
  ณ มหาวิทยาลัยเทตโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

ล าดับท่ี

1 นางสาว อจัฉราภรณ์ ฮุ่งเมือง
2 นางสาว สิริวรรณ ยอดสง่า
3 นางสาว รัตนาภรณ์ พทุธจนัทร์
4 นางสาว น ้าฝน ถาสานาท
5 นางสาว ธญัญลกัษณ์ คงคานอ้ย
6 นางสาว ธิดารัตน์ อินทร์สุข
7 นางสาว เทียมแข นามตะไก้
8 นางสาว วิภาวรรณ บุญประเสริฐ
9 นางสาว จารวี ราศี
10 นางสาว ชลดา ค ามาระ
11 นางสาว สุภาภรณ์ จงจิตร
12 นาย ชวินทร์ อุย้วงค์
13 นางสาว กนกวรรณ มุลลุน
14 นางสาว หทยัทิพย์ มาตรา
15 นาย อดิศร แฝกสิน
16 นาย อภิวฒัน์ ป้องนิล
17 นางสาว ญานิกา นนัทดี์
18 นางสาว ธนญัชนก หมัน่มี
19 นางสาว ศนัศนีย ์ แกว้วงัปา
20 นางสาว ดารุณี สิงโสดา
21 นางสาว ตะวนั มงคลแกว้เลิศ
22 นาย นิรันดร์ โพธินาม
23 นางสาว อรัญญา จนัทร์สาเทพ
24 นางสาว ณัฐิวฒิุ ศรีมนัตะ
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25 นางสาว ธนพร บุควนั
26 นางสาว จามจุรี พรหมเมตตา
27 นางสาว สุรียงค์ วงคอ์  ามาตร
28 นางสาว พรนิรันดร์ จุฬาภิวฒัน์
29 นางสาว วิยะดา แปลา
30 นางสาว ปรารถนา ดวงวนัทอง
31 นาย ธนพล วงษช์มภู
32 นางสาว ธญัญารัตน์ ค  าผิว
33 นางสาว นิติยา อาจวงษ์
34 นางสาว ณัฐธิดา ประดบัจนัทร์
35 นาย สหรัฐ เสนารัตน์
36 นาย เจษฎา โคกส าราณ
37 นางสาว รัตนวดี ขลีุเทาว์
38 นางสาว ทิพยสุ์ดา ทดัมาลา
39 นาย อภิสิทธ์ิ หาญระคร
40 นางสาว ชลนิชา ธญัญารักษ์
41 นางสาว นารีรัตน์ เขม็ตรง
42 นางสาว มยรีุ กลหลดั
43 นางสาว รติกาญจน์ โชคลา
44 นางสาว อติยา จ าปานา
45 นางสาว สรวงสุดา ผิวขาว
46 นางสาว เจนจิรา สมศรี
47 นางสาว เกตุสุชา รุกไพรี
48 นางสาว สุดารัตน์ ชยัมงคล
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49 นางสาว พนิดา ชยัโคตร
50 นางสาว ฐิติมา ศรีดาหลง
51 นางสาว พลอยวิรุฬ พิทกัษบ์า้นโจด
52 นางสาว รุ่งนภา ภารพฒัน์
53 นางสาว นิรากร วงษใ์หญ่
54 นางสาว อาทิตยา ภูพิลม
55 นางสาว สุดารัตน์ เมืองแสงจนัทร์
56 นางสาว นภสัศร ภูศรีโสม
57 นางสาว จุตรี โขสนัเทียะ
58 นางสาว ปภสัสร นาใต้
59 นางสาว อนงคว์ดี รัตน์เพชร
60 นางสาว นภารัตน์ จินดานุ
61 นางสาว บุษกร เจริญจิตตั้ง
62 นางสาว พรพิมล มาลยั
63 นางสาว รัชนีกรณ์ ชมพฒุ
64 นางสาว วิรัญญา วนัเนาว์
65 นางสาว กลัยาณี พิลา
66 นางสาว ปฏิมากร กอยรัมย์
67 นางสาว วยภุา โลมะจนัทร์
68 นางสาว กญัญาภคั ถามูลตรี
69 นางสาว กลัญาณี ร่มวาปี
70 นางสาว จารุวาฬ ขนุโม่
71 นางสาว ทรัพยม์ณี เมืองศรี
72 นางสาว กลิุสรา สุยะราช
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73 นางสาว รมยช์ลี เอน็ดู
74 นางสาว นรินทร์พร ผา่นเมือง
75 นางสาว ปัทมาวรรณ ทองโคตร
76 นางสาว อรนุช บวักด
77 นางสาว ปาหนนั ชาวเหนือ
78 นางสาว สุภาพร กนุสาหมูทอน
79 นางสาว ปนดัดา บุญเพช็ร
80 นางสาว เนรมิตธิดา บุญแสน
81 นางสาว อรพรรณ ศรีหาทพั
82 นางสาว ภูริชญา พระนคร
83 นางสาว จุฑามาศ ตลบัเงิน
84 นางสาว ธิดารัตน์ เพาะชุ่ม
85 นางสาว พิจิตรา เช้ือสาวถี
86 นางสาว วรินทร มาจ่าย
87 นางสาว เนตนภา เตชะกงัวาลวงษ์
88 นางสาว สุวลกัษณ์ ค ามณีจนัทร์
89 นางสาว นริชยา เบิกบานดี










