
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คณะศิลปศาสตร์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2559 
------------------------------------------------------- 

 

  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  (โควตาประเภทเรียนดี ) ประจ าปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่                              
12 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  แล้วนั้น 

 คณะศิลปศาสตร์  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี                
(โควตาประเภทเรียนดี) ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ เข้ารับสอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที ่16 ธันวาคม 2558 ตามตารางก าหนดการสอบฯ และให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบ
ปฏิบัติดังนี้ 
 1. แต่งกายสุภาพ (ชุดนักเรียน /นักศึกษาจากสถานศึกษาเดิม) 
 2.  ช าระค่ าสมัครสอบ จ านวน  200 บาท ที่ ง านการ เงิ นและเบิกจ่ าย  อาคาร  01                      
(อาคารส านักงานอธิการบดี) ในวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 – 15.00 น.  
 3. น าใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา และใบเสร็จค่าสมัครสอบ (ตามข้อ 2) มาแสดงต่อ
คณะกรรมการสอบ (ไม่มีใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบไม่รับพิจารณาในการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์)  
 4.  เตรียมแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ถ้ามี) นอกเหนือจากท่ีแนบมากับใบสมัคร 
 5.  มารายงานตัว ณ สถานที่สอบ (ตามตารางก าหนดการสอบแนบท้ายประกาศ) ก่อนถึงเวลาสอบ
อย่างน้อย 15 นาท ี
 6. หลังเสร็จสิ้นการสอบ ให้ผู้เข้าสอบติดตามประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาและข้อควร 
ปฏิบัติ ทางเว็บไซต์ http://LibArts.rmutsv.ac.th  หรือ www.rmutsv.ac.th หรือบอร์ด ชั้น 1 อาคาร 58    
(อาคารส านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 
 

  ประกาศ  ณ วันที่  2  เดือน ธันวาคม 2558 

   

   

       (นางนุชลี  ทิพย์มณฑา) 
       คณบดีคณะศิลปศาสตร์  



คณะศิลปศาสตร์ 
ตารางก าหนดการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ 

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 
 

หลักสูตรสาขาวิชา 
เวลา 

สอบข้อเขียน 
สถานที่ 

สอบข้อเขียน 
เวลา 

สอบสัมภาษณ์ 
สถานที่ 

สอบสัมภาษณ์ 
รายละเอียดวิชาสอบ 

การท่องเที่ยว (4 ปี) 10.30 – 11.30 น. ล าดับที่ 1-42       ห้อง 58204   
ล าดับที่ 43-83     ห้อง 58205  
อาคาร 58 

13.00 – 15.00 น. ห้อง 58205 
อาคาร  58 

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
ข้อสอบ จ านวน 80 ข้อ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล (4 ปี) 

ลงทะเบียน 
08.30 - 09.00 น. 
สอบข้อเขียน 
09.10 - 10.40 น. 

ล าดับที่ 1-50       ห้อง 58303   
ล าดับที่ 51-100   ห้อง 58304
ล าดับที่ 101-150 ห้อง 58306 
ล าดับที่ 151-243 ห้อง 58308          
อาคาร 02 

13.00 – 15.00 น. 
** สอบสัมภาษณ์      
ภาษาอังกฤษ ** 

ห้อง 58303, 58304 
อาคาร 58 

1. Structure (โครงสร้างภาษา)  
    - Multiple choices 
    - Cloze test 
    - Error analysis 
2. Vocabulary (ค าศัพท์)  
3. Conversation (บทสนทนาในชีวิตประจ าวนั) 
4. Reading Comprehension  
    (การอ่านเพื่อความเข้าใจ)  
ข้อสอบ จ านวน 50 ข้อ 

การโรงแรม (4 ปี) ไม่สอบข้อเขียน 

13.00 – 15.00 น. 
** สอบสัมภาษณ์
ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ ** 

ห้อง  64102, 64103 
อาคาร  64 
 - 

ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี) ไม่สอบข้อเขียน 13.00 – 15.00 น. 
ห้อง  09103       
อาคาร  09 - 

อาหารและโภชนาการ 
 (4 ปี) 

ไม่สอบข้อเขียน 13.00 – 15.00 น. 
ห้อง  10104  
อาคาร  10 - 

อาหารและโภชนาการ  
(4 ปี เทียบโอน) 

ไม่สอบข้อเขียน 13.00 – 15.00 น. 
ห้อง  10104    
อาคาร  10 - 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
คณะศิลปศาสตร์ 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ( โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2558 
  

  หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม  (หลักสูตร 4 ปี) 

ล าดับที่                    ชื่อ - สกุล 

1 นางสาวสุดารัตน์ ทองเจือ 

2 นางสาวอินธิรา วาดงาม 

3 นายมนตณ์ฐั ไชยจินดา 

4 นางสาวสุวชัณี สงเคราะห์ 

5 นางสาวสุดารัตน์ ทองเพช็ร 

6 นางสาวกนกวรรณ จนัทนา 

7 นางสาวสุภาพร ทองรักษ ์

8 นางสาวณฐัชยา บุญวงษ ์

9 นางสาวมุทิตา ลาภวงศ ์

10 นางสาวจิรดา สุวรรณโณ 

11 นางสาวกนกกาญจน์ ทองนะ 

12 นางสาวคณิตา จนัทา 

13 นางสาวธญัญารัตน์ แกลว้ทนงค ์

14 นางสาวจิตรานุช ทองใบ 

15 นางสาวฑิฆมัพร ขามโคง 

16 นางสาวศิริณาฐ ภกัดี 

17 นางสาวธาดารัตน์ บวัเกิดเพชร 

18 นางสาวรัตติมา รัตนะ 

19 นางสาวบุษรา พาณิชยด์ ารงกลุ 

20 นางสาวจริยาภรณ์ ขาวเนียม 

21 นางสาวกลัยกร นวลแกว้ 

22 นางสาวกญัจนา มีมาก 

23 นางสาวรุ่งรัตน์ บวัจนัทร์ 
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ล าดับที่                    ชื่อ - สกุล 

24 นางสาวซอลนา สายสล า 

25 นางสาวเจนจิรา ช่วยภคัดี 

26 นางสาวมิลตรา หล่อก๊บ 

27 นางสาววภิาวี เก้ือหนุน 

28 นางสาวกานดา ทองพนัชัง่ 

29 นางสาวปาริฉตัร จิตโสภา 

30 นางสาวอารีดา้ รัชยซูะ 

31 นางสาวพนิดา เก็มมะคุณ 

32 นางสาวทิพยฤ์ดี หวงัวรรณะกิจ 

33 นางสาววภิาสินี ชยัโชติ 

34 นายพสักร พานิช 

35 นางสาวฟาตีเมา๊ะ เหมมา 

36 นายอนุทยั สมกาย 

37 นางสาวเสาวลกัษณ์ ศรีประสิทธ์ิ 

38 นางสาวนริสา รัตนค า 

39 นายสิทธิพงค ์ ป้องหมู่ 

40 นางสาววริศรา ปะสนั 

41 นายอดิสรณ์ เกียรติขวญับุตร 

42 นางสาวประภสัสร เหลม็หมาด 

43 นายอรรถพล สีด า 

44 นางสาวเมธาวี ปิมผะโร 

45 นางสาวสุไมร่ี หวนัเตะ๊ 

46 นางสาวรัตนวดี อีมหมนั 

47 นางสาวปนตัดา เรืองมณี 

48 นายสรวศิ ใจบุญ 

49 นายสิทธิวชัช์ น าเจริญ 

50 นางสาวปิยะรัตน ์ ทองศรีอ่อน 

51 นางสาวไซตง มะสาแม 

52 นางสาวชลิดา กิตติพงษพ์นัธ์ 

53 นางสาวชนิสรา แตม้ช่วย 
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ล าดับที่                    ชื่อ - สกุล 

54 นายทศันยั เจ๊ะสุโหลง 

55 นายภูวฤทธ์ิ ศรีพงคโ์พธ์ิ 

56 นางสาวนริศรา สุขสด 

57 นางสาวชลธิชา ธรรมเพชร 

58 นางสาวเบญจมาภรณ์ เนียมนอ้ย 

59 นางสาวสกาวใจ เรืองแกว้ 

60 นางสาวพรวรัิตน์ ทิพยม์ณี 

61 นางสาวพทัธ์ธีรา สุวรรณลิโก 

62 นายวราเทพ พทุธสุภะ 

63 นางสาวสุวดี ภูตะมี 

64 นางสาวสุทธิดา เสาวภกัด์ิ 

65 นางสาวจิราพร แกว้ชูด 

66 นางสาวปาริฉตัร คงศาลา 

67 นายทรงศกัด์ิ มีช านาญ 

68 นายศุภกร ภิรมยรั์กษ ์

69 นายอภิวติั ภทัรชีวกลุ 

70 นางสาวมุกรินทร์ แซ่ซ้ือ 

71 นางสาวนิตยา ปานจนัทร์ 

72 นางสาวปิยะรัตน ์ จนัทร์ส่งแสง 

73 นางสาวขวญัฤดี สุดตา 

74 นางสาวปิยมาศ ชุมละออ 

75 นางสาวกนิษฐา สรรพพนัธ ์

76 นางสาวอรชา แดงบวั 

77 นางสาวสารีนา สุราตะโก 

78 นางสาวศรัญญา สุขขี 

79 นางสาววภิาวรรณ หวดัเพช็ร์ 

80 นางสาวป่ินมณี กลบัส่ง 

81 นางสาวศิรินาถ สงัขท์อง 

82 นางสาวเขม็อปัสร มุสิกชาติ 

83 นางสาวสุดารัตน์ หอมทอง 
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ล าดับที่                    ชื่อ - สกุล 

84 นางสาวศาฤทยั ทองทยั 

85 นางสาวรัตนภรณ์ รักนุย้ 

86 นางสาวสุวนนัท ์ คงตุก 

87 นางสาวมณีกานต ์ หนูนาค 

88 นางสาวขนิษฐา นวลจุย้ 

89 นางสาวณฏัฐณิชา อินทร์คง 

90 นางสาวชนิกานต ์ มณีรัตน์ 

91 นางสาวเกษร ใหมอ่อน 

92 นางสาวกาญจนพร จ าปาแกว้ 

93 นางสาวสิริมา ปานะบุตร 

94 นางสาวพิชานนั พิริยะภาพ 

95 นางสาวกลุดา จิตณรงค ์

96 นางสาวจิราพชัร คาระว ี

97 นางสาวเมธาวี วชิิตะ 

98 นางสาวทิวาพร ชูด า 

99 นางสาวเสาวลกัษณ์ คงขวญั 

100 นางสาวชนกานต ์ เกตุแกว้ 

101 นางสาวภานุมาศ บวัก่ิง 

102 นางสาวพรธิวา ชาญภกัดี 

103 นางสาวพิสมร ชูคดี 

104 นางสาวสุกลุยา ช่วยจนัทร์ 

105 นางสาวธนพร ปิยะสวา่งวงศ ์

106 นายณชพล แซ่ฉ้ิน 

107 นางสาวนทีกานต ์ พิสิฐกลุโรจน์ 

108 นางสาววรกานต ์ ทองค า 

109 นางสาวสุชาฎา รัตนพนัธ์ุ 

110 นางสาวศิริขวญั แกว้อรุณ 

111 นางสาวเบญจรัตน ์ แสวงบุญ 

112 นางสาวเบญจวรรณ มณีรัตน์ 

113 นางสาวก่ิงกมลรัตน์ ขนุกาญ 
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ล าดับที่                    ชื่อ - สกุล 

114 นางสาวศรัฐฎา แซ่เจ่ีย 

115 นางสาวเกษรา สุขแกว้ 

116 นายรอเนีย สะหมาน 

117 นางสาวชญาน์นนัท ์ ภูพรมมี 

118 นางสาวนชัชา แกว้รัตนา 

119 นางสาวสุดารัช สงัขสุ์มล 

120 นางสาวโศจิรัตน ์ กีรติโชติ 

121 นางสาวนนัธิชา เรืองคง 

122 นางสาวอจัราพร ชูสุข 

123 นางสาวเกสรา เกิดแกว้ 

124 นางสาวประวณีา คงเขียว 

125 นางสาวณฐัธิดา รักษาชล 

126 นางสาวจิตินนัท ์ แกว้อุทยั 

127 นางสาวกนัธิญารัตน ์ จนัทภาโส 

128 นางสาวชนมน จนัทร์พุม่ 

129 นางสาวกญัญาณฐั ดิรัญเพชร 

130 นางสาวสุตาภทัร ยมภา 

131 นางสาวศิริลกัษณ์ บวังาม 

132 นางสาวธญัลกัษณ์ สารรัตน์ 

133 นายเนติพงษ ์ ถิระผลิกะ 

134 นางสาวผกา แกว้ก่อเก้ือ 

135 นางสาวชนัษา เอียดขาว 

136 นางสาวจิตวรรณ ทองเกล้ียง 

137 นายฟิรดาวส์ เจ๊ะแว 

138 นางสาวจรุภรณ์ สีงาม 

139 นางสาวบุษยา จนัทภาโส 

140 นางสาวธญัธิดา ทะนะมาท 

141 นางสาวฤทยัชนก เครือณรงค ์

142 นายตระการ เรืองสุข 

143 นางสาวศกนิุชญ ์ แซ่จ้ิว 
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ล าดับที่                    ชื่อ - สกุล 

144 นางสาธนฐัดา จนัทร์ผอ่ง 

145 นางสาวภทัรพร สอนแป้น 

146 นางสาวกานตธิ์ดา เล่ทองค า 

147 นางสาวณฐัธิดา โชติกลุ 

148 นางสาววลิาวลัย ์ จินดาดวง 

149 นางสาวชานิษา เสาวคนธ ์

150 นางสาวสวรส ศรีสจัจงั 

151 นางสาววาสิณี ชูมาลยั 

152 นางสาวสุวนนัท ์ มีมาก 

153 นางสาวพิมพอ์ปัสร หมอแกว้ 

154 นางสาวณฐัวดี เช้ือพราหมณ์ 

155 นางสาวรัตน์ติยากร แสนศรี 

156 นางสาวชนิกานต ์ แกว้แจ่มแจง้ 

157 นางสาวพรเพญ็ แดงเพช็ร 

158 นางสาวจุฑาพร บุญสิงห์ 

159 นางสาววนัวสิาข ์ หง๊ะฝา 

160 นางสาวนนัทวฒัน ์ เจริญพร 

161 นางสาวชลาทร บิลหมุด 

162 นางสาวสุธาทิพย ์ จารุมณี 

163 นางสาวปัญจมาพร ปลิดดอก 

164 นางสาวเปมิกา โพนทอง 

165 นางสาวศิริกาญจน ์ ชูจนัทร์ 

166 นางสาวธนัวา เหลืองอ่อน 

167 นายณฐัพล วรพิมรัตน์ 

168 นางสาวสุนิษา แกว้บงัสงัข ์

169 นางสาวปานตะวนั จนัทร์เพญ็ 
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  หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว  (หลักสูตร 4 ปี) 

ล าดับที่                    ชื่อ - สกุล 

1 นางสาวปทิตตา สุวรรณ์ 

2 นางสาวศิริภรณ์ ปัญจสุวรรณ์ 

3 นางสาวชุติมน จิรัฐติววิรรธน์ 

4 นางสาวธญัญารัตน์ แซ่โล่ 

5 นางสาวศุภรัตน์ ลาภฉตัรเพชร 

6 นางสาวภาวติรี ธรรมรักษา 

7 นางสาวนภาพร บวัก่อเพช็ร 

8 นางสาวอญัชนา มุณีแนม 

9 นางสาวณฐักลุ กลุประสิทธ์ิ 

10 นางสาววาทิณี ขวญัสุด 

11 นางสาวผกามาศ สกลูหรัง 

12 นางสาวสุกญัญา หนูพิจิตร 

13 นายวษิณุ กสุสยั 

14 นางสาวมุกตาภา ชีวานุรัตน์ 

15 นางสาวสุกญัญา มูเก็ม 

16 นางสาวหทยัชนก แกว้เพชรรัตน ์

17 นางสาวกรชนก นาคเนียม 

18 นางสาวสาวติรี อนนัต ์

19 นางสาวจุฑามาศ โชติรุ่งโรจน ์

20 นางสาวเนตรนภา ศรีมุข 

21 นางสาวปวณีา ง้ิวฉิมพลี 

22 นางสาวปอรรัช ทองโอ 

23 นางสาวเบญจมาศ ชูกล่ิน 

24 นางสาววรรณภา ยศไพโรจน ์

25 นางสาวเบญริสา สามคัคี 

26 นางสาวขนิษฐา บิลหนู 

27 นางสาวรณิชชา รักบุรี 

28 นางสาวสมฤทยั ใจบุญ 

29 นางสาวอฐัภิญญา กโูน 

30 นางสาวซลัวา เกปัน 
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ล าดับที่                    ชื่อ - สกุล 

31 นางสาวหฤทยั เจ๊ะมะ 

32 นางสาวเกตนที เกษวทิย ์

33 นางสาวสกาวใจ ควรเล้ียง 

34 นางสาวอษัญาดา จิตอง่าม 

35 นางสาวปาริฉตัร เรืองชูชาติ 

36 นางสาวทิชากร เพชรรัตน ์

37 นางสาวกมลพรรณ แกว้ด า 

38 นางสาวชวลันุช สุขพรหม 

39 นางสาวกชวรรณ มหาสงคราม 

40 นางสาวกญัญารัตน ์ บุญมี 

41 นางสาวอนิสรา โตะนายเหลม็ 

42 นางสาวสุธิดา ปุนทะมุณี 

43 นางสาวสุทธิตา ชุมแกว้ 

44 นางสาวหุสนา มาลินี 

45 นายณฐัพล เรืองรุ่งโรจน ์

46 นางสาวภานุรักษ ์ แซ่หลี 

47 นางสาวจิราวรรณ นะชยัรักษ ์

48 นางสาวณฐัณิชา ทองประจุแกว้ 

49 นางสาวพทัธนนัท ์ ชูแกว้ 

50 นางสาวฟาเซีย นิยมเดชา 

51 นางสาวปิญภรณ์ แซ่หลี 

52 นางสาวกนัติยา กรดแกว้ 

53 นางสาวกรวรรณ สุขเก้ือ 

54 นางสาวพิมพก์มล มาลาเวช 

55 นางสาวฤชากร อคัรธนาบุตร 

56 นางสาวพิมพกานต ์ ทวเีสง้ 

57 นางสาวกญัญสิรี บวัแกว้ 

58 นางสาวนนัทิชา แกว้สวา่ง 

59 นางสาวณฐัณิชา ชูช่วย 

60 นางสาวสุภสัสรา กิตติกรัยฤทธ์ิ 

61 นางสาวณฐักานต ์ จนัทร์แจ่ม 
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ล าดับที่                    ชื่อ - สกุล 

62 นางสาววรนุช หนูวไิล 

63 นางสาวรังสิมา แซ่เล่า 

64 นางสาวสุวยัดา หลีอะดมั 

65 นางสาวอรยา ดว้งดล 

66 นางสาวสุบยัดะ เนสะแห่ละ 

67 นายบดินทร สะณะเป็ก 

68 นางสาวสโรชินี แซ่จ่าง 

69 นางสาวกลัยารัตน ์ เวชรังษี 

70 นางสาวสุทธิตา พสัระ 

71 นางสาวชณากาญ สุขชาญ 

72 นางสาวรุ่งนภา หนูนะ 

73 นางสาวกานติมา สวนแกว้ 

74 นายตระกลู เรืองสุข 

75 นางสาวเพญนภา บวบเมือง 

76 นางสาวสุพตัรา รอดกรง 

77 นางสาวณฎัฐธิดา ทองอุปการ 

78 นางสาวตนัติมา ทิพยเ์ศษ 

79 นางสาวกณัฑมาศ ชลสินธ์ุ 

80 นางสาวธาวนีิ อาจสูศึ้ก 

81 นางสาวชนาการต ์ ธรรมธินโน 

82 นางสาววาธิณี ชีงามวฒันะกลุ 

83 นางสาวกนกพร เจนวรวฒิุ 

    หลักสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตร 4 ปี) 
ล าดับที่                    ชื่อ - สกุล 

1 นางสาววนันูรี  ยามาเจริญ 

2 นางสาวปภสัรา สุวรรณคีรี 

3 นางสาวสินิทธา สุขศรีเมือง 

4 นางสาวสิดาพร ทิพยศ์รี 

5 นางสาวจุฑามาศ สุวรรณมณี 

6 นายนที บวัแกว้ 
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ล าดับที่                    ชื่อ - สกุล 

7 นางสาวฉนัทชา ทองเชียง 

8 นางสาวเพียงหน่ึง นิลวเิชียร 

9 นางสาวสโรชา มหานหีม 

10 นางสาววรกานต ์ มัน่คงจิตร 

11 นางสาวปาริฉตัร เรืองชูชาติ 

12 นางสาวทิชากร เพชรรัตน ์

13 นางาสาวกนกพร ชิวหากาญจน์ 

14 นางสาวฐานิกานต ์ ไชยรัตน์ 

15 นางสาวปณิตา ชุติศรีโชติ 

16 นางสาวเจนนิเฟอร์ มาร์ติน 

17 นายภทัรวรินทร์ ป่ินทองพนัธ์ 

18 นางสาวรัตนาภรณ์ รักนวล 

19 นางสาวถิรญา มณีฉนัท ์

20 นางสาวอนิสรา โตะนายเหลม็ 

21 นางสาวศิตานญั โพธ์ิสวา่ง 

22 นางสาวสกลุกานต ์ มะลิวรรณ์ 

23 นายธญัพงศ ์ สงัขวณิช 

24 นางสาวอดิศา แสงนพรัตน ์

25 นางสาวธนศร รามมาก 

26 นางสาวสุชาดา แสงมณี 

27 นางสาวศุภธิดา จุลสิทธ์ิ 

28 นางสาวรุ่งธิวา ธนูศิลป์ 

29 นางสาวดลฤดี เอ่ียมสุขประเสริฐ 

30 นางกฤษณา เน้ืออ่อน 

31 นางสาวสุชญัญา เพชรจ าเนียร 

32 นายนฤปนาถ สุชาติ 

33 นางสาวกิตติวดี ยงูทอง 

34 นางสาวเทียนทอง ศรีสุวรรณ 

35 นางสาวจุฑาภรณ์ จนัทสุวรรณ 

36 นางสาวมณิภา ช่วยหอม 

37 นางสาวภทัรี วฒิุรัฐ 
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ล าดับที่                    ชื่อ - สกุล 

38 นางสาวศิริลกัษณ์ อั้งคมัภีรดา 

39 นางสาวกลัยรัตน์ จนัทร์แดง 

40 นางสาวศดานนัท ์ เสียงหวาน 

41 นางสาวปภสัวรรณ หน่อเพช็ร 

42 นางสาวการะเกด สุกแกว้ 

43 นางสาวกญัชพร โชติการ 

44 นางสาวมนิสา อารีสุข 

45 นางสาวอรพรรณ มีแสง 

46 นางสาวทตัติยา หีมเบญ็สะแหละ 

47 นางสาวเสาวลกัษณ์ มหากาฬ 

48 นางสาวชิตปภา คงด า 

49 นางสาวศิรินนัทน ์ สุขเอียด 

50 นางสาวปริยากร วงศเ์บ้ียสจัจ ์

51 นางสาวมารีนา หวงัหมดั 

52 นางสาวนภสัสร ละอองมณี 

53 นางสาวอุไรวรรณ แท่นแกว้ 

54 นางสาวมายสุรีย ์ เหมแอ 

55 นางสาวสริดา ทวอีมรรัตนา 

56 นางสาวกญัญาพร เจริญมาก 

57 นางสาวกนกนาถ หนูรุ่น 

58 นางสาวกลุณฐั รัตนอุไร 

59 นางสาวปรียานุช รัตนมณี 

60 นางสาวกาญจนา ปัจฉิมสิริ 

61 นางสาวหสัยาพร หลงจิ 

62 นางสาววานีตา้ ชอบหวาน 

63 นางสาวสุภาพร สีมโนราช 

64 นางสาวชุติมน แซ่เหม่า 

65 นางสาวเขมิกา ค าสุรันทร์ 

66 นางสาวนารีมาน หมดัชะบูรณ์ 

67 นางสาวยวษิฐา รัตนสมาหาร 

68 นางสาวพิชญาพร ชยัแกว้ 
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ล าดับที่                    ชื่อ - สกุล 

69 นางาสาวพทุธชาติ กลบัพงค ์

70 นางสาวชุติมา สรรพโส 

71 นางสาวพรอนงค ์ เช่ียวเล่ียน 

72 นางสาวรจนา หนูด า 

73 นางสาวธนัญลกัษณ์ กานตสมัพนัธ์ 

74 นางสาวธิดารัตน์ บุญรัตน ์

75 นางสาวฟารีดา้ รอดกบุ 

76 นางสาวจิตติมา เพง็จุน 

77 นางสาวธนัยพร ดวงไฟ 

78 นางสาวรัชตว์ดี อุบลขาว 

79 นางสาวแคทลียา เส็งขาว 

80 นายภาณุพงศ ์ อินทสุวรรณ 

81 นายธวชัชยั สายสุณี 

82 นางสาวณฐันิช ภกัดี 

83 นางสาวเยาวลกัษณ์ แซ่กวัง่ 

84 นางสาวสุธิดา ยอ่งเซ่ง 

85 นายกสานต ์ คงถาวร 

86 นางมญัชุพร ไมท้องงาม 

87 นางสาวทิพวรรณ ศนัสนะวศิิษฎ ์

88 นางสาวสรวรรณ ศรีเมือง 

89 นางสาวกนกวรรณ สิกขากลู 

90 นางสาวณฎัฐธิดา เจ้ียงเตม็ 

91 นางสาวลดัดาวลัย ์ เตม็ตระกลู 

92 นางสาวจารุวรรณ จงอกัษร 

93 นางสาวปรียานนัท ์ พนัธ์สุข 

94 นางสาวนูรีซนั ชอบงาม 

95 นางสาวเยาวลกัษณ์ ทองค า 

96 นางสาวนภาพร บุญชู 

97 นางสาวอินธาธร นิลอนนัต ์

98 นายศุภวชิญ ์ พรหมเทพ 

99 นางสาวธิดารัตน์ หยดยอ้ย 
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ล าดับที่                    ชื่อ - สกุล 

100 นางสาวอาจรีย ์ แกว้สงัข ์

101 นายสิรณชั จนัทราช 

102 นางสาวสุรัษยา ทองปลอ้ง 

103 นางสาวกญัภิรมย ์ เก้ือก่อแกว้ 

104 นางสาวอิงนภา จารุวณั 

105 นางสาวธิดาทิพย ์ ปานทอง 

106 นางสาวสุรภา ทองรอด 

107 นางสาวซาฟาร่า บิลหมดั 

108 นางสาวอิสรีย ์ แกว้ศรีเพช็ร 

109 นางสาวเวธกา จอมสวา่ง 

110 นางสาวธญัสินี ด าแกว้ 

111 นางสาวอภิสรา บวัสม 

112 นางสาวถิรนนัท ์ รัตนพนัธ์ 

113 นางสาวบุญยาพร หนูช่วย 

114 นางสาวลลภสั ยงัช่วย 

115 นางสาวอรอนงค ์ มีบุญ 

116 นางสาวรัตชดาพร ใจบุญ 

117 นางสาวธนัยพร คุม้มาลยั 

118 นายธนากร สายสหสั 

119 นางสาวฮานีฟา หมดันุย้ 

120 นางสาวชลีณา บิลหมนั 

121 นางสาวนนัทินี สายสล า 

122 นายวศิรุต โส๊ะหมดั 

123 นางสาวปารีตา้ ไชยบญัดิษฐ ์

124 นางสาวศศินา ตาหลี 

125 นางสาวสุพตัรา สุวรรณรัตน์ 

126 นางสาวสุพรรณศา ไพรดุก 

127 นางสาวจินตจุ์ฑา วชิิตบุตร 

128 นายณฐัพงษ ์ ตาแกว้ 

129 นางสาวกนกพร เล่ียนกุย้เหง้ 

130 นางสาวเมฆขลา เตชยั 
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ล าดับที่                    ชื่อ - สกุล 

131 นางสาวสิริกญัญา จนัทร์แกว้ 

132 นางสาวนวพร พรหมมา 

133 นางสาวฐิติมน กาญจนอกัษร 

134 นางสาวธญัญรัตน์ สิงห์หนูด า 

135 นางสาวนฤมล วงศม์ัน่กิจการ 

136 นางสาวพิมพช์นก เนินทอง 

137 นางสาวทวพิา ดวงสุวรรณ 

138 นางสาวฐานิช อินนนัชยั 

139 นางสาวฐิตารีย ์ อคัรสินวชัรากลุ 

140 นางสาวซูวยับะห์ แกมะ 

141 นางสาวพชัรพร บุญยอด 

142 นางสาววาทินี มณีรัตน์ 

143 นางสาวซิลม่ีย ์ เจ๊ะพงศ ์

144 นางสาวพรสุดา จนัทร์พนัธ์ 

145 นางสาวอนงคน์าถ อุไรวงค ์

146 นายอธิราช เสะยามา 

147 นางสาวนนัทนชั อนุสาส์น 

148 นางสาวปวริศา สงวนเขียว 

149 นางสาวขวญัเรือน คชวงค ์

150 นางสาวพรนภา จินดารัตน ์

151 นางสาวอาทิตยา ยิม้ยอ่ง 

152 นางสาวอสัมา พิทกัษคุ์มพล 

153 นางสาวจิราพร ทองเปรม 

154 นางสาววริากานต ์ อยูเ่อ่ียม 

155 นางสาวณิชากานต ์ นวลมงัสอ 

156 นางสาวนฤมล แกว้เพง็ 

157 นางสาวอญัธิตา คงแกว้ 

158 นางสาวนทัรียา สญัญา 

159 นางสาวกิตติยา ประมยัพิมพ ์

160 นางสาวสิริวมิล วฒันราษฎร์ 

161 นายศรัณย ์ วงัปรีชา 
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ล าดับที่                    ชื่อ - สกุล 

162 นางสาวพรพรรณ วงศส์วา่ง 

163 นางสาวชยตุรา หม่ืนสี 

164 นางสาวชลิตา นิลรัตน ์

165 นางสาวณฐันรี ฤทธ์ิดี 

166 นางสาววณัฑการณ์ กณัฐรัตน ์

167 นางสาวจิราภรณ์ คงจินดามณี 

168 นางสาวสุธินี ทนงาน 

169 นางสาวปิยะดา พลูทอง 

170 นางสาวอรอุมา มาศชาย 

171 นางสาวสุจิตรา มาลารัตน์ 

172 นางสาวจิตรวดี ปลดทุกข ์

173 นางสาวธิดารัตน์ สุวรรณชาตรี 

174 นางสาวนิยากร มุสิกรัตน์ 

175 นางสาวการะเกด สุวรรณ 

176 นางสาววริศรา หมัน่ดี 

177 นายเอกสิทธ์ิ ทองแกว้ 

178 นางสาวยรีุวรรณ์ ห่อกลุ 

179 นางสาวสุภาภรณ์ เนตรวนั 

180 นางสาวจิดาภา เพชรรัตน ์

181 นางสาวอรฌา แสงเขียว 

182 นางสาวอสัมา หลีเส็น 

183 นางสาวสุธาทิพย ์ ณะภยัรี 

184 นายธนพฒัน์ ฟองมณี 

185 นางสาวสุกญัญา ปิติภูมิพงศ ์

186 นางสาวองัคณา ภูมิสุข 

187 นางสาวจิราภา แสงมณี 

188 นางสาวชยาภสัร์ ดว้งเลก็ 

189 นางสาววชิชุดา หยง้แกว้ 

190 นางสาวบุญฑริกา นวลนอ้ย 

191 นางสาวสุภาพร อิสภาโร 

192 นางสาวอรอนงค ์ มะนะการ 
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ล าดับที่                    ชื่อ - สกุล 

193 นางสาวปารวรรณ เตม็สงสยั 

194 นางสาววรรณนิสา เรือนแกว้ 

195 นางสาวชนนันทัธ์ ชูวลิยั 

196 นางสาวปิยสุดา มตัซูดะ 

197 นางสาวนิชรี หลีอิ 

198 นางสาวผไทมาส อินจุย้ 

199 นางสาวชีวพร แสวงเชิดพงษ ์

200 นางสาวพิจิตรา สรรพเพทยพิศาล 

201 นางสาวณริสสา นาคสีทอง 

202 นางสาวกอรีเยาะ ศรีสุวรรณ 

203 นางสาวธนญัชนก เบ็ญโส๊ะ 

204 นางสาวอามีหนะ หมดัหมนั 

205 นางสาวศรันยพ์ร เจริญวฒัน ์

206 นางสาวพนชักร นารักษ ์

207 นางสาวจีดารัตน ์ ทองประสม 

208 นางสาวสลิตา นวลศรี 

209 นางสาวชนกนนัท ์ จนัทร์สงค ์

210 นางสาวขวญัฤดี บุญมี 

211 นางสาวกมลพรรณ สุวรรณรัตน์ 

212 นางสาวศิริรัตน ์ หีมจิตร 

213 นางสาวชนกานต ์ คงเพช็รศรี 

214 นางสาวเตชิตา ลาพินีกร 

215 นางสาวอาธิกา ไชยพลู 

216 นางสาวปณิตา สายทองแกว้ 

217 นางสาวชานาถ อินทรจนัทร์ 

218 นางสาวฝนทิพย ์ แกว้ทศัน ์

219 นางสาวสุพชัชา ศรีสาคร 

220 นางสาวลลิตา อินทรัตน ์

221 นางสาวกมุารี อคัรเดชนนัทกลุ 

222 นางสาวปานตะวนั จนัดา 

223 นางสาวไอลดา ด าพลบั 
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ล าดับที่                    ชื่อ - สกุล 

224 นางสาวสิริวมิล แกว้ไชยศรี 

225 นางสาวบุณยนุช พรมเพชร 

226 นางสาวณฐัาพร อมรลกัษณ์ 

227 นางสาววภิาวดี ด าเอ่ียมดี 

228 นางสาวกนกวรรณ สมัฤทธ์ิผล 

229 นายชุติเทพ ทองแกมนาก 

230 นายศุภรินทร์ ทองมาก 

231 นางสาวสิริมา จนัทร์ค าเคีย 

232 นางสาวม่ิงขวญั ทนน ้า 

233 นางสาววรัชยา โชคอ านวย 

234 นางสาวอารีวรรณ เสตะพนัธ ์

235 นางสาวอธิชา ทบัอาษา 

236 นางสาวสาธิตา ตูป้ระกาย 

237 นางสาวฐิตินนัท ์ หลีหมดั 

238 นางสาวฟารีดา หะหนงั 

239 นายสุริยะวฒัน์ ยกถาวร 

240 นางสาวยวษิฐา อุตตะมะมุณีย ์

241 นางสาวกนกวรรณ หนูทิพย ์

242 นางสาวขรินทร์ทิพย ์ ไกรณรงค ์

243 นางสาววารุนนัท ์ ด าขนุนุย้ 

     หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  (หลักสูตร 4 ปี) 

ล าดับที่                    ชื่อ - สกุล 

1 นางสาวญาดา พลเรือน 

2 นายสวติต ์ มนัทรานนท ์

3 นายสุริเยนทร์ สงนวล 

4 นางสาวสุภคัชิณี ชมวงษ ์

5 นางสาวณชัชา บุญสนอง 

6 นางสาวเกศสุดา ทองงาม 

7 นางสาวสินีนาฎ ใหมเผือก 
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ล าดับที่                    ชื่อ - สกุล 

8 นางสาววภิา นิลวรรณ 

9 นางสาววภิาณี นวลมณีย ์

10 นางสาววรรวษิา สายทองอินทร์ 

11 นางสาววริิญญา บินเหลม็ 

12 นางสาวหทยัชนก เส็นหมาน 

13 นางสาวฮาดียะ๊ หมนัเบ็ญหมดั 

14 นางสาวเบญจพร ชนะวรรณโณ 

15 นางสาวนิติภาวดี ทองพรม 

16 นางสาวระววีรรณ ชูศรี 

17 นางสาวปรียาณี วัน่เสง้ 

18 นางสาวญาดาภา ปลดัจ๊ิ 

19 นางสาวนนัทกานต ์ สายเสมา๊ะ 

20 นางสาวพนิดา เก็มมะคุณ 

21 นางสาววรภรณ์ อาจมะเร๊ะ 

22 นางสาวอารียา หมดัสะหริ 

23 นางสาวอริสา หมานหมอควาย 

24 นางสาวสุนิษา อาด า 

25 นางสาวเสาวดี ดินเตบ 

26 นายพีรพงศ ์ พนัธ์ุคง 

27 นางสาวรัตติกาล หีมมะหมดั 

28 นางสาวลลิตา มหาชยั 

29 นางสาวศิริลกัษณ์ ป่ินทอง 

30 นางสาวรดาภคั แกว้สมบูรณ์ 

31 นางสาววชุิดา สนิ 

32 นางสาวตฤณกฤต ศรีหาวงศ ์

33 นางสาวชนาพร ท่าเทศ 

34 นางสาววรียา ลูกหนุมารเจา้ 

35 นางสาววทนัยา บุตรกลดั 

36 นางสาวเบญจพร มะลิสุวรรณ์ 

37 นางสาวจิณห์นิภา มะหมดัเหม 

38 นายชยงักรู พรหมทอง 
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ล าดับที่                    ชื่อ - สกุล 

39 นางสาวสุทธิดา ถุยลา 

40 นายชญานนท ์ ใจเสมอ 

41 นางสาวชฎาพร มานะ 

42 นางสาวณฐักานต ์ อะมรการ 

43 นางสาววจันาลกัษณ์ ศิริวฒัโณ 

44 นางสาวธีรารัตน์ บุญชูประภา 

45 นางสาวองัคณา ผกามาศ 

46 นายธนา ฤทธ์ิด า 

47 นายคมเดช สุวรรณชะนะ 

48 นางสาวสาธิมา ไหมช่วย 

49 นางสาวศศิวมิล แกว้กลัยา 

50 นางสาวอจัจิมา ทา้วนิล 

51 นางสาวสุทธิดา สุขะบุญพนัธ ์

52 นางสาวชญาพร กองสวสัด์ิ 

53 นางสาวภชัรี ตงเหยด 

54 นางสาวเยาวลกัษณ์ ทองสยั 

55 นางสาวสุทธิรักษ ์ ปานแกว้ 

56 นางสาวอาทิตยา สุขเกษม 

57 นางสาวศศิธร พรหมสุวรรณ 

58 นางสาวศุภาวดี ฆงัคมะโน 

59 นางสาวธิดารัตน์ แกว้สวา่งวงศ ์

60 นางสาวศศิกาญจน ์ นกแกว้ 

61 นายลุกมาน ฮะ 

62 นางสาวจารุวรรณ กาบูลย ์

63 นายกววีฒัน์ ทองดี 

64 นางสาวเพญ็ณภา วรีะสุข 

65 นางสาวสุภาวดี นกนอ้ย 

66 นางสาวสุนนัทา ศรีทิพย ์

67 นางสาวปรีชนก ศรีขวญัแกว้ 

68 นางสาวสิริพรรณ จนัทวาท 

69 นายสิทธิพงศ ์ มูสิกะ 

70 นางสาวธีร์วรา เพช็รทองนะ 

71 นางสาวชนิกานต ์ แสงแกว้ 

72 นางสาวอรุณรัตน์ ศรีเมฆ 
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ล าดับที่                    ชื่อ - สกุล 

73 นางสาวสุธิตา ชูมณี 

74 นางสาวเกษรา ตรีไวย 

75 นายเจตริน สิงหะโรทยั 

76 นางสาวยศวดี บุญญะสพั 

77 นางสาวธนภรณ์ ถิระผะลิกะ 

78 นางสาวสุมิตรา ถาราภยั 

79 นางสาวอุษา ชุมวงศ ์

80 นางสาวกลุณฐั เพช็รแกว้ 

81 นางสาวญาณิศา วชิาดี 

82 นางสาวสุภทัรพร แกว้เอก 

83 นางสาวอนงคล์กัษณ์ ชูเสง้ 

84 นางสาวอารยา วรินทร์เวช 

85 นางสาววรัชยา โชคอ านวย 

86 นางสาวธาวนีิ อาจสูศึ้ก 

87 นางสาวสุพรรษา สุดสวาด 

88 นางสาวศศิธร กลัน่ทอง 

89 นายนฐัภทัร ถาวรธรรมรัตน์ 

90 นางสาวสรารัตน์ แซ่ล่ิม 

91 นางสาวฐาปนี เจาะเอาะ 

92 นางสาวอานิญา หมดัสนั 

93 นางสาวณรรถวลั สมนวล 

94 นางสาวธนพร แซ่จอ้ง 

95 นางสาววมิลวรรณ หมุนจ านงค ์

96 นายชูเกียรติ บวัทอง 

97 นางสาวสิรินดา หวนัมาแสะ 

98 นางสาวกิสติน่า เจ๊ะหนุ่ม 

99 นางสาวอุไรพร แกว้ประดิษฐ ์

100 นางสาววลิาศิณี เจริญศิลป์ 

101 นางสาวอุษณี ปานโละ๊ 

102 นางสาวนิภาวรรณ สุขศรี 

103 นางสาวกฤษณา ก้ิมตั้น 

104 นางสาวรุจิราพร ปานอ้ย 

105 นางสาวธญัรัตน์ ชอบหวาน 

106 นางสาวโสรญา พรหมร้ิว 
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  หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  (หลักสูตร 4 ปี เทยีบโอน) 

ล าดับที่                    ชื่อ - สกุล 

1 นางสาวซลัวา หลีเส็น 

2 นายทวกีานต ์ แกว้โชติรุ่ง 

3 นางสาววรรณวนชั หนูนอ้ย 

4 นางสาววชุิตา สมบติัยานุชิต 

5 นางสาวสิริลกัษณ์ ศิลาทอง 

6 นายอมรรัตน ์ ช่วยดิษ 

7 นายบรรณรต จนัทร์ประดิษฐ ์

8 นายเอกนรินทร์ คงชุม 

9 นางสาววรารัตน์ มาศจร 

10 นายรชต รัตนวบูิลย ์

11 นายสมพร เหมทานนท ์

12 นางสาวจนัทนิภา กลุประสิทธ์ิ 

13 นางสาวชนิตา อริยภูชยั 

14 นางสาวญาณจัฉรา มูณีย ์

15 นางสาวณฎัฐา ยนิดีชินเดช 

16 นางสาวอรวรรณ วาเยะ๊ 

17 นางสาวแสงดาว รัจรัญ 

18 นางสาวอญัมณี ทิพยแ์กว้ 

19 นางสาวฮาเดียย ์ ดอเลาะ 

20 นางสาวพรรษชล เฉ่ีอยขนุทด 

21 นางสาวธารารัตน์ ฉุย้ประดบั 

22 นางสาวขวญัฤดี โกยสิน 

23 นางสาวพรกมล ไชยวจิารณ์ 

24 นางสาวจิราภรณ์ ด าชุม 

25 นางสาวเบญจวรรณ สดมีศรี 

26 นางสาวทวพีร เสวกสากคร 
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  หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์  (หลักสูตร 4 ปี ) 

ล าดับที่                    ชื่อ - สกุล 

1 นางสาวสายใย ชินศรี 

2 นางสาวศิริรัตน ์ อนุมาศ 

3 นางสาวกญัญศิ์รดา ป่ินทอง 

4 นางสาววรนิษฐา นวลออง 

5 นางสาววรียา แอเหยบ็ 

6 นางสาวปิยพร ชมช่ืน 

7 นางสาวนาฎตยา เจะดาแม 

8 นางสาวจุฑามาศ ยอดสง่า 

9 นางสาวบุญธิดา โอจนัทร์ 

10 นางสาววชิราภรณ์ ดอกดวง 

11 นางสาวธญัญา เหล่าก าเนิด 

12 นายพีระวฒัน์ โกมล 

13 นางสาวศศิธร วชิรบาล 

14 นางสาวณิชารีย ์ กาญจโน 

15 นางสาวมสัลีน่า กินตาสนั 

16 นางสาวเรณุมาศ จิตตปาโล 

17 นางสาวฮารอฉ๊ะ หอ้งโสภา 

18 นางสาววรัชยา เจะหมะหนนั 

19 นางสาวอารียา ฝันฝา 

20 นางสาวมลฑาทิพย ์ ซอประยรู 

21 นางสาวภทัรวดี ด าคลา้ย 

22 นางสาวสิรินนั สกลุราช 

23 นางสาวธนภรณ์ พรหมทอง 

24 นางสาวหน่ึงฤดี ศรีสมบูรณ์ 

25 นางสาวศิริพร มากประเสริฐ 

26 นางสาวกนกวรรณ สุธิตะพนัธ์ 

27 นางสาวนภาพร เสง้สกลู 

28 นางสาวสมชัญา ลีละกลุ 

29 นางสาวกณัฐิกา บริเพชร 

30 นางสาวกรกช ศรีใหม 
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ล าดับที่                    ชื่อ - สกุล 

31 นางสาววนิดา ค าหอม 

32 นางสาวสุดารัตน์ เนียมรัตน ์

33 นายกาแมล มะมูแร 

34 นางสาวกานตธิ์ดา หินนอ้ย 

35 นายคเณศ ประกบัสิน 

36 นายเนติศกัด์ิ คงแกว้ 

37 นางสาวชมพนุูช เกิดเกียรติเพชร 

38 นางสาวพชัริดา ทองขาว 

39 นางสาววรรนิษา หนูจนัทร์ 

40 นางสาวจอมขวญั ราชสีห์ 

41 นางสาวฮนัน่า สุวรรณชาตรี 

42 นางสาวรัชดากร พรหมอ่อน 

43 นางสาววนิดา รัตนพร 

44 นางสาวปริตา บุญนอ้ย 

45 นางสาวณฐัติยา หมดัสุวรรณ์ 

46 นางสาวพชัรี ทองมะลิ 

47 นางสาวอรวี พิมมาดี 

48 นางสาวสุพตัรา ผอ่งสุวรรณ์ 

49 นางสาวปาลิตา กาญจนม่ิง 

50 นางสาวพรนพิศ พนัธ์ดอ้หลา้ 

51 นางสาวสุดารัตน์ เพง็เกล้ียง 

52 นางสาวรติมา ลกัษณะเลขา 

53 นางสาวสุปรียา ผลาวรรณ์ 

54 นางสาวอารีย ์ รัตนมุณี 

55 นายปิยะรัฐ เจ่ียงยี ่

56 นางสาวรจนา ชูแกว้ 

57 นายธวชัชยั พวงแกง้ 

58 นางสาวรัตนา ขวญัสุด 

59 นางสาววยิะดา โจง้บุตร 

60 นายพิเชษฐ ์ หวงัสง่า 

61 นางสาวสายใจ สุดลึก 
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ล าดับที่                    ชื่อ - สกุล 

62 นางสาวปิลนัรนี หอ้งล่อง 

63 นางสาวอษัฎาพร รักสกลุ 

64 นางสาวญานาวยีะ๊ บินเส็น 

65 นางสาวอาฉ๊ะ สุขแสง 

66 นางสาวพิมพา สาเร็ม 

67 นางสาวอุไร  บินหมดั 

68 นางสาวอรทยั ทองชุมนุม 

69 นางสาวทศันีย ์ สงัขท์อง 

70 นางสาวเกษรินทร์ ไชยศรี 

71 นางสาวจารุวรรณ คงพนู 

72 นางสาวรัตนา ปิดชิด 

73 นางสาวจณญัญา สุขเกษม 

74 นางสาววาสิณี ชูมาลยั 

75 นางสาวสุวนนัท ์ มีมาก 

76 นางสาวพิมพอ์ปัสร หมอแกว้ 

77 นางสาวนิรัญชยา ดุลสาและ 

78 นางสาวภคัจิรา ชูเชิด 

79 นางสาวธญัรัตน์ ชอบหวาน 

80 นางสาวธีรดา แกว้อุทยั 

81 นางสาวจุฑาพร บุญสิงห์ 

82 นางสาวจิตตมาส เช้ือช่วยชู 
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