาม
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644150113 นาย วีรพงศ์ สีแดง

644186104 นางสาว จณิสตา ปานนาค

644186108 นางสาว ชโญพร ผุดเผือก

644186110 นางสาว ดวงกมล เพชรปานกัน

644186114 นางสาว เนตรชนก เกิดสินธุ์

644186122 นางสาว วรรณา ปรางงาม

644186201 นางสาว กนกวรรณ ทองอินทร์

644186204 นางสาว ขนิษฐา แย้มสรวล

644186205 นางสาว จันทิมา แซ่เฮง

644186208 นางสาว ธารารัตน์ เลิศประเสริฐ

644186211 นางสาว เบญจวรรณ สายทอง

644186212 นางสาว ปภาวรินทร์ มีผล

644186213 นางสาว ปวีณา คะชะนา

644186214 นางสาว ปัทมา คล้ายพันธ์

644186215 นางสาว ปีย์รดา ทองเรือง

644186217 นางสาว พัชราภา พงษ์พิศาล

644186220 นางสาว วนิดา หล่อแท้

644186223 นางสาว วสุนันท์ เกตุสุข

644186225 นางสาว ศุภาพิชญ์ ไกรวิลาศ

644186226 นางสาว สุธาทิพย์ หลําทอง

644186227 นางสาว สุธิตา บุญริ้ว

644186228 นางสาว อภิญญา เงินทอง

644189102 นางสาว ปริวรรณ ทิพย์แสง

644189110 นาย ชนาธาร ปาทาน

644189112 นาย ถิรวัฒน์ มีย้ิม

644189115 นาย นนทกานต์ เทพโพธา

644189126 นาย ศุภณัฐ คงกะเรียน

644189131 นาย อภิสิทธิ์ พูลทรัพย์

644189202 นางสาว ปัทมา คะชะนา

644189203 นางสาว ปิ่นปรากรม ร่วมจิตร

644189205 นางสาว สุภัชชา สุชีเพ็ชร์

644189207 นาย กฤษณะ เปี่ยมศรีกาญจน์

644189214 นาย ทนงศักด์ิ แย้มโรจน์
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644189216 นาย ธนวัฒน์ จันทร์แสงดี

644189223 นาย ยุรนันท์ เผ่ือนศรีเมือง

644232115 นาย ศุภชีพ เหล่าสินชัย

644242104 นางสาว วิภาวี กล่ินอ่อน

644242105 นางสาว วิลาวรรณ อบอุ่น

644242108 นางสาว สุชาดา เวที

644242109 นางสาว สุวิชา สาวะรักษ์

644242114 นาย พงศ์พัฒน์ อุทัยธรรม

644242115 นาย พันธกานต์ ทวีกาญจน์

644244111 นาย เฉลิมพร หรั่งวัด

644244112 นาย ชวกร เมืองถาวร

644244114 นาย ชัยสิทธิ์ ยอดปรีชา

644244115 นาย ญาณวุฒิ บริบูรณ์

644244117 นาย ธนกร ศรีสวัสด์ิ

644244118 นาย ธนพล ใบสิริ

644244125 นาย พีรภัทร แก้วผนึก

644244129 นาย อภิวัชร์ ร ื่นบรรเทิง

644257102 นางสาว ปวีณ์นุช ทองกลาง

644257104 นางสาว พรชุตา เพ่ิมทอง

644257106 นางสาว อมรดา ชัยสุวรรณ

644257107 นาย จักริน คล้อยดี

644257112 นาย นฤบดี พลายแก้ว

644257116 นาย เรืองศักด์ิ แสวงคุณ

644257119 นาย สุทธิกรณ์ ทศไทสนธิ

644257121 นาย อนุศิษฎ์ วงษ์พันธ์

644257122 นาย อิทธิชัย เนียมเกิด

644261101 นางสาว กมลเนตร เกิดรื่น

644261102 นางสาว กวรรณชนก ปรางค์ศรี

644261105 นางสาว ชุติมณฑน์ ประสิทธิ์พร

644261111 นางสาว ปุณยาพร เหลืองร่อนทอง

644261112 นางสาว พัดชา เร่งเจริญ

644261118 นางสาว วรินทร แก้วปรีดาเชษฐ

644261134 นาย ธันวา กาลปักษ์
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644261149 นาย สุเมธ มาแป้น

644261152 นาย อลงกรณ์ หนูน้อย

644261154 นาย อิทธิพงศ์ คงวัฒนา

644271101 นางสาว กนกวรรณ ทองแสงอรุณ

644271104 นางสาว ณีรดา ทรัพย์มณี

644271111 นางสาว วิมลสิริ ภาสดา

644271112 นางสาว ศุภวรรณ ศรีประชา

644271113 นางสาว สุพัตรา เบาะแส

644271114 นางสาว สุมารินทร์ คงบุรี

644271115 นางสาว อนัญพร แดงแสง

644271116 นางสาว อรดี เอกวัฒน์

644271117 นางสาว อรุณี ทองแสงอรุณ

644272112 นาย ไชยยศ ชูฉิม

644274103 นางสาว อติมา ธนอนันตรักษ์

644274109 นาย ชัยชนะกาญ ตรุษมูล

644274120 นาย ยอดเพชร มีวาสนา

644280103 นางสาว อัลวานี เจริญมิตรมงคล

644280112 นาย อนุรักษ์ สุขสมกิจ

644305101 นางสาว กรรณิการ์ สกุณี

644305106 นางสาว ปนัดดา ปรัชญา

644305116 นาย อติภัทร์ เกิดเจริญ

644313105 นางสาว จริยา ฝ่ายอินทร์

644313106 นางสาว ฐิตาพร ใช้ดี

644313107 นางสาว เนตรนภัส กิมสงวน

644313109 นางสาว ปรียาภรณ์ สอนแก้ว

644313113 นางสาว อภิชญา เดชกุลรัมย์

644313114 นางสาว อรวี เทพบุตร

644313115 นางสาว อวิดา โกฏิ

644313116 นาย ณัฐนันทน์ ตรีทานนท์

644313117 นาย ธนกฤต พุ่มไสว

644313118 นาย ธนภูมิ ขาวสว่าง

644313119 นาย พีรวรรธน์ กิตติสงคราม

644317104 นางสาว ปิ่นมณี จันทร์เขียว



หน้า 54 - 62

ติดต่อ :  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทร. 032-708607, 091-9350622 หน้า 54 - 62

รหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล

รายชื่อนักศึกษาท่ีต้องยืนยันลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอลดค่าเทอม 50 % 

ผ่านระบบของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อยืนยันตัวตนและยืนยันสิทธ์ิ

https://covidfund.cupt.net/register

" กดปุ่ม Ctrl+F  เพื่อค้นหน้า "

644328101 นางสาว คณิตา จันทร์สิงห์

644328102 นางสาว จรรยพร แซ่เฮ้ง

644328113 นางสาว พรรณวษา กํามะหย่ี

644328115 นางสาว สิราวรรณ ทองมี

644328121 นาย เกิดบุญโชค สิงหะรา

644329105 นางสาว ณัชชา ยินดี

644329109 นางสาว พรศิริ ชูช่อเกตุ

644329111 นางสาว ไพลิน เต้าชุ้น

644329112 นางสาว มนตา เถาเครือมาศ

644329113 นางสาว วรรณิศา ชัยศร

644329114 นางสาว ศิวาพร ขอประสม

644329115 นางสาว สาธิดา ชูช่วย

644329116 นางสาว สุดารัตน์ กัณฐัศว์กําพล

644329118 นางสาว อารีญา สรวลสันต์

644329119 นาย เฉลิมพล จันทรมริต

644329120 นาย ชุติมันต์ พรมมา

644329122 นาย นาวิน ชูสุข

644329123 นางสาว อุ้มศิริ หมีกุละ

644375102 นางสาว กิตติมา โดยดี

644375105 นางสาว จิตตินันท์ ช่ืนตา

644375106 นาย จิราพัชร ชาญเดช

644375110 นางสาว ไปรยา ลําดับวงษ์

644375111 นางสาว ภัทรลดา เท่ียงธรรม

644375115 นางสาว วิชุดา พวงจําปา

644375121 นางสาว อรุณกมล บัวเทศ

644375127 นาย วาริษ ทิมวัตร

644418102 นางสาว กรกัญญา ควรชม

644418104 นางสาว กาญจนา แซ่ล้ิม

644418113 นางสาว นิยดา โพธิ์บุตรดี

644418114 นางสาว ปฐมาภรณ์ กล่ินเกล้ียง

644418122 นางสาว สุภาพร เกษาพร

644418206 นางสาว ณัฐวรรณ เกิดมุข

644418207 นางสาว ดารินทร์ พานทอง
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644418226 นางสาว ศศิประภา อินทรักษา

644418227 นางสาว สิราวรรณ ปานรอด

644418230 นางสาว อารียานัี นาลี

644418237 นาย คณาเชษฐ์ ศรีพนมวัลย์

644433104 นางสาว พิมพ์ชนก กล้าศึก

644433110 นาย ธนวัฒน์ พ่ึงแพง

644433113 นาย นันทพัทธ์ คุ้มชาติ

644434101 นางสาว กนกวรรณ กล่ินขวัญ

644434102 นางสาว จิรวรรณ วงศ์วิวัฒน์

644434103 นางสาว ทิวาทิพย์ พุ่มพวง

644434106 นางสาว นฤมล ฉิมจินดา

644434107 นางสาว นฤมล ชัยมี

644434108 นางสาว ปรารถนา อินทร์ยงค์

644434110 นางสาว ศศิธร พลับงาม

644434111 นางสาว สินีวรรณ บุญมี

644435104 นางสาว รัชนีกร เจิมปรุ

644435106 นางสาว ศิริลักษณ์ บุญรอด

644435108 นางสาว อังคณา ทองดอนคํา

644435109 นางสาว อัยดา พวงมาลี

644435117 นาย รณสิทธิ์ สุขศรี

644512103 นางสาว ครองขวัญ ครุธแก้ว

644512107 นางสาว ณัชชา เคลือบอาบ

644512109 นางสาว ธัญสุดา กําเนิดแจ้ง

644512115 นางสาว พรหมพร เครือแตง

644512119 นางสาว มาซีเตาะฮ ดาโอะ

644512120 นางสาว วนิดา มีหลาย

644512121 นางสาว วรศิณี บุญเรือง

644512125 นางสาว สุทธิดา พุทธรักษา

644512142 นาย อาทิวรา บุญรอด

644512203 นางสาว กรรณิกา ศรีเมือง

644512205 นางสาว ขวัญจิรา เขียวมณี

644512207 นางสาว ชนัญชิดา ท้วมใหญ่

644512208 นางสาว ชลดา จันทร์มั่น
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644512209 นางสาว ชลธิชา วงษ์จันทร์

644512216 นางสาว ปณิตา สุดใจ

644512218 นางสาว พรไพลิน จันทร์ช่วง

644512223 นางสาว ภาวิณี ปล่ังเอ่ียม

644512227 นางสาว สุมาลี ภมร

644512239 นางสาว สุคนธ์ นวลขาว

644651102 นางสาว จันจิรา เรืองจันทร์

644651104 นางสาว ชรัญดา ช่วยชิต

644651106 นางสาว ณัฐนรี แตงปาน

644651108 นางสาว ศศิวิมล ภูมิประเทศ

644651109 นาย กฤติพงษ์ เมืองงาม

644653107 นางสาว อาภัสรา ขําเพชร

644653116 นาย เดชวิชญ์ จําเล

644653120 นาย ธาดา วัชโรบล

644653126 นาย พัสกร แก้วมณี

644655101 นางสาว จารุพร จุ่มแก้ว

644655104 นางสาว วันทนา เกิดเพชร

644655108 นาย ณัฐดนัย วิจิตรนันทนา

644655113 นาย วีรชิต พ่วงสําราญ

644655114 นาย อลงค์กช รสดี

644659105 นางสาว ณัชชารีย์ เย้ืองกราย

644659115 นาย ทักษ์ดนัย ชมทองเทศ

644659117 นาย ธีรวัฒน์ รูปสังข์

644659121 นาย มหาลาภ ไกรสีห์

644659127 นาย ศุภวิชญ์ ใจงาม

644659129 นาย ณพสิทธิ์ มุกดาม่วง

644664112 นางสาว ธัญญารัตน์ สาระเห็ด

644666101 นางสาว เก็จมณี จันทร์มณี

644666105 นาย ณฐภัทร กนขุนทด

644666107 นาย ณัฐวุฒิ สาคร

644666109 นาย นพรัตน์ แจ่มแจ้ง

644666111 นาย น่านฟ้า พันนะ

644666116 นาย ภูมิภัทร ศิริบูรณะ
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644666119 นาย วิศรุต มัดตรี

644722110 นางสาว ณัฐพร แก้วมะณี

644722121 นางสาว ศศิภา ม่วงน้อย

644722123 นางสาว สุดารัตน์ เพ็ชรดี

644722132 นาย ปัทมากร ใบไม้อ่อน

644722134 นาย พัฒนพงศ์ สมศรี

644722135 นาย พีรวัฒน์ คชชะ

644722137 นาย รัตนพงศ์ บัวเจริญ

644722203 นางสาว กัลญณัฐ สุทธิกุลสมบัติ

644722205 นางสาว จารุวรรณ หลักสี

644722206 นางสาว จิราพร กองเงิน

644722210 นางสาว ณัฐวดี เดชวัน

644722211 นางสาว ทิพย์วรรณ แสงสวัสด์ิ

644722221 นางสาว ศิริพร ปฏิแพทย์

644724104 นางสาว เชษฐ์สุดา บุตรเล็ก

644724107 นางสาว นลิลทิพย์ ย้ิมรอด

644724108 นางสาว นิรมล คองอินทร์

644724109 นางสาว ปนัดดา ร่มโพรีย์

644724116 นางสาว รัชนีกร ศรีลาลัย

644724119 นางสาว ศศิธร เนียมทอง

644724124 นางสาว สุพิชญา คุ้มรอด

644724125 นางสาว อัญมณี ย่ิงยง

644724130 นาย นิติภูมิ นุ้ยพิน

644724132 นาย ปฏิภาณ สุขจํารูญ

644724205 นางสาว จิราภรณ์ สังฆทิพย์

644724213 นางสาว นภสร อ่ิมจิต

644724215 นางสาว พรนภัส เพ็งแอว

644724218 นางสาว วรรณา อินทร์จันทร์

644724220 นางสาว วัลลภา ไตรรัตน์

644724221 นางสาว ศรินญา พินิจทรัพย์สิน

644724224 นางสาว สุกัญญา อยู่ศิริ

644724225 นางสาว สุจิรา แก้วศรีรักษ์

644724227 นางสาว อริษรา ผ้ึงมี
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644724228 นาย ณัฐพนธ์ ศรีสวัสด์ิ

644724232 นาย ประพัตร ธงยันต์

644724234 นาย พงษ์สันห์ พัลวัล

644724235 นาย พัสกร จันทร์เพชร

644724238 นาย สิทธิพงศ์ เข็มทอง

644724241 นาย อนุชา เผ่ือนพงษ์

644724301 นางสาว กัลยารัตน์ ประสงค์

644724305 นางสาว ฐิฒิฑาภรณ์ คําย่ิง

644724308 นางสาว ธิดารัตน์ กาญจนโรจน์

644724316 นางสาว รุจิรา ทองกลัด

644724323 นางสาว สุภาวดี แก้วคง

644724343 นางสาว พิมพ์ลภัส ประสิทธิชัย

644815111 นางสาว สุดารัตน์ ทองเฟ่ือง

644815113 นาย เขตโสภณ หาทํา

644815117 นาย ณัฐนนท์ มีฤทธิ์

644815118 สิบเอก ณัฐพร ย้อยดี

644815119 นาย ณิรภัทร์ มณีฉาย

644815124 นาย นวชาต ทับทวี

644815129 นาย มนตรี จันทะวงษ์

644815133 นาย วิโรจน์ โออิด

644815139 นาย ภูวดล อยู่ทอง

644973101 นางสาว กฤตยา อุระทัย

644973102 นางสาว กฤษดาพร ฮาบเมืองซอง

644973103 นางสาว เกวลิน ย้ิมนาโพธิ์

644973105 นางสาว ชลนิภา เปล่งปล่ัง

644973107 นางสาว ณฐพรรณ ชาญแท้

644973108 นางสาว ณฐวรรณ พูนดี

644973109 นางสาว ณัสรินย์ จิ

644973110 นางสาว ณิชาภา วิภูณวัฒน์

644973112 นางสาว นฤมล ต้ังใจ

644973113 นางสาว นุรมี มหามะ

644973114 นางสาว นูรซาวีย๊ะ มีนา

644973115 นางสาว นูรอามาณี สนิบาแต
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644973118 นางสาว ฟาตีเม๊าะ สะมาแอ

644973119 นางสาว มณฑาทิพย์ สุขสวัสด์ิ

644973122 นางสาว อัญชิสา แก้วอ่วม

604A52001 นางสาว กฤติยา จําปาหอม

604A52002 นางสาว กัญญารัตน์ บุญโสภา

604A52003 นางสาว จิตตราภรณ์ ลอยทอง

604A52005 นางสาว รพีพรรณ โพธิ์งาม

604A52009 นาย ภรัณยู เอกวัตร

614A52008 นางสาว ระพีพรรณ กุลมา

614A52011 นางสาว อรกัญญา นามหอม

614A52012 นางสาว อินทุอร อินทร์ประเสริฐ

614A52017 นาย ปิยะพงศ์ เปล่ียนพุ่ม

614A52019 นาย รัชชานนท์ แซ่โง้ว

614A52022 นาย อําพล ถนอมลิขิตวงศ์

614H76104 นางสาว กรชนก แสงสวัสด์ิ

614H76109 นางสาว ซัลวา เงาะดีแม

614H76110 นางสาว ดลนภา ชาวสวน

614H76113 นางสาว ทิพรัตน์ ปัดภัย

614H76116 นางสาว บุษยารัตน์ ดังแสง

614H76120 นางสาว มุสลิมมะห์ แวกะจิ

614H76121 นางสาว เมตตา นวลมาตร์

614H76125 นางสาว วริศรา นุชเกษม

614H76134 นาย อโณชา แซ่เล้า

614H76201 นางสาว กัณฐิกา นาคิน

614H76202 นางสาว กันตพร คําพาที

614H76203 นางสาว กุลวดี คําแก้ว

614H76204 นางสาว จตุพร ทองอุดม

614H76205 นางสาว จาริการ์ แซ่เฮ้ง

614H76206 นางสาว จิดาภา จันตะโก

614H76207 นางสาว จิราพร บริพันธ์

614H76208 นางสาว จิราวรรณ ฉายาสกุลศิลป์

614H76210 นางสาว ฐิติมา วัดละเอียด

614H76212 นางสาว ดวงพร งามประเสริฐ
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614H76213 นางสาว ธัญวรัตม์ จันทร์ดํา

614H76217 นางสาว ปิยธิดา ขุนนุช

614H76218 นางสาว ปิยธิดา จีนเทียน

614H76219 นางสาว พรธีรา เพลาใง้

614H76220 นางสาว พัชราพร เหมือนจันทร์

614H76221 นางสาว พัชรี บุตรตา

614H76222 นางสาว พัชรี สูญส้ินภัย

614H76226 นางสาว โรซาลีน สายู

614H76228 นางสาว ศิริร ัตน์ วรรณขํา

614H76233 นางสาว อุทัย ทิมพิทักษ์

614N46203 นางสาว กวินธิดา สุวรรณศรี

624H76002 นางสาว กนกวรรณ บัวครอง

624H76003 นางสาว กมลวรรณ บัวครอง

624H76005 นางสาว จริญญา เกียรติชูพิพัฒน์

624H76006 นางสาว จริยา กุลโทแก้ว

624H76008 นางสาว จุฑามาศ คล่องนาวา

624H76009 นางสาว ชีวรัตน์ ศรีเสม

624H76014 นางสาว ปนัดดา หนูน้อย

624H76017 นางสาว ปัทมาวดี เทียนผ่องศรี

624H76019 นางสาว พรรณทิมา ยะโสต

624H76020 นางสาว พัชรินทร์ อินทสมมุติ

624H76028 นางสาว สุธินี มีอยู่

624H76029 นางสาว สุนิษา น้อยเมือง

624H76030 นางสาว สุพรรณี รอดส่ง

624H76032 นางสาว อนงนาฎ สารประดิษฐ์

624H76035 นางสาว อรอุมา ทองไทย

624H76037 นางสาว อริสรา จิตใจดี

624H76039 นาย ณัฐกฤต ลาภบุญเรือง

624N46114 นางสาว ฟาซีลา เจะและ

624N46128 นาย บุญฤทธิ์ บุญใหญ่

624N46201 นางสาว กชวรรณ มงคลการ

634A52103 นางสาว ปภาวรินท์ อินทเคน

634A52104 นางสาว มานิดา ดอกรัก
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634A52116 นางสาว ทิพวรรณ คุ้มเขตร์

634H76101 นางสาว กชกร ผ่องแก้ว

634H76104 นางสาว จุฬารัตน์ ประกอบเพชร

634H76105 นางสาว ชยาภรณ์ ไม้แก้ว

634H76106 นางสาว ซูรีนา เจะเงาะ

634H76108 นางสาว ณัฐนันท์ เปล่ียนทองคํา

634H76110 นางสาว ประติภา บํารุงทรัพย์

634H76114 นางสาว ปิยาภรณ์ อมรสิริประกิต

634H76115 นางสาว พจมาน รักธรรม

634H76117 นางสาว พรลดา นวลออน

634H76120 นางสาว รอฮานี แวฮามะ

634H76121 นางสาว วราภรณ์ สุทธิยา

634H76123 นางสาว ศศิวิมล เงินอยู่

634H76125 นางสาว เสาวลักษณ์ ตรีพิมล

634H76126 นางสาว หทัยทิพย์ ต่ายแย้ม

634H76127 นางสาว อทิตยา ศรีพรหม

634H76128 นางสาว อรอุมา ทองมา

634N46115 นางสาว นิภารัตน์ หนูจุ้ย

634N46125 นางสาว พิทยาภรณ์ นาโสก

634N46126 นางสาว ฟิรดาวส์ ซัยฟุลอิสลาม

634N46136 นางสาว สุชานันท์ โชคบัณฑิต

634N46141 นางสาว รัตติกาล เพชรอินทร์

634N46234 นางสาว สุกัญญา บุญประเทือง

644A52101 นางสาว กัญญารัตน์ เลิศงาม

644A52104 นางสาว ธารินี พันพู

644A52105 นางสาว นภัสสร จันทระฆัง

644A52109 นางสาว ปณิสรา ศรีเพชร

644A52111 นางสาว พุทธชาติ ขนันไทย

644A52114 นางสาว อนุชสรา สมประสงค์

644H76104 นางสาว จีรวรรณ ติใจ

644H76111 นางสาว เนตรนภา พุ่มเจริญ

644H76114 นางสาว พริมพรรณ์ แก้วสะอาด

644H76116 นางสาว ภัทรวดี มนฑาพันธ์
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ผ่านระบบของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อยืนยันตัวตนและยืนยันสิทธ์ิ
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644H76117 นางสาว ศศิกานต์ บุญทับ

644H76120 นางสาว สุพิชฌาย์ วงษ์สวัสด์ิ

644H76121 นางสาว สุภาภรณ์ ช่วยชาติ

644H76123 นางสาว หัทยา ศรีนันทร์

644H76124 นางสาว อณิศรา งามประเสริฐ

644H76125 นางสาว อภิชญา สุริโย

644H76127 นางสาว อาทิติยา เฟ่ืองฟู

644H76128 นางสาว เอ้ืองฟ้า มากมูล

644H76201 นางสาว กัลยากร เย็นใส

644H76204 นางสาว ชนาภา พิทักษ์ชลทรัพย์

644H76207 นางสาว นภัส เพ็ชร์วงษ์

644H76212 นางสาว พรธิตา พรประเสริฐนัก

644H76217 นางสาว วรลักษณ์ เอ่ียมประโคน

644H76218 นางสาว วรัญญา บุญยง

644H76220 นางสาว สุกัญญา สินรา

644H76221 นางสาว สุชญา เกตุเพชร

644H76223 นางสาว สุธิดา นิลแก้ว

644H76224 นางสาว สุภาวดี ย้ิมใย

644H76226 นางสาว อนุธิดา ยอดเพชร

644N46120 นางสาว พลอยเงิน ปานทอง

644N46122 นางสาว มารีนี เจ๊ะอูเซ็ง

644N46232 นางสาว สุพิน ถาวรไพรพิทักษ์


