


ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล
1 HARUNA SUZUKI
2 กชกร แก๎วมณี
3 กชกร จีนเพชร
4 กชญาณ๑พัฒน๑ ณ วันจันทร๑
5 กชพร วงค๑คํา
6 กชวรรณ ปาตุ
7 กณวรรธน๑ วงศ๑ฟ๓ก
8 กนกพร ตันตระกูล
9 กนกพร ธิกันทา
10 กนกพร อภิไชย
11 กนกพร อินต๏ะแก๎ว
12 กนกพร ฮวง
13 กนกพรรณ เตโชฬาร
14 กนกพัชร เขียวเงิน
15 กนกวรรณ แก๎วประภา
16 กนกวรรณ ธรรมชัย
17 กนกวลัย มาลารัตน๑
18 กนิษฐา ดีดู
19 กมลชนก ตานุกูล
20 กมลชนก บุญมา
21 กมลทิพย๑ บุญษร
22 กมลพรรณ อินตา
23 กมลพัฒน๑ สุนทรพงศ๑
24 กมลภัทร แก๎วสุวรรณ
25 กมลลักษณ๑ สุราช
26 กมลวรรณ ลอยดี
27 กรพินธุ๑ กํอกิจธํารง
28 กรวิภา อินทํา
29 กรุณาพร ชัยเลิศ
30 กฤตชญา ต๏ะวิชัย
31 กฤตชญา สุทธ๑ธนกุล
32 กฤตปุณย๑ แสงเกํง
33 กฤตพุทธิ สิงห๑คํา
34 กฤตภพ ศรีจา
35 กฤตภาส ขาวสะอาด

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทีไ่ดร้ับเงินประกันความเสียหาย ประจ าภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562
กรณี นักศึกษายื่นค าขอคืนเงินในระหว่าง วันที ่16 เม.ย. 63 - 10 พ.ค. 63

ทางธนาคารจะท าการโอนเงินเขา้บัญชรีะหว่างวันที ่26 - 30 มถุินายน 2563



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล
36 กฤตภูมิ เผํากันทะ
37 กฤติยาภรณ๑ อภิชัย
38 กฤติยาภรณ๑ อะทุน
39 กฤษฎา ต๏ะวัน
40 กฤษฎางค๑ เพาะปลูก
41 กฤษฎี ธารรัตนานุกูล
42 กฤษฏิ ์กุลถวายพร
43 กฤษณกันท๑ โมหา
44 กฤษณา ต๎ุยแก๎ว
45 กลวัชร ราชบัณฑิตย๑
46 กลวัชร เอี่ยมใย
47 กวินทรา ทองดีเลิศ
48 กศิ๒ุทฏา ทองแขก
49 กษิด์ิเดช คํามูล
50 กษิดิศ ธิป้อ
51 กัญจน๑พสิษฐ๑ ประทีปทิพย๑
52 กัญชภรณ๑ เตชะศิริวรรณ
53 กัญญาณัฐ พรมมี
54 กัญญาณัฐ ยศสมุทร
55 กัญญารัตน๑ แพรทอง
56 กัญญารัตน๑ อินตา
57 กัณฐิกา การะเวก
58 กัณฑ๑เอนก ปิน่ป๓ก
59 กันต๑ ทองวิเศษ
60 กันต๑นภัส ทิพยผลาผลกุล
61 กันต๑นิดา คงอุป
62 กันตินันท๑ สุขใจ
63 กันยารัตน๑ ปิยะวัฒน๑กูล
64 กัลยกร สันทัดการ
65 กัลยกร อนุญา
66 กัลยรักษ๑ เถื่อนถ้ํา
67 กัลยรัตน๑ สาทเริก
68 กัลยา สุภาพรขจรกิจ
69 กัลยาณี ใบสุขันธ๑
70 กัลยาณี ยิ่งยงค๑
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71 กัลยาณี สุขสมาธิจิต
72 กัลยารัตน๑ อุดสุข
73 กาญจนธัช ยุปา
74 กาญจนานันต๑ วังแสง
75 กาญจนาภรณ๑ แก๎วคําดี
76 กาญจนารี โพธิส์งํา
77 กาณฑ๑ นุํนงาม
78 กานต๑ธีรา หมอกมืด
79 การบูร วัชรจิตติธรรม
80 กิ่งแก๎ว แสงแก๎ว
81 กิตติญาภรณ๑ เกรียวสนิท
82 กิตติพงษ๑ เกษรินนิราศ
83 กีรตา เพชรพุก
84 กุลณัฐ สมศรีชัย
85 กุลณัฐ อธิวัชรวงศ๑
86 กุลธร ชมภูชิต
87 กุลธิดา นายซิน
88 กุลนันท๑ เพียงจันทร๑
89 กุลนันทน๑ สิงห๑กวาง
90 กุลปรียา อยูํสบาย
91 กุลศศิภรณ๑ จันทร๑มงคลธนิ
92 กุลศิริ มณีเนตร
93 กูลธิดา ทุนอินทร๑
94 เกตน๑ชนก นาระกันทา
95 เกตน๑สิรี ศรีสุทธะ
96 เกรียงไกร ยานะศรี
97 เกียรติยากร บุญเรือง
98 ขจรกิตต์ิ ตันกายา
99 ขจรยศ ศรีธัญรัตน๑
100 ขนิษฐา รํุงโรจน๑
101 ขวัญกมล สอนไว
102 ขวัญข๎าว ดวงลีดี
103 ขวัญจิรา บัวต๊ิบ
104 ขวัญจิรา ปินตา
105 ขวัญชนก รักเผําดง
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106 ขวัญนภา สิทธิมงคล
107 คณาพงษ๑ สารวัตร
108 คณิศร เรืองทารินทร๑
109 คมกฤต ทากันทวงค๑
110 คมชาญ อุตมะแก๎ว
111 คุณัช เนตรงาม
112 คุณานนต๑ ชุํมมะโน
113 ฆสัณัญยาม๑ เปร่ืองสุวรรณ
114 จงปวี เย็นแจํม
115 จณิสตา จิตตะวงค๑
116 จตุพร เมืองศรี
117 จตุรพร คําป๊ก
118 จรกฤตย๑ ป๓นกองงาม
119 จริยา อินนอก
120 จักรี สินเปียง
121 จันทภา คําเป็ง
122 จันทร๑จิรา จักรคํา
123 จันทร๑ทิรา สินย๎าง
124 จันทร๑ศิริ สมสิงคํา
125 จันทร๑สุดา บุญสิทธิ์
126 จันธิมา อินดี
127 จารวี จี๋จันทร๑
128 จารุวรรณ หาญหมื่น
129 จารุวัฒน๑ แสนเป็ง
130 จิณณ๑พัชร๑ ดาวประเสริฐ
131 จิณาวรรณ ผันแก๎ว
132 จิดาภา มีเดช
133 จิดาภา วงศ๑ป๓ญญา
134 จิตต๑โสภิณ แกํนมีผล
135 จิตประภัสสร กองเตย
136 จิตพิสุทธิ ์บุญแก๎ววุฒิ
137 จิตรานุช วัฒนเกษมสกุล
138 จิตราภรณ๑ ศรียา
139 จินดาภร วิภาจักษณกุล
140 จินดามณี มังกร
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141 จินต๑จุฑา เจริญจิตต๑
142 จินต๑จุฑา บัวแก๎ว
143 จินต๑พัฒน๑ น๎อยพงษ๑
144 จินต๑ศุจี ลีละสุลีธรรม
145 จิรนันท๑ จันทะกี
146 จิรปรียา สิทธิสาร
147 จิรพัฒน๑ พรหมทา
148 จิรภัทร อภิสิทธิเ์สาวภา
149 จิรภิญญา มณีเกี๋ยง
150 จิรวรรณ ต๏ะกัน
151 จิรวรรณ เภาวิเศษ
152 จิรวัฒน๑ แกํนดี
153 จิรัชญา การงาน
154 จิรัชญา เกิดแก๎ว
155 จิรัชญา ชะลอศรีกุล
156 จิรัฐิติ สาลาสุตา
157 จิราพร พัฒน๑วัชรโกศล
158 จิราพัชร ทะระมา
159 จิราพัชร ลักษณะ
160 จิราพัชร สิงห๑น๎อย
161 จิราภรณ๑ หลงผาสุข
162 จิราภา สิงห๑น๎อย
163 จิรายุส จันทร๑คํา
164 จีรประภา จองแดง
165 จีรภัทร สุริยะ
166 จีรวัฒน๑ ลิลิต
167 จีราวรรณ ฮํอใจ
168 จุฑาทิพย๑ ภูครองตา
169 จุฑาพร จันทร๑นวล
170 จุฑาพร ทะเย็น
171 จุฑารัตน๑ จันคํายา
172 จุติมาพร วสะวานนท๑
173 จุรีมาศ พูลเกตุ
174 เจนจิรา พุมํนํวม
175 เจนจิรา มาเยอะ
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176 เจนจีรา บุญทอง
177 เจนนภา เป็นใจ
178 เจริญขวัญ จงดีหาญชัย
179 เจษฎา ปลุกใจ
180 เจียระไน ใจแสน
181 ฉัตรชนก ขัดวาน
182 ฉัตรภิรมย๑ ภิรมย๑แก๎ว
183 ฉัตรวิมล คําอ๎อน
184 เฉลิมเกียรติ บัญญัติ
185 เฉลิมขวัญ ป๓ญสุวรรณ๑
186 เฉลิมพล ไชยวุฒิ
187 ชญาทิพย๑ อินต๏ะวงศ๑
188 ชญานนท๑ แก๎ววรรณ
189 ชญานิศ ธีระเชื้อ
190 ชญานิศ พรมมา
191 ชญานิศ ยาโนละ
192 ชญานิศ สดชื่น
193 ชญานิศ อินทรรุจิกุล
194 ชญานี เขื่อนแก๎ว
195 ชญานี นิวะรัตน๑
196 ชญานุช อินต๏ะวงศ๑
197 ชญานุตม๑ เตชะมงคล
198 ชญาภา นามคีรี
199 ชฎาภรณ๑ อินทร๑ประสิทธิ์
200 ชนกชนม๑ เพชรพยอม
201 ชนนิกานต๑ คําสุภา
202 ชนนี เครือวงศ๑วัง
203 ชนนีญา สิทธิราช
204 ชนม๑ชนก ต๊ิบสุก
205 ชนม๑ฐิติ หมื่นสิทธิแพรํ
206 ชนม๑ณภัทร หลวงหาญ
207 ชนะศักด์ิ บุญคง
208 ชนัญชิดา ศรีมณี
209 ชนัญชิดา เหลืองทอง
210 ชนัฐ หมูดวง
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211 ชนัดดา ชาญเฉลิม
212 ชนากานต๑ ตันพรพิทักษ๑
213 ชนากานต๑ เวียงเจ็ด
214 ชนากานต๑ ศิริคํา
215 ชนาธิป ธิอ๎าย
216 ชนาพร เรืองดิษฐ๑
217 ชนามาศ หรรษา
218 ชนารดี ชอบประดิษฐ๑
219 ชนิกา สมร
220 ชนิกานต๑ คําพรหม
221 ชนิกานต๑ รักชาติ
222 ชนิดา คําภิระปาวงค๑
223 ชนิภรณ๑ มณีกาศ
224 ชมพูนิกข๑ ขัติยะ
225 ชมพูนุท วิชัยปะ
226 ชมภูนุช คําคนคลํอง
227 ชไมพร นันตาคํา
228 ชยาภรณ๑ พุมํพวงผล
229 ชยิสรา วิศวชิต
230 ชรินทิพย๑ เลิศประเสริฐ
231 ชรินรัตน๑ มาเยอะ
232 ชลชาติ อภิศร
233 ชลฐิฌา พัตจุน
234 ชลณภัทร นะงอลา
235 ชลณิชา เสนาอินทร๑
236 ชลดา กาทองทุงํ
237 ชลดา บุญมากาศ
238 ชลดา โพธิช์ัย
239 ชลดา เมฆโปธิ
240 ชลดา ศรีวิชา
241 ชลธิชา แก๎วโหว๎
242 ชลธิชา ใจบุญ
243 ชลธิชา ชะนะมา
244 ชลธิชา มั่นไทรทอง
245 ชลธิชา หนํอแก๎ว
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246 ชลธิชา อินนันชัย
247 ชลธิดา หมื่นจิตร
248 ชลนิภา เรืองสมป๓ญญา
249 ชลมารค ชุมสาย ณ อยุธยา
250 ชลมาศ ไชยคําวัง
251 ชลสิทธิ ์เชื้อหมอ
252 ชลิดา อินจันทร๑
253 ชลิตา นวลแก๎ว
254 ชลิตา พรหมวิชัย
255 ชวนันท๑ ผาอินทร๑
256 ชวัลลักษณ๑ แก๎วมูล
257 ชวัลวิทย๑ ทันทะโก
258 ชํอทิพ แกํนสา
259 ชํอผกา ใจวิถี
260 ชัญญา เลิศเชวงกุล
261 ชัญญา โสภาวรการ
262 ชาริญญา โสธนไพศาล
263 ชารีนา เหล็กดี
264 ชาลิตา ไทยใหมํ
265 ชาลิสา ชัยวิรัตน๑
266 ชิดชนันต๑ รุณรวรรณ
267 ชิดฤทัย ดวงใจ
268 ชินภัทร เจิมวรรธนะ
269 ชิษณุกาญจน๑ ชมภูคํา
270 ชิษณุพงศ๑ ภาณุภาส
271 ชิโอ๏ะริ ทานาเบะ
272 ชุตาภรณ๑ ตระกูลหวังวีระ
273 ชุติกาญจน๑ จันต๏ะ
274 ชุติกาญจน๑ ปาพันธ๑
275 ชุตินันท๑ โปธาพันธ๑
276 ชุติมณฑน๑ ชื่นชม
277 ชุติมน ศรีมาลานนท๑
278 ชุลีพร นาทุม
279 โชคดี เป็งวัง
280 โชติ วีระกุล
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281 โชติก นาคนคร
282 โชติรงค๑ มาศวิเชียร
283 เฌอเอม จอมดวง
284 ญาณาธร กุลเวชวิจิตร
285 ญาณาธร เทียนชัยสิริ
286 ญาณิน ชัยมงคล
287 ญาณิศา เครือประเสริฐ
288 ญาณิศา ตะยะพงค๑
289 ญาณิศา ยศนันท๑
290 ญาณิศา ศรีวงศ๑
291 ญาดา แก๎วพิลา
292 ญาดา จอนเจ๏ก
293 ญาดา อาชาไกรสร
294 ฐปนรรฆ๑ เมฆบุญสํงลาภ
295 ฐานทัพ ทองสุกงาม
296 ฐานมาศ สุทธสังข๑
297 ฐานันดร พัฒนาภรณ๑
298 ฐิดาพร กึ่งวงษ๑
299 ฐิตติยา วงศ๑ปวน
300 ฐิตาภรณ๑ ปูรณ๑นิชพรรณ
301 ฐิตาภา ชุํมใจ
302 ฐิติชญา จันทร๑พุฒ
303 ฐิติชญา ดาวงษ๑
304 ฐิติชญาณ๑ สมสุข
305 ฐิติญาณ๑ เหง่ียมไพศาล
306 ฐิตินันท๑ โอสุริยวงษ๑
307 ฐิติพร กันทะ
308 ฐิติพล ทรายคํา
309 ฐิติภา วันทา
310 ฐิติยากร ศรีทิน
311 ฐิติรัตน๑ คงงาม
312 ฐิติรัตน๑ ประชาเรือนรัศมี
313 ฐิติลักษณ๑ โมราศิลป์
314 ฐิติวรดา หลวงสืบ
315 ฑิตยาภา พฤษหอม
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316 ณกันย๑ พูลถิน
317 ณปภัช เรือนมูล
318 ณพพล เหลืองวิเศษกุล
319 ณภัทร จงชานสิทโธ
320 ณภัทร ฉัตรหลวง
321 ณภัทร เฟือ่งฟู
322 ณรงค๑ธร สิงห๑ไชย
323 ณหทัย เทพวงศ๑
324 ณัชชา แลสันกลาง
325 ณัชชา หมั่นตลุง
326 ณัชฐิณี สวัสด์ิ
327 ณัชพล ดรุณดุรงดี
328 ณัชพล อินทะยัง
329 ณัฎฐา เกษราภรณ๑
330 ณัฏฐ๑ เศรษฐีธร
331 ณัฏฐณิชา ซ๎อนกล่ินสกุล
332 ณัฏฐณิชา ปาต๎ุย
333 ณัฏฐณิชา วาเล็กบุตร
334 ณัฏฐ๑วรกร รัตนมาโนชญ๑
335 ณัฏฐวิตรา วงศ๑จินดารักษ๑
336 ณัฏฐ๑หทัย ปวรางกูรย๑
337 ณัฏฐา ยอดฉิม
338 ณัฏฐาพร เผําเคร่ือง
339 ณัฐกมล จันทร๑ต๏ะ
340 ณัฐกร ชนะวัฒน๑
341 ณัฐกานต๑ ลุงจี้
342 ณัฐกิตต์ิ กติยา
343 ณัฐกิตต์ิ ใจแก๎ว
344 ณัฐกุล เตชะพิพัฒน๑ชัย
345 ณัฐจักร๑ จึงธนชัยเจริญ
346 ณัฐชนน แก๎วยม
347 ณัฐชนน เขียวแก๎ว
348 ณัฐชนน มุ๎งทอง
349 ณัฐชยา กล๎าแข็ง
350 ณัฐชยา เครือจันทร๑แก๎ว



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล
351 ณัฐชยา โนศรี
352 ณัฐชยา บุญจู
353 ณัฐชยา แมํนปืน
354 ณัฐชรี จันทร๑อยูํสุข
355 ณัฐชัย กัณฑเจตน๑
356 ณัฐชา ทับทิม
357 ณัฐชา ทัศนา
358 ณัฐชา ปาลีกุย
359 ณัฐชา สิทธา
360 ณัฐณิชา จันทร๑เพ็ญ
361 ณัฐณิชา นาใจ
362 ณัฐณิชา สมคิด
363 ณัฐณิชา สมจิตร
364 ณัฐดนัย ทองจินดา
365 ณัฐดนัย อนันเอื้อ
366 ณัฐธยาณ๑ วํองวิไลรัตน๑
367 ณัฐธยาน๑ หอมเพียร
368 ณัฐธิฌา ป๓ดไธสง
369 ณัฐธิดา ใจใส
370 ณัฐธิดา ตันติวัฒนะผล
371 ณัฐธิดา เนตรพงศ๑
372 ณัฐนพิน คําพิลานนท๑
373 ณัฐนรี สุรสังกาศ
374 ณัฐนรี หร่ังเพชร
375 ณัฐนันท๑ ป๓ญญาบุตร
376 ณัฐนันธ๑ แก๎ววิชิต
377 ณัฐนัย วสุธาพันธ๑
378 ณัฐพงษ๑ ตาก๐า
379 ณัฐพร ไชยแขวง
380 ณัฐพร ภูดอนตอง
381 ณัฐพล ศิริชุมพันธ๑
382 ณัฐรดา พรจักรวาล
383 ณัฐริกา เขียวสลับ
384 ณัฐริกา ติง
385 ณัฐวรา คําชําง
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386 ณัฐวรา พลอยเจิมศรี
387 ณัฐวรา ศรีใส
388 ณัฐวุฒิ ขาววรรณา
389 ณัฐวุฒิ จั่นเพชร
390 ณัฐวุฒิ ภิระบรรณ๑
391 ณัฐวุฒิ รํุงศรีนาค
392 ณัฐสิทธิ ์คําเจริญ
393 ณัทนนท๑ ยั่งยืน
394 ณันท๑นภัส อุปยอด
395 ณิชญาดา สาริขิต
396 ณิชนันทน๑ ไชยสลี
397 ณิชากร ทรัพย๑ไพบูลย๑
398 ณิชาธร ชาวดง
399 ณิชาพัชร๑ ศรีป๓ญญา
400 ณิชาภัทร ป๓ตถานัง
401 ณิชาภา สมหวังประเสริฐ
402 ณิชาภา สุยะตา
403 ณิชารีย๑ เดชป๓นเทียน
404 ณิศรา จันทะแพ
405 ณิศวรา สีสด
406 ดนตรี กุลศรี
407 ดนุพล บุญยังเต
408 ดลวัต ผาลัย
409 ดลหทัย มีศรี
410 ดวงกมล มาตวันนา
411 ดวงกมล เล้ียงเชื้อ
412 ดวงกมล วงค๑ตัน
413 ดวงพร เมืองใจ
414 ด่ังฤทัย อินมณี
415 ดารุณี กันทะเป็ง
416 ดาลิกา ปิยสกุลพันธ๑
417 ตรรกศาสตร๑ สูตรเลข
418 ตฤณ กันทวงค๑
419 ตวงทอง ไชยรินทร๑
420 ตวิษา วังรํุงโรจน๑
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421 ตะวันทอแสง กองแก๎ว
422 ตาเนีย สิมะวงศ๑
423 ตามตะวัน พุทธานุรักษ๑
424 ไตรภพ ศรีมณี
425 ถิรพล เอื้อการณ๑
426 ทณัตรา เตชะอุํน
427 ทวินันท๑ สวํางเย็น
428 ทวีสิน ขันไชยวงค๑
429 ทองธรรม ปรารมภ๑
430 ทอตะวัน อุตรศักด์ิ
431 ทอฝ๓น โสมนัส
432 ทักษ๑ดนัย นพรัตน๑โกศัย
433 ทักษพร ฉวีวงศ๑พงษ๑เดช
434 ทัศนัย พิบูลย๑ชัย
435 ทิฆมัพร ตํายเพชรทันใจ
436 ทิตยา จันตาบุญ
437 ทินภัทร ภาชะนนท๑
438 ทินมณี ใฝ่กุศลกิจธรรม
439 ทิพนันท๑ ใจสุยะ
440 ทิพย๑ประภา สุขสําราญ
441 ทิพวัลย๑ สุคํา
442 ทีปกร เค๎ามูล
443 ทีราณัฐ วรรณรัตน๑
444 เทวี ลิปิกรสุขทวีกุล
445 เทียนทอง อินตารักษา
446 แทนทิวา ทะป๓ญญา
447 ไทยวัฒน๑ อินทวิวัฒน๑
448 ธนกร คันยี่สํุน
449 ธนกร เตชะกัมพลสารกิจ
450 ธนกร โศภิษฐ๑ชล
451 ธนกร เหลืองเลิศไพบูลย๑
452 ธนกฤต ปาลวิสุทธิ์
453 ธนชัย พรหมประสิทธิ์
454 ธนโชติ คําอินบุตร
455 ธนบดี รักษาบุญ
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456 ธนพงศ๑ พลายสาร
457 ธนพร ชื่นวงศ๑
458 ธนพล สงําศรี
459 ธนภพ เทพวงค๑
460 ธนภรณ๑ พฤกษธัมมโกวิท
461 ธนภรณ๑ เอี่ยมสะอาด
462 ธนภัทร๑ ขันศรี
463 ธนภัทร ไชยขันธ๑
464 ธนภูมิ ฟองคํา
465 ธนวรรณ พิบูลย๑
466 ธนวรรธ คําอ๎าย
467 ธนวัฒน๑ เชื้อเมืองพาน
468 ธนวัฒน๑ ต้ังจิตเกษมสุข
469 ธนวัฒน๑ อารีรัตน๑
470 ธนวิชญ๑ ชลานันต๑
471 ธนวิชญ๑ รัตคธา
472 ธนัชชา พงษ๑บ๎านไรํ
473 ธนัชพร บุญสนิท
474 ธนา ไทยทศวงษ๑
475 ธนาภรณ๑ ดารังษี
476 ธนายุทธ ลาวพันธ๑
477 ธนิดา จิตอารีย๑
478 ธภัฎ อัครโชตธนากุล
479 ธมลวรรณ แปงการิยา
480 ธรรกร หลํายเจ็ด
481 ธรรศชาติ จันทรประสิทธิ์
482 ธวัลพร จันทร๑จร
483 ธัญญลักษณ๑ นาวา
484 ธัญญาพร จันทรศร
485 ธัญธร สุยะพรม
486 ธัญพิชชา คุณดิลกสิโรดม
487 ธัญพิชชา โค๎วจิริยะพันธุ๑
488 ธัญพิชชา ชัยยอง
489 ธัญพิมล อินต๏ะวงศ๑
490 ธัญภรณ๑ นิลจันทร๑
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491 ธัญยพร แก๎วจันทร๑
492 ธัญรดี กินีศรี
493 ธัญลักษณ๑ พีระเชื้อ
494 ธัญวรัตม๑ ดอกจันทร๑
495 ธัญวรัตม๑ ยศพิมสาร
496 ธัญวรัตม๑ เอ๐ยานะ
497 ธัญสินี กุลจู
498 ธัญสุดา พืน้งาม
499 ธัญสุดา แสงทอง
500 ธัณยพร บัวคํา
501 ธันยชนก ชํานาญ
502 ธันย๑ชนก เบญจทิศมงคล
503 ธันย๑ชนก เมืองดําน
504 ธันยพร ชุมจันทร๑
505 ธันยํา อํางเข๎ม
506 ธาริต แซํเตีย
507 ธารินี ป๓นประสพ
508 ธิดา ประสม
509 ธิดาทิพย๑ วงศ๑สวัสด์ิ
510 ธิดารัตน๑ กรุณา
511 ธิดารัตน๑ ลักขธรรม
512 ธิติมา คําเทพ
513 ธีรภัทร ขาวเหลือง
514 ธีรภัทร๑ คําต๎ุย
515 ธีรภัทร ทองสมบูรณ๑
516 ธีรภัทร เทพาชมภู
517 ธีรภัทร ป๓นตํา
518 ธีรภัทร๑ เมืองโสม
519 ธีรวีร๑ แกล๎วกล๎า
520 ธีรศักด์ิ ต๏ะต๎นต๎อง
521 ธีริศรา หลวงแสน
522 นงนภัส หายทุกข๑
523 นงนภัส ฮํอธิวงค๑
524 นที แซํหลิว
525 นนทนันท๑ ปานเพชร
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526 นนทพัทธ๑ ดวงปิก
527 นพจิรา วงศ๑ชมภู
528 นพจิรา สมนวล
529 นพณัฐ พรคงเจริญ
530 นพณัฐ แสนธนรัชต๑
531 นพดล เมืองขวา
532 นพพร มีแรง
533 นภเกตน๑ ทรัพย๑สมาน
534 นภณัฐ แทํนมณี
535 นภวรรณ ไทยเหนือ
536 นภสร แข็งแรง
537 นภสร ทะภูมินทร๑
538 นภัสกร อะริยะ
539 นภัสรพี พงค๑สุวรรณ๑
540 นภัสวรรณ ตันดี
541 นภัสวรรณ โพดกาลง
542 นภัสสร แจํมตระกูล
543 นภัสสร วงศ๑รจิต
544 นภาพร พรชัยสกุล
545 นราธร สารคํา
546 นราธิป มงคลศิริ
547 นราวิชญ๑ อุปวรรณ๑
548 นรินทรา ป๊อกแก๎ว
549 นรินทิพย๑ ทนเถื่อน
550 นริศรา ป้องคํา
551 นริศรารัตน๑ ทวีวุฒิรัชต๑
552 นรีกานต๑ ดีปา
553 นรีกานต๑ เมืองขวา
554 นรีรัตน ตํางจรูญ
555 นฤบดี แสงเรือน
556 นฤบล ยอดยิ่ง
557 นฤภร เผําทองจีน
558 นฤมล มีมาก
559 นลธวัช นุตระ
560 นลินทิพย๑ ใจแจํม
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561 นลินทิพย๑ พวงสายใจ
562 นลินรัตน๑ ความไพบูลย๑
563 นลินี โกวิทยา
564 นวพร จิตรนําทรัพย๑
565 นวพร ระรวยทรง
566 นวพรรษ ภูบาลชื่น
567 นวรัตน๑ รินจันทร๑
568 นศิกานต๑ ธรรมพิทักษ๑
569 นัจกร ใจมั่น
570 นัชชา สอนธรรม
571 นัซมี สังข๑ศิลปชัย
572 นัญฏกมนต๑ ฮ๎อแสงชัย
573 นัฐชลีภรณ๑ อินทุใส
574 นัฐธิดา สุดใจ
575 นัทชา ทินอยูํ
576 นัทธพงศ๑ เพิม่ทวี
577 นัทธพงศ๑ รักยา
578 นัทธมน พันธ๑ศรี
579 นันท๑นภัสร คงงาม
580 นันท๑นลิน ทัดโท
581 นันทนา เหมยเป็ง
582 นันทพร ณ ลําปาง
583 นันทพร พํวงจีน
584 นันทรัตน๑ อินต๏ะแก๎ว
585 นันทลักษณ๑ น๎อยสุพรรณ๑
586 นันทลักษณ๑ พะวงศ๑รัตน๑
587 นันทวัฒน๑ เทพสุวรรณ
588 นันทัชพร ภักดีรัตน๑
589 นันทิชา วิรัตน๑พฤกษ๑
590 นัยน๑ปพร วรรณรัตน๑
591 นาฏนารี สาธุเม
592 นาถอนงค๑ สินผ๎าง
593 นํานฟ้า วรญาณกุล
594 นายิกา ไชยวรรณ๑
595 นาวิน ศรีวงษ๑รัตน๑
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596 น้ําฝน ยุงระแหง
597 น้ําพี ้มีมา
598 นิตยา มาเยอะ
599 นิตยา มิ่งเมือง
600 นิติพงษ๑ วงค๑ขัติย๑
601 นิธิป เหล่ียมพงศาพุทธิ
602 นิธิวดี อํอนเกล้ียง
603 นิพิฐพนธ๑ ท๎าวทิพย๑
604 นิพิฐพนธ๑ ลีลาอุดมวรกุล
605 นิภัทรพงศ๑ ภาคํา
606 นิยานันท๑ รัตนภาสุร
607 นิรดา ภูจอมจิตร
608 นิรมล ปะจิละ
609 นิรมัย มูลคํา
610 นิรัชพร วงษ๑ต๏ะ
611 นิรากร คําบุรี
612 นิศารัตน๑ พรอ๎าย
613 นิศารัตน๑ ยะแก๎วบุตร
614 นิสากร ทํานุ
615 นุชธิรา อึ้งนภาธานินทร๑
616 เนตรชนก จีระวัตร๑
617 เนตรณภิส เดือนดาว
618 เนติพงษ๑ คุณยศยิ่ง
619 เนติพล กลํ่าภูํ
620 เนื้อทอง เรืองทวีป
621 แนวดี กันทะกาศ
622 บงกช กมลทองดี
623 บงกช ดาวเชิญ
624 บริมาส จินต๑จํารัส
625 บัญญพนต๑ รามศิริ
626 บุญเบญญา กล่ินอวล
627 บุญรวี ระหงษ๑
628 บุษยา อาษาวิมลกิจ
629 บูรพา ศศิศิลป์
630 บูรัณวา เลิศนันทพร
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631 เบญจมา ชูชาติ
632 เบญจมาพร ศรีวิชัย
633 เบญจมาภรณ๑ ชัยฤทธิ์
634 เบญจมาภรณ๑ ชูเทีย่ง
635 เบญจมาศ พรพรหมพิพัฒน๑
636 เบญจมาศ หนํอปา
637 เบญจรัตน๑ เป็งเรือน
638 เบญญาภา ชัยชนะวีระกุล
639 เบญญาภา เทพแก๎ว
640 เบญญาภา เทพมณี
641 เบญญาภา สิริพลายเล็ก
642 เบญญาภา อริยะ
643 ปกิณนารี สาระนันต๑
644 ปฏิญญา ยานะแสง
645 ปฏิพล ธีรกิจโชติการ
646 ปฏิภาณ ศิลานทีกุล
647 ปฐมพร แก๎ววัง
648 ปณิตตรา อินทรชัย
649 ปณิตา ใจตาบุตร
650 ปนัดดา ทองลอบ
651 ปพัชญา กาศโอสถ
652 ปพัฐษดา ภาชนะ
653 ปพิชญา ขันธารักษ๑
654 ปภคชล สองภิตาพร
655 ปภาณิน ณ นําน
656 ปภานัน มนตรา
657 ปภาวรินท๑ โกฎิคํา
658 ปภาวรินท๑ วงศกุฎ
659 ปภาวรินทร๑ อรุณประภารัตน๑
660 ปรมินทร๑ อุดมสินค๎า
661 ประกายวรรณ ไชํ
662 ประชาวุฒิ ใจชํวย
663 ประไพวรรณ จันทร๑แก๎ว
664 ประภัสสร ตะนะวงค๑
665 ประภัสสร วิยะ



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล
666 ประภาศรี งามสิริศักด์ิ
667 ประภาสิริ กล๎าหาญ
668 ประวีณา พือวัน
669 ปรัชญาพงศ๑ วุฒิวงศ๑วรางกูร
670 ปราชญาพร ไชยชนะ
671 ปราช๑ญาภรณ๑ ธิป๋า
672 ปราณปริญา สีรักษา
673 ปรายฟ้า มะปะเข
674 ปรารถนา พงศ๑ปิยสกุล
675 ปริญญา ดีวัฒนากูล
676 ปริญญารัตน๑ จอมจันทร๑
677 ปริญดา ทองแฉํง
678 ปรินทร ทรัพย๑ภูํ
679 ปริยากร ครสิงห๑
680 ปรีดาภรณ๑ ขุนชุํม
681 ปรียาภรณ๑ เตําสิงห๑แก๎ว
682 ปวนิดา เข็มทอง
683 ปวร บุษริยัง
684 ปวริศ อํานวยพาณิชย๑
685 ปวรี ต๏ะจันทร๑
686 ปวเรศ นวลเอียด
687 ปวิชญา สมเกตุ
688 ปวีณ๑กร ยอดสอน
689 ป๓จเจก จันทรเสนาวงค๑
690 ป๓ญญรัชต๑ รัตนารี
691 ป๓ณฑ๑ชนิต เสียงสุวรรณ
692 ป๓ณฑารีย๑ อนุศาสนกุล
693 ป๓ณฑิตา นิตรา
694 ป๓ณณธร มุลตองคะ
695 ป๓ณณพร ชัยอักษร
696 ป๓ทมพร หลีสกุล
697 ปางวรีย๑ วีเกษ
698 ปาณัสม๑ พยุหพรรค๑
699 ปาณัสม๑ รอดเจริญ
700 ปาณัสม๑ รัตนป๓ญญาโชติ



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล
701 ปาณิตา รัตนชาติ
702 ปาณิศา พูลมา
703 ปานทิพย๑ กิจวิริยะการ
704 ปานฝน ยืนธรรม
705 ปานฟ้า ยืนธรรม
706 ปานภาพ ทิพย๑แก๎ว
707 ปานเลขา สําอางค๑กาย
708 ปานวาด บุญเรือง
709 ปารมี ชาวเวียง
710 ปาริฉัตร คงแก๎ว
711 ปาริฉัตร พํอเพียโคตร
712 ปาริฉัตร ศิริ
713 ปาริฉัตร แสนอิน
714 ปาลฟ้า วิษณุมหิมาชัย
715 ปาลิตา จันทมาศ
716 ปิงปิง หลิว
717 ปิณิดา จารุภคไพศาล
718 ปิติพงษ๑ เปีย่มประสงค๑
719 ปิยฉัตร พูลล๎น
720 ปิยธิดา พงษ๑หิรัญ
721 ปิยธิดา มโนชลมานะกุล
722 ปิยมาศ สุริยกานต๑
723 ปิยศรี พรมุนีประสิทธิ์
724 ปิยะฉัตร เปล้ืองทุกข๑
725 ปิยะธิดา จันทร๑อิ่ม
726 ปิยะธิดา ปาระมี
727 ปิยะนุช คําทอน
728 ปิยะพงค๑ คําปล้ืม
729 ปิยะพงษ๑ บัวแดง
730 ปิยะพร คํายัง
731 ปิยะพร หงส๑วิชา
732 ปิยังกูร จักรแก๎ว
733 ปิยาภรณ๑ ปิหยํา
734 ปีวรา สิกขะเจริญ
735 ปุณยนุช โลํห๑ติวิกุล



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล
736 ปุณวิภาภัชร๑ ทองมาก
737 ปุระชัย สาเกกูล
738 ปุริม สันติพนารักษ๑
739 เปรมกมล ทองใบ
740 เปรมกมล พลรัฐ
741 เปรมฤทัย สวนเจริญ
742 ไปรยา ขํายสุวรรณ
743 ผุสดี เตจ๏ะฝ๓้น
744 ไผํตรง วานเวียง
745 พงศกร ศรีนวล
746 พงศกร หัตถภูมิเกษตร
747 พงศฎาธร อรมณี
748 พงศ๑พล จันมะยม
749 พงศ๑พล ภาคพรม
750 พงศ๑ภัค ขุนมิน
751 พงษ๑ศักด์ิ เสํงหล๎า
752 พจมาน ต๋ันคํา
753 พชร ตาสุกใส
754 พชร บุญสูง
755 พชรดนัย ทองย๎อย
756 พชรภรณ๑ ไสยวงศ๑
757 พชรอนงค๑ สังคง
758 พรชนก มาตะยา
759 พรชิตา คําฝ๓้น
760 พรชิตา เย็นสุข
761 พรทิตา กลึงกลางดอน
762 พรเทพ รัตนเรืองอําไพ
763 พรธิดา ฟุน่เตํย
764 พรนภัส จงไกรจักร
765 พรนภัส รัตนสมบัติ
766 พรนภา เสาร๑สิงห๑
767 พรพนิต วงศ๑จันทร๑
768 พรไพลิน เหมยดวง
769 พรรณธร วุฒิไกรธนโชติ
770 พรรณนภา ลัภนะวรรณ



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล
771 พรรณปพร ชุํมมงคล
772 พรรณพัชร สมศรี
773 พรรณวลัย ใจคํา
774 พรรณาภรณ๑ สัตตะโส
775 พรรณี ศรีรัตนพันธ๑
776 พรรนิดา บุญเรืองทวีเกษม
777 พรรษชล อินทร๑วิลัย
778 พรวิภา คําผัด
779 พรวิภา ตาวัง
780 พรสินี มณีขัติย๑
781 พรสุดา ทองแสน
782 พรสุพพัต เดชะพงค๑
783 พรหมพร พุทธวงค๑
784 พฤษภรณ๑ บุตรสีทา
785 พลพล วิญญะกูล
786 พลอยไพลิน เขื่อนคําแสน
787 พลอยวรินทร๑ โยงกาศ
788 พสิษฐ์ิ ฉัตรเฉลิมพงศ๑
789 พอเจตน๑ คํามา
790 พัชร๑ธีรัตน๑ ผานดอยแดน
791 พัชรพร พํวงสวัสด์ิ
792 พัชรพรรณ เทพโสภา
793 พัชรพล สุขมี
794 พัชรมัย หัวใจเพชร
795 พัชราภรณ๑ เจริญวงศ๑
796 พัชราภรณ๑ มะโนวิริยะ
797 พัชราภา ไทยะ
798 พัชริดา สงวนใจ
799 พัฒนชัย เดชเพชร
800 พัฒนวิชญ๑ กิจธนิตอนันต๑
801 พัฒนิตดา บุญประเสริฐ
802 พัทธกานต๑ เลิศรํุง
803 พัทธนันท๑ วงค๑อ๎ายตาล
804 พันธ๑อนงค๑ ชื่นโชคชัย
805 พัสกร เปียงใจ



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล
806 พัสกร อิงคสันตติกุล
807 พิงค๑กวี พรหมเสน
808 พิชชากร อรรถผล
809 พิชญ๑ ภูเํอี่ยม
810 พิชญกาญจน๑ ศิระไตรรัตน๑
811 พิชญ๑ชยุตม๑ ฟูเถิ้ม
812 พิชญ๑พิบูรณ๑ ทองแรํ
813 พิชญ๑พิสิฐฎ๑เสฎ สิงห๑แก๎ว
814 พิชญ๑สินี ฟูทะนันชัย
815 พิชญา จันทรังษี
816 พิชญา จันทรังษี
817 พิชญา ป๓ญโญ
818 พิชญา พรหมมาแบน
819 พิชญา พลอยประดิษฐ๑
820 พิชญา โพธิวัฒน๑ธนกุล
821 พิชญาภัค เดชมี
822 พิชญาภา คํามีศรีนนท๑
823 พิชญามญชุ๑ วงศ๑จําปา
824 พิชญามาศ อุํนคํา
825 พิชยภา อาคม
826 พิชยา ใบผํอง
827 พิตตินันท๑ สีอุทธา
828 พิทวัส โยธา
829 พิทักษ๑ คันธรักษ๑
830 พิธุมน กันทะสี
831 พิมเดือน ภูติยานันต๑
832 พิมพ๑ชนก ภูมิภูถาวร
833 พิมพ๑ชนก วงค๑ษา
834 พิมพ๑ชนก โสภณจิตต๑
835 พิมพ๑ชล แสงนวล
836 พิมพ๑นภัส สําเนาพันธุ๑
837 พิมพ๑ประภา ใจคํา
838 พิมพ๑พิไล ป๓นชัย
839 พิมพ๑ลภัส เทอดป๓ญญากุล
840 พิมพ๑ลักษณ๑ กิจรักษ๑



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล
841 พิมพิกา สุภาวงค๑
842 พิมพิไล สุธา
843 พิยะดา สินดี
844 พิรญาณ๑ ทุยพูน
845 พิรญาณ๑ บุญสุข
846 พิลัยพร ตาจีน
847 พิสิทธิ ์คําเลิศ
848 พีรณัฐ นันศิริ
849 พีรดนย๑ กตัญ๒ู
850 พีรดนย๑ พงศ๑ชนานันท๑
851 พีรดา พลอยประดิษฐ๑
852 พีรดา เมืองมูล
853 พีรติกานต๑ โพธิลักษณ๑
854 พีรพงศ๑ เศรษฐบุปผา
855 พีรพัฒน๑ ป๓น้ศรีทอง
856 พีรพัฒน๑ วรรณรัตน๑
857 พีรภาว๑ อารักษ๑
858 พีระกานต๑ ปิติเธียรกุล
859 พีระณัฐ มโนภครัตน๑
860 เพชรนภา เปรมกมล
861 เพ็ชราภา ทิศเมือง
862 เพ็ญนภา ซ๎ุยโน
863 เพ็ญนภา เพชรคีรีรัฐ
864 เพ็ญพิชชา อินต๏ะ
865 เพ็ญพิสุทธิ ์บุตรโส
866 เพ็ญรัศมี อันทินทา
867 เพียงตะวัน ธรรมเจริญ
868 แพรวา คมวิศวศาสตร๑
869 ไพลิน กุศล
870 ภคนันท๑ เมืองภักดี
871 ภคพงษ๑ เพ็งปาน
872 ภควรรณ พรรณเนตร
873 ภควัต ตันจันกูล
874 ภคิน คุณยศยิ่ง
875 ภณกร จันทรมาศ



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล
876 ภรณ๑พิชชา อาทิตย๑ติยากร
877 ภวรัญชน๑ โตมณีพิทักษ๑
878 ภัคจิรา ส่ิงของ
879 ภัคพล คนเทีย่ง
880 ภัณฑิรา กันธัญญะทรัพย๑
881 ภัณฑิรา ชัยบุญลือ
882 ภัทรดา เฉลิมเล่ียมทอง
883 ภัทรนันท๑ อลังกานันท๑
884 ภัทรนิษฐ๑ จันทร๑นิธิ
885 ภัทรนิษฐ๑ บุญฟู
886 ภัทรพรรณ บาดาจันทร๑
887 ภัทรพล อินสม
888 ภัทรภร จิกยอง
889 ภัทรมน ไชยานนท๑
890 ภัทรวดี พันธุ๑เทิง
891 ภัทรวรรณ ดําชํวย
892 ภัทรวิชญ๑ นามราชา
893 ภัทราภรณ๑ จาระณา
894 ภัทราภรณ๑ จินาวัง
895 ภัทราภรณ๑ วงศ๑สาลี
896 ภัทรียา โยธิน
897 ภันทิลา ธานีคํา
898 ภัสสร ขีกลางดอน
899 ภากร เพิม่สุข
900 ภาคภูมิ ไชยมุข
901 ภาคภูมิ บุญทักษ๑
902 ภาคภูมิ มาตยาคุณ
903 ภาคิน ขัติรัตน๑
904 ภาณพงศ๑ ศรีบุญเรือง
905 ภาณุพงศ๑ พรมนวล
906 ภาณุมาศ ปงหาญ
907 ภาณุมาศ สุใจ
908 ภาณุวัฒน๑ มูลคํา
909 ภานุพงศ๑ ยาวิละ
910 ภานุสรณ๑ พรรณวิไล



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล
911 ภาพิมล มงคลผิวทอง
912 ภาวัต บริสุทธิ์
913 ภาวินี วุฒิคุณ
914 ภาวิศา คิดยาว
915 ภาสกร กิตติไชยากร
916 ภาสกร มหายศนันท๑
917 ภิญญดา มูลแก๎ว
918 ภีสุดา วิญญาสุข
919 ภูชนิกานต๑ มีสัตย๑
920 ภูชิต อินทรปกรณ๑
921 ภูดิศ มังคราช
922 ภูมิ อาจณรงค๑
923 ภูมิภัทร หมายพิทักษ๑พงศ๑
924 ภูมิรักษ๑ รักษาภักดี
925 ภูริชญา กิจประสงค๑สกุล
926 ภูริชญา ป๓ญญาใจ
927 ภูริชญาฐ๑ นุธรรม
928 ภูรินทร๑ จันตระ
929 ภูรินทร๑ แสนประโรจน๑
930 ภูริวรรษ จําโอฐ
931 ภูวดล คําภิระวงค๑
932 ภูวดล ฆอ๎งคํา
933 ภูวนาถ เครือมิ่งมงคล
934 ภูสิริ โมรินากะ
935 มณฑล แสงภูํ
936 มณฑิตา คงวัดใหมํ
937 มณฑิตา ใจกว๎าง
938 มณิวรา กัลยา
939 มณีกานต๑ ปิยรัตนานุรักษ๑
940 มนฤทัย อนันตกุล
941 มนัสนันท๑ ชูไว
942 มยุรี อินคุณ
943 มะลิวรรณ อินทะจันทร๑
944 มัจฉา สมวรรณ๑
945 มัณฑนา พุทธสุขา



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล
946 มัลลิกา สินธุสุวรรณ
947 มานิตย๑ ขันเอีย
948 มานิตา ปุกแก๎ว
949 มาริษา ชัยชนะ
950 มิธิรา โยธิน
951 มิรา เวทย๑จรัส
952 มุกดาวัลย๑ หํวงวงค๑
953 เมฆาพิทักษ๑ ทิพย๑คํา
954 เมธปรียา มาขาว
955 เมธพนธ๑ อูปทอง
956 เมธาพร กาบเปง
957 เมธาพร ดวงเนตร
958 เมธาพร ทิพย๑น๎อย
959 เมธาพร อภิรติโกศล
960 เมธาวี ต้ังทวี
961 เมธาวี เทพสิงห๑
962 เมธาวี ผลพยุง
963 เมธิยา เลาหเจริญสุข
964 เมรินทร๑ญาดา ปุกคํา
965 โมเม ขวานทอง
966 ยมลพร นันทสุธา
967 ยูฮานีส มะแม
968 โยษิตา นุสุริยา
969 รฎาศิริ หวันชิตนาย
970 รฐนนท๑ ขาวสวย
971 รติพงษ๑ ลือนันต๏ะ
972 รพีพรภ๑ บุญบันดาร
973 รพีพรรณ ศรีสุพรรณ
974 รมย๑รวินท๑ เจริญสุข
975 รมิดา แจ๎งนิล
976 รมิตา ทองทรัพย๑
977 รมิตา ภัทราชยานันต๑
978 รวงข๎าว ต๏ะสีใจ
979 รวมหทัย บุญสม
980 รวิพร กันตํุน



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล
981 รวิสุต นาเนกรังสรรค๑
982 รสธรณ๑ ตันติสิทธิกร
983 ระพีพรรณ วุฒิชัย
984 ระพีภัทร บุญภิรมย๑
985 รังสิมา แปงป๓น
986 รังสิมา มีคุณ
987 รัชชานนท๑ ชัยอภิรัตนกูล
988 รัชพล วงศ๑จงใจหาญ
989 รัชพล หาญเวช
990 รัญชนา ทาอุปรงค๑
991 รัฐภูมิ อิกําเหนิด
992 รัตติการณ๑ วงค๑ต๎ุย
993 รัตติกาล ยศวงค๑
994 รัศมี แซํโลํ
995 ราตรี สีธิวงศ๑
996 รินนาภรณ๑ คําวงค๑
997 รินรดา บุญเป็ง
998 ร๎ุงนภา ทนดี
999 รํุงฤดี ใจวุฒิ
1000 รุจีรัตน๑ เบ๎าพงษ๑
1001 ลักษณารีย๑ ปานดี
1002 ลักษมี ใจคํา
1003 วงศ๑วรัณ แก๎วกะโผะ
1004 วชิรดา ทางาม
1005 วชิรา อาษากิจ
1006 วณิชยา วรรณพรหม
1007 วทันยา สวํางวโรรส
1008 วนัชญ๑ ทัฬหทวีพรรธน๑
1009 วนัชพร สดมพฤกษ๑
1010 วรกมล อุดมศรี
1011 วรกิจ สุรินทรุกานต๑
1012 วรพร วัฒนวรรณรัตน๑
1013 วรรณภา มาน๎อย
1014 วรรณวนัช แก๎วรักถา
1015 วรรณวนัช บัวอินทร๑



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล
1016 วรรษพร ภูสมสี
1017 วรวรรณ อนุพันธ๑
1018 วรวลัญช๑ สุภา
1019 วรัชญ๑พร พงษ๑ศิริ
1020 วรัญญา ก๐องแสน
1021 วรัญญา ทรัพย๑ประชา
1022 วรากร แสงอาคม
1023 วรางคณา ระวังงาน
1024 วรานันท๑ ครูขยัน
1025 วราภรณ๑ มํวงเขียว
1026 วรายุทธ๑ กุลสุวรรณ
1027 วราวุฒิ ขัติยะ
1028 วรินทร ถาคร
1029 วรินทร ปิติภัคนุกุล
1030 วรินทิรา วงศ๑ใหญํ
1031 วริศชา ยืนยงกุล
1032 วริศรา จอมปิน่ทอง
1033 วริศรา ป๓ญญาดี
1034 วริศรา โพธาราม
1035 วริศรา มีสุข
1036 วริศรา อําพันฉาย
1037 วลัยพรรณ หวังวิริยะอนันต๑
1038 วลีรัตน๑ วงศ๑ผัด
1039 วศิน ขันทา
1040 วสิกา ชมภูเครือ
1041 วัชร คําแหง
1042 วัชรพงศ๑ มํอนจ๎อย
1043 วัชราวดี ชื่นศิริ
1044 วันวิสาข๑ ออศิริ
1045 วารุณี เครือแก๎ว
1046 วาสิฎฐี ศรีมหาพรม
1047 วาสิณี เจียมผักแวํน
1048 วิจิตรา ใจปินตา
1049 วิชญา เอี่ยมรัศมีกุล
1050 วิชญาณ๑ เอ็งไพบูลย๑



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล
1051 วิชญาพร วรรณเลิศ
1052 วิชยุตม๑ กันทะวงศ๑
1053 วิชัย แซํม๎า
1054 วิชากานต๑ วิชา
1055 วิชุดา วงค๑ชมภู
1056 วิญาดา คําเคน
1057 วิณัชญา ป๓นสวน
1058 วิพุธ เอื้อพิทักษ๑สกุล
1059 วิภัสรา วุฒิศรี
1060 วิภาดา ตันติวัฒนะผล
1061 วิภาดา ลอมแก๎ว
1062 วิภาพร อินทร๑ปลี
1063 วิภาวี เชื้อสะอาด
1064 วิมลมณี คีรีวรรณ๑
1065 วิมลรัตน๑ สร๎อยสุด
1066 วิรัล โชคแสงกุล
1067 วิริยะ ปิยชาติโชติกุล
1068 วิลัดดา ธิดา
1069 วิลาสินี คล๎ายแท๎
1070 วิลาสินี รัดแดง
1071 วิไลลักษณ๑ จรุงสิงขร
1072 วิวัฒน๑ จันทร๑เป็ง
1073 วิวัฒน๑ ปราศรัย
1074 วิวัฒนีย๑ มหาไม๎
1075 วีรพล แซํยะ
1076 วีรภัทร เมืองใจ
1077 วีรอร ทองสุขมาก
1078 วีระพงษ๑ นิละสุข
1079 เวสารัช ไขํแก๎ว
1080 ศดานันท๑ กุสาวดี
1081 ศตพร สังขวรรณะ
1082 ศรัญญา ค๎ุมพงษ๑พันธุ๑
1083 ศรัณย๑พร กันใหมํ
1084 ศรัณยู สิทธิคํา
1085 ศรัลทัพพ๑ อ่าํตระกูล



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล
1086 ศริพร แสงอุทัยวัฒนา
1087 ศรีไพร พรมหญ๎าคา
1088 ศรุตา เพ็ญเวียง
1089 ศวิตา ไชยชมภู
1090 ศศิธร คนเทีย่ง
1091 ศศิธร โชติวุฑฒากร
1092 ศศิธร วงค๑งาม
1093 ศศิปรียา ด๎วงคําฟู
1094 ศักด์ิดา เกิดแก๎ว
1095 ศักยภาพ ไชยสวัสด์ิ
1096 ศาตนันท๑ สมศิลป์
1097 ศานตราวุฒิ กุณะ
1098 ศารกัญจน๑ จันทร๑สิงห๑
1099 ศิรดา กีรติวศิน
1100 ศิรดา อุประกุล
1101 ศิรประภา กุลมาเมือง
1102 ศิรประภา ดาหมาด
1103 ศิรภัสสร เฉียบแหลม
1104 ศิรวิทย๑ เสตะกลัมพ๑
1105 ศิริกัญญา ดวงเนตร
1106 ศิริกานดา แสงทอง
1107 ศิริธรณ๑ สายทอง
1108 ศิริพรรณ ป๓ญญาใจ๐
1109 ศิริยากรณ๑ แสงโยจารย๑
1110 ศิริลักษณ๑ ตํอมหล๎า
1111 ศิริลักษณ๑ ป๓ญญาใจ๐
1112 ศิริวรรณ โมงยาม
1113 ศิลาชัย ศาลางาม
1114 ศิวปรียา ดวงแก๎วสุข
1115 ศิวัช หลงสมบุญ
1116 ศิศิรา อินชัย
1117 ศุชัญญา มูลกา
1118 ศุภกร จันทร๑สุคนธ๑
1119 ศุภกร โชติชํวง
1120 ศุภกร มะโนศรี



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล
1121 ศุภกร ศรประสิทธิ์
1122 ศุภกฤต เฟือ่งฟู
1123 ศุภกานต๑ งดงาม
1124 ศุภกานต๑ สนธิคุณ
1125 ศุภกานต๑ อุทธิสินธุ๑
1126 ศุภกิตต์ิ ป๓ญญามูล
1127 ศุภกิตต์ิ ป๓นนันท๑
1128 ศุภชา ใจมาขัติ
1129 ศุภชา พินแก๎ว
1130 ศุภณัฐ อภิไชย
1131 ศุภนิตา ศุภนันทิ
1132 ศุภพล ทับทิมศรี
1133 ศุภมาส บุญเชิด
1134 ศุภรดา โภคบุตร
1135 ศุภรัตน๑ เกษมธรรมคุณ
1136 ศุภรัตน๑ ไชยราช
1137 ศุภรัตน๑ เพียรเสมอ
1138 ศุภรัตน๑ อํอนจิตร
1139 ศุภลักษณ๑ แจํมใส
1140 ศุภลักษณ๑ ลิละคร
1141 ศุภวิชญ๑ ป๓ญสุวรรณ
1142 ศุภาพิชญ๑ จันทร๑ยานนท๑
1143 ศุภาพิชญ๑ พานิชกุล
1144 ศุภาพิชญ๑ วงค๑น้ํา
1145 ศุภาวรรณ โพธิง์าม
1146 ศุภิสรา กันธรรม
1147 ศุภิสรา บุญทอง
1148 ศุวิมล เข็มขาว
1149 โศภิษฐา ทองเอีย
1150 สกาย ดวงแก๎วกาญจน๑
1151 สถิรพงศ๑ พีระเชื้อ
1152 สบันงา สุขสกุลป๓ญญา
1153 สมิทธ๑ โชโลส
1154 สรธัญ ศรีทองอินทร๑
1155 สรวิชญ๑ พานิชยิ่ง



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล
1156 สรวิศ ใจมาวงค๑
1157 สรวิศ เชื้อทอง
1158 สรศักด์ิ ผลดีประสิทธิ์
1159 สร๎อยชนก สุทธิรัตนชัย
1160 สโรชา จันทรยุทธ
1161 สโรชา สมบูรณ๑โสด
1162 สลิลทิพย๑ เจนอําน
1163 สลิลทิพย๑ โพธิคํา
1164 สวิชญา สินพรมมา
1165 สหฉัตร สันบุญเป็ง
1166 สหัสวรรษ ธาตุอินทร๑
1167 สาธิตา ลี
1168 สายใจ คําโยค
1169 สายน้ําริน กัมพลกูล
1170 สายสกุล สุริยาพรชัย
1171 สายสัมพันธ๑ ขิงทอง
1172 สิตาภา ขาวปอน
1173 สิทธิพล เงาฉาย
1174 สิทธิศักด์ิ สมบัติใหมํ
1175 สินชัย ศรีคีรีราษฎร๑
1176 สินิทรา สวํางบุญมี
1177 สิรภัทร ขัติยศ
1178 สิรภัทร คิดศรี
1179 สิรวิชญ๑ ทรายแก๎ว
1180 สิรวิชญ๑ บุตรจันทร๑
1181 สิรวิชญ๑ ศรีเรือน
1182 สิริณภา แกํนจันทร๑
1183 สิริทิพย๑ สิทธิวงศ๑
1184 สิรินดา เกียรติทวี
1185 สิรินดา เครือบุญ
1186 สิรินดา ธรรมเมือง
1187 สิรินทร๑ รัตนเรืองอําไพ
1188 สิรินรี วงศ๑ไชย
1189 สิริบดินทร๑ ภูแํก๎ว
1190 สิริภัสสร จันทรศิริ



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล
1191 สิริวัชร คิดอําน
1192 สิริวิมล เชยวัดเกาะ
1193 สุกฤตา กาวิตา
1194 สุกัญญา คําทองทิพย๑
1195 สุกัญญา จันทโรจน๑
1196 สุกัญญา วอมขุนทด
1197 สุคนธา รินลาจม
1198 สุชลญา คํายานะ
1199 สุชัญญา ไชยสิทธิ์
1200 สุชัญญา อรุณประเสริฐ
1201 สุชานันท๑ ผูกพันธ๑
1202 สุชานาฏ ศรีเนาว๑
1203 สุชาวลี โพธิท์อง
1204 สุดทีรั่ก จันทร๑เรือง
1205 สุดารัตน๑ คํามา
1206 สุดาลักษณ๑ คําอํอน
1207 สุทธิดา แก๎วชลคราม
1208 สุทธิดา นุชถาวรลักษณ๑
1209 สุทธิดา ลือชัย
1210 สุทธิพงษ๑ บํารุงนา
1211 สุทธิพันธุ๑ นันทะชัย
1212 สุทธิภาคย๑ อิสริยอังกูร
1213 สุธาวัลย๑ หนํอแก๎ว
1214 สุธาสินี ใจกว๎าง
1215 สุธิชา ค๎ุมแพร
1216 สุธิตา ชัยวงค๑
1217 สุธินันท๑ บุญมากาศ
1218 สุธิสา เพ็ญวันดี
1219 สุนันทา เรืองฤทธิ์
1220 สุนิษา โพธิรั์ตน๑
1221 สุนิสา กันทาธรรม
1222 สุปรียา ศิริจันทร๑ชื่น
1223 สุพรรษา แก๎วคําปา
1224 สุพัตรา กรรเกษ
1225 สุพัตรา เจริญบุตร



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล
1226 สุพัตรา พูลสุข
1227 สุพิชชา ฐิติพันธ๑รังสฤต
1228 สุพิชญา นาคสมัย
1229 สุภาภรณ๑ ดีชอบ
1230 สุภาวดี ไชยบัญดิษฐ
1231 สุภาษิต ป๓ญญาบุตร
1232 สุมาลี ศุจิวรกุล
1233 สุมิตา ป๋าเมืองมูล
1234 สุเมธินี สีสด
1235 สุรชัย ถาวรนิติผลสิริ
1236 สุรพัศ วงค๑หาญ
1237 สุรัชธิดา ป๓ญญาดา
1238 สุวดี คาบเพ็ชร
1239 สุวนันท๑ คําลือ
1240 สุวนันท๑ ทองใบ
1241 สุวเปรม เนียมศิริ
1242 สุวิชาดา ชัยวรนิจ
1243 สุวิดา ไชยนาแพง
1244 สุวิภา ศรีบุญดีสกุล
1245 สุวิมล ครองมี
1246 สุวิมล ตนภู
1247 สุวิมล สูตรเลข
1248 เสาวนีย๑ หนักแนํน
1249 เสาวลักษณ๑ ใจกันทะ
1250 แสงดาว อิมิวัฒน๑
1251 โสภณัฐ พงษ๑มารุทัย
1252 โสภิตา พินิจสุวรรณ
1253 หทัยกานต๑ นันทะ
1254 หทัยชนก เทพวัง
1255 หทัยชนก ปล้ืมสูตร
1256 หทัยภัทร อินมีทรัพย๑
1257 หนึ่งฤทัย ใจกลม
1258 หฤทัย จรัสเสนากุล
1259 หิรัณยกุล บุญเกตุ
1260 เหมย



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล
1261 อณัญญา ไชยนอก
1262 อณัศยา กันทะตา
1263 อโณทัย อดิศัยสกุล
1264 อดุลวิทย๑ ปานเพ็ชร
1265 อติรุจ สุริยะบุญ
1266 อธิภูมิ กันทะมา
1267 อธิวัฒน๑ จันทร๑สายทอง
1268 อธิษฐ๑ ไตรแสง
1269 อนงรักษ๑ แก๎วเกิด
1270 อนัญญา กล่ินสํง
1271 อนัญญา ประกอบดี
1272 อนัศญา สนินัด
1273 อนุชา วงค๑ชมภู
1274 อนุชา หอมน๎อย
1275 อนุวัฒน๑ ไพรกระจําง
1276 อพิชญา ปุม่นาม
1277 อภาพล รักษาถ๎อย
1278 อภิชญา แกํนอินทร๑
1279 อภิชญา ครุธทุงํ
1280 อภิชญา พุมํจันทร๑
1281 อภิชยา สุวรรณจันทร๑
1282 อภิญญา ชํวยโสม
1283 อภิญญา นันทวิศาล
1284 อภิญญา สัตตบุศย๑
1285 อภิรักษ๑ พิมลศิริ
1286 อภิรัต แก๎วถม
1287 อภิลักษณ๑ ชาวกะมุด
1288 อภิสิทธิ ์แปลงเหมือน
1289 อมรรัตน๑ วิริยะ
1290 อรจิรา คําอ๎าย
1291 อรญา สระแพงน๎อย
1292 อรณัชชา จินาอิ
1293 อรณัส ไลไธสง
1294 อรทัย ทองตัน
1295 อรทัย รสดี



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล
1296 อรทัย แสนใส
1297 อรปรียา ตุณฑกิจ
1298 อรปรียา เถาหน๎อย
1299 อรพรรณ พยายาม
1300 อรรถนัย โยธาดี
1301 อรรวินท๑ อินอุดออน
1302 อรวรรณ ลุงหมํา
1303 อรวรรยา โพธิพ์ยอม
1304 อรวรา บุญอินทร๑
1305 อรวิชดา กาวิล
1306 อรอนงค๑ วงศ๑สุภา
1307 อรอุมา ล๎วนลอย
1308 อริสรา ทาเผือก
1309 อริสรา ยอดกันตี
1310 อริสรา รีวีระกุล
1311 อริสา เมฆธูป
1312 อรุณี เนาว๑ชมภู
1313 อลงกรณ๑ กันทยะ
1314 อลิสา วัฒนานนท๑
1315 อวิสรา โคเบนท๑
1316 อสมาภรณ๑ สุจริต
1317 อักษราภัค ชุติโชค
1318 อัครพนธ๑ ไกลถิ่น
1319 อัครพล ทองเชื้อ
1320 อังค๑วรา แซํหมํา
1321 อังชลิกา ราชลํา
1322 อัจจิมา งูเขียว
1323 อัจจิมาภรณ๑ คํามา
1324 อัจฉรา หงอนไกํ
1325 อัจฉราพรรณ ใจแก๎ว
1326 อัญชิษฐา สายชู
1327 อัญชิสา วรวัตร
1328 อัญมณี วัยวัฒน๑
1329 อัมภวรรณ กันทะ
1330 อัสมา แสงทองอรําม



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล
1331 อาทิตย๑ ทะนุ
1332 อาทิตยา ชีวเจริญยิ่ง
1333 อาทิตยา แซํล๎อ
1334 อาทิตยา ใบผํอง
1335 อาทิตยา เรือนทราย
1336 อาทิตยา แสนฝ๓้น
1337 อาทิตยา อํอนน๎อม
1338 อาทิตยากร การเจน
1339 อารยา คําพินิจ
1340 อารยา ทิพย๑วังเมฆ
1341 อารยา บุตรดี
1342 อาริสา เสือมั่น
1343 อารี โสภากันทร
1344 อารีดา ศรีจันทร๑ดร
1345 อารีนา ภูมิบุตร
1346 อารียา บัวหลวง
1347 อารียา มาเปียง
1348 อารียา สํางเงิน
1349 อารีรัตน๑ กํออ๎อ
1350 อารีรัตน๑ ทะนันชัย
1351 อารีรัตน๑ พิงคะสัน
1352 อํานาจ ปิยะดิษฐ๑
1353 อิทธิกร ใจเมือง
1354 อิทธิพัทธ๑ จันทร๑ทอง
1355 อินทิรา วงษ๑ชมภู
1356 อินทิรา อินทญาติ
1357 อิสรีย๑ ศิลปกิจ
1358 อุบลวรรณ ขํมพิษ
1359 อุรัสยา ปิงคําภา
1360 เอมอร บุตะลา
1361 ไอรดา ถมยา


