
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล

0001 ER2565-HS0001 *ER2565-HS0001* ภคพร อรัญยกรกุล

0002 CR2565-HS0002 *CR2565-HS0002* กิตติพิชญ เจริญธนโชติ

0003 ER2565-HS0003 *ER2565-HS0003* พิภัทร บุญมั่น

0004 CR2565-HS0004 *CR2565-HS0004* กุลทิพยภา  หวานดี

0005 CR2565-HS0005 *CR2565-HS0005* นฤชล โชควาณิชยา

0006 CR2565-HS0006 *CR2565-HS0006* ด.ญ.สุพิชญา บูรณวนิช

0007 CR2565-HS0007 *CR2565-HS0007* กิรณา  คุณวพานิชกุล

0008 CR2565-HS0008 *CR2565-HS0008* วีรชกร ภัทรภากร

0009 NER2565-HE0009 *NER2565-HE0009* ศุภวิชญ  วงศวิริยะชัย

0010 NER2565-HE0010 *NER2565-HE0010* อริศรา ปาวะรีย

0011 SR2565-HE0011 *SR2565-HE0011* นาย มุนี เหมแกว

0012 CR2565-HE0012 *CR2565-HE0012* ปรายฟา จัตุรัส

0013 CR2565-HS0013 *CR2565-HS0013* ดญ.พิชามญชุ องคน้ําทิพย

0014 SR2565-HE0014 *SR2565-HE0014* นางสาวณ กมล งามขํา

0015 CR2565-HS0015 *CR2565-HS0015* นางสาว ปยรัศมิ์ พรมมา

0016 CR2565-HS0016 *CR2565-HS0016* ด.ญ.จิรัฏฐ จิตติวุฒินนท

0017 CR2565-HE0017 *CR2565-HE0017* ณฏวรรณ หวันวิเศษ

0018 CR2565-HE0018 *CR2565-HE0018* กชนันท นิรัตศิยัโสภิญ

0019 NR2565-HE0019 *NR2565-HE0019* วุฒิไกร สายประเสริฐ

0020 CR2565-HS0020 *CR2565-HS0020* รฐนนท ศิลปวิทยารักษ

0021 NR2565-HE0021 *NR2565-HE0021* เพ็ญ สังขจันทรานนท

0022 CR2565-HS0022 *CR2565-HS0022* พิมพนารา หอมฟุง

0023 CR2565-HS0023 *CR2565-HS0023* ศุภิสรา พวงจินดา

0024 ER2565-HS0024 *ER2565-HS0024* น.ส.เนตรนภา โภคานิตย

0025 CR2565-HS0025 *CR2565-HS0025* นางสาว อินทิพร เคียงสันเทียะ

รหัส



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0026 ER2565-HS0026 *ER2565-HS0026* ธนิสา รุงเรือง

0027 ER2565-HS0027 *ER2565-HS0027* นางสาวธัญญารัตน ทาธิวัน

0028 ER2565-HS0028 *ER2565-HS0028* นางสาว รัตนาวดี ครุดรัมย

0029 CR2565-HE0029 *CR2565-HE0029* ธัฐไท ศักดิ์กําจร

0030 ER2565-HS0030 *ER2565-HS0030* นายเมธา รอดทอง

0031 ER2565-HS0031 *ER2565-HS0031* นางสาวยุนัน ทองคํา

0032 ER2565-HS0032 *ER2565-HS0032* นางสาวจิตรานุช สาชะรุง

0033 ER2565-HS0033 *ER2565-HS0033* นางสาว สุนัน ทองคาํ

0034 NER2565-HE0034 *NER2565-HE0034* นายวัชรินทร เพ่ิมผล

0035 NER2565-HS0035 *NER2565-HS0035* ชัยวัฒน พยานอย

0036 ER2565-HS0036 *ER2565-HS0036* นางสาว กัญญาพัชร นามโคตร

0037 CR2565-HE0037 *CR2565-HE0037* นายธีรดนย ศรีรี

0038 CR2565-HE0038 *CR2565-HE0038* เกียรติกุลไชย จิตตเอื้อ

0039 CR2565-HE0039 *CR2565-HE0039* นายนัฐพล พรมกระทุมลม

0040 SR2565-HE0040 *SR2565-HE0040* ปานมนัฎ เหลาจันทร

0041 ER2565-HS0041 *ER2565-HS0041* วรางคณาง ชูชวย

0042 SR2565-HE0042 *SR2565-HE0042* นางกัลยา วรกุลชัยวัฒน

0043 SR2565-HS0043 *SR2565-HS0043* ลภัสรดา ศรีวิสุทธยานนท

0044 SR2565-HS0044 *SR2565-HS0044* อาภาพิชญ พรหมหิตาทร

0045 SR2565-HS0045 *SR2565-HS0045* ณัฐนันท วรรละออ

0046 SR2565-HS0046 *SR2565-HS0046* นายจิรัชธรณ สิงหพันธ

0047 SR2565-HS0047 *SR2565-HS0047* นายภาวัต คันธฬิกา

0048 SR2565-HS0048 *SR2565-HS0048* นายอิทธิกร บุญศริิ

0049 SR2565-HS0049 *SR2565-HS0049* นิธิพัส สุวลักษณ

0050 SR2565-HS0050 *SR2565-HS0050* ภวิศ บูรพัฒน



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0051 SR2565-HS0051 *SR2565-HS0051* เฌนิศา ใจเเกว

0052 SR2565-HS0052 *SR2565-HS0052* ณัฐ นนท  สุขเกษม

0053 SR2565-HS0053 *SR2565-HS0053* นายทรรศนวรรธน เพ็ชรทอง

0054 SR2565-HS0054 *SR2565-HS0054* นาย พัชชนม บุญชวย

0055 SR2565-HS0055 *SR2565-HS0055* คามิน อัตตาสิริ

0056 SR2565-HS0056 *SR2565-HS0056* นนทกร จําปาสิทธ์ิ

0057 SR2565-HS0057 *SR2565-HS0057* ณิภัทรพงศ เดนศรีเสรีกุล

0058 SR2565-HS0058 *SR2565-HS0058* ภวิษฏา เพ็งศรี

0059 SR2565-HS0059 *SR2565-HS0059* สายฟา นิรันดรรักษ

0060 SR2565-HS0060 *SR2565-HS0060* นายรัชชานนท เผือกสม

0061 SR2565-HS0061 *SR2565-HS0061* ปุณณวิช คุณพิทักษ

0062 SR2565-HS0062 *SR2565-HS0062* ณัฏฐพัฒน มนัสวานิช

0063 SR2565-HS0063 *SR2565-HS0063* ปยังกูร ลอประเสริฐกุล

0064 SR2565-HS0064 *SR2565-HS0064* ธารา เกียรติครีี

0065 SR2565-HS0065 *SR2565-HS0065* ภูธนะ หงษมณี

0066 SR2565-HS0066 *SR2565-HS0066* ธัญญารัตน เย่ียมพานิช

0067 ER2565-HS0067 *ER2565-HS0067* ธนพร  เศรษฐ เสร ีกุล 

0068 SR2565-HS0068 *SR2565-HS0068* น.ส.สิริกร วงศพายัพไพบูลย

0069 SR2565-HS0069 *SR2565-HS0069* น.ส.พัชชราภรณ แหวนเพชร

0070 SR2565-HS0070 *SR2565-HS0070* นางสาวกันตนพัช บุญชวย

0071 SR2565-HS0071 *SR2565-HS0071* ภูมิรพี อยูพูนทรัพย

0072 SR2565-HS0072 *SR2565-HS0072* พงศภัค จิตณรงค

0073 SR2565-HS0073 *SR2565-HS0073* นางสาวหทัยชนก ไชยศิลา

0074 SR2565-HS0074 *SR2565-HS0074* อิสรีย สังขพันธ

0075 CR2565-HE0075 *CR2565-HE0075* เพชร ศิริวรธรรม



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0076 CR2565-HS0076 *CR2565-HS0076* ทัชธร บุตรแกว

0077 ER2565-HS0077 *ER2565-HS0077* ปณณ เฉิดโฉม

0078 CR2565-HE0078 *CR2565-HE0078* คริษฐ กังสมุทร

0079 CR2565-HE0079 *CR2565-HE0079* นายจุฑาวุฒิ คําภิระ

0080 NR2565-HE0080 *NR2565-HE0080* อภิโชติ ปญญาวงศ

0081 CR2565-HS0081 *CR2565-HS0081* นางสาวกนกวรรณ เสือปา

0082 ER2565-HE0082 *ER2565-HE0082* กนกวรรณ สุขชื่น

0083 CR2565-HE0083 *CR2565-HE0083* ศุภรเศรษฐ วรธรรมธร

0084 CR2565-HE0084 *CR2565-HE0084* ดร. พงษมณี ทองใบ

0085 NR2565-HE0085 *NR2565-HE0085* ภานุพงษ เก๋ียงคาํ

0086 CR2565-HE0086 *CR2565-HE0086* ปฏิวัติ  ไทยสม

0087 NER2565-HE0087 *NER2565-HE0087* นายทวีศักดิ์ สุภาทวีวัฒน

0088 CR2565-HE0088 *CR2565-HE0088* สัณหณัฐทวี  ธนรัช 

0089 SR2565-HS0089 *SR2565-HS0089* นัทนันทกาญจน บุญญวัฒน

0090 CR2565-HE0090 *CR2565-HE0090* อัฐภิญญา อินทปญญา 

0091 NR2565-HS0091 *NR2565-HS0091* นายกรวิชญ สิงหเพชร

0092 CR2565-HS0092 *CR2565-HS0092* วชิรกานต แซตั้ง

0093 SR2565-HS0093 *SR2565-HS0093* นาราภัทร จงศิริวรรณชัย

0094 SR2565-HS0094 *SR2565-HS0094* พิชุตม พลเจริญ

0095 ER2565-HS0095 *ER2565-HS0095* กานดา ดิษฐภู

0096 SR2565-HS0096 *SR2565-HS0096* ปวริศา สุวรรณรักษา

0097 CR2565-HS0097 *CR2565-HS0097* อุรชา หุตะสิงห

0098 CR2565-HS0098 *CR2565-HS0098* ปพิชญา บุญชูใจ

0099 CR2565-HE0099 *CR2565-HE0099* ชญานนท ทาธิจันทร

0100 SR2565-HE0100 *SR2565-HE0100* นิรสลัน จิใจ



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0101 CR2565-HE0101 *CR2565-HE0101* ณัฐกร ไตรรัตนวนานนท

0102 CR2565-PH0102 *CR2565-PH0102* เด็กชายภวินท มหาศักดิ์พันธ

0103 CR2565-HE0103 *CR2565-HE0103* ศุภิสรา วงศสุทธาวาส

0104 NER2565-HS0104 *NER2565-HS0104* พีรพรรณ คุมครอง

0105 CR2565-HE0105 *CR2565-HE0105* นางสาวอนงครัตน แกวบํารุง

0106 CR2565-HE0106 *CR2565-HE0106* อาภาวดี นันตรี

0107 SR2565-HE0107 *SR2565-HE0107* ยามีละห เจะแม

0108 ER2565-HE0108 *ER2565-HE0108* ศาสตราวุธ โตแฉง

0109 CR2565-PH0109 *CR2565-PH0109* ด.ช.ภูดิส ผลฉัตร

0110 SR2565-HS0110 *SR2565-HS0110* ศิรดา อินดี

0111 NER2565-HS0111 *NER2565-HS0111* พงศกร ศรีสารคาม

0112 CR2565-HS0112 *CR2565-HS0112* นายธนวัฒน แสงทอง

0113 NER2565-HE0113 *NER2565-HE0113* ธวัชชัย ดวงใจ

0114 ER2565-HE0114 *ER2565-HE0114* โชติชนิต รุกขพันธุ

0115 CR2565-HE0115 *CR2565-HE0115* นายพิพัฒนพงษ ศรีนวล

0116 CR2565-HE0116 *CR2565-HE0116* ปยวัฒน เครือหวัง

0117 NR2565-HS0117 *NR2565-HS0117* นาย ภาคิน อยูดี

0118 NER2565-PH0118 *NER2565-PH0118* ด.ช. เรืองธรรม เอี่ยมจิรกุล

0119 CR2565-HE0119 *CR2565-HE0119* ศุภณัฐ  กาหยี

0120 ER2565-HS0120 *ER2565-HS0120* ปยธิดา พรหมคุม

0121 ER2565-HS0121 *ER2565-HS0121* นางสาวชลิตา มันตวัตร

0122 CR2565-HS0122 *CR2565-HS0122* ศิวกร เคยีงมะโน

0123 CR2565-HS0123 *CR2565-HS0123* ด.ช. อิษคุณ กิตติบรรลุ

0124 CR2565-HS0124 *CR2565-HS0124* นนทพัทธ ชะนะมา

0125 CR2565-HS0125 *CR2565-HS0125* เดชานนท มานมลู



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0126 ER2565-HE0126 *ER2565-HE0126* ชัยภัทร  ชื่นจิตร

0127 CR2565-HE0127 *CR2565-HE0127* วาที่รอยตรีกันตพงษ ปนโรจนกีรติ

0128 CR2565-PH0128 *CR2565-PH0128* ด.ช. ธนยศ กิตติบรรลุ

0129 CR2565-HE0129 *CR2565-HE0129* เขมฤทัย บุญวรรณ

0130 ER2565-HE0130 *ER2565-HE0130* ดํารงคฤทธ์ิ ศรีสุวรรณ

0131 NR2565-PH0131 *NR2565-PH0131* ด.ช.ธนิก จันทรพันธุ

0132 NER2565-HE0132 *NER2565-HE0132* วัฒนาชัย มาลัย

0133 ER2565-PH0133 *ER2565-PH0133* กณวรรธน โพนคํา

0134 CR2565-HE0134 *CR2565-HE0134* นางสาวทักษพร พิมพบุญ

0135 CR2565-HE0135 *CR2565-HE0135* นายเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์

0136 CR2565-HE0136 *CR2565-HE0136* ปฏิมากร อยูมี

0137 CR2565-HE0137 *CR2565-HE0137* กชภพ สุขผล

0138 ER2565-HS0138 *ER2565-HS0138* ชญาภรณ เลาแสงฟา

0139 CR2565-PH0139 *CR2565-PH0139* เด็กชาย ธัธชา รัตนเลิศรทา

0140 CR2565-HS0140 *CR2565-HS0140* นางสาววรกาญจน ลาสุดี

0141 ER2565-HS0141 *ER2565-HS0141* Chanya Supornsahatrangsi 

0142 NER2565-HS0142 *NER2565-HS0142* นางสาวศิรินทรา อุตทะคะวาป

0143 CR2565-HE0143 *CR2565-HE0143* ปรางทิพย ทวีสุข

0144 NER2565-HS0144 *NER2565-HS0144* ปยธิดา กังสกุล

0145 CR2565-HE0145 *CR2565-HE0145* นางสาวสโรชา  โยมา

0146 CR2565-HE0146 *CR2565-HE0146* ธีรศักดิ์ ศรีสันต

0147 CR2565-HE0147 *CR2565-HE0147* อังคณา แสงสุระ

0148 CR2565-PH0148 *CR2565-PH0148* มาน ฟา  ซอน รักษ 

0149 SR2565-HE0149 *SR2565-HE0149* ชยุต อังษานามชูโชติ

0150 CR2565-HE0150 *CR2565-HE0150* Nattiwut sinsonvorapat



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0151 CR2565-HE0151 *CR2565-HE0151* อภิษฐา ดวงมณี

0152 NER2565-HE0152 *NER2565-HE0152* อภิฌาน กาญจนวาปสถิตย

0153 SR2565-HE0153 *SR2565-HE0153* ปรางนภัส คงเนียม

0154 CR2565-HE0154 *CR2565-HE0154* นายปรีชาพล  สมานหมู

0155 ER2565-HS0155 *ER2565-HS0155* นาย สิราวิชญ ยินดี

0156 CR2565-HE0156 *CR2565-HE0156* กาญจน เสาวพุทธสุเวช

0157 CR2565-HS0157 *CR2565-HS0157* เด็กหญิงปาณิสรา  โฆษิตสุรังคกุล

0158 CR2565-HS0158 *CR2565-HS0158* ด.ญ.ทอสิริ วัฒนนาคะกุล

0159 CR2565-PH0159 *CR2565-PH0159* ด.ช. เวสลีย ยัพ

0160 CR2565-HE0160 *CR2565-HE0160* สุชารินทร ปลื้มบางพลี

0161 CR2565-HS0161 *CR2565-HS0161* ด.ญ.ณภัทร พัฒนสมสิทธ์ิ

0162 CR2565-HE0162 *CR2565-HE0162* Patjamaporn Pornkittipat 

0163 CR2565-HS0163 *CR2565-HS0163* ชุติพันธ สุขปยังคุ

0164 NER2565-HE0164 *NER2565-HE0164* นายธนาวุธ  โนราช

0165 CR2565-PH0165 *CR2565-PH0165* ดญ ศตกมล ธรรมภัสสร

0166 NR2565-HS0166 *NR2565-HS0166* ณัฐนันท สิงหโตโรจน

0167 CR2565-PH0167 *CR2565-PH0167* สาริศา  ผดุงสะอาด 

0168 CR2565-HS0168 *CR2565-HS0168* ด.ช.ปุณณพัฒน ภูริพงศนานนท

0169 SR2565-HE0169 *SR2565-HE0169* อภิรดี สรวิสูตร

0170 NER2565-PH0170 *NER2565-PH0170* ด.ช. เอี่ยมธรรม เอี่ยมจิรกุล

0171 CR2565-HS0171 *CR2565-HS0171* สรัล แสนสุข

0172 CR2565-HS0172 *CR2565-HS0172* นายญาณภัทร เกตุหล่ํา

0173 NR2565-HE0173 *NR2565-HE0173* สุทธิพงศ สุรักษ

0174 SR2565-HE0174 *SR2565-HE0174* นายปยวัฒน ผิวดํา

0175 CR2565-HE0175 *CR2565-HE0175* จีรภัทร กังผึ้ง 



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0176 CR2565-HE0176 *CR2565-HE0176* ดุษณี เทียมเงิน

0177 CR2565-PH0177 *CR2565-PH0177* ด.ช.เดชาประสิทธิ์ ชุมภูทอง

0178 CR2565-HE0178 *CR2565-HE0178* วีรพงษ แสงลูทอง

0179 NR2565-HE0179 *NR2565-HE0179* ปฏิญญา สุขคาํฟอง

0180 CR2565-PH0180 *CR2565-PH0180* ศุภรัชฎ สุขปยังคุ

0181 NER2565-HE0181 *NER2565-HE0181* นภัสวรรณ สีดีวงศ

0182 NR2565-HS0182 *NR2565-HS0182* นางสาวมรัญรัตน สุตา

0183 ER2565-PH0183 *ER2565-PH0183* ปพนธีร ทองวนิชนพคุณ 

0184 CR2565-HE0184 *CR2565-HE0184* สมิตา สิงหสาด

0185 CR2565-HE0185 *CR2565-HE0185* น.ส วีณา  แลชาติ

0186 NR2565-HS0186 *NR2565-HS0186* นางสาวสุภัชสรา เพ็งจันทร

0187 ER2565-HE0187 *ER2565-HE0187* กฤตภาส วารี

0188 NR2565-HS0188 *NR2565-HS0188* นางสาวณัฐณิชา มณีชัย

0189 CR2565-HE0189 *CR2565-HE0189* ปรายฝน จรัสกฤติกร

0190 NR2565-HS0190 *NR2565-HS0190* นางสาวกมลชนก เก้ือสม

0191 ER2565-HS0191 *ER2565-HS0191* คณพิชญ พิชญะศักดินนท

0192 SR2565-HE0192 *SR2565-HE0192* นฤเบศ ทิมเดช

0193 ER2565-HS0193 *ER2565-HS0193* ปาณัสม ชอบธรรม

0194 SR2565-HE0194 *SR2565-HE0194* จุลินทิพย  พุทธวงศ

0195 ER2565-HE0195 *ER2565-HE0195* ปพิชญา สุจริตจิตร

0196 NR2565-HS0196 *NR2565-HS0196* ศิวัช ลอมหทัย

0197 CR2565-HE0197 *CR2565-HE0197* นัฐกานต เพ็ชรบูรณ

0198 NER2565-HS0198 *NER2565-HS0198* ขวัญรดา คุรุเสถียร

0199 CR2565-HE0199 *CR2565-HE0199* กีรติ แสนสุข

0200 CR2565-HE0200 *CR2565-HE0200* กฤติยาภรณ ภาณุทัต



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0201 NR2565-HS0201 *NR2565-HS0201* แคทรียา พาแขะ

0202 NER2565-HE0202 *NER2565-HE0202* นางพุทธพร วงศรุจิโรจน

0203 NR2565-HS0203 *NR2565-HS0203* นางสาว  ปาน ตะวัน  คะเตย

0204 NR2565-HS0204 *NR2565-HS0204* ดาราวดี คําริน

0205 CR2565-HE0205 *CR2565-HE0205* ธีรวัฒน จรุงจิร

0206 CR2565-HE0206 *CR2565-HE0206* อรรถพล โชคสุนทสุทธ์ิ

0207 NR2565-HS0207 *NR2565-HS0207* นางสาวธีรดา บกบอง

0208 CR2565-HS0208 *CR2565-HS0208* ด.ช ธรรศ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

0209 NR2565-HS0209 *NR2565-HS0209* นางสาวพิมพลดา ปนยวง

0210 NR2565-HS0210 *NR2565-HS0210* นางสาว วนัสนันท โกฏิยานนท

0211 CR2565-HE0211 *CR2565-HE0211* นายรัชกฤช ธัญจรัสพร

0212 NR2565-PH0212 *NR2565-PH0212* ด.ช.ภัทรพล พานิชเลิศ

0213 CR2565-PH0213 *CR2565-PH0213* ดญ. ริจินันท สัตยธํารงเธียร

0214 CR2565-HE0214 *CR2565-HE0214* ติณหพัชร ปฏิมาวิรุจน

0215 ER2565-HE0215 *ER2565-HE0215* ปณณวัฒน พงศศรีอัศวิน

0216 ER2565-HE0216 *ER2565-HE0216* นันทิพร มากขุนทด

0217 CR2565-HS0217 *CR2565-HS0217* อนรรฆเดช จินดาวงษ

0218 CR2565-HE0218 *CR2565-HE0218* นางสาวสุวรรณรัตน  จันทรอิ่ม กิติธันยธรณ

0219 NER2565-HE0219 *NER2565-HE0219* นายเศรษฐศษิฏ จตุเทน

0220 CR2565-HE0220 *CR2565-HE0220* ชมพูนุช วุนสุวรรณ

0221 CR2565-HE0221 *CR2565-HE0221* อารยา อํานรรฆสรเดช

0222 SR2565-HS0222 *SR2565-HS0222* นายพงศพิพัฒน มีแกว

0223 CR2565-HE0223 *CR2565-HE0223* นายนิธิพงษ ทิตยอากาศ

0224 CR2565-HS0224 *CR2565-HS0224* นายรพีภัทร อุนคํา

0225 CR2565-PH0225 *CR2565-PH0225* ด.ช.ธนวรรธน เทียมเจริญ



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0226 SR2565-HS0226 *SR2565-HS0226* นายกัมปนาท สาระโมลี

0227 CR2565-HS0227 *CR2565-HS0227* ด.ญ. ฐิตาพร โทแกว

0228 ER2565-HE0228 *ER2565-HE0228* สุจิตรา ปรารถนา

0229 CR2565-HS0229 *CR2565-HS0229* นาย รังสิมนัตุ อริยสุนทร

0230 NR2565-HE0230 *NR2565-HE0230* ธันยบูรณ ถาวรวรรณ

0231 CR2565-HE0231 *CR2565-HE0231* สาลิน ี จันทครีีเขต

0232 CR2565-HS0232 *CR2565-HS0232* นายหนุม -

0233 NR2565-HE0233 *NR2565-HE0233* นางสาวลําจวน  คาํบรรลือ

0234 ER2565-HE0234 *ER2565-HE0234* ไชยวัฒน  ภูริภิวัฒน

0235 CR2565-HS0235 *CR2565-HS0235* ชวรรณ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

0236 ER2565-HS0236 *ER2565-HS0236* นางสาว สุฑารัตน แมนพันธุ

0237 CR2565-HE0237 *CR2565-HE0237* วริศรา สุวรรณทวี

0238 CR2565-HE0238 *CR2565-HE0238* นภัสภรณ ปญญา

0239 NER2565-HE0239 *NER2565-HE0239* วรรธนะ  ประภาภรณ

0240 CR2565-HE0240 *CR2565-HE0240* นางสาวไอรีน นิ่มละออ

0241 CR2565-HE0241 *CR2565-HE0241* ภัคจิรา สาเรือง

0242 NR2565-HS0242 *NR2565-HS0242* นางสาวอาภาวรรณ บุญรักษา

0243 ER2565-HE0243 *ER2565-HE0243* น.ส.สุจิตรา บานเนิน

0244 CR2565-HS0244 *CR2565-HS0244* นางสาว อังสุมา ณัฏฐนันทสกุล

0245 CR2565-HS0245 *CR2565-HS0245* ชุติภาส อัจฉริยะเผาพันธ

0246 NER2565-HE0246 *NER2565-HE0246* นางสาวฑิตยา ลองศรี

0247 CR2565-HE0247 *CR2565-HE0247* นางสาวปณิชา คชเสนี

0248 SR2565-HE0248 *SR2565-HE0248* ณัฐชา วูหล่ําซา

0249 CR2565-HS0249 *CR2565-HS0249* ปภังกร เหลาสกุลพร

0250 CR2565-HE0250 *CR2565-HE0250* นางสาวนัทชา รักษาภาค



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0251 CR2565-HS0251 *CR2565-HS0251* ภูมิพัฒน โฆษิตพันธวงศ

0252 NR2565-HE0252 *NR2565-HE0252* ลิตาภัทร เมืองสวาง

0253 CR2565-HE0253 *CR2565-HE0253* พัทธนัย จิวรวิวัฒน

0254 NR2565-HE0254 *NR2565-HE0254* รัตนาพร ออนเกตุ

0255 ER2565-HS0255 *ER2565-HS0255* เบญญาภา ธรรมชาติ

0256 CR2565-HE0256 *CR2565-HE0256* ธชธน ลีละวัฒน

0257 NR2565-HE0257 *NR2565-HE0257* นายนพดล  บุณยรัตพันธุ

0258 CR2565-HE0258 *CR2565-HE0258* นายไกรวิชญ วิชาโคตร

0259 CR2565-HE0259 *CR2565-HE0259* ฮัซลามีย เบ็ญจวงค

0260 CR2565-HS0260 *CR2565-HS0260* ณภัทร เครือคลาย

0261 ER2565-HE0261 *ER2565-HE0261* นายธนกร ดวงมี

0262 ER2565-HS0262 *ER2565-HS0262* ณัฎฐธกฤษต มัณยานนท

0263 CR2565-HE0263 *CR2565-HE0263* นายชรินทร รุจิพูนพงศ

0264 CR2565-HE0264 *CR2565-HE0264* สุริยฉาย ฉายสุริยา

0265 CR2565-HE0265 *CR2565-HE0265* พรชนก เกษร

0266 SR2565-HE0266 *SR2565-HE0266* นายบาดือรี ดอคอ

0267 NR2565-HE0267 *NR2565-HE0267* น.ส.ศิริลักษณ ปนทะนันท

0268 NR2565-HE0268 *NR2565-HE0268* นายพิทยาธร อนัญญาวงศ

0269 CR2565-HS0269 *CR2565-HS0269* นางสาวศิรภัสสร ญาณกิตติ

0270 NR2565-HS0270 *NR2565-HS0270* เด็กหญิงวิรากานต  ใจสม

0271 CR2565-HE0271 *CR2565-HE0271* มัณฑนา นกเสวก

0272 CR2565-HE0272 *CR2565-HE0272* วริศรา หุมอาจ

0273 NR2565-HS0273 *NR2565-HS0273* ด.ญ.ณิชากร เก้ือสม

0274 NR2565-HE0274 *NR2565-HE0274* นางสาวชญาดา ศรีชาย

0275 NER2565-HS0275 *NER2565-HS0275* ธรรม  พันธมาศ



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0276 NR2565-HS0276 *NR2565-HS0276* น.ส.พรพรรณ สงาบารมี

0277 CR2565-HE0277 *CR2565-HE0277* นายเจตนิพัทธ สารพันธ

0278 CR2565-HS0278 *CR2565-HS0278* พลภัทร อัจฉรารุจิ

0279 CR2565-HS0279 *CR2565-HS0279* ด.ช.ชนาธิป  มิ่งสุวรรณ

0280 CR2565-PH0280 *CR2565-PH0280* ด.ญ.ยุมนา บูสู

0281 NR2565-HS0281 *NR2565-HS0281* พัชรศิลป ดวงตา

0282 CR2565-HS0282 *CR2565-HS0282* นายธนกฤต รางชางกูร

0283 CR2565-HS0283 *CR2565-HS0283* มัชฌิมาย วัฒนะถาวรวงศ

0284 SR2565-HE0284 *SR2565-HE0284* ณัฐวุฒ ิไกแกว

0285 SR2565-HE0285 *SR2565-HE0285* นรูฮุสนีนา สมาแอ

0286 NER2565-HE0286 *NER2565-HE0286* นิชนิภา  ศรีดาชาติ

0287 CR2565-HE0287 *CR2565-HE0287* วิมุตติ วัฒนะถาวรวงศ

0288 SR2565-HE0288 *SR2565-HE0288* นางสาวกสิณา  คมัภิรานนท

0289 CR2565-HS0289 *CR2565-HS0289* ศิริวัฒน วงคแปน

0290 CR2565-HS0290 *CR2565-HS0290* นางสาวเพชรเกลา เขียนจอหอ

0291 CR2565-HE0291 *CR2565-HE0291* ณัฐวุฒ ิเสร็จกิจ

0292 NER2565-HS0292 *NER2565-HS0292* ตุลยมาศ พันธมาศ

0293 CR2565-HS0293 *CR2565-HS0293* นางสาวณัฐนันท ปนจันทา

0294 NR2565-HS0294 *NR2565-HS0294* ภัครนันท ทัพชุมพล

0295 CR2565-HE0295 *CR2565-HE0295* กมลชนก มานพ

0296 NER2565-HE0296 *NER2565-HE0296* ภาริณี สุวรรณศรี

0297 NR2565-HE0297 *NR2565-HE0297* สุรพิชญา เพ็งเเตง

0298 CR2565-HE0298 *CR2565-HE0298* กุลธิดา อภิชาติธนพัฒน

0299 NER2565-HS0299 *NER2565-HS0299* ธนพงศ สุรางคกุล

0300 NER2565-HS0300 *NER2565-HS0300* ธนกร กสิภาร



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0301 SR2565-HS0301 *SR2565-HS0301* อชิรวรรณ คงธนาไพบูลย

0302 CR2565-HE0302 *CR2565-HE0302* ปรียาวรรณ มิ่งมิตรโอฬาร

0303 NR2565-HS0303 *NR2565-HS0303* วนิชพร ลาพุ

0304 CR2565-HS0304 *CR2565-HS0304* ณัจฉรียา มิ่งมติรโอฬาร

0305 CR2565-HE0305 *CR2565-HE0305* วรุณยพันธ เกียรติศลิปน

0306 NER2565-HS0306 *NER2565-HS0306* นายรัชพล เหมรัมย

0307 CR2565-HE0307 *CR2565-HE0307* นางสาวสุพัตรา อินตาวงศ

0308 CR2565-HE0308 *CR2565-HE0308* ณภัทรสร สุขสิน

0309 NR2565-HE0309 *NR2565-HE0309* ธงชัย  เกตุ คํา 

0310 NR2565-HE0310 *NR2565-HE0310* นางสาววิรัณญา จุนนอย

0311 SR2565-HS0311 *SR2565-HS0311* น.ส.ณัฐวรา จันทวดี

0312 NER2565-HE0312 *NER2565-HE0312* น.ส.สุปรียา พงศกรภัทร

0313 CR2565-HE0313 *CR2565-HE0313* นายมนตชัย คลอยแสงอาทิตย

0314 NR2565-HS0314 *NR2565-HS0314* ชนะชล จันทรโชติ 

0315 SR2565-HE0315 *SR2565-HE0315* นางสาวกชมน ดําพัฒ

0316 CR2565-HE0316 *CR2565-HE0316* รพีพรรณ รัตนวงศนรา มอรด

0317 CR2565-HS0317 *CR2565-HS0317* ชลธิชา ขําเพ็ญ

0318 SR2565-HS0318 *SR2565-HS0318* นายชยุตพงษ พิบูลย

0319 CR2565-HE0319 *CR2565-HE0319* นฤเบศ พานิชย

0320 CR2565-HS0320 *CR2565-HS0320* จันทรรัตน ชะเอมจันทร

0321 CR2565-HS0321 *CR2565-HS0321* ศิริศาสตร  อนันตศกัดิ์ 

0322 ER2565-HE0322 *ER2565-HE0322* ราชพฤกษ มานัส

0323 ER2565-HE0323 *ER2565-HE0323* ภูมิ มานัส

0324 CR2565-HE0324 *CR2565-HE0324* นายอทิติย ชูตระกูลวงศ

0325 ER2565-HS0325 *ER2565-HS0325* พิสิษฐ จนดา



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0326 CR2565-HE0326 *CR2565-HE0326* นายชินวัตร กอกิจงาม

0327 SR2565-HS0327 *SR2565-HS0327* นายพุฒิกร สีสุข

0328 SR2565-HS0328 *SR2565-HS0328* ธีราทัต ฟูพงศศริิพันธ

0329 SR2565-HS0329 *SR2565-HS0329* รสิตา หมันหลี

0330 SR2565-HS0330 *SR2565-HS0330* ธนกร ประกอบวณิชกุล

0331 SR2565-HS0331 *SR2565-HS0331* วิรัลพัชรกุล วัชระชุติมานนท

0332 SR2565-HS0332 *SR2565-HS0332* ณัฐปภัสร ปานมงคล

0333 SR2565-HS0333 *SR2565-HS0333* ทศวรรษ ทองมา

0334 SR2565-HS0334 *SR2565-HS0334* โชติญา ชางสาร

0335 SR2565-HS0335 *SR2565-HS0335* อิสรีย ลีลาสินเจริญ

0336 SR2565-HS0336 *SR2565-HS0336* อรอินทุ จันทบุรี

0337 SR2565-HS0337 *SR2565-HS0337* มนัสนันท มูลสังข

0338 SR2565-HS0338 *SR2565-HS0338* ชยุตพงศ วิธธีระ

0339 SR2565-HS0339 *SR2565-HS0339* เนตรดาว อนุสาร

0340 SR2565-HS0340 *SR2565-HS0340* เกรซ วงศเทศ

0341 SR2565-HS0341 *SR2565-HS0341* ธนัญญาภรณ วรกรกิรวัจน

0342 SR2565-HS0342 *SR2565-HS0342* มติมนต พรหมปลอด

0343 SR2565-HS0343 *SR2565-HS0343* นายปุณณวิทย สุวรรณนิตย

0344 SR2565-HS0344 *SR2565-HS0344* นายอัฑฒวิชญ พิชญังกูร

0345 SR2565-HS0345 *SR2565-HS0345* พศวีร แกวทัศน 

0346 SR2565-HS0346 *SR2565-HS0346* พรหมคุณานนต พรหมสุวรรณ

0347 SR2565-HS0347 *SR2565-HS0347* พลอยณภัทร ใหมนอย

0348 SR2565-HS0348 *SR2565-HS0348* ณิชาดา ศิลปธีรธร

0349 SR2565-HS0349 *SR2565-HS0349* ธนัตดา ชนะศรี

0350 SR2565-HS0350 *SR2565-HS0350* ดียานะฮ หะยีเยะ



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0351 CR2565-HS0351 *CR2565-HS0351* ด.ญ.ธนัญญา รุงเรือง

0352 NER2565-HE0352 *NER2565-HE0352* นางสาวเกียรติธิดา เผือกยิ้ม

0353 SR2565-HE0353 *SR2565-HE0353* มณฑยา   ดํากุล

0354 CR2565-HE0354 *CR2565-HE0354* Rasa  Handudomchai

0355 NR2565-HS0355 *NR2565-HS0355* อภิชญา เนื่องสนธิ

0356 CR2565-HE0356 *CR2565-HE0356* จารุวรรณ  แยมคํา

0357 ER2565-PH0357 *ER2565-PH0357* ด.ญ.ลภัสรดา  อําพันธ (รดา)

0358 CR2565-HS0358 *CR2565-HS0358* ด.ญ.โสภิตนภา ชุมวรฐายี

0359 NR2565-HS0359 *NR2565-HS0359* นางสาวณิชา ศรีใจอุด

0360 NER2565-HS0360 *NER2565-HS0360* นางสาว รัญยาพัทธ ชนใฮ

0361 NER2565-HS0361 *NER2565-HS0361* ปยธิดา ตวนค่ํา

0362 NER2565-HS0362 *NER2565-HS0362* นางสาวโศภิตา ศรีษะ

0363 NER2565-HS0363 *NER2565-HS0363* นางสาวพรรณปพร มาเมือง

0364 NER2565-HS0364 *NER2565-HS0364* นางสาวฑิฆัมพร หาญสีนาจ

0365 NER2565-HS0365 *NER2565-HS0365* นางสาวมานิตา โสภาพรม

0366 NER2565-HS0366 *NER2565-HS0366* นางสาวศศิกานต โคตรแสง

0367 NER2565-HS0367 *NER2565-HS0367* น.ส. พิชญาภรณ เอี่ยมมี

0368 NER2565-HS0368 *NER2565-HS0368* นางสาวชนิภรณ  กุมชัยภูมิ

0369 CR2565-HS0369 *CR2565-HS0369* พิสชา วุฒเิสถียร

0370 CR2565-HS0370 *CR2565-HS0370* อรุชา เขมทโรนนท

0371 CR2565-HE0371 *CR2565-HE0371* อัซมานี เจะสือแม

0372 NER2565-HS0372 *NER2565-HS0372* ปญญณัฐ จอมแปง

0373 CR2565-HE0373 *CR2565-HE0373* อาทิติยา บิลราหีม

0374 ER2565-HS0374 *ER2565-HS0374* ชนกานต เทียนปญจะ

0375 CR2565-HE0375 *CR2565-HE0375* พลวัต สันติธรรมนนท



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0376 CR2565-HE0376 *CR2565-HE0376* วริสา มั่นทอง

0377 ER2565-HE0377 *ER2565-HE0377* นายนพรัตน วิถี

0378 CR2565-HS0378 *CR2565-HS0378* ด.ญ.อารียา ศรีขจรลาภ

0379 CR2565-HS0379 *CR2565-HS0379* นางสาวเบนซ- 

0380 ER2565-HE0380 *ER2565-HE0380* พิพากษา พิพิธธนพรทวี

0381 CR2565-HS0381 *CR2565-HS0381* อิทธยากร หุตะสิงห

0382 CR2565-HS0382 *CR2565-HS0382* ลลิตภัทร  กรงกรด

0383 CR2565-HS0383 *CR2565-HS0383* นายธนวัตน ชัชวาลย

0384 CR2565-HS0384 *CR2565-HS0384* นางสาว จิรกัญญา พลหมอ

0385 CR2565-HS0385 *CR2565-HS0385* นางสาวญาดา ตาคํา

0386 CR2565-HE0386 *CR2565-HE0386* นที ซอนรักษ

0387 CR2565-HE0387 *CR2565-HE0387* วิภาวดี ชวยสองเมือง

0388 ER2565-HE0388 *ER2565-HE0388* ศักดิ์ชัย โสภา

0389 SR2565-HS0389 *SR2565-HS0389* อิลฮาม เจะมะ

0390 CR2565-HE0390 *CR2565-HE0390* วสุรมย อรุณวุฒิพงศ

0391 CR2565-HS0391 *CR2565-HS0391* ภัทรพล จุฑามณีกุล

0392 SR2565-HE0392 *SR2565-HE0392* นูรีซัน ตอฮา

0393 ER2565-PH0393 *ER2565-PH0393* ด.ช.ณฐนน สังขแกว

0394 CR2565-HE0394 *CR2565-HE0394* สิอร เวสน

0395 CR2565-HS0395 *CR2565-HS0395* ด.ช.ดาเนียล ฮาเซงาวา

0396 CR2565-HS0396 *CR2565-HS0396* ด.ญ. ชยุตรา บุญมานุช

0397 CR2565-HE0397 *CR2565-HE0397* ชนิศา พรอมพัฒนภักดี

0398 CR2565-HS0398 *CR2565-HS0398* อัครวัฒน อยูวิทยา

0399 CR2565-HE0399 *CR2565-HE0399* กฤตยชญ ไชยวงค

0400 NER2565-HS0400 *NER2565-HS0400* แพรวา ขอนพุดซา



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0401 CR2565-HS0401 *CR2565-HS0401* ภัทรธิดา เทียมปาน

0402 CR2565-PH0402 *CR2565-PH0402* จันทรปภัสสร แสงพลสิทธ์ิ

0403 NR2565-HE0403 *NR2565-HE0403* นายอนุสรณ แกวบุตร

0404 CR2565-HE0404 *CR2565-HE0404* วรินทร วงษเทียน

0405 CR2565-HE0405 *CR2565-HE0405* ศักดิ์ดา ดวงแกว

0406 NER2565-HE0406 *NER2565-HE0406* นางสาว สุภลักษณ พันนาเคน

0407 NER2565-HE0407 *NER2565-HE0407* บัณฑิตา ระดากรณ

0408 NER2565-HE0408 *NER2565-HE0408* พัชรินทร บุญอาจ

0409 SR2565-HS0409 *SR2565-HS0409* นางสาวสโรชินี ยอดแกว

0410 ER2565-PH0410 *ER2565-PH0410* อนัตตา สวางวัฒน

0411 CR2565-HE0411 *CR2565-HE0411* วรรณกานต ขาวนวล

0412 CR2565-HE0412 *CR2565-HE0412* รัฐพล สรอยมณี

0413 ER2565-HS0413 *ER2565-HS0413* พิมพมาดา นิ่มเจริญ

0414 ER2565-PH0414 *ER2565-PH0414* ด.ญ.พรรณพัชนันท อนุสิทธิ์

0415 CR2565-HS0415 *CR2565-HS0415* นัชชา ธานีปกรณ

0416 CR2565-HS0416 *CR2565-HS0416* ณิชชา วโรภาษ

0417 CR2565-HS0417 *CR2565-HS0417* ปกรณ เหมงเวหา

0418 NER2565-HE0418 *NER2565-HE0418* นางสาวบังอร จุตาผิว

0419 CR2565-HE0419 *CR2565-HE0419* สรัสวดี เบ็ญมาตร

0420 NR2565-HE0420 *NR2565-HE0420* นางสาววิรัลพัชร นานัปแสนอนันต

0421 CR2565-HE0421 *CR2565-HE0421* นางสาวปริญญา กอยจะบก

0422 NR2565-HE0422 *NR2565-HE0422* นายไชยา นาอุดม

0423 CR2565-HS0423 *CR2565-HS0423* ด.ช.ภูริภัทร  พานิชวงษ

0424 CR2565-HE0424 *CR2565-HE0424* ดนัย อัมพรดนัย

0425 CR2565-HS0425 *CR2565-HS0425* วนิดา แสงสวัสดิ์



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0426 CR2565-HS0426 *CR2565-HS0426* สิริญาดา จําปาบุรี

0427 CR2565-HS0427 *CR2565-HS0427* นายอภิวิชญ สีโพโต

0428 CR2565-HS0428 *CR2565-HS0428* นางนายณิชาวีร บุญมี

0429 CR2565-HE0429 *CR2565-HE0429* ชยุดา โกศลวทนะ

0430 SR2565-HE0430 *SR2565-HE0430* นางสาวอมรรัตน  พรหมจรรย

0431 SR2565-HE0431 *SR2565-HE0431* นางสาวราชาวดี จันทรทอง

0432 CR2565-HE0432 *CR2565-HE0432* นรุณ พินธุโสภณ

0433 SR2565-HS0433 *SR2565-HS0433* จิดาภา เทพพานิช

0434 ER2565-HS0434 *ER2565-HS0434* นางสาวจตุพร มุงคุณพรม

0435 CR2565-HS0435 *CR2565-HS0435* นางสาว พัชชา ศรีรัตน

0436 CR2565-HE0436 *CR2565-HE0436* เหมือนฝน วรรณทอง

0437 CR2565-HE0437 *CR2565-HE0437* ศิรดา เกตุสวัสดิวงศ

0438 NER2565-HE0438 *NER2565-HE0438* จุฬาลักษณ จวงทอง

0439 CR2565-HE0439 *CR2565-HE0439* สราวุธ พลคิด

0440 SR2565-HE0440 *SR2565-HE0440* นางสาวนริสา  หะยีมะสาและ

0441 SR2565-HS0441 *SR2565-HS0441* เพ็ญชญา ธรรมชาติ

0442 SR2565-HS0442 *SR2565-HS0442* กชกร อิสระพันธ

0443 SR2565-HE0443 *SR2565-HE0443* นางสาวชุติมา  หละหมูด

0444 NR2565-HE0444 *NR2565-HE0444* พิมพ  สังข จันทรา นนท 

0445 NR2565-HE0445 *NR2565-HE0445* พร สังขจันทรานท

0446 CR2565-HE0446 *CR2565-HE0446* ศริญญา จิตคลองทรัพย

0447 SR2565-HS0447 *SR2565-HS0447* ธนัชกฤศ คลายแกว

0448 CR2565-HS0448 *CR2565-HS0448* จิณหวรา จิวะตระกูลธรรม

0449 CR2565-HE0449 *CR2565-HE0449* ดร.พิเศษ เสนาวงษ

0450 CR2565-HS0450 *CR2565-HS0450* ปณาลี วุฒิอนันตชัย



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0451 CR2565-HS0451 *CR2565-HS0451* สุขณัฐ ลาภณัฐขันติ

0452 SR2565-HS0452 *SR2565-HS0452* นายปยศักดิ์ คงทอง

0453 CR2565-HS0453 *CR2565-HS0453* นางสาวเบญจวรรณ ลาแยง

0454 NR2565-HS0454 *NR2565-HS0454* น.ส.พีรยา รุงเรืองศักดิ์

0455 CR2565-HS0455 *CR2565-HS0455* ด.ช.ณพรรษ เล็กลับ

0456 CR2565-HS0456 *CR2565-HS0456* จิรัฏฐ  จิตติวุฒินนท/

0457 CR2565-HS0457 *CR2565-HS0457* ดช.ณภัทร อรามแสงรุงโรจน

0458 CR2565-HS0458 *CR2565-HS0458* นายทัศนพล สวัสดี

0459 NER2565-HE0459 *NER2565-HE0459* วาที่ ร.ต.อภิสิทธิ์ สุภกุล

0460 ER2565-PH0460 *ER2565-PH0460* ชนันตญาต ศรีชุมจันทร

0461 ER2565-HS0461 *ER2565-HS0461* ชวิน จันทรแจง

0462 CR2565-HS0462 *CR2565-HS0462* ด.ญ.กรัณยกรณ พรดุษฎีกุล

0463 ER2565-HE0463 *ER2565-HE0463* นายบัญชา เทียมครบุรี

0464 SR2565-HS0464 *SR2565-HS0464* ฐิตาภา บุญพันธ

0465 SR2565-HS0465 *SR2565-HS0465* เมธาพร ใหมแกว

0466 NR2565-HS0466 *NR2565-HS0466* ทรงพล ชินชนะไพรี

0467 CR2565-HS0467 *CR2565-HS0467* ด.ญ.วรรณวรัณธร ทิพยะวัฒน

0468 CR2565-HS0468 *CR2565-HS0468* ชยุตพล จิรสิริสุข

0469 SR2565-HS0469 *SR2565-HS0469* น.ส.พุทธิชาต ทองจันทรแกว

0470 NR2565-HS0470 *NR2565-HS0470* นาย ฐปกร บุญมาลา

0471 NR2565-HS0471 *NR2565-HS0471* นางสาว ชยธร บางสํารวจ

0472 CR2565-HE0472 *CR2565-HE0472* ณัฐพร  มุกดาสนิท

0473 SR2565-HS0473 *SR2565-HS0473* สุธิดา สุขผอม

0474 CR2565-PH0474 *CR2565-PH0474* คิมหันต

0475 SR2565-HS0475 *SR2565-HS0475* นางสาวขัตติยา ไชยโยธา



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0476 ER2565-HS0476 *ER2565-HS0476* เจนณิศา พุฒวิราธินันท

0477 CR2565-HS0477 *CR2565-HS0477* กัญญาภัคฐ พุฒิวราธินันท

0478 SR2565-HS0478 *SR2565-HS0478* ดนุภา ธัญ ภ  ั ก ด ิโชติ 

0479 SR2565-HS0479 *SR2565-HS0479* กรวัฒน แกวสุวรรณ

0480 SR2565-HS0480 *SR2565-HS0480* นายพงศธร ทิพยบุญทรัพย

0481 SR2565-HS0481 *SR2565-HS0481* นายศุภกิตติ์ ปุยริพันธ 

0482 SR2565-HS0482 *SR2565-HS0482* วรวิชช แสงศิริ

0483 SR2565-HS0483 *SR2565-HS0483* พีรยา ศรีสุขทักษิณ

0484 SR2565-HS0484 *SR2565-HS0484* นายจิรภัทร ทองเสนห

0485 SR2565-HS0485 *SR2565-HS0485* ธมกร แกวนุย

0486 CR2565-HS0486 *CR2565-HS0486* กุลรดา สงแสง

0487 SR2565-HS0487 *SR2565-HS0487* กานตธิดา โยมเมือง

0488 SR2565-HS0488 *SR2565-HS0488* คุปตกาญจน  ศรีอินทร

0489 SR2565-HS0489 *SR2565-HS0489* กนกพร เนตรทับทิม

0490 SR2565-HS0490 *SR2565-HS0490* น.ส.ชลกนก กิตตโิชควัฒนา

0491 SR2565-HS0491 *SR2565-HS0491* แกวกานต จารุนักษา

0492 SR2565-HS0492 *SR2565-HS0492* ภูริช กาญจนรุจิ

0493 SR2565-HS0493 *SR2565-HS0493* ชวนากร รามณี

0494 SR2565-HS0494 *SR2565-HS0494* ณัชพล พนากิตติ

0495 SR2565-HS0495 *SR2565-HS0495* ชนาธิป เทพนิต

0496 SR2565-HS0496 *SR2565-HS0496* กวิน จันทรปาโต

0497 SR2565-HS0497 *SR2565-HS0497* ภักฐสนัน เปรมอิสสระ

0498 SR2565-HS0498 *SR2565-HS0498* จีรนันท บุญชวย

0499 SR2565-HS0499 *SR2565-HS0499* ณฐกมล ทองเรือง

0500 SR2565-HS0500 *SR2565-HS0500* นายภูมินทร ดิษสุวรรณ



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0501 NR2565-HS0501 *NR2565-HS0501* นาย กิตติภัฎ กลีบบัว

0502 ER2565-HS0502 *ER2565-HS0502* นางสาวณิชาภัทร สุจริตจิตร

0503 CR2565-PH0503 *CR2565-PH0503* ร ัศยา  ซอน รักษ 

0504 CR2565-HS0504 *CR2565-HS0504* อุรชา หุตะสิงห

0505 SR2565-HS0505 *SR2565-HS0505* นายปาณัสม เชยบัวแกว

0506 SR2565-HS0506 *SR2565-HS0506* กวินธิดา ขวัญแกว

0507 SR2565-HS0507 *SR2565-HS0507* ปรัชวิญณ แกวมณี

0508 SR2565-HS0508 *SR2565-HS0508* นายณฐวัฒน จันทโรจวงศ

0509 SR2565-HS0509 *SR2565-HS0509* วรวิชช แสงศิริ

0510 SR2565-HS0510 *SR2565-HS0510* กฤตภาส สันติชัยศรี

0511 SR2565-HS0511 *SR2565-HS0511* ศิลปอักษร สุริยะพิชิตกุล

0512 SR2565-HS0512 *SR2565-HS0512* ซีรีน สุวรรณบุบผา

0513 SR2565-HS0513 *SR2565-HS0513* นายธิติวัฒน บุณยพิพัฒน

0514 SR2565-HS0514 *SR2565-HS0514* ชนาธิป หนูนวล

0515 SR2565-HS0515 *SR2565-HS0515* ณัฐนิชา อินทมะโน

0516 CR2565-HS0516 *CR2565-HS0516* กันตพจน วัฒนชลสิทธ์ิ

0517 NR2565-HS0517 *NR2565-HS0517* เมธาวี โพธิ์รี

0518 CR2565-HS0518 *CR2565-HS0518* น.ส.นภชนก รุงสกุลลิขิต

0519 ER2565-HE0519 *ER2565-HE0519* กันติญา ระเบียบโพธิ์

0520 CR2565-HS0520 *CR2565-HS0520* นายภูวิศ  เจริญพานิช

0521 CR2565-HS0521 *CR2565-HS0521* มัญชุวีร ศักดิ์ชนะลายา

0522 CR2565-HE0522 *CR2565-HE0522* ศิวกร มุจลินทร

0523 CR2565-HE0523 *CR2565-HE0523* นายยุทธพงษ สานตศริิ

0524 NER2565-HE0524 *NER2565-HE0524* ภาวิณี ปุณวงษ

0525 CR2565-HS0525 *CR2565-HS0525* นายคามิน  โกวิทวณิช



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0526 CR2565-HE0526 *CR2565-HE0526* สัณหณัฐทวี   ธนรัช

0527 CR2565-HS0527 *CR2565-HS0527* ด.ช.ตรัยคุณ  สายนาค

0528 CR2565-HS0528 *CR2565-HS0528* นางสาว จันทนา ไมมีนามสกุล

0529 CR2565-HS0529 *CR2565-HS0529* นางสาวนิษา ชื่นสุวรรณ

0530 CR2565-HS0530 *CR2565-HS0530* น.ส. ศุภพิชญ  พุมนิล 

0531 CR2565-HS0531 *CR2565-HS0531* นางสาว อุไรวรรณ กัลยา

0532 SR2565-HS0532 *SR2565-HS0532* ณัฐชานน สุขนุกูล

0533 SR2565-HS0533 *SR2565-HS0533* ชญานิษฐ มุณีแนม

0534 SR2565-HS0534 *SR2565-HS0534* คมชาญ มณีวงค

0535 SR2565-HS0535 *SR2565-HS0535* ภาสินี แซตั้ง

0536 CR2565-HS0536 *CR2565-HS0536* ธนัญญา ชุมยวง

0537 CR2565-PH0537 *CR2565-PH0537* ปุณณพัฒน  ภูริพงศนานนท

0538 CR2565-HS0538 *CR2565-HS0538* น.ส.นันทรัตน ทรัพยวัฒนกุล

0539 NR2565-HE0539 *NR2565-HE0539* ชัยวัฒน  สัตยาธนวัฒน

0540 CR2565-HS0540 *CR2565-HS0540* พัทธธีรา ศักดิ์ชนะลายา

0541 NER2565-HE0541 *NER2565-HE0541* วิชยา ลิ้มเลิศเจริญวนิช

0542 CR2565-HE0542 *CR2565-HE0542* นายธีรภัทร สุวรรณรุจิ

0543 NER2565-HE0543 *NER2565-HE0543* นางสาวนิระภาพร ภูแถวเวอ

0544 CR2565-HE0544 *CR2565-HE0544* ผศ.น.สพ.ดร.สโรช แกวมณี

0545 CR2565-HE0545 *CR2565-HE0545* อมรรัตน  ขวัญ เจริญ ทรัพย 

0546 SR2565-HS0546 *SR2565-HS0546* อีวา  พรราชภักดี

0547 NER2565-HS0547 *NER2565-HS0547* นางสาวอัจฉรินทร ศรีสุดา

0548 CR2565-HE0548 *CR2565-HE0548* นางสาวนฐกมล ชัยณรงค

0549 CR2565-HS0549 *CR2565-HS0549* ด.ญ.หฤทชนัน พันธุดา

0550 SR2565-HE0550 *SR2565-HE0550* นายอดินันท เจะซู



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0551 CR2565-HE0551 *CR2565-HE0551* วริษา  ปานเจริญ

0552 CR2565-HE0552 *CR2565-HE0552* ชุลีกร ย่ังยืน

0553 NR2565-HE0553 *NR2565-HE0553* กัญจบุญย   บุณยรักษ

0554 SR2565-HS0554 *SR2565-HS0554* นุรฮายาตี ดือราแม

0555 CR2565-HS0555 *CR2565-HS0555* กัลยากร พาณิชยรัตนากร

0556 NER2565-HS0556 *NER2565-HS0556* นิภาวัลย นันทา

0557 CR2565-HE0557 *CR2565-HE0557* อัครพงษ อําภา

0558 NR2565-HE0558 *NR2565-HE0558* พลวศิษฐ หลากาศ

0559 SR2565-PH0559 *SR2565-PH0559* ด.ญ.ปฐกานต ฐินะกุล

0560 NR2565-HE0560 *NR2565-HE0560* เอมอร ลิ้มวัฒนา

0561 NER2565-HS0561 *NER2565-HS0561* ภัคภร สมฤทธ์ิ

0562 NR2565-HS0562 *NR2565-HS0562* เอกภพ การะบุญ

0563 CR2565-HE0563 *CR2565-HE0563* นายวุฒิภัทร หาญตระกูล

0564 CR2565-HS0564 *CR2565-HS0564* อชิรญาณ อยูประเสริฐ

0565 CR2565-HE0565 *CR2565-HE0565* เดชาธร เทวะผลิน

0566 NER2565-HE0566 *NER2565-HE0566* นางไฝคํา  เผือดผุด

0567 CR2565-HS0567 *CR2565-HS0567* นายธีรวิทย ไวทยวรรณ

0568 CR2565-HE0568 *CR2565-HE0568* ประภาพัชร ชุณหวรากรณ

0569 CR2565-HE0569 *CR2565-HE0569* Narongrich  tip-art

0570 CR2565-HS0570 *CR2565-HS0570* ด.ช.พลธิวัฒน ไวทยวรรณ

0571 CR2565-HS0571 *CR2565-HS0571* ภิญญาภัค บวรบุษย

0572 ER2565-HE0572 *ER2565-HE0572* จินตนา สนธิวงศเวช

0573 CR2565-HS0573 *CR2565-HS0573* ณมน ดารามาศ

0574 NR2565-HE0574 *NR2565-HE0574* วรรณรัตน.      สมใจ

0575 ER2565-HE0575 *ER2565-HE0575* เอกวิทย โทปุรินทร



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0576 CR2565-HE0576 *CR2565-HE0576* ศิลา พลรักษ

0577 CR2565-HS0577 *CR2565-HS0577* ด.ญ.พริมาภา มีสอาด

0578 ER2565-PH0578 *ER2565-PH0578* ดช.พฤกษ โตธนาภรณ

0579 CR2565-HS0579 *CR2565-HS0579* นาน พิพัฒพงษ สงพรม

0580 CR2565-HE0580 *CR2565-HE0580* นางสาวพรสุริยุ  ปอมปกษา

0581 CR2565-HE0581 *CR2565-HE0581* นายภัทรพล แสงสุนีย

0582 NER2565-HE0582 *NER2565-HE0582* ธีรกฤติ ชํานาญจิตร

0583 NR2565-HE0583 *NR2565-HE0583* อาคม สุวรรณกันธา

0584 CR2565-PS0584 *CR2565-PS0584* ด.ญ.อัยญารินทร ยันตะพันธ

0585 CR2565-HS0585 *CR2565-HS0585* อัณญนัญร รุงรัชชฐณพร

0586 NR2565-HS0586 *NR2565-HS0586* เด็กชายนราวิชญ  โนกุล

0587 CR2565-HE0587 *CR2565-HE0587* พัชรนันท จันทรศริิ

0588 SR2565-HE0588 *SR2565-HE0588* นางสาวณัฐชยา จันทรวิไชย

0589 CR2565-HE0589 *CR2565-HE0589* น.ส.สุพรรษา  เขียวนอก

0590 CR2565-HS0590 *CR2565-HS0590* วรัญญา ขําทอง

0591 NER2565-HE0591 *NER2565-HE0591* ศุภชัย ปองทัพไทย

0592 CR2565-HE0592 *CR2565-HE0592* หฤทัย บรรเทา

0593 CR2565-HE0593 *CR2565-HE0593* กิติยา วงษพิไลวัฒน

0594 ER2565-HS0594 *ER2565-HS0594* นางสาววริศรา กระโหทอง

0595 NR2565-HS0595 *NR2565-HS0595* นายโชคชัย พันธุศักดิ์

0596 CR2565-HS0596 *CR2565-HS0596* ธนดล ธีรภาพสกุลวงศ

0597 SR2565-HS0597 *SR2565-HS0597* กฤติน จันทรัตน

0598 CR2565-HS0598 *CR2565-HS0598* พิมพกานต ชางเผือก

0599 CR2565-HS0599 *CR2565-HS0599* เอกปรียา คุยจาด

0600 CR2565-PH0600 *CR2565-PH0600* ด.ช.ปภังกร จันทนทรัพย



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0601 NER2565-HS0601 *NER2565-HS0601* ธฤตวัน ทองสถิตย

0602 ER2565-HS0602 *ER2565-HS0602* ด.ช.นันทณิทัศน วิชัยสุนทร

0603 CR2565-HS0603 *CR2565-HS0603* ปุณยวีร นรเอี่ยม

0604 CR2565-HE0604 *CR2565-HE0604* ธีรภัทร โอวเจริญ

0605 CR2565-HE0605 *CR2565-HE0605* ซูไวบะห ดอเลาะ 

0606 CR2565-HS0606 *CR2565-HS0606* ณิชกานต ปจเวก

0607 CR2565-HS0607 *CR2565-HS0607* นางสาวณัฏฐณิชา พันธสําเนียง

0608 CR2565-HS0608 *CR2565-HS0608* วรัญาณัฎฐ พิศวาสดิ์

0609 CR2565-HS0609 *CR2565-HS0609* นางสาวสุพิชฌาย  วิยาสิงห

0610 CR2565-HS0610 *CR2565-HS0610* พรรณธร ตตยิานุพันธวงศ

0611 SR2565-HE0611 *SR2565-HE0611* ตวนปุตรี โกตาบารู

0612 SR2565-HS0612 *SR2565-HS0612* นางสาววฤทัย ชัยชนะ

0613 CR2565-HS0613 *CR2565-HS0613* ณัฐภา กาลาศรี

0614 CR2565-HE0614 *CR2565-HE0614* ยาสุชิ ซูซุกิ

0615 ER2565-HE0615 *ER2565-HE0615* พิทยุตม เดิมสมบูรณ

0616 SR2565-HE0616 *SR2565-HE0616* นางสาวซีตีฮาญา คามิ

0617 ER2565-PH0617 *ER2565-PH0617* ยุทธกร เชื้อพลบ

0618 NR2565-HS0618 *NR2565-HS0618* น.ส.ชัญญานุช รัตนปญญาวงค

0619 SR2565-HE0619 *SR2565-HE0619* นางสาวพัชญา ผาติวิกรานต

0620 SR2565-HE0620 *SR2565-HE0620* นายเตชพิสิษฐ ลิ่มปติกุล ศรีนวลดี

0621 NR2565-HS0621 *NR2565-HS0621* จุฑารัตน เพียรพิเศษ

0622 CR2565-HE0622 *CR2565-HE0622* กําพล สื่อวงศสวุรรณ

0623 SR2565-HS0623 *SR2565-HS0623* นลินภัสร จิรโรจนกุลภูดิท

0624 CR2565-HS0624 *CR2565-HS0624* ด.ญ. ณฐา กุลศิรโชติ

0625 CR2565-HE0625 *CR2565-HE0625* เอกฉัตร ตันศิริ



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0626 NR2565-HE0626 *NR2565-HE0626* ชยุตม ไพโรจนศักดิ์

0627 ER2565-HS0627 *ER2565-HS0627* ภัทรภร แตงไทย

0628 SR2565-HS0628 *SR2565-HS0628* นางสาวอัฟนาน วาเยะ

0629 SR2565-HS0629 *SR2565-HS0629* วีรภัทร ศรีปลอง

0630 ER2565-HS0630 *ER2565-HS0630* ณัฐวรา แมบุญเรือน

0631 ER2565-HS0631 *ER2565-HS0631* นางสาวขวัญชนก จุยสกุล

0632 ER2565-HS0632 *ER2565-HS0632* ด.ช.ภัทรพล จันทรออนศรี

0633 CR2565-PH0633 *CR2565-PH0633* ธนวิชญ ไตรพิพัฒนกุล

0634 CR2565-PH0634 *CR2565-PH0634* ด.ช.พชรกฤต วังกานนท

0635 NR2565-HS0635 *NR2565-HS0635* ชิตา สังขจันทร

0636 SR2565-HS0636 *SR2565-HS0636* นางสาวฮุสนานี มะดามิ

0637 ER2565-HS0637 *ER2565-HS0637* คณพศ ธนบุญรัตน

0638 NR2565-HS0638 *NR2565-HS0638* กิตติพัศ พงศอรุโณทัย

0639 NR2565-HE0639 *NR2565-HE0639* พลกฤษณ วัชรวิศิษฏ

0640 CR2565-HS0640 *CR2565-HS0640* นภ  บัวประเสริฐ

0641 NR2565-HE0641 *NR2565-HE0641* นันทนา  เปยม บรรจง 

0642 ER2565-HE0642 *ER2565-HE0642* นางวันชนก อาจปรุ

0643 CR2565-HE0643 *CR2565-HE0643* ภัททิรา หอมหวล

0644 NER2565-HE0644 *NER2565-HE0644* นางสาวศิวพร แสงไทยารักษ

0645 CR2565-HE0645 *CR2565-HE0645* โอฬาร พงศวรินทร

0646 NER2565-HS0646 *NER2565-HS0646* สุมิตรา  สมสาย

0647 ER2565-HE0647 *ER2565-HE0647* สโรชินี พงศสุปาณี

0648 SR2565-HS0648 *SR2565-HS0648* ดิ๊กรี่ หมานดํา

0649 CR2565-PH0649 *CR2565-PH0649* ด.ญ.ณัฏฐธิดา วงษคําชาง

0650 NER2565-HS0650 *NER2565-HS0650* สุธาทิพย อิดออน



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0651 CR2565-PH0651 *CR2565-PH0651* ด.ญ.ณัฏฐินี วงษคาํชาง

0652 NR2565-HS0652 *NR2565-HS0652* ด.ญ.สุทธิกานต ครองสุขศิริชัย

0653 CR2565-HE0653 *CR2565-HE0653* กมล นาคชุม

0654 SR2565-HS0654 *SR2565-HS0654* นายฐิติศักดิ์ ฉัตรเรืองเลิศ

0655 CR2565-HE0655 *CR2565-HE0655* นายวีนัส  วงศกรม

0656 ER2565-HE0656 *ER2565-HE0656* นันทา ศรีแกว

0657 CR2565-PH0657 *CR2565-PH0657* ด.ช.สรวิชญ  เรืองมาศเลิศชัย

0658 NER2565-PH0658 *NER2565-PH0658* phupha

0659 NER2565-PH0659 *NER2565-PH0659* Aunjan อัณณจันทน เลาสินวัฒนา

0660 CR2565-HE0660 *CR2565-HE0660* เมตตา นามเสนาะ

0661 CR2565-HE0661 *CR2565-HE0661* ภีมภธนัฐ ณรัณทธรณ

0662 CR2565-HE0662 *CR2565-HE0662* ชัยวัฒน ทองมาสุก

0663 CR2565-HE0663 *CR2565-HE0663* นายไพทูรย  ฝายพรม

0664 CR2565-HE0664 *CR2565-HE0664* นางสาว อารียื ดือราแม

0665 CR2565-HE0665 *CR2565-HE0665* นิศาวรรณ งามเบญจวิชัยกุล

0666 SR2565-HE0666 *SR2565-HE0666* ภาฎีละห กะแหมะเตบ

0667 NER2565-HE0667 *NER2565-HE0667* นภัสสร หอทอง

0668 CR2565-PH0668 *CR2565-PH0668* คีตณัชช เบญจาศิริวัฒน

0669 CR2565-HE0669 *CR2565-HE0669* อังสนา  ทรัพยสิน

0670 ER2565-HS0670 *ER2565-HS0670* ปวรรัตน นาคสินธุ

0671 SR2565-HS0671 *SR2565-HS0671* ซอบารียะ ดอเลาะ

0672 CR2565-HS0672 *CR2565-HS0672* นางสาวสุทธดา โภคาสวัสดิ์

0673 ER2565-HE0673 *ER2565-HE0673* วลัยพร วชิรดุสิต

0674 CR2565-HE0674 *CR2565-HE0674* สุณัฏฐา หลาแหลง

0675 SR2565-HS0675 *SR2565-HS0675* พุธิตา บุญโชติ



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0676 NER2565-HS0676 *NER2565-HS0676* กชพร อุรโสภณ

0677 SR2565-HE0677 *SR2565-HE0677* นายมูญาฮีดีน  เลงสะ

0678 CR2565-HE0678 *CR2565-HE0678* นายธนาวัฒน นอยไธสง

0679 ER2565-PH0679 *ER2565-PH0679* ด.ช.ณัฐวัตร ศักดิ์เจริญชัยกุล

0680 SR2565-HS0680 *SR2565-HS0680* เฏ กฤติกานต

0681 ER2565-HE0681 *ER2565-HE0681* มริสร ศักดิ์เจริญขัยกุล

0682 CR2565-HS0682 *CR2565-HS0682* น.ส.ปญชลีย ชื่นสวัสดิ์

0683 CR2565-HE0683 *CR2565-HE0683* วันวิสาข มากรุง

0684 CR2565-PH0684 *CR2565-PH0684* ปวริศ  เกิดสุคนธ

0685 CR2565-HS0685 *CR2565-HS0685* จุฑาธิบดิ์ เดชบํารุง

0686 CR2565-HS0686 *CR2565-HS0686* เด็กชายถิรวัฒน โซวิกุล

0687 CR2565-HE0687 *CR2565-HE0687* กิตติยา บําบัดภัย

0688 SR2565-HE0688 *SR2565-HE0688* คมกริช จันทรชุม

0689 CR2565-HS0689 *CR2565-HS0689* เด็กหญิงสุภชา โซวิกุล

0690 CR2565-HE0690 *CR2565-HE0690* นางสาวสาลินี ธัญุพักตร

0691 NER2565-HE0691 *NER2565-HE0691* นางมงคล  จันทราภรณ

0692 NR2565-HE0692 *NR2565-HE0692* นางสาวศิรประภา ใจหนัก

0693 ER2565-HE0693 *ER2565-HE0693* ดรัณ พิมพสุวรรณา

0694 NR2565-HE0694 *NR2565-HE0694* ฐิตินันต กาศโอสถ

0695 CR2565-HS0695 *CR2565-HS0695* ปภาดา สุขรังสรรค

0696 NER2565-HE0696 *NER2565-HE0696* นัยนา แพทยกิจ

0697 CR2565-PH0697 *CR2565-PH0697* ฐศิษฐพัช จินดากิจนุกูล

0698 ER2565-HE0698 *ER2565-HE0698* สิรีธร ศรีมงคล

0699 CR2565-HE0699 *CR2565-HE0699* ภูมิ รพี  ลัทธิ ประสา ต ร 

0700 NER2565-HS0700 *NER2565-HS0700* ปุญ เอื้ออังคณากุล



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0701 CR2565-HS0701 *CR2565-HS0701* มุฑิตา ยิ้มมี

0702 CR2565-HE0702 *CR2565-HE0702* ธนพงษ อุสุพันธ

0703 ER2565-HE0703 *ER2565-HE0703* นายทวีศักดิ์ ภูชัย

0704 NER2565-HS0704 *NER2565-HS0704* ปุณยนุช รุจีธีรกุล

0705 SR2565-HE0705 *SR2565-HE0705* รัตนา  วัฒนสกุลเอก

0706 CR2565-HS0706 *CR2565-HS0706* เด็กชายกฤตณัฏฐ วงศราธา

0707 NR2565-HE0707 *NR2565-HE0707* ไอลดา แสงอรุณ

0708 NR2565-HE0708 *NR2565-HE0708* รมิตา ปานยิ้ม

0709 ER2565-PH0709 *ER2565-PH0709* Boonyakorn Jongcharoensombut

0710 CR2565-HE0710 *CR2565-HE0710* ธนกฤต วงศพานิช

0711 CR2565-HS0711 *CR2565-HS0711* ปภาพร แสงกลา

0712 NR2565-HS0712 *NR2565-HS0712* กรณภัส อุตตะมะ

0713 CR2565-HS0713 *CR2565-HS0713* ปรายปราง จงโชติชัชวาลย

0714 CR2565-HE0714 *CR2565-HE0714* ชยุตม วิมลาภิรัต

0715 ER2565-HE0715 *ER2565-HE0715* กฤติเดช มงคลกิจ

0716 NR2565-HE0716 *NR2565-HE0716* วาที่รอยตรีหญิงกัญญนิศชญา เนื้อนวลจันทร

0717 NER2565-HE0717 *NER2565-HE0717* ปองพล ยุทธรัตน

0718 NER2565-HE0718 *NER2565-HE0718* ชนะบุญ คูวัจนกุล

0719 CR2565-HS0719 *CR2565-HS0719* ด.ญ.ภัทรานิษฐ ชื่นสวัสดิ์

0720 NER2565-HS0720 *NER2565-HS0720* ณัฐกิตติ์ นามชู

0721 CR2565-HS0721 *CR2565-HS0721* น.ส.นริศรา หอมหวล

0722 NER2565-HE0722 *NER2565-HE0722* นางสาวสุธิมา โคตรศิลา

0723 CR2565-HE0723 *CR2565-HE0723* ธันยดารินทร  เทียมพงษ

0724 NR2565-HS0724 *NR2565-HS0724* น.ส.ณภัทร ผาติยาวงศ

0725 SR2565-HS0725 *SR2565-HS0725* นางสาวสิดารัศมิ์ ศรีมุณี



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0726 CR2565-PH0726 *CR2565-PH0726* กัลยาณมิตร ขุนเณร

0727 NR2565-HS0727 *NR2565-HS0727* นายธรรมวัฒน ตาลสุก

0728 CR2565-HE0728 *CR2565-HE0728* ธันยธรณ ก่ิงสุวรรณกุล

0729 CR2565-HS0729 *CR2565-HS0729* นันทนภัส บัตรสมบูรณ

0730 CR2565-HS0730 *CR2565-HS0730* ด.ช.พทันยา ปราณีตพลกรัง

0731 NR2565-HS0731 *NR2565-HS0731* นางสาววิชุดา รอดนา

0732 CR2565-HS0732 *CR2565-HS0732* บุญทานตเกียรติ ทวีสันติกุล

0733 CR2565-HE0733 *CR2565-HE0733* ธิติวุฒิ โสมมูล

0734 NER2565-HS0734 *NER2565-HS0734* นางสาวธิญาดา งามเลิศ

0735 CR2565-HS0735 *CR2565-HS0735* นางสาวสุพัตรา พึ่งอบ

0736 ER2565-HS0736 *ER2565-HS0736* ด.ญ.ปุณณภา  วรัญู รัตนะ 

0737 NR2565-HE0737 *NR2565-HE0737* นางสาวณัฐวดี สภา

0738 CR2565-HS0738 *CR2565-HS0738* กชพร พรรณสังข

0739 NR2565-HE0739 *NR2565-HE0739* ลัดดาวัลย เอกปรีชากุล

0740 SR2565-HE0740 *SR2565-HE0740* นางสาวมณีรัตน ฤทธากรณ

0741 NR2565-HS0741 *NR2565-HS0741* กันตพงศ  อภิวาทนวิทยะ

0742 CR2565-HE0742 *CR2565-HE0742* ระวีฐธิดา ศรีมาลานนท

0743 NR2565-HE0743 *NR2565-HE0743* นิจลักษมี ณ สุนทร

0744 SR2565-HS0744 *SR2565-HS0744* ยศพล ตั่นหุย

0745 SR2565-HS0745 *SR2565-HS0745* ก่ิงดาว กิจกลา

0746 NER2565-HS0746 *NER2565-HS0746* อักษร สุขรักษ

0747 CR2565-HE0747 *CR2565-HE0747* อาภาภัทร ตันนารัตน

0748 CR2565-HE0748 *CR2565-HE0748* นายเจษฎา ศิริธนบดี

0749 NR2565-HS0749 *NR2565-HS0749* นางสาวบัวบูชา  แสนวิชัย

0750 CR2565-HE0750 *CR2565-HE0750* ธราพร ภูกัน



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0751 CR2565-PH0751 *CR2565-PH0751* ฤฬฎาฤณ  ลิ้มสกุล

0752 CR2565-PH0752 *CR2565-PH0752* ลูกทุง สีตะรุงเรือง

0753 CR2565-HE0753 *CR2565-HE0753* ปุญญิศา ล.ไพบูลย

0754 CR2565-HE0754 *CR2565-HE0754* เพ็ชรวลี คํารนเดช

0755 CR2565-HE0755 *CR2565-HE0755* นราวิชญ รักษคิด

0756 CR2565-HE0756 *CR2565-HE0756* พรชัย ชัยสงคราม

0757 CR2565-HE0757 *CR2565-HE0757* นภัสสร กายตะขบ

0758 CR2565-HS0758 *CR2565-HS0758* ปวีณกมล  เกิดสุคนธ

0759 SR2565-HS0759 *SR2565-HS0759* ภัทรานิษฐ หวังวโรดม

0760 CR2565-PH0760 *CR2565-PH0760* ชาลิสาข เขตตานิม

0761 CR2565-HS0761 *CR2565-HS0761* ฐิติชญา ศิริโสม

0762 ER2565-HS0762 *ER2565-HS0762* นาย อธิภัทร  จงบุญนะธรรม

0763 CR2565-HE0763 *CR2565-HE0763* อภิเชษฐ คําสุวัตร

0764 CR2565-PH0764 *CR2565-PH0764* ด.ญ.กิรณา ศรีขจรลาภ

0765 ER2565-HS0765 *ER2565-HS0765* ด.ญ.ณิชมน เฉิดโฉม

0766 CR2565-HE0766 *CR2565-HE0766* กีรติกรณ อุดมสมฤดี

0767 ER2565-HS0767 *ER2565-HS0767* ด.ญ.อภิชยา  วชิรดุสิต

0768 CR2565-HS0768 *CR2565-HS0768* ชามมี่ อิสเหาะ

0769 CR2565-HS0769 *CR2565-HS0769* ธัชพล พันธุไพโรจน

0770 CR2565-HS0770 *CR2565-HS0770* นายศรัณยพงศ  ธนนันทโสภณ

0771 ER2565-HE0771 *ER2565-HE0771* นายมานพ อาจปรุ

0772 CR2565-HS0772 *CR2565-HS0772* นางสาวศุภากร เดโชศุภกร

0773 CR2565-HS0773 *CR2565-HS0773* นาย ภัทรพล หมุดเมอืง

0774 CR2565-HS0774 *CR2565-HS0774* นายสิรวุฒิ ชินทรักษา

0775 NR2565-HS0775 *NR2565-HS0775* เปนธรรม โยธาวุธ



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0776 SR2565-HS0776 *SR2565-HS0776* รอฮานี หมาดสา

0777 SR2565-HS0777 *SR2565-HS0777* นายนิปุณ มาณะแกว

0778 ER2565-HS0778 *ER2565-HS0778* นายสุดที่รัก ศรีละออ

0779 CR2565-HS0779 *CR2565-HS0779* นางสาวอมรรัตน ศรีสําปทวน

0780 NER2565-HS0780 *NER2565-HS0780* นางสาวนภกานต นาใจกลา

0781 SR2565-HS0781 *SR2565-HS0781* ธีราภรณ คงทอง

0782 SR2565-HS0782 *SR2565-HS0782* นายทัญชานนท ขาวเอียด

0783 NR2565-HS0783 *NR2565-HS0783* ปุญยนุช อินทะปญโญ

0784 CR2565-HE0784 *CR2565-HE0784* ภัคธร เรืองสาย

0785 CR2565-HS0785 *CR2565-HS0785* นางสาวณัฐพร คณะวาป

0786 CR2565-HS0786 *CR2565-HS0786* เพลินพิศ จันทรวาววาม

0787 CR2565-HS0787 *CR2565-HS0787* นางสาวสุชาดา กระจับเผือก

0788 SR2565-HE0788 *SR2565-HE0788* ปยะฉัตร ปญญาศิริพันธุ

0789 SR2565-HS0789 *SR2565-HS0789* เบญญาภา รอดสาย

0790 CR2565-PH0790 *CR2565-PH0790* ธีรเมธ เจริญจิตสวัสดิ์

0791 CR2565-PH0791 *CR2565-PH0791* วนิดา ควีเอติ

0792 SR2565-HS0792 *SR2565-HS0792* กัญจารภา สุขนุย

0793 NER2565-HS0793 *NER2565-HS0793* ด.ญ.วรินทร เลาหศิลปสมจิตร

0794 CR2565-HS0794 *CR2565-HS0794* กชกร เอี่ยมใหญ

0795 CR2565-HS0795 *CR2565-HS0795* นางสาวอิงชนก ลายมุข

0796 SR2565-HS0796 *SR2565-HS0796* นางสาว กัญญารัตน แปนเอียด

0797 SR2565-HS0797 *SR2565-HS0797* นายอัษฎาวุธ ทองเพชร

0798 CR2565-PH0798 *CR2565-PH0798* ดช.ธีรธัช ไกรรักษ

0799 ER2565-HS0799 *ER2565-HS0799* ปญณ อุดมเดช

0800 NER2565-PH0800 *NER2565-PH0800* Ploypannee   Chanruangdacha



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0801 NER2565-PH0801 *NER2565-PH0801* Krit  Chanruangdacha

0802 NR2565-HE0802 *NR2565-HE0802* นายวชิรจักร  นือขุนทด

0803 NR2565-HS0803 *NR2565-HS0803* ด.ช.คริสเตยีน ดีโอ

0804 CR2565-HS0804 *CR2565-HS0804* ด.ช. ธีธัช  จันทนเสนะ

0805 CR2565-HS0805 *CR2565-HS0805* ลักษมน  จันทรอําภากุล

0806 CR2565-PH0806 *CR2565-PH0806* เด็กชายแทนคุณ โตเลี้ยง

0807 ER2565-HE0807 *ER2565-HE0807* พจนีย สาคร

0808 CR2565-HE0808 *CR2565-HE0808* เธียรชัย ทองเงิน

0809 CR2565-HS0809 *CR2565-HS0809* น.ส.พรรณสิริ สิริอนุวัฒน 

0810 ER2565-HE0810 *ER2565-HE0810* นาย กิตติพร เสารเพ็ง

0811 CR2565-HE0811 *CR2565-HE0811* ศุภธัช ทองเอียด

0812 SR2565-HS0812 *SR2565-HS0812* พาสกุลวงศ สุภาพร

0813 SR2565-HS0813 *SR2565-HS0813* ณฐกร หนูเจริญ

0814 CR2565-HE0814 *CR2565-HE0814* สุชานันท หมอนชู

0815 CR2565-PH0815 *CR2565-PH0815* ด.ญ.พัชรนันท วอลคเกอร

0816 NR2565-HS0816 *NR2565-HS0816* นาย นฤนาถ ถิ่นวิไล

0817 SR2565-HS0817 *SR2565-HS0817* นายตนสัก กอนทรัพย

0818 SR2565-HS0818 *SR2565-HS0818* ชนัดดา พรหมอารักษ

0819 CR2565-HS0819 *CR2565-HS0819* มิจวาด วาหะ

0820 CR2565-PH0820 *CR2565-PH0820* นัธทวัฒน บุญเนาว

0821 NER2565-HS0821 *NER2565-HS0821* พิชชาพร อื้อภากรณสกุล

0822 CR2565-HE0822 *CR2565-HE0822* นางสาวภัสรศศริ  พลายละหาร

0823 NER2565-HE0823 *NER2565-HE0823* นางเพ็ญนภา  ชนะชัย

0824 NER2565-HE0824 *NER2565-HE0824* ชนิกานต จันทลีลา

0825 SR2565-HE0825 *SR2565-HE0825* นายเชิดชูศักดิ์  เงินสยาม



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0826 NER2565-HE0826 *NER2565-HE0826* นายปฐมพงษ  อุสาห

0827 CR2565-HE0827 *CR2565-HE0827* ศิวพล ธัญญะประเสริฐ

0828 NR2565-HE0828 *NR2565-HE0828* คริสมัส เกิดศักดิ์

0829 CR2565-HS0829 *CR2565-HS0829* นวพร หอมจันทรดี

0830 CR2565-HE0830 *CR2565-HE0830* ชัยสิทธิ์ อรัญญษทรรศน

0831 CR2565-HS0831 *CR2565-HS0831* ชาคริต ตระการกูล

0832 ER2565-HS0832 *ER2565-HS0832* นภสร เทพเรียน

0833 CR2565-HS0833 *CR2565-HS0833* สุวัณณ นวลทิม

0834 CR2565-HE0834 *CR2565-HE0834* อภิวรรณ  แกวภูสี

0835 ER2565-HS0835 *ER2565-HS0835* จิดาภา สุโคตร

0836 ER2565-HE0836 *ER2565-HE0836* นางเพ็ญนภา สิงหลอ

0837 ER2565-HS0837 *ER2565-HS0837* มานิตา ยิ้มใย

0838 CR2565-HE0838 *CR2565-HE0838* กฤตยา ธัชศฤงคารสกุล

0839 SR2565-PH0839 *SR2565-PH0839* เด็กหญิงธารณี คลายเงิน

0840 CR2565-HS0840 *CR2565-HS0840* อุรชา หุตะสิงห

0841 NR2565-HE0841 *NR2565-HE0841* นิรมล สมหมาย

0842 CR2565-HE0842 *CR2565-HE0842* อนันต ฉัตรศรัทธา

0843 ER2565-HE0843 *ER2565-HE0843* นาย ยุรนันต แควปาสัก

0844 NR2565-HS0844 *NR2565-HS0844* พิมณภัทร คูวุฒยากร

0845 ER2565-HS0845 *ER2565-HS0845* เด็กหญิง อรัญญา แควปาสัก

0846 ER2565-HS0846 *ER2565-HS0846* เด็กหญิง ฤทัยรัตน แกวโยม

0847 CR2565-HE0847 *CR2565-HE0847* กุลวิชญ  ธนวลัญช

0848 CR2565-HS0848 *CR2565-HS0848* นายจตุรพัฒน หรูธนะวุฒิ

0849 CR2565-HS0849 *CR2565-HS0849* น้ําผึ้ง บัวยุบล

0850 NR2565-HS0850 *NR2565-HS0850* ภาคยโภคิน แสนธิการ



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0851 SR2565-HS0851 *SR2565-HS0851* กองกิจ สันติกุล

0852 ER2565-HS0852 *ER2565-HS0852* Pimrapat Srihawan (พิมพรภัส ศรีหะวรรณ

0853 NER2565-HE0853 *NER2565-HE0853* วาที่รอยตรีณัฐวุฒิ คําทอง

0854 CR2565-HS0854 *CR2565-HS0854* นางสาว ณัฐริกา อาดัม

0855 ER2565-HE0855 *ER2565-HE0855* สราวุฒิ มูลสุข

0856 ER2565-HS0856 *ER2565-HS0856* ธนบัตร เกษีจอหอ

0857 CR2565-HE0857 *CR2565-HE0857* ภัทิรา นิมนภาโรจน

0858 NR2565-HE0858 *NR2565-HE0858* นายไพโรจน  ขุมขํา

0859 NR2565-HS0859 *NR2565-HS0859* นางสาว จิรารัตน แซซง

0860 NR2565-HS0860 *NR2565-HS0860* ภัทราวดี คําภา

0861 CR2565-HE0861 *CR2565-HE0861* กิตติยา ชูวรรธนะปกรณ

0862 NER2565-HE0862 *NER2565-HE0862* นายประสงคจิต  บุตรสาลี

0863 NR2565-HS0863 *NR2565-HS0863* ศรุดา นิสเรศ

0864 CR2565-HS0864 *CR2565-HS0864* นางสาวรชฎาภรณ วงษา

0865 NR2565-HE0865 *NR2565-HE0865* ปยวรรณ แกวศรี

0866 NR2565-HS0866 *NR2565-HS0866* นาย ปริญญ กันทวัง

0867 NR2565-HS0867 *NR2565-HS0867* นางสาวพิมปภา คณฑา

0868 NER2565-HE0868 *NER2565-HE0868* สุภัทรขวัญ ยลโสภณ

0869 CR2565-HS0869 *CR2565-HS0869* ปญญา จิตทรงบุญ

0870 SR2565-HS0870 *SR2565-HS0870* นางสาว เพ็ญพิชชา คลายแกว

0871 CR2565-HS0871 *CR2565-HS0871* น.ส.นิศารัตน วงษบานใหม

0872 CR2565-HS0872 *CR2565-HS0872* นายกิตติศกัดิ์ ชิงชัย

0873 NR2565-HS0873 *NR2565-HS0873* นายอิทธิพัทธ ทองคง

0874 CR2565-HS0874 *CR2565-HS0874* นางสาวชลธิชา ลีสวางโชค

0875 CR2565-HE0875 *CR2565-HE0875* ศิระ เดชะศิริ



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0876 CR2565-HE0876 *CR2565-HE0876* ศรีเทพ รัตนชัย

0877 CR2565-HS0877 *CR2565-HS0877* ฉัตรปวีร  สุขสัมพันธ

0878 CR2565-HS0878 *CR2565-HS0878* ณัฎฐณิชา บุตรัตนะ

0879 CR2565-HS0879 *CR2565-HS0879* ปาณิสรา ธนบุญโชคสกุล

0880 CR2565-HE0880 *CR2565-HE0880* เมฆา รัตนกระทุม

0881 CR2565-HS0881 *CR2565-HS0881* กันตณปภัช วิจิตพาวรรณ

0882 CR2565-HS0882 *CR2565-HS0882* ปยวัฒน ลัคนาทิน

0883 NR2565-HS0883 *NR2565-HS0883* กีรติ คากิซากิ

0884 CR2565-PH0884 *CR2565-PH0884* อิศมัต บูสู

0885 CR2565-HS0885 *CR2565-HS0885* ฐิติรัตน บุญเสริม

0886 CR2565-HS0886 *CR2565-HS0886* Pinyapach Sinlapakantang

0887 CR2565-HS0887 *CR2565-HS0887* ธฤตวัน เพ็ญภพพิชานันท

0888 NR2565-HE0888 *NR2565-HE0888* นายปณิธาน สวัสดิโกมล

0889 CR2565-HE0889 *CR2565-HE0889* อลิศา หงษไทย

0890 CR2565-HE0890 *CR2565-HE0890* นายสีหนาท โภคัยวณิช

0891 CR2565-HE0891 *CR2565-HE0891* กิตติยากร แกวพล

0892 CR2565-HS0892 *CR2565-HS0892* ถิรวัฒม กลิ่นสุคนธ

0893 CR2565-HE0893 *CR2565-HE0893* จิรภัทร โควินทวงศ

0894 CR2565-HE0894 *CR2565-HE0894* เกศินี  วันชะเอม

0895 NR2565-HS0895 *NR2565-HS0895* วิภารัตน สุขสอาด

0896 CR2565-HS0896 *CR2565-HS0896* นายชินภัทร วงศสิกุล

0897 CR2565-HS0897 *CR2565-HS0897* นายปฏิพัทธ์ิ เกลียงประโคน

0898 CR2565-HS0898 *CR2565-HS0898* กฤษดร รุงเกรียงสิทธ์ิ

0899 CR2565-HS0899 *CR2565-HS0899* ประกาเเกว จันทรสด

0900 CR2565-HS0900 *CR2565-HS0900* สิรวิชญ คิมหะจันทร



ลําดับ ชื่อ-นามสกุลรหัส

0901 CR2565-HS0901 *CR2565-HS0901* กรสุดา  ไพรสิทธิพงษ

0902 CR2565-HS0902 *CR2565-HS0902* สรัลชนา มหาชัย

0903 NR2565-HE0903 *NR2565-HE0903* นางสาวณิชารีย สุระจิต

0904 CR2565-HS0904 *CR2565-HS0904* ก่ิงฉัตร พนาดร

0905 NER2565-HE0905 *NER2565-HE0905* ศุภนุช อัศวภูมิ

0906 CR2565-HS0906 *CR2565-HS0906* ภัณฑิรา ขาวแกว

0907 NER2565-HS0907 *NER2565-HS0907* นางสาวนวรัตน ซงสกุลชัย

0908 NER2565-HE0908 *NER2565-HE0908* ศุภิสรา คมสารพางค

0909 CR2565-HS0909 *CR2565-HS0909* น.ส.สุธินีย จิราภัทรพันธ

0910 CR2565-HS0910 *CR2565-HS0910* นิชาลี ตรีวิสูตร

0911 CR2565-HS0911 *CR2565-HS0911* นางสาว กนกพร ปริญจิตร

0912 CR2565-HE0912 *CR2565-HE0912* นายกิตติ พฤกษธาดาชัย

0913 NER2565-HS0913 *NER2565-HS0913* ปุญ เอื้ออังคณากุล

0914 CR2565-HS0914 *CR2565-HS0914* นายชวัลวิทย อัครจิรธนโชติ

0915 NER2565-HS0915 *NER2565-HS0915* ภัทรวดี กุศลานุคุณ

0916 CR2565-HS0916 *CR2565-HS0916* อนัญกาญจน มิ่งมติรโอฬาร

0917 NER2565-HS0917 *NER2565-HS0917* ปุญ เอื้ออังคณากุล

0918 NER2565-HE0918 *NER2565-HE0918* กานต เอื้ออังคณากุล

0920 NER2565-HS0920 *NER2565-HS0920* นิธินันท ศรีสุดา

0919 NER2565-PS0919 *NER2565-PS0919* ปรัชญ เอื้ออังคณากุล

0921 NER2565-HS0921 *NER2565-HS0921* ปญ เอื้ออังคณากุล


