
รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล แบ่งงาน

5510710001 น.ส. กชกร กามูจันดี กลุ่มที่ 1

5510710005 นาย จิรกติต ์รังสรรคร์ุง่กจิ กลุ่มที่ 1

5510710009 นาย ชนาธิป ทมุทอง กลุ่มที่ 1

5510710014 น.ส. ทพิวัลย์ โคดม กลุ่มที่ 1

5510710016 น.ส. ธัญวรัตน์ ณ นคร กลุ่มที่ 1

5510710021 นาย นิธิศ อรุาภิรมย์ กลุ่มที่ 1

5510710024 น.ส. บญุญาภา วาระสทิธิ์ กลุ่มที่ 1

5510710026 นาย ปญัจพล บรุณพร กลุ่มที่ 1    

5510710028 นาย ปติรุงค ์ชรูิบตัิ กลุ่มที่ 1

5510710030 น.ส. พจณิชา ลดาวิจิตรกลุ กลุ่มที่ 1

5510710032 น.ส. พัชมนต ์กึง่พุทธกาล กลุ่มที่ 2

5510710035 น.ส. พิชญ์พิมล พลซื่อ กลุ่มที่ 2

5510710036 น.ส. พิมพ์พิศ แกว้พิพิธภัณฑ์ กลุ่มที่ 2

5510710037 นาย ภานุพงษ์ วรรณวัฒนา กลุ่มที่ 2

5510710040 นาย ยุทธศกัดิ ์โสภณรัตน์ กลุ่มที่ 2

5510710042 นาย วิริยะ สขุวิริยะกลุ กลุ่มที่ 2

5510710043 น.ส. วิลาวัลย์ หนูพงษ์ กลุ่มที่ 2

5510710048 น.ส. อรกฤช ยีต่ระกลู กลุ่มที่ 2

5510710050 น.ส. อรุณวรรณ ลมิปะวุฒิพงศ์ กลุ่มที่ 2

5510710054 น.ส. เกษรา โรจนเกษตร กลุ่มที่ 2

5510710055 น.ส. เมทนีิ โคตรสมบตัิ กลุ่มที่ 2

5510710060 นาย ไพศาล บนิแวดาโอะ๊ กลุ่มที่ 3

5510712001 น.ส. กชกร เกยีรตกิอ้งแกว้ กลุ่มที่ 3

5510712002 น.ส. กตยิากร กสุมุวิจิตร กลุ่มที่ 3

5510712005 น.ส. ฐิตมิาต ุสขุบท กลุ่มที่ 3

5510712006 น.ส. ณัชนันท ์ลอ่ใจ กลุ่มที่ 3

5510712007 น.ส. ณัฐนันท ์ณ ปอ้มเพ็ชร์ กลุ่มที่ 3

5510712008 นาย ณัฐพงศ ์พรหมรักษ์ กลุ่มที่ 3

5510712009 น.ส. ดลลชา มัง่มี กลุ่มที่ 3

5510712010 น.ส. ดวงกมล หลมิปานนท์ กลุ่มที่ 3

5510712012 น.ส. นันทภัทร์ เยาว์ด า กลุ่มที่ 3

5510712013 น.ส. นันทวรรณ บวัเพ็ชร กลุ่มที่ 4

5510712015 น.ส. ปวิชวด ีโมฬี กลุ่มที่ 4

5510712016 น.ส. พรทพิย์ เพชรชืน่สกลุ กลุ่มที่ 4

5510712018 น.ส. มาริตา ไมตรีจร กลุ่มที่ 4

5510712019 น.ส. รพีพรรณ ไชยสตัย์ กลุ่มที่ 4

5510712020 น.ส. รมณีย์ พันธุ์สมัฤทธิ์ กลุ่มที่ 4

5510712021 นาย รัตนพัฒน์ จิระตสิรณ์ กลุ่มที่ 4

5510712022 นาย วรวุฒิ เจนจิรโชติ กลุ่มที่ 4

5510712023 น.ส. วริศรา ชนิวงศเ์วท กลุ่มที่ 4

5510712024 น.ส. วัลลสิา เสน็บตัร กลุ่มที่ 4

5510712025 น.ส. วาสนีิ พิทกัษ์ กลุ่มที่ 4

5510712026 น.ส. วิภาวรรณ พุทธจอก กลุ่มที่ 5

5510712027 น.ส. ศรีมุกดา อาจหาญ กลุ่มที่ 5

5510712028 น.ส. ศภุกานต ์แซ่ลิม่ กลุ่มที่ 5

5510712029 น.ส. ศภุาพิชญ์ รัตนพันธ์ กลุ่มที่ 5

5510712030 นาย สทุธิพัฒน์ รามสนิธุ์ กลุ่มที่ 5



5510712031 นาย สหุฤท โชตชิยัพิบลู กลุ่มที่ 5

5510712032 น.ส. สไุวบะ๊ แวนิ กลุ่มที่ 5

5510712033 น.ส. ไปรลดิา ประดษิฐอกุฤษฎ์ กลุ่มที่ 5

5510712034 น.ส. กนกวรรณ ศรัทธามนู กลุ่มที่ 5

5510712035 น.ส. จิดาภา นุ้ยแนบ กลุ่มที่ 5

5510712036 นาย จิรณุวัฒร์ ลือ่เทง่ กลุ่มที่ 5

5510712037 น.ส. ชนกานต ์ฤทธิ์ศกัดิ์ กลุ่มที่ 6

5510712038 น.ส. ชรินรัตน์ แกว้ชนะ กลุ่มที่ 6

5510712039 นาย ชษิณุพงศ ์พรมชาย กลุ่มที่ 6

5510712040 น.ส. ธิตมิา คนัธาวัตร์ กลุ่มที่ 6

5510712041 น.ส. ธีมาพร คนัธาวัตร์ กลุ่มที่ 6

5510712042 นาย ธีระพล เพชรเจริญ กลุ่มที่ 6

5510712043 น.ส. นทกญั ยอดรัตน์ กลุ่มที่ 6

5510712044 น.ส. นูรีนี บราเฮม กลุ่มที่ 6

5510712045 น.ส. บศุรินทร์ หมัดอะดมั กลุ่มที่ 6

5510712046 นาย พุฒิพงค ์ตัง้กจิเชาวลติ กลุ่มที่ 6

5510712047 น.ส. ฟาฎิลา สาดนี กลุ่มที่ 6

5510712048 นาย ภาณุพงศ ์ไชยมุณี กลุ่มที่ 7

5510712049 น.ส. ยลรด ีแกว้บริสทุธิ์ กลุ่มที่ 7

5510712050 น.ส. ศจุินันท ์ออ่นเจริญ กลุ่มที่ 7

5510712051 น.ส. สธุิมา ยอดศรี กลุ่มที่ 7

5510712052 น.ส. อกัษิพร เรืองจันทร์ กลุ่มที่ 7

5510712053 น.ส. อจัฉราพร คงอนิทร์ กลุ่มที่ 7

5510712054 น.ส. รังสมิาฐ์ เรืองวัฒนาไชย กลุ่มที่ 7

5510712055 น.ส. เกศรี แกว้ศรี กลุ่มที่ 7

5510712056 นาย เกยีรตพิงศ ์อนุศลิป์ กลุ่มที่ 7

5510712057 น.ส. เบญจมาภรณ์ วรรณทวิา กลุ่มที่ 7
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