
สาขาวิชาการบญัชี เกยีรตินิยมอนัดบั 1

1270 นางสาวณชัชา มสีมบตัิ

1271 นางสาวสริิวมิล แสนเกษม

1272 นางสาวพรนิภา แสงศรี

1273 นางสาวมนสชิา วฒันผลไพบูลย์

1274 นางสาวจฑุามาศ พนัชน

1275 นางสาวฐติารีย ์ มรุานนัท์

1276 นางสาวชนิกานต์ บุบผามะตะนงั

1277 นายมรุพศ พเิสฏฐศลาศยั

1278 นางสาวธญัชนก ดาปาน

1279 นางสาวประภสัสร ขาํรตัน์

1280 นางสาวธนัยช์นก ไกรสริิโภค

1281 นางสาวนภศิา ชมภู

1282 นางสาวฉตัรดา เงาะเศษ

1283 นางสาวรพพีรรณ สุขสุเกตุ

1284 นางสาวดลพร ขทุรานนท์

1285 นางสาวนภสันนัทร์ สกลเดชาวาณิชย์

1286 นางสาวกนกวรรณ อรุณรตัน์

คณะบรหิารธุรกจิ

ปริญญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ
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1287 นางสาวกรรณิการ์ เปรียงพรม

1288 นางสาวณฐัธิดา มงคลพร

1289 นางสาวพจิติตรา ถาวรศกัดิ

1290 นางสาวพณัณิตา จนัทนี

1291 นางสาวศุภธิดา สุนทรวภิาต

1292 นางสาวกญัญาณฐั สุขนาแซง

1293 นางสาวรงัสมิา ไชยยะ

1294 นางสาวสุธญัญา เพช็รพา

1295 นางสาวเทยีรงาม พงสุภา

1296 นางสาวพชิชานนัท์ อสิราพรภนินัท์

1297 นางสาวอรุสิยา เชาวลติร

1298 นางสาวสุภาวดี พณิเสนาะ

1299 นางสาวกนัธิมา เวชสุขสวสัดิ

1300 นางสาวฐติาพร ไลบ้างยาง

1301 นางสาวภณัฑริา ศิลาวุธ

สาขาวิชาการบญัชี เกยีรตินิยมอนัดบั 2

1302 นางสาวเกศกจา เกดิสวสัดิ

1303 นางสาวบณัฑติา บญุรอด

1304 นางสาวชนิกานต์ เกดิสบาย

1305 นางสาวธุวดารา เหน็ประเสริฐ
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1306 นางสาววภิารตัน์ บญุเกดิ

1307 นางสาวธนาพร สยัยะสทิธิพานิช

1308 นางสาวนุชนาฏ อนิทะเสม

1309 นางสาวณฐัวภิา เทยีมโยหา

1310 นางสาวเขมกิา แพง่มะณี

1311 นางสาวปิยธิดา ตระกูลกูเ้กยีรติ

1312 นางสาวพชัรนนัท์ ยะมงั

1313 นางสาวพลัลภาภรณ์ ธนาวุฒเิมธา

1314 นางสาวรชตวรรณ ชนืศุภากร

1315 นางสาวสุรียร์ตัน์ เหรียญทอง

1316 นายวนัชนะ ฉาํนิตย์

1317 นางสาววสวรรษ ภคัวศิิษฏ์

1318 นางสาวชนากานต์ ศรีจนัทร์

1319 นางสาวผกามาศ สาํเร็จศิลป์

1320 นางสาวพชิญาภา ภูตาคม

1321 นางสาววรินธร พนัธพ์รม

1322 นางสาวศุภกานต์ พฒุรตัน์

1323 นางสาวองักินนัทน์ ศรีสุวรรณ

1324 นายภมูพิฒัน์ คงนุ่น

1325 นางสาววลิาสนีิ อนิมอย

1326 นายศิรวฒัน์ มาศพลูทรพัย์

1327 นางสาวอาภารตัน์ พูลสวสัดิ

Page 128



1328 นางสาวณภทัร งามละเมยีด

1329 นางสาวธนภรณ์ กลัยา

1330 นางสาวรุจริา เจริญพร

1331 นางสาวสุมาภรณ์ เลด็รอด

1332 นางสาวฐติารีย ์ แสงอรุณร่มเยน็

สาขาวิชาการบญัชี 

1333 นางสาวกมลพรรณ พนัธน์าค

1334 นายกรดนยั ใจผ่อง

1335 นางสาวกรรณิกา ศิริพูน

1336 นางสาวกฤติยา ไทยกุงผอ

1337 นางสาวกวสิรา กรดัอยู่บุญเจริญ

1338 นางสาวกญัภร ปานลกัษณ์

1339 นางสาวกลัยช์ลกิา ถวลิผล

1340 นางสาวกาญจนา จอมเกตุ

1341 นายกุลพฒัน์ อตัจริต

1342 นางสาวขวญัสุดา โชติเดชวฒันกลุ

1343 นายเขตโสภณ จาตกิานนท์

1344 นางสาวคณิตา ไชยประสทิธิ

1345 นางสาวคณิศร ฝอยกลาง

1346 นายจริกติติ วงคล์ขิติ
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1347 นางสาวเจนจริา กุลมี

1348 นางสาวเจยีระไน สรรเสริญ

1349 นางสาวชญานนัท์ เนียมเงนิ

1350 นางสาวชราพร พศิสกลุ

1351 นายชายชาญ ไพณรินทร์

1352 นางสาวชตุมิา การเรยีง

1353 นางสาวชตุมิา อว้นศรีเมอืง

1354 นางสาวฐติานนัท์ ทองคาํสุข

1355 นางสาวฐติินนัท์ ภอูนิออ้ย

1356 นางสาวณชัฉรา ภะวนัเทา

1357 นางสาวณชัชา บุญส่ง

1358 นางสาวณชัชา พมิรตัน์

1359 นางสาวณฐัฐาพร วศิภกัดิ

1360 นางสาวณฐัธิดา แกว้สวา่ง

1361 นายทรงวุฒิ อดุลยธรรม

1362 นายธนบูรณ์ ฤทธิฤดี

1363 นางสาวธนพร เพญ็สุขเหลอื

1364 นางสาวธมลวรรณ บวับาน

1365 นางสาวธมลวรรณ ศรอีนิทร์

1366 นางสาวธชัพรรณ คงสพิดั

1367 นางสาวธญัชนก บูชายนัต์

1368 นางสาวธญัชนก แสงพรต
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1369 นางสาวธญัสริิ รตันคุณ

1370 นางสาวธนัยมยั คุม้เอยีม

1371 นางสาวธิดารตัน์ แกว้วลิยั

1372 นายธีรภทัร แมน้ชล

1373 นางสาวธีราพร สายใจ

1374 นางสาวนนทวรรณ ชนืบาล

1375 นางสาวนลติา สง่าแรง

1376 นางสาวนวลกัษณ์ สงัขทพิย์

1377 นายนฐัพล บญุเฟือง

1378 นางสาวนนัทช์พร พูลสวสัดิ

1379 นางสาวนาริน บญุราช

1380 นางสาวบุหงา ภมูคิอนสาร

1381 นางสาวเบญจวรรณ คนิตานนท์

1382 นางสาวเบญจวรรณ โยทา

1383 นายปพนธ์ บญุสะอาด

1384 นางสาวปรชัพร โยธาวงษา

1385 นางสาวปวณีา แก่นทา้ว

1386 นางสาวปทัมา ศิริลน้

1387 นางสาวปทัมา สดีาํ

1388 นายปิยะพร ปิยะบรรหาร

1389 นางสาวปุณยาพร ทองจลุกลาง

1390 นางสาวพกาวรรณ ศิริลาภ
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1391 นางสาวพวงทอง ถาวร

1392 นางสาวพชัริดา เกตุมี

1393 นางสาวพมิพน์ภา เตชวงษ์

1394 นางสาวพมิพผ์กา ดว้งสุด

1395 นางสาวพมิพพ์สุิทธิ สาลี

1396 นางสาวภคนนัท์ ในเมอืง

1397 นางสาวภคอร บางปา

1398 นางสาวภคัจริา พงษว์านิชกร

1399 นายภาณุพงศ์ ตบิปาละ

1400 นางสาวมาริสา มงัคะลงั

1401 นางสาวมนิตรา วรสวาสดิ

1402 นางสาวระพภีทัร ขนัสงิห ์

1403 นางสาวรชัฎาภรณ์ ภู่อร่าม

1404 นางสาวลดาภรณ์ อศิรานนท์

1405 นางสาวลดาวลัย์ อศิรานนท์

1406 นางสาวลาํค่า สุขสุภกิจ

1407 นางสาววลิยัลกัษณ์ ขนิาวงศ์

1408 นายวรีภทัร ทรพัยว์ลิาวรรณ

1409 นายศุภกรณ์ ไชยสทิธิ

1410 นางสาวศุภารนนัท์ ตรีพาสยั

1411 นายสรวชิญ์ มงัมี

1412 นางสาวสนิศิริ สนิพระยากลุ
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1413 นางสาวสริิลดา ประทมุเพช็ร์

1414 นางสาวสริิอร ใหญ่กลา้

1415 นางสาวสุจติตา แสงทวี

1416 นางสาวสุจติราภรณ์ หมอกกลอ่ม

1417 นางสาวสุชาดา ดอกพฒุ

1418 นางสาวสุทธิดา นิลพงษ์

1419 นางสาวสุนิสา สูงรนัดร

1420 นางสาวสุพตัรา ผาดนอก

1421 นางสาวสุภสัร ทองนาค

1422 นางสาวสุภาวดี ธนากรพพิฒันก์จิ

1423 นางสาวโสรดา จาํนงคฤ์ทธิ

1424 นางสาวอมรรตัน์ โยโร

1425 นางสาวอนิทดิา บญุถาวร

1426 นางสาวอรุสัยา อนนัตมงคล
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สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

1427 นายนิรุชา หน่อวงศ์

1428 นางสาวศศิพร ฤทธิบาํรุง

1429 นางสาวธญัลกัษณ์ กติติชลสกุล

1430 นางสาวชลทชิา สาริบุตร

1431 นางสาวสริิธิดา ชนืบาน

1432 นางสาวศรญัญา ฉลอง

1433 นางสาวอรวรา เปรมเจริญ

สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ 

1434 นายคุณากร พงษศ์รี

1435 นายจอมพล อ่อนหวาน

1436 นางสาวจนัทกานต์ พรหมจรรย์

1437 นางสาวชามาวรี์ เชยีวชาญทวกีุล

1438 นายไชยณรงค์ เอยีมเจริญ

1439 นายญาณวุฒิ เศรษฐพนัธ์

1440 นายเทพกร เปลยีนสุข

1441 นางสาวธนสติา พาณิชจารุภคั

1442 นางสาวนวพร โชติภกัดี

1443 นางสาวบุษกร วงษเ์นิน
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1444 นางสาวประภาภรณ์ ภธูนะกูล

1445 นายปรชัญา ศรีเกียรติ

1446 นายปฐัวชิญ์ เทาทองสุข

1447 นายพนัธกานต์ ปนัเขยีน

1448 นางสาวพชิชาพร องัคะหริญั

1449 นายภทัรนนัท์ นุชนารถ

1450 นางสาวมนฑริภ์ทัร์ วงษไ์พศาล

1451 นางสาววรางคณา อนิพยม

1452 นางสาวศศิธร สดใส

1453 นายศุภโชติ พรพนมสทิธิกุล

1454 นายศุภณฐั ตุลยเมธี

1455 นายเศรษฐโชค นิรตัพินัธุ์

1456 นายสงกรานต์ วงษย์า

1457 นางสาวสุธินนัท์ ฤทธิรงค์

1458 นายสุเมธ กีรตบิาํรุงพงศ์

1459 นายสุรพฒัน์ ประพฤตดิี

1460 นายหลกัชยั ชวิ

1461 นายอนนัตชยั เทยีนอุบล

1462 นางสาวอรกมล ทองบริบูรณ์

1463 นางสาวอรณิชา พรหมบุตร

1464 นายอรรถพล จามติร

1465 นางสาวอรวรรยา กจิเวชวสุิทธิ
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1466 นางสาวอริสรา บญุสทิธิ

1467 นายอคัรพงศ์ โพธิธนาวานิช

1468 นายอนิทศกัดิ แพทยป์ระพนัธ์
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สาขาวิชาบรหิารธุรกจิอตุสาหกรรมและโลจสิติกส ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

1469 นางสาวนนนุช ธญัเหม

1470 นางสาวกุลรภสั บริบูรณ์

1471 นายธิติพงศ์ ธีรพฒันธ์นากูล

1472 นางสาวปณิตา เจรจาปรีดี

1473 นางสาวจฬุาลกัษณ์ คลา้ยนิม

1474 นางสาวตริตาภรณ์ แสงจนัทร์

1475 นางสาวกนัตฤ์ทยั กอแกว้ประเสริฐ

1476 นางสาวณฐัวรรณ เพง่ผล

1477 นายคุณชัญ์ หาญปรีชา

1478 นางสาวทศัวรรณ ศรีวงษ์

1479 นางสาวนภสร วรดานนัท์

1480 นางสาวศิริวดี มากระดี

1481 นางสาวอภญิญา อดุดว้ง

1482 นางสาวปิยะพร ทองสุรี

1483 นางสาวอริสรา แกว้ซมิ

1484 นางสาวขนิษฐา เพง็เกต

1485 นางสาวศุลมีาศ แกว้ปาน

1486 นายปฐวี จนัมะณีย์

1487 นางสาวรตันะวไิล เฉลมิชยั

1488 นางสาวสุชานาถ พนัธุม์าก
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1489 นายอดสิรณ์ จกัรแกว้

1490 นางสาวภณัฑติา นาคฤทธิ

1491 นางสาวไรวดา บุตรพรหม

1492 นางสาวศิรภสัสร ถนอมตน

1493 นายเกริกเกยีรติ เหลก็แกว้

1494 นางสาวจริดา กอ้งเสนาะ

1495 นางสาวณฏัฐนินัท์ ไพบูรณ์

1496 นางสาววาสนา ชุ่มชนื

1497 นายไชยวฒัน์ ทองแกว้จนัทร์

1498 นางสาวพพิรรณพร ดวงพตัรา

1499 นางสาวทพิสุดา พทุธวงค์

1500 นางสาวปิยฉตัร ดูพรอ้ม

1501 นางสาวพรชติา บญุประเสริฐ

1502 นางสาวชลธิชา บญุจนัทร์

1503 นายอรรถกร จามติร

1504 นางสาวจริวรรณ ชนินรกัษ์

1505 นางสาวปภาวดี แสงวนัทอง

1506 นางสาวณฐัมน ฤทธิปู่

1507 นางสาวลลีาวดี มากระดี

1508 นายธีรเดช เพญ็สุขใจ

1509 นางสาวรวสิรา บตุระเขยีว

1510 นายวชัรชยั ทองหตี
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1511 นายธีรเดช องัคประเสริฐกลุ

1512 นางสาวภทัรภร จงึประเสริฐ

1513 นางสาวไอลดา ศรีกระหวนั

1514 นางสาวจริาภรณ์ ภษูติทนานนัท์

1515 นางสาวอรปรียา พนัเหลก็

1516 นางสาวนนัทนา นนัทะพล

1517 นางสาวภมิลวลัย์ สมบตัวิงค์

1518 นางสาวรวศิรา กลุพงษ์

1519 นางสาวพรนลทั หุ่นปนั

1520 นางสาวชลธิชา แกว้คาํ

1521 นางสาวศุภาพชิญ์ เหลา่สมบตัิ

1522 นางสาวอสิริยา กระสนิธุ์

สาขาวิชาบรหิารธุรกจิอตุสาหกรรมและโลจสิติกส ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

1523 นางสาวปณัฑารีย์ สงิหเ์พช็ร

1524 นายชนวรี์ กาลจกัร์

1525 นายธนภทัร์ ธนะสมบตัิ

1526 นายภมร พรพทุธศรี

1527 นางสาวสริิวมิล อดุมกนั

1528 นางสาวอไุรรตัน์ ประกอบศรี

1529 นางสาวณิชนนัท์ เมอืงมทีรพัย์
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1530 นางสาววราภรณ์ ณ ลาํปาง

1531 นายสหสัวรรษ กอบเกษ

1532 นางสาวกนัตรตัน์ ศิลปาจารย์

1533 นายชโินรส ตงัสกุลทอง

1534 นางสาวภทัทยิา เกยีรตมิกุดา

1535 นางสาวสกลุทพิย์ เจริญกลาง

1536 นางสาวสุพชิญา แสงเดอืน

1537 นางสาวจนัทมิา สกลุแกว้

1538 นางสาวจริชัญา ศรีไชอนิ

1539 นางสาวเบญญมลิ บุญศรี

1540 นายพสิษิฐ์ คาํเเกว้

1541 นายวนราช กนัทะวงค์

1542 นางสาวอจัฉรา ตองตดิรมัย์

1543 นางสาวกฤติมา ฉนัทะ

1544 นายจริยุทธ งามแกว้

1545 นางสาวอนญัญา ไทยวงศ์

1546 นายจริานุวฒัน์ พวงนิล

1547 นางสาววรินทร สาครเสถยีร

1548 นางสาวบุษยพรรณ ผานาค

1549 นางสาววรรณกานต์ สอ่งแสงจนัทร์

1550 นางสาวกลัชญุา มนาคม

1551 นางสาวณิชารีย์ ลายกระบลิ
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1552 นายธนภทัร อุย้สวั

1553 นายวรีภทัร กมลมาลย์

1554 นางสาวอภญิญา อนิทรสงเคราะห์

1555 นายอนุวตั จติตม์นั

1556 นางสาวกมลชนก อนิทศร

1557 นางสาวปินมนสั อู่อรุณ

1558 นายชยัมงคล โตชมบุญ

1559 นางสาวศิโรรตัน์ ขวญัขา้ว

1560 นางสาวจริญัญา คาํใหม่

1561 นางสาวณฐัริกานต์ บญุสนิท

1562 นายเมธสั พนัธุก์ุ่ม

1563 นางสาววรญัญา อนิทรย์งั

1564 นางสาวอาทติยา ชนือารมย์

1565 นางสาวฐานิยา วาเสนงั

1566 นางสาวณฐักานต์ รนืภาค

1567 นายธนวฒุิ ดวงแกว้

1568 นางสาวอภชิยา ไพพนิิจ

1569 นายพลูทรพัย์ แกว้ดี

1570 นางสาววชิดุา อ่อนละออ

1571 นางสาวสุพชิญา พรมทอง

1572 นางสาวกุลธิดา แสงแกว้พะเนา

1573 นายนพเทพ อาํไพ
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1574 นางสาวพสักาญ ดาํรงวุฒโิชติ

1575 นางสาวสตีมีารียมั กลมีอ

1576 นางสาวสุรญัชนา มภู่ี

1577 นายอานน อารยีร์กัษา

1578 นางสาวทอฝนั ไชยราช

1579 นางสาวศิริพร ใจแจง้

1580 นางสาวณฐัวรรณ แมน้สุรางค์

1581 นางสาวปริยา เวชศาสตร์

1582 นายภทัรพงศ์ แกว้โกย

1583 นางสาวจฬุาพฒัน์ ประเสรฐิลกัษณา

1584 นางสาวพวงเพชร รตันาคะ

1585 นางสาววนสัวี เสอืคง

1586 นางสาววนีสัรนิ กองแกว้

1587 นางสาวพมิพม์าดา พรหมนา

1588 นายอรรถชยั ประแดงสงค์

1589 นางสาวธญัญภรณ์ รกัษาโรค

1590 นายวรพล วศิวกลุ

1591 นายอรรถวฒุิ วุฒวิยั

1592 นายชลสทิธิ อตุสานนท์

1593 นางสาวฐติิพร วฒันะกจิ

1594 นางสาวพรนภสั หุ่นปนั

1595 นายธนวนิท์ เทยีนขาว
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1596 นางสาวปาณสกณุา บวรทวคุีณ

1597 นางสาวปิยะฉตัร แก่นบุบผา

1598 นางสาวอติมา วรรณศรเีพชร

1599 นางสาวเกศนี ใจอ่อน

1600 นางสาวยสุตมา แคลว้ออ้ม

1601 นางสาวจนัทกญัญา ไชยโชค

1602 นายธุนากร ปรากฏชอื

1603 นางสาวสริิวมิล พ่วงรอด

สาขาวิชาบรหิารธุรกจิอตุสาหกรรมและโลจสิติกส ์

1604 นางสาวกติกา ตบีไธสง

1605 นางสาวกมรวรรณ คลา้ยคลงึ

1606 นางสาวกรพนิษช์ญา มขุเพช็ร

1607 นายกฤตฤณ แสกรุง

1608 นางสาวกวติา กรดแกว้

1609 นางสาวกวนินา สงคราม

1610 นางสาวกญัญารตัน์ ช่างปืน

1611 นายกนัตินนัท์ ถนอมนาม

1612 นายกิตชาญทชั นุ่มเจริญ

1613 นางสาวกิตติยา สายสุวรรณ

1614 นางสาวกุลจริา ธรรมรงัษี
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1615 นางสาวกุลนนัท์ ชูเกตุ

1616 นายเกรียงไกรวชิญ์ อานามนารถ

1617 นางสาวเกวลนิ บญุญสทิธิ

1618 นางสาวเกศราภรณ์ ชุ่มชนื

1619 นายเกยีรตศิกัดิ เจริญจอหอ

1620 นายไกรวชิญ์ ชาํนาญช่าง

1621 นายเขตพศุิทธิ วริยิะนุเคราะห์

1622 นายคเชนทร์ ศิริงาน

1623 นายจตรุงค์ ซู

1624 นางสาวจรวยพร โพธิสาร

1625 นายจกัรกฤษณ์ ภู่ทอง

1626 นายจกัรพรรดิ บญุเดช

1627 นางสาวจณิหนิ์ภา มะเหศกัดิ

1628 นางสาวจติตมาศ สุวรรณชาติ

1629 นางสาวจติตมิา อ่อนฉลวย

1630 นางสาวจติิภรณ์ นทัธีประทุม

1631 นายจริภทัร จนัทรเ์ทศ

1632 นางสาวจริภทัร์ มากพงึพร

1633 นางสาวจริภญิญา ผดัผล

1634 นางสาวจริชัญา ศรีพงษพ์นัธุก์ุล

1635 นายจริายุทธ ฉายกระจ่าง

1636 นายชนวรี์ เรอืงสว่าง
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1637 นางสาวชนิดา ชนืฤดี

1638 นางสาวชนิดาภา จนัดา

1639 นางสาวชนิตา คาํวเิศษ

1640 นางสาวชนิตา เฉลมิพลภญิโญ

1641 นางสาวชนิตา เเสนสวย

1642 นายชยุตพงศ์ ปานะโปย

1643 นางสาวช่อพมิภทัร ปานสสุีธีพชัร

1644 นายชยัยศ นบัเจริญ

1645 นายชาญณรงค์ รตันวนั

1646 นายชนิกฤต หวลกระจาย

1647 นายชนิกฤต อนิพหล

1648 นางสาวญาตาวี บญุเรือง

1649 นายฐานทพั บูรณะศิลป์

1650 นางสาวณกานต์ รตันบุรม

1651 นางสาวณชดา จินพละ

1652 นางสาวณปภชั วรรณทอง

1653 นางสาวณภทัร คาํประทมุ

1654 นายณภทัร พ่วงไพโรจน์

1655 นายณชัคส์มนิ หมนืเทพ

1656 นางสาวณฎัฐวรรณ จนัทรเ์ลก็

1657 นางสาวณฐักฤตา ศรีสุขกุล

1658 นางสาวณฐักานต์ ร่มสบาย
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1659 นางสาวณฐัชยา สแียก

1660 นางสาวณฐัณิชา ทานนัท์

1661 นายณฐันนัท์ ปาณะโส

1662 นายณฐัพล อนิทรเ์จริญ

1663 นายณฐัวุฒิ กนัภยั

1664 นางสาวณิชารีย์ นารายณ์

1665 นางสาวณิชาวรี์ ยอดหนองแกว้

1666 นางสาวดวงภรณ์ จติรดล

1667 นายเถลงิรฐั เอกจนัที

1668 นางสาวทยาตา หวานระรืน

1669 นายทวทีรพัย์ จบศรี

1670 นางสาวทพิยก์านดา พลิา

1671 นายธนกร คลอ่งแคลว่

1672 นายธนกฤต วรรณสูญ

1673 นายธนโชติ ยงัเจริญ

1674 นายธนดล ศรียุกตวงศ์

1675 นายธนพล มะลทิอง

1676 นายธนวฒัน์ กองกูล

1677 นายธนวฒัน์ เจริญรตันกติติ

1678 นางสาวธนนัชา แดงอาํพนัธ์

1679 นายธนากร แกว้เพช็ร

1680 นายธนาการ คลงักรณ์

Page 146



1681 นางสาวธยานี มะวงันุธูร

1682 นางสาวธฤษวรรณ มงักะโรทยั

1683 นางสาวธญัญรตัน์ ถนอมรอด

1684 นางสาวธญัวรตัน์ รศัมอีมรรตัน์

1685 นายธีรนยั เจริญกจิรุจี

1686 นายนครินทร์ งามสุกใส

1687 นายนพษพจน์ ศรีสุวรรณ

1688 นางสาวนภสร สุทธิทน

1689 นางสาวนภสัรา บญุนาค

1690 นายนฤมติ เชยีงเพยีร

1691 นางสาวนลนีิ ศุภประดษิฐ

1692 นางสาวนวพร สุขสมสงวน

1693 นางสาวนชัชา สาํเร็จกจิ

1694 นางสาวนนัทกา จนีมณี

1695 นางสาวนนัทฉตัร เกษร

1696 นายนนัทพิฒัน์ อ่องสอาด

1697 นางสาวนารีวทิย์ พรมทองชนธญั

1698 นางสาวนาํเพช็ร ทพิอาภร

1699 นางสาวนติยกานต์ จนิวงศ์

1700 นางสาวนติยา ศรีชยั

1701 นายนิตพิงษ์ ฉวไีทย

1702 นายนิธิพล จนัทรโ์นนมว่ง
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1703 นางสาวนริินธนา สลวีงศ์

1704 นายนิรุช สงิหค์าํป้อง

1705 นางสาวนุสรินทร์ ชมนิล

1706 นางสาวบุญรกัษา บญุดวง

1707 นางสาวเบญญา ผาดผ่อง

1708 นายแบงคช์าติ เทยีบมาก

1709 นายปฏภิาณ เพช็รฉกรรจ์

1710 นางสาวปฏมิากร ธรรมเจดยี ์

1711 นางสาวปรารถนา บญุยมาลกิ

1712 นางสาวปรารถนา เหรียญทองดี

1713 นางสาวปริฉตัร คนบุญ

1714 นางสาวปรียา สกุลนอก

1715 นางสาวปรียาภรณ์ คดิสม

1716 นายปวริศ เต็กหนิ

1717 นางสาวปวณีณิ์ชา ตรีมาลาธนานนัต์

1718 นางสาวปวณีรตัน์ อภสิมยก์ร

1719 นางสาวปญัญาพร มวีงษส์ม

1720 นายปณัณทตั เขม็ทองคาํดี

1721 นางสาวปทัมวรรณ ชาวทอง

1722 นางสาวปาลติา สาครนอ้ย

1723 นางสาวปินมขุ วงคว์นั

1724 นางสาวปิยวรรณ ผาสุข
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1725 นางสาวปิยะธิดา สตีะวนั

1726 นางสาวปิยะเนตร ใครอามาตย์

1727 นายปิยะพทัธ์ ฟูแสง

1728 นางสาวเปรมกมล บุญรมัย์

1729 นางสาวเปียโน ลา่บู

1730 นายพงษพ์นัธุ์ เมอืงจนัทร์

1731 นายพนิต กาญจนจูฑะ

1732 นางสาวพรชติา บวัทองคาํ

1733 นางสาวพรภสัสร กนัตา

1734 นายพรอ้มเกลา้ ศรีโสภา

1735 นางสาวพรีมพพิฒัน์ เครือเพ่ง

1736 นางสาวพชัชาพลอย โด่งดงั

1737 นายพชัรพงษ์ สุจริตวริิยะกลุ

1738 นางสาวพชัรมล เสยีงประเสริฐ

1739 นางสาวพชัรากร เหรียญทอง

1740 นางสาวพชัราภรณ์ เขยีนสอาด

1741 นายพฒันา ทาระคุณ

1742 นางสาวพชิญา เกษมพณิ

1743 นางสาวพชิญา ฉายทอง

1744 นายพทิยา จนัทมุมา

1745 นางสาวพมิพช์นก ฉนัทมติร์

1746 นางสาวพมิพป์ระไพ งามประดบัเลศิ
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1747 นายพรีณฐั สุนยต์ะคุ

1748 นายพรีพฒัน์ อตัถาวรวศิาล

1749 นายเพมิพงศ์ พลบัอ่อน

1750 นายภควตั ตนัติภริมยสุ์ข

1751 นายภทัรชนน ไชยรตัน์

1752 นางสาวภทัราภรณ์ ทองทกึ

1753 นายภทัราวุธ กณัฑโิกวทิ

1754 นายภานุพงศ์ บญุยงค์

1755 นายภวูนยั ยอดมะรุม

1756 นางสาวมณิสร เจริญลบิ

1757 นางสาวมรรษมน การณด์ี

1758 นางสาวมลัลกิา นาครินทร์

1759 นางสาวมนีา เมอืงจรสัแสง

1760 นางสาวเมทนีิ ทองเกลยีง

1761 นางสาวเมธาพร กจิธนโชค

1762 นางสาวโมรี ฟูดุลยวจันานนท์

1763 นายยศพล ศรอารีย์

1764 นายยศวรรธน์ สมสมยั

1765 นายรฐนนท์ กกึกอ้งสวสัดิ

1766 นายรณกฤต นาคะวรงัค์

1767 นายรณกฤต ลญัจกรมงคล

1768 นายรณภมูิ ต.วเิชยีร
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1769 นางสาวรวสิรา สสีรรค์

1770 นางสาวรกัษช์นก ขาวละออ

1771 นายรชัพล บ่อทอง

1772 นายรฐัธรรมนูญ จนัทะวงศ์

1773 นายรฐัภมูิ มงัคงั

1774 นางสาวรตัติกาล จรูญวรุิฬห์

1775 นางสาวรุง้แพรว ผวิแตง

1776 นางสาวรุจริา หารสุโพธิ

1777 นายเรวชั กรวริตัน์

1778 นายวงศกร เกา้เอยีน

1779 นายวชริวชิญ์ มเีกดิ

1780 นางสาววนิดา คาํภริะยศ

1781 นายวรกานต์ ภญิโญทรพัย์

1782 นายวรภพ ทรพัยจ์งนิมติ

1783 นางสาววรรณดี นกยอด

1784 นายวรวุฒิ ทะวนั

1785 นางสาววรญัญา เครือนาค

1786 นางสาววราภรณ์ อนิทรค์ง

1787 นางสาววริศรา สุขบุญเรือน

1788 นางสาววริษา สุขอาษา

1789 นายวชัรพงษ์ เวยีงจนัทรน์า

1790 นายวชัรพล ผลทวี
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1791 นายวนัเฉลมิ วงคอ์ามาตย์

1792 นางสาววนัวสิา ดษิปาน

1793 นางสาววลัลภา มงคล

1794 นายวายุภทัร สาํแดงฤทธิ

1795 นางสาววภิาวรรณ บพุลบั

1796 นางสาววภิาวี วสิมล

1797 นางสาววมิลวรรณ ทองไพฑูรย์

1798 นางสาววริงัรอง จนัทวงษ์

1799 นายวศิรุต วงิวอน

1800 นายวรีพงษ์ บญุบตุร

1801 นายวรีภทัร สมิลี

1802 นายศราวุฒิ ดสุีวรรณ์

1803 นายศรีรตัน์ รุ่งแสงจนัทร์

1804 นางสาวศุทธินี ฆะววีงษ์

1805 นายศุภกร ตามยั

1806 นายศุภกติติ บญุจติร

1807 นางสาวศุภรานนัท์ ทพิยเ์นตร

1808 นายศุภคัโชติ เจริญยงิ

1809 นายศุภากร ศรนีวลขาว

1810 นายสรธร สุริยะกาํพล

1811 นายสรวชิญ์ แกว้สงัข ์

1812 นายสรวชิญ์ เสอืกอ้น
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1813 นายสหสัวรรษ หวลวไิล

1814 นายสมัพะโชค ตูจ้นิดา

1815 นางสาวสริิกนัยา พาลาด

1816 นางสาวสริินมาศ พนัธโ์บ

1817 นางสาวสริิภทัร สุวารา

1818 นางสาวสริิยากร เทพช่วย

1819 นางสาวสุกฤตา บญุประสบผล

1820 นางสาวสุชาวลี สุภาเวช

1821 นางสาวสุดปรารถนา จารุจนิดา

1822 นางสาวสุทธิดา เจริญพชื

1823 นางสาวสุทธิดา วงษศ์รีชา

1824 นางสาวสุธาทพิย์ มดีา

1825 นางสาวสุธาสนีิ โคเชก

1826 นางสาวสุธินี ประวตัโิยธิน

1827 นางสาวสุธีกานต์ สนธิญาติ

1828 นายสุพศิน นอ้ยสุพรรณ์

1829 นางสาวสุภาพร เฮืองจนัทา

1830 นางสาวสุรญัชนา สารีโส

1831 นางสาวสุรสัวดี วริยิะกลุ

1832 นายสุวรรณ เพช็รยมิ

1833 นางสาวสุวลี อดุมพงษ์

1834 นางสาวสุวมิล ทนัไว
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1835 นางสาวเสาวลกัษณ์ เจริญกลุเวโรจน์

1836 นางสาวอธิชา เดชศิริ

1837 นายอธิพชัร์ ปิตพิฒันธ์น

1838 นายอธิศกัดิ ใยผุย

1839 นายอนุวฒัน์ ศรีภมูาตย์

1840 นางสาวอภญิญา วงคส์รรศรี

1841 นายอภสิทิธิ ลน้เหลอื

1842 นางสาวอมลณฐั สกุลสา

1843 นางสาวอรทยั จอยพกุ

1844 นางสาวอรนิสา พงษไ์พบูลย์

1845 นายอรรฆพร สู่สวสัดิ

1846 นางสาวอรวรรณ บุญยงั

1847 นางสาวอรอมุา ผ่องสงีาม

1848 นางสาวอริสรา คาํเหนือ

1849 นางสาวอริสรา ไตรลกัษณ์

1850 นายอคัรพล ฉนัทะ

1851 นางสาวองัคว์รา ขจรศกัดพินัธ์

1852 นางสาวอณัณอ์ยุา มนาคม

1853 นางสาวอาจารีย์ แสวงผล

1854 นางสาวอาทติยา ราชไชยา

1855 นายอารณัย์ วอทส์

1856 นางสาวอารียา เอโ้ฉม
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1857 นายอทิธิกร วาโส

1858 นางสาวอนิทริา ไชยวศิาล

1859 นางสาวอสิริยา นอ้ยพลี

1860 นางสาวเอกปวยี ์ สุวรรณโชติ

1861 นายเอกพล ธนะสมบตัิชยั
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