
ล ำดับท่ี ล ำดับทีม เลขประจ ำตัวนิสิต รำยช่ือในกลุ่ม

1  1  61171010011  นางสาวณัฐนันท์ วิจิตรวรรณา 

61171010064  นางสาวจีรนันท์ ชูจิตร 

61171010112  นางสาวณัชชา แก้วสุทธิพล 

61171010116  นางสาวดวงหทัย โตสกุลวงศ์ 

2  2  61109010115  นางสาวจตุรพร แซ่แมะ 

61109010118  นางสาวณิชากรณ์ กราฟ คูเชมบัค 

61109010122  นางสาวปิยกาญน์ ทิจะยัง 

61109010128  นางสาวสิริยากร มณีรัตน์ 

3  3  63171010047  นางสาวธีรดา ปิยะพันธ์ 

63171010055  นางสาววิจิตรา บุญปัญญา 

63171010105  นางสาวปัณฑิตา เรืองศรี 

63171010106  นางสาวปิยธิดา กองเกิด 

4  4  63171010038  นางสาวกัญญาณัฐ เขียวอารีย์วงศ์ 

63171010058  นางสาวสุวรรณี ตามูล 

63171010097  นางสาวจิราภรณ์ เปล่ียนพัด 

63171010104  นางสาวนฤวดี สุวรรณแพทย์ 

5  5  63171010005  นางสาวจันทิมา บุตรชา 

63171010020  นางสาวเปมชนิดา พลเย่ียม 

63171010022  นางสาวพัทรศรณ์ ปาปะไกร 

63171010161  นางสาวนภัสวรรณ สุวรรณตรี 

6  6  63171010160  นางสาวณิพาพร เหมุทัย 

63171010166  นางสาวภัทรีย์ เขียวโสภณ 

63171010167  นางสาวรุจิ จิรปราชญา 

63171010168  นางสาวลดาวัลย์ อ้ัวใจรัก 

7  7  63171010014  นางสาวนริสรา ไชยวรรณ 

63171010078  นางสาวกิตติยา ค าภูเมือง 

63171010086  นางสาวเปรมิกา รัศมี 
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63171010092  นางสาวอัจฉราดา สุวรรณวงษ์ 

8  8  61112010058  นางสาวยัสมิน ลาวัง 

61112010062  นางสาววริญา พรหมเทพ 

61112010077  นางสาวอริสา ปรอดโปร่ง 

61112010079  นางสาวอัญชิสา ภู่ส าลี 

9  9  61104010012  นางสาวนันทนัช ภูริอิทธิพัฒน์ 

61104010043  นางสาวนันทวัน ศรีกันชัย 

61104010044  นางสาวปภาวดี วัฒนชัย 

61104010054  นางสาวศุภนิดา แย้มวงค์ 

10  10  63106010005  นางสาวชาลิสา โตแหยม 

63106010018  นางสาวปัญนสรณ์ ด่านสุวรรณ 

63106010074  นางสาวกิติยารัตน์ บัวสอน 

63106010097  นางสาวปภาวิชญ์ พรหมอินแก้ว 

11  11  63171010141  นางสาวกาญจนา สิงหน 

63171010144  นางสาวนัฐริกา บุญคง 

63171010154  นางสาวอารีรัตน์ คันธารักษ์ 

63171010205  นางสาวชนิดา ซุยซวง 

12  12  63171010072  นางสาวมัชฌิมา ภู่วนิช 

63171010074  นางสาววริศรา หล้านามวงศ์ 

63171010075  นางสาวศิริชัญญา ชูวา 

63171010146  นางสาวปภัสสร มุทุวงษ์ 

13  14  63167010033  นางสาวจอมขวัญ ชีวะธนรักษ์ 

63167010044  นางสาวชาลิสา มุกนนท์ 

63167010063  นางสาวบนบัว คุณวัฒนา 

63167010065  นางสาวเบญณิศา ลิขิตวงษ์ 

14  15  63167010045  นางสาวญาณพิชญ์ กงเพ็ชร 

63167010094  นางสาวอินทุพร ปล้ืมใจ 
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63167010119  นางสาวธัญญารัตน์ ยินดี 

63167010121  นางสาวบุณยาอร พูลผล 

15  16  63167010046  นางสาวญาณากร เกษมอติชาติ 

63167010047  นางสาวญานิศา อินทรทัต 

63167010082  นางสาววริศรา ทับทิม 

63167010083  นางสาววัชราภรณ์ ศรีอุทัย 

16  17  63167010133  นางสาวกวินทิพย์ ถ่ินทัพไทย 

63167010143  นางสาวนิอรีซ อับดุลรอแม 

63167010148  นางสาวอภิชญา ค าหอมกุล 

63167010170  นางสาวสุธิดา พิพัฒน์สิริเมธี 

17  18  62167010062  นางสาวแก้วชีวัน สืบวงษ์ 

62167010064  นางสาวจณิตตา เช้ือเพชร 

62167010068  นางสาวชญานิศ ไวพนิชการ 

62167010076  นางสาวณัฏฐรีวรรณ โนนสุวรรณ 

18  19  63167010011  นายชลชาติ ธูปเทียนทอง 

63167010093  นายอาชา บ่อบัวทอง 

63167010116  นายกรกฎ ปภัสสรกุล 

63167010118  นายธนเสฏฐ์ พงศ์ธนายงค์ 

19  20  62167010018  นางสาวสิริยากร ฉัตรสุวรรณ 

62167010120  นางสาวขวัญตะวัน ค าภิละเตรียมวงศ์ 

62167010152  นางสาวนริศรา แก้วนารี 

62167010153  นางสาวศรุตา ภูมีสุข 

20  21  62167010019  นางสาวสุภารัตน์ ว่องประจันทร์ 

62167010047  นางสาวดลพร ผาอินดี 

62167010136  นางสาวรินธิวราพร ปรุดรัมย์ 

62167010149  นางสาวอรวรรณ สบายใจ 

21  22  62167010046  นางสาวณิชารีย์ พัวพันธ์ 
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62167010055  นางสาวสุประภาดา รอดถนอม 

62167010121  นางสาวเจนจิรา บุญฤทธ์ิ 

62167010122  นางสาวชมพูนิกข์ พร้อมเพรียง 

22  23  62167010009  นางสาวณิชารีย์ แก้วณรงค์ 

62167010119  นางสาวเก็จมะณี หารอุดร 

62167010131  นางสาวภัฏชลิตา ทาสี 

62167010140  นางสาววรินทร มูลสิน 

23  24  61171010007  นางสาวฐิติรัตน์ เส่ียงบุญ 

61171010009  นางสาวณัชชานุช คล่องส่ังสอน 

61171010028  นางสาวภัทรวดี ทองรุ่งงาม 

61171010068  นางสาวณิชนันทน์ มิฮารน 

24  25  61167010112  นางสาวมัลลิกา อุ่นค า 

61167010116  นางสาวโรสิตา มาสดใส 

61167010117  นางสาววรรณิภา สวัสดิภาพ 

61167010127  นางสาวอินทิราภรณ์ แม่นดาว 

25  26  63104010013  นางสาวศุภกานต์ เผือกขาว 

63104010131  นางสาวศิรณัฐชา พานิคม 

63104010307  นางสาวภูษิตา ปราบสงคราม 

63104010473  นางสาวธนสร แทนศิริ 

26  27  61167010091  นางสาวคณินนุช กิจวสมบัติ 

61167010113  นางสาวมารีนา บินฮาซัน 

61167010123  นางสาวสุธิดา จังหวัด 

61167010126  นางสาวอรพินท์ นิลประดับ 

27  28  63167010069  นายปิลันทน์ อินทะยา 

63167010073  นายพีรพัฒน์ เกิดแพ 

63167010084  นายวิฑูรย์ ภาณุสิทธิกร 

63167010085  นายสรณ์นนท์ สุขสว่างรุ่งโรจน์ 



ล ำดับท่ี ล ำดับทีม เลขประจ ำตัวนิสิต รำยช่ือในกลุ่ม

รำยช่ือนิสิตแบบกลุ่ม ปีกำรศึกษำ 2564 (รุ่นพ่ี)

จองคิว วันอังคำรท่ี 13 ก.ค. 64  ท่ี https://dormapp.swu.ac.th

                          เวลา 11.00 - 12.00 น. แบบกลุ่ม นิสิตชาย

                          เวลา 13.00 - 14.00 น. แบบกลุ่ม นิสิตหญิง

28  29  63167010062  นางสาวเนตรนภา จันทร์อินทร์ 

63167010066  นางสาวปภิศา นววิภาพันธ์ 

63167010068  นางสาวปรีณะนุช บุญสอง 

63167010075  นางสาวภัทรภา เทียนเขียว 

29  30  61171010001  นางสาวกมลวรรณ เกิดท่าไม้ 

61171010038  นางสาวอริสา เเพน้อย 

61171010039  นางสาวอโรชา เเพน้อย 

61171010132  นางสาวชลณิชา มัดตาเฮต 

30  32  61167010017  นางสาวธิติมา พัฒนาภรณ์ 

61167010031  นางสาวณิชมาศย์ เลิศศศิภานันท์ 

61167010060  นางสาวมารีอร สุขเจริญ 

61167010062  นางสาวลลิล เถ่ือนอ่ิม 

31  33  61171010015  นางสาวธนัชชา ทิมเชียงราก 

61171010018  นางสาวนภัสสร พรายอ าไพ 

61171010025  นางสาวปิยากร สิริยากร 

61171010074  นางสาวประภัสนัน อ้นอารี 

32  34  61171010056  นางสาวประภาพร ศุภไทย 

61171010086  นางสาวสุวพัชร จวนสาง 

61171010108  นางสาวกฤติยา ราศรีสิทธ์ิ 

61171010115  นางสาวณิชณฐินี กิตติยศธารีย์ 

33  35  60112010089  นางสาวจุฑาพร ชัยนอก 

60112010109  นางสาวปัณฑารีย์ คงมี 

60112010140  นางสาวณิชา สังข์ทรัพย์ 

60112010144  นางสาวบุณยกร อัครปฐมกุล 

34  36  62167010022  นางสาวกาญจนาภา จันทร์แดง 

62167010032  นางสาวธนาพร โสดา 

62167010033  นางสาวธัญรดา สุขเกษม 
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62167010081  นางสาวธัญลดา ธนภพ 

35  37  62104010210  นางสาวอภิญญา ชมแพง 

62104010276  นางสาวปารีณา ภิรมย์เณร 

62104010281  นางสาวเอวิกา พิมดี 

62104010375  นางสาวธันญพร มาช่ืน 

36  39  63109010340  นายศักยภาพ จันทรุทิน 

63109010341  นายศิริชัย ประภาวะนัง 

63109010474  นายชัยวัฒน์ ด าสะดี 

63109010495  นายโสภณวิชญ์ สะใบ 

37  41  63167010097  นางสาวจิรัชญา ไตรรัตน์ 

63167010100  นางสาวธรณัส ทาค าวงศ์ 

63167010115  นางสาวอารยา เจริญวรวงศ์ 

63167010137  นางสาวดาริม่ีร์ แก้วสล า 

38  42  61104010124  นางสาวเจนจิรา มณีวงษ์ 

61104010141  นางสาวธันยภรณ์ ประมวญ 

61104010147  นางสาวนิศารัตน์ พิกุลเงิน 

61104010182  นางสาวสุทธิกานต์ ชูเกตุ 

39  43  61112010031  นางสาวจิตราภรณ์ เนียมสุข 

61112010055  นางสาวภิญญ์พลอย วัฒนชลสิทธ์ิ 

61112010084  นางสาวเขมมิกา แย้มเย้ือน 

61112010102  นางสาวอาภาภัทร หุ่นกิตติเวชกุล 

40  44  63167010005  นายยศพล วุฒิ 

63167010035  นายจิรเมธ ว่องเจริญวัฒนา 

63167010039  นายชนาธิป ภูรีสถิตย์ 

63167010056  นายแทนไทย กวีเมธี 

41  46  61167010087  นางสาวกัญญาลักษณ์ ทองมา 

61167010089  นางสาวกุลสตรี จ าปาทอง 
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61167010109  นางสาวภาวิดา ศรีจันทร์ 

61167010125  นางสาวอภิชญา อยู่มีสุข 

42  47  63167010032  นางสาวขวัญฤทัย ขาวดี 

63167010034  นางสาวจิรภิญญา เพ่งพินิจ 

63167010042  นางสาวชลภัทร พงษ์โสภา 

63167010130  นางสาวอังศดา ยอดกุศล 

43  48  63171010040  นางสาวเกวลิน ศรีทองกุล 

63171010111  นางสาวสุณัฎฐชา เศวตดิษฐ 

63171010135  นางสาวธนวรรณ อิทธิฤทธ์ิไพศาล 

63171010181  นางสาวเกศราพร สร้อยไซย์ 

44  49  62171010081  นายคุณาพร ยะหัตตะ 

62171010145  นายคามินทร์ มะหะหมัด 

62171010151  นายนัฐพล กงจันทร์ 

62171010164  นายสิริศักด์ิ ไชยพุฒ 

45  50  62112010021  นางสาวจารุภา แก้วใหญ่ 

62112010035  นางสาวพิชชาภา บุตรทอง 

62112010056  นางสาวกุลณัฐ บูรณารมย์ 

62112010075  นางสาวธัญสรณ์ ล าทา 

46  51  62104010322  นางสาวพรพิมล คงสวัสด์ิ 

62104010426  นางสาวเฟ่ืองฟ้า รุ่นเจริญ 

62104010430  นางสาวรวินท์นิภา ศรีเพชร 

62104010432  นางสาวสิริวันนาขวัญ กล่ินค าหอม 

47  52  62171010084  นายชนาธิป มูลากูล 

62171010088  นายทีปกร มูลากูล 

62171010142  นายกร ธวัชราภรณ์ 

62171010172  นายปิยชนน์ หน่องพงษ์ 

48  53  63112010001  นางสาวนภัสวรรณ วิชัย 
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63112010007  นางสาวธนัญชนก จรประดิษฐ 

63112010018  นางสาวช่อทิพย์ วัฒนาอาษากิจ 

63112010025  นางสาวลักษิกา ทองวิทูโกมาลย์ 

49  54  62167010001  นางสาวจิรัชญา เลิศพิทยภูมิ 

62167010034  นางสาวปวีณ์กร พงษ์มณี 

62167010095  นางสาวปรายตะวัน พันธ์ุท่าช้าง 

62167010108  นางสาวสุฑาทิพย์ สิมะรัตนมงคล 

50  55  61167010076  นางสาวสุพรรณิการ์ อิทธิบูชาเกียรติ 

62167010039  นางสาวมณฑนรรห์ ฉันทรุจิกพงศ์ 

62167010070  นางสาวชุติกาญจน์ ยันต์มงคล 

62167010109  นางสาวสุดารัตน์ แจ่มสุวรรณ 

51  56  63167010009  นางสาวกนกกร ศิริพันธ์ 

63167010017  นางสาววิรดี อาธนู 

63167010019  นางสาวศิรประภา โลณานุรักษ์ 

63167010020  นางสาวสุจิตตรา เหยือกเงิน 

52  57  62104010081  นางสาวชิชญาส์ แก้ววัฒนะ 

62104010082  นางสาวชุฎาพร สุเสนา 

62104010228  นางสาวชนิกานต์ เมืองแสงศรี 

62104010238  นางสาวภควดี ไชยยะ 

53  58  63109010334  นางสาวธนาภา ถือสมบัติ 

63109010336  นางสาวนภสร เย็นวัฒนา 

63109010484  นางสาวปภาวดี สุขประเสริฐ 

63109010494  นางสาวสุทธิลักษณ์ สาพูนค า 

54  59  62171010080  นางสาวกัญญาวีร์ วิบูลย์พันธ์ุ 

62171010090  นางสาวพิมพ์ธิดา มะลิวัลย์ 

62171010150  นางสาวธิดารัตน์ ตันเองฉ้วน 

62171010153  นางสาวปนัดดา จันทร์เพ็ญ 
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55  60  62147010012  นางสาวกาญจนาวดี เเพงส าโรง 

62147010018  นางสาวอารยา กุลเลิศลักษมี 

62147010027  นางสาวปณิตา สดมพฤกษ์ 

62147010036  นางสาวกัลยาณี นาธงชัย 

56  62  61106010034  นางสาวนันทกานต์ กาละวงค์ 

61106010039  นางสาวพรลภัส ไทยธัญญพานิช 

61106010082  นางสาวฐิติยา เพ็ชรพลอย 

61106010130  นางสาวศุภิสรา การเน่ือง 

57  63  61106010016  นางสาวเมศิญา เสียงอ่อน 

61106010020  นางสาวกิตติยาพร โชติรัตน์ 

61106010055  นางสาวอรัญญา หาญศึก 

61106010121  นางสาวรุ่งระวี ศรีประทุม 

58  64  62167010002  นางสาวดวงดาว วิจิตรเเพทย์ 

62167010038  นางสาวภิญญดา ธรรมะจมร 

62167010096  นางสาวปรีชญา แดงฉาน 

62167010097  นางสาวปรีดารัช วจนะศิลา 

59  65  62167010044  นางสาวอภิสรา ค าใจ 

62167010065  นางสาวจณิสตา เสถียรพงษ์ 

62167010069  นางสาวชนากานต์ แสนใจ 

62167010113  นางสาวอภิพร ตรีสินธนากร 

60  66  63167010006  นางสาวสุชานันท์ ล่ิวเรืองสุวรรณ 

63167010007  นางสาวสุมนา อินทรประสิทธ์ิ 

63167010010  นางสาวกุลนันทน์ ค าถาเครือ 

63167010015  นางสาวนภัสวรรณ ตุงเหยต 

61  67  63106010014  นางสาวนวินดา นันตัง 

63106010032  นางสาวศุภวรรณ ลมูลเช้ือ 

63106010040  นางสาวกนกกร ศรีกัญจนวิโรจน์ 



ล ำดับท่ี ล ำดับทีม เลขประจ ำตัวนิสิต รำยช่ือในกลุ่ม

รำยช่ือนิสิตแบบกลุ่ม ปีกำรศึกษำ 2564 (รุ่นพ่ี)

จองคิว วันอังคำรท่ี 13 ก.ค. 64  ท่ี https://dormapp.swu.ac.th

                          เวลา 11.00 - 12.00 น. แบบกลุ่ม นิสิตชาย

                          เวลา 13.00 - 14.00 น. แบบกลุ่ม นิสิตหญิง

63106010093  นางสาวนริษตา นิค า 

62  68  63167010049  นางสาวณัชมนต์ เจ้าเพ็ง 

63167010050  นางสาวณัฐณิชา เกิดไพบูลย์ 

63167010090  นางสาวอริสรา แสงแก้ว 

63167010091  นางสาวอริสรา หนูเอียด 

63  69  61147010005  นางสาวทิพย์นรี อุยสุย 

61147010006  นางสาวปรียานุช มัดต่อเห็ด 

61147010031  นางสาวพิชญาพร ลูกอินทร์ 

61147010048  นางสาวสมฤทัย สงเคราะห์ 

64  70  63167010059  นางสาวนรมน กสิปิยวงศ์ 

63167010086  นางสาวสุชชนันท์ บ ารุงศิริ 

63167010092  นางสาวอัญชิษฐา มณีวงศ์ 

63167010131  นางสาวอาฟีซาล วันหร่ัง 

65  71  63106010006  นางสาวณัฏฐณิชา วัชราธรสุข 

63106010047  นางสาวณัฏฐิตาพร รินศิริกุล 

63106010051  นางสาวธวัลหทัย โชยรัมย์ 

63106010086  นางสาวณิชาภา แก้วเมืองมูล 

66  72  61106010005  นางสาวญาณิศา พลศักด์ิ 

61106010041  นางสาวพิชญ์สินี วงษ์เทเวศ 

61112010016  นางสาวนันท์ชพร พวงภู่ 

61112010052  นางสาวพริมประภา เพชรจุล 

67  73  62112010001  นางสาวณภัทร อรุณรัตน์ 

62112010048  นางสาวสุวพิชชาท์ ตันพานิชกุล 

62112010064  นางสาวฐิติพร ทองนันทคุณ 

62112010095  นางสาวสุนิชญา แสงชโยสวัสด์ิ 

68  74  62167010040  นางสาวลักษมณ แซ่จัง 

62167010058  นางสาวกมลมาศ พรชัยศรีโชค 
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62167010099  นางสาวพรอักษร จันทะวงค์ 

62167010107  นางสาวศรัชต์ชญา ฤทธ์ิทองพิทักษ์ 

69  75  62106010003  นางสาวจุฬารัตน์ ใบเหลือง 

62106010026  นางสาวกัณฑ์ทิมา อุทสาร 

62106010031  นางสาวชวิศา แป้นนะ 

62106010101  นางสาวสมฤดี ประภาสะโนบล 

70  76  61167010001  นางสาวธัญสิริ ทองแดง 

61167010003  นางสาวปาณิสรา เกิดนาค 

61167010073  นางสาวศุภกานต์ ป่ินปัก 

61167010129  นางสาวพัชราภรณ์ เอ่ียมส าอางค์ 

71  77  61167010108  นายภาณุวัฒน์ จารุพงศ์ไพศาล 

62167010023  นายกิติภัทร อารีพร้อม 

62167010052  นายพิพัฒน์ เพ็งเจริญ 

62167010054  นายศรัณยู สุวรรณประเสริฐ 

72  78  60112010031  นางสาวนารา แก้วขวัญ 

60112010142  นางสาวธัญญา ไหมทอง 

60112010148  นางสาวสิริคชา ฟองฟู 

62112010069  นางสาวณัฐนันทน์ ณัฐรุจิโรจน์ 

73  79  63109010095  นางสาวชฎาพร เจริญพร 

63109010098  นางสาวมัณฑนา เขียวฉอ้อน 

63109010278  นางสาวพลพร ทะแดง 

63109010284  นางสาวสุจิตรา กาลสมทบ 

74  80  61106010056  นางสาวอังชลีพร งามวิริยะธรรม 

61106010060  นางสาวกชพร วัชรีโยธิน 

61106010064  นางสาวก่ิงกาญจน์ วงศาโรจน์ 

61106010069  นางสาวเครือมาศ บุญแนบ 

75  81  62109010114  นางสาวชริยา เจียมสวัสด์ิ 
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62109010135  นางสาวศิริลักษณ์ สกุลเจริญชัยยะ 

62109010141  นางสาวอารียา สีบุตรดา 

62109010373  นางสาวศรัณยา ศรีท่าพระ 

76  82  61109010238  นางสาวพลอยชมพู โตเกษม 

61109010384  นางสาวกรรวี สหัสดี 

61109010386  นางสาวชนิกานต์ ขุนไชย 

61109010403  นางสาวศศิณา เมาะราษี 

77  83  61109010126  นางสาวศศิธร เจนขบวน 

61109010127  นางสาวศิริวรรณ เงินงอก 

61109010243  นางสาวกัญญาภัค ดิษยวงศ์ชัย 

61109010426  นางสาววริษฐา จันทร์ฤทธ์ิ 

78  84  59115010147  นายณคฤทธ์ แสงศิรินาวิน 

62167010004  นายพีรพล พลอยแก้ว 

62167010086  นายนวพล เหมือนตา 

62167010144  นายวีรพงศ์ เกิดมีทุน 

79  85  63109010214  นางสาวสุขิตา ทันอินทรอาจ 

63109010339  นางสาววรวี อมริต 

63109010342  นางสาวศุภกร วรปิยวัฒน์ 

63109010345  นางสาวเอ้ือมกานต์ โชจิตสิริภูมิ 

80  86  62104010219  นางสาวมนัสวี อินค า 

62104010323  นางสาวภัครดา รัตนค าสกุล 

62104010330  นางสาวอาธิตยา ค าวัน 

62104010495  นางสาวดาราวรรณ ธีรวัฒนสาร 

81  87  63147010001  นายกฤชณรงค์ ดู่อุด 

63147010011  นายภูวดล เขียวรอด 

63147010029  นายภูบดินทร์ วงศ์อ้าย 

63147010047  นายกฤษดา ทอดสูงเนิน 
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82  88  62167010011  นางสาวนฐมน พัฒนศิริโกมล 

62167010015  นางสาวภัทราวดี นีซัง 

62167010016  นางสาววิภาดา วาดเขียน 

62167010056  นางสาวอินทร์ธุอร พุ่มนวม 

83  89  63171010206  นางสาวช่อผกา อุระเพ็ญ 

63171010222  นางสาวพรชิตา เมืองจันทร์ 

63171010223  นางสาวพิชญา มะนุ่น 

63171010230  นางสาวศุภากร มาก๋อง 

84  90  61106010008  นางสาวธัญวรัตม์ จารุพุทธิศิริพจน์ 

61106010103  นางสาวพนิตพิชา สมศักด์ิ 

61106010106  นางสาวพัชรินทร์ พิพัฒน์ 

61106010123  นางสาววรพรรณ เอ่ียมทอง 

85  91  63109010100  นางสาววิรินดา ศรีวัฒนวรชัย 

63109010270  นางสาวจิรัชยา ชัยวัฒโนทัย 

63109010280  นางสาวรพีพร ชาวสวนงาม 

63109010283  นางสาวสิรามล ไชยชะนะ 

86  92  62106010010  นางสาวเบญญพร กลางเมือง 

62106010067  นางสาวกัญญาณัฐ ชุ่มในใจ 

62106010105  นางสาวสุธาสินี ศรีสงคราม 

62106010106  นางสาวสุริวิภา บุตรพา 

87  93  62109010167  นายกรดล อ่อนสง 

62109010257  นายณัฐนนท์ มาประกอบ 

62109010417  นายเสริมศักด์ิ ศรีประดับ 

62109010465  นายชานน เอกภพอนุกูล 

88  94  63109010271  นางสาวชนิกาณต์ โรจนบุรานนท์ 

63109010276  นางสาวนริศรา พันธ์ุกุหลาบ 

63109010277  นางสาวนิรัชพร บัวพันธ์ 
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63109010279  นางสาวพัตร์พิมล บัวแพง 

89  95  62109010397  นายจักนริน สุขกาย 

62109010399  นายชิติพัฒน์ ทองดี 

62109010410  นายพุทธิปัญ เด่นยุกต์ 

62109010433  นายสหรัถ คงนุ่น 

90  96  63147010018  นายภานุวัตร์ ขามเทศ 

63147010057  นายคุณานนต์ วรพรม 

63147010059  นายณัฐพล ลาภสุขกิจกุล 

63147010066  นายอครเดช พรพิชิตวัฒนากิจ 

91  97  61109010012  นางสาวสุมนชยา ฤทธิบุญไชย 

61109010150  นางสาวสุชาดา สามัคคีภิรมย์ 

61109010451  นางสาววารุณี สุขเกษม 

61109010455  นางสาวอรนรินทร์ อินทรีย์ 

92  99  62106010014  นางสาวมารีน ชุมศรี 

62106010051  นางสาวโยษิตา หงษ์ชูเวช 

62106010052  นางสาววรีรัตน์ งามบุญปลอด 

62106010125  นางสาวสุมินตรา ประกอบดี 

93  100  62106010045  นางสาวพรหมพร แสงผ้ึง 

62106010053  นางสาววิชญาดา อัศวพิทยานนท์ 

62106010055  นางสาวศิริกัญญา พันธ์นาดี 

62106010082  นางสาวนิภาพรรณ สมรักษ์ 

94  101  62106010047  นางสาวพิชชาพร สิทธิศาสตร์ 

62106010056  นางสาวศิริรัตน์ เพ่ิมพูล 

62106010062  นางสาวอภิชญา มุสิโก 

62106010126  นางสาวอภิชญา สัตยกุล 

95  102  63104010394  นางสาวรุจิรดา วรฉัตร 

63104010399  นางสาวอินทิรา สีสุข 
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63104010467  นางสาวจรินทร์ธร เตชะนิตย์พล 

63104010472  นางสาวณัฐติกาญจน์ ไวสาลี 

96  103  62106010036  นางสาวณัฐวดี กรรณกานนท์ 

62106010041  นางสาวเบญจกาญจน์ วรรธนสมพงศ์ 

62106010044  นางสาวปิยะฉัตร นันทวงศ์ 

62106010054  นางสาวศิรดา ขวัญแก้ว 

97  104  61167010103  นายบวร เลิศปีติโกวิท 

61167010111  นายภูมิ ภัทรการุณย์ 

62167010035  นายปองพล นิติกรวงศ์ 

62167010155  นายเนติพงศ์ ภูผานี 

98  105  63171010069  นางสาวพัทธนันท์ คฤหบดี 

63171010070  นางสาวภิญญดา เนียมส าโรง 

63171010076  นางสาวอาทิตยา ชาวเมืองทอง 

63171010143  นางสาวเตชินี ศรีน้อย 

99  106  62106010019  นางสาวสุทธิรัตน์ เอกพงศ์บวรสิน 

62106010061  นางสาวสุภัคสิริ กรทอง 

62106010063  นางสาวอรพร สอนนอก 

62106010115  นางสาวภัทรวดี รันรัตติยา 

100  107  62104010289  นางสาวนวพรรษ ซุ่นอ้ือ 

62104010293  นางสาวพนิดา มีบุญ 

62104010396  นางสาวศุภนิฐตา ท้ังพรม 

62104010397  นางสาวสโรชา จันทร์ศิริ 

101  108  62106010007  นางสาวนิชดา สัญญเขตต์ 

62106010078  นางสาวธิตยา สร้อยจักร 

62106010090  นางสาวเมธาภรณ์ วงศ์ไชยา 

62106010102  นางสาวสโรชา ทัศสุคนธ์ 

102  109  62112010029  นางสาวธันย์ชนก กิตติวัฒนเกียรติ 
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62112010041  นางสาวณัฐนันท์ พจนารถลาวัณย์ 

62112010042  นางสาวพัทธนันท์ สงวนเกียรติชัย 

62112010045  นางสาวโยษะดา ยะสูงเนิน 

103  110  62106010004  นางสาวชฎิลรัตน์ ยะพิจิตร์ 

62106010005  นางสาวณกนากร อัครวุฒิวงศ์ 

62106010016  นางสาววรรณภา บุญมาก 

62106010020  นางสาวอรวรา อร่ามเรือง 

104  111  63104010254  นางสาวจุฑามาศ ทองค า 

63104010430  นางสาวปภาวรินทร์ เรืองเดช 

63104010440  นางสาวอธิชา ศักด์ิศรีศิริสกุล 

63104010441  นางสาวอนุธิดา ล้ิมย่ิงเจริญ 

105  112  63104010349  นางสาวณัฐนลิน สมสุข 

63104010359  นางสาวอามีนา เพ็งโอ 

63104010408  นางสาวนูรูลฟัชรี อะเซ็ง 

63104010424  นางสาวโชติมณี ศรีพุทโธ 

106  113  62112010053  นางสาวกัญญาณัฐ อติวณิชกุล 

62112010085  นางสาวภาวิดา อังคณาพัฒน์ 

62112010087  นางสาวมุนา มูฮ าหมัด 

62112010097  นางสาวอรพัชร์ ชัยสีสรรค์ 

107  114  62167010003  นายบาญาณ สะตา 

62167010027  นายณลงกรณ์ สายแก้ว 

62167010041  นายศิธร เจริญพร้อม 

62167010042  นายศิวกร กฤษณะรมย์ 

108  115  63104010255  นางสาวบุญพิชชา จารวัธน์ 

63104010256  นางสาวปัญฑิตา โพธิสาร 

63104010412  นางสาวพิมพ์มาศ บ ารุงสุข 

63104010413  นางสาวฟานีดา ซาซู 
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109  116  62171010091  นางสาวสิตานัน ศรีแก้ว 

62171010094  นางสาวอริกา แล้วกระโทก 

62171010147  นางสาวณัฐธิดา ไทรน้อย 

62171010154  นางสาวปัทมา แซ่โง้ว 

110  117  61106010071  นางสาวจิตรลดา แสนเสน่ห์ 

61106010112  นางสาวมณีรัตน์ พานทอง 

61106010118  นางสาวรัตนาวลี ทรมีฤทธ์ิ 

61106010119  นางสาวรัตวรรณ ค าแฝง 

111  118  61104010218  นางสาวโสรญา อุดทังใข 

61104010414  นางสาวปิยธิดา ค าแดง 

61104010419  นางสาวรติมา บ่อเพทาย 

61104010421  นางสาวอนันตญา ปัญญาพรม 

112  119  61106010002  นางสาวชญาดา ประสมสิทธิ 

61106010009  นางสาวนภสร พนัสนอก 

61106010019  นางสาวสิริณยา สมบูรณ์ 

61106010074  นางสาวชยาภรณ์ ส ารองพันธ์ 

113  120  63104010347  นางสาวฐิติรัตน์ มาลารัตน์ 

63104010350  นางสาวธีรนาฏ ศิลปสมศักด์ิ 

63104010355  นางสาววดี เจริญผล 

63104010497  นางสาวชลิดา เขียวสม 

114  121  62147010010  นางสาวสิขรินทร์ ปรีชาธรรมศักด์ิ 

62147010038  นางสาวธิติกานต์ สุขส าราญ 

62147010039  นางสาวนลพรรณ รักษ์เจริญ 

62147010048  นางสาววนิดา ศรีคัทนา 

115  122  63104010365  นางสาวนุชวรา คงสัตรา 

63104010443  นางสาวเกศิณี มัดปันยัง 

63104010451  นางสาวพงศ์พัชรา หัสชู 
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63104010457  นางสาวสกุลทิพย์ ขาวผ่อง 

116  123  62109010189  นางสาวนารีรัตน์ นะเรศรัมย์ 

62109010194  นางสาวสุภาพร จอมกลาง 

62109010419  นางสาวกัณฐมณี คชารัตน์ 

62109010425  นางสาวนัยน์ภัคภรณ์ พิณศิริ 

117  124  63167010002  นางสาวณัฐรียา อภินัยประสิทธ์ิ 

63167010052  นางสาวณัฐธยาน์ ทิพวัน 

63167010053  นางสาวณัฐพิมล จันทนะ 

63167010054  นางสาวณิชกานต์ ช่ืนสมทรง 

118  125  61109010412  นางสาวฐนิยา มาแสง 

61109010413  นางสาวณัฐชยา อู่สงค์ 

61109010414  นางสาวธัญญาลักษณ์ ศรีระหอม 

61109010429  นางสาวศุภสุตา อธิคมวิทยา 

119  126  62171010137  นางสาวชนิสรา อ้ิวสวัสด์ิ 

62171010152  นางสาวเบญจมาศ เลิศพรตสมบัติ 

62171010162  นางสาวศิริรัตน์ สุระ 

62171010165  นางสาวอักษิพร ธรรมสิทธ์ิ 

120  127  62167010063  นางสาวคันธารัตน์ ขจรศรี 

62167010072  นางสาวณภัทร พัฒนธนาเดชา 

62167010075  นางสาวณัฏฐพิชชา พลแก้ว 

62167010111  นางสาวสุวิจักขณ์ วุฒิค า 

121  128  63104010038  นางสาวธัญญารัตน์ หนูทอง 

63104010041  นางสาวนฤมล มานะจิตร์ 

63104010056  นางสาวศศิธร หอมร่ืน 

63104010202  นางสาวเก็จมณี จันทร์แจ่มศรี 

122  129  61104010072  นางสาวจิตธนา อินถา 

61104010076  นางสาวณัฐฐาพร ตะโกเนียม 
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61104010091  นางสาวปณิตา เทียนค า 

61104010103  นางสาววรรณพร ชุ่มช่ืน 

123  130  63106010042  นางสาวกุลธิดา จริบรัมย์ 

63106010052  นางสาวนิศารัตน์ บุษราคัม 

63106010055  นางสาวพรชนก สุขวัฒนาสินิทธ์ิ 

63106010056  นางสาวมาฆวรรณ จงภักดี 

124  131  63112010002  นายฆณศัพท์ โฉมกระโทก 

63112010003  นายจิรัฐกรน์ ชัยสุรินทร์ 

63112010004  นายชุมพล สุพิพัฒนโมลี 

63112010011  นายพรหมวิวัฒน์ วัธนไทยนันท์ 

125  132  62147010015  นายบุญมี เเซ่ว้าน 

62147010029  นายปิต์ สุวรรณ 

62147010037  นายฐิติวุฒิ สุนทรศศิน 

62147010042  นายพงษ์สวัสด์ิ ศรีอโนดาต 

126  133  63171010003  นางสาวกัญญ์สินีณัฐ เปล่ียนวงษ์ 

63171010023  นางสาวพิมพ์มาดา เท่ียงบางหลวง 

63171010084  นางสาวธัญญาเรศ เดชะกุล 

63171010114  นางสาวฑิฆัมพร อินทรีย์ 

127  134  63167010036  นายจิรวัฒน์ ขลังธรรมเนียม 

63167010074  นายภราดร ศรีผล 

63167010079  นายวชิรวิชญ์ ส่งทานินทร์ 

63167010080  นายวรดร ฮ่อบุตร 

128  135  61109010072  นางสาวภัทรสุดา สุขไกรรัตน์ 

61109010085  นางสาวสุมินทรา ดิศรา 

61147010007  นางสาวพัชริน กิจทะรักษ์ 

62104010420  นางสาวณิชกานต์ วาระรัมย์ 

129  136  63106010009  นางสาวธนพร สีมา 
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63106010071  นางสาวอาทิตยา ฉ่ าอ านวย 

63106010110  นางสาวศศิปะภา ท านาดี 

63106010120  นางสาวอารีรัตน์ แก้วเชียงทอง 

130  137  63104010084  นายณัฐชนน มากปรางค์ 

63104010265  นายคมกฤษ สุระกา 

63104010271  นายณัฐกฤต รอดเดช 

63104010378  นายสิปปกร พิสุทธ์ิ 

131  138  61112010026  นางสาวกนกวรรณ ศรีบุญเพ็ง 

61112010030  นางสาวจ าปี ศรีโภคา 

61112010061  นางสาววรัชยา พรหมสุวรรณ 

61112010069  นางสาวสิริยากร ทนหม่ืนไวย 

132  139  63106010069  นางสาวอริสา พูลเจริญ 

63106010096  นางสาวปนัดดา ปลิงกระโทก 

63106010113  นางสาวอชิรญาภรณ์ หยางตระกูล 

63106010115  นางสาวอสมา พันธ์วิลัย 

133  140  61112010042  นางสาวธนัญพร สุทธิพรพงศ์ 

61112010049  นางสาวปาณิสรา ศรีเมือง 

61112010087  นางสาวซูมัยยะห์ ยีมะยี 

61112010095  นางสาวปัทมวรรณ ถาวร 

134  141  62109010093  นายอภิสิทธ์ิ บากาประเสริฐ 

62109010213  นายวริศ คุ้มตะสิน 

62109010344  นายธราธร อ่ิมเอิบ 

62109010345  นายพีระพงษ์ ไม่ล่าใคร 

135  142  63109010071  นางสาวธนาภรณ์ สุขสุพืช 

63109010079  นางสาวมนทิรา รักษาศิลป์ 

63109010086  นางสาววีรยา ไชยรัตน์ 

63109010346  นางสาวกวินนาฏ พึงพิเชฐ 
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136  143  63106010011  นางสาวธิดารัตน์ ชาญนอก 

63106010016  นางสาวนูอัยม์ ยียะมา 

63106010059  นางสาววันนาเดีย ภักดี 

63106010118  นางสาวอัรวา วอเดร์ 

137  144  62109010004  นางสาวจุฑามาศ เพียงตา 

62109010307  นางสาวณัฐญา นาหล่อง 

62109010314  นางสาววาสนา กระจ่างแจ่ม 

62109010427  นางสาวพรพิมล แก่สีโลหิต 

138  145  63167010126  นางสาววรรณพร สุขวรรณโน 

63167010127  นางสาววิลาสินี ขาวสังข์ 

63167010128  นางสาวศิริรักษ์ ถนอมเขต 

63167010132  นางสาวอามีนา สมันเลาะ 

139  146  63104010249  นางสาวบุษรินทร์ เคนเหลา 

63104010315  นางสาวกนกนิภา ดวงใจ 

63104010318  นางสาวณัฐวิดา สายพันธ์ 

63104010479  นางสาวกมลวรรณ ไวยกูล 

140  147  63171010162  นางสาวปัณฑิตา สกุลด ารงค์พานิช 

63171010164  นางสาวพรธีรา แสงโรจน์ 

63171010165  นางสาวพลอยไพลิน ว่องวัฒนกุล 

63171010170  นางสาวศุภสุตา พรหมเปลว 

141  148  63109010154  นายพงศกร อุ่นทรัพย์ 

63109010155  นายพนธกร โชคมานุสรณ์ 

63109010156  นายพสธร พยับนพ 

63109010157  นายพัชรวัฒน์ สุวรรณปาล 

142  149  62104010419  นางสาวณัฐชยา จันทร์ศิริ 

62104010423  นางสาวนารีรัตน์ ผมฟ้า 

62104010425  นางสาวพิชามญช์ุ ภัยสี 
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62104010429  นางสาวภาสิริ เสียงใหญ่ 

143  150  63109010173  นางสาวกาญจนา โพทุมทา 

63109010175  นางสาวขวัญกมล ใจผ่อง 

63109010185  นางสาวบวรรัตน์ ไม้เต็ง 

63109010199  นางสาวศศิวิมล ค าสวาท 

144  151  62167010117  นางสาวกณิษฐา ธันยดุล 

62167010123  นางสาวฐิติพร มาศิริ 

62167010124  นางสาวทักษพร แก้วศรี 

62167010128  นางสาวบุษบา บริคุต 

145  152  62109010124  นางสาวปัทมพร ก ามา 

62109010133  นางสาววริศรา บุญเรือง 

62109010216  นางสาววริศรา ทองวัชรไพบูลย์ 

62109010368  นางสาวชนนิกานต์ แซ่เล้า 

146  153  62109010151  นายธนวัฒน์ ทองเหมาะ 

62109010156  นายภาณุวิชญ์ ลามุงคุณ 

62109010163  นายศุภฤกษ์ ประพัฒน์รังษี 

62109010377  นายกิจณัฐ นิธินันทน์ 

147  154  63167010025  นางสาวปวีณ์ธิดา จารย์ลี 

63167010098  นางสาวเจษณี งามเพลินศิลป์ 

63167010135  นางสาวชุติมา ปัญญาทรัพย์สิน 

63167010146  นางสาวลีลาวดี แววคุ้ม 

148  155  63171010043  นางสาวฐิดาพร รอดไสว 

63171010045  นางสาวณัฐชยา พ่ึงแสง 

63171010046  นางสาวณัฐณิชา เขียวนาค 

63171010051  นางสาวพัณณิตา เพ็ชรภาค 

149  156  63171010127  นางสาวชนกชนม์ ทองเทพ 

63171010131  นางสาวศศิกานต์ เสมอเหมือน 
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63171010175  นางสาวพรพกา เน่ืองจากฉิม 

63171010178  นางสาววีนาริซ่า อาแว 

150  157  62106010002  นางสาวเกวลี แก้วดี 

62106010060  นางสาวสุดากาญจน์ โทสาลี 

62106010073  นางสาวชนากานต์ เย็นสุจิตร 

62106010110  นางสาวอรณิชา ดงแสนสุข 

151  158  61167010015  นางสาวพรรณทิพย์ จรัสเวคิน 

61167010090  นางสาวกุลสตรี ทองเติม 

61167010093  นางสาวจิณณภัส บุษบง 

61167010106  นางสาวพิชชาพร เพ่ือมเสม 

152  159  63167010024  นางสาวอริสา กันส าอางค์ 

63167010122  นางสาวพรลภัส แซ่ซี 

63167010124  นางสาวพิชญา ชูสกุล 

63167010125  นางสาวภัทรมน ฤทธิมนต์ 

153  160  63109010091  นายโสภณ จิตช่ืน 

63109010189  นายภัทรกร ศรีเหรา 

63109010400  นายวรพงษ์ ไลยรัตน์ 

63109010402  นายศุภวิชญ์ เขียวแก้ว 

154  161  62104010087  นายธวัชชัย บุญทวี 

62104010230  นายชานน วิไลจารุวรรณ 

62104010240  นายภานุวัฒน์ กันยาประสิทธ์ิ 

62104010503  นายกิตต์ิ คุลี 

155  162  62167010025  นายชัยภัทร หลิมวิวัฒน์ 

62167010067  นายเจตน์สฤษฏ์ิ แก้วธนะสิน 

62167010071  นายณภัทร พรฤดีรมย์ 

62167010084  นายนภวัชร์ เฉลยสุข 

156  163  62106010071  นางสาวชนม์นิภา แก้วศรีจันทร์ 
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62106010081  นางสาวนันหรินทร์ พูลจรัส 

62106010092  นางสาววรรณวนัช วงษ์ทองดี 

62106010098  นางสาวศิริประภา สนธิระ 

157  164  62171010115  นายเวชพิสิฐ เฉลาประโคน 

62171010143  นายกฤตยชญ์ กฤตรัชตนันต์ 

62171010170  นายชัยพฤติ ศิริบุตร 

62171010174  นายภูริณัฐ จิรวัฒิพงษ์ 

158  165  63109010409  นายณัฐวุฒิ นนทะจิตร์ 

63109010413  นายปวริศร บ้วนหลี 

63109010419  นายสรดิศ บานนางแย้ม 

63109010505  นายศุภกฤต สีสิงห์ 

159  166  63171010050  นายพงศกร เอ่ียมชัง 

63171010054  นายภูรินทร์ หลวงอินทร์ 

63171010192  นายศุภชีพ เมฆสีประหลาด 

63171010211  นายธนากร คงเจริญ 

160  167  63104010024  นายกัณภพ บุญประสาร 

63104010037  นายธนากร แก้วมณี 

63104010042  นายบุญญฤทธ์ิ ย่งก่ี 

63104010055  นายศราวุธ แก้วเชิด 

161  168  63104010261  นางสาวดรุณี ผจญศึก 

63104010369  นางสาววนิดาวัลย์ แซ่ภู่ 

63104010453  นางสาวฟารีดา อมรอมตกุล 

63104010454  นางสาวภัทิรา ติณห์ภากุล 

162  169  63104010357  นางสาวสุนิตา พลายจุบัน 

63104010380  นางสาวธนัชชา เข็มทอง 

63104010435  นางสาวลัลน์ลลิน เสมบุญหล่อ 

63104010436  นางสาววทันยา ลาสอาด 
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163  170  60167010141  นางสาวกนกอร เหมหาญวิภาส 

61167010028  นางสาวณัฐธยาน์ ดอนงาม 

61167010053  นางสาวภคนันท์ สูงสุด 

61167010067  นางสาววิภาวี สุขชูศรี 

164  171  63167010018  นางสาววิราภรณ์ สุวรรณมงคล 

63167010099  นางสาวชนกพร แก่นด า 

63167010101  นางสาวบงกช อู่วิเชียร 

63167010138  นางสาวธัญธร รัตติจิรวัฒน์ 

165  172  63104010250  นางสาวณัฐณิชา ยืนย่ัง 

63104010251  นางสาวดารินทร์ ขาวใหม่ 

63104010345  นางสาวกนกวรรณ ศรีวงศ์สุข 

63104010373  นางสาวอัฐนิยา เปรมเกิด 

166  173  63104010348  นางสาวณัฐกาญจน์ สนธิคุณ 

63104010425  นางสาวฐิติวรดา ตะโคตร 

63104010426  นางสาวณัฐณิชา ตวงสิทธิตานนท์ 

63104010431  นางสาวปวลักษณ์ บุญเพ็ง 

167  174  63109010078  นายภูชิต ไชยมงคล 

63109010082  นายฤทธิเดช จ้อยชัย 

63109010215  นายณัฐภัทร สุนทรวลีนนท์ 

63109010216  นายภัทรภณ ภาษยะวรรณ 

168  175  61106010073  นางสาวฉัตรสุดา บุญชนะ 

61106010114  นางสาวมลทิสา ธุสมุทร 

61106010115  นางสาวรณญา กิตติโกมลเดช 

61106010127  นางสาววิรัลพัชร นิละพันธ์ 

169  176  63109010335  นางสาวธนิตา อ้ึงปรียวัฒน์ 

63109010337  นางสาวเนตรชนก ไกรสิน 

63109010344  นางสาวอักศภร พรมนาทม 
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63109010473  นางสาวชนิสรา กอบสันเทียะ 

170  177  63104010032  นายณัฐนันท์ จันทร์เมือง 

63104010034  นายเทพโยธิน แสงจันทร์ 

63104010047  นายมุสลิม ยะโกะ 

63104010052  นายวรินทร ค าชู 

171  178  63109010066  นางสาวณัฐรดา รามปาน 

63109010268  นางสาวกัลยา จ าศิล 

63109010352  นางสาวรวิพร ป้อมทอง 

63109010403  นางสาวสโรชา หนูย้ิมซ้าย 

172  179  63104010089  นางสาวธนภรณ์ เคนทุม 

63104010110  นางสาวศจีฟ้า พัฒนะมาศ 

63104010278  นางสาวบูชิตา โฮมชัยยา 

63104010282  นางสาวพิมพ์พิสุทธ์ิ ขุนภักดี 

173  180  63167010001  นายณภัทร สุขีบท 

63167010027  นายกฤษฎา พันธผล 

63167010028  นายกวิน กุณฑลทอง 

63167010048  นายฐิติพงศ์ คุณานุรักษพงศ์ 

174  181  62109010164  นายสิริดนย์ สุทธิโพธ์ิเเก้ว 

62109010166  นายเอกวุฒิ จีนหนู 

62109010384  นายณัฐพัฒน สิงห์ศักด์ิศรี 

62109010389  นายพชเทพ ชุ่มมณี 

175  182  61147010014  นางสาวนิชา ทองนุช 

61147010016  นางสาวพรพิมล นาหิรัญคีรี 

61147010017  นางสาวอริสา ภักดีคุณธรรม 

61147010018  นางสาวอัญชิษฐา ดีศรีเพ็ง 

176  183  63167010071  นางสาวพัชรลดา หร่ังเล็ก 

63167010076  นางสาวภูริตา วิธิรวาท 
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63167010077  นางสาวมนัสวี ชมพบ 

63167010078  นางสาวรัสรินทร์ อิงคะจิรสิทธ์ิ 

177  184  63104010001  นางสาวจันทรัสม์ ชัยพร 

63104010012  นางสาววนิดา พิลา 

63104010383  นางสาวชลธิชา ไชยธงรัตน์ 

63104010392  นางสาวเพชรทอง กองเงิน 

178  185  62112010003  นางสาวณัฏฐพัชร์ อินทร์หอม 

62112010011  นางสาวรมิตา อัมพะวะผะลิน 

62112010044  นางสาวมณีรัตน์ ทอนนุสะ 

62112010080  นางสาวเบญจมาศ สุวรรณสุโข 

179  186  62104010221  นางสาววายาพร จบกมล 

62104010428  นางสาวภาวินีย์ มีบุญ 

62104010434  นางสาวอรไพลิน เจียกงูเหลือม 

62104010436  นางสาวอัยลดา กนะวาลย์ 

180  188  63167010061  นางสาวนิวาริน หมัก 

63167010087  นางสาวสุรัสวดี แสนศรี 

63167010088  นางสาวอรพิมล ลีลานุวงศ์ 

63167010089  นางสาวอริสรา สีตะจันทร์ 

181  189  63104010302  นายธีรภัทร ชูถนอม 

63104010385  นายธนกฤต จงชาญสิทธิโท 

63104010389  นายพงศธร กองสุผล 

63104010471  นายซะโรล สาและ 

182  190  62167010057  นางสาวกนกวรรณ เล็กซุง 

62167010066  นางสาวจารวี ธนสายสัมพันธ์ 

62167010087  นางสาวนิชานันท์ หาญวงศ์ไพบูลย์ 

62167010093  นางสาวเบญจรัตน์ นิยบุญ 

183  191  61171010012  นางสาวดวงจันทร์ ไชยราช 
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61171010036  นางสาวอภิญญา พวงทวี 

61171010037  นางสาวอรรัมภา ตันสงวน 

61171010080  นางสาววรรณนิชา อาสายศ 

184  192  63109010001  นางสาวกนกนภัส ศรีสุข 

63109010015  นางสาวพิมพ์มาตา เจริญรัตน์ 

63109010016  นางสาวพีรดา ถาวร 

63109010246  นางสาวเมทิกา อินทร์หอม 

185  193  62106010025  นางสาวกฤษณา สีวาปี 

62106010030  นางสาวชมพูนุท บุกสันเทียะ 

63106010007  นางสาวณัฐพร พลอยเพ็ชร 

63106010030  นางสาวศิริลทร บุดดาวงษ์ 

186  194  63106010013  นางสาวนวภัส วิจิตรพงษา 

63106010015  นางสาวนัฎฐณิชา ขวัญตน 

63106010028  นางสาวศรัญญา พรมหลวงศรี 

63106010105  นางสาวมานิตา ทองปัญญา 

187  196  63147010012  นางสาวจรัญญา พจนา 

63147010013  นางสาวชลธิชา ตีบอ่อน 

63147010016  นางสาวธีระนันต์ หญ้าลาภ 

63147010044  นางสาวอนุชิดา บุญจริง 

188  197  63147010017  นางสาวปรียา ถมค า 

63147010019  นางสาวศรุตา ด ากุล 

63147010020  นางสาวสาทิณี ภาคภูมิ 

63147010022  นางสาวอาทิตยา เสือดี 

189  198  62106010001  นางสาวกัญญารัตน์ หงษ์ทอง 

62106010032  นางสาวญาณิน สว่าง 

62106010058  นางสาวศุภลักษณ์ บัวตูม 

62106010086  นางสาวเปรมวดี การพัดชี 
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190  199  61104010227  นางสาวณัฐธยาน์ อุทัยโชคสกุล 

61104010236  นางสาวปลายฟ้า สารีสุข 

61104010314  นางสาวฟ้ารุ่ง ขบวนกล้า 

61104010442  นางสาวพรรณวิภา รัตนวงค์ 

191  200  63104010358  นางสาวอภิชญา ติยานุชิต 

63171010049  นางสาวปวริศา เงินบุตรโคตร 

63171010229  นางสาวศิริขวัญ พร้ิงเพลิด 

63171010232  นางสาวสุพรรษา เวียงนนท์ 

192  201  62106010035  นางสาวณัฐพร สมบุญ 

62106010037  นางสาวนทพร เกียรติอาธารชัย 

62106010084  นางสาวปภาดา ภาคนาคา 

62106010091  นางสาวรินลดา เกิดวิเชียร 

193  202  62106010006  นางสาวณัฐมน โกศัยพัฒน์ 

62106010038  นางสาวนภัสนันท์ ศิริรัตน์โชติเดชา 

62106010068  นางสาวกันต์ยากร สมอารีย์ 

62106010121  นางสาวศิริรัตน์ ทุมเชียงล า 

194  203  62109010376  นายกฤษณ กฐินสัมมิตร์ 

62109010378  นายโฆสิจ อภิชิตานนท์ 

62109010394  นายวรเมธ กุลชลากร 

62109010395  นายสุรดิษ เกียรติรุ่งเรืองดี 

195  204  63171010142  นางสาวจันทมณี เพ็งกรุด 

63171010147  นางสาวผลานันต์ สุขสมกิจ 

63171010204  นางสาวจิราภรณ์ สายแจ่ม 

63171010217  นางสาวบุลพร เจริญไชย 

196  205  62106010011  นางสาวพลอยศรินทร์ ไทยฉาย 

62106010065  นางสาวอิสราภรณ์ ทอนรินทร์ 

62106010072  นางสาวชนัญญา แซมมงคล 
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62106010100  นางสาวศิวมล ต้ังบุญสุข 

197  206  62167010127  นางสาวบุรัญญา บุญยรักษ์ 

62167010132  นางสาวภัทรภร กลมประโคน 

62167010138  นางสาวลักษมีกานต์ รัตนะรัต 

62167010154  นางสาวสุนิสา แซ่อุน 

198  207  63171010056  นางสาวศศิวิมล กล้าหาญ 

63171010108  นางสาววรินทร วนาภรณ์ 

63171010109  นางสาวษุชานา ราษฎร์ดุษดี 

63171010110  นางสาวสรวีย์ ทัพสุริย์ 

199  208  63106010023  นางสาวภาวินี กุลวรรณูปถัมภ์ 

63106010041  นางสาวกัญจนพร ซ้าค า 

63106010103  นางสาวภัทรสุดา รักษาทรัพย์ 

63106010126  นางสาวพัชรินทร์ จุมพล 

200  209  63109010005  นายณตฤณ ผาสุขสรรพ์ 

63109010038  นายธีรพล คุ้มเสร็จ 

63109010242  นายธนกร เล็กพูลเกิด 

63109010364  นายต่วนนัซรูลฮัท เด่นอุดม 

201  210  63104010077  นายคชภัค เท่ียงตรง 

63104010087  นายธนโชติ หงส์สุวรรณรวี 

63104010099  นายภัทรพล ทองจิตร 

63104010102  นายภูริต ทรงสุรเวทย์ 

202  211  62109010144  นางสาวนัฐนรินทร์ สิงหนัยด์ 

62109010153  นางสาวนลัทพร ศรีวงษ์ 

62109010158  นางสาววโรชา เล็กชะอุ่ม 

62109010392  นางสาวมุกลดา แม้นเหมือน 

203  212  62104010223  นายกษมา เหวชัยภูมิ 

62104010225  นายกิตติวินท์ คนซ่ือ 
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62104010250  นายวัฒนวิชญ์ ดีเดช 

62104010333  นายชาญณรงค์ คชสินธ์ 

204  213  63109010153  นายพงศกร ม่ันจิต 

63109010207  นายกรวิทย์ พาช่ืน 

63109010308  นายชนาธิป มงคลยศ 

63109010498  นายวรเมธ หวานใจ 

205  214  63104010139  นายจตุรพร แสงสุดใจ 

63104010141  นายจักรกฤษณ์ ทักษิณ 

63104010170  นายภูมิรพี จันทร์อ่ า 

63104010176  นายวรรณภัทร ไชยบุตร 

206  215  62104010302  นางสาวณัฐกฤตา เช้ือกลาง 

62104010326  นางสาวภาวิตา ถ่ีป้อม 

62104010421  นางสาวธันยพร วงษ์ถาวรเรือง 

62104010433  นางสาวสุดารัตน์ แก้วเกิด 

207  216  61106010003  นางสาวชนัดดา จาดสี 

61106010024  นางสาวชฎา แดงกัน 

61106010066  นางสาวกุลิสรา แก้ววิเศษ 

61106010086  นางสาวณัฐณิชา ศรีสลวย 

208  217  62106010012  นางสาวพิยาดา ธิศาเวช 

62106010029  นางสาวชนากานต์ สาสีดา 

62106010048  นางสาวพิมพ์ลภัส ศาสตร์อริยกุล 

62106010059  นางสาวสิรภัทร จันทร์สุข 

209  218  63167010030  นางสาวกัลยกร สืบสัมพันธ์ 

63167010031  นางสาวกีรติ โกวิทย์วิจารณ์ 

63167010064  นางสาวเบญญาภา เรืองเดช 

63167010150  นางสาวกัญญาณัฐ ตันวิสุทธ์ิ 

210  219  63106010019  นางสาวพรสกาว พิมพ์มหา 
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63106010027  นางสาวรตินันท์ อินทรีย์มีศักด์ิ 

63106010050  นางสาวธนิษฐา คนิการ์ 

63106010058  นางสาววริศรา บุญมี 

211  220  62109010029  นางสาวฐิติพร แสงสารคาม 

62109010037  นางสาวธมานันท์ สุขีลักษณ์ 

62109010063  นางสาวไอรดา ทุ่มเพชร 

62109010325  นางสาวนลินภรณ์ สุดสาคร 

212  221  62109010039  นางสาวนภัสสรณ์ โตเช้ือ 

62109010052  นางสาวภีรดา คุนาคม 

62109010320  นางสาวจันทกานต์ ฆ้องเล็ก 

62109010331  นางสาวภัทรภร ปิติเจริญ 

213  222  61171010013  นางสาวตันหยง ขุนอินทร์ 

61171010060  นางสาวกิตติปิยะดา กิตติกุลนที 

61171010076  นางสาวพิชญาดา ป่ินนพภัณฑ์ 

61171010110  นางสาวขวัญชนก มงคลปัญญาวุธ 

214  223  61106010022  นางสาวจารุวรรณ เรืองอยู่ 

61106010094  นางสาวธัญรัต ทุมมาไว 

61106010100  นางสาวปัทมาศ บุญเช่ือม 

62106010070  นางสาวชฎาพร ชาญสมุทร 

215  225  62112010046  นายสมิทธิ จันทร์ไทย 

62112010052  นายกฤตภาส ป่ีทอง 

62112010082  นายพัทธดนย์ คงเป่ียม 

62112010098  นายฐิติวุฑฒิ แค้มวงค์ 

216  226  62104010076  นายจิรภัทร อ านวยผล 

62104010085  นายธนวัฒน์ เพ็ชรเรือง 

62104010236  นายปวริศ ก๋งเม่ง 

62104010509  นายภูมินันท์ แก้ววิบูลย์พันธ์ุ 
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217  227  62147010021  นางสาวกุลนันทน์ จินาเคียน 

62147010023  นางสาวธนพร ควรพินิจ 

62147010024  นางสาวธัญลักษณ์ ขามโนนวัด 

62147010031  นางสาวสิรีธร ดอกพวง 

218  228  62103010142  นายนพดล ตาขัน 

62106010112  นายธนภัท ธนลาภศิริ 

62171010100  นายยศธนะ สุพรรณ 

63147010015  นายธีระ แสงศรี 

219  229  62171010111  นางสาวจิราภา รุ่งพิทยาธร 

62171010112  นางสาวณัฐกมล บัวค า 

62171010117  นางสาวเสาวลักษณ์ นาคบุญ 

62171010158  นางสาววริษฐา นกอยู่ 

220  230  63147010038  นางสาวจุฑารัตน์ บัณฑิต 

63147010060  นางสาวทิพวรรณ คนกล้า 

63147010061  นางสาวนันทิยา ภูสุรินทร์ 

63147010064  นางสาวมนัสวี ศรีอินทร์ 

221  231  62109010075  นายบุลากร สิขิวัฒน์ 

62109010077  นายปิยะพงศ์ เชิญผ้ึง 

62109010348  นายรชต วะดี 

62109010352  นายหัฏฐกร จิรัฐติกานันท์ 

222  232  63171010094  นางสาวกฤติยา มาลัยทัศน์ 

63171010150  นางสาววชิราพร สัตตบงกช 

63171010151  นางสาววรรณธนา สุวรรณ์ 

63171010245  นางสาวจิรัฐิพร เหมือนเพ็ชร 

223  233  61106010031  นางสาวธัญญรัตน์ แสงพิศาล 

61106010033  นางสาวนนทวรรณ วระพันธ์ 

61106010044  นางสาวพิมลภัสณ์ ทองสี 
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61106010104  นางสาวพรชนก แพงดวงแก้ว 

224  234  62109010113  นางสาวชมพูนุช แก้วน้อย 

62109010142  นางสาวอิษยา วิกยานนท์ 

62109010369  นางสาวชนิกานต์ อินมณี 

62109010372  นางสาววิลาวัณย์ ก่ิงตระการ 

225  235  62109010157  นายวรายุทธ์ โตจ่ัน 

62109010217  นายกานต์ จินดาสถาพร 

62109010256  นายสุรพัศ โด็ฟ เห็นชัย 

62109010383  นายณฐพล ตรีทศานนท์ 

226  236  63106010033  นางสาวสุนิตา จ าปางาม 

63106010034  นางสาวเสาวภาคย์ สิทธิวัง 

63106010106  นางสาววริศรา หวันเสนา 

63106010107  นางสาววสุกาญจน์ ขวัญงาม 

227  237  63109010288  นางสาวอริสา เคนทรภักด์ิ 

63109010405  นางสาวกัญกร นวลจันทร์ 

63109010416  นางสาวมินตรา บุญด้วง 

63109010503  นางสาวบัณฑิตา แก้วประไพ 

228  238  61104010028  นายศิวโรจน์ ศุภวิมุติ 

61104010112  นายสิทธิชัย อ้นเนียม 

61104010117  นายอัษฎาวุธ ทะนวนรัมย์ 

61104010464  นายสิรวิชญ์ วันท่าค้อ 

229  239  63109010202  นางสาวสุภาภรณ์ ปานกลาง 

63109010446  นางสาวกอแก้ว ศรีหกุล 

63109010447  นางสาวกานดา เจริญวานิชวัฒนา 

63109010448  นางสาวจุฑามณี ภูโนนทา 

230  240  61109010058  นายทวีชัย ไตรพรม 

61109010194  นายกิตติคุณ แสงสวิทย์ 
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61109010353  นายศุภกร ทรงมีทอง 

61109010361  นายอรรถพล รักกันท า 

231  241  61112010007  นายณัชพล พิมพ์นาวี 

61112010038  นายชีวธันย์ สุวรรณเลิศล้ า 

61112010041  นายณัฐสิชณ์ สกลพิสิษฐ์ 

61112010082  นายกฤตวร แซ่จัง 

232  242  61112010035  นายชยทัต ไพบูลย์อภิบาล 

61112010064  นายวุฒินันท์ สินธุ 

61112010080  นายอินทรวัจน ธารไพฑูรย์ 

61112010099  นายอธิคม บุตรเล็ก 

233  243  63171010063  นางสาวชญานิษฐ์ พุ่มพวง 

63171010065  นางสาวณัฎฐณิชา จิตติเลิศพฤติ 

63171010066  นางสาวธัญวลัย ศิริโท 

63171010125  นางสาวอัญชิสา พรยศไกร 

234  244  60112010093  นางสาวชริดา เรืองศรี 

60112010103  นางสาวธัญลักษณ์ ชินวงษ์ 

60112010111  นางสาวปาณิสรา อนันต์อภิรักษ์ 

60112010135  นางสาวจิณณพัต โอนอิง 

235  245  60112010068  นางสาวสุชัญญา เย็นคงคา 

60112010071  นางสาวจิตรวดี สืบนุการณ์ 

60112010087  นางสาวจิตติมน ไชยพัฒน์ 

60112010098  นางสาวณิชนันทน์ พรอารักษ์ 

236  246  61104010211  นางสาวรุจิรา เเสงสุวรรณ 

61104010387  นางสาวศรัญญา แสงฟ้า 

61104010396  นางสาวจณิสตา รอมาลี 

61104010486  นางสาวพรพิมล สีนารอด 

237  247  61104010394  นางสาวกัญญารัตน์ ศรีคล้าย 
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61104010399  นางสาวชุลิตา ชิงชนะ 

61104010418  นางสาวฟาริดา นาสมศรี 

61109010352  นางสาววิชญา สุนทระ 

238  248  62109010104  นางสาวปรียารัตน์ สันทัด 

62109010253  นางสาวสุภัสสรา โคกข า 

62109010364  นางสาววรรษมน พลราชม 

62109010446  นางสาวป่ินสุดา แสงมิตร 

239  249  61112010033  นางสาวจิระภัทรสรณ์ บุญใหญ่ 

61112010034  นางสาวฉัตรชนก กรรณจิตร 

61112010046  นางสาวนพวรรณ เกษามา 

61112010090  นางสาวณัฐชา พนะสันต์ 

240  250  63104010257  นางสาวพิมประภัตร์ เนยโอชา 

63104010428  นางสาวนันทิรา รัตกูล 

63104010429  นางสาวนุสรา เสนผาบ 

63104010434  นางสาวภัทรภร ครุฑวงศ์ 

241  251  62147010001  นางสาวกัญญณัช จันทร์ทรา 

62147010005  นางสาวพิมลภัทร อ่อนค า 

62147010020  นางสาวกัญญารัตน์ ประโพธ์ิศรี 

62147010025  นางสาวนริศรา ยาหอม 

242  252  63104010159  นางสาวนัฐนิชา โสดาราม 

63104010335  นางสาวเกณิกา กลัดพรหม 

63104010338  นางสาวนันทมล ลีลาพีรพงศ์ 

63104010404  นางสาวธัญสินี พวงทอง 

243  253  62109010076  นายปาราเมศ สุระโชติ 

62109010078  นายพงศกร อ่อนสุระทุม 

62109010339  นายเกริก กองแก้ว 

62109010454  นายธนบดี แสงพลอย 
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244  254  63109010136  นายกฤษณะ เม่นฉาย 

63109010139  นายคุณานนท์ คล้ายทวน 

63109010146  นายธนกร กฤษณะเศรณี 

63109010152  นายปล้ืมปิติ อยู่เกษม 

245  255  61167010043  นางสาวนัทธมน วรรณสุทธะ 

61167010065  นางสาววรัชยา อาชววาณิชกุล 

61167010082  นางสาวอริสรา ชูหมุน 

61167010083  นางสาวอารีรัตน์ ฟองธรรมนิมิต 

246  256  61104010060  นางสาวสุนิสา สุขได้พ่ึง 

61104010251  นางสาวจริยา เคนชา 

61104010263  นางสาวภควดี บุญเกิด 

61104010267  นางสาววิภารัตน์ อินตัน 

247  257  61104010014  นางสาวบุษราพร ร่ืนพิทักษ์ 

61104010033  นางสาวจิรประภา นาคเล็ก 

61104010062  นางสาวอรอนงค์ กสิกิจเมธา 

61104010328  นางสาวมาริน่า มีปัญญา 

248  258  63112010028  นางสาวสุตาภัทร อนุรักษ์ 

63112010035  นางสาวชญาภรณ์ ชุมภูเทพ 

63112010041  นางสาวศศิกานต์ เจ๊กสูงเนิน 

63112010067  นางสาวนาตาชา บู่ซัน 

249  259  62106010015  นางสาวมิตรสินี เช้ือวู้หลิม 

62106010042  นางสาวปอรรัชม์ กาศสกูล 

62106010069  นางสาวขวัญสิริ บัวระภา 

62106010085  นางสาวปิยะธิดา โยวราช 

250  260  62167010059  นายกฤติน วิจิตรสุนทรกุล 

62167010074  นายณัฏฐกิตต์ แก้ววิเชียร 

62167010100  นายพัชรพล แสนกาบ 
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62167010106  นายวโรดม ประสานทองค า 

251  261  62104010303  นางสาวณัฐชา ไทยจันทึก 

62104010311  นางสาวไรวินท์ ฮุ้นรักษา 

62104010316  นางสาวอมิตดา ทับเพชร 

62104010407  นางสาวจารุวรรณ แก้วโสตร์ 

252  262  61106010135  นางสาวอานีตา สาเร๊ะนุ 

62106010023  นางสาวฮานี ทรงศิริ 

62106010075  นางสาวณัฐรัตน์ บุญซัน 

62106010083  นางสาวนูรฮาฟีซะห์ ยุนุ 

253  264  61167010010  นางสาวณัฎฐณิชา แสงจันทร์ 

61167010011  นางสาวตะวันฉาย ไชยเนตร 

61167010121  นางสาวสุชานันท์ มะลิซ้อน 

61167010151  นางสาวภัทรา พ่วงพวง 

254  265  61106010048  นางสาวภาวินี อินทะสร้อย 

61106010052  นางสาวสสมณฑ์ จงรักสมหวัง 

61106010059  นางสาวกชกร ภูครองหิน 

61109010221  นางสาวโชติกา วิจักขณ์สุรการย์ 

255  266  63104010021  นางสาวณัฐฎา ละออ 

63104010147  นางสาวณัฐธิดา อนงค์ 

63104010167  นางสาวพัชรพร ค าแดง 

63104010194  นางสาวอมรรัตน์ สารวรรณ 

256  267  61104010205  นางสาววรรณกานต์ ทองชู 

61104010380  นางสาวพนินาฏ วรรณุวาส 

61104010381  นางสาวภัทราพร มณีศรี 

61104010391  นางสาวอนันญา แก่นส าโรง 

257  268  63104010054  นางสาวศรัญญา เหล่ามะโฮง 

63104010061  นางสาวอมรา สุวัณรากรณ์ 
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63104010205  นางสาวชณิกา จันทร์ดี 

63104010222  นางสาวบงกชกร กาญจนา 

258  269  60112010037  นายพีรวิชญ์ รักตระกูลธรรม 

60112010070  นายกษิภัท ปัญญาไว 

60112010136  นายจิรัฏฐ์ สายสน่ัน ณ อยุธยา 

60112010143  นายธีรภัทร เลิศจิตต์พิพัฒน์ 

259  270  63104010157  นายนนท์ธนัช สุขสนธิสมบูรณ์ 

63104010171  นายภูริพัฒน์ ศรีวัง 

63104010175  นายวรชัย ผันผาย 

63104010177  นายวริศ นพรัตน์ 

260  271  61109010002  นางสาวกิตติวรรณ สังสมศักด์ิ 

61109010167  นางสาวธนัชพร กุลนาแพง 

61109010292  นางสาวชนาภัทร บุญประคม 

61109010294  นางสาวชุติกาญจน์ แดงสากล 

261  272  61104010022  นางสาวศวนีย์ เจริญพรประเสริฐ 

61104010188  นางสาวจุฑามาส งอกงาม 

61104010191  นางสาวภัทธิดา แก้วพวง 

61104010291  นางสาวโยษิตา ศิริทอง 

262  273  61109010007  นางสาวนลพรรณ อ้นงาม 

61109010010  นางสาวรุจิรา ธรรมบุตร 

61109010291  นางสาวจิรภัทร์ พยัคสิงห์ 

61109010293  นางสาวชนิภรณ์ เจือจันทร์ 

263  274  62167010043  นางสาวสุณิศา เทพศิริ 

62167010112  นางสาวอภิชญา กระเด่ืองเดช 

62167010116  นางสาวฮัซวานี วงษ์เดอรี 

62167010151  นางสาวทักษิณา พัชนี 

264  275  63109010321  นางสาวฟ้าประทาน จันทร์อ่อน 
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63109010322  นางสาวมูนา แจ่มจันทร์ 

63109010454  นางสาวกัญญาณัฐ เหมือนเพชร 

63109010456  นางสาวเกวลิน อยู่ศิริ 

265  276  61167010034  นางสาวธนาภรณ์ ธานีสูตร 

61167010056  นางสาวภัทรพร ค ากุล 

61167010080  นางสาวอนัญญา สุจริตจันทร์ 

61167010130  นางสาวภัทรกัญญา เสวิกุล 

266  277  63106010037  นางสาวอรัญญา ช่วยชู 

63106010046  นางสาวชลลดา นันทเกษมกาญจน์ 

63106010083  นางสาวณัชชา เจริญย่ิง 

63106010084  นางสาวณัฎฐา สงวนพงษ์ 

267  278  63106010025  นางสาวมิถุนา ปาปะไพ 

63106010053  นางสาวบุญญรัตน์ สกุลเดช 

63106010100  นางสาวพุธิตา พันธ์ุเกตุ 

63106010102  นางสาวภัทรนันท์ มาลาล้ า 

268  279  61104010189  นายชาญเดช ปานเกษม 

61104010279  นายชนัฐพล เกษอยู่ 

61104010294  นายศรีรพล อุณรุท 

61104010299  นายสุวิจักษ์ เจริญสุขกู้เกียรติ 

269  280  63104010366  นางสาวเปมิกา สองทุ่ง 

63104010444  นางสาวเจนจิรา สุพะก า 

63104010446  นางสาวชมพูนุท มีทรัพย์ทอง 

63104010455  นางสาวยศวดี กาญจนชัย 

270  281  61109010089  นางสาวกัญญารัตน์ ปานช่ืน 

61109010370  นางสาวบวรรัตน์ สุวรรณบัตร 

61109010372  นางสาวปนัดดา ดาวตรง 

61109010380  นางสาวสกุลตลา รัตนวาร 
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271  282  62104010120  นางสาวเจนจิรา อินทปัญญ์ 

62104010136  นางสาวเนตรชนก วุฒิพรหม 

62104010150  นางสาวรวี ขันเงิน 

62104010451  นางสาวจีระนันท์ ชนะพล 

272  283  61109010255  นายนฤดล อ่ิมอุดม 

61109010435  นายชาญชัย โกกะนุทรานนท์ 

61109010444  นายธีรภัทร มีธรรม 

61109010452  นายศตวรรษ ภิรมย์สุข 

273  284  61106010014  นางสาวพิชชาภา เจตปริยญาณ 

61106010096  นางสาวนันทิชา ลีลาเศรษฐวงศ์ 

61106010098  นางสาวประภากร ลิมป์ประเสริฐ 

61106010124  นางสาววันธิชา สวัสดี 

274  285  62171010066  นางสาวดวงฤทัย ทรัพย์ทิพย์ 

62171010101  นางสาวสุปัญญา จ าปาทองเทศ 

63171010006  นางสาวชนิตรนัยน์ วรรณรัตน์ 

63171010017  นางสาวปรัชญาภรณ์ รัตนา 

275  286  63104010264  นางสาวกานต์พิชชา แย้มนัดดา 

63104010268  นางสาวญาณินี สิงหนาท 

63104010280  นางสาวปุญญ์ภาณิน วงศ์ณภัชชานันท์ 

63104010379  นางสาวอภิสรา ราชวงศ์ 

276  288  62109010101  นางสาวณิชานาฎ สรรเพชร์ 

62109010103  นางสาวปฐมาวดี ศรีพุทธา 

62109010110  นางสาวอรปรียา เอ่ียมสอาด 

62109010363  นางสาวเพชรลดา ร่ืนเรณู 

277  289  63104010336  นางสาวชุลีพร สิงห์ชัย 

63104010400  นางสาวกิติพร จินดาปราณีกุล 

63104010403  นางสาวณิชาภัทร ถ้ าจันทร์ 
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63104010409  นางสาวเนตรชนก จันทร์เรืองศรี 

278  290  63109010253  นายชริน อินทรพานิช 

63109010263  นายภูธเนศ เทพรักษ์ 

63109010386  นายปฏิภาณ หม้ันจิตร์ 

63109010388  นายภานุพงศ์ พรหมมณี 

279  291  63109010204  นางสาวอนุสรา เก้ือเดช 

63109010325  นางสาวศิริธิดา ดวงบุปผา 

63109010328  นางสาวอลิชา ชัยจันดี 

63109010452  นางสาวกนิษฐา แตงขาว 

280  292  63171010096  นางสาวจิรภิญญา จิตต์ประสงค์ 

63171010098  นางสาวชนมน จันทราประภาเวช 

63171010099  นางสาวณรรฐรส อาจปรีชา 

63171010107  นางสาวรวิสรา นวลจันทร์ 

281  293  61109010056  นางสาวณัฐวิภา เครือเข่ือนเพชร 

61109010207  นางสาวปณาลี ผดุงกิจ 

61171010026  นางสาวพรปวีณ์ ทิวะตรัยพัฒน์ 

61171010118  นางสาวปรียานุช สะเดา 

282  294  61106010080  นางสาวฐานิตา ศรีสมเพชร 

61106010084  นางสาวณัฏฐาพร งามวุฒิชัย 

61106010116  นางสาวรัชดาวรรณ แก้วกอง 

61106010136  นางสาวอิสริยา รองแก้ว 

283  295  63109010264  นางสาวรพีพรรณ แก้วลาด 

63109010389  นางสาวจุฑาวดี เชษฐพัฒนวนิช 

63171010186  นางสาวปวรรัตน์ สระเจริญ 

63171010190  นางสาวลัดดาวัลย์ สิงห์ขร 

284  296  63147010007  นางสาวนลินนิภา ภักดีแก้ว 

63147010021  นางสาวอัคครีมา พ่ึงเอ่ียม 
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63147010037  นางสาวกรวรรณ ชูเงิน 

63147010042  นางสาวบุษยมาส จันทร์แจ้ง 

285  297  63109010326  นางสาวอณามิกา แพรแก้ว 

63109010330  นางสาวกนิษฐา สอนยศ 

63109010331  นางสาวจตุพร ไชยชมภู 

63109010471  นางสาวจิรนันท์ สิงห์นนท์ 

286  298  60112010056  นายกานต์ ดีวัฒนวงศ์ 

60112010075  นายพัทธดนย์ ศรีไทยรักษ์ 

60112010088  นายจิรายุ รุ่งเรือง 

60112010100  นายธนกร เอ้ือบุญญาวัฒน์ 

287  299  63171010041  นางสาวจิณห์นิภา ติยะสันติวงศ์ 

63171010134  นางสาวดารารัตน์ จันทมิตร 

63171010185  นางสาวนวพร ผิวแดง 

63171010199  นางสาวอานุธิดา พิทักษ์ญาณ 

288  300  63104010094  นายบารมี วงษ์พานิชย์ 

63104010097  นายพสิษฐ์ วิเศษโส 

63104010279  นายประพนธ์ มานะเอม 

63104010295  นายอังสดาวุฒิ สรงเนย 

289  301  61104010078  นางสาวณัฐิณี อิงสา 

61104010085  นางสาวธิดารัตน์ อู่เงิน 

61104010087  นางสาวนิศากร ขวัญเมือง 

61104010460  นางสาวพัชนิดา เหมฬา 

290  302  61104010065  นายกรวิชญ์ ใจผ่อง 

61104010066  นายกฤษฎา อุปละ 

61104010077  นายณัฐพร บัวแก้ว 

61104010106  นายสหพล เทศพรม 

291  303  62109010020  นางสาวอนุชล มหาวัน 
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62109010021  นางสาวอภิชญา สิงห์เหาะ 

62109010227  นางสาวธัญชนก สุขวารี 

62109010303  นางสาวกัลยาณี ชุ่มจิตร 

292  305  62109010098  นายกฤษฎา ครุฑากูล 

62109010107  นายภูตะวัน มะมูฮ าหมัด 

62109010241  นายฐาปกรณ์ โสมรักษ์ 

63104010398  นายอัครเดช สุขมูล 

293  306  61106010012  นางสาวเปรมศิริ สีอ่อนน้อย 

61106010061  นางสาวกรรณิการ์ สีทา 

61106010113  นางสาวมนัศรินทร์ ทองมา 

61106010117  นางสาวรัชนีกร พันชน 

294  307  60112010060  นางสาวณัชชา วงษ์พิพัฒน์พงษ์ 

60112010105  นางสาวธีสินี เช่ือมเสรี 

60112010106  นางสาวนันท์นภัส ฉิมสอาด 

60112010120  นางสาวศุภลักษณ์ บ ารุงเชาว์เกษม 

295  308  61106010001  นางสาวฉัตรชนก โชตกิจธนสาร 

61106010046  นางสาวพุธิตา สุวรรณไตร 

61106010068  นางสาวคณัฏฐา ยืนนาน 

61106010109  นางสาวเฟ่ืองฟ้า ลิโคตร์ 

296  309  62109010099  นางสาวกัลยกร กุลสุวรรณ 

62109010105  นางสาวพรทิชา เสียงหวาน 

62109010109  นางสาวสุทธิดา สกุลวา 

62109010250  นางสาววราวรรณ คล้ายสุทธิ 

297  310  62104010117  นางสาวจิราภรณ์ ทองจันทรา 

62104010135  นางสาวนิภาวรรณ หาญณรงค์ 

62104010146  นางสาวพิชญานิน คล้อยน่ิมนวล 

62104010151  นางสาวรัญชิดา ฆานะสิทธ์ิ 
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298  311  63147010036  นางสาวอภิรตา แก้วศรีงาม 

63147010041  นางสาวบุณฑริกา สุระพินิจ 

63147010073  นางสาวธิติสุดา หล้าชน 

63147010074  นางสาวพรรณิภา บุญเจริญ 

299  312  61106010021  นางสาวเขมรินทร์ ขวัญงาม 

61106010050  นางสาววชิราภรณ์ นันทะนี 

61106010054  นางสาวอมลวรรณ แก้วรัก 

61106010063  นางสาวกัญญารัตน์ อรุณเมือง 

300  313  61171010065  นางสาวจีรนันท์ นวลอนันต์ 

61171010070  นางสาวทิชากร ศรีสุพรรณ์ 

61171010078  นางสาวภูญานี เพ็ชรตะคุ 

61171010111  นางสาวเจนจิรา มาบรรดิษฐ 

301  314  62171010086  นางสาวชานิกา นิพลรัมย์ 

62171010159  นางสาววิชญาพร วงศ์ธีรภาพ 

62171010160  นางสาววิลาวัลย์ ม่ังมูล 

62171010163  นางสาวศุภรัตน์ ธรรมมูล 

302  315  63104010216  นายธิเบต ฉิมงาม 

63104010276  นายนฤเบศร์ พวงเมฆ 

63104010281  นายพนา จิตสาคร 

63104010289  นายวุฒิพงษ์ พิงไธสงค์ 

303  316  62171010006  นางสาวญานิศา อินหนู 

62171010058  นางสาวทีน่า เล็กเงาดี 

62171010060  นางสาวปรียาพร คิดสม 

62171010078  นางสาวณิชาภัทร นิมขุนทด 

304  317  62104010292  นางสาวปัณฑิตา แก้วก าพร้า 

62104010294  นางสาวรสทชาติ โตเต็ม 

62104010475  นางสาวญานิกานต์ แก้วโสภา 
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62104010485  นางสาวตวงผกา เสมาเพชร 

305  318  61104010143  นายธีรพงษ์ พนาวัน 

62104010020  นายจิรายุ ไฝคงเงิน 

62104010444  นายธนพล จ าปาทิพย์ 

63104010332  นายวีรพงศ์ เห็มกอง 

306  319  62104010471  นางสาวเขมิกา บัณฑิต 

62104010476  นางสาวณริศรา นิตย์ใหม่ 

62104010477  นางสาวณัฐริณีย์ แย้มพุชชงค์ 

62104010480  นางสาวลัดดาวรรณ กุลกะดี 

307  320  63112010051  นางสาวจิรดา ไชยตา 

63112010066  นางสาวนภัส มุกดาพัฒนากุล 

63112010068  นางสาวน้ าเพชร ต๊ินคลองตัน 

63112010081  นางสาววรินทร์ญา หางแก้ว 

308  321  62104010497  นางสาวทิพวรรณ แย้มชม 

62104010498  นางสาวนริญญา หนาสมัย 

62104010499  นางสาวนิติดา ย้ิมศรีเจริญกิจ 

62104010502  นางสาวสุจิตรา ราชโหดี 

309  323  62109010170  นายคุณาสิน ทองเสน 

62109010258  นายธนธรณ์ วิจิตรกูล 

62109010260  นายวงศกร จิรไมตรี 

62109010413  นายภูรินทร์ พรมชินวงษ์ 

310  324  62109010169  นางสาวกุลสตรี เลิศไธสงค์ 

62109010178  นางสาวบีลาวัลย์ ดงแก้ว 

62109010179  นางสาวปณัชชา สารวิกโยธิน 

62109010466  นางสาวปณิดา พันธะ 

311  325  61104010446  นายวายุ ปุราทานัง 

63104010079  นายชมพูเนกข์ มานอก 
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63104010082  นายฐิติภูมิ บุญประมุข 

63104010269  นายณรงค์รัชช์ ทัดสี 

312  326  63104010341  นางสาวเพ็ญลดา รัตนพาหุ 

63104010343  นางสาวอาริยา ใจอ่อนน้อม 

63104010402  นางสาวฐิติมา บุตรธงชัย 

63104010417  นางสาววรรณธิสา เย็นจิตร์ 

313  327  63171010026  นางสาวภัทราภรณ์ มูลมาก 

63171010035  นางสาวอรวรา หวาง 

63171010036  นางสาวอริสา สิทธิเกษมกิจ 

63171010124  นางสาวอรพินท์ แสงทอง 

314  329  62109010176  นายณัฐวุฒิ หลักค า 

62109010180  นายศรัณธวุฒิ เผาะช่วย 

62109010411  นายภาสกร สุ่มข า 

62109010416  นายสถาพร บุญประดิษฐ์ 

315  330  63104010073  นายกฤษณ์ กิตติธเนศวร 

63104010283  นายพีรภัทร นวลขาว 

63104010293  นายอดิทัต ธูปทอง 

63104010459  นายจักริน แก้วพิทักษ์ 

316  331  62171010035  นางสาวอารยา รัตนกุญชร 

62171010120  นางสาวณิชาภัทร มงคลศิริสุข 

62171010126  นางสาวนริศรา เสียงเพราะ 

62171010135  นางสาววิชญาดา ยังรอด 

317  332  62104010197  นายศรัณย์ อังฉกรรณ์ 

62104010198  นายศักดิภัทร์ เเสงนุภาพ 

62104010371  นายสรณ์สิริ ค าศิรินันท์ 

62104010467  นายกฤษฎา ยงทอง 

318  333  63112010033  นายกวินภพ กัญจนบุศย์ 



ล ำดับท่ี ล ำดับทีม เลขประจ ำตัวนิสิต รำยช่ือในกลุ่ม

รำยช่ือนิสิตแบบกลุ่ม ปีกำรศึกษำ 2564 (รุ่นพ่ี)

จองคิว วันอังคำรท่ี 13 ก.ค. 64  ท่ี https://dormapp.swu.ac.th

                          เวลา 11.00 - 12.00 น. แบบกลุ่ม นิสิตชาย

                          เวลา 13.00 - 14.00 น. แบบกลุ่ม นิสิตหญิง

63112010040  นายรัชพล มณีรัตน์ 

63112010050  นายจักรรัตน์ กนกพาณิชย์ 

63112010061  นายธนธรณ์ อมรรัตนานุกูล 

319  334  63104010346  นางสาวชลิตา ทัดมาลา 

63104010356  นางสาวสุจิตรา ปรีชา 

63104010438  นางสาวสิริยาภรณ์ พิมพ์ราศรี 

63104010442  นางสาวอรพิณ แตงทอง 

320  335  62171010089  นางสาวเบญจรัตน์ ลีลาอาภา 

62171010149  นางสาวธนัญญา กันปู 

62171010173  นางสาวแพรวพรรณ มงคลชัชวาลย์ 

62171010175  นางสาวมณีพร แสงกระจ่าง 

321  336  61109010018  นางสาวชนิกานต์ ถึงสุข 

61109010181  นางสาวฉันท์ชนก ซาลัม 

61109010323  นางสาวรสิตา โงวิกรม 

61109010420  นางสาวพัชรี สารีเครือ 

322  337  61171010085  นางสาวสุมินชา ธรรมกิตติ 

61171010122  นางสาวอริศราพร บุตรอากาศ 

63171010079  นางสาวชนิกานต์ นรสาร 

63171010155  นางสาวกฤติกา ทองเย็น 

323  338  63112010026  นายวรเมธ ศรีบุณยาภิรัต 

63112010060  นายต่อสกุล สมทิพย์ 

63112010065  นายนครินทร์ ชาวชายโขง 

63112010078  นายรณกฤต นิรุตติเมธี 

324  339  63171010024  นางสาวเพชรอารีย์ โพธิรัชต์ 

63171010089  นางสาวศิรภัสสร มีตัน 

63171010117  นางสาวภัคจิรา ประเสริฐเช่ียวชาญ 

63171010121  นางสาวสรณ์สิริ แสวงผล 
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325  340  63171010033  นางสาวสาธิตา สีแดง 

63171010120  นางสาวศศินิภา ภู่ทอง 

63171010221  นางสาวปัทมาวดี เครือบคนโท 

63171010228  นางสาววรรณวนัช ไชยวุฒิ 

326  341  63171010037  นายอิทธิพล บรรจงปรุ 

63171010091  นายเสกสรรค์ มีกุล 

63171010169  นายศรัณญ์ ชีวสิทธิยานนท์ 

63171010180  นายกิติภพ ฉัตรโรจนเดชา 

327  342  62109010242  นางสาวทิพรดา จ านงผล 

62109010353  นางสาวจิตรชญา พิพัฒน์พัลลภ 

62109010357  นางสาวธนพร วงศ์ใหญ่ 

62109010358  นางสาวนัฐวดี รัศมี 

328  343  63106010044  นางสาวจิตประภัสสร ทองยืน 

63106010060  นางสาววันวิสาข์ จันทร์นาค 

63106010079  นางสาวชมพูนุช นิคมประศาสน์ 

63106010114  นางสาวอรนรินทร์ เรืองเจริญ 

329  344  63106010001  นายกฤษดา ทิลา 

63106010031  นายศุภกิตต์ิ ไพเราะ 

63106010091  นายธนากร สีแสงกอ 

63106010099  นายพีรวิชญ์ ค าแดง 

330  345  63109010128  นางสาวสิริกร ข าโพธ์ิทัย 

63109010130  นางสาวสุพิชญา นาคใหม่ 

63109010132  นางสาวอัยยดา พิสัยพันธ์ 

63109010430  นางสาวอรทัย พรหมงาม 

331  346  62147010040  นางสาวเบญจมาภรณ์ จันทิวาริน 

62147010041  นางสาวผาณิตนิภา เกิดศรี 

62147010044  นางสาวรัชต์จิตา โชคสุรวิบูลย์ 
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62147010045  นางสาวสรัณยา บินหะยีอับดุลรอมาน 

332  347  63147010009  นางสาวปิยะวรรณ แก้วปลอด 

63147010023  นางสาวกชกาณ จันทร์รงค์ 

63147010030  นางสาวมลทราทิพย์ บุญมาชารี 

63147010035  นางสาวสิริขวัญ ชาญชัย 

333  348  61106010037  นางสาวพชรพร กลีบทอง 

61106010051  นางสาวศิริยากร เทพรินทร์ 

61106010083  นางสาวณัชชา สิงห์ธงยาม 

61106010088  นางสาวณัฐนิชา จันทร์ดี 

334  350  62104010212  นางสาวนลพรรณ ลาวัง 

62104010265  นางสาวอรุณี สุริอาสน์ 

62104010297  นางสาวอชิรญาณ์ กระแสร์ภาค 

62104010387  นางสาวทิพย์สุดา ใจหงอก 

335  351  62104010214  นายสิทธิชัย วงษ์รัตน์ 

62104010314  นายวิทยา สมมะณะ 

62104010478  นายนฤสรณ์ แปะเง้าสุข 

62104010493  นายณัฐพล คงประเสริฐ 

336  352  60112010044  นางสาวจินต์จุฑา ลีลายนะ 

60112010051  นางสาวภรภัทร สีหะวัฒนกุล 

60112010082  นางสาวกมลพัฒน์ ปิยพงษ์ศักด์ิ 

60112010118  นางสาววันฤดี จันทรศาล 

337  353  62104010306  นางสาวนลิน กาบค า 

62104010310  นางสาวภัทรภรณ์ สิงห์เรือง 

62104010403  นางสาวกิตติยา มากนคร 

62104010417  นางสาวสุวรรณี ชูเชิด 

338  354  63109010234  นางสาวสุจิตรา พุฒชา 

63109010361  นางสาวณหทัย ศรีเชียงสา 
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63109010362  นางสาวณัฐนรี แจ่มนภา 

63109010369  นางสาวศศิธร อุ่มสุข 

339  355  62104010030  นางสาวนภสวรรณ ศรีพักดี 

62104010049  นางสาวรัตติยา โสภิรักษ์ 

62104010053  นางสาวศศิมาภรณ์ จรรยาศิริ 

62104010061  นางสาวอรจิรา สีเทา 

340  356  62171010007  นางสาวฐิติมน ตระกูลมาภรณ์ 

62171010123  นางสาวธัญญลักษณ์ หวานอม 

62171010132  นางสาวปาลิตา เทียนค า 

62171010134  นางสาววรารัตน์ เปรมปิยะกิจ 

341  357  60112010084  นางสาวขวัญพร ด่านวิวัฒน์พร 

60112010101  นางสาวธนภรณ์ ไพเราะ 

60112010145  นางสาวสกาวเดือน ปฏิยัตต์โยธิน 

60112010146  นางสาวสกาวรัตน์ ปฏิยัตต์โยธิน 

342  358  61104010198  นางสาวพรทิพย์ ทศมาศ 

61104010354  นางสาวรุ่งศิริ พิมพ์ทอง 

61104010411  นางสาวปรียาภรณ์ ยอดระบ า 

61104010484  นางสาวชาลินี ผลมะเฟือง 

343  359  62171010015  นางสาวปณิธาน สมภักดี 

62171010124  นางสาวธิญาดา สร้อยประดิษฐ์ 

62171010125  นางสาวนภัสรณ์ สร้อยสิงห์ 

62171010177  นางสาวรุ่งระพี ดุลนกิจ 

344  360  60112010076  นางสาวพิชญา วสุวิทย์ 

60112010102  นางสาวธัญธร จันทร์จิระศานต์ิ 

60112010134  นางสาวอาทิตยา ต้องตรงทรัพย์ 

60112010147  นางสาวสิณัชชา บุญศรี 

345  361  61167010107  นางสาวพิมรัก ปิยะพันธ์ุ 
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62109010192  นางสาวศิริกานต์ พวงมณี 

62109010421  นางสาวชนินาถ เด่นสมุทร 

62109010435  นางสาวสุภาสินี กิติทรัพย์ 

346  362  63167010043  นายชัชนันท์ แก่เมือง 

63167010072  นายพัทธดนย์ วิสาสวัสด์ิ 

63167010081  นายวรพจน์ ประดับเพชรรัตน์ 

63167010156  นายเมธัส ชมเชย 

347  363  60112010121  นางสาวศุภากร พ่วงดี 

61112010018  นางสาวปุญญิศา ฐานิวัฒนานนท์ 

61112010059  นางสาวไรวินท์ แสนศิริ 

61112010088  นางสาวฑิตฐิตา อินตาต่อ 

348  364  62171010025  นางสาวลลิตา ทัพวัง 

62171010034  นางสาวอลีนดา เปล่ียนจรูญ 

62171010119  นางสาวฐิตาภา เปล่ียนกลาง 

62171010133  นางสาวมัญชุพร ศรีวิเศษ 

349  365  62171010022  นางสาวมาธินี ธีรพงษ์พัฒนา 

62171010030  นางสาวสิรินญา พลายจันทร์ 

62171010071  นางสาววันอาภา เดือนแรม 

62171010096  นางสาวกุลธิดา ดาบด้วน 

350  366  62171010027  นายศิวกร คะแนนศิลป์ 

62171010064  นายจิรวัฒน์ เจริญพานิช 

62171010136  นายสันติชัย สีสัน 

62171010168  นายกรโชต ศิรินนทชาต์ 

351  367  62171010008  นางสาวณัฐณิชา หอมเนตร 

62171010009  นางสาวดวงกมล วายุภาพ 

62171010095  นางสาวกิติยา บุญชู 

62171010129  นางสาวนิตา รอดอ่อน 
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352  368  61104010368  นายเจษฎา อ่อนนวน 

61104010401  นายณัฐพงษ์ มาคงกุล 

61104010407  นายนัสรอน เจริญพร 

61104010416  นายพัฒน โฆชบาล 

353  369  61171010008  นางสาวฑิมพิกา ยุวนิช 

61171010017  นางสาวธัญยธรณ์ ชีวพัฒนโรจน์ 

61171010030  นางสาวมนันยา ประทีป ณ ถลาง 

61171010088  นางสาวอารียา สายบุตร 

354  370  62109010147  นางสาวชุติกาญจน์ อภิไธยนนท์ 

62109010379  นางสาวจนิสตา วรรณกลาง 

62109010382  นางสาวชุติมา แมงทับ 

62109010390  นางสาวพันธกมล เรียบร้อย 

355  371  63104010111  นายสรวิชญ์ รัตนลือชากุล 

63104010376  นายธนัช ลาเต้ 

63104010406  นายธีรัช วิจิตรปรีดา 

63104010463  นายนวดล เบญจพล 

356  372  63106010020  นางสาวพวงชมพู มีฤทธ์ิ 

63106010021  นางสาวพัชราพร ขันสิงห์ 

63106010024  นางสาวมาลินี แสงด า 

63106010038  นางสาวอัญชิสา เยาวราฤทธ์ิ 

357  373  62104010042  นายพานุพงศ์ วงษ์สิงห์ 

62104010052  นายวันชาติ ดนตรี 

62104010056  นายสหัสวรรษ วิงวน 

62104010465  นายภูริภัทร์ กล่ินสุต 

358  374  63104010045  นางสาวพิมลพรรณ ศาลากิจ 

63104010046  นางสาวภัทรานิษฐ์ ท่ังสุวรรณ 

63104010051  นางสาววรรณิสา เงินลุน 
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63104010242  นางสาวสุนันทา หงษ์น้อย 

359  375  63109010120  นางสาวเพียงฟ้า ม่ันเจริญศิริ 

63109010291  นางสาวบุษรา เจริญพิทักษ์วงศ์ 

63109010427  นางสาวพิชญาภา ขันสร้อย 

63109010509  นางสาวสโรชา แพงศรี 

360  376  62171010099  นางสาวธนัชญา บุญสร้างสุข 

62171010118  นางสาวจิรนันท์ ข าศรี 

62171010121  นางสาวดวงกมล เนาวโคอักษร 

62171010127  นางสาวนลิตา ตลาดเงิน 

361  377  63109010102  นางสาวกมลชนก บุญศรี 

63109010111  นางสาวธนภรณ์ หนูสอน 

63109010115  นางสาวประกายรุ้ง ปักษิณ 

63109010118  นางสาวพิมพ์ภัสสร ทองไทยสกุล 

362  378  63171010012  นางสาวธนัญญา จุสปาโล 

63171010021  นางสาวพลอยชนก ข าเปล่ียน 

63171010029  นางสาวไรวินท์ เกษปัญญารักษ์ 

63171010034  นางสาวอรชนก เจือจันทร์พิพัฒน์ 

363  379  61171010016  นายธนัยนันท์ ห่วงถวิล 

61171010073  นายธีร์ธวัช สุจริตชีพ 

61171010114  นายณัฐพล เพ็ชรกระต่าย 

61171010120  นายภานุพงศ์ พฤกษชาติ 

364  380  61112010048  นางสาวน้ าฝน หุ้มไธสง 

61112010050  นางสาวปิยธิดา แช่มมณี 

61112010071  นางสาวสุพิชชา สุรพรไพบูลย์ 

61112010074  นางสาวสุวิชญาน์ แก้วศรีทอง 

365  381  63171010009  นายณัฎฐกฤษฎ์ อรุณเกษรฤทธ์ิ 

63171010115  นายนนทพัทธ์ วัฒายุ 
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63171010200  นายเอกภณ ทิพย์คูนอก 

63171010246  นายพัสกร ดอนระหาญ 

366  383  61167010154  นางสาวสโรธร ค าทอง 

62167010017  นางสาววิมลรัตน์ ส่งเสริม 

62167010134  นางสาวเมทินี อยู่ภาโส 

62167010150  นางสาวอารยา บรรจงรักษา 

367  385  62171010050  นางสาวภไทมาศ ดวงแก้ว 

62171010052  นางสาววิภาวีลัคน์ สมเจริญวัฒนา 

62171010104  นางสาวภัคนภัทร ภูรังสีพิสุทธ์ิ 

62171010106  นางสาวรัตนาภรณ์ ศรนรินทร์ 

368  386  63106010061  นางสาววาสิตา พุทธสงกรานต์ 

63106010089  นางสาวธนสิริ ฤทธ์ิสอาด 

63106010098  นางสาวปรารถนา แสงตะวัน 

63106010111  นางสาวศุภิสรา กาละดี 

369  387  63147010039  นางสาวชนิกานต์ แสนสีดา 

63147010040  นางสาวชลดา ศรีบุญ 

63147010043  นางสาวเบญจวรรณ ส าโรง 

63147010055  นางสาวกัญธิฌา ถังเงิน 

370  388  61104010029  นายศุภกฤต รุ่งเรือง 

61104010121  นายกฤษดา ค าพยัคฆ์ 

61104010122  นายกองทัพ เอกวิไล 

61104010142  นายธิวาห์ ตาพ้ัว 

371  389  63104010337  นายธรรศ เกิดทองเล็ก 

63104010354  นายภูวภัสสร์ ชาคริยานันต์ 

63104010410  นายพศวัต ไตรตียะประเสริฐ 

63104010496  นายกิตติพงศ์ บ่อค า 

372  390  62171010037  นางสาวจิราพัชร สิงห์โต 
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62171010055  นางสาวอนันตญา การเพียร 

62171010075  นางสาวสไบเพชร แก้วหล่อน 

62171010107  นางสาวอโณทัย แถบทอง 

373  391  63104010259  นางสาวณัฐนิชา ทองสิน 

63104010362  นางสาวณัฐมน อัตสิทธ์ิ 

63104010367  นางสาวภัทรลดา พลก าแหง 

63104010458  นางสาวอาทิตติญา สมบูรณ์ 

374  392  61106010010  นางสาวนฤสรณ์ วัฒนเข่ือนขันธ์ 

61106010013  นางสาวพรพิมล ราชสมัคร 

61106010035  นางสาวนันทัชพร สถลัชธรรม 

61106010081  นางสาวฐิตาพร เมืองมาค า 

375  393  63147010006  นางสาวธัญรดา เชิดฉ่ิง 

63147010010  นางสาวภัทรสุดา แสงแดง 

63147010033  นางสาววิภาวี อินทร์รัตน์ 

63147010034  นางสาวศิรินภา พิรักษา 

376  394  61109010066  นายประวิทย์ มีตา 

61109010216  นายศุภชัย แก้วอ่วม 

61109010338  นายธีรวัฒน์ ศรีศรี 

61109010348  นายรณกฤต พงษ์พันธ์ 

377  395  62171010003  นางสาวเจนจิรา ทองอาจ 

62171010012  นางสาวนริศรา เสนาบุตร 

62171010014  นางสาวนิตย์รดี วงษ์ขาว 

62171010016  นางสาวปุณญสิริน ดอกไม้ทอง 

378  396  62106010022  นางสาวอารียา รุ่นประพันธ์ 

62106010024  นางสาวกนกวรรณ ชมภูวิเศษ 

62106010094  นางสาววิชญาดา ศรีจันทึก 

62106010118  นางสาวศศิธร เคร่ืองค า 
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379  397  62167010024  นางสาวขวัญหทัย พันธโส 

62167010037  นางสาวพีรภาว์ ต้ังนามประเสริฐ 

62167010082  นางสาวธัญวรัตม์ สาป้อง 

62167010104  นางสาวรักษิณา พูลสวัสด์ิ 

380  398  62109010262  นายณสกลธน สมบัติธีระ 

62109010265  นายรัฐนันทน์ ละออบุตร 

62109010420  นายเกรียงเดช พระธานี 

62109010428  นายพิสิษฐ์ นุตระ 

381  399  61109010157  นายชนัญชน์ เนตรประสิทธ์ิ 

61109010249  นายศรัณยพงศ์ คุณากรพัฒนาการ 

61109010427  นายศรัณวัชร์ พูนจิรานิตย์ 

61109010428  นายศุภกรณ์ เกตุบางลาย 

382  400  62104010068  นางสาวปานหทัย แสนดา 

62104010072  นางสาวศุภาพิชญ์ วิชัยวงษ์ 

62104010378  นางสาวพิมพ์ชนก ไชยวิเชียร 

62104010469  นางสาววิมลสิริ แร่เพ็ชร์ 

383  401  63104010072  นางสาวกมลวรรณ อาสนะ 

63104010096  นางสาวพนารัชน์ ตรัยท่ีพ่ึง 

63104010375  นางสาวณนธิยา เมืองวงษ์ 

63104010505  นางสาวณัฐธิดา ทานะเวช 

384  402  62109010172  นายณัฐกรณ์ เดชศร 

62109010408  นายพิสิทธ์ิ มีศรี 

62109010409  นายพิสิษฐ์ เกตุค า 

62109010415  นายวชิระ มาสกุล 

385  403  63106010116  นางสาวอัญชลิกา สายที 

63106010121  นางสาวกรกนก เจริญสุข 

63106010127  นางสาวพิมพ์ลภัส สุขแสง 
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63106010131  นางสาวสิริลักณ์ บัวงาม 

386  404  61106010015  นางสาวเพ็ญพิชชา เนียมหมวด 

61106010085  นางสาวณัฐชยา นวลใย 

61106010111  นางสาวภาชินี หลีประสิทธ์ิ 

61106010134  นางสาวอัญนิสา โสธรกุล 

387  405  61109010398  นางสาวปิยนันท์ ชีวอารี 

61109010405  นางสาวสุภพร งามโสภาสิริสกุล 

61109010406  นางสาวอนันตญา ศักด์ิสอาด 

62109010138  นางสาวสุพรรษา อ่ าอ่อน 

388  406  62112010047  นางสาวสิริภัสสร พลเจริญ 

62112010051  นางสาวกมลชนก เพ่ิมพูล 

62112010054  นางสาวกัญญาภัค ทองเนียม 

62112010061  นางสาวชุติกาญจน์ โอสถาเลิศ 

389  407  62104010074  นายกันตพัฒน์ ธัญหิรัญเลิศกิจ 

62104010094  นายศรุติ อยู่สุภาพ 

62104010222  นายกฤตนัน กันอิน 

62104010511  นายสุจินดา แสนสุข 

390  408  62104010284  นางสาวจารุณี กล้วยไม้กุลสุข 

62104010288  นางสาวทิพยสุดา ไชยคุณ 

62104010291  นางสาวปรัศนีย์ มูลละหัตร์ 

62104010295  นางสาวศิรประภา คงเจริญ 

391  409  61112010065  นางสาวศศิธร ง้ิวงาม 

61112010066  นางสาวศศินา โมฬี 

61112010067  นางสาวศุภานัน ป้องพันธ์ 

61112010073  นางสาวสุพิชญา ตันติเมธากุลวุฒิ 

392  410  62106010034  นายณัฐชนน ทวีพุดซา 

62106010076  นายณัฐวุฒิ ทิมจ าลอง 
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62106010095  นายวิทวัส ค าอุ่น 

62106010104  นายสิรวิชญ์ รามณรงค์ 

393  411  61171010014  นายธนกฤต วอนยิน 

61171010049  นายปวีณ เฮงพระพรหม 

63171010130  นายวรเมธ บัวแก้ว 

63171010174  นายปัฐนวัฒน์ จูฑะพงศ์ธรรม 

394  412  60112010029  นายธรรมรินทร์ แสงอรุณ 

60112010085  นายจตุพงค์ เสาธงทอง 

60112010129  นายสุพศิน พฤกษเศรษฐ 

60112010131  นายอภิสิทธ์ิ เจริญข า 

395  413  63171010128  นางสาวนันท์นภัส บริมาตุ 

63171010171  นางสาวขวัญชนก สุริยะ 

63171010172  นางสาวนันทนัช โกสิทธ์ิ 

63171010173  นางสาวปวริศา ป่ินใย 

396  414  63104010186  นางสาวสุธิมา ติมอนรัมย์ 

63104010299  นางสาวณิชาภัทร ชมทรัพย์ 

63104010387  นางสาวปาริชาต ยะวงษ์ศรี 

63104010390  นางสาวพรลภัส ชมช่ืน 

397  417  60112010083  นางสาวมากิ วังน้อย 

61112010032  นางสาวจินดารัตน์ วิชัยรัตน์ 

61112010051  นางสาวพรรวินท์ เรืองเสาวพงศ์ 

61112010076  นางสาวอรอมล ทองมา 

398  418  63109010407  นางสาวณัฏฐณิชา ใจบรรทัด 

63109010408  นางสาวณัฐพร ปัทมเศรษฐ 

63109010418  นางสาวศศิกานต์ สังสีมา 

63109010421  นางสาวอภิสมัย ขานไข 

399  419  61104010035  นายณัฐพงศ์ ศรีใส 
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61104010057  นายสิปปกร พูลเพ่ิม 

61104010258  นายนาวิน ดอกมะสังข์ 

61104010262  นายพุทธิพง ก้อนแก้ว 

400  420  61104010047  นายภาณุพงค์ แนวก าพล 

61104010051  นายวิชญ์พล พันเขียว 

61104010256  นายณัฐพล เพ็ชรวงษ์ 

61104010259  นายนาวิน เรืองจันทร์ 

401  421  63112010029  นางสาวอภิชญา จรรยากุล 

63112010042  นางสาวศศิชา วิริยะยุทมา 

63112010043  นางสาวศศิภา กังนิกร 

63112010074  นางสาวพิชชาภา ค ายา 

402  422  61104010010  นายกานต์ อุดมพันธ์ุ 

61104010037  นายธนพล พันโน 

61104010052  นายวีรวิชญ์ บุญรักษาสัตย์ 

61104010254  นายณัฐกฤษ ชัยจิรมงคล 

403  423  63106010004  นางสาวจิรายุ ดอนสามารถ 

63106010054  นางสาวเบญญาภา วิสาปา 

63106010075  นางสาวแก้วเกล้า ชัยศร 

63106010085  นางสาวณัฐธัญวรัตม์ พิริยเมธนันท์ 

404  424  63106010003  นางสาวจิรภิญญา บัวลา 

63106010057  นางสาวรติมา ตรียวง 

63106010063  นางสาวศิรินภา คงอุตส่าห์ 

63106010068  นางสาวอรณิชา เส่ียงฉิน 

405  425  61112010025  นางสาวกชพร ตันปิยะกุล 

61112010045  นางสาวนงรัตน์ หลวงอ ามาตย์ 

61112010060  นางสาววรัชยา ชาวน้ าวน 

61112010101  นางสาวอริสา สิมกันยา 
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406  426  62171010001  นางสาวจันทรรัตน์ อดิศรวรกิจ 

62171010002  นางสาวจิดาภา เพ็ชร์หล า 

62171010013  นางสาวนิชานันท์ แก้วนวลพันธ์ุ 

62171010018  นางสาวพิมพกานต์ เมฆทับ 

407  427  63106010035  นางสาวอภิญญา ค าปล้ืม 

63106010072  นางสาวมนัสนันท์ สาโรจน์ 

63106010092  นางสาวธัญญารัตน์ สุดตะบุตร 

63106010094  นางสาวนันท์ณภัส พรมโต 

408  428  61104010202  นางสาวสายฝน สุวรรณแสน 

61104010358  นางสาวสุดารัตน์ ถัดทะพงษ์ 

61104010372  นางสาวฐิติพร แสงงาม 

61104010390  นางสาวเสาวนีย์ เกติยะ 

409  429  63104010368  นางสาวภาวริณ ขันทอง 

63104010382  นางสาวชมภูนุช ชมภูรัตน์ 

63104010445  นางสาวชนกานต์ อนุญาหงษ์ 

63104010449  นางสาวโชติกา บุญสยาม 

410  430  62171010028  นายศิวสรรค์ ศรีภัทรานุสรณ์ 

62171010033  นายอลงกรณ์ ดีจ้าย 

62171010070  นายวันชัย แสนหาญ 

62171010122  นายธนพล ไชยสวัสดิโชติ 

411  431  61104010098  นายภานุวัฒน์ หารพรม 

61104010104  นายวิษณุ ขันตี 

61104010116  นายอภิสิทธ์ิ สุขเกิด 

61104010461  นายพัทธดนย์ ตรีกุย 

412  432  63104010286  นายวสุธร โกวิทย์ 

63104010288  นายวัฒนชัย คู 

63104010291  นายศิรณัฏฐ์ มาลีหวล 
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63104010377  นายศิวกร ตาแก้ว 

413  433  62112010010  นางสาวมณีรัตน์ ไตรวิวัฒน์วงศ์ 

62112010060  นางสาวชวัลลักษณ์ จรรยาสิงห์ 

62112010062  นางสาวญานิกา ชยาวนิช 

62112010084  นางสาวภัทราวรรณ ธรณี 

414  435  63171010101  นายธีรภัทร เรือนประภัสสร์ 

63171010102  นายนพรัตน์ เกตุคง 

63171010139  นายรัชกฤช นารารัฐกุล 

63171010234  นายอดุลยวัฒน์ ใยดี 

415  436  61112010021  นางสาววาสิตา มีสมรรถ 

61112010022  นางสาวศรินทิพย์ ฉายา 

61112010036  นางสาวรชนิชล ภาคนอก 

61112010043  นางสาวธัญพร จรูญจินดากุล 

416  437  63109010103  นายจิรัสย์ธร สุขะชีวานนท์ 

63109010119  นายพีระพงษ์ อุไชย 

63109010290  นายทวีวัฒน์ ทุเครือ 

63109010294  นายศุภกร ธีรมาศมงคล 

417  438  63104010004  นางสาวชลดา เก๋าหลิม 

63104010310  นางสาววีร์สุดา จ าปา 

63104010395  นางสาวลัดตะวัน นันหทัย 

63104010475  นางสาวนภัสสร เอ้ือนยศ 

418  439  62109010269  นางสาวจิณห์วรา เดชะศิลารักษ์ 

62109010270  นางสาวเจนณิสา ชุ่มเย็น 

62109010285  นางสาววรินทร์ธนาตษ์ จันทรานนท์ 

62109010438  นางสาวจิรานันท์ ปันม้า 

419  440  61167010118  นางสาววรัญญา บุญถนอม 

61167010120  นางสาววัชรี ยอดด าเนิน 
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61167010147  นางสาวปิยธิดา เสียงใส 

61167010150  นางสาวภนิชดา แผนสนิท 

420  441  61104010310  นางสาวณชนก ค าแสง 

61104010432  นางสาวณัฐพร อินทรฤทธ์ิ 

61104010445  นางสาวลักษมี ปู่สละ 

61104010447  นางสาวศกลวรรณ ศรีสมภาร 

421  442  63109010304  นายกองทัพ ศรีฟ้า 

63109010458  นายธนบัตร ไทรเกต 

63109010463  นายภัทรพล สังข์รุ่ง 

63109010466  นายวัชรกร ธนาเขมรักษ์ 

422  443  61104010083  นายธนากร เรืองแสง 

61104010110  นายสหัสวรรษ เรือนทอง 

61104010119  นายอานนท์ นากปัด 

61104010364  นายคณัสนันท์ มะโนลา 

423  445  61104010201  นางสาวศศิกานต์ บ ารุงจิตร์ 

61104010348  นางสาวนูรอานีส หะยีอารง 

61104010352  นางสาวรัตติกาล ปานพืช 

61104010371  นางสาวซอฟียะ นิมี 

424  446  61112010001  นายชลสิทธ์ิ จันหอม 

61112010002  นายณัชพล กรุณา 

61112010006  นายฐิติกร จงวิลาสลักษณ์ 

61112010037  นายชัชพงศ์ ต้ังจิตอภิชัย 

425  447  63104010252  นางสาวธนพร จิตรจ านงค์ 

63104010339  นางสาวบุษกร มัชบัญฑิต 

63104010342  นางสาวมุกอรบุษย์ หวานค า 

63104010494  นางสาวหงสมนต์ สีห์บุญธนาวดี 

426  448  60112010115  นางสาวภัทรวรินทร์ จันทรเกษมชัย 
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60112010122  นางสาวสาธิดา ตีรณอมรวงศ์ 

60112010128  นางสาวสุปราณี จอกทอง 

60112010130  นางสาวหทัยรัตน์ เนินโพธ์ิ 

427  449  60112010086  นางสาวจรรยพร ขันจ านงค์ 

60112010107  นางสาวนันท์นภัส สหเจริญวงศ์ 

60112010108  นางสาวบัณฑิตา ศรีประพันธ์ 

60112010141  นางสาวดวงกมล ชลอเดช 

428  450  61104010192  นายศรเทพ สุรพลชัยชาญ 

61104010274  นายกฤษฎาธาร เเก้วสว่าง 

61104010282  นายธนพล โพธิพล 

61104010296  นายสรวิศ ลุนละราช 

429  451  63171010123  นางสาวอภินันท์บุตรี วงศ์เดิมดี 

63171010126  นางสาวอารดา รามวงศ์ 

63171010156  นางสาวกิติยาภรณ์ โพธ์ิไพร 

63171010157  นางสาวคุณัญญา สุวิมลโกศล 

430  452  62112010006  นายนันทศักด์ิ เนตรปทุม 

62112010016  นายอาชัญวิชญ์ ศุภมิตรกฤษณา 

62112010023  นายชญานนท์ สุวรรณะ 

62112010091  นายวัศพล ปรีชา 

431  453  63109010198  นายเวชประเสริฐ์ บุญมี 

63109010200  นายศักดิธัช วงษ์ม่ัน 

63109010201  นายสิทธาดา งามประเสริฐ 

63109010445  นายกษิดิศ เปาวสันต์ 

432  454  61171010087  นายอัครพล จิวรรจนะโรดม 

62171010102  นายชัยธัช เทพารักษ์ 

63147010026  นายเนรมิต สุเทศ 

63171010052  นายพิชญากร พันเทศ 
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433  455  62109010198  นางสาวภัทรานิษฐ์ สืบปรุ 

62109010437  นางสาวกานต์มณี นิลพงศ์ 

62109010440  นางสาวไตรทิพย์ เคหะนาค 

62109010444  นางสาวบัวบุญ ฤทธ์ิกระจ่าง 

434  456  63104010049  นางสาวรุ่งเพชร ตรีพาทย์ 

63104010058  นางสาวสุวีรยา โลพลพิศ 

63104010232  นางสาวรัฐมล เกียรติวุฒิ 

63104010241  นางสาวสุชาดา ประสิทธ์ิ 

435  457  63106010017  นางสาวปฏิมา อุตะปะละ 

63106010026  นางสาวโยษิตา ศรีพรม 

63106010036  นางสาวอรชพร แก้วศิริโกมล 

63106010039  นางสาวไอรดา ชมกิจ 

436  458  61112010028  นางสาวกุลนิษฐ์ สิริปกรณ์ชัย 

61112010029  นางสาวกุลภรณ์ สุรชัยรัฐกุล 

61112010085  นางสาวจิรัชญา วงษ์ชุ่มเย็น 

61112010098  นางสาวสุชาดา ทัพฤทธ์ิ 

437  459  63109010148  นายธีรภัทร์ ชัยเจริญ 

63109010158  นายภาณุพงศ์ สุพร 

63109010159  นายมงคลวิทย์ ศรีสิงห์ 

63109010436  นายพงศิวัฒน์ วงศ์จงใจหาญ 

438  460  62104010217  นางสาวจุฑาภรณ์ ศิลาโชติ 

62104010398  นางสาวสุนิศา ราษีมิน 

62104010424  นางสาวพัทธ์ธีรา สีนนท์ 

63104010258  นางสาวณัฐกฤตา อินค า 

439  461  60112010046  นางสาวศุภิสรา แสนหม่ืน 

60112010048  นางสาวชลลดา เชยชม 

60112010091  นางสาวชญากาญ เจิมศิริ 
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60112010149  นางสาวมาริสา มะยูโซ๊ะ 

440  462  61104010093  นางสาวประไพพรรณ ทิพกฤตนรเสฏฐ์ 

61104010105  นางสาวศุภธิดา สาระอินทร์ 

61104010462  นางสาวพันธิสา แก้วสุข 

62104010395  นางสาวรัญชิดา รอบรู้ 

441  463  61104010067  นางสาวกวินนา แซ่ต้ัง 

61104010094  นางสาวปุณนภา ลาธุลี 

61104010463  นางสาวรัตนากร ศรเสนา 

63104010195  นางสาวอรุณโรจน์ ไวทยะวานิชกุล 

442  464  63104010025  นายกีรติ น้อยนนท์ 

63104010062  นายอัมฤทธ์ิ เก้ือกูล 

63104010199  นายกฤษณพล เสมอใจ 

63104010201  นายกันตวิชญ์ ช่างเรือ 

443  465  61109010121  นางสาวปฐมาวดี สืบส าราญ 

61109010245  นางสาวธันยกานต์ ซ่ือสัตย์สกุล 

61109010415  นางสาวธิดารัตน์ เสียงเย็น 

61109010421  นางสาวไพลิน สุขชนะ 

444  466  61104010081  นายธนโชติ อ่อนนะนัย 

61104010197  นายบุญปล้ืม วนะสิทธ์ิ 

61104010397  นายจิตติพงษ์ ทิพยานนท์ 

61104010482  นายก้องเกียรติ ศรีหาค า 

445  467  62104010327  นางสาวสุธิษา ทองชู 

62104010390  นางสาวนฤมล ล่ิมเส้ง 

62104010394  นางสาวพรทิพย์ แซ่จ๋าว 

62104010427  นางสาวภัทรวดี ไตรนาจา 

446  468  63104010198  นายกมลาสน์ ทองนพรัตน์ 

63104010203  นายจารุพัฒน์ สุภาทิพย์ 
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63104010213  นายธนพล พรมเสน 

63104010243  นายอภิสิทธ์ิ ทวินันท์ 

447  469  62112010009  นางสาวพุทธิมน รัตนเสรีกุลชัย 

62112010049  นางสาวอลิชา อินทร์สุข 

62112010055  นางสาวกานต์ชนก ยาวะระ 

62112010090  นางสาววรรณวิสา สฤษด์ิชัยนันทา 

448  470  63104010027  นางสาวจารุวรรณ เผ่าพันธ์ุดี 

63104010028  นางสาวจิราวรรณ เผ่าพันธ์ุดี 

63104010197  นางสาวกนกแข งอมสระคู 

63104010240  นางสาวสิวินีย์ สุรกา 

449  471  63104010118  นางสาวอาภัสรา ภักดีจ ารูญ 

63104010275  นางสาวธีรนาฏ แสงน่วม 

63104010312  นางสาวอภิชญา ชูศรีทอง 

63104010461  นางสาวณัฐวรา พลรัตน์ 

450  472  62167010012  นางสาวนภัสสร นพคุณ 

62167010048  นางสาวนุชนภา บุญปกครอง 

62167010050  นางสาวพรนภา นาทันลิ 

62167010130  นางสาวพิมพ์วรีย์ มาลา 

451  473  62104010025  นายณัฐวุฒิ ธิศรี 

62104010048  นายภโวทัย แจ่มแจ้ง 

62104010054  นายศุภกร จันทร์อบ 

62104010166  นายกฤตภาส ช่ืนดอนกลอย 

452  474  62171010019  นางสาวพีระยา ศรีหาตา 

62171010029  นางสาวศุภากร อรรถชัยนุกูล 

62171010031  นางสาวสิรินทิพย์ บุญสิน 

62171010048  นางสาวพจมาน มะลินิล 

453  475  63104010002  นายจิรบดินทร์ ประณีหัศ 
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63104010178  นายวศิน สุรนิตย์ 

63104010181  นายศักดิธัช ไวทย์รุ่งโรจน์ 

63104010187  นายสุรเชษฐ์ ช่ืนอร่าม 

454  476  61109010240  นางสาวสุจิตตรา ฟักสมบูรณ์ 

61109010241  นางสาวสุพัสสรา ศรีบัว 

61109010387  นางสาวชนิกานต์ จันธิมา 

61109010396  นางสาวนภัสสร เกษรมาลา 

455  477  63171010027  นางสาวมณีพร เก่งการพานิช 

63171010081  นางสาวณัฐพิมล แต้มลึก 

63171010085  นางสาวนงลักษณ์ ช่างกลึง 

63171010088  นางสาวรวิสรา มีธรรม 

456  478  61109010013  นายกษมะ คงเมือง 

61109010047  นายคุณากร ภิรมย์เลิศ 

61109010206  นายปฐมพร อุ่นยวง 

61109010334  นายกฤษฎี โอฐธนู 

457  479  62106010077  นางสาวตรีรัตน์ พูเบียะ 

62106010089  นางสาวแพรวมณี อินทศร 

62106010096  นางสาววิลาสินี พันแสนเฉลิมรัตน์ 

62106010120  นางสาวศิริขวัญ จันทร์แดง 

458  480  62109010032  นางสาวณัฐชา รุ่งก าจัด 

62109010059  นางสาวอรอุมา เตียนพลกรัง 

62109010186  นางสาวชนิจตรา แสงสว่าง 

62109010193  นางสาวสุกันยา แสงจันทร์ 

459  481  62104010321  นางสาวปาณิศา มีบัว 

62104010386  นางสาวณพัศชามาศ จันตา 

62104010411  นางสาวนริศรา ภูมิหิรัญ 

62104010416  นางสาวศิริลักษณ์ ทองหล่อ 
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460  482  60112010052  นางสาวศันศนีย์ เหลืองทอง 

60112010074  นางสาวเปมิกา แย้มผกา 

60112010117  นางสาววริษฐา คุณเท่ียง 

60112010139  นางสาวณัฐริมา เอ่ียมโซ้ 

461  483  60112010017  นางสาวศิริรัตน์ บุญภักดี 

60112010094  นางสาวชลธิชา ดวงไชย 

60112010104  นางสาวธันยพร ประเสริฐศักด์ิ 

60112010132  นางสาวอริสรา กาญจนบัตร 

462  484  61109010193  นายกวินท์ ภูแล่นปิว 

61109010195  นายคุณานนต์ เรือนเหล็ก 

61109010337  นายทัศนเทพ อิทธิพล 

61109010346  นายภูริช สลามเต๊ะ 

463  485  61112010057  นางสาวภูสุดา ริยาพันธ์ 

62112010037  นางสาวอรปรียา ล่ันซ้าย 

62112010039  นางสาวปัญณ์วลิณ หิรัญเรืองโชค 

62112010063  นางสาวฐิตา จ้อยนุแสง 

464  486  62104010220  นางสาวลดารัตน์ ทัดแก้ว 

62104010320  นางสาวนฤวรรณ บวรสถิรกุล 

62104010418  นางสาวญานิกา ทองมูล 

62104010479  นางสาวปภัสรา ฉิมมาลา 

465  487  62171010040  นางสาวณัฐกาน บ ารุงรักไทย 

62171010056  นางสาวอนิตา สีมี 

62171010098  นางสาวชนิกานต์ สรยุทธยรรยง 

62171010128  นางสาวนวพรรณ จรรยาเมธากุล 

466  488  61109010057  นายตะวัน ญานเสถียร 

61109010081  นายวีรภัทร พานิช 

61109010086  นายหมัดยาซีน ทิพย์หมัด 



ล ำดับท่ี ล ำดับทีม เลขประจ ำตัวนิสิต รำยช่ือในกลุ่ม

รำยช่ือนิสิตแบบกลุ่ม ปีกำรศึกษำ 2564 (รุ่นพ่ี)

จองคิว วันอังคำรท่ี 13 ก.ค. 64  ท่ี https://dormapp.swu.ac.th

                          เวลา 11.00 - 12.00 น. แบบกลุ่ม นิสิตชาย

                          เวลา 13.00 - 14.00 น. แบบกลุ่ม นิสิตหญิง

61109010349  นายรัชพล เทวะปรมาภรณ์ 

467  489  60112010008  นายธนกฤต อุดมสรรพ์ 

60112010055  นายกฤตธี พูลช่วย 

60112010090  นายเฉลิมพงษ์ นวลจันทร์ 

60112010127  นายสุทัศน์ สุขสวัสด์ิ 

468  490  62109010272  นางสาวชัญญาภัส กล่ินหอม 

62109010274  นางสาวณัฏฐ์ชุดา วุฒิพันธ์ุธนากุล 

62109010281  นางสาวพิชญาณิน สุวรรณโชติ 

62109010287  นางสาวศิริลักษณ์ คล้ าสกุล 

469  491  60112010042  นายศุภศิษฏ์ งามเกษมสันต์ 

60112010097  นายณัฐวัฒน์ ตรงศิริวัฒน์ 

60112010119  นายศานิตย์ สุวรรณกล่อม 

60112010133  นายอัมรินทร์ มีบุญญา 

470  492  62167010098  นางสาวปุณยนุช พูดหวาน 

62167010102  นางสาวมนัญชยา สังข์ทอง 

62167010103  นางสาวมัณธินี นาสิงทอง 

62167010110  นางสาวสุภาวดี อานทอง 

471  493  61104010195  นางสาวชนิกานต์ พูลเกิด 

61104010200  นางสาวมนสิยา วงษ์แสง 

61104010353  นางสาวรุ่งณภา ศรีนาค 

61104010383  นางสาวมัทรี สะมะลิ 

472  494  61167010095  นางสาวช่อลัดดา นางหลาด 

61167010098  นางสาวญดาพร เกษแก้ว 

61167010101  นางสาวดลรดา มะลิค า 

61167010155  นางสาวสายธาร ธรรมคุณ 

473  495  61104010370  นางสาวชุติกาญจน์ กาหลง 

61104010377  นางสาวธิดารัตน์ ม่ิงอรุณ 
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61104010378  นางสาวนันทการ พลฤทธ์ิ 

61104010398  นางสาวเจนจิรา ยอแสง 

474  496  63104010095  นายปรัชญ์ ศรีวาลัย 

63104010114  นายสุทธิภัทร วิศุภกาญจน์ 

63104010273  นายดุษฎี โคตรกว้าง 

63104010290  นายศักด์ิชาย จิตรบาน 

475  497  61104010190  นางสาวนรีกานต์ สุทธิดี 

61104010193  นางสาวอาทิตยา วงษ์ทองดี 

61104010278  นางสาวจุฑามาศ จิตรพล 

61104010295  นางสาวศลิษา ฐปัณพงศธร 

476  498  62109010226  นางสาวธนสร ธัมพาณิชย์สกุล 

62109010305  นางสาวจุฑามาศ รอดกล่ิน 

62109010309  นางสาวธนวรรณ ติขิณัญญากูล 

62109010457  นางสาวภัคธีมา จากน่าน 

477  499  61171010019  นางสาวนัชพร พ้นภัย 

61171010057  นางสาวพันธ์วิรา สร้อยมาลา 

61171010062  นางสาวเกตุแก้ว วงศ์บัวสอน 

61171010107  นางสาวกมลวรรณ จิตรบรรจง 

478  500  61106010007  นางสาวธนัชชา เช้ือนาวัง 

61106010058  นางสาวอันนา เลิศล ายอง 

61106010105  นางสาวพรธิดา บุญยอ 

61106010125  นางสาววาสนา วัฒกพาณิชย์ 

479  501  62104010301  นางสาวชาลิสา การร่ืนศรี 

62104010319  นางสาวธัญชนก สุขกล่ิน 

62104010324  นางสาวภัทรียา เปรมกมล 

62104010483  นางสาวเกศราพร สมานมิตร 

480  502  61104010025  นางสาวกุลสตรี นวลสมศรี 
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61104010146  นางสาวนิรมน พินดิษฐ์ 

61104010479  นางสาวสุภาพร หนูนาค 

62104010046  นางสาวฟ้าลิตา หนูสลุง 

481  503  60171010185  นางสาวปาณิสา พ่ึงพิมาย 

61104010212  นางสาววนิดา เรือนนุช 

61104010366  นางสาวจิรนุช สุวรรณจิระ 

61171010103  นางสาววีรยา ทองออน 

482  504  62109010108  นายภูรี เช้ืออาษา 

62109010244  นายธนินท์รัฐ มานะ 

62109010245  นายบุรธัช เช้ือสกุล 

62109010249  นายเริงฤทธ์ิ ดวงจันทร์ 

483  505  62104010309  นางสาวพรรณนิภา สืบนิคม 

62104010484  นางสาวคมคาย พรมมี 

63104010260  นางสาวณัฐวดี อุทุม 

63104010262  นางสาวธนัชณันฑ์ ฉ่ าสาตร์ 

484  506  61104010097  นางสาวภัทรภร ชาญศรี 

61104010100  นางสาวรัชณีกร นิรารมย์ 

61104010113  นางสาวสุทธาสา พรหมศรี 

61104010134  นางสาวทัศญา ย่ังยืน 

485  507  61167010008  นางสาวอัมพุชินี อนุตรเศรษฐ์ 

61167010018  นางสาวกมลวรรณ สุทธิผล 

61167010027  นางสาวณัฎฐา จิตรพล 

61167010051  นางสาวพิณรดา ศิริศักด์ิสกุล 

486  508  62167010031  นางสาวธนภรณ์ สุสุทธิ 

62167010085  นางสาวนรมน จุลเจริญ 

62167010091  นางสาวบุญสิตา เกตุนามญาติ 

62167010101  นางสาวพิมพ์ฬภัส เอ่ียมธนากุล 
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487  509  63106010012  นางสาวนงนภัส พรภาวนาเลิศ 

63106010048  นางสาวณัฐชา วัฒนานคร 

63106010065  นางสาวสุดารัตน์ ส่งศรี 

63106010101  นางสาวฟิรเดาส์ ตาเย๊ะ 

488  510  61104010209  นางสาวนัฐพร อ่อนศรี 

61104010217  นางสาวสุปรียา สีท ามี 

61104010413  นางสาวปิยฉัตร เกิดศรี 

61104010422  นางสาวอรรัมภา เหมสะอาด 

489  511  63109010006  นางสาวณัชชา ยงย่ิง 

63109010017  นางสาวภัทราภรณ์ รูปโฉม 

63109010248  นางสาวอติกานต์ จรกระจ่าง 

63109010372  นางสาวเอนิต้า สืบประยูร 

490  512  61171010089  นางสาวชนาพร ปานเกตุ 

61171010090  นางสาวณปภัช สังข์ประไพ 

61171010091  นางสาวทิพวรรณ แสนจันทร์ 

61171010128  นางสาวอริศรา ใจอารีย์ 

491  513  62104010066  นายณัฐภูมิ คงเพชร 

62104010270  นายชลชลิต สุภานิช 

62104010280  นายอังกูร ปโยนิธิธ ารง 

62104010380  นายวรวุฒิ ปกรณ์ธนภัทร 

492  514  61112010003  นางสาวธนัชชา อุตพรหม 

61112010014  นางสาวจณัญญา ศรีสุข 

61112010040  นางสาวณัฐฑริกา คงประเสริฐ 

61112010097  นางสาวสมิตา ผลเรืองวิไลแสง 

493  515  60112010040  นางสาวศุทธินี ทศพรพิทักษ์กุล 

60112010049  นางสาวณัชชา ร้อยแก้ว 

60112010092  นางสาวชญานิศ ก่ิงสดศรี 
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60112010137  นางสาวณัฐชา ขันทา 

494  516  62104010014  นางสาวสโรชินี สุเมธบัณฑิตกุล 

62104010100  นางสาวชัชชนก พูกองชะนะ 

62104010111  นางสาวสุดารัตน์ พันธ์พงษ์ 

62104010360  นางสาวเบญจวรรณ ยมฤทธ์ิ 

495  517  61104010199  นางสาวภูริชญา นามมะปราง 

61104010347  นางสาวนุชจรี สิทธิมหาทรัพย์ 

61104010349  นางสาวปวีณา ป่ินใย 

61104010355  นางสาววชิรญาณ์ จันทร์สกุล 

496  518  61112010027  นางสาวกัลยพัชร เพชรพิมานวงศ์ 

61112010070  นางสาวสุตาภัทร ประสิทธ์ิเสริฐ 

62112010070  นางสาวณัฐพร วณิชชากร 

62112010081  นางสาวปรีญารัตน์ บุญญานุกูลกิจ 

497  519  61167010104  นางสาวประภาวดี แสงวิถีชัย 

61167010115  นางสาวรพีพัฒน์ พูโคตร 

61167010140  นางสาวกนกรักษ์ ศิริปโชติ 

61167010156  นางสาวอภิญญา นิลคูหา 

498  520  63109010141  นายจิรพนธ์ สีแสงน้อย 

63109010143  นายชัชวาล ค าใจ 

63109010147  นายธนะธงชัย สุมณฑา 

63109010151  นายปฏิภาณ บุตรแสง 

499  521  62104010079  นางสาวชนากานต์ กล่ินน่ิมนวล 

62104010095  นางสาวศศิกานต์ ด่านเรือ 

62104010245  นางสาวรัตนพร เวียงค า 

62104010255  นางสาวสุจิตรา เร่งพัฒนา 

500  522  61104010233  นายธีรพงศ์ ทองผุด 

61104010234  นายบวรรัตน์ เจริญทนัง 
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61104010313  นายพิเชษฐ์ วู 

61104010437  นายนัทธวัฒน์ บัวเอ่ียม 

501  523  63106010043  นางสาวจันธิดา บุญสุภา 

63106010066  นางสาวสุทธินี ชายทวีป 

63106010081  นางสาวชาลิสา ทวีบุรุษ 

63106010108  นางสาววานิณี อ่ิมทรัพย์ 

502  524  62104010229  นายชยณัฐ แก้วกุล 

62104010248  นายวรารักษ์ วาหะรักษ์ 

62104010336  นายธนภัทร สุธาชีวะ 

62104010514  นายณัฐพงศ์ เพชรรี 

503  525  61171010020  นายนัฐพงศ์ บ ารุงอิสลาม 

61171010061  นายกิตติศักด์ิ ภัทรเธียรชัย 

61171010066  นายชัชชล ชัยสันติกุล 

61171010130  นายกรพล คมง้าว 

504  526  61104010222  นางสาวจิตรค าภรณ์ จรพิภพ 

61104010306  นางสาวฐิตาภรณ์ จรุงพันธ์ 

61104010340  นางสาวกีรติ ศรีจ าปา 

61104010341  นางสาวไคริกา วานิชกร 

505  527  62104010190  นายพลกฤต สมเพ็ง 

62104010204  นายสุวรรณทัตษ์ เหลืองผดุง 

62104010257  นายอาทิตย์ อุทัยแจ่มศรีผล 

62104010508  นายภาธร ค ารามพล 

506  529  61109010112  นางสาวเพ็ญพิมล ค้ าชู 

61109010156  นางสาวปณิตา ทองตากร 

61109010237  นางสาวพรภัสสร พันธ์เทียน 

61109010399  นางสาวพฎาพร ศรีธรรมมา 

507  530  63109010292  นางสาวพณสวัสด์ิ ศรีสวัสด์ิ 
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63109010293  นางสาวพิชญา วิบูลย์เช้ือ 

63109010295  นางสาวอมิตา อับดุลลากาซิม 

63109010426  นางสาวธิติมา ภูช่างทอง 

508  531  62112010019  นางสาวขวัญกวินท์ ธนเสถียรธานนท์ 

62112010072  นางสาวทยา วงศ์วังไพศาล 

62112010088  นางสาวยุวธิดา ล่ามละคร 

62112010093  นางสาวสรนันท์ สันติรณนรงค์ 

509  532  62104010080  นางสาวชาลิสา โมรา 

62104010084  นางสาวเทอดจิตต์ ด าเนินงาม 

62104010096  นางสาวสุชานันท์ สุปินณะ 

62104010506  นางสาวธัญวรัตน์ เสริฐวาสนา 

510  533  62104010086  นายธนาธร บุญม่วง 

62104010089  นายปิรามิต น้ าทิพย์ 

62104010092  นายรชต มาประเสริฐ 

62104010244  นายรังสรรค์ สินธุเกิด 

511  534  61104010088  นายเนติภูมิ แก้วมณฑา 

61104010107  นายสหรัฐ จันโสดา 

61104010109  นายสหัสวรรษ นาคอินทร์ 

61104010115  นายอดิศักด์ิ จิตบุญญาพินิจ 

512  535  62167010146  นายเศรษฐพงศ์ จันทวงษ์ 

63167010014  นายธนายุทธ ชนะมาร 

63167010114  นายอัฐพล แก้วเรือง 

63167010140  นายธีรภัทร พินิจการ 

513  536  60112010096  นายณัฐกมล รวยดี 

60112010113  นายพลวัฒน์ วัชรฐิตนันท์ 

60112010124  นายสิริเชษฐ์ ฉัตรชวินพร 

60112010138  นายณัฐนนท์ เอมะสุวรรณ 
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514  537  63112010021  นางสาวธนารีย์ สองสุข 

63112010027  นางสาวศิรวิทย์ พิมลทีป 

63112010063  นางสาวธัญชนก มุมทอง 

63112010070  นางสาวปรารถนา ชารีผาบ 

515  538  61109010015  นายจักรภัทร พลสามารถ 

61109010023  นายธนบดี แสนวงษ์ 

61109010191  นายอัมรินทร์ ชวาลิต 

61109010328  นายศุภชาติ บุญเจริญ 

516  539  61104010071  นายเกียรติศักด์ิ ชิราวุธ 

61104010095  นายพงศกร รักษจิตต์ 

61104010096  นายพงศ์พิสุทธ์ิ ทองสุข 

61104010459  นายนวสุ รักขภูมพันธ์ 

517  540  61167010021  นายจอมพล ว่องประเสริฐชัย 

61167010032  นายธนเดช วัฒนาสิทธิกมล 

61167010035  นายธเนศ บุญศิริธร 

61167010079  นายอนพัทย์ พรมสามพราน 

518  541  62104010315  นางสาววีรดา ทรัพย์โสภณ 

62104010409  นางสาวณิชากร ซากะ 

62104010482  นางสาวกณัฐฐา หมัดรัง 

62104010488  นางสาววันวิสา บินหวัง 

519  542  62167010036  นางสาวปาริตา แอด า 

62167010080  นางสาวดุสิตา เชยมาน 

62167010105  นางสาววรันญา พุดปาด 

62167010115  นางสาวอัสมาภร มูฮ าหมัด 

520  543  61167010038  นางสาวธัญญรัตน์ บุญรอดจุ้ย 

61167010042  นางสาวนวรินทร์ สภาพการ 

61167010048  นางสาวพรทิพา ต้ังตรงปัญญากุล 
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61167010128  นางสาวพรนภัส เรือนทองดี 

521  544  61104010084  นางสาวธัญญลักษณ์ กาจักร์ 

61104010101  นางสาวรุจระวีย์ ใจดี 

61104010114  นางสาวสุวพัฒน์ พลหาญ 

61104010483  นางสาวศิรินยา แสนโม่ 

522  545  63167010037  นางสาวฉัตรชนก จันทร์สว่าง 

63167010038  นางสาวฉัตราภรณ์ ทวีสุข 

63167010040  นางสาวชนิดาภา ช้างเนียม 

63167010070  นางสาวพรชิตา จิตรนอก 

523  546  62167010005  นางสาววชิราภรณ์ น้อยฤทธ์ิ 

62167010060  นางสาวกานดาภร เฮงชนกนันท์ 

62167010079  นางสาวณัฐชารีย์ สาธารณพร 

62167010092  นางสาวบุษยาภรณ์ แสงสว่าง 

524  547  61109010092  นายธงชัย ร่ืนกลาง 

61109010099  นายมโนรมณ์ ตะเย็นกุล 

61109010222  นายณภัทร เชาวน์เสฏฐกุล 

61109010463  นายบูรฮาน บิยายีตาเฮ 

525  548  61167010006  นางสาววรินทร อินทรา 

61167010037  นางสาวธัญชนก ประชากิจกุล 

61167010063  นางสาววรดา สิริเกียรติสกนธ์ 

61167010069  นางสาวศรัญญา เปรมทองสุข 

526  549  61167010005  นายมูฮัยมีน จินดาวิจิตร์ 

61167010007  นายอนุธัช พัฒนภักดี 

61167010085  นายเอกอมร จิระโร 

61167010138  นายอธิภัทร ชิดดีนอก 

527  550  61104010346  นางสาวธนัชชา ชูแก้ว 

61104010359  นางสาวสุดารัตน์ มูลสวัสด์ิ 
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61104010361  นางสาวอังคนา พุทธพงษ์ 

61104010365  นางสาวจตุพร วิจิตรกูล 

528  551  61167010019  นางสาวเกวลิน ปงชาค า 

61167010049  นางสาวพรทิพา เพ่ิมพูนธนะวงศ์ 

61167010071  นางสาวศิริลักษณ์ อุ่นบุญ 

61167010134  นางสาวศุภสุตา สุกิจพิพัฒน์ 

529  552  61167010040  นางสาวธัญลักษณ์ นัคราจารย์ 

61167010057  นางสาวภัทรภร ประจิตร์ 

61167010064  นางสาววรรณรัตน์ ศักด์ิสุริยา 

61167010077  นางสาวอชิรญา เพชรเสนา 

530  553  63167010003  นายพีรวิชญ์ ทรัพย์ภักดี 

63167010008  นายอนุชิต จินดาพล 

63167010157  นายยชุรเวท ถูสมบัติ 

63167010161  นายศุภากร นรวรัตถ์ 

531  554  63104010422  นางสาวชนากานต์ แป้นอินทร์ 

63104010432  นางสาวปิยะวรรณ จ่าแก้ว 

63104010433  นางสาวพัชนี ธรรมรัตน์ 

63104010439  นางสาวสุนิสา จิตตรีนิจ 

532  555  63104010040  นายนฤพนธ์ ทองกาล 

63104010053  นายวัลรภ อร่ามวาณิชย์ 

63104010225  นายพงศธร ซาบุ 

63104010233  นายวรพล เซ่ียงหลิว 

533  556  62106010009  นางสาวเบญจวรรณ บุญเฮ้า 

62106010028  นางสาวเจนนิสา กรีวาส 

62106010039  นางสาวนราวัลย์ บุตรตรี 

62106010116  นางสาวมนรดา นิลวรรณา 

534  557  62104010285  นางสาวชฎาทิพย์ รุ่งพิทักษ์มานะ 
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62104010388  นางสาวธัญชนก หมู่จันทร์ 

62104010391  นางสาวนลัทพร สังขกร 

62104010399  นางสาวสุวรรณี วงษ์ศรีงาม 

535  558  62109010007  นายธนพล กล่ินเจริญ 

63109010134  นายกรวิชญ์ ผ่องสกุล 

63109010150  นายนักรบ สะมะแอ 

63109010244  นายพิจักษณ์ กูลภัทรนิรันดร์ 

536  559  61104010476  นางสาวรุ่งรวี แจ้งใจ 

63167010013  นางสาวธนพัต บัติโยธา 

63167010021  นางสาวอังค์วรา ธรรมสโรช 

63167010166  นางสาววิรัญชนา อยู่วงษ์ 

537  560  60167010200  นางสาวจิรนันท์ อัศวเอกสุนทร 

61167010023  นางสาวชญานิศ ตันติเวทเรืองเดช 

61167010044  นางสาวเบญจทรัพย์ งามธรรมคุณ 

61167010074  นางสาวสุทธิกานต์ ประสิทธิผล 

538  561  61167010024  นางสาวชนกานต์ สมิติษเฐียร 

61167010039  นางสาวธัญทิพย์ สิทธิเลิศจันยา 

61167010055  นางสาวภัคชนัญ ต๋ันบ๊ี 

61167010070  นางสาวศิรกาญจน์ ธัญวัฒน์อภิโชติ 

539  562  60167010069  นายศรัณย์พร โคกสันเทียะ 

61167010026  นายณรงค์กร บุญกิตติพร 

61167010033  นายธนภูมินทร์ นาคอุไรรัตน์ 

61167010136  นายสุธี สืบอมรบุญ 

540  563  62104010305  นายธรณินทร์ สมานตระกูล 

63104010360  นายกฤตานน อารมย์สุข 

63104010450  นายดาเนียล เกิดภักดี 

63104010456  นายวชิรวิชญ์ อนันต์พัฒนกิจ 
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541  564  62109010276  นายทชากร เหล็กไหล 

62109010443  นายนวพล กล่ินธูป 

62109010449  นายสกรรจ์ สุขรุ่งเรือง 

62109010451  นายอธิคุณ เรืองศรี 

542  565  63167010012  นายธนดล สิทธิวงษ์โภคิน 

63167010016  นายภีมพล อัครวณิช 

63167010106  นายรัชภิพัฒน์ พานิชชานุรักษ์ 

63167010144  นายพีระพัฒน์ บุญประสพ 

543  566  63104010063  นายคมสัน สอนสี 

63104010136  นายกฤช พยัคฆะ 

63104010146  นายชานนท์ ศรีทอง 

63104010324  นายธีรุตม์ เฉียดไธสง 

544  567  61109010131  นายกิตติภูมิ กมลคร 

61109010132  นายชัชพล บุญพันธ์ุ 

61109010143  นายอนพัทย์ คนึงคิด 

61109010258  นายพฤหัส อัญชัญภาติ 

545  568  62104010130  นายทวีรัตน์ พงษ์ศรี 

62104010142  นายพงศ์ภานุ แก้วสิมมา 

62104010157  นายศิขรินทร์ บุษดีวงศ์ 

62104010278  นายวิวัฒณ์ชัย ศรีประไหม 

546  569  61104010030  นายสิทธิชาติ พิมพ์เสน 

61104010133  นายทักสิน แสนเศษ 

61104010150  นายประกาศิต สุขสุทธ์ิ 

61104010472  นายบุญญาฤทธ์ิ ตินานพ 

547  571  63109010019  นางสาวเรณุมาศ กองทอง 

63109010020  นางสาววชิราภรณ์ สุวรรณวัฒน์ 

63109010023  นางสาววิมล ผาอินดี 
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63109010024  นางสาววิลาสินี ตักวาเรืองกุล 

548  572  62104010286  นางสาวชนิกานต์ สวัสดี 

62104010300  นางสาวชลธิฌา ขาวกลางดอน 

62104010325  นางสาวภาพนภา หลิมสกุล 

62104010501  นางสาวสุจิตรา เป้งหลง 

549  573  62109010069  นายชลวัฒน์ หมู่หัวนา 

62109010088  นายศุภวิชญ์ จันทร์พานิชย์ 

62109010091  นายสิรภพ อุ่นใจ 

62109010349  นายราชพล เจริญภานุชาติ 

550  574  61106010026  นางสาวชนัญชิดา วงษ์สกุล 

61106010091  นางสาวธมลวรรณ ดิวรางกูร 

61106010132  นางสาวสุวนันท์ จันดี 

61106010138  นางสาวมนัสวี พลดาหาร 

551  575  61104010393  นางสาวกนกวรรณ ร่ืนรมย์ 

61104010405  นางสาวนรีกานต์ ศรีแก้ว 

61104010415  นางสาวพรรณพัชร อุ่นศิริ 

61104010420  นางสาวสุกัญญา ตรีสุนทรรัตน์ 

552  576  61112010023  นายศรุติชนม์ คอนสันเทียะ 

61112010086  นายเจษฎา แสนศรี 

61112010092  นายธุวชิต ม่วงน้อย 

61112010093  นายนภสินธ์ุ นาคประสิทธ์ิ 

553  577  62104010233  นางสาวธัญวรัตน์ พิลาดิษฐ์ 

62104010243  นางสาวมุธิชา เย็นอยู่ 

62104010251  นางสาววัลภา พรมดี 

62104010343  นางสาวอารยา ยะลาน 

554  578  60112010123  นายสิงหราช พิยะ 

62112010057  นายคณาธิป ชิตกุล 
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62112010096  นายอภิศต์วรรษ วันมา 

63112010008  นายบุญเขต วจนพานิช 

555  579  61109010096  นายพิทยาธร หันตุลา 

61109010363  นายกิตติธัช รัตนเมธาวงศ์ 

61109010366  นายชนาธิป เมฆหมอก 

61109010367  นายณปภัช เขียวออน 

556  580  62104010021  นางสาวจุฑารัตน์ สุดภักดี 

62104010041  นางสาวพลอยลัดดา บุญสินธ์ุ 

62104010174  นางสาวณัชชา เกียรติเฉลิมฤทธ์ิ 

62104010180  นางสาวธนภรณ์ จันทรดา 

557  581  61109010100  นายวศิน ขวัญจิตร 

61109010287  นายนราธิป เชาวนะพานิช 

61109010362  นายกฤษฎา ต่อพัฒนนันท์ 

61109010374  นายพงศ์พัฒน์ พิณเกษม 

558  582  62112010043  นางสาวพิมพ์มาดา วัฒนพรมงคล 

62112010058  นางสาวจุฬาลักษณ์ พลทะรักษา 

62112010073  นางสาวธนารีย์ ทองกองทุน 

62112010089  นางสาวลีนา สุนทรหิรัญวงศ์ 

559  583  61104010073  นายจิรวัฒน์ จงวัฒนะประสิทธ์ิ 

61104010074  นายชุษณะ สูงใต้ 

61104010089  นายปกรณ์กฤษณ์ ณรงค์ทองจรัส 

61104010092  นายปณิธิ รัตติวรรณ์ 

560  584  63109010459  นางสาวปาริชาติ เรืองเร่ือ 

63109010461  นางสาวพิชญา เฉยรอด 

63109010465  นางสาววรกานต์ น้อยมี 

63109010468  นางสาวอรทัย นิกรพล 

561  585  61112010019  นายภูมิพัฒน์ โฆษิตชัยวัฒน์ 



ล ำดับท่ี ล ำดับทีม เลขประจ ำตัวนิสิต รำยช่ือในกลุ่ม

รำยช่ือนิสิตแบบกลุ่ม ปีกำรศึกษำ 2564 (รุ่นพ่ี)

จองคิว วันอังคำรท่ี 13 ก.ค. 64  ท่ี https://dormapp.swu.ac.th

                          เวลา 11.00 - 12.00 น. แบบกลุ่ม นิสิตชาย

                          เวลา 13.00 - 14.00 น. แบบกลุ่ม นิสิตหญิง

61112010024  นายหรัณย์ชัย แพเจริญชัย 

61112010044  นายธาดา มาสถิตย์ 

61112010056  นายภูมิพิทักษ์ จตุภัทรเสนี 

562  586  63104010371  นางสาวสิริยากร สระทองแพ 

63104010416  นางสาววรรญา ผายสียวน 

63104010447  นางสาวชวิศา เทพเทียน 

63104010503  นางสาวศุภาวรรณ ศิริวัฒนโชติกุล 

563  587  61106010004  นางสาวฌรันพัชร์ กันดี 

61106010120  นางสาวรุ่งรวินทร์ ประสพรัตนโชค 

61106010126  นางสาววิรงรอง ชาติช านาญ 

61106010129  นางสาวศุภมาศ วงศ์เรือง 

564  588  61104010224  นายชลสิทธ์ิ รามัญวงษ์ 

61104010308  นายณพัทธ แก้วโกมุท 

61104010315  นายภควัต กิจวสมบัติ 

61104010317  นายภูกฤษ ศิริผล 

565  589  61106010023  นางสาวจิดาภา คุณวงศ์ 

62106010066  นางสาวกวิตา วัฒนะนาวิน 

62106010108  นางสาวอธิชา เพชรดี 

62106010109  นางสาวอภิชญา ศรีมาทรัพย์ 

566  590  63109010475  นางสาวชุติกาญจน์ อินทรโคกสูง 

63109010483  นางสาวบงกชรัตน์ เจริญภักดี 

63109010490  นางสาววริศรา เขียวสอาด 

63109010491  นางสาววาริสา สารภาพ 

567  591  62104010099  นางสาวชฎาธาร แถมพยัคฆ์ 

62104010102  นางสาวธนพร เจือไธสง 

62104010104  นางสาวนนทิวรรณ บุญพามา 

62104010108  นางสาวรวิสรา มาบางครุ 
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568  592  61106010043  นางสาวพิมพ์ชนก เสือนุ้ย 

61106010075  นางสาวชลดา บุญต้ัง 

61106010101  นางสาวปิยะธิดา อุตะทอง 

61167010096  นางสาวโชติกา อาษาวัง 

569  593  61167010047  นางสาวพรชนก ล าเทียน 

61167010052  นางสาวพีชาณิกา บุญปัญญาธนาชัย 

61167010133  นางสาวศุภดา นาคสถิรไกร 

61167010135  นางสาวสุจิตรา เชิดตระกูล 

570  594  62104010008  นางสาววนิดา จันเขียด 

62104010010  นางสาววิภาดา บิดาทุม 

62104010097  นางสาวกมลวรรณ ดีเหลือ 

62104010361  นางสาวปฏิญา พราหมโพธ์ิ 

571  595  61106010065  นางสาวกิดาการ ตนกลาย 

61106010076  นางสาวชลธิชา วารีย์ 

61106010077  นางสาวช่อผกา พันแฮด 

61106010093  นางสาวธัญชนก ค ารัศมี 

572  596  63167010141  นางสาวนนท์ณัฏฐินี โพธ์ิทอง 

63167010145  นางสาวยมลพร ศรีใส 

63167010147  นางสาวศุภภร นันท์ธนภูมิ 

63167010149  นางสาวอรดา โกมล 

573  597  62104010003  นายธีรภัทร์ ชาญสาธิตพร 

62104010259  นายพชรพล ทรัพย์เย็น 

62104010264  นายสิทธาวัชร์ จีราภัคค์สุวิน 

62104010374  นายเอกประสิทธ์ิ ศิริถ้วยทอง 

574  598  63104010068  นางสาวเพชรพลอย ห้วยธาร 

63104010317  นางสาวจุฑามาศ งามข า 

63104010320  นางสาวธนพร ธงสอาด 
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63104010329  นางสาวมณฑากาญจน์ ดวงเด่นฉาย 

575  599  61109010274  นางสาวภัทรณิดา เจ๊ะแว 

61109010279  นางสาววรณิษฐา ต๊ิบกันเงิน 

61109010459  นางสาวจรรยวรรธน์ ระดมวงษ์ 

61109010462  นางสาวฐิตินันท์ เอ่ียมป๊อก 

576  600  60167010032  นางสาวธัญลักษณ์ โมสิโก 

61167010020  นางสาวเขมิกา เชวงพจน์ 

61167010132  นางสาววราภรณ์ ก้านล าใย 

61167010139  นางสาวอัฐภิญญา โพธิสิงห์ 

577  601  63104010026  นางสาวเกวลิน โสดา 

63104010030  นางสาวชาลินี กัวพู่ 

63104010033  นางสาวดารินทร์ จันทมาลา 

63104010059  นางสาวอนงค์นาฎ ทองสัมฤทธ์ิ 

578  604  63112010038  นางสาวปภาวรินทร์ บัวค าโคตร 

63112010088  นางสาวศุภจรินทร์ ภักดี 

63112010091  นางสาวสริตา ดอกมณฑา 

63112010098  นางสาวปาลิดา วรภัทรถิรกานต์ 

579  605  63171010004  นางสาวกัลย์สุดา สวนทอง 

63171010025  นางสาวภัทรมน เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 

63171010031  นางสาวศิริพร เพชรไฝ 

63171010163  นางสาวพรชิตา เขียวสอาด 

580  606  62104010124  นายชัยรัช อังอินทรสงฆ์ 

62104010133  นายธนาธรรม บุบผาราม 

62104010144  นายพลวุฒิ อินทโชติ 

62104010149  นายเมธวิน นุ่มเอ่ียม 

581  607  63104010253  นางสาวสุนิตา เกิดมงคล 

63104010364  นางสาวธัญลักษณ์ เอมสวาท 
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63104010372  นางสาวอัจจิมา การะเกตุ 

63104010419  นางสาววิจิตรา สวนทอง 

582  608  63109010286  นางสาวเสาวลักษณ์ สุรีย์เหลืองขจร 

63109010417  นางสาววราภรณ์ อนุชาติวงศ์ 

63109010420  นางสาวสุกัญญา สุริยะศรี 

63109010422  นางสาวไอรินทร์ กิตติรัฐวิภากรณ์ 

583  609  62106010018  นางสาววรัญญนันทน์ สุนทรเจริญ 

62106010107  นางสาวเสาวรส เกิดกล้า 

62106010122  นางสาวสรวรรณ แสงสวัสด์ิ 

62106010123  นางสาวสุพรรณิการ์ ฉายศรี 

584  610  62104010239  นายภัทรพงศ์ จิตตะฤกษ์ 

62104010247  นายวรวิช วัชรากร 

62104010249  นายวัชรสิทธ์ิ ตปนียทรัพย์ 

62104010338  นายพิสุทธีร์ อังกุรสิริไพบูลย์ 

585  611  62109010068  นางสาวชมพูนุท อังกีรัตน์ 

62109010073  นางสาวดรุณี โสดาจันทร์ 

62109010095  นางสาวอาริสา เฟ่ืองขวัญ 

62109010459  นางสาวณัฐฐินันท์ สายแสน 

586  612  62106010074  นางสาวณัฐธิญาภรณ์ บุญสิงห์ 

62106010103  นางสาวสาวิตรี เย็นศิริ 

62106010117  นางสาววิภาพรรณ โปรยบ ารุง 

62106010119  นางสาวศิรดา พิมพ์รัตน์ 

587  613  62104010121  นายเฉลิมพล ค าแพง 

62104010141  นายพงศกร สาครเย็น 

62104010143  นายพงศา สาครเย็น 

62104010153  นายรุ่งสุริยา เพชรแสง 

588  614  61104010273  นายกรดนัย พันศิริ 
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61104010280  นายทัศนัย ทิพวารี 

61104010289  นายพีรวัชร วรรณเสน 

61104010300  นายอัมรินทร์ ใจยศเส้า 

589  615  63104010057  นายศิวดล เปล่งชัย 

63104010210  นายณฤต นวลมังสอ 

63104010212  นายณัฐวุฒิ สุรีย์ 

63104010246  นายอาทิตย์ เผยขุนทด 

590  616  61104010356  นางสาววิลัยวัณย์ แก้วขาว 

61104010375  นางสาวณัฐพร กุลโนนแดง 

61104010385  นางสาวยศฐิตรา วนิชเวชารุ่งเรือง 

61104010389  นางสาวสุภาวดี สระแก้ว 

591  617  61167010004  นางสาวเพชรลดา ขาวเจริญ 

61167010036  นางสาวธรณ์ธันย์ ธรรมปิลันธน์ 

61167010078  นางสาวอธิชา วัฒิวรรณผล 

61167010137  นางสาวสุพิชชา สิงคะเนติ 

592  618  61104010226  นายชัยวุฒิ วัฒนจรูญโรจน์ 

61104010302  นายกวิน กุศลไพศาล 

61104010426  นายกิตติพงศ์ พุฒทกิจกุลไพศาล 

61104010434  นายธนาวุฒิ ว่องไว 

593  619  62106010027  นายคณัสนันท์ สุขพราย 

62106010080  นายนฤเบศ สินชัย 

62106010088  นายพีรภาส ปานบุญ 

62106010093  นายวศิน วิถีธรรมศักด์ิ 

594  620  62104010005  นางสาวมาริษา ณรงค์มี 

62104010009  นางสาววรรณวิศา วงค์เมือง 

62104010362  นางสาวปภัชญา ทองหล่อ 

62104010372  นางสาวสุภารัตน์ พันจันทร์ 
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595  621  61109010116  นางสาวชนากานต์ ตุ่นมานะ 

61109010407  นางสาวกรณิศ ทองคุณ 

61109010425  นางสาววรกานต์ ทองประไพ 

62109010118  นางสาวณัฐธภรณ์ บานเย็น 

596  622  61167010012  นางสาวทิพย์วรรณ บุญคูณ 

61167010124  นางสาวสุธิดา นาแพร่ 

61167010148  นางสาวพรพิชชา ช่างเรียน 

61167010152  นางสาววริศรา ผิวค า 

597  623  62104010118  นายจิรายุ ส าเร็จศิลป์ 

62104010128  นายณัชพล เเสงรักษา 

62104010159  นายสุเมธ สุทธิศักด์ิ 

62104010181  นายธนากร เวฬุวนารักษ์ 

598  624  63104010208  นายชัยแสง แสงมณี 

63104010223  นายปริวัฒน์ นามจูมจัง 

63104010239  นายสหรัตน์ รุ่งเรือง 

63104010244  นายอภิสิทธ์ิ เพ็งสมบัติ 

599  625  63104010119  นายนันทกา เนียมแย้ม 

63104010120  นายชลทาน แสงดารา 

63104010297  นายณัฐนันท์ ด้วงกระยอม 

63104010393  นายภัทรพล ศรีโยธา 

600  626  63109010034  นายณวพล มูลผดุง 

63109010039  นายธีรวัฒน์ พรหมเมือง 

63109010056  นายเศรษฐศิริ พุมมา 

63109010058  นายหัศดินทร์ ประถมทอง 

601  628  62109010025  นายจิรัฏฐ์ พรไพศาลวิจิต 

62109010028  นายซัน ปุณเปลิน 

62109010055  นายศุภวิชญ์ วงษ์เนียม 
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62109010058  นายสุริยา อาจอาสา 

602  629  62104010119  นางสาวจุฑาทิพย์ ใกล้บุผา 

62104010137  นางสาวปพิชญา สกุลานนท์ 

62104010148  นางสาวมัลลิกา มาลาภิรมย์ 

62104010452  นางสาวชลธิชา ใชยศรี 

603  630  62104010027  นายธนดล คล่องตา 

62104010028  นายธีรวัฒน์ รัตนเกียรติขจร 

62104010037  นายปิยธร หาสาง 

62104010038  นายปิยะวัฒน์ บัวสด 

604  695  63104010144  นายจิรายุ ท่ังใหญ่ 

63104010153  นายธนวัตน์ ก่ิงแก้ว 

63104010191  นายอนุพนธ์ ศรีศักด์ินอก 

63104010192  นายอนุวัฒน์ สาลี 

605  705  63109010208  นายฐิติชญา พันสาย 

63109010313  นายธนดล อ่อนน้อม 

63109010315  นายปุณณพัฒน์ ปกป้อง 

63109010316  นายพงศกร เชาวลิต 

606  706  62104010098  นายกษิด์ิเดช สายทอง 

62104010103  นายธนานนท์ ชวพงศ์สกุล 

62104010351  นายณภัทร บุญสนองชีพ 

62104010439  นายณธัช วันทนียกุล 

607  709  63104010007  นางสาวธนชล โพธ์ิแย้ม 

63104010009  นางสาวมัณฑนา เอ่ืยมสอาด 

63104010135  นางสาวอังคณา สุขเกิด 

63104010304  นางสาวพิมผกา สัตตารัมย์ 

608  712  63104010036  นายธนวัฒน์ ชาตรี 

63104010200  นายกันตภณ ขนอม 



ล ำดับท่ี ล ำดับทีม เลขประจ ำตัวนิสิต รำยช่ือในกลุ่ม

รำยช่ือนิสิตแบบกลุ่ม ปีกำรศึกษำ 2564 (รุ่นพ่ี)

จองคิว วันอังคำรท่ี 13 ก.ค. 64  ท่ี https://dormapp.swu.ac.th

                          เวลา 11.00 - 12.00 น. แบบกลุ่ม นิสิตชาย

                          เวลา 13.00 - 14.00 น. แบบกลุ่ม นิสิตหญิง

63104010215  นายธราดล สมประดิษฐ์ 

63104010219  นายธีรภัทร เสโนฤทธ์ิ 

609  713  61104010309  นายธนพัฒน์ ล้ิมวงศ์รุจิรัตน์ 

61104010431  นายชัชวาลย์ สุตนนท์ 

61104010451  นายสาริน ดอรอมาน 

61104010452  นายอินกาย ฉิมกิจ 

610  714  63104010039  นายธีรภัทร ภุมมา 

63104010207  นายชลิต ดอนเส 

63104010217  นายธีทัต แสนโม่ 

63104010224  นายปัณณ์ อ าไพรัตน์ 

611  715  62104010044  นายพิชาธร จุฬา 

62104010191  นายพีรพัฒน์ นนทมาตร์ 

62104010202  นายสุทธิพงษ์ ส ารวมรัมย์ 

62104010208  นายฮัมดี เจ๊ะเต๊ะ 

612  716  62106010021  นางสาวอัญชลี ประทุมชัย 

62106010049  นางสาวมาศรวี นุศิริหาร 

62106010111  นางสาวณัฐชา อัครคณะเดช 

62106010124  นางสาวสุภัทรา ไพโรจน์ 

613  720  63104010322  นายธรรมปพน คูนสินสุข 

63104010326  นายบุณยวัทน์ จันทร์ดิษฐ 

63104010333  นายสิทธิศักด์ิ แนบสันเทียะ 

63104010484  นายวงศธร แห่งหน 

614  721  62104010175  นายณัฐดนัย ละม้ายไทย 

62104010200  นายสิทธิพร ภู่ดี 

62104010460  นายชลธาร ทองแดง 

62104010463  นายนพพล ลาภสุขกิจกุล 

615  722  62109010049  นายภัทรพล เรืองจินดา 



ล ำดับท่ี ล ำดับทีม เลขประจ ำตัวนิสิต รำยช่ือในกลุ่ม

รำยช่ือนิสิตแบบกลุ่ม ปีกำรศึกษำ 2564 (รุ่นพ่ี)

จองคิว วันอังคำรท่ี 13 ก.ค. 64  ท่ี https://dormapp.swu.ac.th

                          เวลา 11.00 - 12.00 น. แบบกลุ่ม นิสิตชาย

                          เวลา 13.00 - 14.00 น. แบบกลุ่ม นิสิตหญิง

62109010054  นายมนต์ชัย อยู่พิพัฒน์ 

62109010057  นายสุทธี นามเจริญ 

62109010238  นายอรรถพล พลอยแก้ว 

616  723  62109010033  นายณัฐธรณ์ รอดนิล 

62109010034  นายณัฐวุฒิ ขอบทอง 

62109010046  นายเพชร ทิพย์ลมัย 

62109010327  นายปณต ศรีไพศาลเลิศ 

617  724  63104010067  นางสาวปภาวรินท์ กาประโคน 

63104010071  นางสาวสุรัตนา เกตุส ารี 

63104010327  นางสาวพลอยนิล เทพวาที 

63104010486  นางสาวสุขฤทัย หมุดทอง 

618  725  61104010003  นายไกรฤกษ์ ก้อนแก้ว 

61104010007  นายทศวร เอกบุญ 

61104010244  นายรัชชานนท์ สุริยะ 

61104010245  นายเลิศชาย ทองเถาว์ 

619  727  62104010077  นายจิระพงศ์ เขตหลัก 

62104010227  นายจิรพัฒน์ ทองทา 

62104010235  นายนรวีร์ รัตนภักดี 

62104010341  นายสรัล แซ่โง้ว 

620  728  61104010120  นายกนกศักด์ิ กุลจารุหิรัณย์ 

61104010170  นายวีรพล เย็นทะชิต 

61104010179  นายสิริเนตร พนาพิทักษ์กุล 

61104010473  นายประวิตร สวัสด์ิประทานชัย 

621  730  61104010158  นายภานุมาศ โกรดประโคน 

61104010163  นายเรืองโรจน์ คาคะวารี 

61104010169  นายวสิศฐ์พล ไกรรัมย์ 

61104010178  นายสารัช พระเอ้ียง 
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622  731  62104010312  นางสาววรพรรณ ตุ้มเล็ก 

62104010413  นางสาวพิมพ์นารา หอมจันทร์ 

62104010489  นางสาวศุภนิดา ศรีคต 

62104010490  นางสาวอติกานต์ น่ิมเรือง 


