
หนา้ 1/2

ล ำดับ เลขประจ ำตัว

1 220201001 นางสาว กวิสรา อาภาประสิทธ์ิ

2 220201002 นางสาว กัญญณิช ทองนุ่ม

3 220201003 นาย กิตติพงษ์ เนลเลอร์

4 220201004 นางสาว เจณิศา อุชชิน

5 220201005 นางสาว ชลิดา สะมะถะ

6 220201006 นางสาว ฑนภรณ์ สมฟอม

7 220201007 นางสาว ณัฏฐ์ภาสรณ์ แก้วศรีงาม

8 220201008 นางสาว ณัฐนรี แสงจันทร์

9 220201009 นาย ติณณภพ ศาสตร์สิริสมบัติ

10 220201010 นาย ธนธรณ์ สิริยุตตะ

11 220201011 นาย ธนพงษ์ ชิบาตะ

12 220201012 นางสาว บุรัชกร โพนค า

13 220201013 นางสาว ปภาวรินทร์ ชีรานนท์

14 220201014 นางสาว ปริยาณิษา เกียรติธ ารงวสุ

15 220201015 นางสาว พรนภัส น้อยธรรมศักด์ิ

16 220201016  นางสาว พรสุวรรณ รุ่งเรือง

17 220201017 นางสาว พิชญา ไชยสิงห์

18 220201018 นางสาว วรัชนันท์ ค ามานะ

19 220201019 นางสาว สุชาดา บรรเทาพิษ

20 220201020 นางสาว สุรัสวดี วงษ์วีระกุล

21 220201021 นางสาว ไอริณณ์ พงษ์ไพบูลย์

22 220201022 นางสาว จิดาภา อุดมพล

23 220201023 นางสาว ณัฐพร วินิจฉัยกุล

24 220201024 นางสาว เกริดา ชันรัชชานนท์

25 220201025 นางสาว นัฐกิรตา สุนันต๊ะ

26 220201026 นางสาว กุญช์ณัฏฐา คงทัพ

27 220201027 นางสาว หทัยกานต์ สิงหพันธ์

28 220201028 นางสาว จิณณพัต อัครวิพุธ

29 220201029 นางสาว วรรณพรรษา เหลารอด

30 220201030 นางสาว ทิพรันน์ สิโตทัย

31 220201031 นาย ชลิต กาญจนบัตร

32 220201032  นาย ปัญญวัต ส ารวยร่ืน

33 220201033 นางสาว อุษณิษา จีรังสวัสด์ิ

34 220201034 นางสาว กานติมา สุคันธเมศ

วิทยำลัยเซนต์หลุยส์

 คณะจิตวิทยำ 

ช้ันปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565
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35 220201035 นาย ธนพัฒน์ สุมาร

36 220201036 นางสาว ศศิธร สวัสด์ิวงศ์

37 220201037 นางสาว กลรัตน์นรา วริศเรืองวงษ์

38 220201038 นางสาว อักษราภัค ผาแก้ว

39 220201039 นางสาว ลลิดา โลหะชาละ

40 220201040 นางสาว นันทมาศ กาละวัน

41 220201041 นางสาว ทิพปภา มีทรัพย์ประเสริฐ

42 220201042 นาย ธันย์เทพ บุญรัตน์

43 220201043 นางสาว ชญานิน ขันทะควร

44 220201044 นางสาว จัลวาตีย์ สามะ

45 220201045 นางสาว รัชชต ไตรบุญ

46 220201046 นางสาว ฐิติรัตน์ เฉลียวฉลาด

47 220201047 นางสาว พิมพ์ลานนา เดชแพ

48 220201048 นางสาว อโรชา วัฒนสุวรรณ

49 220201049 นางสาว กัลยากร ใบหนองฮี

50 220201050 นาย ภูริเมศ บุญประเสริฐ

51 220201051 นางสาว ปุญณพัส เพชรสิงห์

52 220201052 นางสาว กานต์พิชชา ดีสงวน

53 220201053  นาย โชติกะ เจริญทรัพย์

54 220201054 นางสาว เกรซ ริชาร์ด

55 220201055 นางสาว คืนชนม์ พูลบุญโรจน์

56 220201056 นางสาว รวิภา วงศ์สุทธ์ิ

57 220201057 นาย พิเชษฐ์ สุขจิตร์

58 220201058 นางสาว กนกวรรณ บัวศรี


