
รายชือ่ขอ้มูลศษิยเ์กา่ในฐานขอ้มูลระบบ SMS
รหัสนักศกึษา ชือ่
5110142022 ภัทรวรรณ คามะเชยีงพณิ
5110142013 ลนิดา ศรวีพิัฒ
5120142033 วราวรรณ ชยันาม
5120142016 ถาวร ศรสีพุรรณ
5110144005 สพุัตรา ไกรตรี
5010144336 ทองมัย ชยัวงศา
5110142004 ทัศไนย นาพา
5110142040 อลงกรณ ์สวุรรณไตร
5110142019 ศศธิร คงสขุ
4910144055 ชชัวาลย ์สอีนิทร์
5110142021 อําพร ขนุพรหม
4910144056 สทุธศิกัดิ ์อร่ามอาภากลุ
5110142020 จริาพร พรมสมศรี
5120142003 ชวรนิทร ์วงศคํ์าจันทร์
5120142028 นภัสวรรณ พานคํา
5110142017 สดุาทพิย ์บัวเงนิ
5010142254 อนวิตัติ ์ผการัตน์
5020142041 พงษ์สนัต ์บุตรคณุ
4853061311 นติยา อรรควงษ์
4853087001 ภาณุพงษ์ สจุรติ
5120142027 พัชรญีา วภิาคะ
5120142031 อํานาจ โตรักษา
4910144953 ดนัย วเิชยีรเครอื
4910144900 จักรพงษ์ ศรมีานอก
5010142034 ศศธิร พลเยีย่ม
5120142012 นมิติด ีแสนพนิจิ
5110144008 กรรณกิาร ์พุทธสงัข์
4910144954 นฤนาท สแีดง
5110142016 ณรงคเ์ดช คานดง
5120142007 อรศร ีคํากอง
5120142018 รุ่งนภา พริภาค
5020142222 ยุทธพงษ์ ยิง่คงดี
5010142275 สริอิร ศลิาเดช
5120142011 จริาพร แกว ้ชยั
5010144278 ศริพิร สลบัแกว ้
5010144134 เชษฐธ์ดิา เพ็งคําศรี
5120142153 ศริลิกัษณ ์ทันวงษา
5110142002 ประภาศริ ิปุราโส
5110142001 เกยีรตศิกัดิ ์สดีา
5110144009 พรเทพ ทพิยส์รุยิ ์
5110144023 วทิยา บุตรตะหงึ
5120142024 นริมล ออ่นบํารุง
5120142020 กฤษณา อดทน
5020142075 แสตมป์ ศภุผล
5120142010 กมล เกษารัตน์
4853895328 เฟ่ืองลดา บุญเปรม
5120142001 ลกัขณา จันทะพงษ์
5110144007 ประพันธ ์ถาบุญเรอืง



5110142007 กนกกาญจน ์สงิหว์งศ์
5210142194 อจัฉราภรณ ์สระแกว ้
5220142046 จริาพร แพงสา
4910144061 จุฑาทพิย ์นอ ้ยมนตรี
5220142307 นุชนาฏ ศริพิันธุ ์
5210142270 สนัุนทมิา ชาดวง
5210144090 วจิติรา ขนัธะมูล
5110144013 กนษิฐา จันทรเสนา
5210144213 สวนัย ไตรสถติย์
5210144280 ประวทิย ์บัวติ๊ก
5220142657 สายฝน ภูนะภา
5220142625 วาธุสนิธ์ ิภูงามนลิ
5310144101 อรญา แสงมณี
5210144088 ผาณติา ประจักษ์
5210144190 สาวติร ีพวงสวุรรณ
5220142230 ทนง กรวยสวสัด์ิ
5210144089 ทพิรัตน ์รักษาเมอืง
5320142112 พงศธร ดําเวยีงคํา
5320142117 ศริสิาสตร ์สตีา่งคํา
4910144051 สภุาวด ีอศิาสตร์
5310144343 ดวงใจ สภุาภริักษ์
5310142264 ณชิากานต ์ยางดอน
5320142076 เสาวลกัษณ ์มหาเพชร
5310144011 ณัฏฐณชิา มาโคตร
5320142070 กรณกิา เพิม่ไชยสงค์
5320142115 ธดิารัตน ์ฉายกิง่
5320142260 นภิาพร จากศรี
5310144345 สหรัฐ เฉลมิตะคุ
5220142109 ธดิารักษ์ ภูสมีา
5210142901 ชไมพร คณุคําพระ
5310144416 ฐติกิานต ์ศรจีันทร์
5320142118 ยุพนิ นอ ้ยนลิ
5320142116 ปราณี จันทะมาตร์
5220142654 มลฤด ีแถมสมดี
5320142259 อญัชล ีอย่างสวย
5320142123 รุ่งอรุณ สขีาว
5320142131 ทัศนียว์รรณ มชีนั ้ชว่ง
5210142038 วฒุชิยั รธิรรมมา
5210142974 ธนวฒัน ์สารโิท
5220142619 อดริาช ฐานทองดี
5310144275 ศรลีกัษณา ลสีคํีา
5220142302 วงศษ์า นนตะสี
5310144341 เฉลมิพงษ์ มกีศุล
5310142105 จักรพงษ์ ฤทธ์วิชิยั
5320142257 หนูรักษ์ ศรโีนนยาง
5320142113 หยาดลติา ทาสแีสง
5310144273 โศรญา ราชจําปี
5310144012 วรัญญ ูบุตรแกว ้
5420142038 วรียุทธ ภูจวีร
5310144217 ภรณท์พิา ภูผาจง



5420142280 กลุธดิา แกว ้อนิทร์
5320142362 ศกัดิด์า ทาชาติ
5420142346 กนษิฐา โพธ์ทิอง


