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รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

จังหวัด

1

6050004107

นางสาวละอองศรี ภูนาคพันธ

กาฬสินธุ

2

5950024587

นายสุเมธา บูรภักดิ์

ขอนแกน

3

5750027723

นางวิไลพร จูกูล

ชัยภูมิ

4

5650022907

จาอากาศตรีหญิง มุกระวี เทพยา

ชุมพร

5

5750002841

นางสาววิภาวรรณ ออนหวาน

ชุมพร

6

5750020181

นางศรินยา ทองคําดี

ชุมพร

7

5750035494

นางสาวดารุณี รักชิตร

ชุมพร

8

5850005538

จาตรี สุริยา เพ็ชรเศษ

ชุมพร

9

5850025528

นางแพรวพรรณ ชูแกว

ชุมพร

10

5550024045

นางวาสนา สิงหแกว

เชียงราย

11

5750011552

นายนิกร คําภีระ

เชียงราย

12

5850012021

นางสาววริศรา คําภิโร

เชียงราย

13

5850015545

นางกรกช จันทรเสรีวิทยา

เชียงราย

14

5750003492

นางสุณิศา ประดู

ตรัง

15

5750026022

นางดวงธิดา บริพันธ

ตรัง

16

5850005017

นายอภินันท แปนชู

ตรัง

17

5850022087

นางจิราภรณ พลเดช

ตรัง

18

5950004308

นางสาวกัณฐมณี ฤทธาภัย

ตรัง

19

5950021120

นางสาวสุนิสา ปูขาว

ตรัง

20

5750033523

นางสาวลดาวัลย กะนะหาวงษ

นครพนม

21

5550010291

นางสาวกรรญา เลี่ยมกระโทก

นครราชสีมา

22

5650003725

นางสาวดวงเดือน ไพรภาฤทธิ์

นครราชสีมา

23

5750000290

นายไชยวัฒน ใจทน

นครราชสีมา

24

5850008284

นางสาวหทัยชนก งวดสูงเนิน

นครราชสีมา

25

6050004180

นางสาวรัชฎา ณ ราชสีมา

นครราชสีมา

26

5550019409

นายธีระพงศ พรหมกุล

นครศรีธรรมราช

27

5750012840

นางสาวศิรินทิพย เกิดขุมทอง

นครศรีธรรมราช

28

5550002413

นางวชิรญาณ ปญญาภู

นาน

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

29

5550015027

นางสาวศิริวิมล เฟองมณี

นาน

30

5550018997

นางสาวชัชฎาภรณ คําวุฒิ

นาน

31

5650023608

นางสาวบุษยมาศ พรมประโคน

บุรีรัมย

32

5750013293

นางสาวนริศรา พวงมาลัย

บุรีรัมย

33

5850002212

นางสาวณัฐชา ประจง

บุรีรัมย

34

5850026252

นางสาวพิมพใจ บาลฤทัย

บุรีรัมย

35

5550027469

นางสาวอูมูกัลซง กือตุ

ปตตานี

36

5950015437

นางสาวปทมา ตือปงหมะ

ปตตานี

37

5950022110

นางซูไฮลาห ตามาซอ

ปตตานี

38

5750007188

นางสาวนพิษฐา ครองยุติ

พังงา

39

5750007774

นางสาวสุภิรมย พลรงค

พังงา

40

5750007857

นางสาวสุณิสา จิรักษา

พังงา

41

5550011034

นายปฏิวัติ โชรรัตน

พัทลุง

42

5750029547

นายรุซดาน หีมมะหมัด

พัทลุง

43

5950008846

นางสาวรชดา เหล็มสะ

พัทลุง

44

5750030263

นางสาวอาอีฉะ แดงเหม

ภูเก็ต

45

5650041253

นางสาวสุกัญญา สงศิริ

มหาสารคาม

46

5350040449

นางสุพิศ กรรณิกา

แมฮองสอน

47

5550001696

นางสาวประภากร หนุมนุ

แมฮองสอน

48

5750027988

นางวนิดา ทองนอย

ยโสธร

49

5850002360

นายอิสพงศ กวีกรณ

ยโสธร

50

5850010678

นางสาวสุกัลญา ศรีมันตะ

ยโสธร

51

5550020019

นางสาวมารียานี ดือรามะ

ยะลา

52

5750010604

นางสาวมิสวานีย กาเร็ง

ยะลา

53

5750013806

นางสาวไซนุง ยามา

ยะลา

54

5750018391

นางสาวดาลีลาอ มะหะแซ

ยะลา

55

5750020124

นางสาวฟาเดีย รุงเพียรพงศ

ยะลา

56

5950007426

นางสาวเย็นจิตร รมยชลีเลิศ

ยะลา

57

5950016682

นางน้ําผึ้ง แซลิ่ม

ยะลา

58

5950018175

นางตวนรอฮานา อาจณรงค

ยะลา

59

5950022391

นางสาวสาลือมา ลีมะ

ยะลา

60

6050001194

นางสาวพาซียะ อาบู

ยะลา

61

6050003000

นางสาวนภาพร มะนิระ

ยะลา

62

6050006169

นางสาวยูนัยนะห ประชามติรัฐ

ยะลา

63

5950017276

นางสาวชนกเนตร ไกรยบุตร

รอยเอ็ด

64

5950017953

นายฉัตริยา มาศฉมาดล

รอยเอ็ด

65

5950017987

นางรุงนภา มาศฉมาดล

รอยเอ็ด

66

5950021443

นางพรสุดา กาญจนลาภ

รอยเอ็ด

67

5650005449

นางสาวดาริกา เยาวรัตน

ระนอง

68

5750002817

นางสาวยุวธิดา ไพจิตร

ระนอง

69

5750003153

นางสาวกรองแกว เจี่ยเซง

ระนอง

70

6050010781

นางสาวธราพร มาโนช

ระนอง

71

5650021693

นางนงคราญ จิตตชุม

ลําปาง

72

5850017327

นางสาววราพร เมทา

ลําปาง

73

5950011303

นางสาวสุวรินทร พยุง

ลําปาง

74

5650047490

วาที่รอยตรีหญิง ขนิษฐา สิงมะหัน

ลําพูน

75

5350078175

นางสาวสุกัญญา ประมวลมา

เลย

76

5750010018

นางสาวหนึ่งฤดี โกษาจันทร

เลย

77

5950001593

นางสาววรัญญา สมัย

ศรีสะเกษ

78

5750011800

นางสาวนีรชา รากแกน

สกลนคร

79

5650006462

นายกฤตพล วงศษาวิจิตภักดี

สงขลา

80

5650048522

นางสาวอาพาภรณ เทพโอสถ

สงขลา

81

5950000736

นางสาวรมณียา แสงจันทร

สงขลา

82

5950022177

นายอภิชาติ หวันชิตนาย

สงขลา

83

5950023274

นางอภัณตรี เจษฎาภินันท

สงขลา

84

5750038902

นางสาวอังคณา ทองเต็ม

สตูล

85

5850022079

นางสาวเกวลี หมานมานะ

สตูล

86

5950015338

นางสาวศิราณี หีมปอง

สตูล

87

5550033251

นายนิเวช มะหนิ

สุราษฎรธานี

88

5550022916

นางสาวอนุธิดา แรงจบ

สุรินทร

89

5750033598

นางสาวกัญญาณพร สมภาค

สุรินทร

90

5850024893

นายวศิน ฉิมมาลี

สุรินทร

91

5950015213

นายสิทธิเดช แปนทอง

สุรินทร

92

5750035080

นางสาวพิณรัตน กําพระบาง

หนองคาย

93

5750038506

นางสาวพิไลลักษณ หัสสา

หนองคาย

94

5750027426

นายพงศปณต ทาหนองคา

หนองบัวลําภู

95

5750018722

นางสาวนงเยาว ผกากุล

อํานาจเจริญ

96

5550020092

นางสาวกนิษฐชา คําเทียม

อุดรธานี

97

5850017004

นางสาวเจนจิรา เพ็ญจันทร

อุดรธานี

98

5950002013

นางสาวสุพัตรา สวางศรี

อุดรธานี

99

5950007277

นางสาวพนัสดา ยศษา

อุดรธานี

100

6050004198

นางสาววิไลพร มีธรรม

อุดรธานี

101

5750028481

นางสาวนภาพร ลาดี

อุดรธานี

102

5450025795

นายสุริยันต วงษหอม

อุบลราชธานี

103

5750033622

นายศักดิ์ดา ทามณี

อุบลราชธานี

104

5950003615

นางณรินทรพร จูมมะณีย

อุบลราชธานี

105

5950014943

นางสาวพรสุดา พันธุลี

อุบลราชธานี

