


ล ำดับท่ี/
Number

ช่ือ-สกุล /Name

1 Aung Naing Lin 
2 Ayesha Anwar
3 DETHALOUN MEUNSENE 
4 Haocheng he
5 MUHAMMAD ZAHRULAKMAL BIN AHMAD MAHIR
6 Nursaadah Syahro Fitriyah
7 PHIRUM OR
8 Sai Tun Myat
9 SHRIJANA KHANAL 
10 Somsay phovisay
11 Swochhal Prakash Shrestha 
12 The ricky raharjo
13 Zhongyu Zhang
14 กนกพร อินต๊ะแก้ว
15 กนกวรรณ พรมเอ่ียม
16 กนิษฐา วงศ์ษา
17 กมลกร พิมพ์อูป
18 กมลชนก เครือเก้ียว
19 กมลทิพย์ สุวรรณเกิด
20 กมลพิชญ์ ห้วยหล่าย
21 กมลภัทร ค าปัญญา
22 กมลรัตน์ อายุสุข
23 กรณัฐ ดวงสัมพันธ์
24 กรวิชญ์ ปิงวงค์
25 กฤตภูมิ เผ่ากันทะ
26 กฤติญาภา ดอนโพธ์ิ
27 กฤติยาภรณ์ ตาค า
28 กฤษฎา ตาค า
29 กวิสรา จารุนันทภาคย์
30 กษิดิศ เสารางทอย
31 ก้องเกียรติ ลภัสจิรัชยาพร

กรณี นักศึกษำย่ืนค ำขอคืนเงินในระหว่ำง วันท่ี 10 พฤษภำคม – 24 มิถุนำยน 2565
ทำงธนำคำรจะด ำเนินกำรโอนเงินเข้ำบัญชี ในระหว่ำงวันท่ี 8 - 12 กรกฎำคม 2565

ประกำศรำยช่ือนักศึกษำได้รับคืนเงินค่ำบ ำรุงหอพัก ร้อยละ10 ประจ ำภำคเรียนท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2564



ล ำดับท่ี/
Number

ช่ือ-สกุล /Name

32 กัญญาณัฐ วิชัยโน
33 กัญญาณัฐ หมูตา
34 กัญญาภัค  ไร้พวง
35 กัญญาภัค คะสะธรรม
36 กัญญารัตน์ โนนไธสง
37 กันต์กมล ธารพรศรี
38 กัลยกร วิจิตรยืนยง
39 กัลย์สุดา พิมพ์ศรี
40 กัลยา ปล้ืมจิต
41 กาญจนา ปะดี
42 กานต์ชนก วิรัชลาภ
43 กานต์พิชชา สุชีพพิชญกุล
44 ก าพล เซ๊ียมเอคู
45 ก่ิงแก้ว แสงแก้ว
46 กิตติเดช แซ่เห้อ
47 กิตติกร รุนลา
48 กิตติพล ราชสีห์
49 กิติกานต์ ฤทธิเพชร์ 
50 กุลธิดา ค าวัง
51 กุลธิดา จ๊ะสุนา
52 เกตน์สิรี เอ่ียมมา
53 เกวลิน ไชยวงค์
54 เกวลิน พันธ์ประเสริฐ
55 ขัติยาภรณ์ ถุงแก้ว
56 คันธรส สุขจันทร์
57 ค าฟ้า กาสมสัน
58 คุณากร ปรัตถจริยาวงศ์
59 คุณานนต์ ร้ิวพงษ์กุล
60 คุณานนท์ บุญยก
61 แคทลียา ท้าวค า
62 จักรวาล ยาบุญณะ
63 จันทร์ทิพย์ ด่ังดวงจันทร์
64 จันทิมา จิตนิยม
65 จัหรกริช เรืองตระกูล



ล ำดับท่ี/
Number

ช่ือ-สกุล /Name

66 จิดาภา ลังกาพินธ์
67 จินต์ศุจี วงศ์ใหญ่
68 จิรกฤต วิธี
69 จิรชยา ใจโชติ 
70 จิรสิน กาศลังกา
71 จิรัชญา ด้วงนิล
72 จิรัชยา แซ่จัง
73 จิรัชยา ไตรรัตน์
74 จิรัชยา พัฒนวงศ์วิไล
75 จิราภัทร เมธาวัฒนา
76 จีรพรรณ นะสุ
77 จุไรรัตน์ ฉูดกระโทก
78 จุฑาทิพย์ คงกล่ันดี
79 จุฑารัตน์ ฉูดกระโทก
80 เจริญวิทย์ จิตตพงศ์
81 ฉัตรกนก สวนพุฒ
82 ฉัตรกมล สวนพุฒ
83 ฉัตรพร รังควร
84 เฉลิมวงศ์ โพเง
85 ชไมพร  นันตาค า
86 ชญาณี จันทะ
87 ชญานุช อุตระ
88 ชฎาพร เสาวนิจ
89 ชนกณภัทร วิลัย
90 ชนกนันท์ แตงสมบูรณ์
91 ชนน วาสิการ
92 ชนนิกานต์  วิมล
93 ชนสิษฎ์ วชิรพงษ์พันธ์ุ
94 ชนัญชิดา ผกาแก้ว
95 ชนัดดา ชาญเฉลิม
96 ชนาธิป ธิอ้าย
97 ชนาพร  เราเท่า
98 ชนามาศ หรรษา
99 ชนิกา นิภานนท์



ล ำดับท่ี/
Number

ช่ือ-สกุล /Name

100 ชนิสรา มหาโพธิ
101 ชลธิชา  ยศไธสง
102 ชลธิชา เขียวจันทร์แสง
103 ชลธิชา เจริญขุนคีรี
104 ชลธิชา ย่ีหล่ า
105 ชลธิดา อินต๊ะรักษา
106 ชลนิภา เรืองสมปัญญา
107 ชลพร จันตะมะ 
108 ชลลดา ช่างบุ
109 ชลลดา ต๊ะเรือน
110 ชลากร สีต๊ะ
111 ช่อฟ้า หล้าเหล้ือม
112 ชัญญา โสภาวรการ
113 ชาลิสา อาเมาะ
114 ชิษณุพงศ์ ภาณุภาส
115 ชุติพงษ์ ใจ๋ยู้
116 โชติพัฒน์ ศิริธรรม
117 โชติมา เย็นใจ
118 โชษิตา จ๋ิวแก้ว
119 ไชยพงษ์ อัศวจิรธนาสิน
120 เซนเดน สิดล สแปทเชิทส์
121 ญาณินี ทองดี
122 ญาณิศา ยะมะโน
123 ฐานทัพ ทองสุกงาม
124 ฐากูร ครองธรรม
125 ฐิดากาญจน์ วัฒนะอมรพงศ์
126 ฐิตาภา ยศวงศ์รัศมี
127 ฐิติกานต์ คีรีรัฐอุปถัมภ์
128 ฐิติภูมิ กุลใย
129 ฐิติรัตน์ อ่ินอ้าย
130 ฑิตฐิพร สุตาค า 
131 ณพดนัย  ค าไทย
132 ณภัทร อินต๊ะ
133 ณัชชา ธนะขว้าง



ล ำดับท่ี/
Number

ช่ือ-สกุล /Name

134 ณัฎฐณิชา เวียงค า
135 ณัฐกรณ์ วรรณชัย
136 ณัฐกฤตา ขอนทอง
137 ณัฐกาญณ์ ทองใบ
138 ณัฐกานต์วดี นิติรัช
139 ณัฐชยา เครือจันทร์แก้ว
140 ณัฐณิชา บุษบก
141 ณัฐพร แสนค าวินิจ
142 ณัฐพร ศรีพบบุญดี
143 ณัฐพร อุทโท
144 ณัฐพล แสนอุด
145 ณัฐภรณ์ พงษ์ปัน
146 ณัฐวดี คล้ายโต
147 ณัธนิชย์ จิรวรรณาวัชร์
148 ณันฑกาญ โปธิมอย
149 ณิชญาดา สาริขิต
150 ณิชมน หวังใจ
151 ณิชาพัชร์ สุขศรี
152 ณิชาภัทร บุญมา
153 ณิชารีย์ เดชปันเทียน
154 ณิพานันท์ มหาวัง
155 เณศรา ใจค า
156 ดวงกมล วงค์ตัน
157 ดวงกมล ส่างแก้ว
158 ด่ังฤทัย อินมณี
159 ดารารัตน์ โยธินธนสมบัติ
160 ดารุณี กันทะเป็ง
161 ดาวนภา ภู่จีน
162 ดุษฎีพร ชัยบุตร
163 ตรีรัตน์ พุ่มพิลา
164 ติณณ์ ปราบหงษ์
165 เตชพัฒน์ นีอ ามาตย์
166 ทักษพร ฉวีวงศ์พงษ์เดช
167 ทัตเทพ สุขใจ



ล ำดับท่ี/
Number

ช่ือ-สกุล /Name

168 ทัศน์พล สมบัติวงษ์
169 ทิชากร มหาครอง
170 ทิพยนารี  ค าชุ่ม
171 ทีปกร เลิศวิชัยกุล
172 ธเนศ  จ าปา
173 ธนโชติ ค าอินบุตร
174 ธนพร ม่ันเหมาะ
175 ธนภรณ์ เอ่ียมสะอาด
176 ธนภัทร พิริยนัน
177 ธนภูมิ นิทรารัตน์
178 ธนัชชา พงษ์บ้านไร่
179 ธนัชพร ปัญญาค า
180 ธนาภา เพชรปัญญา
181 ธมนวรรณ จูแวน
182 ธมลวรรณ เด่นกองพล
183 ธมลวรรณ บุญยกบัณฑิต
184 ธรรมญาณี แซ่หาง
185 ธราเทพ ท้าวหน่อ
186 ธราเทพ รุ่งสอาด
187 ธริกา โพชสาลี
188 ธฤตมน ยุทธิวัฒน์
189 ธัญชนก ตรงธรรมกิจ
190 ธัญชนก ถุงเงิน
191 ธัญภา ล้ิมศรีสกุลวงศ์
192 ธัญมน พิทักษ์ศิขเรศ
193 ธัญย์ชนก ศรีเบญจมาศ
194 ธัญรดา หยุมปัญญา
195 ธัญรดี กินีศรี
196 ธัญรัตน์ ธาตุสุวรรณ์
197 ธัญวรัตน์ สมวรรณ์
198 ธัญวรัตม์ โตธัญญะ
199 ธันย์ชนก โกฎสืบ
200 ธันยพร ชุมจันทร์
201 ธารารัตน์ จรเสนาะ



ล ำดับท่ี/
Number

ช่ือ-สกุล /Name

202 ธารินี ปันประสพ
203 ธิญดา เกล้ียกล่อม
204 ธิดารัตน์ วงศ์พิทักษ์มัจฉา
205 ธิดารัตน์ ศรีบุญเรือง
206 ธิติมา ค าเทพ
207 ธีธัช เสมอภาพ
208 ธีรญา  ค าสุวิมลชัย
209 ธีร์ธนิก ยาประเสริฐ
210 ธีร์ธวัช นภาคีรีรมย์
211 ธีรภัทร คะเชนทรภักด์ิ
212 ธุรวิช วนิชสมบัติ
213 นพจิรา สมนวล
214 นพณัฐ พรคงเจริญ
215 นพมาศ คุณยศย่ิง
216 นภณัฐ แท่นมณี
217 นรมน เอกศิลป์
218 นราวดี ชินราช
219 นรีกานต์ เมืองขวา
220 นลินญา บุญทอง
221 นลินทิพย์ จันทร์พ้ืน
222 นลินี อินขัติ
223 นวคุณ พีรราศี
224 นวรัตน์ ขัดพะนัด
225 นัซมี สังข์ศิลปชัย
226 นัฐธิดา สุดใจ
227 นัฐพงศ์ ฆ้องเม่ง
228 นัฐวรรณ นันต๊ะปิน
229 นัฐวุฒิ น้อยกรัด
230 นันท์นภัส เหลืองไทย
231 นันทลักษณ์ พะวงศ์รัตน์
232 นันทินี  หม่องเป็ง
233 น้ าเพชร สุดอ่อน
234 น้ าทิพย์ กุลศิวะพร
235 น้ าทิพย์ ปิยะจันทร์



ล ำดับท่ี/
Number

ช่ือ-สกุล /Name

236 น้ าริน ชมภูจันทร์
237 นิจจารีย์ นันตา
238 นิตยา ปัญญา
239 นิติภูมิ มูลไชย
240 นิธิวดี อ่อนเกล้ียง
241 นิยานันท์ รัตนภาสุร
242 เนติพงษ์ พรหมโคตร
243 บุญสิตา แซ่เหอะ
244 บุตรณัชชา วัชรภัทร
245 บุษบัน ปัญญาบุตร
246 เบญจมาภรณ์ ชัยฤทธ์ิ
247 เบญจมาศ รัตนมาโต
248 เบญจรัตน์ ดอนเลย
249 เบญญาภา ตนภู
250 เบญญาภา วิทยาศรัย
251 เบญญาภา สิริพลายเล็ก
252 ปฏิมา นามวงศ์
253 ปณต กอรี
254 ปณวัตร วงศ์โสภา
255 ปณิตตรา ค ามีก้ า
256 ปพิชญา ข าโท้
257 ปพิชญา พรสุวรรณ
258 ปภคชล สองภิตาพร
259 ปภาวิน หนูดุก
260 ประไพรวรรณ นิราช
261 ประกายกาญจน์ จันทะวัง
262 ประการ เมืองมานิตย์
263 ประวิทย์ ลุงตุ้ย
264 ปรานต์ พิริยะวัฒน์
265 ปริญญ์ ปัญญาวุฒิประสิทธ์ิ
266 ปรินทร ทรัพย์ภู่
267 ปริยากร ตรีธาสุข
268 ปรีชญาภัทร์ ช่างค า
269 ปรีณา เกิดปัญญา



ล ำดับท่ี/
Number

ช่ือ-สกุล /Name

270 ปรียาภรณ์ ดัดดีสอง
271 ปวิชญา ปัญโญคา
272 ปวีณา อินทราพงษ์
273 ปัญจพล มูลพร้อม
274 ปัญญพล ปัญชะนะ
275 ปาจรีย์ โทนหงส์สา
276 ปานฝน ยืนธรรม
277 ปานฟ้า ยืนธรรม
278 ปาริชาต สุขสันติมาศ
279 ปิยธิดา วิเชียรทอง
280 ปิยะวรรณ ศักด์ิสูง
281 ปุญชรัสม์ิ ห่อทอง
282 ปุระชัย เช่ือนรอบเขต
283 เปรมสินี  อินชัยวงค์
284 ผาแพงเมือง สุขเกษม
285 พงศ์ธร ดวงมาลา
286 พงษ์ศักด์ิ แสวงเสริมศิริ
287 พงษ์สุพรรณ แจ้งเจน
288 พชร เฉลิมวชิรคุณ
289 พนัสบดี หะวัน
290 พนิดา ธนาเรืองโรจน์
291 พนิดา หินแก้ว
292 พรชิตา ค าฝ้ัน
293 พรธีรา มาละออง
294 พรนภัส  พรหมสุข
295 พรนภา ธิมายอม
296 พรประทาน ญาณปัญญา
297 พรพรรณ ภูผา
298 พรพิเศษ กองสิน
299 พรภิมล เก๋ียงหนุน
300 พรรณธร วุฒิไกรธนโชติ
301 พรวิภา ตาวัง
302 พรสรวง รังควร
303 พสุชากาญจน์ วศินจารุเศรณี



ล ำดับท่ี/
Number

ช่ือ-สกุล /Name

304 พัชญากร ศักด์ิบุญ
305 พัชรพูล ต้ือแปง
306 พัชราภรณ์ เอ่ียวก๊ก
307 พัชราวดี โนนทะน า
308 พัทธ์จิรา โพธิสัตย์
309 พัทธนันท์ ศรีวงค์วรรณ์
310 พันทิวา ศรีอนันท์
311 พันธกานต์ ทาจินะ
312 พาพร คงศรีทาน
313 พิเชษฐ์ ชวลิตอมรพงศ์
314 พิชชานุช  มะลิ
315 พิชญภา แปดนัด
316 พิชญาภา รุ่งเรืองไพสิฐ
317 พิชญาภา วงษ์วรรณ์
318 พิชยา การคนซ่ือ
319 พิชามญช์ุ ไชยพิเนตร
320 พิพัฒน์พงษ์ สมบัติใหม่
321 พิมพ์ชนก ขจรไพศาลสุข
322 พิมพ์ชนก ยันตดิลก
323 พิมพ์ชนก อุ่ยสันติศักด์ิ
324 พิมพ์ชนก ว งค์ษา
325 พิมพ์พิชชา วังแก้วหิรัญ
326 พิมพ์พิชญ์ชา คณิตปัญญาเจริญ
327 พิมพ์มาดา ล้อสีเมฆ 
328 พิมพ์มาดา ศรีพุทธา
329 พิมพ์ลภัส เทอดปัญญากุล
330 พิมพ์ศิริ พรหมงาม
331 พิมพ์สุภา ต้องจิตต์
332 พิยดา วงศ์เรือง
333 พิสมร ตรีรัตนาการ
334 พีรพงษ์ เกตุแก้ว
335 พีรภาว์ อารักษ์
336 พีระยุทธ สุขสบายเจริญ
337 พุทธิพงษ์ และเลิศผล



ล ำดับท่ี/
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ช่ือ-สกุล /Name

338 เพ็ญนภา จันทิวงค์
339 เพียงดาว สถานเมือง
340 ไพลิน พรหมขันธ์
341 ไพศาล  ปักษี
342 แพรวพิชชา ชาญพิชญพงศ์
343 ภัณฑิรา ทองประเทศ
344 ภัทรดา ประมาณ
345 ภัทรนิษฐ์ นุ่มประพฤติ
346 ภัทรพงษ์ เยอส่อ
347 ภัทรวรรธน์ ปัญญาคง
348 ภัทราภรณ์ จาระณา
349 ภัทราภา บุญช่วย
350 ภัทรีภรณ์ ธิต๊ะยา
351 ภัสสร จันต๊ะวงค์
352 ภานิชา เพาะสิน
353 ภาวินี เนียมเปรม
354 ภาวินี วุฒิคุณ
355 ภูคา แก้วแดง
356 ภูชิต แก้วสะอาด
357 ภูมิภัทร บุญประเสริฐสิทธ์ิ
358 ภูริวรรษ จ่าโอฐ
359 มงคล บัวบาน
360 มณฑิรา ตุ่นแก้ว
361 มธุรดา ดาวัลย์
362 มนัญญา บุญกระโทก 
363 มนัสพร เอกชัยวีรกูล
364 มัสลินญา ดาดูเคล
365 มาริษา พุทธปวน
366 มีนนรี วัชรเสถียร
367 เมษารัตน์ อุดอ้าย 
368 โมลีมาศ เกล้ียงทิพย์
369 ยศวดี กาญจนจิตต์
370 ยุพาภรณ์ บุญราษฎร์
371 โยธกา จันทร์ประสม



ล ำดับท่ี/
Number
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372 รมย์รวินท์ ก าแพงทิพย์
373 รวินท์นิภา วงศ์ใหญ่
374 รวิศรา โชติรัตน์
375 รวิษฎา ศิริพงศ์กุล
376 รัชชา ทรัพย์ย่ิงวัฒนา
377 รัชดาพร บุญสินชัย
378 รัชนีกร ศุภโศภา
379 รัชนูกร  เรียบเรียง
380 รัญชิดา ชัยดรุณ
381 รัฐศาสตร์ วงเวียน
382 รัตนกร ฝ้ันแก้ว
383 รัตนคลัง ปาละมา
384 รัตนา แซ่เฒ่า
385 รัตนาภรณ์ วิชัยโน
386 ราชา วงศ์วรพชร
387 ราตรี สีธิวงศ์
388 รุ่งระวิน ยองสุวรรณ์
389 รุจิรดา แสงพิทักษ์
390 รุจิรดา รังผ้ึง
391 รุจิรัตน์ ชัยภูธร
392 รุจิรา ศิริมาส
393 ฤตธกร มหาวรรณ์
394 ฤทัยชนก ศรีค าม้วน
395 ลลิตภัทร รอดบุตร
396 ลลิตา ปัจยะโคทา
397 ละไม อินป๋ัน
398 ลักษณารีย์ ปานดี
399 ลัดดาวรรณ สิงห์ดี
400 ลัทธพรรณ เปรมปรีสุข
401 วนัชพร ทอโหย่มือ
402 วรกิจ สุรินทรุกานต์
403 วรจักร ขันค า
404 วรชัย วงษ์วัชระโยธิน
405 วรญา พิชัยวงศ์
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406 วรพงษ์ นาคเมือง
407 วรรณภา มาน้อย
408 วรรณวนัช บัวอินทร์
409 วรรณิศา เอ่ียมนาค
410 วรวิช โอสถานนท์
411 วรัชญา โสภะบุญ
412 วรัญญา รังควร
413 วราภรณ์ บ าเหน็จงาม
414 วราลี แซ่ย้าง
415 วริศรา  แย้มไสว
416 วัชพล เจ็นใจ
417 วัชรพล ผดุงเกียรติสรร
418 วันฑาทิพย์ อินทรากูล
419 วันวิสา ไพนุพงศ์
420 วัลลภาภรณ์ พานทอง
421 วาทินี หนูชู
422 วารุณี ต๊ะนวน
423 วาสนา  อนันต์บุญเขต
424 วาสนา ดาวร่ืน
425 วิไลลักษณ์ แก้ววิเศษ
426 วิมพ์วิภา แซ่โก
427 วิรากานต์ ดวงตา
428 วิลาสินี ค ามูล
429 วิศรุต เจริญศุภผล
430 วีรดา คุณเวช
431 ศตวรรณ ศรีสมบัติ
432 ศรัณพร พรมมายอม
433 ศรุตานนท์ ปราบุตร
434 ศศิกาญจน์ กามล
435 ศศิธร บุขุนทด
436 ศสิมาพร ไชยสิทธ์ิ
437 ศักด์ิสิทธ์ิ ศรีรัตน์
438 ศิรประภา สูงพนาดอน
439 ศิราพร จินตกะเวศ
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440 ศิริขวัญ มุ่งหมาย
441 ศิริธรณ์ สายทอง
442 ศิรินทร์กร บัวว่อง
443 ศิริบุตร มุสิกะโปดก
444 ศิริภรณ์ ช านาญการ
445 ศิริลักษณ์ ป่ินชัยมูล
446 ศุภเนตร อินตาวัล
447 ศุภกร แซ่เฮียง
448 ศุภกิตต์ิ ต๊ะนะสา
449 ศุภณัฐ ธนารักษ์
450 ศุภมาส อรุณรัตนา
451 ศุภรเกียรติ ปะนามะทัง
452 ศุภลักษณ์ มุสุลอย
453 ศุภสิทธ์ิ จิตอารีย์
454 ศุภากร ภูมิพันธ์
455 ศุภากร สุวรรณจันทร์
456 ศุภิสรา เนตรรุ่ง
457 ศุภิสรา ตาลธิ
458 ศุภิสรา วารีพิทักษ์
459 เศรษฐศาสตร์ ศิริกุลวิวัฒน์
460 สกุลทิพย์ จิตต์สุพร
461 สกุลทิพย์ ช่างฆ้อง
462 สรวิชญ์ สาร์อินทร์
463 สรศักด์ิ ทรายอินทร์
464 สลามณี ด าดี
465 สลิลทิพย์  โพธิค า
466 สิทธิกร บดีรัฐ
467 สินชัย ศรีคีรีราษฎร์
468 สิรวิชญ์ ค าถาเครือ
469 สิรินทัศน์  เส่ียมแหลม
470 สิริรัตน์ เพชรกูล
471 สุกฤษฏ์  อาจวงษ์
472 สุกัญญา ไกรสังข์
473 สุจิตรา เทานางาม
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474 สุณัฐเศษฐ ศิริ
475 สุดารัตน์ ขันค ากาศ
476 สุดารัตน์ หมูค า
477 สุทธิดา แก้วชลคราม
478 สุธินี รักกุศล
479 สุนิกรณ์ ถาค าวงค์
480 สุนิตสา สุขสมบัติ
481 สุนิษา บุญโชติ
482 สุนิสา กันทาธรรม
483 สุปรียา วงศ์สิริชัย
484 สุพัตรา แซ่ว่าง
485 สุพัตรา พูลสุข
486 สุพัตรา สืบมี
487 สุพิชชา ทิพย์ปัญญา
488 สุพิชญา บัณฑิตศิละศักด์ิ
489 สุพิชญา ศรีสว่าง
490 สุภัสสรา รุจิธรรมกุล
491 สุภาพงษ์ ดีวงศ์ 
492 สุภาวดี  ไชยบัญดิษฐ
493 สุภาวดี ผังรักษ์
494 สุรพัศ สุวรรณ ์
495 สุริยะ ประดับภูทอง
496 สุรีรัตน์ ถมยา
497 สุวนันท์ธิชา อินทร์สอาด
498 สุวิกา ฝ้ันกาศ
499 โสรยา แซ่จาง
500 โสภิดา ธนารัตน์
501 เสาวลักษณ์  เขียวหวาน
502 หม่ีพอ แลเชอ
503 หฤทยา กันทาแจ่ม
504 อชิรญา บัวหลวง
505 อนงค์พร บุญประเสริฐ
506 อนัญญา กล่ินหอม
507 อนันต์ธิตา โพธิ
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508 อนุชา สมศรี
509 อนุพงศ์ คงบังคับ
510 อภิชญา ด้วงสา
511 อภิชญา อินสมพันธ์
512 อภิญญา ไชยศรีรินทร์
513 อภิพร ชลศิริ
514 อภิรดา ธรรมสุทธิ
515 อภิวัฒน์
516 อภิษฎา แก้วสม
517 อมรวรรณ ทองล่ิม
518 อรจิรา วงศ์วานิช
519 อรชนก บุญดาษา
520 อรณิช ปะโมนะตา
521 อรณิชา กันทะวงค์
522 อรทัย สุรินทราบูรณ์
523 อรปรียา นิมิตรศิลป์
524 อริตสลา ปัญญาทา
525 อริสรา ยาสมุทร
526 อสมาภรณ์ ชาญเดช
527 อัจจิมาพร แจ้งจิต
528 อัญรัตน์ นันตาวงค์
529 อัษฎายุธ ดวงมาลา
530 อาชา สร้างการนอก
531 อาทิตยา เกตุเจริญ
532 อาทิตยา แสนฝ้ัน
533 อาทิตยา ค าสม
534 อาทิตยา งามจารุธารเกษม
535 อาภากร เพชรสัมฤทธ์ิ
536 อารีย์  เสจาน
537 อารียา ปาน้อย
538 อารีรัตน์ พิงคะสัน
539 อินทิรา สังขทอง
540 อิสริยา รัตนนุพงศ์
541 เอกรัตน์ บุญทา
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542 เอมวิกา อุ่นอินต๊ะ
543 เอวลิน ศาลางาม


