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น่ังสอบ รหัสนักศึกษา ชือ่ - นามสกุล ลายเซ็น

1 5311210044 น.ส. รัชฎาวรรณ ทองรัตน์

2 5410613019 นาย นรา เบญ็หา

3 5510210236 นาย เกริก วิรัตินันท์

4 5510613015 น.ส. พีรประภา ชาตวิทยบตุร

5 5610210329 นาย วัชรพงศ์ หนุมาศ

6 5610210440 นาย อภสิิทธิ ์สุขนุ้ย

7 5710210292 น.ส. พิรุณพร วงค์จ้อย

8 5710210344 นาย ยุทธวีร์ วงศ์น้อยปลา

9 5710210471 นาย สุทธิพงษ์ ณะนรงค์

10 5710210562 น.ส. กาญจนา จันทภาโส

11 5710613012 นาย ชัยเสฏฐ์ แต้มเติม

12 5710613030 นาย ยุทธการ สวนแกว้

13 5710613034 นาย วัชริศ ต่ันไพโรจน์

14 5711210042 นาย วีรพงศ์ ติรัตนะประคม

15 5711210047 น.ส. สริดา ชูเมฆ

16 5711214001 น.ส. กนกภรณ์ พ่วงฟู

17 5711214013 นาย เสกศิริ หมูกาว

18 5711214014 น.ส. อนิทริา ชุมภปูระวิโร

19 5711214020 นาย กติติพศ ชุมปรางค์

20 5711214027 น.ส. จุฑารัตน์ ผิวเหลือง

21 5711214029 นาย ชเยนทร์ สิทธิไพรวัน

22 5711214030 น.ส. ฐิติภรณ์ ธีระวิทย์

23 5711214040 นาย ปญัญภศิิษฐ์ อโนทยั

24 5711214044 นาย พงศกร ทมิฤกษ์

25 5711214045 นาย พงษ์ พิบลูย์
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26 5711214050 น.ส. พิลาพรรณ จันทรจิตร

27 5711214051 น.ส. ภทัรวดี คงราช

28 5711214057 น.ส. วรพร ขุนนุ้ย

29 5711214061 น.ส. วศินี เข็มขาว

30 5711214070 น.ส. อคันิยาอ ์รอนิ

31 5810210098 น.ส. ชลธาร พิทกัษ์บตุร

32 5810210140 น.ส. ณัฐชญา ล างาม

33 5810210282 น.ส. ปทัมาภรณ์ พร้ิมพราย

34 5810210345 นาย ภรัณยู หนูนวล

35 5810210399 น.ส. รัตนาวดี เพ็ชรศรี

36 5810210442 น.ส. วิลาสินี อกัษรสว่าง

37 5810210565 นาย อภวิัฒน์ เกื้อพิริยกลุ

38 5810210838 น.ส. พันธ์วิรา นนทศักด์ิ

39 5810210846 นาย เพิ่มพูน โถวรุ่งเรือง

40 5810210919 น.ส. วิวิชญาพร ชุมสุวรรณ

41 5810210941 น.ส. ศุภรัตน์ เพ็ชรโยธา

42 5810613005 นาย ณัฐพงศ์ ล่ิมอสัุนโน

43 5810613006 น.ส. ณิชา บลุยเลิศ

44 5810613011 น.ส. เพ็ญนภา คงรังษี

45 5810613022 นาง ฮาซานะฮ์ บนิสาแหละ

46 5810613024 นาย กอเด สาบวช

47 5810613039 น.ส. ธิรารัตน์ ทองสา

48 5810613044 น.ส. พิมชกาญจน์ ด ายศ

49 5810613049 น.ส. วรัญชญา ออ่นทอง

50 5810613053 นาย ศรายุทธ บญุก าเนิด

51 5810613057 น.ส. สิริยากร โชติ
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52 5810613059 น.ส. หตัยา เรืองศรี

53 5810613060 น.ส. อมรศรี ด้วงเกตุ

54 5811210003 น.ส. กญัญารัตน์ ทองผอม

55 5811210007 น.ส. ชิราพรรณ ใจสว่าง

56 5811210012 น.ส. ณัฐกฤดา เศียรอุ่น

57 5811210016 น.ส. ธญานี ศรีสุขยิ่ง

58 5811210018 นาย ธนภทัร รัตนไชย

59 5811210021 น.ส. ธัญชนก พรหมพันธ์

60 5811210023 น.ส. นันทป์ภทัร์ โกศลกาญจน์

61 5811210024

นาย นาถศาศวัต จันทร์

ประดิษฐ์

62 5811210031 นาย พันธวิศ สุขดวง

63 5811210044 น.ส. วิธาริน จงจิตร

64 5811210046 นาย สรรเพ็ชญ์ แสนภกัดี

65 5811210048 น.ส. สายชล แสงพรหม

66 5811210060 นาย กรชนก เอยีดนุสรณ์

67 5811210062 น.ส. กาญจนา จ าเริญกจิ

68 5811210065 น.ส. ธนวรรณ โพธิครูประเสริฐ

69 5811210067 น.ส. ประกายพัชร นวลปั้น

70 5811210072 นาย วรินทร อมรสิน

71 5811210081 น.ส. อคัริมา สงแปน้

72 5811214003 นาย คณิศร ปยิะเจริญ

73 5811214007 น.ส. ปยิจุติ นิ้มสันติเจริญ

74 5811214012 น.ส. วิภาภรณ์ ชูจันทร์

75 5811214015 นาย อธิวัฒน์ แกว้ด า

76 5811214016 น.ส. อนัญญา สาครินทร์

77 5811214018 นาย อะหมัด ละเต๊ะ
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78 5811214019 นาย อชัฌา เอกจีน

79 5811214020 น.ส. กมลวรรณ โชติรัตน์

80 5811214022 น.ส. กาญจนา บญุแกว้

81 5811214023 นาย กติติศักด์ิ ชาลีทา

82 5811214024 นาย กติิพงษ์ ด าทอง

83 5811214028 นาย ฉัตรชัย รัตนโนชา

84 5811214030 น.ส. ชนิตา แซ่จัง

85 5811214036 น.ส. ณัฐริกา สุวรรณรัตน์

86 5811214037 นาย ทรงวุฒิ หวังดี

87 5811214038 นาย ธนกฤต พฤฒิวงศากลู

88 5811214041 นาย ธรรมสรณ์ พงศ์ธเนศ

89 5811214042 นาย นัสลัน หะยีหวัง

90 5811214044 น.ส. นูรไอนี เจะปอ

91 5811214046 น.ส. ปวีณ์กร กรีติอารีย์กลุ

92 5811214048 น.ส. พฤฒิกาญจน์ พุทธกลู

93 5811214050 น.ส. มันชญา รอดมินทร์

94 5811214054 น.ส. วาริษา บลิอะหลี

95 5811214058 นาย สกล หมวดเกล้ียง

96 5811214059 นาย สุขุม จองศิริวัฒน์

97 5811214063 นาย เสกข์ อไุรรัตน์

98 5811214064 น.ส. หยก โอวาทฬารพร

99 5811214068 น.ส. อรศุภางค์ จันทร์มาศ

100 5811214069 น.ส. อาลิษา พรหมจรรย์

101 5811510039 นาย เจษฎากร ผลงาม


