
ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ช่ือนักศึกษา

1 5711110001 นาย เกริกไกร เชิดชูชน
2 5711110005 นางสาว ปวีณา เรืองครุฑ
3 5711110006 นาย จีรวัฒน์ อินทรมา
4 5711110008 นาย ปรณัท น้อยนงค์เยาว์
5 5711110012 นางสาว นทีกานต์ สุระคนธ์
6 5711110020 นางสาว จุฑามาศ เกลียวสีนาค
7 5711110025 นาย พงศภรณ์ คณินคิรากร
8 5711110031 นาย เสวก มานะนิตย์
9 5711110038 นาย จตุรพร เกิดลาภ
10 5711110041 นาย ชลากร กิจเจริญ
11 5711110048 นางสาว ทิพวรรณ บัวเพชร
12 5711110052 นาย วุฒิกร งามช่ืน
13 5711110058 นาย พีรภัทร สุพัฒฑา
14 5711110068 นางสาว อธิชา เจริญมูล
15 5711110072 นาย ณัฐธนัน ไสยเลิศ
16 5711110073 นาย ศุภชัย วัชรมานะกุล
17 5711110074 นาย นรารุวัตน์ ผาสุข
18 5711110075 นาย พิชิต แก้วโกสุม
19 5711110076 นาย อรรถสิทธ์ิ กล่ินเก่า
20 5711110082 นาย ณัฐพล ฉิมประเสริฐ
21 5711110084 นาย กร สุวรรณพงษ์
22 5711110085 นาย อนุฉัตร สายสุวรรณะ
23 5711110087 นางสาว วราภรณ์ เถื่อนถ้ํา
24 5711110088 นาย ธนภัทร มะขามทอง
25 5711110090 นาย ปฏิภาณ จิรกาญจน์
26 5711110091 นาย ณัฐพงศ์ มูฮําหมัด
27 5711110094 นาย ปัถย์วัจน์ เหลืองอ่อน
28 5711110100 นาย สิทธิภพ มีสัมฤทธ์ิ
29 5711110101 นาย ภูฟ้า อุบลสาร
30 5711110105 นาย ธนชิต แก้วแสง
31 5711110106 นางสาว กษมสร บุญยัง
32 5711110113 นางสาว ฉัตรฑริกา จันทวงษ์



ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ช่ือนักศึกษา

33 5711110127 นาย ณัฐวุฒิ ภู่สกุล
34 5711110150 นาย ทศพร สังเกตกิจ
35 5711110191 นาย อภิพันธ์ ทิพย์มูสิก
36 5711110209 นาย กําชัย โพธ์ิเงิน
37 5711110266 นาย วีรวุฒิ ส่งสุข
38 5711110305 นาย ณัฐกรณ์ ชีวะก้องเกียรติ
39 5711110318 นาย วีระศักดิ์ คําผาด
40 5711110335 นาย เจตนัย คชเวช
41 5711110336 นาย อรรถพล สุขศาลา
42 5711110341 นาย จิรัฏฐ์ สิทธิอุเป
43 5711110357 นาย เกียรติศักดิ์ พลดงนอก
44 5711110409 นาย นิกร แก้วอยู่
45 5711110440 นาย ปริทัศน์ อ่อนสด
46 5711110451 นาย จิรวัฒน์ ทันวงษ์
47 5711110455 นาย ทินกร กิจธนาภรณ์
48 5711110456 นาย ภาณรินทร์ พาพูล
49 5711110457 นาย อภิสิทธ์ิ ทองสร้อย
50 5711110464 นาย จิรายุทธ โคตะนารถ
51 5711110478 นาย อัศวิน วงศ์วานรุ่งเรือง
52 5711120007 นางสาว ชุตินันท์ กุละคําแสง
53 5711120013 นางสาว อุทุมพร จ้ิวไม้แดง
54 5711140001 นางสาว อิสริยา ศรียะนัย
55 5711140003 นาย ปรเมศวร์ ปลอดภัย
56 5711170002 นาย ทวิช พงษ์พานิช
57 5711210001 นาย สุขวิช แอนดะริส
58 5711210003 นาย ชินทัต เข็มทอง
59 5711210009 นาย มนัสวี โรจิณ
60 5711210013 นาย คทาวุธ อุดร
61 5711210017 นาย ศุภฤกษ์ อินทร์สูงเนิน
62 5711210020 นาย พงษ์ธร ง้าหมาด
63 5711210033 นาย สมพงษ์ ประวัติพงษ์
64 5711250008 นาย นนท์ปกรณ์ ทรงศิริ



ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ช่ือนักศึกษา

65 5711250022 นาย ศักรินทร์ บุญลํ้า
66 5711250040 นาย นราศักดิ์ โพธิ
67 5711250058 นาย เฉลิมเกียรติ โกทัณ
68 5711250098 นาย สุธิชัย กันธิยะ
69 5711310001 นาย สุทธิเดช กระสายเงิน
70 5711310002 นาย รัฐติกร กรายประเสริฐ
71 5711310014 นาย ธนะชัย ชํานาญพืช
72 5711410012 นาย ยศวริส ฟองชาลี
73 5711450003 นาย เริงฤทธ์ิ คุ้มวงษา
74 5711450004 นาย เริงธิสิทธ์ิ คุ้มวงษา
75 5711450010 นาย ภัทรกร จันทร์ปัญญา
76 5711450024 นาย ธนากร สาริกา
77 5711820006 นางสาว พชรมน พร้าวราม
78 5711820010 นางสาว สันห์ฤทัย บํารุงเขต
79 5711830001 นาย เกษมสันต์ ถวิล
80 5711830002 นาย นัฐศร โต๊ะมิ
81 5711830003 นาย สุริยา รัตนทิพย์
82 5711830004 นาย ภาณุ ตันกิม
83 5711830007 นาย อรรถพล ปรีดิขนิษฐ
84 5711830009 นาย เมธา สิริโยธิน
85 5711830011 นาย จาตุรงค์ จตุรวงค์
86 5711830014 นาย กฤตเมธ   ปกแก้ว
87 5711840003 นาย ธนวัฒน์ ถาวร
88 5711840014 นาย ชลวิชญ์ ไชยธนชล
89 5711850002 นางสาว ธัญญชภัสร์ แซ่เอ๊ียว
90 5711850003 นางสาว ณัฎยา วันดี
91 5711850004 นาย ภาสวร แสงเงิน
92 5711850006 นาย เกษม ทิมครองธรรม
93 5711850007 นาย สิทธิพงษ์ วัฒนานคร
94 5711850008 นาย จักรพันธ์ ไชยประเสริฐ
95 5711850013 นาย ชาญชัย สีหนารถนาวา
96 5711850015 นาย ธนานันต์ บุญเทาว์



ลําดับที่ รหัสนักศึกษา ช่ือนักศึกษา

97 5712110068 นางสาว สินี สุริยพัฒนพงศ์
98 5712110075 นางสาว สุพัตตรา รังสิยเวคิน
99 5712110084 นางสาว ธมลวรรณ กลีบเกษร
100 5713130001 นางสาว สุทธิกานต์ เพ่ิมฤาชัย
101 5713130002 นางสาว วาสนา โสภา
102 5713130003 นาย ณัฐวุฒิ เกิดสมบูรณ์
103 5713130008 นางสาว แคทลียา ศรีกุณะ
104 5713140003 นางสาว นันท์ชนก คชพันธ์
105 5713140004 นางสาว วิดาร์ด หมัดหลํา
106 5713140011 นางสาว พัชญานนท์ แสงจันทร์
107 5713140013 นาย พีรณัฐ บุสมาน
108 5713140015 นาย ธีระยุทธ เทียมจันทร์
109 5713140018 นางสาว เดือน ผาสุข
110 5713140025 นาย เสฏฐวุฒิ ปรีแว่น
111 5713140029 นางสาว ธนาภรณ์ หมัดโต๊ะเซ็น
112 5713140030 นาย ณัฐกิจ ปัญจแก้ว
113 5713140032 นาย อรรณพ แสงอรุณ
114 5713140043 นางสาว พัฒน์นรี รัตนพิทักษ์
115 5713140044 นางสาว พัชรี สุขชาติ
116 5713140045 นางสาว วรพรรณ ป่ินวิเศษ
117 5713140047 นางสาว สุภัค แตงวิเชียร
118 5713140048 นาย พีระพงษ์ รัสมี
119 5713140050 นางสาว แพรวพิราศ วิเศษเผ่า
120 5713140054 นางสาว กนกวรรณ จันทร์แตง
121 5713140080 นางสาว นงลักษณ์ วรนาม
122 5713140085 นางสาว นภสร อัคราช
123 5713140109 นาย ณัฐพงศ์ นรสิงห์
124 5713140115 นางสาว ปวีณา เพ็งอุ่น
125 5713140126 นาย กิตติภูมิ นํ้าดอกไม้
126 5713140142 นางสาว จิรัชญา แก้วสอาด
127 5713140156 นางสาว อโณทัย ล้ิมทองคํา
128 5713140162 นางสาว สิรินันท์ รัตนนิรมลสกุล
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129 5713140166 นาย เรืองฤทธิ มะตัง
130 5713150001 นางสาว ชัญญานุช ดัชถุยาวัตร
131 5713150002 นางสาว อุทุมพร ชาญโชติรัตน์
132 5713150008 นางสาว จิตติมา พันธ์กุหลาบ
133 5713150010 นางสาว ชนิภรณ์ แก้วเมือง
134 5713150013 นางสาว วนิดา วงศ์พิทักษ์
135 5713150031 นางสาว วรรนิภา เพ็ชมี
136 5713150045 นางสาว สุริยา เหมศิริ
137 5713220001 นางสาว กาญจนา ดอเลาะมาน
138 5713220004 นางสาว จริยาภรณ์ พูลผล
139 5713220007 นางสาว พัชรี สีกล่ินหอม
140 5713220008 นางสาว ศิริลักษณ์ ทองสกุล
141 5713520001 นางสาว จุฬาลักษณ์ ส่ือเสาวลักษณ์
142 5713520003 นางสาว ประภาภรณ์ เรืองขํา
143 5713820007 นางสาว รุ่งระวี วิเชียร
144 5713820012 นางสาว กาญจนา บุญไชยสง
145 5714110006 นาย นิรุตน์ โต๊ะทอง
146 5714110007 นาย อภิรักษ์ แย้มสวน
147 5714110008 นาย ศรัญย์ สอาดเมือง
148 5714110010 นางสาว นันทิยา ดิษประธูป
149 5714110012 นาย พีรพัฒน์ ขันตี
150 5714110014 นางสาว ชลธิชา กาพย์แก้ว
151 5714110015 นาย เศก สุวรรณธรรม
152 5714110018 นางสาว อารียา มูหมัดซาและ
153 5714110020 นาย กิตติศักดิ์ ฝาชัยภูมิ
154 5714110023 นาย ศิวรักษ์ คงสระ
155 5714110024 นาย วรากร วงศาเสถียร
156 5714110029 นางสาว นัทลิก โคกระบือ
157 5714110030 นางสาว สุดารัตน์ สุวินัย
158 5714110035 นาย ทรงชัย เงินทอง
159 5714110038 นาย วัชรพล หมัดนุรักษ์
160 5714110056 นางสาว ธนิษฐ์ฐา ชัยพงศ์ภัทร
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161 5714110063 นาย ชนินทร์ แย้มทัพ
162 5714120001 นาย ธนรัชต์ สกาญจนชัย
163 5714120005 นาย วุฒิชัย   นิซู
164 5714120006 นาย คัมภีร์ ชาหอม
165 5714120007 นาย ธีรพล พิมพ์อูบ
166 5714120011 นาย อาธิป แสนสุข
167 5714120013 นาย ณัฐพนธ์ วันหวัง
168 5714120014 นาย ปราชญ์พล สุขสบาย
169 5714120018 นาย เกษมศานต์ เช้ือผู้ดี
170 5714140001 นางสาว พรทิพย์ โพธ์ิทอง
171 5714140003 นางสาว ธิดารัตน์ หมัดสะและ
172 5714140007 นางสาว วิชุดา พานแก้ว
173 5714140008 นาย สิรวิชญ์ จิตต์มหิมา
174 5714140010 นาย นิธิภัทร ผลสมบัติ
175 5714140011 นาย กีรติ ม่ันคง
176 5714140012 นาย มารุต ชูไทย
177 5714140017 นาย อภิชัย ศิรินาค
178 5714140018 นาย นพสิทธ์ิ คงถาวร
179 5714140019 นาย ภานุพันธ์ ธรรมสนธิเจริญ
180 5714140034 นาย ชัยรัตน์ วันนุ
181 5714210002 นาย รณชัย ตรีสุข
182 5714210009 นางสาว ธนัชชา แก้วมณี
183 5714220007 นางสาว กานต์พิชชา วงษ์ทวีโรจน์
184 5714220011 นาย ปิติพัฒน์ ภัคธรศิริวัฒน์
185 5714230003 นาย อรรถชัย ภมรสุวรรณ
186 5714230009 นาย จิรายุทธ ใจกว้าง
187 5717510002 นาย ประจวบ   อนันต์ปฏิเวธ
188 5717510008 นางสาว กนกทิพ ผ่องแผ้ว
189 5717660013 นาย กรเทพ ไกรเทพ
190 5717660016 นาย ชาติชาย ประภาสโนบล
191 5717660024 นาย สมคิด ตันประเสริฐ
192 5717660029 นาย ศุภชัย เท่ียวแสวง
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193 5617680008 นาย ฐิติพงษ์   ศตสังวัตสร์
194 5717700003 นาย อัคคะเมศฐ์ สุวรรณฉาย
195 5718120006 นางสาว ศรีรุ่งเรือง ศิริวัฒนาสถาพร
196 5719220001 นาย คมสันต์ ทราจารวัตร
197 5719310004 นาย วิทยา บุญสุข
198 5719340005 นาย ธนภัทร มงคลเอ่ียม
199 5719810001 นาย ชุติพงศ์ บุญญกิจไมตรี


