
ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ โครงการรับเขา

1 611110241 นางสาวกชกร รัตนประภากร รอบ2  (โควตา)

2 611110242 นางสาวกรชวัล ประทุมวัน รอบ3

3 611110243 นางสาวกฤษณา เงินทองแดง รอบ1

4 611110244 นายกษมา ชัยชนะ รอบ2  (โควตา)

5 611110245 นางสาวกัญญาภัทร บุตรปะสะ รอบ2  (โควตา)

7 611110247 นายกุลธนา กองใจ รอบ2  (โควตา)

8 611110248 นางสาวกุลนันทน วงคสูง รอบ2  (โควตา)

9 611110249 นางสาวเกษนภา พรายแกว รอบ2  (โควตา)

10 611110250 นายโกเมศ คงทอง รอบ3

11 611110251 นายคมสันต เขียวมัง รอบ3

12 611110252 นางสาวจินตศุจี อุนเรือน รอบ2  (กีฬาเดน)

13 611110253 นางสาวจิรัฐยา นิลขํา รอบ2  (โควตา)

14 611110254 นางสาวจิราภา จําปา รอบ2  (โควตา)

15 611110255 นายจิรายุทธ มะโนรส รอบ2  (โควตา)

16 611110256 นางสาวจิรารัตน วงศวชิระนนท รอบ3

17 611110257 นายชญานนท ทาธิจันทร รอบ2  (โควตา)

18 611110258 นางสาวชนกนันท เฉลิมบุญ รอบ3

19 611110259 นางสาวชมพูนุท สนสับ รอบ2  (โควตา)

20 611110260 นางสาวชลนิภา ปนตาสา รอบ2  (โควตา)

21 611110261 นางสาวญาติกา เตชปญญาสิริ รอบ2  (โควตา)

22 611110262 นางสาวณัฏฐนิชา ธรรมปญญา รอบ2  (โควตา)

23 611110263 นางสาวณัฏฐวรรณ กายอด รอบ2  (โควตา)

24 611110264 นางสาวณัฐชา เชื้อประเสริฐ รอบ2  (โควตา)

25 611110265 นายณัฐภัทร จินดาหลวง รอบ3

26 611110266 นางสาวณัฐรดา นาครวัฒน รอบ3

27 611110267 นายดารากร สรรคประสิทธิ์ รอบ3

รายชื่อนักศึกษา  สาขาวิชากายภาพบําบัด  ชั้นปที่ 1

ปการศึกษา  2561
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ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ โครงการรับเขา

28 611110268 นางสาวดารารัตน เจริญวรรณะสุข รอบ3

29 611110269 นางสาวติสรนี ดํารงคพานิช รอบ2  (โควตา)

30 611110270 นายธนวัฒน พิพัฒน รอบ3

31 611110271 นางสาวธนัชพร ธนัญชัย รอบ2  (โควตา)

32 611110272 นายธฤต เพ็ญภาคกุล รอบ3

33 611110273 นางสาวธวัลหทัย ศรีสวาง รอบ2  (โควตา)

34 611110274 นางสาวธัญชนก ปวงคํา รอบ2  (โควตา)

35 611110275 นางสาวธัญพิสุทธิ์ ภูจําปา รอบ3

36 611110276 นางสาวธิดาทิพย รินเขียว รอบ2  (โควตา)

37 611110277 นางสาวธีรนาฏ ทาทอง รอบ2  (โควตา)

38 611110278 นางสาวนันทชพร ใหลตระกูล รอบ2  (โควตา)

39 611110279 นางสาวนิธยาภรณ กานอย รอบ2  (โควตา)

40 611110280 นางสาวเบญญาภา อินทรเพ็ญ รอบ2  (โควตา)

41 611110281 นางสาวประวิชญา พิละกันทา รอบ2  (โควตา)

42 611110282 นางสาวปรีชญา แสนแสน รอบ2  (โควตา)

43 611110283 นางสาวปณชญา แดนชวลิต รอบ3

44 611110284 นายปยพัชร สุริยะคฑาวัฒน รอบ2  (โควตา)

45 611110285 นางสาวพลอยชมพู เหลาเจริญกิจชัย รอบ3

46 611110286 นางสาวพัชรดา วังใน รอบ2  (โควตา)

47 611110287 นางสาวพัชรอัมพร รัตนเดชานาคินทร รอบ2  (โควตา)

48 611110288 นางสาวพิชชากร กลัดนุม รอบ3

49 611110289 นางสาวพิมพพิสุทธิ์ ตั้งนพวรรณ รอบ3

50 611110290 นางสาวฟาอักษร ภาระจํา รอบ2  (โควตา)

51 611110291 นายภพทัฬห บุญเฉลย รอบ2  (โควตา)

52 611110292 นางสาวภัทรภร ตาเจริญเมือง รอบ2  (โควตา)

53 611110293 นางสาวภูริชญา ศุภวนานุสรณ รอบ3

54 611110294 นายยศกร ลนเหลือ รอบ3

55 611110295 นางสาววรินทร ธรรมชัยตา รอบ2  (โควตา)

56 611110296 นางสาววริศรา ชัยเจริญชาติ รอบ2  (โควตา)
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ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สถานะ โครงการรับเขา

57 611110297 นางสาวศิรดา เดิมคลัง รอบ3

58 611110298 นายศิริศักดิ์ คลายเเสง รอบ3

59 611110299 นางสาวศุจินธรา หมันเส็น รอบ2 (ศอบต.)

60 611110300 นางสาวศุภิสรา แจงจิตร รอบ3

61 611110301 นายสิรวิศ อุนบาน รอบ3

62 611110302 นางสาวสิริรัตน ปญญาธิ รอบ2  (โควตา)

63 611110303 นางสาวสิริวิภา กองคํา รอบ1

64 611110304 นางสาวสุฮัยณี มะแอ รอบ2 (ศอบต.)

66 611110306 นางสาวหทัยรัตน ทรายสมุทร รอบ2  (โควตา)

67 611110307 นางสาวออมอารีย นามอยู รอบ2  (โควตา)

68 611110335 นายจิรวัฒน ชูทอง รอบ4

69 611110336 นายฉัตรชัย เตียจันทรพันธุ รอบ4

70 611110337 นางสาวธัญพิชชา โควจิริยะพันธุ รอบ4

71 611110338 นายสุตฤกษ ธีรสิงห รอบ4

72 611110339 นางสาวสุพิชญา พิทาคํา รอบ4

73 611110340 นางสาวสุวิมล โชติชอบ รอบ4

74 611110341 นางสาวอรณิชา หาญจริง รอบ4
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ลําดับ รหัส สถานะ โครงการรับเขา

1 601110262 นางสาว                                                                          กมลชนก สุทธคุณ โควตาภาคเหนือ

2 601110263 นางสาว                                                                          กมลพรรณ เครือมูล โควตาภาคเหนือ

3 601110264 นางสาว                                                                          กรกช อยูไสว โควตาภาคเหนือ

4 601110266 นาย                                                                             กรวรรธน หนูชู ADMISSIONS

5 601110267 นาย                                                                             กรวิชญ เจริญเมือง ADMISSIONS

6 601110269 นาย                                                                             กันตธีร วรรณคํา ADMISSIONS

7 601110270 นางสาว                                                                          กาญจนา พูลพันธ ADMISSIONS

8 601110271 นางสาว                                                                          เขมิกา อัมพรอรุณ ADMISSIONS

9 601110272 นางสาว                                                                          คันธมาทน ธรรมชาติ ADMISSIONS

10 601110274 นางสาว                                                                          จุฑามาศ คําบุญ โควตาภาคเหนือ

11 601110275 นาย                                                                             เจตนิพัทธ จันทรเนตร ADMISSIONS

12 601110276 นางสาว                                                                          ชณัฐฎา แนบสนิทธรรม ADMISSIONS

13 601110277 นางสาว                                                                          ชนกนันท สันติวงค ADMISSIONS

14 601110279 นางสาว                                                                          ฐิติรัตน จองวัฒนากิจ โควตาภาคเหนือ

15 601110281 นาย                                                                             ณภัทร นันทธรภัค ADMISSIONS

17 601110283 นาย                                                                             ณัฏฐภูมิ สฤษดิกุล โควตาภาคเหนือ

18 601110284 นาย                                                                             ณัฐดนัย อุตสุข ลาพัก 1-2 /2561 โควตาภาคเหนือ

19 601110285 นางสาว                                                                          ณัฐธิดา วันยะ ADMISSIONS

20 601110286 นางสาว                                                                          ณีรนุช ศิริวัฒนานุรักษ ADMISSIONS

21 601110287 นาย                                                                             ทรรศน อองสกุล ADMISSIONS

22 601110288 นางสาว                                                                          ทอภัค ชื่นวิไลทรัพย ADMISSIONS

23 601110289 นางสาว                                                                          ธัญธกานต สายทอง ADMISSIONS

24 601110290 นางสาว                                                                          ธาราภรณ ใจกวาง โควตาภาคเหนือ

25 601110291 นาย                                                                             นนทพัทธ คําปน ADMISSIONS

26 601110292 นางสาว                                                                          นูรไอนี แวสะมะแอ โครงการ ศอ.บต.

27 601110293 นางสาว                                                                          บัณฑิตา ชัยศักดิ์ โควตาภาคเหนือ

รายชื่อนักศึกษา  สาขาวิชากายภาพบําบัด  ชั้นปที่ 2

ปการศึกษา  2561

ชื่อ-สกุล



ลําดับ รหัส สถานะ โครงการรับเขาชื่อ-สกุล

28 601110296 นางสาว                                                                          พรรษมน วีระนรพานิช โควตาภาคเหนือ

29 601110297 นางสาว                                                                          พัชราภา รัตนสุทธดา ADMISSIONS

30 601110298 นางสาว                                                                          พัณณิตา โหละสุต โควตาภาคเหนือ

31 601110299 นางสาว                                                                          พิชามญชุ พิมสาร ADMISSIONS

32 601110301 นางสาว                                                                          แพรศุลี สุขปอม ADMISSIONS

33 601110302 นาย                                                                             ภูชิต อักษรดี โควตาภาคเหนือ

34 601110303 นางสาว                                                                          เมทิกา จันทรหอม โควตาภาคเหนือ

35 601110304 นาย                                                                             ยศธรรม นันทฤทธิ์ ADMISSIONS

36 601110305 นางสาว                                                                          รังษิยา กันทะลา ADMISSIONS

37 601110306 นางสาว                                                                          รัตศิมา ศิริโสภณ ADMISSIONS

38 601110308 นางสาว                                                                          รุงรัชชา อรามแสงเทียน โควตาภาคเหนือ

39 601110309 นาย                                                                             วงกรต จาดเปรม ADMISSIONS

40 601110310 นางสาว                                                                          วนิชยา หมอปา โควตาภาคเหนือ

41 601110311 นางสาว                                                                          วรินทร โชติชวง โควตาภาคเหนือ

42 601110312 นาย                                                                             วรินทร วรรณวัต ADMISSIONS

43 601110313 นาย                                                                             วีรกร คําวาง ADMISSIONS

44 601110315 นางสาว                                                                          สาธิตา สืบสิน ADMISSIONS

45 601110317 นาย                                                                             สุจิระ วานิชดี ADMISSIONS

46 601110318 นางสาว                                                                          สุชัญญา ดิลกประพฤทธิ์ โครงการพัฒนาอมกอย

47 601110319 นางสาว                                                                          สุณัฐชา ไครยะ เยาวชนดีเดนกีฬา

48 601110320 นางสาว                                                                          สุธาสินีวัฒน บุญเรืองทา ADMISSIONS

49 601110322 นางสาว                                                                          สุภาภรณ อิ้มทับ โควตาภาคเหนือ

50 601110323 นางสาว                                                                          อทิตยา ปญญาคง โควตาภาคเหนือ

51 601110324 นางสาว                                                                          อนัญญา ศรีทอง ADMISSIONS

52 601110325 นาย                                                                             อนุชา อินตะนา ADMISSIONS

53 601110326 นาย                                                                             อัครพล เกษียรธาดานนท โควตาภาคเหนือ

54 601110327 นางสาว                                                                          อัจฉราพร สุขรมย ADMISSIONS

55 601110328 นาย                                                                             อับดุลการีม สมะแอ โครงการ ศอ.บต.



ลําดับ รหัส สถานะ โครงการรับเขา หมายเหตุ

1 551110332 นาย อมรพันธ บัวผัน

2 581110244  นางสาว วิภา อาทิตยอุไร ลาพัก 1/2561 โอนยายรังสีเทคนิค

3 591110272 นางสาว กมลนัทธ นิลคํา โควตาภาคเหนือ

4 591110273 นางสาว กรพิชญา พิทักษ ADMISSIONS

5 591110275 นางสาว กัญญวรา วรพงศธร โควตาภาคเหนือ

6 591110276 นางสาว กัญญาณัฐ อุทธา โควตาภาคเหนือ

7 591110277 นางสาว จันทกานติ์ พชรบัณฑิตวงศ ADMISSIONS

8 591110278 นาย จิตตศักดิ์ สุนทรทิพย รับรวมจากม.สงขลา

9 591110279 นาย จิรสิน ทองตัน รับรวมจากม.สงขลา

10 591110280 นางสาว จิลมิกา ธนโกไสย ADMISSIONS

11 591110281 นางสาว จุฑาธิป ศรีอาภรณ ADMISSIONS

12 591110282 นางสาว จุฑามาศ ชํานาญ โควตาภาคเหนือ

13 591110283 นางสาว จุฑามาศ ปฐมธรรมการ ADMISSIONS

14 591110284 นาย ชยทัต โชคทรัพยสถิต ADMISSIONS

15 591110285 นางสาว ชุติกาญจน มวงยอย ADMISSIONS

16 591110286 นางสาว ชุตินิษฐ บุญสุริยพันธ ADMISSIONS

17 591110287 นาย ณฏฐภพ จิรนัยราดุล โควตาภาคเหนือ

18 591110290 นางสาว ณัฐพร ใจชมชื่น ADMISSIONS

19 591110291 นางสาว ณัฐวดี รําไพพนาลี โครงการพัฒนาอมกอย

20 591110292 นางสาว ณัฐวดี วัชรประไพพันธ ADMISSIONS

21 591110294 นาย ธนกร พวงจิตร ADMISSIONS

22 591110295 นางสาว ธนัชชา ใจใหญ โควตาภาคเหนือ

23 591110297 นางสาว ธัญชนก จันทรกอน โควตาภาคเหนือ

24 591110298 นางสาว ธัญชนก ทีฆาวงค ADMISSIONS

25 591110299 นางสาว ธันยพร เจริญพงศ โควตาภาคเหนือ

26 591110300 นาย ธีระธาดา จีนจะโปะ เยาวชนดีเดนกีฬา
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27 591110301 นางสาว นนทิยา หิรัญพิพัฒนพงศ โควตาภาคเหนือ

28 591110302 นางสาว นันทนา จันทวี เด็กดีมีที่เรียน

29 591110303 นางสาว นัยนปพร สุทธสิริ โควตาภาคเหนือ

30 591110304 นางสาว นาบีฮะห วานิ โครงการ ศอ.บต.

31 591110305 นาย ปฏิภาณ หาญธนพานิช โควตาภาคเหนือ

32 591110306 นางสาว ปนัดดา รารื่น ADMISSIONS

33 591110307 นาย พงศภัทร เชื้ออินตะ เยาวชนดีเดนกีฬา

34 591110308 นาย พฤทธิ์ พิกุลทอง รับรวมจากม.สงขลา

35 591110309 นาย พลังธรรม ทับทิม โควตาภาคเหนือ

36 591110310 นางสาว พิชาพร ธรรมชัย ADMISSIONS

37 591110311 นาย พิทวัส วรรณภิระ โควตาภาคเหนือ

38 591110312 นางสาว พิมพชนก ไชยวรรณ ADMISSIONS

39 591110313 นาย เพชร พากเพียร ADMISSIONS

40 591110314 นาย มฆวัน ศิริวรรณ เด็กดีมีที่เรียน

41 591110315 นางสาว มยุรา มหาวรรณ โควตาภาคเหนือ

42 591110316 นางสาว รุงตะวัน ใจกลา โควตาภาคเหนือ

43 591110317 นางสาว วณัชยา ยาวิชัย ADMISSIONS

44 591110318 นางสาว วณัฐศรา เตมียะ ADMISSIONS

45 591110319 นางสาว วนัชพร วิชญาณรัตน ADMISSIONS

46 591110320 นางสาว วรรณพร มาภิวงค ADMISSIONS

47 591110321 นางสาว วริษฐา พชรปรีชา ADMISSIONS

48 591110322 นางสาว วาสนา งวยเตจา ADMISSIONS

49 591110323 นางสาว วิชญา นอยบางยาง ADMISSIONS

50 591110324 นางสาว วิมลวรรณ แสนศรี ADMISSIONS

51 591110326 นางสาว ศรันยพร บัวศรี เด็กดีมีที่เรียน

52 591110327 นาย ศุภณัฐ ไทยประสิทธิ์ ADMISSIONS

53 591110330 นางสาว สกุลรักษ กลอมเกลา โควตาภาคเหนือ

54 591110331 นางสาว สลิลทิพย เดชะ ADMISSIONS



ลําดับ รหัส สถานะ โครงการรับเขา หมายเหตุชื่อ-สกุล

55 591110332 นาย สิริราช เวศยพิรุฬห ADMISSIONS

56 591110333 นางสาว สุพรรณษา สุภา โครงการพัฒนาอมกอย

57 591110334 นาย เสฏฐวุฒิ แสนมา ADMISSIONS

58 591110335 นาย อธิวัฒน สุวรรณชาติ ADMISSIONS

59 591110337 นางสาว อภิญญา กันทะดง โควตาภาคเหนือ

60 591110338 นาย อมรภัทร ไขสุวรรณ ADMISSIONS

61 591110339 นางสาว อรณัฐ รัชตจิระโยธิน ADMISSIONS

62 591110340 นาย อายุวัฒน  มนตเดช ADMISSIONS



ลําดับ รหัส สถานะ โครงการรับเขา

1 571110137 นางสาว ณัฐชนก สภาเอี่ยมจิตร

2 571110145 นางสาว ธัญญเรศ จิตนาน

3 571110277 นางสาว กัญญาพัชร ปนเจริญ โควตา

4 571110314 นาย ปรัชญา ยาวิสิทธิ์ โควตา

5 571110339 นางสาว สุพิชญา กัลยา ทบวง/แอดมิชชั่น

6 571110341 นางสาว สุพิทชา ลิ้มสมมุติ โควตา

7 571110343 นาย อภินันต เสนปน ทบวง/แอดมิชชั่น

8 581110266 นางสาว กมลชนก กอนแกว เรียนดีกีฬา

9 581110267 นางสาว กฤษฎาพร ชัยยะ ทบวง/แอดมิชชั่น

10 581110268 นางสาว กัญญาณัฐ วันทนียวงค ทบวง/แอดมิชชั่น

11 581110269 นางสาว กาญจนา จุลพันธ เด็กดีมีที่เรียน

12 581110270 นางสาว กาญจวัส แสงวิริยภาพ ทบวง/แอดมิชชั่น

13 581110271 นางสาว กานตชนิต อินยะบุตร โควตา

14 581110273 นางสาว กานติรัตน ยะจา โควตา

15 581110274 นางสาว กุลธิดา พรมถาวร โควตา

16 581110275 นางสาว กุศลิน คําตื้อ โควตา

17 581110276 นางสาว เกวลิน อุดเครือ ทบวง/แอดมิชชั่น

18 581110277 นางสาว จิตรลดา ชวนมา เด็กดีมีที่เรียน

19 581110278 นางสาว จิตรสินี ชอเรืองศักดิ์ โควตา

20 581110280 นางสาว จุลลดา ผิวทอง โควตา

21 581110281 นางสาว เจนจิรา จิตธรรม ทบวง/แอดมิชชั่น

22 581110282 นางสาว ชนากานต จันปลั่งสิริกุล ทบวง/แอดมิชชั่น

23 581110283 นาย ชนานับ เชี่ยวชาญ โควตา

24 581110284 นาย เชาวลินทร คีรีวรรณ โควตา

25 581110285 นางสาว ณัฐกานต รุงเรือง ทบวง/แอดมิชชั่น

26 581110286 นางสาว ณัฐจงกล กิจชวโรจน โควตา
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27 581110287 นาย ณัฐพงศ ชัยชนะวิโรจน ทบวง/แอดมิชชั่น

28 581110288 นาย ณัฐพล จุมแกว โควตา

29 581110289 นางสาว ณัฐริกา ไชยมงคล ทบวง/แอดมิชชั่น

30 581110290 นางสาว ธนพร ไชยปน เด็กดีมีที่เรียน

31 581110291 นาย ธนพล ชินกังวาลวงศ โควตา

32 581110293 นางสาว ธนาภา ตูจินดา เด็กดีมีที่เรียน

33 581110294 นางสาว ธมนพรรณ แสงสุข เด็กดีมีที่เรียน

34 581110295 นาย ธัชพล โพธิพงศา ทบวง/แอดมิชชั่น

35 581110296 นางสาว ธัญชนก สุภาวรรณ ทบวง/แอดมิชชั่น

36 581110297 นาย ธัญยพิสิษฐ เจียมศุภกร โควตา

37 581110298 นาย นพดล ปงคํา โควตา

38 581110299 นาย นันทิพัฒน เอี่ยวเฮ็ง ทบวง/แอดมิชชั่น

39 581110300 นาย บารเมษฐ ออนประไพ โควตา

40 581110301 นางสาว บุสริน คาวิจิตร โควตา

41 581110302 นางสาว พัชรพร ทีฆาวงค โควตา

42 581110303 นางสาว พัฒนนรี เสียงใส ทบวง/แอดมิชชั่น

43 581110304 นางสาว พิชชา รติรังสี โควตา

44 581110305 นาย พิทยา พรหมสุวรรณ โควตา

45 581110306 นาย พิทักษชาติ รักศรี โควตา

46 581110307 นาย พีรวัฒน บุญครอบ เด็กดีมีที่เรียน

47 581110308 นางสาว แพรรพิชญ สุขรัตนสกุล ทบวง/แอดมิชชั่น

48 581110309 นางสาว ภัทรกร นากาจิมา โควตา

49 581110310 นางสาว ภัทราวิณี กมลอารี โควตา

50 581110311 นางสาว ภาภิชภัทร ศรีแพนบาล ทบวง/แอดมิชชั่น

51 581110312 นางสาว มณทิรา แกวรากมุข ทบวง/แอดมิชชั่น

52 581110314 นาย ยุทธภูมิ จินะรักษ ทบวง/แอดมิชชั่น

53 581110315 นาย รัตนธร เพ็ชรถม ทบวง/แอดมิชชั่น

54 581110316 นางสาว ไรมี โสะ ศอ.บ.ต.

55 581110317 นางสาว วรดา เตจะนอย โควตา



ลําดับ รหัส สถานะ โครงการรับเขาชื่อ-สกุล

56 581110319 นางสาว วรฤทัย มหาคชาบดีกุล ทบวง/แอดมิชชั่น

57 581110321 นางสาว ศิรินทิพย โพธิยอด โควตา

58 581110322 นาย ศิริภูมิ เหลืองศรีสกุล โควตา

59 581110324 นาย ศิวดล ใจมะโน ทบวง/แอดมิชชั่น

60 581110325 นางสาว ศุภสิริ คุณรัตน โควตา

61 581110326 นางสาว ศุวณี วงษเงิน ทบวง/แอดมิชชั่น

62 581110327 นางสาว สกาวเดือน สุริยวงศ โควตา

63 581110328 นางสาว สิรามล ศรกลา โควตา

64 581110329 นางสาว สิริกาญดา ชาครเมตตากุล เด็กดีมีที่เรียน

65 581110330 นางสาว สิรินาถ จันทรดี ทบวง/แอดมิชชั่น

66 581110331 นางสาว สิริยากร เหมอุดม โควตา

67 581110332 นาย สุพัชชา กองหาโคตร โควตา

68 581110333 นางสาว สุรัตนา พันธพาณิชยกุล โควตา

69 581110334 นางสาว สุวิชญา กาละสุข โควตา

70 581110335 นางสาว หทัยภัทร เรือนแกว โควตา

71 581110336 นางสาว อภิญญา ผาสุตะ ทบวง/แอดมิชชั่น

72 581110337 นางสาว อรญา เห็มกัณฑ เด็กดีมีที่เรียน

73 581110338 นางสาว อรนุช ปยะรัตนเวชกุล ทบวง/แอดมิชชั่น

74 581110339 นาย อลงกรณ วีระคํา ทบวง/แอดมิชชั่น

75 581110340 นางสาว อัญมณี ตามคุณ ทบวง/แอดมิชชั่น

76 581110341 นาย อัษฎาวุธ เมธะพันธุ ทบวง/แอดมิชชั่น

77 581110342 นาย เอกอนันต จิตตฤกษ ทบวง/แอดมิชชั่น
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