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ลำดับ รหสั คำนำหน้าชือ่ ชือ่-สกลุ รุน่ วนัทีส่มคัร 

1 Bs1105 นาย ธนศักดิ์ ขาเลศักดิ์ 11 ส (07/3/65) 

2 Bs1108 น.ส. พิมพกานต์ หาญป่า 11 ส (07/3/65) 

3 Bs1209 น.ส. ภัทรนันท์  ปิยะสินธ์ชาติ 12 ส (13/4/65) 

4 Ba1403 น.ส. ชลธิชา  หินอ่อน 14 ส (18/4/65) 

5 Bs1304 น.ส. ณัฐชยา  ขำเจริญ 13 ส (18/4/65) 

6 Ba1304 น.ส. ณัฐสิมา  ประทุมแก้ว 13 ส (18/4/65) 

7 Ba1407 น.ส. พิมพ์ภาณ ี นิลแจ้ง 14 ส (18/4/65) 

8 Ba1312 นาย สันติสุข  ฐิติพนาวัลย์ 13 ส (18/4/65) 

9 Bs1402 น.ส. เกวลิน  โชคชนะชัย 14 ส (19/4/65) 

10 Bs1413 น.ส. มานิตา  โรจนมังคลาภรณ์ 14 ส (19/4/65) 

11 Ba1408 น.ส. รพีพรรณ  คงสนทนา 14 ส (19/4/65) 

12 Ba1410 น.ส. สุฌานันท์  หนวดพราหม 14 ส (19/4/65) 

13 Ba1413 น.ส. โสลิตา  แซ่ลี ้ 14 ส (19/4/65) 

14 Ba1404 น.ส. ณัฐริกา  งามญาณ 14 ส (20/4/65) 

15 Ba0803 น.ส. ธมลวรรณ   ต่อโรจน์สกุล 8 ส (20/4/65) 

16 Ba1204 นาย ธัชพล  ปัญญาสาร 12 ส (20/4/65) 

17 Bs1408 น.ส. ณัฐชยา  คมปรียารัตน์ 14 ส (21/4/65) 

18 Bs1412 น.ส. พิชญา  ศิริศักดิ์ 14 ส (21/4/65) 

19 BaD0509 นาย รุ่งธรรม  สินบริสุทธิ ์ 5 ส (21/4/65) 

20 Ba1104 น.ส. กิตติพร  เหลืองรุ่งรัส 11 ส (22/4/65) 

21 Ba1205 น.ส. พัทธ์ธีรา  พิพิธภูวพงศ์ 12 ส (22/4/65) 

22 Ba1113 น.ส. ปยายศรี  พิระภิญโญ 11 ส (23/4/65) 

23 Ba1411 น.ส. สุธิดา  วีระศิริ 14 ส (25/4/65) 

24 Bs1411 น.ส. ปวรา  จิตรบรรจง 14 ส (26/4/65) 



ลำดับ รหสั คำนำหน้าชือ่ ชือ่-สกลุ รุน่ วนัทีส่มคัร 

25 Bs1302 น.ส. กัลยารัตน์  ระว้า 13 ส (27/4/65) 

26 Bs1303 น.ส. ชนัญชิดา  อ่องวงศ์วัฒนา 13 ส (27/4/65) 

27 Bs1203 น.ส. ชนัญญา  ธนากลาง 12 ส (27/4/65) 

28 Bs1205 น.ส. ญาณิศา  ลี้สุรพลานนท์ 12 ส (27/4/65) 

29 Bs1305 น.ส. ณิชาภัทร  จงจิตต์ 13 ส (27/4/65) 

30 Bs0804 น.ส. ปิยวรรณ   เจริญธัญกรณ์ 8 ส (27/4/65) 

31 Bs1211 นาย รัชฏะ  ศุภวุฒ ิ 12 ส (27/4/65) 

32 Bs1214 น.ส. สุวพิชชา  ทองขจร 12 ส (27/4/65) 

33 Ba0301 นาย จิระภัทร สีแสงหน่อม   3 ส (28/4/65) 

34 Ba0603 น.ส. เจริญรักษ์  งามเผือก 6 ส (28/4/65) 

35 Ba1303 น.ส. ณัชพร  บัณฑิตวงศ์ไพศาล 13 ส (28/4/65) 

36 Ba1405 น.ส. ณัฐวดี  เขียวปั้น 14 ส (28/4/65) 

37 Ba1202 น.ส. ณิชาภัทร  พิศุทธิศักดิ์ 12 ส (28/4/65) 

38 Ba1203 น.ส. ธนัชชา  รฐัศักดิ ์ 12 ส (28/4/65) 

39 Bs1215 น.ส. อาทิตยา  คำรื่น 12 ส (28/4/65) 

40 Bs1401 น.ส. กฤษติกานต ์ ภาระพงษ์ 14 ส (29/4/65) 

41 Bs0604 น.ส. ณัฐา ไตรศักดิพล 6 ส (29/4/65) 

42 Bs0301 น.ส. ธิดาจันทร์ เจียรนัย 3 ส (29/4/65) 

43 Ba0303 นาย นภมนต์ มงคลานันท์กุล   3 ส (29/4/65) 

44 Bs1312 น.ส. ศศินิภา  บุญมน 13 ส (29/4/65) 

45 Ba1311 น.ส. ศิริมาส  ขันธเดช 13 ส (29/4/65) 

46 S0302 น.อ.หญิง สุนีย์   มุขเงิน 3 (ป.โท) ส (29/4/65) 

47 Ba0101 น.ส. จินตนา  จันทร์พร 1 ส (30/4/65) 

48 Bs1403 น.ส. จิรัชญา  พิณอุดม 14 ส (30/4/65) 

49 Bs1406 น.ส. ฐิตารีย์  ชนะสิทธิ์ 14 ส (30/4/65) 

50 Bs1409 น.ส. ธัญวรัตน์  อาทยะกุล 14 ส (30/4/65) 
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51 Bs1213 น.ส. สุดารัตน์  ภัคโชค 12 ส (30/4/65) 

52 Bs1206 น.ส. ธัญสินี  งามโพธิ์ศรี 12 ส (01/5/65) 

53 Bs0906 น.ส. ปาลิตา  แย้มสรวล 9 ส (05/5/65) 

54 Ba1101 น.ส. เกศแก้ว  แช่มรวย 11 ส (06/5/65) 

55 Bs0605 น.ส. นิชา  กฤปานันท์ 6 ส (06/5/65) 

56 Bs1308 น.ส. ปวิตรา  อาภาธรนวกิจ 13 ส (23/6/65) 

57 Ba1313 น.ส. สุภาวดี  ศิริปิตุภูม ิ 13 ส (23/6/65) 

58 Ba1409 น.ส. วีรญา  บุญชูวงศ ์ 14 ส (29/6/65) 

59 Ba1307 น.ส. นภัสนันท์  ลาธรรม 13 ส (4/7/65) 

60 Bs0405 ดร. ณัฐวิภา  วาณิชย์เจริญ 4 ส (25/7/65) 

61 Bs1405 น.ส. ชนากานต์  ภู่รัตนโสภา 14 ส (27/7/65) 

62 Bs1404 น.ส. ชนัญญา  ผลลาภ 14 ส (1/8/65) 

63   นาง อัมภาพันธุ์   คำดวงกาศ   ส (25/10/65) 

64   นาง สุวรรณ์   หวานล้ำ   ส (27/10/65) 

65   นาง วุฒิภัทร อามาตย์   ส (27/10/65) 

66 Ba1308 น.ส. ปภาวิน  เย็นสะอาด 13 ส (15/11/65) 

67 BaD0503 นาย จารึก  เสมอ่วม  ส (22/11/65) 

68 BaD0501 นาง ใกล้รุ่ง  วังคำ 5 ส (29/11/65) 

69 Bs1506 น.ส. ณัฐวิภา  ลือสกลกิจ 15 ส (9/12/65) 

70  นาง พิกุล แก้วสุขศรี  ส (13/12/65) 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่13 ธ.ค.65 


