
ล ำดบั เลขทะเบียน รำยชื่อ

1  6024610070  นางสาวดนตรี ปอนสืบ

2  6024610120  นางสาวเรืองริน แสงบุญเรือง

3  6024610153  นางสาวณัฏฐา ลอพานิช

4  6024610351  นางสาวปณิสรา ยอดทอง

5  6024610575  นางสาวแพรพลอย โกละกะ

6  6024610898  นางสาวสุวนันท์ นวลศรี

7  6024611219  นางสาวฐานวรรณ เสนาราษฎร์

8  6024700012  นางสาวณัฐสุดา โพธิข์าว

9  6024700103  นางสาวทิพนาถ ศรีเจริญโชติ

10  6024700186  นางสาวปิยะนาฏ ปัญญาวุธ

11  6024610021  นายปรัชญาธิริษฐ์ จารุพรสิน

12  6024610039  นางสาวจินดา เหล่ารัดเดชา

13  6024610104  นางสาวชุติกาญจน์ สายละออ

14  6024610237  นางสาวเสาวลักษณ์ ราชาตัน

15  6024610245  นางสาววริษา สุขเกษม

16  6024610484  นางสาวธันยา ภูแ่สงทอง

17  6024610823  นางสาวหทัยวรรณ อนุดวง

18  6024610922  นางสาวออมสิน แสงนาค

19  6024610963  นางสาวขวัญเรือน โกกะพันธ์

20  6024611011  นายณัฐกานต์ ตัณฑรังษี

21  6024611128  นายภาณุกร สมจิต

22  6024611193  นางสาวภาวิตา ดวงแก้ว

23  6024611318  นางสาวณัชชา โพธิศ์รี

กลุ่มที ่1 (วันจันทร์ เวลำ 13.30-16.30 น.) (นักศึกษำเอกจีน/เอกท่อง)
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ล ำดบั เลขทะเบียน รำยชื่อ

24  6024611409  นายพุฒิพงศ์ วงศ์ปัน

25  6024611441  นายวีณะคุปต์ บุญรจิต

26  6024700046  นางสาวณัฐชยา ท่องเทีย่ว

27  6024700111  นายศุภกิจ ธันวงศ์

28  6024700145  นางสาวพรสุดา สายจินดา

29  6024700202  นายณภัทร ฉัตรเท

ล ำดบั เลขทะเบียน รำยชื่อ

1  6024610062  นางสาวศศิธร ศิริป้อ

2  6024610161  นายภูเบศ อินทนนท์

3  6024610252  นายสัณหณัฐ แก้วปัญญา

4  6024610286  นายวชิรวิทย์ เลไธสง

5  6024610294  นายกันต์ ขัดนันตา

6  6024610336  นางสาวปณิดา ทิศานุรักษ์

7  6024610344  นายพีรพัฒน์ พุฒพันธุ์

8  6024610443  นางสาวอาทิตยา บุตรรัตน์

9  6024610468  นางสาวภัคจิรา ชูติพงศ์

10  6024610518  นายสุริยา ขุนรัตน์

11  6024610534  นายพิสิฎฐ์พล ประดิษฐ์

12  6024610625  นายเก้ากิตติชัย กิตติธนานุรักษ์

13  6024610633  นางสาวสุภาวดี พลอยทรัพย์

14  6024610641  นางสาวอิษยา ยิ่งมีมา

15  6024610682  นายนพดล เถื่อนใหญ่

16  6024610856  นางสาววิสสุตา สามเกษร

17  6024610880  นางสาวธดากรณ์ นาเหมือง

18  6024610989  นางสาวอรุณรัตน์ สีดา

กลุ่มที ่2 (วันอังคำร เวลำ 09.30-12.30 น.) (นักศึกษำเอกจัด)



ล ำดบั เลขทะเบียน รำยชื่อ

19  6024611003  นายดนุพล ใจปาน

20  6024611045  นางสาวบุศรินทร์ ขจร

21  6024611284  นางสาวมัญฑิตา วงค์เป็ง

22  6024611334  นายสุทธิพงษ์ สุถาลา

23  6024700020  นางสาวดาราวรรณ ช านาญ

24  6024700053  นางสาวโรสริน มะเเซ

25  6024700095  นางสาวปาริชาติ บุตรจินดา

26  6024700194  นายอังกฤษ วันชัย

ล ำดบั เลขทะเบียน รำยชื่อ

1  6024610047  นายรชต วรมณีรัตน์

2  6024610211  นายนทีกานต์ พันธ์โชติ

3  6024610278  นายอธิวิทย์ ทองสงค์

4  6024610385  นายจิรภัทร โพธิท์องสุนันท์

5  6024610393  นางสาวนฤมล คงเสือ

6  6024610435  นางสาวชยา เกิดขุมทอง

7  6024610476  นางสาวศุภลดา ตันเถระ

8  6024610492  นางสาวภาณุมาส บุดดา

9  6024610542  นางสาวกัญญารัตน์ ไชยขาว

10  6024610591  นางสาวชาลิณี เฟือ่งฟู

11  6024610757  นางสาวฐิตาภา จาดจุ้ย

12  6024610831  นายนันทกร ปิน่นิล

13  6024610948  นางสาวมัณฑนา กวินปกรณ์รัตน์

14  6024610997  นางสาวภิญญดาพัชญ์ หลักศิลาพูนผล

15  6024611037  นางสาวกานต์พิชชา จริยวัตกุล

กลุ่มที ่3 (วันศุกร์ เวลำ 13.30-16.30 น.) (นักศึกษำเอกลุ่ม)



ล ำดบั เลขทะเบียน รำยชื่อ

16  6024611102  นางสาวชนิษฎา สุระสา

17  6024611367  นางสาวนีรนารา พานิชผล

18  6024611375  นายสิรภพ สุทธิมาลย์

19  6024611391  นายวรายุส ดวงจันทร์

20  6024611425  นางสาวกุลสตรี ศรีบุญ

21  6024700038  นางสาวพัชราภรณ์ ฉลอม

22  6024700061  นางสาวดอกอ้อ เจริญสุข

23  6024700079  นายณัฐบดินท์ แก้วพิพัฒน์

24  6024700137  นางสาววณิชชา แสงปัญญา

25  6024700210  นายโชค สิงห์ทอง


