
รหสันกัศกึษา ชือ่ - นามสกลุ เลขทีน่ ัง่สอบ

5310610131 น.ส. ปิยนุช รัตโน 1

5310610231 นาย สมพร ยนืทรัพย์ 2

5310610274 นาย อภชิยั สชุพี 3

5310610299 น.ส. อาฉ๊ะ บลิหลี 4

5310610307 นาย ชณิภัทร จันอิ 5

5310610309 นาย อมิรอน บลิเอยีด 6

5310610343 น.ส. มกุระว ีบญุพามา 7

5310613030 น.ส. นภิาดา จันทรพ์รหม 8

5311214027 น.ส. นติยา พันธชติ 9

5410610005 น.ส. กนกวรรณ อนิทรนก 10

5410610027 น.ส. กติตยิา ดรุยิรัฐการ 11

5410610070 นาย ชลติพล ชนุูย้ 12

5410610073 น.ส. ชดิชนก สวนอนิทร์ 13

5410610095 นาย ณัฐวฒุ ิจันหณีุย์ 14

5410610132 นาย นราวชิญ ์โสบญุ 15

5410610188 น.ส. พัสรา ผวินวล 16

5410610190 นาย พรีวัฒน ์พรหมจรรย์ 17

5410610228 นาย รัฐวรรต ขนุทอง 18

5410610266 น.ส. ศริพิร ทองใบ 19

5410610306 น.ส. สมุล เพ็ชรประดับ 20

5410610365 น.ส. กมลวรรณ หนูโยม 21

5410610375 น.ส. ทวนิตรา โคกะทงิ 22

5410610384 น.ส. ปนัดดา ศรสีวุรรณ 23

5410610404 น.ส. โสภดิา จันทรแ์กว้ 24

5410610412 น.ส. อัสมะ หมัดสะหริ 25

5410613040 นาย เลศิพล เดชบญุพบ 26

5510610054 น.ส. บษุบา หาบหิว้ 27

5510610070 น.ส. พชิญอ์าภา สงิฆาฬะ 28

5510610164 น.ส. กัลยา เหร็มลา่ 29

5510610180 น.ส. จติราวด ีศวิะปะ 30

5510610199 น.ส. ซาฟีน ีปะดอฮงิ 31

5510610216 น.ส. ณรัิชชา ฝาและ 32

5510610217 น.ส. ณูรซีนั ตาฮา 33

5510610248 น.ส. นารยีา หมานหวัง 34

5510610249 น.ส. นติยา สขุวารนิทร์ 35

5510610255 นาย นเรศ เอีย่มอิม่ 36

5510610260 น.ส. บษุราพร โพธิอ์อ่ง 37



5510610303 น.ส. ฟารดีา นยิมเดชา 38

5510610371 นาย สวุพงศ ์มณีกลุ 39

5510610398 น.ส. อาอเีสาะ มซูอ 40

5510610415 นาย เมธาสทิธิ ์สงัขจ์นี 41

5510610416 น.ส. เวทดิา หยเีส็นเบ็ญละ 42

5610610014 น.ส. จติรานุช กิง่เกาะยาว 43

5610610018 น.ส. จฑุามาศ หมัดอะดัม้ 44

5610610036 น.ส. ดวงกมล ตรรัีตน์ 45

5610610056 น.ส. เบญญพร เลขะจติร 46

5610610076 นาย ภธูร ไพบลูยส์มบัติ 47

5610610109 น.ส. สนุสิา ชดูวง 48

5610610111 น.ส. หสัญา บญุยอด 49

5610610112 นาย อดเิทพ เอยีดฉมิ 50

5610610125 น.ส. อามาน ีแซลา 51

5610610134 นาย กรวชิญ ์ผอ่งแผว้ 52

5610610135 น.ส. กอวณีา กาเจ 53

5610610140 นาย กติตพิงค ์ศรสีวัสดิ์ 54

5610610148 นาย จตรุงค ์ทองขาวเผอืก 55

5610610160 นาย จรีศักดิ ์ทองสมบัติ 56

5610610163 น.ส. เจนจริาภรณ์ ธรรมสโร 57

5610610197 นาย ธเนศ นวลพฒุ 58

5610610208 น.ส. นงเยาว ์หมัดโสะ๊ 59

5610610218 น.ส. นชิฐช์นก มเีสน 60

5610610220 นาย นติกิร บญุทองสงัข์ 61

5610610227 นาย บณุยภ ูเมง่ชว่ย 62

5610610235 น.ส. ปิยธดิา แกว้ชชูืน่ 63

5610610243 น.ส. พนดิา หวันลา่โสะ๊ 64

5610610245 น.ส. พรรนภิา สวุรรณจันทร์ 65

5610610251 น.ส. พชินาถ สงัขท์อง 66

5610610253 นาย พรีวชิญ ์ตลงึผล 67

5610610264 น.ส. มชิทิรา แหลง่หลา้ 68

5610610270 นาย รัตนศักดิ ์จันทรัตน์ 69

5610610274 น.ส. ลลติา วรรณพบิลูย์ 70

5610610276 นาย วรดล ดวงภักดี 71

5610610300 น.ส. ศริพิร เนียมตัง้ 72

5610610317 น.ส. สริมิา ไพศาล 73

5610610319 น.ส. สกุัญญา โตะ๊ดา่งา 74

5610610327 นาย สทุธพิจน ์เกตเุกลีย้ง 75



5610610328 นาย สทุธพิจน ์ชยัเพ็ชร 76

5610610342 น.ส. หวันยามลีะ ปะดกุา 77

5610610356 น.ส. อารยา ศริธิร 78

5610610359 น.ส. อสิราภรณ์ วเิชยีรขจร 79

5610610384 น.ส. นุชร ีวมิาโร 80

5610610387 น.ส. พณิชนก จติรานนท์ 81

5610610391 น.ส. วรรณนสิา ดวงจติร 82

5610610399 น.ส. สมุรีา่ สองเมอืง 83

5610613048 น.ส. เบญญานาท หนูนอ้ย 84

5610613056 น.ส. มัยมูน๊่ะ สรุะค าแหง 85

5610613061 น.ส. วรัิญญา แวดอืมาสอ 86

5610613068 น.ส. สดุธดิา แซคู่ 87

5610613070 น.ส. อรษิา พระคณุเลศิ 88

5710610071 น.ส. ปรยีาภรณ์ มณี 89

5710610107 นาย เลศิชาย ประมวลศลิป์ 90

5710610146 น.ส. สดุารัตน์ บญุยะพันธ์ 91

5710610153 น.ส. สมุณฑา ธนนมิติร 92

5710610168 น.ส. อันนา ศรชียั 93

5710610185 นาย ไกรศร ีศรสีขุ 94

5710610186 น.ส. จณสิตา หมวดรอหมี 95

5710610202 นาย ฐากรู เกือ้สขุ 96

5710610204 น.ส. ฑมิพกิา ฉันสกุ 97

5710610208 นาย ณัทกร ชว่ยนรนิทร์ 98

5710610235 น.ส. ปนัสยา ศรประดษิฐ์ 99

5710610239 น.ส. ปรัชญา หรรัิกษาพทัิกษ์ 100

5710610258 น.ส. ฟารดีา หบัยโูซะ๊ 101

5710610267 น.ส. เมธาว ีบญุรนิ 102

5710610288 นาย สราวธุ นวลนิม่ 103

5710610291 น.ส. สริพิร เสนาเศรษฐ์ 104

5710610295 นาย สทุธพัินธ ์สวุรรณโณ 105

5710610303 นาย เสฏฐวฒุ ิพุม่แกว้ 106

5710610304 น.ส. เสาวลักษณ์ หนูประดษิฐ์ 107

5710610311 น.ส. อรพรรณ บญุยอด 108

5710610313 น.ส. อังกนัินท ์ขาวล ้าเลศิ 109

5710613012 นาย ชยัเสฏฐ ์แตม้เตมิ 110

5710613013 น.ส. ชตุมิา ชมุมิง่ 111

5710613034 นาย วัชรศิ ตัน่ไพโรจน์ 112

5710613063 น.ส. กมลสวุรรณ นฤมติวงศ์ 113


