
ล ำดับท่ี

1 นางสาว กชรัต ฤทธ์ิจีน

2 นาย กมลชัย บัวแก้ว

3 นางสาว กรกนก การดี

4 นางสาว กรรณิการ์ ฦาชา

5 นาย กฤษฎา ไพโรจน์

6 นางสาว กันญารัตน์ กล่่ากล่ิน

7 นางสาว กาญจนา ขันสิงห์

8 นาย เกริกพล นันกระโทก

9 นางสาว เกศราภรณ์ สายสิงห์

10 นางสาว คุลิกา ดีสุดใจ

11 นางสาว จริญญา เฮงเติม

12 นางสาว จันทร์หอม เร็วสูงเนิน

13 นางสาว จามจุรี ปล้องยาง

14 นางสาว จารุณี เจริญทรัพย์

15 นางสาว จารุมาส เรียงนอก

16 นางสาว จารุวรรณ ศรีบุญรอด

17 นางสาว จิดาภา หลีเกษม

18 นางสาว จิดาภา ลูซิงห์

19 นางสาว จิตรทิพย์ ทองเทียม

20 นางสาว จินดารัตน์ จันทร์บัติ

21 นางสาว จิรฐา นามศิริ

22 นางสาว จิรภิญญา ชัยศิริ

23 นางสาว จิราภรณ์ สุดใสดี

24 นางสาว จิราภรณ์ นาสวน
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ณ มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหำนคร
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25 นางสาว จุฑารัตน์ จักรพันธ์

26 นางสาว เจนจิรา คะรัมย์

27 นางสาว ฉันทิกา ก้อนธิงาม

28 นางสาว ชมพูนุท แก้วชัยปุ่น

29 นาย ชินกฤษ วรจักร์

30 นางสาว ชุติกาญจน์ ปานนิสัย

31 นางสาว ชุติมา แซ่ต้ัง

32 นางสาว โชติกา วงราช

33 นางสาว ฐาปนี ศรีโท

34 นางสาว ฐิตาภา สุขประเสริฐภักดี

35 นางสาว ณัฐชา ธนจักร

36 นางสาว ณัฐณิชา ทองข่า

37 นางสาว ณัฐวีณ์ คงณรงค์พัฒน์

38 นางสาว ดวงกมล เขียวบ่ารุง

39 นางสาว ดวงสุดา พฤกษา

40 นางสาว ดาริกา เต๋งจงดี

41 นางสาว ตะวัน แวหะยี

42 นางสาว ทัศน์วรรณ โคตะมี

43 นาย ธนโชติ ขุนศรี

44 นางสาว ธนภรณ์ หลีเกษม

45 นางสาว ธนัชพร ตรีแดงน้อย

46 นางสาว ธนิษฐา ขันติวณิชการ

47 นาย ธวัช ชาวนาฮี

48 นางสาว ธัญญภรณ์ นวลแก้ว
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49 นางสาว ธารกมล รอดมี

50 นางสาว ธิดามาส ผูกพันธ์

51 นางสาว ธิดารัตน์ วิชาศรี

52 นางสาว นภัสสร วงษ์สุวรรณ์

53 นางสาว นัทธมน เอ่ียมเหนือ

54 นางสาว นันทิชา ตรงธิ

55 นางสาว น่้าฝน อินทิวงค์

56 นางสาว นุชเจริญ ประคอง

57 นางสาว เบญญาภา เทศธรรม

58 นางสาว ปฏิมา ทับจิตร

59 นางสาว ปณิดา สุวรรณเพชร

60 นางสาว ประภา ซาไข

61 นางสาว ปราณี เนตรวิจิตร

62 นางสาว ปรารถนา นันท์ดี

63 นางสาว ปวันณา แซ่ห่าน

64 นางสาว ปานตะวัน แกมขุนทด

65 นางสาว ปาริชาติ ศิริบุตร

66 นางสาว ปาลิดา ลามค่า

67 นางสาว ปาลิตา จันทร์สุวรรณ

68 นางสาว ปิยวรรณ จักรนารายณ์

69 นางสาว ปิยะมาศ ชุ่มจิตร

70 นาย ปุณณวิชญ์ วิระยาลัย

71 นางสาว ปุณยนุช ลามค่า

72 นางสาว เปรมภัสสร ธิวัย
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73 นางสาว พรนรัตน์ ฉวีวงค์

74 นางสาว พรนรินทร์ ฉวีวงค์
75 นางสาว พรพรรณ เสือประจิม
76 นางสาว พรพิมล เกิดเมฆ
77 นางสาว พรรณี พาบุญ
78 นางสาว พศีกาพร แก้วมณีโชติ
79 นางสาว พาดีลา อะดอมิ
80 นาย พีระพล แซ่ล ้า
81 นางสาว เพ็ญนภา นาเอ่ียม
82 นางสาว ภัททิยา นามนาวา
83 นางสาว มานิสา กาบบัวลอย
84 นางสาว รวินันท์ แก้วชาติ
85 นางสาว รัชฎา แทนชิน
86 นางสาว รัชฎาภรณ์ ทาวงษ์
87 นางสาว รุ่งฤดี ทองชัยเดช
88 นางสาว ลัดดาวัลย์ บุญมี
89 นางสาว ลัลน์ลลิต พระขรรค์แก้ว
90 นาย วรพงษ์ จาริย์
91 นางสาว วันนภา สุวรรณสุขา
92 นางสาว วาสนา คุนาวงษ์

93 นางสาว วิภาดา พุทธศาสตร์

94 นางสาว วิไลลักษณ์ พุทธชาติ

95 นางสาว ศันสนีย์ แจ้งเศษ

96 นางสาว ศิริลักษณ์ เสวะนา
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97 นางสาว ศิริลักษณ์ กทิศาสตร์

98 นางสาว สราวดี ศรีฐาน

99 นาย สิทธิชัย จะริยะ

100 นางสาว สิริรัตน์ เกตุแพทย์

101 นางสาว สิริวิมล ชัยเวียง

102 นางสาว สุกัญญา เจริญชัย

103 นางสาว สุดารัตน์ ทรงศรี

104 นางสาว สุดารัตน์ ดอกไม้งาม

105 นางสาว สุธิตา โจทะนัง

106 นางสาว สุนันทา จันทร์สม

107 นางสาว สุนิตรา ปะสาวะเท

108 นางสาว สุนิษา มุสิกา

109 นางสาว สุพัฒตา เสมพิมาย

110 นางสาว สุพัตรา บุญยะดี

111 นางสาว สุภาพร สิทโธ

112 นางสาว สุรีรัตน์ ประจงค์

113 นางสาว สุวรรณรัตน์ ห่อระหัด

114 นางสาว สุไวบ๊ะ กาซอ

115 นาย อดิศักด์ิ บดกระโทก

116 นาย อนันต์ สามนวล

117 นางสาว อภิชญา ภิญโญสุข

118 นางสาว อรทัย สระสังข์

119 นางสาว อรยา บุญศิริ
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120 นางสาว อรยา ค่ากัง

121 นางสาว อรฤทัย แคนเสาร์

122 นางสาว อรัญญา เทพวงค์

123 นางสาว อรุณพร กรองบริสุทธ์ิ

124 นางสาว อัจฉรา สายทอง

125 นาย อิทธิพล คงวิจิตร

126 นางสาว ไฮน๊ะ ลียะ














