
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ใบรายชื่อ
888 หนองบัวใต้ เมืองตาก กลุ่ม: 6. NTC English Testปีการศึกษา :  2564
ตาก 63000 โทรศัพท์: 055-517488 โทรสาร: 055-517488 ต่อ 808

   รายวิชา :  Test 01 NTC ENGLISH TEST 3/64www.northern.ac.th

อาจารย์ : อาจารย์ อาทิตย์    เขม็ทอง

รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับ สาขา  

6412264000003 นาย  วุฒิภัทร  แปงติ๊บ ปี 1 M.Pol.Se  

6412264000004 นาย  ศักดิ์นันท์  เงียบจังหรีด ปี 1 M.Pol.Se  

6412264000005 นาย  สมคิด  ยิ้มจำนัน ปี 1 M.Pol.Se  

6412264000007 น.ส.  จิตตรา  มหิรัญ ปี 1 M.Pol.Se  

6412264000008 น.ส.  น้ำอ้อย  ทองมาก ปี 1 M.Pol.Se  

6411442000001 น.ส.  เกศรินทร์  สิงห์ดิเรก ปี 1 PME  

6411442000003 น.ส.  วิมลวรรณ  สร้อยทองดี ปี 1 PME  

6411442000006 น.ส.  นิตยา  โชติรสสกุล ปี 1 PME  

6411442000011 นาย  ศรชัย  รุ่งเรืองวารี ปี 1 PME  

6411441000008 น.ส.  อังคนา  ภมรหิรัญ ปี 1 BED  

6411441000010 น.ส.  อุไร  ประทุมศิริ ปี 1 BED  

6411441000014 น.ส.  อัญชสา  การะเกดธารา ปี 1 BED  

6411441000023 น.ส.  อรวี  แป้นมา ปี 1 BED  

6411441000025 น.ส.  สุชาดา  วงศ์ทาฝั้น ปี 1 BED  

6411441000027 น.ส.  ธัญญรัตน์  แสงแปลง ปี 1 BED  

6411441000028 นาง  อิรัชยา  นุสนธิ์ ปี 1 BED  

6411441000029 น.ส.  กัลยารัตน์  ต้าวคำตั๋น ปี 1 BED  

6411441000030 น.ส.  ณัฐยา  นิตะปะ ปี 1 BED  

6411441000031 น.ส.  ปวรรัตน์  จ่างแก้ว ปี 1 BED  

6411441000032 น.ส.  จารุวรรณ  บุญลือพันธ์ ปี 1 BED  

6412221000024 นาย  รัชพล  ประทุมเกษร ปี 3 PS  

6412211040001 น.ส.  สุนิตรา  แก้วบุญทัน ปี 3 AC  

6412211040004 น.ส.  เสาวคนธ์  สงวนนาม ปี 3 AC  

6412211040006 น.ส.  ธัญชนก  ทองนพ ปี 3 AC  

6412211040010 น.ส.  สโรชา  ทูคำมี ปี 3 AC  

6411432000001 น.ส.  ศรีสง่า  พรสัตย์ ปี 1 SOH  

6411432000002 น.ส.  บุณยาพร  แซ่กือ ปี 1 SOH  

6412266000001 นาย  วรินทร  จันทร์แก้ว ปี 1 M.PH  

6412266000004 น.ส.  สุณีย์  วิจิตรฉัตรชัย ปี 1 M.PH  

6412266000005 น.ส.  ณัฏฐณิชา  บุตรพลอย ปี 1 M.PH  
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6412262000031 นาง  ภูริชญา  คำวรรณ ปี 1 M.Ed.  

6412262000032 นาง  รวิพร  กวางอธิษฐ์โภคิน ปี 1 M.Ed.  

6412262000038 นาย  รัฏธนนท์  จันทร์เสม ปี 1 M.Ed.  

6412262000039 นาย  สุวิทย์  รุ่งกิจทวี ปี 1 M.Ed.  

6412262000041 น.ส.  ระวิ  ปราบริปู ปี 1 M.Ed.  

6412263000007 น.ส.  อรกช  บุญฮวด ปี 1 M.Ed.CP  

6412263000008 นาย  วชิรวิทย์  จิตศรัณยูกุล ปี 1 M.Ed.CP  

6412263000012 น.ส.  วิมลรัตน์  วงศ์วาน ปี 1 M.Ed.CP  

6412263000013 น.ส.  นาถยา  บัวศรี ปี 1 M.Ed.CP  

6412233000001 นาง  ณัฐฐารักษ์  เตชาวัฒนภัทร์ ปี 1 TTM  

6412232000002 น.ส.  จุฑามาส  คงเจริญ ปี 3 SOH  

6412413120001 น.ส.  คำสร้อย  จันทรเพ็งเพ็ญ ปี 1 BA.MN  

6412231000002 น.ส.  กันฐาภรณ์  สายวานิชย์ ปี 3 CHM  

6412231000006 น.ส.  ณิชชาพัณณ์  รักงดงาม ปี 3 CHM  

6412231000010 น.ส.  วิลาวัณย์  หาญพรม ปี 3 CHM  

6414221140001 น.ส.  กัญจน์ปณิดา  ทานะเวช ปี 3 PS  

6414221140002 น.ส.  จินตนา  ไชยรักษ์ ปี 3 PS  

6414221140003 น.ส.  พัชรี  ผกามาต ปี 3 PS  

6414221140004 น.ส.  มุกอัญดา  พรมชาติ ปี 3 PS  

6414221140005 น.ส.  วารุณี  มาศงามเมือง ปี 3 PS  

6414221140006 น.ส.  ศศิวรรณ  ดีล้วน ปี 3 PS  

6414221140007 น.ส.  อัจจิมา  ชัยชนะกสิกรรม ปี 3 PS  

6414221140008 น.ส.  จิตตรา  พุดจีบ ปี 3 PS  

6414221140009 นาย  ชนะชัย  ประชุมพันธ์ ปี 3 PS  

6414221140010 นาย  รัตนพงษ์  ทนุกุล ปี 3 PS  

6414221140011 นาย  อลงกรณ์  ไพศาลธรรม ปี 3 PS  

6414221140012 นาย  พรชัย  สืบสา ปี 3 PS  

6414221140014 นาย  เอกราช  ชูงาม ปี 3 PS  

6414221140015 น.ส.  แววตา  หอมสมบัติ ปี 3 PS  

6414221140016 น.ส.  ศศธร  ศรีแสนยงค์ ปี 3 PS  

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบ NTC English Test 3/64

Dmr Tmwt



วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ใบรายชื่อ
888 หนองบัวใต้ เมืองตาก กลุ่ม: 6. NTC English Testปีการศึกษา :  2564
ตาก 63000 โทรศัพท์: 055-517488 โทรสาร: 055-517488 ต่อ 808

   รายวิชา :  Test 01 NTC ENGLISH TEST 3/64www.northern.ac.th

อาจารย์ : อาจารย์ อาทิตย์    เขม็ทอง

รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับ สาขา  

6414221140017 น.ส.  สุวรรณพร  ถาพร ปี 3 PS  

6414221140018 นาย  พีรพัฒน์  จันทบุรี ปี 3 PS  

6414221140019 นาย  อัศวิน  สังเกต ปี 3 PS  

6414221140020 น.ส.  ภัชรินทร์  บุญชัย ปี 3 PS  

6414221140021 นาย  นพเก้า  แก้วประภาพ ปี 3 PS  

6414221140022 น.ส.  อภิญญา  ผายวงษา ปี 3 PS  

6412212080005 นาย  พิชัยภัทร์  กรรัฐโรจน์ ปี 3 BA.BC  

6412221000005 น.ส.  วิชชุดา  ใจเฉื่อย ปี 3 PS  

6412221000006 นาย  สมนึก  หลวงแก้ว ปี 3 PS  

6412221000017 สิบเอก  กรณัฐ  สุขคง ปี 3 PS  

6412263000016 นาง  ณัฐชนน  แสนมหามงคล ปี 1 M.Ed.CP  

6412265000004 ร้อยตำรวจตรี  สมยศ  ปัญญามาก ปี 1 LL.M.  

6412265000005 นาย  สมาน  กาบมาลา ปี 1 LL.M.  

6422231000001 น.ส.  พัชรินทร์  รอดมา ปี 3 CHM  

6422231000002 นาย  ทักษิณ  เฟื่องอักษร ปี 3 CHM  

6422231000003 น.ส.  ภคพร  โชคถกลเกียรติ ปี 3 CHM  

6422231000008 น.ส.  พิมพ์ใจ  อยู่สบายในคีรี ปี 3 CHM  

6422265000002 นาย  ภูมิศิษฐ์  จรัสกุณณิศากร ปี 1 LL.M.  

6422431000003 น.ส.  อำนวยพร  แซ่ย่าง ปี 1 CHM  

6422264000001 นาย  เทียนชัย  สุนทรียกุล ปี 1 M.Pol.Se  

6422264000002 น.ส.  พนาพร  ศรีอำนวยโชค ปี 1 M.Pol.Se  

6422264000004 นาย  ไมตรี  ปิงเมือง ปี 1 M.Pol.Se  

6422264000005 น.ส.  ณฐมน  สุนทรโภคิน ปี 1 M.Pol.Se  

6424213120001 น.ส.  ภัทรภรณ์  โลมาแจ่ม ปี 3 BA.MN  

6412267000002 น.ส.  ธัญญาพร  ปันเงิน ปี 1 TGC  

6412267000003 นาง  นภาพร  ยั่งยืนสรกิจ ปี 1 TGC  

6412267000004 น.ส.  กวินรดา  พรมนันตา ปี 1 TGC  

6412267000011 นาย  เจนณรงค์  โตเอี่ยม ปี 1 TGC  

6412267000012 น.ส.  ฉริญญา  ท้องทาน ปี 1 TGC  

6412267000013 พระ  ตนุภัทร   รุ่งเรืองดี ปี 1 TGC  
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6412267000017 นาย  ภพจารุกิตติ์  วังคีรีจรัส ปี 1 TGC  

6412267000024 นาย  กตัญญู  โคตรสงคราม ปี 1 TGC  

6412267000026 น.ส.  วรณัน  โพธิ์บัว ปี 1 TGC  

6412267000031 น.ส.  ญานิกา  หมวกชา ปี 1 TGC  

6412267000032 น.ส.  พัชราภรณ์  ประภารัตน์ ปี 1 TGC  

64242221200001 สิบตำรวจตรี  กิจจ์พัฒน์  กาวิราวรรณ์ ปี 3 LL.B.  

6424221120001 นาย  พงษ์ศักดิ์  ถิ่นพายัพ ปี 3 PS  

6424221120002 นาย  เจน  กระจกแก้ว ปี 3 PS  

6423422120001 นาย  สุรสิทธิ์  กระต่ายอิน ปี 1 LL.B.  

6301110914002 น.ส.  วรรณี  พลากิจจรัสแสง ปี 2 CHM  

6309130127001 นาย  สุจินดา  แก้วกันหา ปี 4 BA.BC  

6309130127003 นาย  สิทธิโชค  ภูผาลัย ปี 4 BA.BC  

6309130127004 นาย  เอกชัย  วงค์ษา ปี 4 BA.BC  

6309130127005 นาย  ปราโมทย์  ภูแสงศรี ปี 4 BA.BC  

6309130127006 นาย  พิเชฐธนัท  จันพรหม์ ปี 4 BA.BC  

6309130127007 นาย  พงศธร  ศรีชาติ ปี 4 BA.BC  

6309130127008 นาง  ณัฐวีร์  ศรีสุวงค์ ปี 4 BA.BC  

6309130127010 น.ส.  ภูไทย  ว่องไว ปี 4 BA.BC  

6309130127011 น.ส.  ณิชณิชา  วรรณคำ ปี 4 BA.BC  

6309130127013 น.ส.  รุ่งฤดี  ถาวิชัย ปี 4 BA.BC  

6309130127014 น.ส.  ปิยะนุช  ภูบัวบาง ปี 4 BA.BC  

6309130127015 น.ส.  ภาณุพร  ช่วยตัว ปี 4 BA.BC  

6309130127016 น.ส.  อภันตรี  ไชยพระอิน ปี 4 BA.BC  

6309130127017 น.ส.  อทิตยา  ศรีชาติ ปี 4 BA.BC  

6309130127018 น.ส.  ญาดา  จำปาแถม ปี 4 BA.BC  

6309130127019 น.ส.  วาสนา  ภูกองไชย ปี 4 BA.BC  

6309130127020 นาย  นิติ  มาลุน ปี 4 BA.BC  

6309130127021 น.ส.  มะลิวัลย์  ภารจินดา ปี 4 BA.BC  

6309130127022 นาย  อภิชาติ  วิชาชัย ปี 4 BA.BC  

6309130127023 นาย  ธนภัทร  เกตุกุล ปี 4 BA.BC  
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6309130127024 นาย  จำรัส  อาทิตย์ตั้ง ปี 4 BA.BC  

6309130127025 น.ส.  วิมล  มุขรักษ์ ปี 4 BA.BC  

6309130127026 นาย  บุญญฤทธิ์  ยุบลพันธุ์ ปี 4 BA.BC  

6309130127027 นาย  จรัสพงศ์  แสงสุวรรณ ปี 4 BA.BC  

6309130127028 น.ส.  แพรวนภา  คำภาส ปี 4 BA.BC  

6309130127029 นาย  วิสัญ  สิงนวล ปี 4 BA.BC  

6309130127030 นาย  ณรงค์ชัย  มีชัย ปี 4 BA.BC  

6309130127031 นาย  วิศรุต  แสงวุธ ปี 4 BA.BC  

6320130123001 น.ส.  วิลาสิณี  ดอกบุญนาค ปี 4 BA.MN  

6320130123003 น.ส.  จันทรา  ยะหัน ปี 4 BA.MN  

6307130127001 น.ส.  สิราวรรณ  มีทองขาว ปี 4 BA.BC  

6307130127002 นาย  จิรวัฒน์  ขมพุดซา ปี 4 BA.BC  

6328130123001 น.ส.  วิชาดา  มหาพรหมวัน ปี 4 BA.MN  

6328130123002 นาย  คชภัค  มหาพรหมวัน ปี 4 BA.MN  

6328130123003 น.ส.  ภริตพร  ศิริธรณ์ ปี 4 BA.MN  

6327130123003 นาย  ตรรกพงษ์  บุตรกะ ปี 4 BA.MN  

6327130123005 น.ส.  กาญจนา  คงจินดา ปี 4 BA.MN  

6312314170002 นาย  รุ่งโรจน์  ธนทรัพย์วารี ปี 2 CHM  

6310130123003 น.ส.  กาญจนา  โชคสกุล ปี 4 BA.MN  

6310130123004 น.ส.  มนัสนันท์  สุเสนา ปี 4 BA.MN  

6310130123007 น.ส.  ทิวา  บุญกัลยา ปี 4 BA.MN  

6310130123008 น.ส.  ศรีสมร  สายคูณ ปี 4 BA.MN  

6310130123009 น.ส.  ฐิติรัตน์  ฤทธิรักษ์ ปี 4 BA.MN  

6310130123010 น.ส.  ปรีญาพัชร  สิทธิมะลิซ้อน ปี 4 BA.MN  

6310130123011 น.ส.  ธิดา  เชิดชู ปี 4 BA.MN  

6310130123012 น.ส.  ณภัค  เสียงแก้ว ปี 4 BA.MN  

6310130123016 น.ส.  เปรมใจ  ตาวิญโน ปี 4 BA.MN  

6310130123020 น.ส.  สรัญญา  หาญหรรษพล ปี 4 BA.MN  

6310130123021 นาย  บำรุง  เหมาเพชร ปี 4 BA.MN  

6310130123022 น.ส.  ฐาปณี  โบษกรนัฏ ปี 4 BA.MN  
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6310130123024 น.ส.  เนตรชนก  อภัยเทศพานิช ปี 4 BA.MN  

6310130123029 น.ส.  ชวนาพร  สีนอ ปี 4 BA.MN  

6310130123031 น.ส.  ยุพาพร  นามทอง ปี 4 BA.MN  

6310130123032 น.ส.  ลิเดียร์  อุไรวงค์ ปี 4 BA.MN  

6310130123040 น.ส.  วิลัดดา  แย้มสวัสดิ์ ปี 4 BA.MN  

6310130123043 น.ส.  พลอยอุบล  อุ่นดี ปี 4 BA.MN  

6310130123044 น.ส.  สุธิชา  สุวรรณธาดา ปี 4 BA.MN  

6310130123045 น.ส.  ขนิษฐา  ศรีวงษ์ ปี 4 BA.MN  

6310130123046 น.ส.  วรรณภา  ศิริสา ปี 4 BA.MN  

6310130123054 น.ส.  กรทิพย์  ประจวง ปี 4 BA.MN  

6310130123056 นาย  มนตรี  ระวิวงษ์สุรการ ปี 4 BA.MN  

6310130123057 น.ส.  หนึ่งฤทัย  จิตประสงค์ ปี 4 BA.MN  

6310130123058 นาย  วิเชียร  สละสวัสดิ์ ปี 4 BA.MN  

6310130123060 น.ส.  อุลาลักษณ์  ดวงบุบผา ปี 4 BA.MN  

6310130123063 น.ส.  วิภาวรรณ  ณ อิ่น ปี 4 BA.MN  

6310130123064 น.ส.  บุศรา  สุขใจวาว ปี 4 BA.MN  

6310130123065 นาย  ธนกร  ปางคำ ปี 4 BA.MN  

6310130123068 น.ส.  วลัยวัลย์  พันธุ์เดช ปี 4 BA.MN  

6310130123071 ว่าที่ร้อยตรีหญิง  วาสนา  แรงงาม ปี 4 BA.MN  

6310130123074 นาย  เตชินท์  ริจนากุล ปี 4 BA.MN  

6310130123075 นาย  มนู  อาจมูลตรี ปี 4 BA.MN  

6310130123077 นาย  อภิชาติ  ภิรมกิจ ปี 4 BA.MN  

6310130123083 น.ส.  พัณณ์นิภา  ทวีแสงอริยโกมล ปี 4 BA.MN  

6310130123085 นาย  คาวี  สรรพคุณ ปี 4 BA.MN  

6310130123086 นาย  ภูรี  สว่างวงษ์ ปี 4 BA.MN  

6310130123087 นาย  อริยะ  จริยสุขพินัย ปี 4 BA.MN  

6310130123088 น.ส.  พาณิภัค  เพียงสอน ปี 4 BA.MN  

6310130123090 นาย  ธนศักดิ์  จิตนารี ปี 4 BA.MN  

6310130123091 น.ส.  จิรมณ  เตชะวิริพร ปี 4 BA.MN  

6310130324001 นาย  ตวงสิทธิ์  พูลถาวร ปี 4 PS  
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6310130324002 นาย  นภาเกียรติ  ยิ้มใหญ่ ปี 4 PS  

6310130324003 นาย  จริยพงศ์  สังข์ชโลทร ปี 4 PS  

6310130324004 นาย  นริศ  ผิวอ่อน ปี 4 PS  

6310130324008 นาย  สุรินทร์  ชินอาสา ปี 4 PS  

6310130324009 นาย  สรวิศ  สกุลนา ปี 4 PS  

6310130324011 นาย  ทินกร  ทองประสม ปี 4 PS  

6310130324012 นาย  ณัฐพงษ์  ภาคโพธิ์ ปี 4 PS  

6310130324015 นาย  ภูดิท  ปางคำ ปี 4 PS  

6310130324016 นาย  กฤษฎี  หัสครบุรี ปี 4 PS  

6310130324017 นาย  ภานุพงศ์  คำพันธ์ ปี 4 PS  

6310130324018 นาย  ไพฑูรย์  วิไลโรจน์ ปี 4 PS  

6310130324021 นาย  ภูมิพัฒน์  เนตรคุณ ปี 4 PS  

6310160324001 นาย  สิทธิพงษ์  ชัยจันทร์ ปี 4 PS  

6310160324006 นาย  ภาสพงศ์  ชัยภัทรธนบูรณ์ ปี 4 PS  

6310130306052 นาย  กฤศ  สืบยุบล ปี 4 PS  

6309130324002 นาย  พีระเดช  แสนหัวห้าว ปี 4 PS  

6309130324003 นาง  เหรียญทอง  จี้เรือน ปี 4 PS  

6309130324004 น.ส.  ชุติมณฑน์  ศรีสวัสดิ์ ปี 4 PS  

6309130324006 นาย  รณฤทธิ์  ศรีภูธร ปี 4 PS  

6309130324007 น.ส.  สุดารัตน์  พรพรม ปี 4 PS  

6309130324009 นาย  ไพบูลย์  เจริญยิ่ง ปี 4 PS  

6309130324010 น.ส.  กนกวรรณ  สุดใจ ปี 4 PS  

6309130324012 นาย  สาธิต  คำวัง ปี 4 PS  

6309130324013 นาย  ประพันธ์  พานุรักษ์ ปี 4 PS  

6301111015001 น.ส.  อรณิช  ฉัตรกวินกานต์ ปี 2 SOH  

6301111015002 น.ส.  มณฤดี  เปาแค ปี 2 SOH  

6301111015003 นาย  ฐาปนัท  แก้วสีนวล ปี 2 SOH  

6301110812003 น.ส.  พิมลพรรณ  น่วมเกิด ปี 2 BED  

6301110812004 นาง  ทิพสุคนธ์  เสือราช ปี 2 BED  

6301110812024 น.ส.  รัตนาภรณ์  แหวเมือง ปี 2 BED  
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6301110812029 น.ส.  กรรณิกา  สายยิ้ม ปี 2 BED  

6301110812035 น.ส.  สรัญญา  ทองชุ่ม ปี 2 BED  

6301110812044 น.ส.  พิมพิชา  เอี่ยมสังข์ ปี 2 BED  

6301330407005 นาย  ชยพล  กรุงริรันดร์ ปี 2 M.Pol.Se  

6301330407009 นาย  พงษ์พิพัฒน์  ขัดกันทะ ปี 2 M.Pol.Se  

6310130630003 นาย  จิรโรจน์   สว่างสุขศรี ปี 4 LL.B.  

6310130630005 นาย  ธีรภัทร  อยู่ยิ่ง ปี 4 LL.B.  

6310130630007 นาย  สุรพงศ์  กันหา ปี 4 LL.B.  

6310160630001 นาย  นันท์วัฒน์  หงษ์โสภา ปี 4 LL.B.  

6310160630002 ร้อยตรี  อติเทพ  แสนกล้า ปี 4 LL.B.  

6314130630004 สิบตำรวจตรี  สุภกิจ  กล่อมเกลี้ยง ปี 4 LL.B.  

6314130630005 สิบตำรวจตรี  อัมรินทร์  ฟักสูงเนิน ปี 4 LL.B.  

6314130630007 น.ส.  มยุรี  เรืองศรี ปี 4 LL.B.  

6314160630002 สิบตำรวจตรี  ศรัณยู  ยอดยศ ปี 4 LL.B.  

6301130630001 สิบตำรวจตรี   เจษฎากร  ตันยา ปี 4 LL.B.  

6327130630001 นาย  กิตติศาสตร์  แสนบุญศิริ ปี 4 LL.B.  

61121400001 นาย  พิชญ์พงศ์  อำไพพันธ์ ปี 4 MK  

61131400001 น.ส.  กานต์พิชชา  โประวะ ปี 4 MK  

61131400010 น.ส.  ปุณยนุช  ชิณบุตร ปี 4 MK  

6327130123004 นาง  ศิริกาญจน์  พุทธาวันดี ปี 4 PS  

6327130324001 นาย  อัคนี  มุธระพัฒ ปี 4 PS  

6327130324004 นาย  อนุชา  ราญมีชัย ปี 4 PS  

6327130324005 นาย  จักรพงศ์  ภูนิคม ปี 4 PS  

6327130324006 นาย  วีระชน  ศรเสนา ปี 4 PS  

6327130324007 นาย  สุรเดช  เชิงหอม ปี 4 PS  

6327130324008 นาย  ปิยะณัฐ  อาสน์ปาสา ปี 4 PS  

6327130324009 นาย  วรันธร  เหนือเกาะหวาย ปี 4 PS  

6327130324010 น.ส.  ขนิษฐา  กันยามา ปี 4 PS  

6327130324011 นาย  วรวุฒิ  สามิลา ปี 4 PS  

6327130324012 น.ส.  วิชชุดา  หงษ์คำ ปี 4 PS  
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6327130324013 นาย  สันติภาพ  สีชารู ปี 4 PS  

6327130324015 นาย  สุนัย  แอ่งสุข ปี 4 PS  

6327130324017 นาย  เหมรัศมิ์  วงศ์โพธิ์ ปี 4 PS  

6327130324018 น.ส.  สุดากาญจน์   งอกคำ ปี 4 PS  

6327130324019 นาย  จิรทิปต์  ไชยกูล ปี 4 PS  

6327130324021 น.ส.  พรรณี  นาเมืองรักษ์ ปี 4 PS  

6327130324022 นาย  รุ่งนภา  โนนแก้ว ปี 4 PS  

6327130324023 นาย  วิวัชระ  ชำนาญ ปี 4 PS  

6327130324024 นาย  เอกสิทธิ์   เถาว์ชาลี ปี 4 PS  

6327130324025 นาย  เอกพงษ์  ประดิษฐ์จา ปี 4 PS  

6327130324026 นาย  ยศภัทร์  อาจทวีกุล ปี 4 PS  

6327130123001 น.ส.  วราภรณ์  โคสาสุ ปี 4 PS  

6327130123002 นาย  วีระยุทธ  มูลคำเหลา ปี 4 PS  

6310160123001 น.ส.  บุญเรือน  ขันสีทา ปี 4 BA.MN  

6310160123002 น.ส.  ศศิวรินทร์  สร้อยระย้า ปี 4 BA.MN  

6310160123003 น.ส.  มัทนา  คงอ่อน ปี 4 BA.MN  

6310160123004 นาย  นายนราวิศว์  ฐิติวุฒิเสถียร ปี 4 BA.MN  

6310160123005 น.ส.  อรัสดา  พรหมสุวรรณ์ ปี 4 BA.MN  

6310160123006 น.ส.  เอื้องฟ้า  อุตราศรี ปี 4 BA.MN  

6301130931004 นาย  สุดี  ไพรพุฒิพงษ์ ปี 4 CHM  

6301130931021 น.ส.  พิชชากานต์  วรรณสารคีรี ปี 4 CHM  

62131300007 น.ส.  กานดา  เหลืองศุภชัยกุล ปี 4 MN  

62131300008 นาย  ภาธร    ทองนุช ปี 4 MN  

62131400005 นาย  กิตติภพ  นามนาถ ปี 4 MN  

62131400006 น.ส.  ธัญญรัตน์  มดทอง ปี 4 MN  

62131409001 นาย  ฉันทพัฒน์  ธังกะ ปี 4 MK  

62131409006 น.ส.  วิภารัตน์  รุมพลสระน้อย ปี 4 MK  

62131409012 น.ส.  อ้อมขวัญ  ปักษา ปี 4 MK  

62131409013 นาย  จักรพงศ์  ผลภาพ ปี 4 MK  

62131340070 น.ส.  กาญจนา  เอื้อนจิตร ปี 4 MK  
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62131340071 นาย  จิตรกร  สานเป็น ปี 4 MK  

61131440009 น.ส.  เพชรรัตน์   กองจันทร์ ปี 4 MK  

6301110812005 น.ส.  ปิยดา  สิบต๊ะ ปี 2 BED  

6301110812026 น.ส.  อาทิตยา  เตชะวงค์ ปี 2 BED  

6301110812030 น.ส.  จันทร์เพ็ญ  พุฒิพงษ์อาชา ปี 2 BED  

62131320022 นาย  สมจินต์  พันธุบุศย์ ปี 4 MN  

62241309001 น.ส.  รดามณี  พิสูตร ปี 4 MN  

62131320042 นาย  ภาสกร  พวกพระลับ ปี 4 MN  

62241309006 น.ส.  วิภาวรรณ  ประเจียด ปี 4 MN  

62131340006 น.ส.  ชญานุช   สายพล ปี 4 MN  

62131308001 นาย  สุวิทย์  วรสัตยากร ปี 4 MN  

62131308004 นาย  ทวีวัฒน์  แซ่ยิ่ง ปี 4 MN  

62231308001 น.ส.  สุนีย์  แซ่ยิ่ง ปี 4 MN  

62131400002 น.ส.  นีรนุช  จันทร์ตา ปี 4 MK  

6301160123001 นาย  พล  อาจนรากิจ ปี 4 BA.MN  

6301130123002 น.ส.  ธนัตตรา  ลิมปศิลป์ ปี 4 BA.MN  

6301130127001 น.ส.  จุฑารัตน์  ทองปาง ปี 4 BA.BC  

6302130126001 นาย  ปรเมศ  สีล่า ปี 4 IM  

62121501007 นาย  ภาณุพงศ์  งิ้วงาม ปี 4 IM  

62121501008 นาย  ณัฐกรณ์  จันทวงค์ ปี 4 IM  

62121507007 นาย  ราชกรินทร์  สุทธิละออ ปี 4 IM  

62121507009 นาย  โสภณ  แพงสี ปี 4 IM  

62121507010 นาย  กษพร  วันทรัพย์ ปี 4 IM  

62221507001 นาย  จำรัส  โพธิ์ทองงาม ปี 4 IM  

62121507008 นาย  อิสิ  ธรรมทันตา ปี 4 IM  

62121507011 นาย  ภูวนารถ  ธงสันเทียะ ปี 4 IM  

6310160126001 นาย  อาทิตย์  ผันกระโทก ปี 4 IM  

6310160126002 น.ส.  ขนิษฐา  กันชนะ ปี 4 IM  

6310160126003 น.ส.  จิราพรรณ  จันทร์ทอง ปี 4 IM  

6310160126005 นาย  เชี่ยวชาญ  สุวรรณทร ปี 4 IM  
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6310160126006 นาย  อาทิตย์  กล้วยหอม ปี 4 IM  

6302130104003 น.ส.  รตี  อุทัยครู ปี 2 BA.BC  

6306130101001 น.ส.  นิตยา  ทองนนท์ ปี 2 BA.MK  

6306130101008 นาย  ธนภัทร  วิเศษปั้น ปี 2 BA.MK  

6306130101010 น.ส.  ธนวัน  ชัยจันทรา ปี 2 BA.MK  

6301330710011 น.ส.  ชัชชญา  ฉัตรทอง ปี 2 MBA  

62126200062 นาย  อรชุน  นันบุญมา ปี 2 M.Ed.  

62133108005 นาย  พรพิพัฒน์  มะลิสา ปี 4 PS  

6327130609004 นาย  ก้านตอง  ภูชะวี ปี 2 LL.B.  

6306130126001 นาย  นิติธร  หอมโอชารส ปี 3 IM  

62121503001 นาย  ศิวดล  เกษามูล ปี 3 IM  

62121401006 น.ส.  รัชนี  ดวงมาลา ปี 3 MK  

62131308005 นาย  ทวีศักดิ์  แซ่หลี่ ปี 3 MN  

62131308006 นาย  ณัฐถกร  อินทาจักร์ ปี 3 MN  

62131308007 น.ส.  ภริตพร  แซ่ลี้ ปี 3 MN  

62231309001 น.ส.  ดวงกมล  จันทร์วงค์ ปี 3 MN  

62131340001 น.ส.  ชลธิชา  ละครศรี ปี 3 MN  

62131340002 น.ส.  ธันย์ชนก  ทิพย์ประเสริฐ ปี 3 MN  

62131340003 น.ส.  สกาวฟ้า  แผนสง่า ปี 3 MN  

62131340007 น.ส.  ปาลิดา  ธารอำมฤต ปี 3 MN  

62131340008 น.ส.  ปารวี  พานแก้ว ปี 3 MN  

62131340009 น.ส.  ดารารัตน์  สุขเจริญ ปี 3 MN  

62131340019 น.ส.  ศุภสุตา  ปกรณ์แก้ว ปี 3 MN  

62131340020 น.ส.  ศิวพร  พลเยี่ยม ปี 3 MN  

62131340021 นาย  ฤทธิรงค์   โชติกลาง ปี 3 MN  

62131340022 นาย  เทวินทร์  มุงคุณ ปี 3 MN  

62131340023 น.ส.  สุจิวรรณ  ธรรมรักษ์ ปี 3 MN  

62131340024 นาย  ปิยะพงษ์  มงคลนิมิตร ปี 3 MN  

62131340025 น.ส.  ฐิติวรดา  วุฒิยา ปี 3 MN  

62131340027 น.ส.  ตรีพัฒน์  ตังแกมูล ปี 3 MN  
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62131340032 น.ส.  ณัฐญา  ชำนาญพล ปี 3 MN  

62131340033 น.ส.  ภัคจิรา  ระลอกแก้ว ปี 3 MN  

62131340034 น.ส.  สุชีรา  มุสิกพงศ์ ปี 3 MN  

62131340036 น.ส.  รัตน์สุดา  นุ่มทรัพย์ ปี 3 MN  

62131340037 น.ส.  ณัฐชา  พรหมอินทร์ ปี 3 MN  

62131340038 นาย  จันทรรัตน์  มะลิวัน ปี 3 MN  

62131340041 น.ส.  รุ่งนภา  รักสงบ ปี 3 MN  

62131340042 น.ส.  มาลินี   นันทะพันธ์ ปี 3 MN  

62131340043 นาย  พีรพงศ์   ศรีนครานุรักษ์ ปี 3 MN  

62131340044 น.ส.  กัญญารัตน์  กุนกระโทก ปี 3 MN  

62131340045 น.ส.  เขมอักษร    จรัสรัมย์ ปี 3 MN  

62131340046 น.ส.  สิริวิมล  ปูเลย ปี 3 MN  

62131340047 นาย  พีระพงษ์    สาธุพันธ์ ปี 3 MN  

62131340049 น.ส.  พรทิพย์    พรมนัส ปี 3 MN  

62131340052 น.ส.  รัชนีภรณ์  ขอสุข ปี 3 MN  

62131340053 นาย  ณพงศ์ชัย    คุ้มรักษ์ ปี 3 MN  

62131340054 นาง  ฐนิตรา  มีศิริ ปี 3 MN  

62131340055 นาย  อัครวินทร์  อาจปรุ ปี 3 MN  

62131340058 นาย  ทศพร  นันขุนทด ปี 3 MN  

62131340060 น.ส.  อารีรัตน์  ทามโคกสูง ปี 3 MN  

62131340072 นาย  นิติภัทร  สุปโค ปี 3 MN  

62131340073 น.ส.  อาทิตยา  โพธิ์จินดา ปี 3 MN  

62131340076 นาย  กิตติพงษ์    ชดพรมราช ปี 3 MN  

62131340077 น.ส.  นัจวา  มิละโฮ ปี 3 MN  

62131340078 น.ส.  ธีรนาฎ  ภักดี ปี 3 MN  

62131340080 น.ส.  มลชนก  หนูสำอางค์ ปี 3 MN  

62131340081 น.ส.  ชุติมา   อุดมพืช ปี 3 MN  

62131340082 น.ส.  ปิยพร  ขวัญอ่างทอง ปี 3 MN  

62131340083 น.ส.  เกศรินทร์  ยศศิริ ปี 3 MN  

62131340084 น.ส.  ปวรรณพัสตร์   ตันพงษ์ ปี 3 MN  
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62131340086 น.ส.  ณัฐสินี    มาลัย ปี 3 MN  

62131340087 น.ส.  บุณยานุช  ดาบพิมพ์ศรี ปี 3 MN  

62131340088 น.ส.  อรนภา  อักษร ปี 3 MN  

62131340091 นาย  กรวิชญ์  โชตินันทิกาพงศ์ ปี 3 MN  

62131340094 นาย  นิวัฒน์  เคหา ปี 3 MN  

62131340097 น.ส.  จรรยา  เชื้อสุข ปี 3 MN  

62131340100 น.ส.  ลลิตา  บุญมาก ปี 3 MN  

62131340059 นาย  กิตตินันท์  งามจบ ปี 3 MN  

62121509006 นาย  ณัฐพงษ์  ก้อนทองแถม ปี 3 IM  

62121509011 นาย  จารุกิตติ์    อธิบดี ปี 3 IM  

62131540001 นาย  จิระศักดิ์  สมสะอาด ปี 3 IM  

62131540002 นาง  พัณณ์ชิตา  แสงคง ปี 3 IM  

62115100015 น.ส.  จงกล  คงน้อย ปี 3 BED  

62115100026 น.ส.  มณธนภร  ทองน้อย ปี 3 BED  

62115100027 น.ส.  นงลักษณ์  มั่นคำ ปี 3 BED  

62111400001 น.ส.  กนกวรรณ  ขุนสนิท ปี 3 MK  

62121400001 น.ส.  จุฑามาศ  บุญประเสริฐ ปี 3 MK  

62121401003 นาย  นพกร    แก้วกัลยา ปี 3 MK  

62121401004 น.ส.  ชลธิชา    ชัยวัฒน์ ปี 3 MK  

62133200002 นาย  รัชกฤช  วุฑฒิเปรมสกุล ปี 3 LL.B.  

62133200003 นาย  ปรเมษฐ์  เกษมสุข ปี 3 LL.B.  

62113100017 นาย  วริศ  ชาระวัน ปี 3 PS  

62133140012 น.ส.  วาสนา  พูลเพิ่ม ปี 3 PS  

62133140013 นาย  ตัลโจ  ประเสวกา ปี 3 PS  

62133140016 น.ส.  นิรชา  ไชยหาญ ปี 3 PS  

62133140018 นาย  ณัฐวุฒิ  เทากระโทก ปี 3 PS  

62133140019 นาย  ณัชวัฒต์  สุกุนา ปี 3 PS  

62133140028 น.ส.  ปนัดดา  พานทอง ปี 3 PS  

62133140029 น.ส.  นภัสสร  เจริญตาม ปี 3 PS  

62133140030 น.ส.  จงรัก  สุขสวัสดิ์ ปี 3 PS  
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62133140031 น.ส.  ขนิษฐา  ช่างเติม ปี 3 PS  

62133140032 น.ส.  นิโลบล  โฉมงาม ปี 3 PS  

62133140045 น.ส.  เบญจรัตน์  อ่อนเกษ ปี 3 PS  

62133140047 นาย  ภูรพัฒน์    ดอนมงคล ปี 3 PS  

62133140051 นาย  ฐิติวัตร  พึ่งเทียร ปี 3 PS  

62133140055 น.ส.  ละอองดาว  สินสุพรรณ์ ปี 3 PS  

62133140063 นาย  กันณพงศ์  เกียรติสูงเนิน ปี 3 PS  

62133140070 น.ส.  สุพัตรา  ทับพิมาย ปี 3 PS  

62133140071 นาย  ชนะชัย  กอสันเทียะ ปี 3 PS  

62133140074 น.ส.  ศิริพร  นครแสน ปี 3 PS  

62133140080 พระ  ภานุพงศ์  สีหานอก ปี 3 PS  

6211101002 น.ส.  ณัฐณิชา    มหาวีโร ปี 3 AC  

6211101011 น.ส.  อทิตยา  สุบิน ปี 3 AC  

62111101007 น.ส.  ปวีณา  ศรีประเสริฐ ปี 3 AC  

62111101005 น.ส.  อารียา  อุดแก้ว ปี 3 AC  

62121307008 น.ส.  สุทธิดา  พลนิกร ปี 3 MN  

62131409002 นาย  นพวินทร์  วัชรธนาวรดิษฐ์ ปี 3 MK  

62131409004 น.ส.  พรพินันท์  อิบรอเฮม ปี 3 MK  

62131409015 น.ส.  จุฑาภรณ์  แสงทับ ปี 3 MK  

62131409007 นาย  กฤษดา    สุขมงคล ปี 3 MK  

62131400001 นาย  อนันต์  อาศัยไพรพนา ปี 3 MK  

62231410001 นาย  สดายุ  ราชสมบัติ ปี 3 MK  

62121511001 นาย  ชินวัฒน์  รำพึง ปี 3 IM  

62121511002 นาย  คมสัน  ชาวห้วยหมาก ปี 3 IM  

62121511003 นาย  คณาธิป  ศิริขุรมย์ ปี 3 IM  

62121511005 นาย  อัษฎาวุธ  โทนสูงเนิน ปี 3 IM  

62121511006 นาย  ศุภกร  เพ็ชรนิล ปี 3 IM  

62121511007 นาย  เทิดเกียรติ  สวัสดี ปี 3 IM  

62121511008 นาย  วรวรรณ  ชาเรณู ปี 3 IM  

62121504002 นาย  วาทิน  สุขรัตน์ ปี 3 IM  
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62121504003 นาย  พงศกร  บุญเสริม ปี 3 IM  

62121504004 นาย  สุวัชชัย  บุดดีสี ปี 3 IM  

62121504005 นาย  สุวัฒน์  เบ้าเดช ปี 3 IM  

62121504006 นาย  วีระศักดิ์  อาจศักดิ์ ปี 3 IM  

62121504007 นาย  รุ่งนภา   เมืองรมย์ ปี 3 IM  

62121504008 นาย  ปรมินทร์  พิมพ์อักษร ปี 3 IM  

62121504009 นาย  ภัทรพล  วัฒนะพยา ปี 3 IM  

62121504010 นาย  สุประดิษฐ์  ทาเวียง ปี 3 IM  

62121504011 นาย  บุญฤทธิ์  เย็นประคอง ปี 3 IM  

62121504012 นาย  วรากรณ์  ใจผ่องใส ปี 3 IM  

62121504015 นาย  สถาพร  เชิงการ ปี 3 IM  

62121504016 นาย  เอกพล  พิมมาศ ปี 3 IM  

62121504018 นาย  อภิชา  ประกอบธรรม ปี 3 IM  

62121504019 นาย  สิทธิศักดิ์  แสงเดือน ปี 3 IM  

62111501001 น.ส.  ศรัณยา  สร้อยศรี ปี 3 IM  

62111501002 น.ส.  ดวงสุดา  ซาสอนตา ปี 3 IM  

62111501003 นาย  พูลศักดิ์  มูลเมือง ปี 3 IM  

62111501004 นาย  จิรโชติ  หลิ่มสืบ ปี 3 IM  

62111501005 นาย  พลทัศน์  สุขน้ำ ปี 3 IM  

62111501006 นาย  สหรัฐ  สุขอุทัย ปี 3 IM  

62111501007 นาย  วัฒนา  โลจนวิสุทธิกุล ปี 3 IM  

62111501008 นาย  พีระพนธ์  สุริยะ ปี 3 IM  

62111501009 นาย  เนติพงษ์  ลิลาด ปี 3 IM  

62111501010 นาย  กิตติพงษ์  สมจัดหา ปี 3 IM  

62111501011 นาย  เอกรัตน์  เฮงสิ ปี 3 IM  

62111501012 นาย  พงศธร  คำมี ปี 3 IM  

62111501013 นาย  ชยานันต์  บุญชื่น ปี 3 IM  

62111501014 นาย  พิสิทธิ์  ศรีลาภาสกุล ปี 3 IM  

62111501015 นาย  ศิวกร  ชาตระกูล ปี 3 IM  

62111501016 นาย  ภานุพงศ์  สท้านวัตร ปี 3 IM  
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62111501018 นาย  ฐปกร  ประทุมวงศ์ ปี 3 IM  

62111501019 นาย  จิณพรต  ทวงชน ปี 3 IM  

62111501020 นาย  สุทธิไกร  บุญมา ปี 3 IM  

62121401001 นาย  อนุวัฒ  เพชรฤทธิ์ ปี 3 IM  

62121207001 น.ส.  สมใจ  ดอกผึ้ง ปี 3 BC  

62121207003 น.ส.  กัญญานันท์  โสภณธนะรังสี ปี 3 BC  

62121207007 น.ส.  พิมพ์พลอย  วิเชียรสรรค์ ปี 3 BC  

62121207009 นาย  ธนพล  ขุนบุญ ปี 3 BC  

62111201001 น.ส.  มยุรา  ขวัญสุข ปี 3 BC  

62111201004 น.ส.  กมลวรรณ  พันมี ปี 3 BC  

62111201012 น.ส.  วาสนา  ถนัดพงษ์ ปี 3 BC  

62121211003 น.ส.  ณัฐชนันท์  สาสุขวัฒน์ ปี 3 BC  

62121211004 น.ส.  วรนัน  กลัดทอง ปี 3 BC  

62121211005 น.ส.  รัตนาภรณ์  ซึมกลาง ปี 3 BC  

62121211006 น.ส.  จุฬาลักษณ์  กรนิเกตุ ปี 3 BC  

62121211007 น.ส.  นริสรา  โกศากล ปี 3 BC  

62121211009 น.ส.  ชมพูนุช  เคนจันทึก ปี 3 BC  

62121211010 น.ส.  ภัทรวดี  ชะโนกรัมย์ ปี 3 BC  

62121211011 นาย  ชยางกูร  สายเมฆ ปี 3 BC  

62121211012 น.ส.  อุษามาศ  หม่องคะ ปี 3 BC  

62121211013 น.ส.  วิมลมาศ  หม่องคะ ปี 3 BC  

62121211014 นาย  ธนานุรักษ์    มาลา ปี 3 BC  

62121211015 น.ส.  ชมพูนุช  ไตรกิ่ง ปี 3 BC  

62121211016 นาย  อัษฎาวุธ  พงษ์ดนัยพรรณ ปี 3 BC  

62121211017 นาย  ปฏิภาณ  ชาญสูงเนิน ปี 3 BC  

62111204005 นาย  เสฏฐวุฒิ  ไทยพานิช ปี 3 BC  

62111204006 น.ส.  เยาวลักษณ์  พรหมรักษ์ ปี 3 BC  

6305130125007 น.ส.  วชิรญาณ์  เปียไพบูลย์ ปี 3 BA.MK  

6305160125001 นาย  จุมพล  พาสันต์ ปี 3 BA.MK  

62121407001 น.ส.  ปุญชรัศมิ์   เถื่อนประดิษฐ์ ปี 3 MK  
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62121407003 น.ส.  นันทนา    เทพเดช ปี 3 MK  

62121407004 น.ส.  ภาวศุกร์  เยือจันทร์ ปี 3 MK  

62121407007 น.ส.  แพรวพรรณ  ตุ้มวัด ปี 3 MK  

62121407008 น.ส.  วรรณวิสา    โสภา ปี 3 MK  

62121411001 น.ส.  ทิวา  โพธิ์อยู่ ปี 3 MK  

62121411003 นาย  สันติสุข  วิธิรัมย์ ปี 3 MK  

62121107003 น.ส.  รวงข้าว    ชีนะ ปี 3 MN  

62121307001 น.ส.  นรินทร์    พันธุ์บัว ปี 3 MN  

62121307002 น.ส.  สารพิณ  จันทพา ปี 3 MN  

62121307003 น.ส.  รัตน์ตะวัน  สุขสุแพทย์ ปี 3 MN  

62121307004 น.ส.  ฐาปนี    วังกานนท์ ปี 3 MN  

62121307005 น.ส.  ภริตา  ดินม่วง ปี 3 MN  

62121307006 น.ส.  ปิยะชาติ  แสนมะณี ปี 3 MN  

62121307007 น.ส.  ศรินทิพย์    ใหมละออง ปี 3 MN  

62121307009 น.ส.  อุนาลิน  จันทพา ปี 3 MN  

62121307010 น.ส.  ศิรภัสสร  ปาละมี ปี 3 MN  

62121307011 น.ส.  ปวีณา    กลั่นสมุทร ปี 3 MN  

62121307012 น.ส.  นัทชรี  พรมจารี ปี 3 MN  

62121307013 นาย  บุรินทร์  สอนสุภาพ ปี 3 MN  

62121307014 น.ส.  ณัฐชา    ปราโมทย์ ปี 3 MN  

62121307015 น.ส.  วารุณี  ตรีรัตน์ ปี 3 MN  

62221307001 น.ส.  กฤษณา  มากทอง ปี 3 MN  

62221307002 น.ส.  สิรินันท์  โอภาโส ปี 3 MN  

62221307003 น.ส.  ชัชชญา  อาจวงศ์ษา ปี 3 MN  

62221307004 น.ส.  แสงดาว  ทัดทอง ปี 3 MN  

62121107001 น.ส.  สายพิน  บุญยัง ปี 3 AC  

62121107004 น.ส.  นิลวรรณ  ไชยเชษฐา ปี 3 AC  

62121107006 นาง  สุจิตตรา  ดนมินทร์ ปี 3 AC  

62121107007 น.ส.  จารุวรรณ   มิ่งมานิต ปี 3 AC  

61115100002 นาย  กรกช   - ปี 4 BED  
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61115100022 น.ส.  ฤดี  เมฆสีขาว ปี 4 BED  

61115100041 น.ส.  รัตนา  แซ่เห้อ ปี 4 BED  

61115100042 น.ส.  ธนิยา  โทศรี ปี 4 BED  

61115100043 น.ส.  ธีวรา  โทศรี ปี 4 BED  

61115100044 นาง  ณีรนุช  ศรีมูล ปี 4 BED  

61115100045 น.ส.  มณฑนรรน์  เลิศทวีรัตน์ ปี 4 BED  

61115100046 น.ส.  ภัทรวรรณ  ศิริหทัย ปี 4 BED  

61115100047 น.ส.  ชนานท  อามอ ปี 4 BED  

61115100048 น.ส.  นภาพร  วัฒนทวีสิน ปี 4 BED  

61115100049 น.ส.  เกษราภรณ์    อาเคอ ปี 4 BED  

61115100050 น.ส.  สุทธาสินี  แสงคำ ปี 4 BED  

61115100051 น.ส.  นงลักษ์  เกสรกติกา ปี 4 BED  

61115100052 น.ส.  ศศิพิมพ์  ศรีพงศ์สานต์ ปี 4 BED  

61115100053 น.ส.  วรางคณา  จันต๊ะคาด ปี 4 BED  

61115100055 นาง  รวิกานต์  แซ่จัง ปี 4 BED  

61115100056 น.ส.  ยุพารัตน์  ระวิโภคิน ปี 4 BED  

61115100058 น.ส.  นันธิดา  วิศรุตเวศชศิน ปี 4 BED  

61115100059 น.ส.  พอซ่า  จะก่า ปี 4 BED  

61115100060 น.ส.  สุพรรณี  สิทธิยศ ปี 4 BED  

61115100061 น.ส.  สรัญญา  นาลิน ปี 4 BED  

61115100062 นาง  เจนจิรา  คงคาศักดา ปี 4 BED  

61115100063 น.ส.  ศิริพร  อภิวัฒน์กิจรัตนา ปี 4 BED  

61115100064 น.ส.  วิภาวี   ยานะ ปี 4 BED  

61115100065 น.ส.  จรีญา  สมมารถ ปี 4 BED  

61115100066 น.ส.  ปวีณา  ยาพรหม ปี 4 BED  

61115100068 น.ส.  วรัญญา  พะยา ปี 4 BED  

61115100069 น.ส.  อติพร    แสนคำ ปี 4 BED  

61115100071 น.ส.  วิไลวรรณ    ปิงวังหาร ปี 4 BED  

61115100072 นาย  วรชาติ  มาลาสุพจน์ ปี 4 BED  

61115100075 น.ส.  ยุพารัตน์  อามอ ปี 4 BED  
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61115100076 น.ส.  วิไลวรรณ  ลีธานุกุล ปี 4 BED  

61115100077 นาง  ปวีณา  บุปผา ปี 4 BED  

61115100096 น.ส.  นันทวดี  มณีธร ปี 4 BED  

61231300002 น.ส.  อภินารี  ทับทิมดี ปี 4 MN  

61131400007 น.ส.  นารินทร์   หนุนนาค ปี 4 MK  

61131440004 น.ส.  ภัทราวรรณ  น้อยลา ปี 4 MK  

61131440006 น.ส.  ฐิตินันท์    ศิริวงศ์ชัย ปี 4 MK  

61131440008 น.ส.  กันยากร  เกิดประโคน ปี 4 MK  

6211101008 น.ส.  จุฑาทิพย์  นับงาม ปี 4 AC  

6211101010 น.ส.  ศิรินันท์  พันธ์นาม ปี 4 AC  

6211101012 น.ส.  สุพรรษา  เส็งเอี่ยม ปี 4 AC  

62111101003 น.ส.  อิศราภรณ์  ปูทอง ปี 4 AC  

62131300001 น.ส.  พรทิภา  ตรีพงษ์ ปี 4 MN  

6015100010 น.ส.  ทวินันท์  มณีวรรณ์ ปี 5 BED  

6015100012 น.ส.  ณัฐธิชา  เฉลิมเทวัญ ปี 5 BED  
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