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1 นางสาว ณัฐวรรณ สุขจะ Miwaoh200458@gmail.com ต าบลโกสัมพี rmutl0001
2 นาย ธนวัฒน์ ชุมภู Thanawat_tnt123@hotmail.com ต าบลโกสัมพี rmutl0002
3 นางสาว ปราณปริยา พิกุลขาว pranpriya2088@gmail.com ต าบลโกสัมพี rmutl0003
4 นางสาว วสุรัตน์ ค าปูนเปรียบ wasuratkampoonpreab@gmail.com ต าบลโกสัมพี rmutl0004
5 นางสาว วันวิสาข์ ฉิมมา wanvisa012526@gmail.com ต าบลโกสัมพี rmutl0005
6 นาย สินธุ หงษ์ย้ิม hngsyimsinthu@gmail.com ต าบลโกสัมพี rmutl0006
7 นางสาว ลลิตา สมาธิ mintlove5498@gmail.com ต าบลโกสัมพี rmutl0007
8 นางสาว อรอุมา แสงกล้า pimamaonumasangkla@gmail.com ต าบลโกสัมพี rmutl0008
9 นางสาว นลินี กระบวนศรี nalinee2539kpp@gmail.com ต าบลโกสัมพี rmutl0009
10 นางสาว เกศรินทร์ ขวัญจิตร Katsarin091239@gmail.com ต าบลโกสัมพี rmutl0010
11 นางสาว ศิริวรรณ พรมมี Sirivan.nusi@gmail.com ต าบลโกสัมพี rmutl0011
12 นางสาว ลลิตา สิทธา lalita32730@gmail.com ต าบลโกสัมพี rmutl0012
13 นางสาว ปานตะวัน แตงณรงค์ pantawan.aon@gmail.com ต าบลโกสัมพี rmutl0013
14 นางสาว นิรชา รัตถา Rattha291436@gmail.com ต าบลโกสัมพี rmutl0014
15 นางสาว พิจิตรา เทาศิริ phijittra21@gmail.com ต าบลโกสัมพี rmutl0015
16 นาย ปุณณัตถ์ ทองสุข Punnatkub@gmail.com ต าบลโกสัมพี rmutl0016
17 นางสาว นัฐมล ทองอินทร์ mookry078@gmail.com ต าบลโกสัมพี rmutl0017
18 นางสาว ขนิษฐา สุนทรวัฒน์ custarapple57@gmail.com ต าบลโกสัมพี rmutl0018
19 นาย วัชระพล จีนะ wj03510@gnail.com ต าบลโกสัมพี rmutl0019
20 นาย ธนภัทร โสโรจน์ Thanapat.sorat@gmail.com ต าบลโกสัมพี rmutl0020
21 นางสาว เขมจิรา โตเพ็ชร sturnkt@gmail.com ต าบลเพชรชมภู rmutl0021
22 นาย อภิเชษฐ์ เพ่ิมดี apichat12346789@gmail.com ต าบลเพชรชมภู rmutl0022
23 นางสาว ณัชนนท์ บุญถึง natchanonmook16@gmail.com ต าบลเพชรชมภู rmutl0023
24 นางสาว มาวินีย์ สุพรรณ์ am.mawinee@gmail.com ต าบลเพชรชมภู rmutl0024
25 นาง น้ าฝน บุญถึง namfon.butueng@gmail.com ต าบลเพชรชมภู rmutl0025
26 นางสาว ราตรี ฮวมรุณ rather.1342@gmail.com ต าบลเพชรชมภู rmutl0026
27 นาย ทศพล ค าน า todsapon.142539@gmail.com ต าบลเพชรชมภู rmutl0027
28 นาย ศรัณย์ แก้วเลิศ kaewrad1997@gmail.com ต าบลเพชรชมภู rmutl0028
29 นางสาว ธนภรณ์ บุญรอด Beam.boonrod@gmail.com ต าบลเพชรชมภู rmutl0029
30 นางสาว น้ าทิพย์ รอดเมือง numtiprodmeng@gmail.com ต าบลเพชรชมภู rmutl0030
31 นาง สมดี บุญโท alexkenpig@gmail.com ต าบลเพชรชมภู rmutl0031
32 นาย ธีรภัทร หล่อทอง aonphat2304@gmail.com ต าบลเพชรชมภู rmutl0032
33 นางสาว โชติรส ปาบุตร Love5052@gmail.com ต าบลเพชรชมภู rmutl0033
34 นางสาว ศิริรัตน์ เอ่ียมทรัพย์ saiemsup3@gmail.com ต าบลเพชรชมภู rmutl0034
35 นางสาว ศิริพร ทองเป้า siripornthongpao@gmail.com ต าบลเพชรชมภู rmutl0035
36 นาง อณุรัตน์ บัวพรม xnurathbawphrm7@gmail.com ต าบลเพชรชมภู rmutl0036
37 นาย จิตรภาณุ มุสิกเสถียร Man254518@gmail.com ต าบลเพชรชมภู rmutl0037
38 นางสาว ณฐพร สุดประเสริฐ Nathaporn.freshiz@gmail.com ต าบลเพชรชมภู rmutl0038
39 นางสาว จิรวรรณ จุ๋ยเกตุ jirawan4317@gmail.com ต าบลเพชรชมภู rmutl0039
40 นาย ดิเรก นวลค า direknwlka12@gmail.com ต าบลเพชรชมภู rmutl0040
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41 นาย บุรินทร์ อ่ิมทอง Burin.imth@gmail.com ต าบลลานดอกไม้ตก rmutl0041
42 นาย ซามรี ทิลา Samreetira2@gmail.com ต าบลลานดอกไม้ตก rmutl0042
43 นาย อิทธิทัต ติแก้ว ittitat.26@gmail.com ต าบลลานดอกไม้ตก rmutl0043
44 นาย วีระพงษ์ สถาพร Satapone3@gmail.com ต าบลลานดอกไม้ตก rmutl0044
45 นาย อภิญญา บัวป้อม Aphinya1323@gmail.com ต าบลลานดอกไม้ตก rmutl0045
46 นาย จักรพันธ์ ครุธอินทร์ Jakkapankudin@gmail.com ต าบลลานดอกไม้ตก rmutl0046
47 นางสาว มัลลิกา ทิมอ่วม Mullikatimoum@gmail.com ต าบลลานดอกไม้ตก rmutl0047
48 นาย กฤษฏ์ิ สันติส าราญวิไล Tennyboy3000@gmail.com ต าบลลานดอกไม้ตก rmutl0048
49 นางสาว อทิตยา จันดาบุตร Atitaya.mmm@gmail.com ต าบลลานดอกไม้ตก rmutl0049
50 ว่าท่ี ร.ต. หญิง กาญจนา ทองทิน Ktfang555@gmail.com ต าบลลานดอกไม้ตก rmutl0050
51 นางสาว รุ่งนภา แย้มป้ัน Rungnaphayeampun@gmail.com ต าบลลานดอกไม้ตก rmutl0051
52 นาย กิตติภณ ตันยา soulfolk123@gmail.com ต าบลลานดอกไม้ตก rmutl0052
53 นาย ภูเบศ นากสุก phubetnaksook@gmail.com ต าบลลานดอกไม้ตก rmutl0053
54 นางสาว พัชราพร พรมมา Oppo0831850706@gmail.com ต าบลลานดอกไม้ตก rmutl0054
55 นางสาว ณัฐฐิกาญจณ์ วงค์ปัญญา Wongpanya.2539@gmail.com ต าบลลานดอกไม้ตก rmutl0055
56 ว่าท่ี ร.ต. หญิง เกศวดี เมฆี Ketwadeemekee@gmail.com ต าบลลานดอกไม้ตก rmutl0056
57 นาย สมศักด์ิ แซ่พ่าน Niwsomsaksaephan@gmail.com ต าบลลานดอกไม้ตก rmutl0057
58 นาย วีระพงษ์ สถาพร Satapone3@gmail.com ต าบลลานดอกไม้ตก rmutl0058
59 นางสาว ภัณฑิรา ก้อยผ่านกิจ look.koyphankit@gmail.com ต าบลลานดอกไม้ตก rmutl0059
60 นาย นภพร คล้ายคลึง nphphrkhlaykhlung@gmail.com ต าบลลานดอกไม้ตก rmutl0060
61 นางสาว กัญญาพัชร เช้ือเมืองพาน kunyapat.chuea@gmail.com ต าบลดอยงาม rmutl0061
62 นาย กิตติศักด์ิ ดวงวรรณา Thetree.kittisak@gmail.com ต าบลดอยงาม rmutl0062
63 นางสาว เนตรศิริ อินต๊ะเขียว in.netsiri@gmail.com ต าบลดอยงาม rmutl0063
64 นางสาว รุ่งทิวา อุปนันท์ o.rungthiwa@gmail.com ต าบลดอยงาม rmutl0064
65 นางสาว สุพรรณิการ์ อ้ายดี supannikaaidee@outlook.com ต าบลดอยงาม rmutl0065
66 นางสาว รชตพร พวงสิน Yindeetonrab1988@ gmail.com ต าบลดอยงาม rmutl0066
67 นางสาว วฤนดา ทวรรณา pear.warunada@gmail.com ต าบลดอยงาม rmutl0067
68 นาย ชาคริต ชัยชนะ getchakrit7@gmail.com ต าบลดอยงาม rmutl0068
69 นางสาว สุพิณญา กันทากาศ Aingsupinya@hotmail.com ต าบลดอยงาม rmutl0069
70 นาย ธนัตปกร ทาซาว thanutpakorntasaw@gmail.com ต าบลดอยงาม rmutl0070
71 นาย ศานิตย์ คงช่ืนสวัสด์ิ sanit5245@gmail.com ต าบลดอยงาม rmutl0071
72 นางสาว ณัฎฐ์นรี ร่มโพธ์ิสุวรรณ nutnaree29445@gmail.com ต าบลดอยงาม rmutl0072
73 นาย ณัฐพงษ์ วงค์ไชย wngkhchiynathphngs@gmail.com ต าบลดอยงาม rmutl0073
74 นาย อดิศักด์ิ หม่ืนเก๋ียง Adisak_dreams@hotmail.com ต าบลดอยงาม rmutl0074
75 นาย ธวัตรชัย เสวะกะ th.sewaka@gmail.com ต าบลดอยงาม rmutl0075
76 นาย บรรดล ค าเขียว bandon0638530581@gmail.com ต าบลดอยงาม rmutl0076
77 นาย วทัญญู แก่นพินิจ spore2543@gmail.com ต าบลดอยงาม rmutl0077
78 นางสาว ดวงฤทัย ไขทา doungruethai1209@gmail.com ต าบลดอยงาม rmutl0078
79 นาย อนุยุต อ้ายดวง anuyoot093@gmail.com ต าบลดอยงาม rmutl0079
80 นาย สุกิจ กันธิยะ kantiya.sukit@yahoo.com ต าบลดอยงาม rmutl0080
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81 นาย ธีรัตม์ ต๊ะทองค า tee.tee2540@hotmail.com ต าบลเมืองพาน rmutl0081
82 นาย ปิยวัฒน์ หม่ืนเก๋ียง muenkiang@gmail.com ต าบลเมืองพาน rmutl0082
83 นาย เทิดไท ใจปัน thedthai24mar@gmail.com ต าบลเมืองพาน rmutl0083
84 นางสาว รสิกา ทาแกง aomrasika@gmail.com ต าบลเมืองพาน rmutl0084
85 นาง วราภรณ์ ศรีธิมัด warapornsritimut@gmail.com ต าบลเมืองพาน rmutl0085
86 นางสาว ละลิตา อินสุภา toy_yo123@hotmail.com ต าบลเมืองพาน rmutl0086
87 นางสาว มนัญชยา แข็งแรง mananchayakhangrang@gmail.com ต าบลเมืองพาน rmutl0087
88 นางสาว ณัฐวดี ค าชาลี nattawadee093@gmail.com ต าบลเมืองพาน rmutl0088
89 นางสาว กัญญาพัชร อูปสาแก้ว 23482@phanphit.ac.th ต าบลเมืองพาน rmutl0089
90 นางสาว สิริรัตน์ สายนํ้าเย็น Sainamyen.sirirat@gmail.com ต าบลเมืองพาน rmutl0090
91 นาย พันธิพงศ สีกุณา pan_rt@hotmail.com ต าบลเมืองพาน rmutl0091
92 นางสาว วรพิชชา จอมแก้ว noodeezasu@gmail.com ต าบลเมืองพาน rmutl0092
93 นาย คณาวุฒิ สุพกิ kanawut1077@gmail.com ต าบลเมืองพาน rmutl0093
94 นาย ปรินทร ถิรกมลพันธ์ james123_8@hotmail.com ต าบลเมืองพาน rmutl0094
95 นาย ภัทรพล ด าค า narutoza_144@hotmail.com ต าบลเมืองพาน rmutl0095
96 นางสาว ช่อเอ้ือง ทัดสิทธ์ิ choueng090465@gmail.com ต าบลเมืองพาน rmutl0096
97 นาย กฤษณพันธ อินทร์งาม jaffran.sung@gmail.com ต าบลเมืองพาน rmutl0097
98 นางสาว วนิดา ทาสุรินทร์ Nurinee.684@hotmail.com ต าบลเมืองพาน rmutl0098
99 นาย โอฬาร กอบแก้ว oranmaccc@gmail.com ต าบลเมืองพาน rmutl0099
100 นางสาว ผกามาศ เช้ือเมืองพาน phakamat001062536@gmail.com ต าบลเมืองพาน rmutl0100
101 นางสาว จุฑาทิพย์ ธิแก้ว Jutattip0805@gmail.com ต าบลสันกลาง rmutl0101
102 นาย วิฑิต อริยะวงค์ vitit4444@gmail.com ต าบลสันกลาง rmutl0102
103 นาย ทินกร ทองติด taotinnakorn2543@gmail.com ต าบลสันกลาง rmutl0103
104 นาย สุวิจักขณ์ ธรรมจักร์ myreason___@hotmail.com ต าบลสันกลาง rmutl0104
105 นางสาว กิตติภา เช้ือเมืองพาน keittipachuanuangphan@gmail.com ต าบลสันกลาง rmutl0105
106 นางสาว กรรณิการ์ พุทธวงค์ kannikar.putthawong@gmail.com ต าบลสันกลาง rmutl0106
107 นางสาว จิราภรณ์ นาทะสันต์ jane18039@gmail.com ต าบลสันกลาง rmutl0107
108 นางสาว นิพัทธา ประกันทะ nipatthaauntk@gmail.com ต าบลสันกลาง rmutl0108
109 นางสาว จิตรานุช ชัยนันท์ Jittranuch_Ch39@outlook.com ต าบลสันกลาง rmutl0109
110 นาย เกียรติศักด์ิ วงค์แสง Bestbobbob@gmail.com ต าบลสันกลาง rmutl0110
111 นางสาว วราวรรณ อินต๊ะ flukkeclassic9@gmail.com ต าบลสันกลาง rmutl0111
112 นาย โกเมศ ลาดปะละ Komet8788@gmail.com ต าบลสันกลาง rmutl0112
113 นาย กรวิชญ์ อินศวร tongning2212@gmail.com ต าบลสันกลาง rmutl0113
114 นาย ณัฐวัฒน์ วัฒนาพรชัย nattawatloveai@gmail.com ต าบลสันกลาง rmutl0114
115 นาย ปติ ชาธรรมา mate2you@gmail.com ต าบลสันกลาง rmutl0115
116 นางสาว คัศฤญา เตปินตา karsrueya_pooh@hotmail.com ต าบลสันกลาง rmutl0116
117 นาย เอกนรินทร์ ตันเต๋ aknarin.123456@gmail.com ต าบลสันกลาง rmutl0117
118 นางสาว นิภาภรณ์ นันตา nipaporn.nanta@gmail.com ต าบลสันกลาง rmutl0118
119 นาย ธนากร แก้วแก่น thanakorn4598@gmail.com ต าบลสันกลาง rmutl0119
120 นาย ศรชัย อ่ินแก้ว uraisombat@gmail.com ต าบลสันกลาง rmutl0120
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121 นาย พงศกร วรรณชัย Pongsakorn.Wannachai@gmail.com ต าบลหัวง้ม rmutl0121
122 นาย อนุชา ค าวงศ์ษา chiang321976@gmail.com ต าบลหัวง้ม rmutl0122
123 นาย ธนวัฒน์ กันชัย jamno059@gmail.com ต าบลหัวง้ม rmutl0123
124 นางสาว จารียา มูลนาวา 23411@phanphit.ac.th ต าบลหัวง้ม rmutl0124
125 นางสาว วรารัตน์ ธรรมเสน kai_4756@hotmail.com ต าบลหัวง้ม rmutl0125
126 นางสาว ศลิษา ศรีสันทราย vespajear1234@gmail.com ต าบลหัวง้ม rmutl0126
127 นาย ศักด์ิกราวุฒิ อุโมงค์ sakkrawut.earth@gmail.com ต าบลหัวง้ม rmutl0127
128 นางสาว วรรณิสา ศักด์ิภูเขียว wannisasmile00@gmail.com ต าบลหัวง้ม rmutl0128
129 นาย อดิรุจ ใจปาละ adiruj21403@gmail.com ต าบลหัวง้ม rmutl0129
130 นางสาว จิรารัตน์ ธรรมอุโมง kkatji17@gmail.com ต าบลหัวง้ม rmutl0130
131 นาย ถาวร ริมวังตระกูล tavonrim@gmail.com ต าบลหัวง้ม rmutl0131
132 นาย วิทยา ข่าวประเสริฐ witthaya2000d@gmail.com ต าบลหัวง้ม rmutl0132
133 นางสาว วิภารัตน์ ศรีนาวา wipharatvivo@gmail.com ต าบลหัวง้ม rmutl0133
134 นางสาว อมรรัตน์ ถาอินทร์ amonrut.yim@gmail.com ต าบลหัวง้ม rmutl0134
135 นาย รุ่งวิกรัย ปัญญาหลง rpanyalong@gmail.com ต าบลหัวง้ม rmutl0135
136 นาย สมิง ก๋าสกุล yoiyoi7877@gmail.com ต าบลหัวง้ม rmutl0136
137 นางสาว จันทิมา ศิริวรรณ siriwanjantima@gmail.com ต าบลหัวง้ม rmutl0137
138 นางสาว ศิริลักษณ์ ศรีธิมัด siriraksritimat@gmail.com ต าบลหัวง้ม rmutl0138
139 นาย ณัฐกานต์ ธรรมอุโมง kendofifa@gmail.com ต าบลหัวง้ม rmutl0139
140 นางสาว สายนภา ก่ิงแก้ว hana_kt@hotmail.com ต าบลหัวง้ม rmutl0140
141 นางสาว จันทร์ตระการ หินคง toom110740@gmail.com ต าบลป่าอ้อดอนชัย rmutl0141
142 นางสาว วณิชชา ชุมพล wnchchp13086@gmail.com ต าบลป่าอ้อดอนชัย rmutl0142
143 นางสาว เวทิตา เหมปันดัน Linda.hem1999@gmail.com ต าบลป่าอ้อดอนชัย rmutl0143
144 นางสาว สุธินี ใจสุข sutinee1106@gmail.com ต าบลป่าอ้อดอนชัย rmutl0144
145 ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐฐริญา พิบูลย์ศรี nattariya_0@hotmail.co.th ต าบลป่าอ้อดอนชัย rmutl0145
146 นาย ธนาวัฒน์ ขันติวงค์ thanawat_rmutl@hotmail.com ต าบลป่าอ้อดอนชัย rmutl0146
147 นางสาว รัตนา โสกเชือก Sokchuakrattana@gmail.com ต าบลป่าอ้อดอนชัย rmutl0147
148 นางสาว จุฑามณี อ่อนค าเหลือง chutamanee19114@gmail.com ต าบลป่าอ้อดอนชัย rmutl0148
149 นางสาว ศศินา ล ามา ssinalama@gmail.com ต าบลป่าอ้อดอนชัย rmutl0149
150 นาย ปวีณ์สุดา มหาวงศ์ paweesudamahawong@gmail.com ต าบลป่าอ้อดอนชัย rmutl0150
151 นางสาว พรภัทรานิษฐ์ กิจชัยวัฒนาการ ponp.kit@gmail.com ต าบลป่าอ้อดอนชัย rmutl0151
152 นางสาว สุวรรณี พรมสังข์ suwannee0057@gmail.com ต าบลป่าอ้อดอนชัย rmutl0152
153 นาย บดินทร์ ศรีจันทร์ zooto2541@gmail.com ต าบลป่าอ้อดอนชัย rmutl0153
154 นาย สิทธิชัย ดอนชัย lambo.lamborghinitt@gmail.com ต าบลป่าอ้อดอนชัย rmutl0154
155 นางสาว ช่ืนกมล แสนอุ่น chuenkamon.sanun87@gmail.com ต าบลป่าอ้อดอนชัย rmutl0155
156 นาย วุฒิพงศ์ กิติวรรณ auddy362@gmail.com ต าบลป่าอ้อดอนชัย rmutl0156
157 นาย ปฐมพร โพธิทาสี youseed34@gmail.com ต าบลป่าอ้อดอนชัย rmutl0157
158 นางสาว กนวรรณ พุทธวงค์ nok99888899@gmail.com ต าบลป่าอ้อดอนชัย rmutl0158
159 นางสาว จงจิตต์ วงศ์วัฒนะ jongjitwongwattana18@gmail.com ต าบลป่าอ้อดอนชัย rmutl0159
160 นาย ประเสริฐ เมืองค า bamboo4015@gmail.com ต าบลป่าอ้อดอนชัย rmutl0160
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161 นางสาว วัชฎาภรณ์ คีรีแก้ว bee59070843@gmail.com ต าบลจอมหมอกแก้ว rmutl0161
162 นางสาว ธัญจิรา ชะอุ่ม thanjira2302@gmail.com ต าบลจอมหมอกแก้ว rmutl0162
163 นางสาว ประวีณา ปาดี tonliwprawina@gmail.com ต าบลจอมหมอกแก้ว rmutl0163
164 นางสาว ศิริพร ไชยวงค์ praewly1920@gmail.com ต าบลจอมหมอกแก้ว rmutl0164
165 นางสาว เบ็ญจพร ศรีกัญญา puyfay0410@gmail.com ต าบลจอมหมอกแก้ว rmutl0165
166 นางสาว สุดารัตน์ บุญเรือง sudaratbunrueang1983@gmail.com ต าบลจอมหมอกแก้ว rmutl0166
167 นาย ปาณชัย สุขเกษม panchai09@hotmail.com ต าบลจอมหมอกแก้ว rmutl0167
168 นางสาว กุลจิรา พิเชษฐบุญเกียรติ kuljirapichedboonkiat@gmail.com ต าบลจอมหมอกแก้ว rmutl0168
169 นางสาว พจนาถ ก้อนนาค pojanatkonnak2014@gmail.com ต าบลจอมหมอกแก้ว rmutl0169
170 นางสาว วาสนา ปงรังษี beauky.wasa19@gmail.com ต าบลจอมหมอกแก้ว rmutl0170
171 นาย กิตติกร เมืองอินทร์ kittikonmeangin@gmail.com ต าบลจอมหมอกแก้ว rmutl0171
172 นางสาว ชธิดาพร ท่อนค า pchathidapron11@gmail.com ต าบลจอมหมอกแก้ว rmutl0172
173 นางสาว อัจฉรียา ม่ังค่ัง mankang4829@gmail.com ต าบลจอมหมอกแก้ว rmutl0173
174 นาย รัตนโชค ผาค า tonzzzzza@gmail.com ต าบลจอมหมอกแก้ว rmutl0174
175 นาย ภาสวิทย์ ศรีไพโรจน์ fluke_dark@hotmail.com ต าบลจอมหมอกแก้ว rmutl0175
176 นางสาว พัชรี เพชรน้อย mam1996d1@gmail.com ต าบลจอมหมอกแก้ว rmutl0176
177 ว่าท่ี ร.ต. ชนวีร์ วรรณรัตน์ notewannarat@gmail.com ต าบลจอมหมอกแก้ว rmutl0177
178 นางสาว ญาณัจฉรา ค าสาร banch991@gmail.con ต าบลจอมหมอกแก้ว rmutl0178
179 นางสาว ศิริวิมล ชัยรัตน์ siriwimon.ch091@gmail.com ต าบลจอมหมอกแก้ว rmutl0179
180 นาง กัลยา เร็วการ Kanlaya.rewkan@outlook.com ต าบลจอมหมอกแก้ว rmutl0180
181 นางสาว อิสรินทร์ พิพัฒน์พงศวัส lovelyning27@gmail.com ต าบลศรีถ้อย rmutl0181
182 นาย ปวเรศ สุวรรณ์ pong_poi@hotmail.com ต าบลศรีถ้อย rmutl0182
183 นาย ธนวัฒน์ ท้าวปู่ปัน 9784@maesuaiwit.ac.th ต าบลศรีถ้อย rmutl0183
184 นางสาว ชนินาถ องอาจ Pppeepearrr@gmail.com ต าบลศรีถ้อย rmutl0184
185 นางสาว พิมพ์ลภัส งามมีศรี e.nooaeaw.za@gmail.com ต าบลศรีถ้อย rmutl0185
186 นางสาว ฐิติกา จะเย 1994titikan1994@gmail.com ต าบลศรีถ้อย rmutl0186
187 นาย ณัฐกร ใหญ่หลวง itmenick@gmail.com ต าบลศรีถ้อย rmutl0187
188 นาย ณัฐวุฒิ ธรรมจักร Natthawut.tiwz@gmail.com
 2. ต าบลศรีถ้อย rmutl0188
189 นางสาว จิตรวี เชิมชัยภูมิ juthamat.dae@crru.ac.th ต าบลศรีถ้อย rmutl0189
190 นางสาว สุธิดา ศรีจันทร์ pay6968@gmail.com ต าบลศรีถ้อย rmutl0190
191 นางสาว ดวงมณี ควรคิด duangmaneekhuankhid@gmail.com ต าบลศรีถ้อย rmutl0191
192 นางสาว อาพาพรรณ ค าบาง jenap2401@gmail.com ต าบลศรีถ้อย rmutl0192
193 นาย อาทิตย์ ฤทธิเดช tae99947@gmail.com ต าบลศรีถ้อย rmutl0193
194 นาย ปฏิภาณ จักรทิพย์ muk_0000@hotmail.com ต าบลศรีถ้อย rmutl0194
195 นาย บัณฑิต เตชะนันท์ bundit.tec@hotmail.com ต าบลศรีถ้อย rmutl0195
196 นาย สมัคร สมณะ Samaksamana_2523@hotmail.com ต าบลศรีถ้อย rmutl0196
197 นางสาว พนิดา นัยนา 6810phanida@gmail.com ต าบลศรีถ้อย rmutl0197
198 นางสาว มะลิวัลย์ เต๊จ๊ะ jasmine25mali@gmail.com ต าบลศรีถ้อย rmutl0198
199 นาย กิตติศักด์ิ ฟองมี kts571770035@gmail.com ต าบลศรีถ้อย rmutl0199
200 นางสาว จิรนันท์ แสนเฒ่า chiranansaenthao1@gmail.com ต าบลศรีถ้อย rmutl0200
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201 นางสาว เกวลิน แก้วริน kewalin.kaewrin@gmail.com ต าบลป่าง้ิว rmutl0201
202 นาย สุรวุฒิ ทาแก้ว surawut_aum@windowslive.com ต าบลป่าง้ิว rmutl0202
203 นาย อิทธิกร เหนือนภา tonloveasean@gmail.com ต าบลป่าง้ิว rmutl0203
204 นางสาว อัจฉรา ธิยัญ puy_m78@hotmail.com ต าบลป่าง้ิว rmutl0204
205 นาย สุรยุทธ อจิโน surayootnoom57170@gmail.com ต าบลป่าง้ิว rmutl0205
206 นาย ธีราธร มูลเมือง teerathonbonbon@gmail.com ต าบลป่าง้ิว rmutl0206
207 นางสาว กานต์ธิดา แก้วประภา kanthida604@gmail.com ต าบลป่าง้ิว rmutl0207
208 นางสาว นฤมล สมควร Naruemonsomkhuan39@gmail.com ต าบลป่าง้ิว rmutl0208
209 นางสาว มลฤดี ข ารักษ์ monruedee.khamrak@gmail.com ต าบลป่าง้ิว rmutl0209
210 นาย พีรพงษ์ มีเมล์ xmas5678@gmai.com ต าบลป่าง้ิว rmutl0210
211 นาย พีรธนา ชมภู phirathana.13@gmail.com ต าบลป่าง้ิว rmutl0211
212 นาย ศุศิวัส ค าบุญเรือง qqnongqq3030@hotmail.com ต าบลป่าง้ิว rmutl0212
213 นาย อัศวิน มูลจ้อย asawin-moonjoi@hotmail.com ต าบลป่าง้ิว rmutl0213
214 นางสาว จุธาวรรณ์ อ้วนดวงดี jutawan2540@gmail.com ต าบลป่าง้ิว rmutl0214
215 นาย จักรกรี ฟองสุภา Armjakkree12345@gmail.com ต าบลป่าง้ิว rmutl0215
216 นางสาว สายชล ประสิทธ์ิ PrasitSaichon@gmail.com ต าบลป่าง้ิว rmutl0216
217 นางสาว อรจิรา อภิศร kukkikojr@gmail.com ต าบลป่าง้ิว rmutl0217
218 นางสาว ฉัตรชฎา แสนช่างไม้ chatchada.tran@gmail.com ต าบลป่าง้ิว rmutl0218
219 นาย พีรยภัทร์ บุญตัน bomz57010485@gmail.com ต าบลป่าง้ิว rmutl0219
220 นาย อัจฉริยะ เช้ือเมืองพาน Nookhugtar@gmail.com ต าบลป่าง้ิว rmutl0220
221 นาย นภัส พันธ์ค า napat11573@gmail.com ต าบลเวียง rmutl0221
222 นางสาว อทิตยา กองหมี beer12788@gmail.com ต าบลเวียง rmutl0222
223 นางสาว พิชญาภา ก้อนปัญญา Pitchayapa190640@gmail.com ต าบลเวียง rmutl0223
224 นาย พีรวิชญ์ อุตะมา nat_nat_004@hotmail.com ต าบลเวียง rmutl0224
225 นางสาว ดวงนภา พรมสะอาด oilduangnapha@gmail.com ต าบลเวียง rmutl0225
226 นางสาว ป่ินอนงค์ สิงห์ใจ pinanong.inam@gmail.com ต าบลเวียง rmutl0226
227 นาย กฤช สงสิริพันธ์ Cannot754@gmail.com ต าบลเวียง rmutl0227
228 นางสาว สุดารัตน์ บุญยืน Sudarat_09391@gmail.com ต าบลเวียง rmutl0228
229 นาย ก้องเกียรต์ิ ภูผานิรันดร kongkiki38@gmail.com ต าบลเวียง rmutl0229
230 นาย อภิวัฒน์ จันต๊ะนาเขต apiwatt.ja@gmail.com ต าบลเวียง rmutl0230
231 นางสาว ธนัชญา ชัยกันทะ Tanatchayaprang@gmail.com ต าบลเวียง rmutl0231
232 นาย ธีรวัฒน์ ใยบัว terawat2018@gmail.com ต าบลเวียง rmutl0232
233 นาย ศักด์ิดา เป็งใจ 2559same2517@gmail.com ต าบลเวียง rmutl0233
234 นางสาว ศิริภา นันต๊ิ alisakibza2535@gmail.com ต าบลเวียง rmutl0234
235 นางสาว เยาวนรี วงค์ชมภู yowan.2540@gmail.com ต าบลเวียง rmutl0235
236 นางสาว ขนิษฐา ค าแปง joykha58@gmail.com ต าบลเวียง rmutl0236
237 นางสาว เปรมิกา เป็งใจ pemipemi895@gmail.com ต าบลเวียง rmutl0237
238 นาย จีรวุฒิ สิริปัญญาวงศ์ Siri.jeewong@gmail.com ต าบลเวียง rmutl0238
239 นาย พูนเพ่ิม ตันศิริ phoonpermmm@gmail.com ต าบลเวียง rmutl0239
240 นาย ไพบูลย์ เจริญสันติ ping700y@gmail.com ต าบลเวียง rmutl0240
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241 นางสาว ชนิกา มโนชัย Chanika.manochai2540@gmail.com ต าบลข่วงเปา rmutl0241
242 นาย บูรพา ศศิศิลป์ burapav2@gmail.com ต าบลข่วงเปา rmutl0242
243 นางสาว ณัฐวรา ทองเล็ก mim_Nattawara@outlook.com ต าบลข่วงเปา rmutl0243
244 นาย เสฏฐวุฒิ วงค์ใจ tonkay5658@hotmail.com ต าบลข่วงเปา rmutl0244
245 นาย ชัญภวินท์ มูลตามา chanpawin.m@hotmail.com ต าบลข่วงเปา rmutl0245
246 นาง ณัฐติญา โยธาดี mouynattiya1813@gmail.com ต าบลข่วงเปา rmutl0246
247 นางสาว ณัฐลิน นันต๊ะเสน nattalinnan@gmail.com ต าบลข่วงเปา rmutl0247
248 นางสาว ภัทราภรณ์ กาวิล pattarapornkawin@gmail.com ต าบลข่วงเปา rmutl0248
249 นางสาว ศศิพร พันธ์เพ็ง sasiporn.punpeng@gmail.com ต าบลข่วงเปา rmutl0249
250 นางสาว พิชญ์ณัฏฐ์ สุวรรณเลิศ popeyephichanatth@gmail.com ต าบลข่วงเปา rmutl0250
251 นางสาว อังคณา อินใจ momayinjai@gmail.com ต าบลข่วงเปา rmutl0251
252 นาย โสภณ บุญป๋ัน soesso102@gmail.com ต าบลข่วงเปา rmutl0252
253 นาย กฤษณะพงษ์ ราศี kritsanaphong_ra61@hotmail.com ต าบลข่วงเปา rmutl0253
254 นาย อรรถพล ชัยอาภร anatawa01@hotmail.com ต าบลข่วงเปา rmutl0254
255 นางสาว จิราภา กองบุปผา joyyongmin@gmail.com ต าบลข่วงเปา rmutl0255
256 นาย กฤษณะ นันต๊ะเจริญ oat_o1@hotmail.com ต าบลข่วงเปา rmutl0256
257 นาย พงศธร พ่ึงเพ็ญ tonlovemom2012@hotmail.com ต าบลข่วงเปา rmutl0257
258 นางสาว โกลัญญา ทองเล็ก k.lunchya@gmail.com ต าบลข่วงเปา rmutl0258
259 นางสาว นนทิยา เทพพรมมา khwannonthiya@hotmail.com ต าบลข่วงเปา rmutl0259
260 นางสาว กฤษณา พรมจันทร์ใจ kukkai_pear@hotmail.com ต าบลข่วงเปา rmutl0260
261 นางสาว พัฒธิญา หอมกันทา Aunpun2540@gmail.com ต าบลบ้านหลวง rmutl0261
262 นาย ธนโชติ ขันสุธรรม ast3258@gmail.com ต าบลบ้านหลวง rmutl0262
263 นาย ชินกฤต จันทร์เรือง channakit2544@gmail.com ต าบลบ้านหลวง rmutl0263
264 นางสาว ณิชกานต์ ทาระนัด nck050661@gmail.com ต าบลบ้านหลวง rmutl0264
265 นางสาว รัตนพร เงินค าคง mildrattanaporn15134@gmail.com ต าบลบ้านหลวง rmutl0265
266 นางสาว รฐพร สุริยะ I.indy9824@gmail.com ต าบลบ้านหลวง rmutl0266
267 นางสาว วนัสนันท์ ไชยชนะ vanatsanun.charles@gmail.com ต าบลบ้านหลวง rmutl0267
268 นางสาว ปาลิกา แฉชนวน Palika.860@gmail.com ต าบลบ้านหลวง rmutl0268
269 นางสาว อนิลลักษณ์ ศุภลักษณ์พิทักษ์ Ning5874@gmail.com  ต าบลบ้านหลวง rmutl0269
270 นางสาว พัชรินทร์ ด ารงอนุรักษ์ Phatcharin.DK@gmail.com ต าบลบ้านหลวง rmutl0270
271 นางสาว ยุภา ด้วงเขียว Hon.tnc@gmail.com ต าบลบ้านหลวง rmutl0271
272 นางสาว หทัยทิพย์ บ้อแช 0830524306ttttt@gmail.com ต าบลบ้านหลวง rmutl0272
273 นางสาว วันเพ็ญ อนุรักษ์ไพรดี gg870011@gmail.com ต าบลบ้านหลวง rmutl0273
274 นาย พิษณุ ล าเนาพนาสุข mahanu17@gmail.com ต าบลบ้านหลวง rmutl0274
275 นาย ณัฐกุล สังข์วัฒน์ gunicewalker55@gmail.com ต าบลบ้านหลวง rmutl0275
276 ว่าท่ี ร.ต. เอกลักษณ์ บุญช่ืน inueng@gmail.com ต าบลบ้านหลวง rmutl0276
277 นาย ชนาธิป แจ่มรัตน์ dodoncob@gmail.com ต าบลบ้านหลวง rmutl0277
278 นางสาว บุบผา ทะจันทร์ bupphaboomthajan1418@gmail.com ต าบลบ้านหลวง rmutl0278
279 นางสาว ชญานิศ การคนซ่ือ chayanid2536@gmail.com ต าบลบ้านหลวง rmutl0279
280 นางสาว นวรัตน์ จ าปาศรี nawaratjampasree2222@gmail.com ต าบลบ้านหลวง rmutl0280
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281 นางสาว นพรัตน์ กุมาลา kumara.priaw@gmail.com ต าบลป่าป้อง rmutl0281
282 นาย ธนวัฒน์ ศรีค า satingza46@gmail.com ต าบลป่าป้อง rmutl0282
283 นางสาว ณัฐณิชา เกิดผล natnichakerdpon@gmail.com ต าบลป่าป้อง rmutl0283
284 นางสาว สุรัสวดี กิติศักด์ิ bongbenmore@gmail.com ต าบลป่าป้อง rmutl0284
285 นาย รชฎ ปัญญาทอง Sakontim2535@gmail.com  ต าบลป่าป้อง rmutl0285
286 นางสาว ณพวรรณ ทะนันตา noppawan.thananc@gmail.com ต าบลป่าป้อง rmutl0286
287 นางสาว ณัฐชา ค าเขียว looknamnamr@gmail.com ต าบลป่าป้อง rmutl0287
288 นางสาว ญาณัจฉรา ใจพรหม yncrjune2540@gmail.com ต าบลป่าป้อง rmutl0288
289 นางสาว แสงรุ้ง สาทประเสริฐ sangrung390@gmail.com ต าบลป่าป้อง rmutl0289
290 นางสาว พรนภา อ่วมวงษ์ napa.au38@gmail.com ต าบลป่าป้อง rmutl0290
291 นาย สรนันท์ เจริญเมือง sorlanankapupe@gmail.com ต าบลป่าป้อง rmutl0291
292 นางสาว ญาณิศา เกิดผล yanisa9162@gmail.com ต าบลป่าป้อง rmutl0292
293 นางสาว ธันย์ชนก ลอยอินทรัตน์ thanchanok323241@gmail.com ต าบลป่าป้อง rmutl0293
294 นางสาว ณัฐชนา กาตาสาย K.natchana@gmail.com ต าบลป่าป้อง rmutl0294
295 นางสาว ปวีณา กาวีแหง paveenak31@Gmail.com ต าบลป่าป้อง rmutl0295
296 นาย ดิเรก สมมะโน Direksommano@gmail.com ต าบลป่าป้อง rmutl0296
297 นางสาว จิรานุช บรรจง nuengindyz11@gmail.com ต าบลป่าป้อง rmutl0297
298 นาวสาว พิชชาพร ธารพรศรี nink.pcp@gmail.com ต าบลป่าป้อง rmutl0298
299 นาย ธีรพงษ์ เทวะตา theerapongthewata811@gmail.com ต าบลป่าป้อง rmutl0299
300 นาย สุทัศน์ แก้วสุวรรณ jobdiduiwkobfigdbk14267@gmail.com ต าบลป่าป้อง rmutl0300
301 นางสาว กุลธิดา บุญรัตนาภิรมย์ aomsin39@hotmail.com ต าบลแม่คือ rmutl0301
302 นาย ปรัชญาเมธี จันทวรรณ์ Jengthesun@gmail.com ต าบลแม่คือ rmutl0302
303 นางสาว นพมาศ ฝ้ันเขียว fankheiywnphmas@gmail.com ต าบลแม่คือ rmutl0303
304 นางสาว พิมลพรรณ กาวีอ่ิน meaomeaomai@gmail.com ต าบลแม่คือ rmutl0304
305 นางสาว รพีพรรณ สุกาละ yukeyui@gmail.com ต าบลแม่คือ rmutl0305
306 นางสาว โสภิดา กาวีอ่ิน phrae.tang@gmail.com ต าบลแม่คือ rmutl0306
307 นาย ชุติพลธ์ิ ต้ังหิรัญญาคุปต์ chutiphol.t@gmail.com ต าบลแม่คือ rmutl0307
308 นางสาว อธิราภ์ ปรารมภ์ athiraprarom@gmail.com ต าบลแม่คือ rmutl0308
309 นางสาว ผกาวดี ญาติเทียม ffon3940@gmail.com ต าบลแม่คือ rmutl0309
310 นางสาว สโรชา ปัญญาชัย aoomsettrade@gmail.com ต าบลแม่คือ rmutl0310
311 นางสาว ศิริพรรณ จันทร์แดง sirichatgf@gmail.com ต าบลแม่คือ rmutl0311
312 นางสาว พัชราภรณ์ ค าเบ้า patcharaporn2460@gmail.com ต าบลแม่คือ rmutl0312
313 นางสาว เยาวลักษณ์ ช่างฝ้ัน smile.yaowaluck@gmail.com ต าบลแม่คือ rmutl0313
314 นาง จริญญา สะสมทรัพย์ kartoon607@gmail.com ต าบลแม่คือ rmutl0314
315 นางสาว ชนนิกานต์ วรรณวงศ์ Wonnawong.field1995@gmail.com ต าบลแม่คือ rmutl0315
316 นาย สรณัฐ สามสี byrdbyrdbyrdd@gmail.com ต าบลแม่คือ rmutl0316
317 นางสาว พรชิตา ค าเบ้า pornchita1274@gmail.com ต าบลแม่คือ rmutl0317
318 นางสาว หน่ึงฤทัย สิริกันต์วรวงค์ kittyfloatnoii@gmail.com ต าบลแม่คือ rmutl0318
319 นางสาว ภัทรชนิดา ยอดพิโล bird_day_gift@hotmail.com ต าบลแม่คือ rmutl0319
320 นางสาว กรุณา พัฒนพิชัย Waw_kar@hotmail.com ต าบลแม่คือ rmutl0320
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321 นางสาว ภัทรธร ไทยกรณ์ phattharathon09@gmail.com ต าบลแม่โป่ง rmutl0321
322 นางสาว ณัชชา เข่ือนค า ifonkaeww@gmail.com ต าบลแม่โป่ง rmutl0322
323 นางสาว กัญญาณัฐ ผัดด้วง Eeveqpz@gmail.com ต าบลแม่โป่ง rmutl0323
324 นางสาว กชกร เทพอรชร kochakornsom39@gmail.com ต าบลแม่โป่ง rmutl0324
325 นางสาว พวงเพรช ทะนันตา jinnyjin.ch@gmail.com ต าบลแม่โป่ง rmutl0325
326 นาย อุเทน ทองค าสม treechada_70@hotmail.com ต าบลแม่โป่ง rmutl0326
327 นางสาว ชฎาพร แสงทอง Phay_224@hotmail.com ต าบลแม่โป่ง rmutl0327
328 นางสาว ปทุมวรรณ ยอดสาร pathumwan.yodsan@gmail.com ต าบลแม่โป่ง rmutl0328
329 นางสาว นิพัทธา ธุระแสง miew455@gmail.com ต าบลแม่โป่ง rmutl0329
330 นาย กานต์พัณณิน เจริญทรัพย์ bellber1104@gmail.com ต าบลแม่โป่ง rmutl0330
331 นางสาว อรัญญา ทิสา arunya.th@gmail.com ต าบลแม่โป่ง rmutl0331
332 นาย วรันธร บุญเรืองรอด warantorn3501@gmail.com ต าบลแม่โป่ง rmutl0332
333 นางสาว รัตนภรณ์ เทศชมภู thatchomphu@gmail.com ต าบลแม่โป่ง rmutl0333
334 นางสาว พรพิมล ฟองวรรณา som1540.pf@gmail.com ต าบลแม่โป่ง rmutl0334
335 นางสาว สุกัญญา ตะริโย far.sukanya@outlook.com ต าบลแม่โป่ง rmutl0335
336 นางสาว รัชฎาภรณ์ แสงฟู rachadaporn081@gmail.com ต าบลแม่โป่ง rmutl0336
337 นาย นที มโนรัตน์ top_toy555@hotmail.com ต าบลแม่โป่ง rmutl0337
338 นางสาว อรุณี แซ่ลิม arunee23-6@outlook.co.th ต าบลแม่โป่ง rmutl0338
339 นาย พีรพงศ์ วงษ์ตาไข่ Peerapong_Wongtakai@hotmail.com ต าบลแม่โป่ง rmutl0339
340 นาย วรชัย ทองค าฟู jujuabtik@gmail.com ต าบลแม่โป่ง rmutl0340
341 นางสาว ไพลิน ธรรมขันแข็ง annpailin1@gmail.com ต าบลแม่ฮ้อยเงิน rmutl0341
342 นาย อภิสิทธ์ิ สิทธิปัญญา stu6321010028@lannapoly.ac.th ต าบลแม่ฮ้อยเงิน rmutl0342
343 นาย จิรกิตต์ิ กอนค า zbmqaw0033@gmail.com ต าบลแม่ฮ้อยเงิน rmutl0343
344 นางสาว พิชญาวี อินหน่อแก้ว phitchayawi27june@gmail.com ต าบลแม่ฮ้อยเงิน rmutl0344
345 นางสาว ปัณฑิตา ปัญญาแปง punthitapunyapang14@gmail.com ต าบลแม่ฮ้อยเงิน rmutl0345
346 นาย ชุติพงธ์ ตาจิโน monsupawat@gmail.com ต าบลแม่ฮ้อยเงิน rmutl0346
347 นาย เทพพิทักษ์ วิทักษ์บุตร์ cosmosfreitag@gmail.com ต าบลแม่ฮ้อยเงิน rmutl0347
348 นางสาว นิลาวัณย์ เดชค าต๋ัน Nilawan.dkt@gmail.com ต าบลแม่ฮ้อยเงิน rmutl0348
349 นางสาว นริศรา ดวงสม ning.pam.2702@gmail.com ต าบลแม่ฮ้อยเงิน rmutl0349
350 นางสาว นิศารัตน์ ดาวแก้ว daokaewnisarat@gmail.com ต าบลแม่ฮ้อยเงิน rmutl0350
351 นางสาว วิภาภรณ์ บรรเทิง mild840477@icloud.com ต าบลแม่ฮ้อยเงิน rmutl0351
352 นาย กิติพงศ์ ตาสุรินทร์ stu6321010015@lannapoly.ac.th ต าบลแม่ฮ้อยเงิน rmutl0352
353 นาย นนทชัย ไทยตัน nonjrstudio1@gmail.com ต าบลแม่ฮ้อยเงิน rmutl0353
354 นางสาว พิมพิศา ดวงค าขาว phimpisa777@gmail.com ต าบลแม่ฮ้อยเงิน rmutl0354
355 นางสาว รัตติกาล สน่ันไหว lusy0556@gmail.com ต าบลแม่ฮ้อยเงิน rmutl0355
356 นางสาว ชนัญชิดา กิตติโรจน์ประชา chanunchidakitti2606@gmail.com ต าบลแม่ฮ้อยเงิน rmutl0356
357 นางสาว ชนากานต์ บุญเลา noey.chanakanboonlao@gmail.com ต าบลแม่ฮ้อยเงิน rmutl0357
358 นางสาว สินีนารถ ตาฟูย้อย givebudd@gmail.com ต าบลแม่ฮ้อยเงิน rmutl0358
359 นาย ทวิช เทโวขัติ tonkla.8740@gmail.com ต าบลแม่ฮ้อยเงิน rmutl0359
360 นางสาว ภัคจิรา สิทธิปัญญา pakjira170905@gmail.com ต าบลแม่ฮ้อยเงิน rmutl0360
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361 นาย ภาณุมาศ ณะใจ benzjokerkill@gmail.com ต าบลส าราญราษฎร์ rmutl0361
362 นางสาว ศิรินภา บรรเลงสุวรรณ faify12669@gmail.com ต าบลส าราญราษฎร์ rmutl0362
363 นางสาว ญาณธิชา พันธ์ุพวง yantichapunuang@gmail.com ต าบลส าราญราษฎร์ rmutl0363
364 นางสาว รุ่งนภา ใจมาขัติ Rungnapa03051994@gmail.com ต าบลส าราญราษฎร์ rmutl0364
365 นางสาว ณัฐิดา ค ารินทร์ fantasugus@gmail.com ต าบลส าราญราษฎร์ rmutl0365
366 นาย คธาวุฒิ โปธิปัน thaikhathawut@gmail.com ต าบลส าราญราษฎร์ rmutl0366
367 นาย ภัทรพล สุติวงษ์ patataphol.s@gmail.com ต าบลส าราญราษฎร์ rmutl0367
368 นางสาว ชุติกานต์ มาอ่ินแก้ว chutikarnma2539@hotmail.com ต าบลส าราญราษฎร์ rmutl0368
369 นาย วรพจน์ ค าราพิศ boat_pm@hotmail.com ต าบลส าราญราษฎร์ rmutl0369
370 นาย พรชัย ปัญญานวล pump_1997@hotmail.com ต าบลส าราญราษฎร์ rmutl0370
371 นางสาว พิยดา ค าวงค์ใส earn13ny@gmail.com ต าบลส าราญราษฎร์ rmutl0371
372 นางสาว พิมพร ช่างขาย phimpornchangkai7@gmail.com ต าบลส าราญราษฎร์ rmutl0372
373 นาย ณัฐกิตต์ิ ค าลือ jadetnatthakit@gmail.com ต าบลส าราญราษฎร์ rmutl0373
374 นางสาว มัณฑนากร ค าราพิช montanakorn_k@cmu.ac.th ต าบลส าราญราษฎร์ rmutl0374
375 นาย คณิศร มณีศักด์ิ khanisorn24615@outlook.co.th ต าบลส าราญราษฎร์ rmutl0375
376 นางสาว นันชญา จักร์แก้ว nanchaya.jakkaew@gmail.com ต าบลส าราญราษฎร์ rmutl0376
377 นางสาว ศรัณยา นามสูง sarunya337669@gmail.com ต าบลส าราญราษฎร์ rmutl0377
378 นาย เกริกการันต์ กุศล keela.kala@gmail.com ต าบลส าราญราษฎร์ rmutl0378
379 นางสาว ณัดฐิดา จ้ิมล้ิม nat_thida@outlook.co.th ต าบลส าราญราษฎร์ rmutl0379
380 นาย กิตติวุฒิ ผลช านัญ bob_pun@yahoo.co.th ต าบลส าราญราษฎร์ rmutl0380
381 นางสาว ธัญญิกา จิรสันติธรรม nick004455@hotmail.com ต าบลโป่งน้ าร้อน rmutl0381
382 นางสาว ภิขเนตร เท่ียงกระโทก Jigsaw2542@gmail.com ต าบลโป่งน้ าร้อน rmutl0382
383 นาย อภิเดช ปางวงค์ Apidetpa19@gmail.com ต าบลโป่งน้ าร้อน rmutl0383
384 นางสาว กมลลักษณ์ ค าภีระ milk_kamonluck20@hotmail.com ต าบลโป่งน้ าร้อน rmutl0384
385 นาย ณัฐพร สืบสาย suebsaiaun252528@gmail.com ต าบลโป่งน้ าร้อน rmutl0385
386 นางสาว พิชชาดา วงษ์เทพ z-girl_devil@hotmail.com ต าบลโป่งน้ าร้อน rmutl0386
387 นาย พิษฐ์ ไชยภูมินทร์ ped.kii_ky@hotmail.co.th ต าบลโป่งน้ าร้อน rmutl0387
388 นาย ศรายุทธ นามสูง wutdy.sarayut@gmail.com ต าบลโป่งน้ าร้อน rmutl0388
389 นาย กิตติวุฒิ จิรสันติธรรม peenut001122@gmail.com ต าบลโป่งน้ าร้อน rmutl0389
390 นาย เมธา ลายค า Metha.epdf@gmail.com ต าบลโป่งน้ าร้อน rmutl0390
391 นาย นที ฟองเมฆ Cololaae101@gmail.com ต าบลโป่งน้ าร้อน rmutl0391
392 นางสาว ณัฐกาญจน์ ผ่องฉวี nattagkan@gmail.com ต าบลโป่งน้ าร้อน rmutl0392
393 นาย พงค์เพชร เทวตา pongphettewata@gmail.com ต าบลโป่งน้ าร้อน rmutl0393
394 นาย ภาณุวิชญ์ จิรสันติธรรม panuwit4789@gmail.com ต าบลโป่งน้ าร้อน rmutl0394
395 นางสาว เวณิกา หน่อแก้ว wanikanorkaew2@gmail.com ต าบลโป่งน้ าร้อน rmutl0395
396 นางสาว จุฑาทิพย์ สิทธิพา baby2052011@hotmail.com ต าบลโป่งน้ าร้อน rmutl0396
397 นาย วีรพีร์ เศวตมาลย์  sawettmard@gmail.com ต าบลโป่งน้ าร้อน rmutl0397
398 นางสาว จิรณีย์ เกษตรสุขใจ cherry27ja@gmail.com ต าบลโป่งน้ าร้อน rmutl0398
399 นางสาว จรรยาภรณ์ ไชยวงค์ nink13.nn@gmail.com ต าบลโป่งน้ าร้อน rmutl0399
400 นาย ธนกิจ ญานะวงษา nicenice15705@gmail.com ต าบลโป่งน้ าร้อน rmutl0400
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401 นางสาว วิไลวรรณ อินถอด wilaiwanintod.59121604@gmail.com ต าบลแม่งอน rmutl0401
402 นางสาว ชุติธัญกานต์ ศิริ earn.kit0407@gmail.com ต าบลแม่งอน rmutl0402
403 นางสาว อภิชญา เข็มอุดร apichaya21107@gmail.com ต าบลแม่งอน rmutl0403
404 นางสาว ชญาณิศา มณีทอง cyns.mnt@gamil.com ต าบลแม่งอน rmutl0404
405 นางสาว จันทร์จิรา ระวิมี rawimee8@gmail.com ต าบลแม่งอน rmutl0405
406 นางสาว สายสุนีย์ จันทิมา noopuisai@gmail.com ต าบลแม่งอน rmutl0406
407 นาย กิตติฐัช หนํ่ออ้าย kittitud.ter@gmail.com ต าบลแม่งอน rmutl0407
408 นาย อังคณา ดวงปินตา duanangkana@gmail.com ต าบลแม่งอน rmutl0408
409 นางสาว ศศิประภา สุภาพ suparpsasiprapa@gmail.com ต าบลแม่งอน rmutl0409
410 นางสาว วรินทร นิลจินดามาศ mintt081@gmail.com ต าบลแม่งอน rmutl0410
411 นางสาว แสงดาว สมบูรณ์ tangsangdao.039@gmail.com ต าบลแม่งอน rmutl0411
412 นาย บูรณ์พิภพ ธินา boonphiphop.bas@gmail.com ต าบลแม่งอน rmutl0412
413 นางสาว วลาลักษ์ อุ่นค า valaluk.08@gmail.com ต าบลแม่งอน rmutl0413
414 นางสาว ศศิวิมล เรือนค า jamjew.sasiwimon404@gmail.com ต าบลแม่งอน rmutl0414
415 นางสาว นภัสวรรณ อินจา napatswan14fern@gmail.com ต าบลแม่งอน rmutl0415
416 นาย ศิริวัฒน์ ทวีพรกิจกุล tong4121@gmail.com ต าบลแม่งอน rmutl0416
417 นาย ภานุพงศ์ วิภูศิริ panupongwipoosiri19@gmail.com ต าบลแม่งอน rmutl0417
418 นาย ชัชวาล ปัญญา chatchavan044@gmail.com ต าบลแม่งอน rmutl0418
419 ว่าท่ีร.ต. ภานุวัฒน์ ไชยา phanuwatpvss20207@gmail.com ต าบลแม่งอน rmutl0419
420 นางสาว กัลยา ละลา jeabjeab.yaya@gmail.com ต าบลแม่งอน rmutl0420
421 นางสาว สาวิตรี เปล่งทองหลาง sawitree.sui.sui@gmail.com ต าบลแม่สูน rmutl0421
422 นางสาว ธาริณี ต๊ะวัง ibworldq@gmail.com ต าบลแม่สูน rmutl0422
423 นางสาว พลอยณุภา แสงโชติ ploynu1207.s@gmail.com ต าบลแม่สูน rmutl0423
424 นาย อภิเดช ชัยมงคล adza_yo204@hotmail.com ต าบลแม่สูน rmutl0424
425 นางสาว พีรดา วงษ์เทพ pink_peerada@hotmail.com ต าบลแม่สูน rmutl0425
426 นางสาว ณัฐสุดา ลุงติ nathsudalungti@gmail.com ต าบลแม่สูน rmutl0426
427 นางสาว สิริวรัญญา สีติ coresam422@gmail.com ต าบลแม่สูน rmutl0427
428 นาย ขจรเกียรติ ชัยลังกา toentoen123@gmail.com ต าบลแม่สูน rmutl0428
429 นางสาว พิมพ์ชนก วรรณทอง patpimchanok98@gmail.com ต าบลแม่สูน rmutl0429
430 นางสาว กัญญาณี ต๊ิบกัน Kanyanee.tibkan@gmail.com ต าบลแม่สูน rmutl0430
431 นาย ณัฐพล ญาติฝูง findecanoz@gmail.com ต าบลแม่สูน rmutl0431
432 นางสาว กชนิภา แช่มช้อย ffahanagray@gmail.com ต าบลแม่สูน rmutl0432
433 นางสาว ดวงฤทัย มาไว nuiyung.21@gmail.com ต าบลแม่สูน rmutl0433
434 นางสาว พรพรรณ พรหมจาด pornpunpomchat.fah@gmail.com ต าบลแม่สูน rmutl0434
435 ว่าท่ีร้อยตรี ชาตรี อ้ึงสมบัติดี chatee369@hotmail.com ต าบลแม่สูน rmutl0435
436 นางสาว อริญญา เจริญภัทรกันย์ chanitatajagan@gmail.com ต าบลแม่สูน rmutl0436
437 นาย บุญธรรม ค าสุข golfeeza@hotmail.co.th ต าบลแม่สูน rmutl0437
438 นางสาว รจนา แซ่เจ้ียง gawrna@gmail.com ต าบลแม่สูน rmutl0438
439 นางสาว วิไลวรรณ์ จะซา wilanwan.chasa@gmail.com ต าบลแม่สูน rmutl0439
440 นาย ปิยะฉัตร แจ่มเรือน winning25ccc@gmail.com ต าบลแม่สูน rmutl0440
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441 นาย อาทิตย์ อุ่นจันทร์ icelandecon7264@gmail.com ต าบลสันทราย rmutl0441
442 นาย ธนกร ชัยนา thanakon.chaina@gmail.com ต าบลสันทราย rmutl0442
443 นางสาว ญาณิศา ไชยวงศ์ yanisaaz877@gmail.com ต าบลสันทราย rmutl0443
444 นาย เกียรตินันท์ จันทร์ธิ kiattinan.ch@gmail.com ต าบลสันทราย rmutl0444
445 นางสาว บุษบา ยาวิชัย flimfang815@gmail.com ต าบลสันทราย rmutl0445
446 นางสาว เจนจิรา เจริญบรรเจิด janejira04021@gmail.com ต าบลสันทราย rmutl0446
447 นางสาว เมริกา ผิวทองดี mericap@hotmail.com ต าบลสันทราย rmutl0447
448 นางสาว อรณี ปันวารี auy15099@gmail.com ต าบลสันทราย rmutl0448
449 นางสาว ฉัตรียนัน ไคร้จาย kannika.jieo23@gmail.com ต าบลสันทราย rmutl0449
450 นางสาว จตุรพร พงษ์แดง jaturaporn.pongdang@gmail.com ต าบลสันทราย rmutl0450
451 นาย มาคู่ เตชะโสภณ bigmakoo@gmail.com ต าบลสันทราย rmutl0451
452 นางสาว กนกวรรณ สุปี kanokwansuphee@gmail.com ต าบลสันทราย rmutl0452
453 นางสาว ศิริภัสสร แก้วใจดี simmy1234simmy1234@gmail.com ต าบลสันทราย rmutl0453
454 นางสาว รัชฎา มังษา ilovekznoonpond@hotmail.com ต าบลสันทราย rmutl0454
455 นางสาว ทัศนีย์ ดวงชมภู pondtassanee@gmail.com ต าบลสันทราย rmutl0455
456 นาง ศิรินญา ดวงแสง kwangtong_51@hotmail.com ต าบลสันทราย rmutl0456
457 นาย กิตติศักด์ิ บังคมเดช fluck.kts@gmail.com ต าบลสันทราย rmutl0457
458 นางสาว แพรพลอย ต่างใจ pairploy582@gmail.com ต าบลสันทราย rmutl0458
459 นางสาว มณีนุช ใจเฉลียว fortunately428@gmail.com ต าบลสันทราย rmutl0459
460 นาง คนึงนิตย์ หินวงศ์ theclassic111@hotmail.com ต าบลสันทราย rmutl0460
461 นาย กอบกุล นันติ Kobkulnicky@gmail.com ต าบลเข่ือนผาก rmutl0461
462 นางสาว วัชราภรณ์ สุรินทร์แก้ว ant127102545@gmail.com ต าบลเข่ือนผาก rmutl0462
463 นางสาว ทาริกา สมบํูรณ์ tarika.5755@gmail.com ต าบลเข่ือนผาก rmutl0463
464 นางสาว นันทริกา จันทราภรณ์ nantarika.nat28@gmail.com ต าบลเข่ือนผาก rmutl0464
465 นางสาว อภิญญา จันทราภรณ์ apinyajuntra@gmail.com ต าบลเข่ือนผาก rmutl0465
466 นางสาว เครือวัลย์ ใบแสง Annyja1528@gmail.com ต าบลเข่ือนผาก rmutl0466
467 นางสาว พิมพกานต์ ปิยะชาน Mildpimpakarn@gmail.com ต าบลเข่ือนผาก rmutl0467
468 นางสาว วนิดา ปันสา only.soyou@gmil.com ต าบลเข่ือนผาก rmutl0468
469 นางสาว นฤมล อินต๊ะรักษา tlenaruemol@gmail.com ต าบลเข่ือนผาก rmutl0469
470 นางสาว ณัฐิกา ทานนท์ ketnipathanon@hotmail.com ต าบลเข่ือนผาก rmutl0470
471 นางสาว นงณภัส บุญส่ง nongnapas.bs@gmail.com ต าบลเข่ือนผาก rmutl0471
472 นาย ณัฐนนท์ อุทธิยา nattanon5355@gmail.com ต าบลเข่ือนผาก rmutl0472
473 นาย ชนาธิป สุทชี reaa2059@gmail.com ต าบลเข่ือนผาก rmutl0473
474 นางสาว สุนิษา เน้ืออุ่น sunisa10863@gmail.com ต าบลเข่ือนผาก rmutl0474
475 นาย ธนวัตน์ วรรณดี thanawatwand@gmail.com ต าบลเข่ือนผาก rmutl0475
476 นางสาว นงเยาว์ สิทธิวงค์ nongyaosit2508@gmail.com ต าบลเข่ือนผาก rmutl0476
477 นางสาว อภิชญา เงาใส aphichayangaosai@gmail.com ต าบลเข่ือนผาก rmutl0477
478 นางสาว ญานิกา บัวผัด yanika3312@gmail.com ต าบลเข่ือนผาก rmutl0478
479 นางสาว ศิริพร บุญดอน siriporn.boondon22@gmail.com ต าบลเข่ือนผาก rmutl0479
480 นางสาว อรกัญญา เงาใส hhu30968@gmail.com ต าบลเข่ือนผาก rmutl0480
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481 นางสาว มธุรินทร์ ปันแสง m.mathurin54@gmail.com ต าบลทุ่งหลวง rmutl0481
482 นาย เจตวีร์ วรรณสอน kongga40@gmail.com ต าบลทุ่งหลวง rmutl0482
483 นางสาว ภัทรียา แซ่ค า pattariya6030024@gmail.com ต าบลทุ่งหลวง rmutl0483
484 นางสาว ปรียานันท์ ศิริปัญญา kimmyberry13@gmail.com ต าบลทุ่งหลวง rmutl0484
485 นาง สุมาลี เรือนแก้ว sumalee75284@gmail.com ต าบลทุ่งหลวง rmutl0485
486 นาย พสิษฐ์ ขัติวงค์ khmanoon@gmail.com ต าบลทุ่งหลวง rmutl0486
487 นางสาว เจนจิรา สุรินต๊ะ Janesu11166@gmail.com ต าบลทุ่งหลวง rmutl0487
488 นาย อภิศักด์ิ มีค าวัง apisak.mkw@outlook.co.th ต าบลทุ่งหลวง rmutl0488
489 นางสาว สุภาพร สบฤกษ์ mymy.sr55@gmail.com ต าบลทุ่งหลวง rmutl0489
490 นางสาว จิดาภา อภัยโรจน์ jidaphaa.a18@gmail.com ต าบลทุ่งหลวง rmutl0490
491 นาง พรนภัสร์ ใยบัว lek.pornnapat@gmail.com ต าบลทุ่งหลวง rmutl0491
492 นาย สุทธิพงษ์ ภูครึง boss.suttipong254119@gmail.com ต าบลทุ่งหลวง rmutl0492
493 นางสาว สิรินี กันค า benza2.sirinee@gmail.com ต าบลทุ่งหลวง rmutl0493
494 นางสาว วรรณิกา สลอมทุน Wannikasalomthun@gmail.com ต าบลทุ่งหลวง rmutl0494
495 นาย จักรกฤษ ศรีอรุณ jakkrited1904@gmail.com ต าบลทุ่งหลวง rmutl0495
496 นาย สุรพล กองตองกาย surapol151@hotmail.com ต าบลทุ่งหลวง rmutl0496
497 นางสาว เพียงแข หย่ันมะ Khae04291@gmail.com ต าบลทุ่งหลวง rmutl0497
498 นางสาว นัชรีวรรณ์ ต๊ะเรือน Noonutcy@gmail.com ต าบลทุ่งหลวง rmutl0498
499 นางสาว ขนิษฐ เครือวัง khanit.kw@gmail.com ต าบลทุ่งหลวง rmutl0499
500 นาย ชาติชาย ชัยกา mrkingc59@gmail.com ต าบลทุ่งหลวง rmutl0500
501 นางสาว ณัฐธิดา นามแสง donut_4711@hotmail.com ต าบลแม่แวน rmutl0501
502 นาย พิรุฬห์วัฒน์ ฉันทวัฒน์ theerasitchanthawat@gmail.com ต าบลแม่แวน rmutl0502
503 นาย จิรภัทร อินหวัน Jirawat_joker@outlook.co.th ต าบลแม่แวน rmutl0503
504 นางสาว เรณู อินสองใจ Absolub561@gmail.com ต าบลแม่แวน rmutl0504
505 นาย เจริญ ขันธะ Charoen.kh9215@gmail.com ต าบลแม่แวน rmutl0505
506 นางสาว ปิยะพร จักรวาฬ 23mju75tangmo@gmail.com  ต าบลแม่แวน rmutl0506
507 นางสาว กรวรรณ พรมเสน Korawaanph@gmail.com ต าบลแม่แวน rmutl0507
508 นางสาว ปาริชาติ สุเมล์ parichatsume@gmail.com ต าบลแม่แวน rmutl0508
509 นาย ณฏพร ค าตะวงค์ Nattaporn.kh11@gmail.com ต าบลแม่แวน rmutl0509
510 นาย กิตต์ินิพัทธ์ มณีวรรณ garfield.maneewan@gmail.com ต าบลแม่แวน rmutl0510
511 นาย ธนาชัย หลวงไพศาล yaitanachailoungpaisan@gmail.com ต าบลแม่แวน rmutl0511
512 นางสาว ปิยะธิดา ศรีวิชัย Piyathida.bow2310@gmail.com ต าบลแม่แวน rmutl0512
513 นางสาว ธิดารัตน์ แสงปัญญา Flyfly25541@gmail. Com ต าบลแม่แวน rmutl0513
514 นาย กมลรส วรรณพรม Candy_wanza@hotmail.co.th ต าบลแม่แวน rmutl0514
515 นาย ธนพงค์ เตชะโสด thanapong66432@gmail.com ต าบลแม่แวน rmutl0515
516 นาย สถาพร คิดไชย skidchai@gmail.com ต าบลแม่แวน rmutl0516
517 นางสาว อารีรัตน์ จินะสะทุ่ง cchom99@icloud.com ต าบลแม่แวน rmutl0517
518 นาย ปิยะนัฐ ค าสาย piyanat2345@gmail.com ต าบลแม่แวน rmutl0518
519 นางสาว เจนจิรา อินตา jenjira842539@gmail.com ต าบลแม่แวน rmutl0519
520 นาย ฤทธ์ิณรงค์ เสน่หา kgsaneha@gmail.com ต าบลแม่แวน rmutl0520
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521 นางสาว สิริยากร จอมแก้ว Siriyakornj59@nu.ac.th ต าบลโหล่งขอด rmutl0521
522 นางสาว รัชนีกร แก้วค ามี Fern.ratchaneekorn6649@gmail.com ต าบลโหล่งขอด rmutl0522
523 นางสาว ณัฐมล จินะปา Kemcoww@gmail.com ต าบลโหล่งขอด rmutl0523
524 นางสาว เยาวลักษณ์ หมอสาตร์ Yaowaluk217@gmail.com ต าบลโหล่งขอด rmutl0524
525 นาย ลิขิต แสงใส Ningnonggumiho@gmail.com ต าบลโหล่งขอด rmutl0525
526 นางสาว จิราพร วงค์แว่น Fernfang6@gmail.com ต าบลโหล่งขอด rmutl0526
527 นางสาว วันวิสาข์ วันทนีย์วรกุล Wanwisatiw@hotmail.com ต าบลโหล่งขอด rmutl0527
528 นางสาว รัตนา สิทธิชัย Aoirattana595@gmail.com ต าบลโหล่งขอด rmutl0528
529 นางสาว ชนัดดา บุญมา Chanaddaboonma27@gmail.com ต าบลโหล่งขอด rmutl0529
530 นางสาว ดวงหทัย ตาค า Aum.aumjai212@gmail.com ต าบลโหล่งขอด rmutl0530
531 นาง ประทุมทิพย์ บรรชัย Kon_kub_din@hotmail.com ต าบลโหล่งขอด rmutl0531
532 นาย อาทิตย์ชัย ตานะเป็ง Artitchai456@gmail.com ต าบลโหล่งขอด rmutl0532
533 นางสาว วิภาลักษณ์ สะหลี Wipaluksl@gmail.com ต าบลโหล่งขอด rmutl0533
534 นาย วัชรพล บุญตอม Nightphrao.night@gmail.com ต าบลโหล่งขอด rmutl0534
535 นางสาว วิชุดา ทรัพย์พัฒนากุล Wichudajackson2014@gmail.com ต าบลโหล่งขอด rmutl0535
536 นางสาว นิดา บุญวงค์ surachai_315@hotmail.co.th ต าบลโหล่งขอด rmutl0536
537 นาย ธเนศ เทียนเงิน 05.thanet.teangoen@gmail.com ต าบลโหล่งขอด rmutl0537
538 นางสาว มะลิวัลย์ จันทรา Maizeza602@gmail.com ต าบลโหล่งขอด rmutl0538
539 นางสาว นิศารัตน์ ศรีนวล Nisarut.ferne@gmail.com ต าบลโหล่งขอด rmutl0539
540 นาง ขวัญชนก สัตยพานิช Fhayka28@gmail.com ต าบลโหล่งขอด rmutl0540
541 นางสาว อภิญญา เก่งการท า aunApinya1234@gmail.com ต าบลช่างเค่ิง rmutl0541
542 นางสาว วณัฐชญาน์ ค ามูล baswncy1234@gmail.com ต าบลช่างเค่ิง rmutl0542
543 นางสาว กรพินธ์ุ โกฎิค า totor50270@gmail.com ต าบลช่างเค่ิง rmutl0543
544 นาย ธีระพงษ์ สุขใจ cesc_theerapong024@icloud.com ต าบลช่างเค่ิง rmutl0544
545 นาย วรเชษฐ์ ต๊ะค า Mummum1790@hotmail.com ต าบลช่างเค่ิง rmutl0545
546 นาย อภิลักษณ์ บุญเกิด apiluck2524@gmail.com ต าบลช่างเค่ิง rmutl0546
547 นางสาว ปิยวรรณ ภิโลค า Piyawunn08@gmail.com ต าบลช่างเค่ิง rmutl0547
548 นางสาว รุจิเรข นวลทา rji.rujirekn@gmail.com ต าบลช่างเค่ิง rmutl0548
549 นาย ศุภากิจ กุณะ 17.co.first@gmail.com ต าบลช่างเค่ิง rmutl0549
550 นางสาว พัชรี ค าแสน Nujanjan4012@gmail.com ต าบลช่างเค่ิง rmutl0550
551 นาย กรกช พิทาค า korakod300741@gmail.com ต าบลช่างเค่ิง rmutl0551
552 นางสาว เสาวลักษณ์ สุขใจ nongdoy43@gmail.com ต าบลช่างเค่ิง rmutl0552
553 นางสาว กนกพร นะติกา sent2000ksnokporn@gmail.com ต าบลช่างเค่ิง rmutl0553
554 นางสาว ศศิธร ปิโย sasithorn_kat@icloud.com ต าบลช่างเค่ิง rmutl0554
555 นางสาว ธนธัญ ชูนิตย์ thanathan.choonit@gmail.com ต าบลช่างเค่ิง rmutl0555
556 นางสาว ปิยธิดา เตจ๊ะนา khunfangs@gmail.com ต าบลช่างเค่ิง rmutl0556
557 นางสาว สุภัสสรา ใจค า suphatsara8520@gmil.com ต าบลช่างเค่ิง rmutl0557
558 นาย อรรถวุฒิ แสงบุญ skampboyz_16@hotmail.com ต าบลช่างเค่ิง rmutl0558
559 นางสาว จริยา พริบไหว ttgiftss@gmail.com ต าบลช่างเค่ิง rmutl0559
560 นาย วิวัฒน์วงค์ ทานา wiwatvong-jo@hotmail.co.th ต าบลช่างเค่ิง rmutl0560
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561 นาย จงกล ศรีไพรพร joho7337@hotmail.co.th ต าบลปางหินฝน rmutl0561
562 นางสาว ศรีนวล ศักด์ิสืบสกุล srinuan.saksueb@gmail.com ต าบลปางหินฝน rmutl0562
563 นางสาว สุรดา ศักด์ิสืบสกุล Suradasaksueb@gmail.com ต าบลปางหินฝน rmutl0563
564 นางสาว ชรินธร เกษมเลิศตระกูล charintorn3036@gmil.com ต าบลปางหินฝน rmutl0564
565 นางสาว มะลิวัลย์ มิตรมหายศ missmaliwan2540@gmail.com ต าบลปางหินฝน rmutl0565
566 นางสาว ดาราพร ศักด์ิสืบสกุล dewdara2112@gmail.com ต าบลปางหินฝน rmutl0566
567 นางสาว สันศรี ช่ืนสุขเจริญกุล mookja200838@gmail.com ต าบลปางหินฝน rmutl0567
568 นางสาว วนิดา อภิบาลอรัณย์ Shueshue5814@gmail.com ต าบลปางหินฝน rmutl0568
569 นางสาว พิชญ์สินี เมธีกวิน thicifon8@mail.com ต าบลปางหินฝน rmutl0569
570 นาย ณัฐพงศ์ ค าปัน taomuza20@gmail.com ต าบลปางหินฝน rmutl0570
571 นาย นิคม ทิพย์บุญเลิศ nikom46877@gmail.com ต าบลปางหินฝน rmutl0571
572 นางสาว รัตนา แหลมคม rattana8031oab@gmail.com ต าบลปางหินฝน rmutl0572
573 นางสาว สุรีรัตน์ โชคพารุ่งเรือง mint18843@gmail.com ต าบลปางหินฝน rmutl0573
574 นางสาว ก่ิงดาว โชคพารุ่งเรือง e56927256@gmail.com ต าบลปางหินฝน rmutl0574
575 นางสาว อรวรรณ ศักด์ิคงนันทกุล aomorawan15003@gmail.com ต าบลปางหินฝน rmutl0575
576 นาย ธีรเดช เซ็งเข่อ detch777js@gmail.com ต าบลปางหินฝน rmutl0576
577 นางสาว กฤตพร ศักด์ิคงนันทกุล earn.kp7785@gmail.com ต าบลปางหินฝน rmutl0577
578 นาย สมโภช เกษมเลิศตระกูล kasamlerdtrakun@gmail.com ต าบลปางหินฝน rmutl0578
579 นาย ณัฐวุฒิ ใยบัว noomnoom@hotmail.com ต าบลปางหินฝน rmutl0579
580 นางสาว พรพรรณ มงคลเจริญชาตรี dici6197@gmail.com ต าบลปางหินฝน rmutl0580
581 นางสาว เพ็ญนภา พวงเงิน 59153422.cmru@gmail.com ต าบลดอนเปา rmutl0581
582 นางสาว วนํิสรา สีนอ wanisara_se63@live.rmutl.ac.th ต าบลดอนเปา rmutl0582
583 นางสาว ทัชมาฮาน ป่ินชุม Thachamahan_pi63@live.rmutl.ac.th ต าบลดอนเปา rmutl0583
584 นางสาว กนกวรรณ ญาติทอง hugyou_aom@hotmail.com ต าบลดอนเปา rmutl0584
585 นางสาว เบญจรัตน์ ธรรมลังกา tommalangka30@gmail.com ต าบลดอนเปา rmutl0585
586 นาย ทศพร ค าดวง kumduang01@gmail.com ต าบลดอนเปา rmutl0586
587 นางสาว คริสทีน จอมค า kit_ctjk@hotmail.com ต าบลดอนเปา rmutl0587
588 นางสาว กุลสตรี เปาหลิกล้ี Milk22867@hotmail.com ต าบลดอนเปา rmutl0588
589 นางสาว ณัฏฐิกา กันทะมัง menamfu@gmail.com ต าบลดอนเปา rmutl0589
590 นางสาว เบญจพรรณ ร้องเสียง itsnewbjp@gmail.com ต าบลดอนเปา rmutl0590
591 นางสาว วทันยา จอมแปง watanya_Jo58@live.rmutl.ac.th ต าบลดอนเปา rmutl0591
592 นาย สิรพล ศิริพงษ์สาวิน siraphon_si63@live.rmutl.ac.th ต าบลดอนเปา rmutl0592
593 นางสาว ธัญญลักษณ์ ตารินต์ Tanyalak_ta63@live.rmutl.ac.th ต าบลดอนเปา rmutl0593
594 นางสาว กาญจนาพร เต๋จ๊ะ 0815613631anan@gmail.com ต าบลดอนเปา rmutl0594
595 นางสาว วีรานันท์ ธราเศรษฐ์ศิริ taraset130@gmail.com ต าบลดอนเปา rmutl0595
596 นาย ณัฏฐพล บุญทาค า thaimirai@gmail.com ต าบลดอนเปา rmutl0596
597 นาย ศตวรรษ บุตรราช satawat_bu61@gmail.com ต าบลดอนเปา rmutl0597
598 นางสาว จริญญา กล่ินหอม aukjaa@gmail.com ต าบลดอนเปา rmutl0598
599 นางสาว ณัฐชญา ยะใชย natchaya15447@gmail.com ต าบลดอนเปา rmutl0599
600 นางสาว ปนัดดา ย่อมอิน panudda.1529@gmail.com ต าบลดอนเปา rmutl0600
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601 นาย ธนภัทร ต่ าแก้ว tanaphat.tamkaew2@gmail.com ต าบลบ้านกาด rmutl0601
602 นางสาว จุฑาทิพย์ อินต๊ะแก้ว Jutatip_in61@live.rmutl.ac.th ต าบลบ้านกาด rmutl0602
603 นางสาว ภัทริกา พรมสอน noon0207@icloud.com ต าบลบ้านกาด rmutl0603
604 นางสาว กรวรรณ อ่องนา gornrawan0949@gmail.com ต าบลบ้านกาด rmutl0604
605 นางสาว กรรณิการ์ บัวระพันธ์ุ risa.aaae@gmail.com ต าบลบ้านกาด rmutl0605
606 นาย นพดล ค าดี noppadonkomdee@gmail.com ต าบลบ้านกาด rmutl0606
607 นาย ณัฐพล วรวัฒนสกุล nut50900@hotmail.com ต าบลบ้านกาด rmutl0607
608 นางสาว วิลาวรรณ สุดใจ nampan139@hotmail.com ต าบลบ้านกาด rmutl0608
609 นางสาว ชนิดาภา คะณาระต๊ะ boitoei.munin@gmail.com ต าบลบ้านกาด rmutl0609
610 นางสาว กมลวรรณ กุนะ beerkamon56@gmail.com ต าบลบ้านกาด rmutl0610
611 นาย ฉัตรชรินทร์ ไชยวงศ์ chat_bom@hotmail.com ต าบลบ้านกาด rmutl0611
612 นาย วีระศักด์ิ จวบความสุข oat.veerasak@gmail.com ต าบลบ้านกาด rmutl0612
613 นาย รามิล สุวรรณศร 22540ramil@gmail.com ต าบลบ้านกาด rmutl0613
614 นางสาว กมลพร สุวิรัตน์ kamol_benz@hotmail.com ต าบลบ้านกาด rmutl0614
615 นางสาว ทิพาภรณ์ ทองเป้า tipaporn.parn@gmail.com ต าบลบ้านกาด rmutl0615
616 นาง อภิวันท์ ปันค า p.hung.san64@gmail.com ต าบลบ้านกาด rmutl0616
617 นางสาว สุดศิริ ต๊ะ sudsirian@gmail.com ต าบลบ้านกาด rmutl0617
618 นางสาว กฤติยา กาหลง kty.krittiya1998@gmail.com ต าบลบ้านกาด rmutl0618
619 นางสาว นันท์ลภัส ระมิงค์วงค์ nanlapat15@gmail.com ต าบลบ้านกาด rmutl0619
620 นาง ปรินทร ค าต๊ิบ Rinparintornrinrin@gmail.com ต าบลบ้านกาด rmutl0620
621 นางสาว จีรวรรณ์ ไชยเมืองเล็น jirawan.chaim@gmail.com ต าบลทาเหนือ rmutl0621
622 นาย ปัฐวีกานต์ ศรีบัวข า patthawikan2540@gmail.com ต าบลทาเหนือ rmutl0622
623 นางสาว สุรณี วุฒิชวาร์กุล nuch321nn@gmail.com ต าบลทาเหนือ rmutl0623
624 นาง ไพลิน ปัญญาไว Kungking.tor83@gmail.com ต าบลทาเหนือ rmutl0624
625 นางสาว รวิภา ช่างซอ Rawipa2540@hotmail.com ต าบลทาเหนือ rmutl0625
626 นาย ธัญญรัตน์ ปภาวิวัฒนธนากุล patthaphong2532@gmail.com ต าบลทาเหนือ rmutl0626
627 นางสาว วิภาวรรณ วิระค า wipawan.workspace@gmail.com ต าบลทาเหนือ rmutl0627
628 นางสาว นิศาชล เยาวยอด Yamakavakyouki@hotmail.com ต าบลทาเหนือ rmutl0628
629 นางสาว สุทธิดา พรหมรุกขชาติ loogkaew2539@gmail.com ต าบลทาเหนือ rmutl0629
630 นางสาว มาลัย ปู่ตาแย mile.mile2538@gmail.com ต าบลทาเหนือ rmutl0630
631 นาง ฐิติกานต์ ดาวเงิน thitikan.pang@gmail.com ต าบลทาเหนือ rmutl0631
632 นางสาว ปรีญาภรณ์ แก้วนวน Preeyaporn594@gmail.com ต าบลทาเหนือ rmutl0632
633 นาย บัณฑิตชัย พือทอ Bunbitchai32@gmail.com ต าบลทาเหนือ rmutl0633
634 นางสาว พรรนิภา ทองหล่อ phannipha6620@gmail.com ต าบลทาเหนือ rmutl0634
635 นางสาว จันทร์จิรา พือทอ Janjira_nongnid@hotmail.co.th ต าบลทาเหนือ rmutl0635
636 นาง รัชนา อุดทา radchanaa@gmail.com ต าบลทาเหนือ rmutl0636
637 นาย พัทยา ดูแฮ notxxnotxx@gmail.com ต าบลทาเหนือ rmutl0637
638 นางสาว ญานิกา ธัญญาผล barolovely@gmail.com ต าบลทาเหนือ rmutl0638
639 นาย วายุ ขันทะนา wayu1869@gmail.com ต าบลทาเหนือ rmutl0639
640 นาง บัวน า พือทอ boownamphuetho@gmail.com ต าบลทาเหนือ rmutl0640



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล E-Mail Address ช่ือต ำบล
Username
Thai MOOC

641 นางสาว จีรนันท์ มณีวรรณ jeeranan_m@cmu.ac.th ต าบลแช่ช้าง rmutl0641
642 นางสาว ณัฐกานต์ เจริญสุข maistitch22@gmail.com ต าบลแช่ช้าง rmutl0642
643 นาย เมธัส เพชรโชติ jason00709@gmail.com ต าบลแช่ช้าง rmutl0643
644 นาย วัชรชัย ใจรินทร์ jj68wacharachai@gmail.com ต าบลแช่ช้าง rmutl0644
645 นางสาว ปิยธิดา ปาระมีทอง ku_giffarlen@hotmail.com ต าบลแช่ช้าง rmutl0645
646 นาย คุณากร แก้วแสน poyzero2@hotmail.com ต าบลแช่ช้าง rmutl0646
647 นางสาว ชญาณี บุญทาขันแก้ว tae2526@gmail.com ต าบลแช่ช้าง rmutl0647
648 นางสาว ภัทราภรณ์ ปัญโญใหญ่ beampattaraporn.b@gmail.com ต าบลแช่ช้าง rmutl0648
649 นาย ณัฐนนท์ มณีวรรณ thedogty@gmail.com ต าบลแช่ช้าง rmutl0649
650 นางสาว สิตรานีรัช นุสุริยาสันต์ sitraniratch.n@gmail.com ต าบลแช่ช้าง rmutl0650
651 นางสาว ชมพูนุท เครือมณี cj.kruemanee@gmail.com ต าบลแช่ช้าง rmutl0651
652 นาย ธนพัต เทพสิงห์ jinsomtourism17@gmail.com ต าบลแช่ช้าง rmutl0652
653 นางสาว สุพิชชา สุวรรณเจริญ supitchacha38242@gmail.com ต าบลแช่ช้าง rmutl0653
654 นางสาว โยษิตา บุตรดี yoyo_yea@hotmail.com ต าบลแช่ช้าง rmutl0654
655 นาย กู้พงศ์ ฉ่ัวชุมแสง livetolive020@gmail.com ต าบลแช่ช้าง rmutl0655
656 นาย ภัทรพล วรรธนัยวิบูลย์ 25772@skpcm.ac.th ต าบลแช่ช้าง rmutl0656
657 นาย อลงกต เอ้ียตระกูล mosalong0702aa@gmail.com ต าบลแช่ช้าง rmutl0657
658 นาย วีรยุทธ ไชยแยง benzkung41@gmail.com ต าบลแช่ช้าง rmutl0658
659 นางสาว ฟาริดา ยาใจ faridayajai@live.com ต าบลแช่ช้าง rmutl0659
660 นาย วิญญู ใจจุมปู winyu9777@hotmail.com ต าบลแช่ช้าง rmutl0660
661 นาย ณัฐพนธ์ ปินตาสม nuttapon_torta@hotmail.com ต าบลบวกค้าง rmutl0661
662 นางสาว อาทิตยา สังรวม atitaya0601@gmail.com ต าบลบวกค้าง rmutl0662
663 นางสาว ภัทรลดา แสงซอน Sainysainan28@gmail.com ต าบลบวกค้าง rmutl0663
664 นางสาว ธิดารํัตน์ ธิตะนะ gashapon_mai402@hotmail.com ต าบลบวกค้าง rmutl0664
665 นาง เพ็ญจันทร์ สุกแก้ว Phenchan2021@gmail.com ต าบลบวกค้าง rmutl0665
666 นาง บุษราภรณ์ วงค์คม ydesign2555@gmail.com ต าบลบวกค้าง rmutl0666
667 นาย อดุลวิทย์ มูลงาม eak3500@hotmail.com ต าบลบวกค้าง rmutl0667
668 นาย ธีระวัฒน์ โปธิค า escapeaum.intheblackseason@gmail.com ต าบลบวกค้าง rmutl0668
669 นางสาว อรนุช ศรีตา oranut.srita@gmail.com ต าบลบวกค้าง rmutl0669
670 นางสาว ลลิตา ไหวฉลาด poo_rkp@hotmail.com ต าบลบวกค้าง rmutl0670
671 นาย ธีรยุทธ ค าเผือก terayudkumphuek41@gmail.com ต าบลบวกค้าง rmutl0671
672 นางสาว ภูษณิศา มูลงาม Aiwphusanisa@gmail.com ต าบลบวกค้าง rmutl0672
673 นาย กิตติทัช อมรานุพงศ์ yousee1307@gmail.com ต าบลบวกค้าง rmutl0673
674 นาย ทศพล สระทองอ้ิง Tossapol20111@gmail.com ต าบลบวกค้าง rmutl0674
675 นางสาว ภารวี ชุมภูค า Nut_prv@hotmail.com ต าบลบวกค้าง rmutl0675
676 นางสาว ณัทชนก ยศเรือนค า nutchanok.kin@gmail.com ต าบลบวกค้าง rmutl0676
677 นางสาว ชลดา ศรีปัญญา Chonlada.010101@gmail.com ต าบลบวกค้าง rmutl0677
678 นาย ณัฐวุฒิ สุขค าต๊ิบ nuttawutsukk93@gmail.com ต าบลบวกค้าง rmutl0678
679 นางสาว ยลรดี ค าอินทร์ Yonradee.kh@gmail.com ต าบลบวกค้าง rmutl0679
680 นาย จิตรเทพ ชัยวรรณา tongerrooney@gmail.com ต าบลบวกค้าง rmutl0680
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681 นางสาว ณัฐริญาพร วิศร natthariyaphonwison@gmail.com ต าบลแม่ปูคา rmutl0681
682 นางสาว พรรณพัชร กัม pannapat@web1.dara.ac.th ต าบลแม่ปูคา rmutl0682
683 นาย ธรรมรัฐ สินพุ kuy.aert@gmail.com ต าบลแม่ปูคา rmutl0683
684 นาย กฤษณพงศ์ ขันพล yorch392299@gmail.com ต าบลแม่ปูคา rmutl0684
685 นาย สง่า แสนค า cansan358@gmail.com ต าบลแม่ปูคา rmutl0685
686 นาง พรรณี จันทรัตน์ paeriyanee@gmail.com ต าบลแม่ปูคา rmutl0686
687 นาย วุฒิพงศ์ พรมเสน pond8574061@hotmail.com ต าบลแม่ปูคา rmutl0687
688 นางสาว สิริพรรณ ชลนาที Siripan.chonnatee@gmail.com ต าบลแม่ปูคา rmutl0688
689 นางสาว ปิยะกาญจน์ คงทะ Stamp231039@gmail.com ต าบลแม่ปูคา rmutl0689
690 นางสาว รสรินทร์ ปัญญารัตน์ rhoslyn.2541@gmail.com ต าบลแม่ปูคา rmutl0690
691 นาย  ณัฐพงศ์ ศรีเรืองเพ็ญ art1234en@gmail.com ต าบลแม่ปูคา rmutl0691
692 นาย ธนายุต ก้องสถาพร tanayuee@gmail.com ต าบลแม่ปูคา rmutl0692
693 นาย จีรศักด์ิ ระตา jeerasakrata04@gmail.com ต าบลแม่ปูคา rmutl0693
694 นางสาว เจนจิรา ค าแก้ว yimjane2309@gmail.com ต าบลแม่ปูคา rmutl0694
695 นางสาว ธัญวรัตน์ ขันทะยา p.loy_kitten@hotmail.com ต าบลแม่ปูคา rmutl0695
696 นาย พิชัย หลินภู plinpoo@hotmail.com ต าบลแม่ปูคา rmutl0696
697 นาย เสฏฐ์พล วิเศษชุมพล setthapol2014@hotmail.com ต าบลแม่ปูคา rmutl0697
698 นางสาว สุธีมนต์ แก้วประเสริฐ sutheemon.k59@gmail.com ต าบลแม่ปูคา rmutl0698
699 นาย ณัฐจักร์ ธนพัฒน์ปวงวัน nj28996@gmail.com ต าบลแม่ปูคา rmutl0699
700 นาย เกียรติศักด์ิ ราชรองชัย lipnoii0809@gmail.com ต าบลแม่ปูคา rmutl0700
701 นางสาว ไพรินทร์ ขัติรัตน์ pairin.ktr@gmail.com ต าบลร้องวัวแดง rmutl0701
702 นางสาว ตามหทัย สังข์สุข tamhathai21@gmail.com ต าบลร้องวัวแดง rmutl0702
703 นางสาว จารุภา โภคินสินกุล jarupa2350@gmail.com ต าบลร้องวัวแดง rmutl0703
704 นาย จักรกฤษณ์ สมณะ daxcon009@hotmail.com ต าบลร้องวัวแดง rmutl0704
705 นาง เครือวัลย์ อภิวงศ์ lilyapiwong@hotmail.com ต าบลร้องวัวแดง rmutl0705
706 นางสาว อัจฉริยา มณีโชติ at.maneechote@gmail.com ต าบลร้องวัวแดง rmutl0706
707 นางสาว อาริยา ขุนคงมี noeyareeya1502@gmail.com ต าบลร้องวัวแดง rmutl0707
708 นางสาว สิตา สุขปาเรียน smsita_@hotmail.com ต าบลร้องวัวแดง rmutl0708
709 นาย ศุภกร หอชัยรัตน์ supakorn.hor@gmail.com ต าบลร้องวัวแดง rmutl0709
710 นางสาว กณภัทร อัมรานนท์ kanapart.97@gmail.com ต าบลร้องวัวแดง rmutl0710
711 นางสาว วราพร สุกแก้ว ratchapong@live.com ต าบลร้องวัวแดง rmutl0711
712 นาย วารุต อวยพร wcvb2010@hotmail.com ต าบลร้องวัวแดง rmutl0712
713 นาย อภิยุต โนจ๊ะ apiyut1998@gmail.com ต าบลร้องวัวแดง rmutl0713
714 นางสาว กนกพร กันทะละ kiik-kiik-@hotmail.com ต าบลร้องวัวแดง rmutl0714
715 นางสาว จินดารัตน์ ใจเเสน cchindaratchaisaen306@gmail.com ต าบลร้องวัวแดง rmutl0715
716 นาง ขันค า หอชัยรัตน์ khankum03@gmail.com ต าบลร้องวัวแดง rmutl0716
717 นางสาว เกศนี โอทะนาลัย kassanee2559@gmail.com ต าบลร้องวัวแดง rmutl0717
718 นางสาว ภัทรวดี ปิมสาร pattara.98p@gmail.com ต าบลร้องวัวแดง rmutl0718
719 นาย จรณินทร์ ทิพย์ยอด thipyodjaranin@gmail.com ต าบลร้องวัวแดง rmutl0719
720 นาย วิเชียร สุกแก้ว ratchaponglive@gmail.com ต าบลร้องวัวแดง rmutl0720
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721 นาย ปริญญา จิตต์ทองค า Parinya.ch37@gmail.com  ต าบลแม่แฝก rmutl0721
722 นางสาว อมรรัตน์ ตุ้ยดี atuidee@gmail.com ต าบลแม่แฝก rmutl0722
723 นาย ภาคภูมิ แซ่เฒ้า Pakpoomsaethao@gmail.com  ต าบลแม่แฝก rmutl0723
724 นาย อภิวิชญ์ อ้ิงทอง Apiwit_ingthong@hotmail.com ต าบลแม่แฝก rmutl0724
725 นางสาว ณัฐริกา จุ่มแก้ว tg.nuttarika@gmail.com ต าบลแม่แฝก rmutl0725
726 นาง พิชาพร เศรษฐาภิภักต์ิ thunya2497@gmail.com ต าบลแม่แฝก rmutl0726
727 นาย จักรชัย ใจกองค า flukebp9@gmail.com ต าบลแม่แฝก rmutl0727
728 นาย ณัฐกุล พิชัย amoteza8@gmail.com ต าบลแม่แฝก rmutl0728
729 นางสาว สรารัตน์ สิงห์คะราช momay.13422@gmail.com ต าบลแม่แฝก rmutl0729
730 นางสาว ประภัสรา ไชยวงค์ Prapatsara2224@hotmail.com ต าบลแม่แฝก rmutl0730
731 นางสาว สาวิณี ทิพย์ปัญญา Sawinee.Thippanya@gmail.com ต าบลแม่แฝก rmutl0731
732 นาย อนุพงษ์ สุขแสง hero_tam@hotmail.com ต าบลแม่แฝก rmutl0732
733 นาย อดิศักด์ิ จอมงาม adisak_notely@hotmail.co.th ต าบลแม่แฝก rmutl0733
734 นางสาว ศศิประภา ไลย์ Pack38108@gmail.com ต าบลแม่แฝก rmutl0734
735 นาย วัชรพงศ์ ชมสูง frameauto01@gmail.com ต าบลแม่แฝก rmutl0735
736 นาย กฤษต ค าจม newza82039@gmail.com ต าบลแม่แฝก rmutl0736
737 นาย ภีระพงศ์ กาบุตร Peerapong.kaboot@hotmail.com ต าบลแม่แฝก rmutl0737
738 นางสาว จันทร์จิรา มะปัน bfbernfai@gmail.com ต าบลแม่แฝก rmutl0738
739 นาย พิทักษ์ บางศรันย์ทิพย์ pitak_ba57@live.rmutl.ac.th ต าบลแม่แฝก rmutl0739
740 นาย ปริญญา สาคร Parinya_sk@live.com ต าบลแม่แฝก rmutl0740
741 นาย ธนดล นมฤทธิ tanadolrider@gmail.com ต าบลแม่แฝกใหม่ rmutl0741
742 นาง สุพิน ประทุม Supinpatum@gmail.com ต าบลแม่แฝกใหม่ rmutl0742
743 นางสาว เครือวัลย์ กาวิล kukkai12.kk@gmail.com ต าบลแม่แฝกใหม่ rmutl0743
744 นางสาว ธนารักษ์ ศรีสาวงศ์ srisawongbew@gmail.com ต าบลแม่แฝกใหม่ rmutl0744
745 นางสาว ศรัณย่า จาปัญญะ acom.sarunya@gmail.com ต าบลแม่แฝกใหม่ rmutl0745
746 นางสาว หทัยทิพย์ ละอองบัว Hataitip292@gmail.com ต าบลแม่แฝกใหม่ rmutl0746
747 นางสาว ปทิตตา ดวงดีวงศ์ pathitta114@gmail.com ต าบลแม่แฝกใหม่ rmutl0747
748 นาย สว่าง จอมศักด์ิ sawangj75@gmail.com ต าบลแม่แฝกใหม่ rmutl0748
749 นาย ทยากร ใจเครือค า tayakorn.n@gmail.com ต าบลแม่แฝกใหม่ rmutl0749
750 นางสาว ณัชชา มูลแดง nutchar.mind@gmail.com ต าบลแม่แฝกใหม่ rmutl0750
751 นางสาว พิรานันท์ เมืองมา siriratmueangma@gmail.com ต าบลแม่แฝกใหม่ rmutl0751
752 นาย เอกภาพ อ้ายน้อย bigpajoo-gto@hotmail.co.th ต าบลแม่แฝกใหม่ rmutl0752
753 นาย ชาตรี การานา mui.cm.ium@gmail.com ต าบลแม่แฝกใหม่ rmutl0753
754 นางสาว พิมพ์ขวัญ ตาวงค์ษา pimtawongsa95011@gmail.com ต าบลแม่แฝกใหม่ rmutl0754
755 นางสาว พิชญา พรหมมี phichayapromme.jang@gmail.com ต าบลแม่แฝกใหม่ rmutl0755
756 นางสาว พรนภา ไวยกุล kru.p.neuy@gmail.com ต าบลแม่แฝกใหม่ rmutl0756
757 นางสาว กัลยากร ตานันท์ a0634787892@gmail.com ต าบลแม่แฝกใหม่ rmutl0757
758  นาย  พรภวิษย์ บุญอินเขียว phonphawit.bo@gmail.com ต าบลแม่แฝกใหม่ rmutl0758
759 นาย สาธิต วงศ์สุภา sathit1659900@gmail.com ต าบลแม่แฝกใหม่ rmutl0759
760 นางสาว พิมประภา  ค าอ้าย 	jppka07@gmail.com ต าบลแม่แฝกใหม่ rmutl0760
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761 นางสาว อทิตญา ศรีกันทา atitaya.sk@gmail.com ต าบลยุหว่า rmutl0761
762 นางสาว เจษฎาภรณ์ กันทะรส jessadaporn63302150007@gmail.com ต าบลยุหว่า rmutl0762
763 นาย ธัญนารากรณ์ บุญเมฆ thannarakorn_bo63@live.rmutl.ac.th ต าบลยุหว่า rmutl0763
764 นาย พีรดนย์ มงคลพันธ์ุ Pee.dogfather@gmail.com ต าบลยุหว่า rmutl0764
765 นางสาว กุสุมา เน่ืองภิรมย์ Kusumacnx087830552@gmail.com ต าบลยุหว่า rmutl0765
766 นาง พรรณี ขัดทะจันทร์ Nuangpiromkusuma@gmail.com ต าบลยุหว่า rmutl0766
767 นางสาว อิงอร ขันตยาภรณ์ kantayapron.i@gmail.com ต าบลยุหว่า rmutl0767
768 นางสาว ชญานิศ นนทธรรม spykinkin@gmail.com ต าบลยุหว่า rmutl0768
769 นางสาว ศศินิภา ปัญญาเลิศ Sasinipapraew@gmail.com ต าบลยุหว่า rmutl0769
770 นาย หมอกฟ้า จองเช mokfajongche514@gmail.com ต าบลยุหว่า rmutl0770
771 นางสาว นภชนก ไชยภานิล napachanok21@gmail.com ต าบลยุหว่า rmutl0771
772 นางสาว ชลธิชา อุลตุละ faichonticha212@gmail.com ต าบลยุหว่า rmutl0772
773 นางสาว นรารัตน์ ปวงกันทะ nararut.puangkantha@gmail.com ต าบลยุหว่า rmutl0773
774 นางสาว ริษา จิตตาดู risa.jittadoo1809@gmail.com ต าบลยุหว่า rmutl0774
775 นาย วิสุทธิชัย เพชรสุขสวัสด์ิ end.queue77@gmail.com ต าบลยุหว่า rmutl0775
776 นาย เทพฤทธ์ิ นันทสกุล loveiscomingsoon@gmail.com ต าบลยุหว่า rmutl0776
777 นางสาว พรทิพย์ หมอกเฮือง Aonly1958@gmail.com ต าบลยุหว่า rmutl0777
778 นางสาว ชัชริยา เน่ืองวัง nice123_456@hotmail.com ต าบลยุหว่า rmutl0778
779 นางสาว ชัญญา สมรินทร์ chunya.somrin@outlook.com ต าบลยุหว่า rmutl0779
780 นาย ศรรวริศ จิตตาดู tapon_4g@hotmail.com ต าบลยุหว่า rmutl0780
781 นางสาว วรรณรัตน์ ฉ่ัวตระกูล misswannarat@gmail.com ต าบลขัวมุง rmutl0781
782 นางสาว สุจิตรตรา นันตา sujittra4422@gmail.com ต าบลขัวมุง rmutl0782
783 นาย ภาณุวัฒน์ ไชยวัง earthpsy7898@gmail.com ต าบลขัวมุง rmutl0783
784 นาย ฐานิสร ค้ิวดวงตา thanisorn.kdt@gmail.com ต าบลขัวมุง rmutl0784
785 นาง สุพัตรา กีรติวงศ์ก าจร etc.sedhapongk@gmail.com ต าบลขัวมุง rmutl0785
786 นาย สุเมธ หน่อเรือน tom105_1985@hotmail.com ต าบลขัวมุง rmutl0786
787 นางสาว ขวัญสุดา ค าเหล็ก Kwansuda_khamlek@hotmail.com ต าบลขัวมุง rmutl0787
788 นาย วรัญญู บรรจงศักด์ิ thumppc@gmail.com ต าบลขัวมุง rmutl0788
789 นาย กิตติภพ น าลอง kenkittipop5@gmail.com ต าบลขัวมุง rmutl0789
790 นางสาว ณัฐฐินี ปงไชยา nattinee.apink@gmail.com ต าบลขัวมุง rmutl0790
791 นาง จันดี ปันกองแก้ว moonewnaja@gmail.com ต าบลขัวมุง rmutl0791
792 นาย อนุชิต ศรีวิชัย anuchit38710@hotmail.com ต าบลขัวมุง rmutl0792
793 นาย ดนัยกร กันทะเป็ง danaikorn2542@hotmail.com ต าบลขัวมุง rmutl0793
794 นางสาว สุวรรณี สุยะวา suwanneesuyawa@gmail.com ต าบลขัวมุง rmutl0794
795 นางสาว หทัยภัทร งามนอก Kapunframe@gmail.com ต าบลขัวมุง rmutl0795
796 นาง อารี ดอนปัน areedonpun21@gmail.com ต าบลขัวมุง rmutl0796
797 นาย รัชชานนท์ เตชะวงศ์ rchntcw081141@gmail.com ต าบลขัวมุง rmutl0797
798 นาย ภูดิศ การินจันทร์ Ka.phudit@gmail.com ต าบลขัวมุง rmutl0798
799 นาย ทักษิณ ดุมเพชร tak_sin_do14@hotmail.co ต าบลขัวมุง rmutl0799
800 นาย สุรินทร์ ปันกองแก้ว surin2pankongkaew@gmail.com ต าบลขัวมุง rmutl0800
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801 นางสาว ธีรนุช ปันโน aoatykris@gmail.com ต าบลยางเน้ิง rmutl0801
802 นางสาว ณัฐสินี วัชรด ารงค์ศักด์ิ praw.anymore@gmail.com ต าบลยางเน้ิง rmutl0802
803 นางสาว พรนิภา นันชัย Tuktukponnipa2543@gmail.com ต าบลยางเน้ิง rmutl0803
804 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ทรงศิริ bank.naronglit12@gmail.com ต าบลยางเน้ิง rmutl0804
805 นาง ปทุมมา สังข์ใย tomruang@gmail.com ต าบลยางเน้ิง rmutl0805
806 นาง ธันย์นิชา เชาว์ธ ารงวรรธน์ thannicha.4541@gmail.com ต าบลยางเน้ิง rmutl0806
807 นางสาว ณัฏฐวรรณ พรมมินทร์ nuttawapromminpreaw@gmail.com ต าบลยางเน้ิง rmutl0807
808 นางสาว นนท์นภัส ชัยค ามา nonnapat.ccm@gmail.com ต าบลยางเน้ิง rmutl0808
809 นาย เกรียงไกร ไชยมงคล perterpan.39@gmail.com ต าบลยางเน้ิง rmutl0809
810 นางสาว บุญสุชาดา อินทาปัจ boonsuchada.i@gmail.com ต าบลยางเน้ิง rmutl0810
811 นางสาว อานันตยา ค าชมภู anantaya1982@gmail.com ต าบลยางเน้ิง rmutl0811
812 นาย ณธีวัชร์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ nateewat159@hotmail.com ต าบลยางเน้ิง rmutl0812
813 นางสาว ไนรดา จ าปาเทศ nairada.champathed@gmail.com ต าบลยางเน้ิง rmutl0813
814 นางสาว สุนิสา เพลียวงศ์ Spnidaa@gmail.com ต าบลยางเน้ิง rmutl0814
815 นางสาว ศิรินภาพร ปันทอง thirty23444@gmail.com ต าบลยางเน้ิง rmutl0815
816 นางสาว ณิชชารีย์ เชาว์ธ ารงวรรธน์ orapin2517@yahoo.com ต าบลยางเน้ิง rmutl0816
817 นางสาว กมลชนก จารุวรรณ์ Poppypoppyja@gmail.com ต าบลยางเน้ิง rmutl0817
818 นางสาว พิชามญช์ จารุบูรณศักด์ิ p_i_m_28@hotmail.com ต าบลยางเน้ิง rmutl0818
819 นางสาว ชลิตา สุภาศรี bestty.clt@gmail.com ต าบลยางเน้ิง rmutl0819
820 นาย ภาคภูมิ แซ่โก Pakpomsaeko@Gmail.com ต าบลยางเน้ิง rmutl0820
821 นาย ฐานิตา ใจวัง thanitajaiwang.crysnee@gmail.com ต าบลสันทราย rmutl0821
822 นางสาว อรไท เขียวชอุ่ม orathaikheawchaoom@gmail.com ต าบลสันทราย rmutl0822
823 นาย ชิษณุพงศ์ เรือนใส phanuphong017@gmail.com ต าบลสันทราย rmutl0823
824 นาย นุติพงษ์ อินป๋ันแก้ว nutipong.inpankaew@gmail.com ต าบลสันทราย rmutl0824
825 นาง จริภา สรรค์สิริ jirapa262262@gmail.com ต าบลสันทราย rmutl0825
826 นางสาว ชลพิศชา สุนันตา chonpicha.su@gmail.com ต าบลสันทราย rmutl0826
827 นางสาว กุลประภัสสร์ ไชยเมือง koolforwork@gmail.com ต าบลสันทราย rmutl0827
828 นางสาว รัตนาภรณ์ ใจจาน Rattanaporn.j3@gmail.com ต าบลสันทราย rmutl0828
829 นาย กิจติพงษ์ ดาวสน่ัน cr.kittipong@gmail.com ต าบลสันทราย rmutl0829
830 นาย ธนาวัฒน์ การินจันทร์ night_22455@hotmail.com ต าบลสันทราย rmutl0830
831 นางสาว กาญจ์นชนิต กันชะนะ nidchakarn.kan@gmail.com ต าบลสันทราย rmutl0831
832 นางสาว ปณิตา สุขวันดี natkd2717@gmail.com ต าบลสันทราย rmutl0832
833 นาย ชนินทรักษ์ แซ่ฉ่ัว chanintarak_8340@outlook.co.th ต าบลสันทราย rmutl0833
834 นาย ธนพรรธน์ วงศ์แก่นจันทร์ robertthanapat@hotmail.com ต าบลสันทราย rmutl0834
835 นาย นภาดล โนรีเวชกุศล bankknapadol@gmail.com ต าบลสันทราย rmutl0835
836 นาง ชุลิตา ไชยกุฉิน mommy33261@gmail.com ต าบลสันทราย rmutl0836
837 นางสาว พฤศจิกา โควาบุญพิทักษ์ plangpruesajigakowaboonpitak@gmail.com ต าบลสันทราย rmutl0837
838 นาย รณชัย กมลทิพย์วงศ์ ronnachai_rnc@hotmail.com ต าบลสันทราย rmutl0838
839 นาย สุพัฒกานต์ ไชยมงคล pomza_na_55@hotmail.com ต าบลสันทราย rmutl0839
840 นาย พนากร ดอนปัน donpun29@gmail.com ต าบลสันทราย rmutl0840
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841 นางสาว เบญญาภา บุญมาสร้อย Boonmasoi.benyapa@gmail.com ต าบลหนองผ้ึง rmutl0841
842 นางสาว ณัฏฐณิชา พันธุสา nattanicha_ph62@live.rmutl.ac.th ต าบลหนองผ้ึง rmutl0842
843 นางสาว อาทิตยา เนตรค ายวง atittaya_ne62@live.rmutl.ac.th ต าบลหนองผ้ึง rmutl0843
844 นางสาว นราพร ป่ินญาติ topnara.p@gmail.com ต าบลหนองผ้ึง rmutl0844
845 นางสาว เพริฑูย์ พารอด peritu_parod@hotmail.com ต าบลหนองผ้ึง rmutl0845
846 นางสาว พิชชาภัทร์ เกิดวัฒนธรรม jar.fairytail.com@gmail.com ต าบลหนองผ้ึง rmutl0846
847 นางสาว จุติณัฏฐ์ เกียรติวรกุร jutinut.kiatworakul@gmail.com ต าบลหนองผ้ึง rmutl0847
848 นางสาว พรจิรา ทองอ่อน jeejeepjr@yahoo.co.th ต าบลหนองผ้ึง rmutl0848
849 นางสาว กันธิชาภ์ บุตรวงษ์ mildy.mono@gmail.com ต าบลหนองผ้ึง rmutl0849
850 นางสาว ณฑิฉัตร ต้นทน nt_thon@hotmail.com ต าบลหนองผ้ึง rmutl0850
851 นาง ธนภรณ์ จมูศรี tanapornchamusri@gmail.com ต าบลหนองผ้ึง rmutl0851
852 นางสาว สุภาวิณี ไชยบุญเรือง supawinee_ch62@live.rmutl.ac.th ต าบลหนองผ้ึง rmutl0852
853 นางสาว ปานชีวา จันทร์แก้ว pancheewa_ja60@live.rmutl.ac.th ต าบลหนองผ้ึง rmutl0853
854 นางสาว พรพฤกษา จงศิริฉัยกุล Mildlovemamu@gmail.com ต าบลหนองผ้ึง rmutl0854
855 นาย สาธิต กาญจนกุล plawan.st@gmail.com ต าบลหนองผ้ึง rmutl0855
856 นาย เอกลักษณ์ ค ามูล bayekalak@hotmail.com ต าบลหนองผ้ึง rmutl0856
857 นางสาว ชนิดา ทีปะปาล chanida_te62@live.rmutl.ac.th ต าบลหนองผ้ึง rmutl0857
858 นางสาว ภัทรกันย์ แก่นจันทร์ Pattharakannn@gmail.com ต าบลหนองผ้ึง rmutl0858
859 นางสาว ณิชนันท์ เตชนันท์ Nichanuntechanun19@gmail.com ต าบลหนองผ้ึง rmutl0859
860 นาย ธเนศร์ ชัยดรุณ thanet276443@hotmail.com ต าบลหนองผ้ึง rmutl0860
861 นาย ธนกฤต แก้วใจ Thanakrid1996@gmail.com ต าบลบ้านปง rmutl0861
862 นาย มงคลชัย นวลค าป้อ nongvogue5@gmail.com ต าบลบ้านปง rmutl0862
863 นาย วศิน เอ่ียวเฮ็ง wasin_aiaoheng@hotmail.co.th ต าบลบ้านปง rmutl0863
864 นางสาว วริศรา อารี jajahwarisara@gmail.com ต าบลบ้านปง rmutl0864
865 นางสาว ทัศณีย์ แก้วสุกร Tatsanee09fonfon@gmail.com ต าบลบ้านปง rmutl0865
866 นาย นราวิชญ์ สุจา s.naravit@gmail.com ต าบลบ้านปง rmutl0866
867 นางสาว วีรวรรณ โหราวรรณ์ weerawan8240@gmail.com ต าบลบ้านปง rmutl0867
868 นางสาว ชลธิชา ทาค าฟู chonticha44010@gmail.com ต าบลบ้านปง rmutl0868
869 นางสาว ณิชารีย์ วตินา nicharee.fern@gmail.com ต าบลบ้านปง rmutl0869
870 นางสาว ญานุมาศ ปัญญา yanumad.py@gmail.com ต าบลบ้านปง rmutl0870
871 นาย ช านาญ เผือกวัฒนะ cpwattana@gmail.com ต าบลบ้านปง rmutl0871
872 นางสาว ฐิตินันท์ แก้วค า thitinan.kk19187@gmail ต าบลบ้านปง rmutl0872
873 นาย สุกฤษฎ์ิ โพธ์ิงาม sukitt302@gmail.com  ต าบลบ้านปง rmutl0873
874 นางสาว กนกวรรณ นิวัตมงคลชัย Kniwat.kanowan@gmail.com ต าบลบ้านปง rmutl0874
875 นาย เอกวิทย์ แสงวัง collection.golf@gmail.com ต าบลบ้านปง rmutl0875
876 นาย ทวีศักด์ิ ขันนิมิตร eaktawee1572@gmail.com ต าบลบ้านปง rmutl0876
877 นาย จิรวุฒิ คนรู้ top.jurawut2018@gmail.com ต าบลบ้านปง rmutl0877
878 นางสาว ณัฐธิดา ล าธาร aom2810@gmail.com ต าบลบ้านปง rmutl0878
879 นางสาว จรรยพร อ าข า janyaporn.fe@gmail.com ต าบลบ้านปง rmutl0879
880 นาย วัชรกรณ์ กาไวย์ icemankong3@gmail.com ต าบลบ้านปง rmutl0880
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881 นางสาว ว่านทราย พิทยาโยภาส wansai1995w@gmail.com ต าบลสันผักหวาน rmutl0881
882 นางสาว จินตนา ฝีปากเพราะ jintana.0617249299@gmail.com ต าบลสันผักหวาน rmutl0882
883 นางสาว รัชณีย์พร วงค์ไชย pluto.bew123@hotmail.com ต าบลสันผักหวาน rmutl0883
884 นาย อนันต์ชนินทร์ บุญช่วง Ananchanin_BC@hotmail.com ต าบลสันผักหวาน rmutl0884
885 นาย เจษฎา ค าต๊ิบ tomjasada_kumtip181229@hotmail.com ต าบลสันผักหวาน rmutl0885
886 นางสาว ธัญลักษณ์ อุ่นเรือน Thunyalukaounraun225@gmail.com ต าบลสันผักหวาน rmutl0886
887 นางสาว กรจิรา ศรีโสภาพิมาน kornjira.sp@gmail.com ต าบลสันผักหวาน rmutl0887
888 นาย นที กุลผะกา kulphaka.jj@gmail.com ต าบลสันผักหวาน rmutl0888
889 นางสาว อัญธิยา สุภาวงศ์ junechepo26@gmail.com ต าบลสันผักหวาน rmutl0889
890 นางสาว พัชรพร ศรีเกตุ looktal.pk@gmail.com ต าบลสันผักหวาน rmutl0890
891 นาย นิมิต เหล็กเทศ nimitlekthet@gmail.com ต าบลสันผักหวาน rmutl0891
892 นางสาว ปริมประภา ปกสาง prapa.mapring@gmail.com ต าบลสันผักหวาน rmutl0892
893 นาย จาปศิลป์ ธนูพล japsil42@gmail.com ต าบลสันผักหวาน rmutl0893
894 นางสาว ปวันรัตน์ สายธรรม pawanrat.saitham@gmail.com ต าบลสันผักหวาน rmutl0894
895 นางสาว เวธนี เอ่ียมเจริญ wetanee130541@gmail.com ต าบลสันผักหวาน rmutl0895
896 นางสาว วันวิสาข์ ประสานวรกิจกุล khunnoolisa@gmail.com ต าบลสันผักหวาน rmutl0896
897 นางสาว ธนัญญา ค าจา eve_thananya@hotmail.com ต าบลสันผักหวาน rmutl0897
898 นางสาว ทวิกานต์ ทวีวิทยาการ Tawikan.ta@hotmail.com ต าบลสันผักหวาน rmutl0898
899 นางสาว กัญญาณัฐ เหมือนรอดดี kanyanat_nam@hotmail.com ต าบลสันผักหวาน rmutl0899
900 นาย ชัยยงค์ จันทร์ศรี Chaiyongtu@gmail.com ต าบลสันผักหวาน rmutl0900
901 นางสาว นภัสสร นามเทพ namthepnapassorn@gmail.com ต าบลหนองแก๋ว rmutl0901
902 นางสาว วีรวรรณ ฝนห่าแก้ว tonliwly2545@gmail.com ต าบลหนองแก๋ว rmutl0902
903 นาย ปฤณัฐ เรืองวงษ์ masdk005@hotmail.com ต าบลหนองแก๋ว rmutl0903
904 นางสาว ฐิติพร แกล้วกล้าหาญ k.thitiphorn@gmail.com ต าบลหนองแก๋ว rmutl0904
905 นาย สงกาณฑ์นภัสณ์ อินต๊ะจา songkannapat@gmail.com ต าบลหนองแก๋ว rmutl0905
906 นางสาว ณัฐสินี ไพรพฤกษ์ natthasinee_2536@hotmail.com ต าบลหนองแก๋ว rmutl0906
907 นาย ธนวัฒน์ หม่ืนศรี thanawatm@hotmail.com ต าบลหนองแก๋ว rmutl0907
908 นางสาว ปฏิภรณ์ รังทะษี ptp.aomsen@gmail.com ต าบลหนองแก๋ว rmutl0908
909 นางสาว วนิดา อุดมลาภ Wanidaudomlaphaew@gmail.com ต าบลหนองแก๋ว rmutl0909
910 นางสาว พลอยณภัสฌ์ รวีอร่ามวงค์ ploynaphatz8raweearamwong@gmail.com ต าบลหนองแก๋ว rmutl0910
911 นางสาว สุธาสินี ศรีจันทร์ saisutasinee@gmail.com ต าบลหนองแก๋ว rmutl0911
912 นางสาว วริศรา ปาดา wowarit.wowarit@gmail.com ต าบลหนองแก๋ว rmutl0912
913 นางสาว ฟาติมา ฟูธรรม pink123760@gmail.com ต าบลหนองแก๋ว rmutl0913
914 นางสาว ชนิกา ผลค าแปง chanika__33@hotmail.com ต าบลหนองแก๋ว rmutl0914
915 นางสาว อัยยา เกตุวรภัทรา aiyaketworaphattra@gmail.com ต าบลหนองแก๋ว rmutl0915
916 นางสาว ณัฏฐริกา หมอกเมฆ Nattariga.m@gmail.com ต าบลหนองแก๋ว rmutl0916
917 นางสาว ปิยอร วันเพ็ง kanitkorn99@gmail.com ต าบลหนองแก๋ว rmutl0917
918 นางสาว อภิญญา อินตา apinya8177@gmail.com ต าบลหนองแก๋ว rmutl0918
919 นางสาว รัตนาภรณ์ วงค์สิงห์ค า tam_sa01@hotmail.com ต าบลหนองแก๋ว rmutl0919
920 นางสาว ศิตาพร ยอดวัต Sitaporn254@gmail.com ต าบลหนองแก๋ว rmutl0920
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921 นางสาว ณัฐวีกานต์ วงษ์ดิษ natthawekan@gmail.com ต าบลหารแก้ว rmutl0921
922 นาย ธนพล เทพสิงห์ boat578632@gmail.com ต าบลหารแก้ว rmutl0922
923 นางสาว นิตยา รูปโฉม nitta0375@gmail.com ต าบลหารแก้ว rmutl0923
924 นางสาว นฤภร ใจดี Narueporn.jaidee@gmail.com ต าบลหารแก้ว rmutl0924
925 นาย ฤทธ์ิพิชัย วิภาพรทิพย์ ritpichai1982@hotmail.com ต าบลหารแก้ว rmutl0925
926 นางสาว เพชรดารินทร์ วิภาพรทิพย์ phechdarin_2528@hotmail.com ต าบลหารแก้ว rmutl0926
927 นางสาว วีรนันท์ สุนันต๊ะ weerananview@gmail.com ต าบลหารแก้ว rmutl0927
928 นางสาว ณัฐริกา วัฒนยืนยง nattharika.nat@hotmail.com ต าบลหารแก้ว rmutl0928
929 นาง ประกายดาว พิมสาร dao8756@hotmail.com ต าบลหารแก้ว rmutl0929
930 นางสาว อโณทัย ปัญโญนันท์ ano942828@gmail.com ต าบลหารแก้ว rmutl0930
931 นาง ดารุณี นันโท daruneenuntoo@gmail.com ต าบลหารแก้ว rmutl0931
932 นางสาว ปัณณพร อาษากิจ pannaporn34480@gmail.com ต าบลหารแก้ว rmutl0932
933 นาย เนติพงษ์ ศรีวิลัย NatipongSriwilai@gmail.com ต าบลหารแก้ว rmutl0933
934 นางสาว ศรีวิไล คีรีพาเจริญกุล sriwilai06082536@gmail.com ต าบลหารแก้ว rmutl0934
935 นางสาว ศิริลักษณ์ รังทะษี siriluk_rungtasee@hotmail.com ต าบลหารแก้ว rmutl0935
936 นางสาว วิยดา สุดใจ sudciwiyda@gmail.com ต าบลหารแก้ว rmutl0936
937 นาย พิทวัส สิทธิวัง aart_aaart2543@hotmail.com ต าบลหารแก้ว rmutl0937
938 นาย เกียรติศักด์ิ โกพาหรี kiw10_@hotmail.com ต าบลหารแก้ว rmutl0938
939 นาย ณภูมิ เจริญสันติ 58020128@kmitl.ac.th ต าบลหารแก้ว rmutl0939
940 นางสาว ชฎาพร เขียวออน pattnoii1122@gmail.com ต าบลหารแก้ว rmutl0940
941 นาย อิศรา อุตตัน ide999999999@gmail.com ต าบลนาคอเรือ rmutl0941
942 นางสาว ภทรพรรณ ถุงแก้ว nongaonaan.26@gmail.com ต าบลนาคอเรือ rmutl0942
943 นางสาว ปภาดา จันทรมานนท์ Kanoon2808@gmail.com ต าบลนาคอเรือ rmutl0943
944 นางสาว ณัสรินทร์ ปันดวงแก้ว oomnatsarinpanduangkaew@gmail.com ต าบลนาคอเรือ rmutl0944
945 นางสาว ธนภรณ์ ผัดแก้ว aethanaporn.078@gmail.com ต าบลนาคอเรือ rmutl0945
946 นางสาว วนิดา คะปานา aom.kapana@gmail.com ต าบลนาคอเรือ rmutl0946
947 นางสาว วิภาดา ปู่มุก wipada.pumuk@gmail.com ต าบลนาคอเรือ rmutl0947
948 นาย วศินภัทร์ อิงอาน noomW37@gmail.com ต าบลนาคอเรือ rmutl0948
949 นางสาว สลิลทิพย์ ดวงปัญญา nanzii010240@gmail.com ต าบลนาคอเรือ rmutl0949
950 นางสาว ธารา มืดโห้ง Taramuedhong123@gmail.com ต าบลนาคอเรือ rmutl0950
951 นางสาว แสงเดือน ดอกป๋อ poyza2828@gmail.com ต าบลนาคอเรือ rmutl0951
952 นางสาว ไปรยา วิทยาประภากร hhahong12@outlook.co.th ต าบลนาคอเรือ rmutl0952
953 นางสาว ชฏารัตน์ ศีลธรรม Chadarat308@gmail.com ต าบลนาคอเรือ rmutl0953
954 นาย สุรศักด์ิ ลันถา boysurasak120639@gmail.com ต าบลนาคอเรือ rmutl0954
955 นางสาว ธัญญารัตน์ แก้วต๋า thanyaratkaewta@gmail.com ต าบลนาคอเรือ rmutl0955
956 นางสาว กมลทิพย์ ทาหมี kamonphip.k1@gmail.com ต าบลนาคอเรือ rmutl0956
957 นางสาว จันทร์จิรา กูลสวัสด์ิมงคล miyok098430@gmail.com ต าบลนาคอเรือ rmutl0957
958 นางสาว อุ้มบุญ ดอกแก้ว aumboon150@gmail.com ต าบลนาคอเรือ rmutl0958
959 นาย อภิเษก ปู่แย Puyaexphisek@gmail.com ต าบลนาคอเรือ rmutl0959
960 นางสาว พรชิตา ต๋าฝ้ัน dangw642@gmail.com ต าบลนาคอเรือ rmutl0960
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961 นางสาว เยาวลักษณ์ พรมปัญญา Yoawaluckpr@gmail.com ต าบลเกาะตะเภา rmutl0961
962 นางสาว ชุติมา บุญมาปุก ftctm1011@gmail.com ต าบลเกาะตะเภา rmutl0962
963 นางสาว ปวีณา ห่านใต้ pawena2102@gmail.com ต าบลเกาะตะเภา rmutl0963
964 นางสาว กัลยาณี สิมาจารย์ maii311240@gmail.com ต าบลเกาะตะเภา rmutl0964
965 นาง พัชรี จ๋ิวปัญญา Ponpuanteati@gmail.com ต าบลเกาะตะเภา rmutl0965
966 นาย สยาม ใจชนะ jaisayam86@gmail.com ต าบลเกาะตะเภา rmutl0966
967 นางสาว กฤติยาภรณ์ เนียมก้อน aomam.kridtiyapon@gmail.com ต าบลเกาะตะเภา rmutl0967
968 นางสาว รัตณา ทิค ามูล ratnathikhamul@gmail.com ต าบลเกาะตะเภา rmutl0968
969 นาย มานะ อารักขาอารัญ mananud49@gmail.com ต าบลเกาะตะเภา rmutl0969
970 นางสาว พรทิพา นุโปจา nok8916@gmail.com ต าบลเกาะตะเภา rmutl0970
971 นางสาว เทวารัตน์ เคลือบวัง Kheluxbwangthewarath@gmail.com ต าบลเกาะตะเภา rmutl0971
972 นางสาว ภิญญดา ชนะนิธิกุล chananithikun2558@gmail.com ต าบลเกาะตะเภา rmutl0972
973 นางสาว มนทิชา ยะปิน Fonz.1234.my@gmail.com ต าบลเกาะตะเภา rmutl0973
974 นางสาว ทอฝัน ค าไหว torfunkhamwai2540@gmail.com ต าบลเกาะตะเภา rmutl0974
975 นางสาว ภูวรา แก้วปิงเมือง nook-nick_@hotmail.com ต าบลเกาะตะเภา rmutl0975
976 นางสาว น้ าฝน จ๋ิวปัญญา namfonjiwpanya@gmail.com ต าบลเกาะตะเภา rmutl0976
977 นาย อามรชัย นาเบ้า amonchai11145@gmail.com ต าบลเกาะตะเภา rmutl0977
978 นางสาว นัทธ์หทัย ทองอยู่ Nathathai.97@gmail.com ต าบลเกาะตะเภา rmutl0978
979 นางสาว กรรณิการ์ ทองสอาด kannika52538k@gmail.com ต าบลเกาะตะเภา rmutl0979
980 นางสาว พยอม คงเมือง payomkhong2510@gmail.com ต าบลเกาะตะเภา rmutl0980
981 นางสาว นิชาภา พิมนิสัย nchppppp@gmail.com ต าบลตากตก rmutl0981
982 นางสาว สุนิษฐา คล่องแคล่ว ysunistha_kk@yahoo.com ต าบลตากตก rmutl0982
983 นางสาว ฐิติวรดา วีวงษ์ thitiworada54@hotmail.com ต าบลตากตก rmutl0983
984 นางสาว จณิสตา จันวงเดือน janisata.jan@gmail.com ต าบลตากตก rmutl0984
985 นางสาว สุรีรัตน์ สุยะลือ Sureerat98086@gmail.com ต าบลตากตก rmutl0985
986 นาง อลิษา นาสมใจ pannylove61@gmail.com ต าบลตากตก rmutl0986
987 นางสาว พิมลพร ศรศิลปาวธ parpimonporn2540@gmail.com ต าบลตากตก rmutl0987
988 นางสาว พรรณปพร คชเถ่ือน Npswkhim03@gmail.com ต าบลตากตก rmutl0988
989 นางสาว ธัญชนก ขัดเคลือ aimlove3045@windowslive.com ต าบลตากตก rmutl0989
990 นางสาว นารีรัตน์ นาคสวัสด์ิ nrrnsw.wa@gmail.com ต าบลตากตก rmutl0990
991 นางสาว ประจิม เครือแดง prajim0859@gmail.com ต าบลตากตก rmutl0991
992 นางสาว ธัญวรัตน์ เขียวแดง juntira20@gmail.com ต าบลตากตก rmutl0992
993 นางสาว สิราวรรณ สัจวรรณ sirawan.satjawann@gmail.com ต าบลตากตก rmutl0993
994 นางสาว สุธิดา ปานแดง tar.sutida@gmail.com ต าบลตากตก rmutl0994
995 นางสาว ยุวรี พุทธวงษ์ yuwaree_puttawong@hotmail.com ต าบลตากตก rmutl0995
996 นางสาว เจริญ โพธ์ิทอง jantrarungrueng1@gmail.com ต าบลตากตก rmutl0996
997 นางสาว ศศินิภา ตุ่นแก้ว filmsasinipa42@gmail.com ต าบลตากตก rmutl0997
998 นาง ภัทรา วงษ์หอมจันทร์ pattra.brunei@gmail.com ต าบลตากตก rmutl0998
999 นางสาว นภัสสร สิงห์เดช naphatson1994@gmail.com ต าบลตากตก rmutl0999
1000 นาง ปราณี ชิมรัมย์ Konjingin10@gmail.com ต าบลตากตก rmutl1000
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1001 นาย ธีรพล คงโพธ์ิ teerapol_kongpo@hotmail.com ต าบลตากออก rmutl1001
1002 นาย บุรินทร์ วิลาสสูงไกล boolin.30.10.39@gmail.com ต าบลตากออก rmutl1002
1003 นาย ประทวน คิดนอก Pratoun091240m@gmail.com ต าบลตากออก rmutl1003
1004 นางสาว นิรมล บริสุทธ์ิ noonniramon31@gmail.com ต าบลตากออก rmutl1004
1005 นางสาว รัชนีกร ตาสุติน tasutinr@gmail.com ต าบลตากออก rmutl1005
1006 นางสาว แสงเดือน เรียนตัน sangduan09@yahoo.com ต าบลตากออก rmutl1006
1007 นางสาว นางสาววิลาสินี เสาพรม vilasinee170840@gmail.com ต าบลตากออก rmutl1007
1008 นางสาว นางสาวธิดา กล่ินคูณ khatithida@gmail.com ต าบลตากออก rmutl1008
1009 นางสาว พัชรากรณ์ อุดมฤทธ์ิ stangmii2539@gmail.com ต าบลตากออก rmutl1009
1010 นางสาว ภาสิยา โค้วถาวร pasiyaktw@gmail.com ต าบลตากออก rmutl1010
1011 นาง กัญญารัตน์ ค าดี kanyarat13051973@gmail.com ต าบลตากออก rmutl1011
1012 นาย นิติโชติ หอมชา nitichoteiei777@gmail.com ต าบลตากออก rmutl1012
1013 นาย ศุภกิตต์ิ แดงสาย supakit2539film@gmail.com ต าบลตากออก rmutl1013
1014 นางสาว วราภรณ์ สิงใส waraporn120441@gmail.com ต าบลตากออก rmutl1014
1015 นาย พงศา วงษ์ศรีวัน Phongsa_yok@hotmail.com ต าบลตากออก rmutl1015
1016 นาย สุรพล เต็มกาวีระ Surapon.temkawira@gmail.com ต าบลตากออก rmutl1016
1017 นางสาว ทิพวัลย์ มณีนวล mapangball40@gmail.com ต าบลตากออก rmutl1017
1018 นางสาว เกสญา แก้วบุญธรรม honda_zii@hotmail.com ต าบลตากออก rmutl1018
1019 นางสาว ประไพพิมพ์ ฉวี prapaipimm2@gmail.com ต าบลตากออก rmutl1019
1020 นางสาว รัชนีกร ตาสุติน tasutinr@gmail.com ต าบลตากออก rmutl1020
1021 นางสาว สไบทิพย์ ใจพรมเมือง Spalm17_@hotmail.com ต าบลรวมไทยพัฒนา rmutl1021
1022 นาย เอกชัย ฉัตรพงศ์เลอเลิศ namput2557@gmail.com ต าบลรวมไทยพัฒนา rmutl1022
1023 นาย นที สวัสด์ิกุลชัย qweasdzxcrfv63110@gmail.com ต าบลรวมไทยพัฒนา rmutl1023
1024 นาย พิมพ์นพัชร บุญสม pimnaphat7@gmail.com ต าบลรวมไทยพัฒนา rmutl1024
1025 นางสาว โชติกา พรมมาเตรียม Chotikamay.pro@gmail.com ต าบลรวมไทยพัฒนา rmutl1025
1026 นางสาว ศุทธวีร์ มหาหิง Suttawee240543@gmail.com ต าบลรวมไทยพัฒนา rmutl1026
1027 นางสาว ณัฐวดี ข าศิริ natthawadee_nn@hotmail.com ต าบลรวมไทยพัฒนา rmutl1027
1028 นางสาว ป่ินอนงค์ ก๋องป๊ก Pin.pinanong 11@gmail.com ต าบลรวมไทยพัฒนา rmutl1028
1029 นางสาว จิราภา ขวัญวารี jirapa1223@gmail.com ต าบลรวมไทยพัฒนา rmutl1029
1030 นางสาว รุ้งเพชร โพธิสุวรรณ์ r.rungphet@gmail.com ต าบลรวมไทยพัฒนา rmutl1030
1031 นาย ชัยธวัช บุตรสุข anansuksawar0075@gmail.com ต าบลรวมไทยพัฒนา rmutl1031
1032 นาย เกียรติศักด์ิ มนัสสา keattisak.jm41@gmail.com ต าบลรวมไทยพัฒนา rmutl1032
1033 นางสาว รจนา แซ่ย้าง rojana.sovn@gmail.com ต าบลรวมไทยพัฒนา rmutl1033
1034 นางสาว จิราภา แซ่ว้าน jirapha.sawan@gmail.com ต าบลรวมไทยพัฒนา rmutl1034
1035 นาย สุวีร์ เก้ือกูลประภา psn70534340@gmail.com ต าบลรวมไทยพัฒนา rmutl1035
1036 นาย วีรพล แซ่เฮ่อ dkmaesot53832@gmail.com ต าบลรวมไทยพัฒนา rmutl1036
1037 นาย สหัสวรรษ ต้ังวานิชวรกุล sahatsawat.ta43@gmail.com ต าบลรวมไทยพัฒนา rmutl1037
1038 นางสาว กันธนา ต้ังสกุลคีรี nakantana.123na@gmail.com ต าบลรวมไทยพัฒนา rmutl1038
1039 นาย ปภินวิช เป่ียมแสง papin2447@hotmail.com ต าบลรวมไทยพัฒนา rmutl1039
1040 นาย อนันต์ สุขสวาท anansuksawsr@gmail.com ต าบลรวมไทยพัฒนา rmutl1040
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1041 นางสาว มินตรา อนันตศิริ anantasiri77@gmail.com ต าบลป่ามะม่วง rmutl1041
1042 นางสาว ธิดา สีหลอด thida.seelod@gmail.com ต าบลป่ามะม่วง rmutl1042
1043 นาย ณัฐวุฒิ จันทร์เทศ thiw574@gmail.com ต าบลป่ามะม่วง rmutl1043
1044 นาย พรหม ศรีจันทร์ Phrom4Srijan@hotmail.com ต าบลป่ามะม่วง rmutl1044
1045 นางสาว กรรณิการ์ จ่าจ าเริญ k.ccr09@gmail.com ต าบลป่ามะม่วง rmutl1045
1046 นางสาว ฐิติพร ธรรมสอน Thitiporn.t349@gmail.com ต าบลป่ามะม่วง rmutl1046
1047 นางสาว สุภาวรรณ หล าค า jirameth.oakley@gmail.com ต าบลป่ามะม่วง rmutl1047
1048 นางสาว เรณู ฟักแตง missrenu2525Puktang@gmail.com ต าบลป่ามะม่วง rmutl1048
1049 นาย ปฏิภาณ อุทัง patiphanguy.work@gmail.com ต าบลป่ามะม่วง rmutl1049
1050 นางสาว ต้องลักษณ์ ค าเอ้ือ meen_tonglak@hotmail.com ต าบลป่ามะม่วง rmutl1050
1051 นาง มาเนตร แก้วคง Manatee17@outlook.co.th ต าบลป่ามะม่วง rmutl1051
1052 นางสาว พิมพ์อร แดงซิว view26882.16398@gmail.com ต าบลป่ามะม่วง rmutl1052
1053 นางสาว สุพรรณษา ศรีนวล Supansa2544sn@gmail.com ต าบลป่ามะม่วง rmutl1053
1054 นาย ณัฐชนน ภูมิประเทศ dark_gxk2630@hotmail.com ต าบลป่ามะม่วง rmutl1054
1055 นางสาว พัชรมัย ธงชัย gift112540@gmail.com ต าบลป่ามะม่วง rmutl1055
1056 นาย ฐิติกร อยู่นัด Thitikorn343@gmail.com ต าบลป่ามะม่วง rmutl1056
1057 นาย ฉัตรธร ปัญญารัตน์ artkung01ch@gmail.com ต าบลป่ามะม่วง rmutl1057
1058 นาย ธนกฤต หาญกิตติมงคล tanakit.phone@gmail.com ต าบลป่ามะม่วง rmutl1058
1059 นาย ณัฐพงษ์ มาลีแก้ว pong27209@hotmail.com ต าบลป่ามะม่วง rmutl1059
1060 นาย ลอย นิลพันธ์ loy_ninphan@hotmail.com ต าบลป่ามะม่วง rmutl1060
1061 นาย ศาศวัต บุญไข densatsawat1996@outlook.com ต าบลหนองบัวเหนือ rmutl1061
1062 นางสาว ณิชารีย์ ครองแก้ว nininicharee@gmail.com ต าบลหนองบัวเหนือ rmutl1062
1063 นาย นครินท์ น้อยสอนเจริญ pume.p2543@gmail.com ต าบลหนองบัวเหนือ rmutl1063
1064 นางสาว กรรณิกา พันธ์พืช Kannika_joy@outlook.com ต าบลหนองบัวเหนือ rmutl1064
1065 นาย อานนท์ กายเพ็ชร non33333@gmail.com ต าบลหนองบัวเหนือ rmutl1065
1066 นางสาว พัชรินทร์ คุ้มแก้ว nisson1012@gmail.com ต าบลหนองบัวเหนือ rmutl1066
1067 นางสาว สุธิดา สมพินิจ Suthida8740.som@gmail.com ต าบลหนองบัวเหนือ rmutl1067
1068 นางสาว นิชนันท์ พนาปานแก้ว Nichanan.ppk@gmail.com ต าบลหนองบัวเหนือ rmutl1068
1069 นางสาว กมลวรรณ บุญวัต kamonmeiw03@gmail.com ต าบลหนองบัวเหนือ rmutl1069
1070 นางสาว ธิติสุดา ดอกจันทร์ thitisudadokjan07@gmail.com ต าบลหนองบัวเหนือ rmutl1070
1071 นาง ชิดชบา โยชุ่ม Panachchaya@pccpl.ac.th ต าบลหนองบัวเหนือ rmutl1071
1072 นางสาว กัลยรัตน์ สืบพงศ์ตระกูล khingcl3143@gmail.com ต าบลหนองบัวเหนือ rmutl1072
1073 นาย ณัฐวัฒน์ บุตรพรม Okitasoujizel3@hotmail.com ต าบลหนองบัวเหนือ rmutl1073
1074 นาย พสิษฐ์ ค ามัง phasit.f@gmail.com ต าบลหนองบัวเหนือ rmutl1074
1075 นางสาว น้ าฝน พรมชมชา Fonphom2537@gmail.com ต าบลหนองบัวเหนือ rmutl1075
1076 นาง จุรีรัตน์ ยมเกิด jureerut252855@gmail.com ต าบลหนองบัวเหนือ rmutl1076
1077 นาย พัชร สอนธรรม Paul.Putchara@gmail.com ต าบลหนองบัวเหนือ rmutl1077
1078 นางสาว ศิวัชญา อินทฉิม siwadchaya.intachim@gmail.com ต าบลหนองบัวเหนือ rmutl1078
1079 นางสาว ธนวรรณ ทุ่มสอน Som.tnw@gmail.com ต าบลหนองบัวเหนือ rmutl1079
1080 นางสาว จันทิมา พันธ์หิง katejuntima@gmail.com ต าบลหนองบัวเหนือ rmutl1080
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1081 นางสาว ธันย์ชนก ชลาสินธ์ุ tanchanok.chalasin@gmail.com ต าบลด่านแม่ละเมา rmutl1081
1082 นาย อธิคม แม่เกศินี atikhom604@gmail.com ต าบลด่านแม่ละเมา rmutl1082
1083 นางสาว วรรณิดา ท าสีนาค Wannida22yik@gmail.com ต าบลด่านแม่ละเมา rmutl1083
1084 นางสาว ณัฐธณฐศา วิชัยวนารัตน์ ainain.alis@gmail.com ต าบลด่านแม่ละเมา rmutl1084
1085 นาย เมธัส ล้ีมงคลเลิศ mathis.lmkl@gmail.com ต าบลด่านแม่ละเมา rmutl1085
1086 นางสาว ธารา สูติพันธ์ุสกุล aekarin2337@gmail.com ต าบลด่านแม่ละเมา rmutl1086
1087 นางสาว ลักษณารินทร์ มรดกดอย laksanarin29@gmail.com ต าบลด่านแม่ละเมา rmutl1087
1088 นางสาว เกศราภรณ์ เครืออ่ิม paifon.313@gmail.com ต าบลด่านแม่ละเมา rmutl1088
1089 นาย กิตติพงษ์ แสนค าลือ k.sankhumlue@gmail.com ต าบลด่านแม่ละเมา rmutl1089
1090 นาย ในสยาม ดวงค า Plien_upn@hotmail.com ต าบลด่านแม่ละเมา rmutl1090
1091 นางสาว อรอมล แปลงลักขณา onamon2506@gmail.com ต าบลด่านแม่ละเมา rmutl1091
1092 นางสาว ศิรินภา พงษ์อ่ิม sirinapha9294@gmail.com ต าบลด่านแม่ละเมา rmutl1092
1093 นางสาว กัญญาณัฐ จันทร์รอด kunyanut2312@gmail.com ต าบลด่านแม่ละเมา rmutl1093
1094 นางสาว วรรณวิสา วนาธรรมเจริญ wanathamcharoen2538@gmail.com ต าบลด่านแม่ละเมา rmutl1094
1095 นางสาว พิชามญช์ุ สีวิใจ ice0862012695@gmail.com ต าบลด่านแม่ละเมา rmutl1095
1096 นางสาว ชลธิชา พินิจพนากุล pinitpanakul@gmail.com ต าบลด่านแม่ละเมา rmutl1096
1097 นางสาว อรัญญา นาวงษ์ aranya1999ya@gmail.com ต าบลด่านแม่ละเมา rmutl1097
1098 นางสาว กชกร นันทะใจ godchakornn@gmail.com ต าบลด่านแม่ละเมา rmutl1098
1099 นางสาว ปัทธมล ปวงนคร pattamon.kie@gmil.com ต าบลด่านแม่ละเมา rmutl1099
1100 นางสาว ฐิติพร พะกาอุดม bee9730@gmail.com ต าบลด่านแม่ละเมา rmutl1100
1101 นางสาว วันทนีย์ นันศิริ Wanthanee557@gmail.com ต าบลและ rmutl1101
1102 นางสาว ปาลิดา วงษ์สุวรรณ palida.pp77@gmail.com ต าบลและ rmutl1102
1103 นางสาว มัลลิยา ใจแก้ว Mulliya123@gmail.com ต าบลและ rmutl1103
1104 นางสาว ชลธิชา สระค า chontichas1997@gmail.com ต าบลและ rmutl1104
1105 นางสาว พนิดา วัดค า Beau_bovy_826@hotmail.com ต าบลและ rmutl1105
1106 นาง วิไลวรรณ ศาลาคาม tik.wilaiwan25081977@gmail.com ต าบลและ rmutl1106
1107 นางสาว สุชานาถ สุริยา fern.sucha2055@gmail.com ต าบลและ rmutl1107
1108 นาย ประสิทธ์ิ สิริปัญญาวงศ์ prasitsiripanyawong@gmail.com ต าบลและ rmutl1108
1109 นางสาว ชญานิศ กุลรินทร์ fahchayanid2929@gmail.com ต าบลและ rmutl1109
1110 นางสาว มนัสนรรนณ์ เสวดี s.manunssanun@gmail.com ต าบลและ rmutl1110
1111 นาย สวาท พินยา Swathphinya@gmail.com ต าบลและ rmutl1111
1112 นางสาว จินต์จุฑา เขียวทิพย์ nam254140@gmail.com ต าบลและ rmutl1112
1113 นางสาว ริมปภา จันต๊ะ rimpapa.janta99@gmail.com ต าบลและ rmutl1113
1114 นางสาว ศิริลักษณ์ ร่อนทอง siriluk.aif.ronthong@gmail.com ต าบลและ rmutl1114
1115 นาย ณัฐวุฒิ อินทะรังษี Countrynet.net@gmail.com ต าบลและ rmutl1115
1116 นางสาว ชรัญญา วัดค า Chalanya56582@gmail.com ต าบลและ rmutl1116
1117 นาย สารัช อินปา saratinpa07@gmail.com ต าบลและ rmutl1117
1118 นาย วัชระพล ดีกัลลา Rattanachaitee@gmail.com ต าบลและ rmutl1118
1119 นางสาว สุภชา ค าสินธ์ุ Supacha83@hotmail.com ต าบลและ rmutl1119
1120 นางสาว สุริญญา ธิปัญญา Poangcookgik@gmail.com ต าบลและ rmutl1120
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1121 นางสาว จันจิรา จารีย์ junjira_mn@hotmail.com ต าบลบัวใหญ่ rmutl1121
1122 นางสาว พรรณทิรา ต๊ะน้อย nanoizaa6@gmail.com ต าบลบัวใหญ่ rmutl1122
1123 นาย กิตติศักด์ิ โรจนันวกร kittisakrodnawakorn14@gmail.com ต าบลบัวใหญ่ rmutl1123
1124 นางสาว พิชญ์สินี ยอดภิระ phitsineeyodpira@gmail.com ต าบลบัวใหญ่ rmutl1124
1125 นาง วันเรียน ตุ้ยน้อย onelern2505@gmail.com ต าบลบัวใหญ่ rmutl1125
1126 นางสาว ชนิสรา ปันสอน buayai_nan@hotmail.com ต าบลบัวใหญ่ rmutl1126
1127 นาย ธนวินท์ สุเต็ม thanawinsutem@gmail.com ต าบลบัวใหญ่ rmutl1127
1128 นางสาว นิรารัตน์ ปันป้อง nirarut.pun@crru.ac.th ต าบลบัวใหญ่ rmutl1128
1129 นางสาว นิศารัตน์ อ้อยงาม sai9490.nisarat@gmail.com ต าบลบัวใหญ่ rmutl1129
1130 นางสาว ดวงนภา อินทร์ภูมิ duangnapa99.nui@gmail.com ต าบลบัวใหญ่ rmutl1130
1131 นางสาว รักษณาลี ไชยวงศ์ prawabunyada@gmail.com ต าบลบัวใหญ่ rmutl1131
1132 นาย คารม พรมอยู่ carom.ccc@gmail.com ต าบลบัวใหญ่ rmutl1132
1133 นางสาว รุจิกา เก่งผสานคุณ krujika7@gmail.com ต าบลบัวใหญ่ rmutl1133
1134 นาย อภิชาติ บัวนาค aunaphichat61@gmail.com ต าบลบัวใหญ่ rmutl1134
1135 นางสาว นารีรัตน์ ธนาพรรณ thanaphan.naree@gmail.com ต าบลบัวใหญ่ rmutl1135
1136 นางสาว ฟาริดา ยะยา SAI.khangnee@gmail.com ต าบลบัวใหญ่ rmutl1136
1137 นาย ศิริซัย แซ่ท้าว asdf.1232.th@gmail.com ต าบลบัวใหญ่ rmutl1137
1138 นางสาว ช่อผกา วงค์สอน chorpaka.wongsorn@gmail.com ต าบลบัวใหญ่ rmutl1138
1139 นางสาว แพรพลอย อนุกูล pearxmic39@gmail.com ต าบลบัวใหญ่ rmutl1139
1140 นาง ฑิฆัมพร กองสอน tkkommun@gmail.com ต าบลบัวใหญ่ rmutl1140
1141 นางสาว กรรณิการ์ ยศบุญเรือง lovely260440@hotmail.com ต าบลศรีษะเกษ rmutl1141
1142 นางสาว พิทยารัตน์ ใจจะดี pittayarat1303@gmail.com ต าบลศรีษะเกษ rmutl1142
1143 นางสาว ธัญวรัตน์ ธรรมศิริ tanyarat28223@gmail.com ต าบลศรีษะเกษ rmutl1143
1144 นางสาว ณัฐกฤตา ไชยบุญเรือง natkitta.sen13@lamduan.mfu.ac.th ต าบลศรีษะเกษ rmutl1144
1145 นาย ศตายุ สอนง่าย satayu1984@gmail.com ต าบลศรีษะเกษ rmutl1145
1146 นางสาว อาภัสรา เสนนะ Nookkylovepatbok@gmail.com ต าบลศรีษะเกษ rmutl1146
1147 นางสาว เพ็ญพร สนิทยา penporn9497@gmail.com ต าบลศรีษะเกษ rmutl1147
1148 นางสาว ปทิตตา มาอ้าย mynameispatitta@gmail.com ต าบลศรีษะเกษ rmutl1148
1149 นางสาว ปาลิตา อ่ินจ๋ี newnanoi8@gmail.com ต าบลศรีษะเกษ rmutl1149
1150 นางสาว กัลย์ณิศา อุปละ kannisa.aupala@gmail.com ต าบลศรีษะเกษ rmutl1150
1151 นางสาว ช่อเอ้ือง ปันติ aueng2520n@gmail.com ต าบลศรีษะเกษ rmutl1151
1152 นาย ธนกร สายบุญทัน thanagorn.teen11@gmail.com ต าบลศรีษะเกษ rmutl1152
1153 นาย ปรวิทย์ ค าสิทธิ porawit44.445@gmail.com ต าบลศรีษะเกษ rmutl1153
1154 นางสาว วิลาสินี กันภัย wilasineeekanpai@gmail.com ต าบลศรีษะเกษ rmutl1154
1155 นางสาว ปัณฑ์ชนิต เรือนต๊ิบ panchanit27@hotmail.com ต าบลศรีษะเกษ rmutl1155
1156 นาย ไพรัชต์ ศรีประเสริฐ ratnan2506@gmail.com ต าบลศรีษะเกษ rmutl1156
1157 นาย อภิยุช หม่ืนไธสง aphiyut.nan@gmail.com ต าบลศรีษะเกษ rmutl1157
1158 นาย พงศกร เสาร์เขียว pongsakon795@gmail.com ต าบลศรีษะเกษ rmutl1158
1159 นางสาว ยุภาวดี ธิลา yupawadee_tila082@hotmail.com ต าบลศรีษะเกษ rmutl1159
1160 นาย ธีรวัฒน์ สมปานวัง thirawat.0063@gmail.com ต าบลศรีษะเกษ rmutl1160
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1161 นางสาว บูรยา จันทร์สอน burayajanson@gmail.com ต าบลท่าช้าง rmutl1161
1162 นางสาว ศศิตาภรณ์ ตรีเดชา Threedecha43@gmail.com ต าบลท่าช้าง rmutl1162
1163 นาย ธวัชชัย วันทัพ tawatchai64419@gmail.com ต าบลท่าช้าง rmutl1163
1164 นางสาว ณัฐทรานันท์ สุวรรณเวช nattranunjan@gmail.com ต าบลท่าช้าง rmutl1164
1165 นางสาว ชลธิชา แซ่ต่ง saetong64@gmail.com ต าบลท่าช้าง rmutl1165
1166 นางสาว ณภัทรธินันท์ เต๋ทิ Sudyodmask@gmail.com ต าบลท่าช้าง rmutl1166
1167 นางสาว จันทิรา คณโททอง Khingjantira009@gmail.com ต าบลท่าช้าง rmutl1167
1168 นางสาว จิราวดี นาคแจ่ม pujirawadee@gmail.com ต าบลท่าช้าง rmutl1168
1169 นางสาว ศลิษา ไกรศรีทุม slisakirsritoom@gmail.com ต าบลท่าช้าง rmutl1169
1170 ว่าท่ี ร.ต. หญิง รัชษา จีนด้วง rachsacindwng@gmail.com ต าบลท่าช้าง rmutl1170
1171 นางสาว กัญญาภัค ป่ินสกุล kwangtung223@gmail.com ต าบลท่าช้าง rmutl1171
1172 นาย ภูมินันท์ วิมาโน oatzapao56@gmail.com ต าบลท่าช้าง rmutl1172
1173 นางสาว จิราพร ใจงาม Jiraporn5283@gmail.com ต าบลท่าช้าง rmutl1173
1174 นาย ณัฐดนัย ตองแก้ว beerbeer2515@gmail.com ต าบลท่าช้าง rmutl1174
1175 นางสาว จิตรา หนูหร่ิง jittra0913@gmail.com ต าบลท่าช้าง rmutl1175
1176 นางสาว วิจิตรา พุกละออ Vichitra.99@icloud.com ต าบลท่าช้าง rmutl1176
1177 นางสาว สุธารินี ม่วงมา sutharinee101@gmail.com ต าบลท่าช้าง rmutl1177
1178 นางสาว ศรวณีย์ สิงห์โต nat_083623@hotmail.com ต าบลท่าช้าง rmutl1178
1179 นาย ศุภกร ดวงประสิทธ์ิ Aoun8669@gmail.com ต าบลท่าช้าง rmutl1179
1180 นาง คนึง อ่ าข า Khanung0125 @gmail.com ต าบลท่าช้าง rmutl1180
1181 นางสาว จิณณพัต หลิมเจริญ namchinnaphat@gmail.com ต าบลบ้านกร่าง rmutl1181
1182 นางสาว ฟาติมา บินยูซบ Lun270143@gmail.com ต าบลบ้านกร่าง rmutl1182
1183 นาย โยธิน พุ่มไพจิตร kirwathnp@gmail.com ต าบลบ้านกร่าง rmutl1183
1184 นางสาว สุภาภรณ์ พรมวัน suphaporn.140240w@gmail.com ต าบลบ้านกร่าง rmutl1184
1185 นางสาว วิมลฑา ขวัญอ่อน www.akarin16062008@gmail.com ต าบลบ้านกร่าง rmutl1185
1186 นางสาว จันจิรา ช่องงาม janjira.1993beer@gmail.com ต าบลบ้านกร่าง rmutl1186
1187 นาย ศุภณัฐ ภูทวี suphanat.ptw@gmail.com ต าบลบ้านกร่าง rmutl1187
1188 นางสาว ณิชชารีย์ หงส์จิราวัชร์ Ninasudawan@gmail.com ต าบลบ้านกร่าง rmutl1188
1189 นาย สุวิช มโนปัญญาทิพย์ Suwit54014@gmail.com ต าบลบ้านกร่าง rmutl1189
1190 นางสาว สายพิณ สุริมา Saipin.surima@gmail.com ต าบลบ้านกร่าง rmutl1190
1191 นางสาว อมรพรรณ ด้วงช้าง amonpan20082536@gmail.com ต าบลบ้านกร่าง rmutl1191
1192 นาย วิศวภพ กองเต๊ก truesamata@gmail.com ต าบลบ้านกร่าง rmutl1192
1193 นาย พงศ์วิชญ์ สุวิทชาญวรกุล cheermaison@gmail.com ต าบลบ้านกร่าง rmutl1193
1194 นางสาว กัญญาพัชร อินทา kanyapat.1640@gmail.com ต าบลบ้านกร่าง rmutl1194
1195 นางสาว ศิริรัตน์ แสงสี siriratsangsee17@gmail.com ต าบลบ้านกร่าง rmutl1195
1196 นางสาว จารุวรรณ เทพธิดา Jaruwanthepthida@hotmail.com ต าบลบ้านกร่าง rmutl1196
1197 นาย กฤติยา จุ้ยเจ๊ก khananat16061@gmail.com ต าบลบ้านกร่าง rmutl1197
1198 นางสาว อรญา พูนไพบูลย์โรจน์ Orayababy@gmail.com ต าบลบ้านกร่าง rmutl1198
1199 ว่าท่ีร้อยตรี พรชัย จอมดวง tongza0654@gmail.com ต าบลบ้านกร่าง rmutl1199
1200 นาย ณัฐวุฒิ เวทะธรรม shopshop1987@gmail.com ต าบลบ้านกร่าง rmutl1200
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1201 นางสาว แทนเพชร ค าเพ็ชรดี thaenphet8910@gmail.com ต าบลแม่ป้าก rmutl1201
1202 นางสาว รัชนีกร ดอนตะขบ ratchaneekornDontakhob@gmail.com ต าบลแม่ป้าก rmutl1202
1203 นาย พัทธนันท์ ลาภใหญ่ nongaon005@gmail.com ต าบลแม่ป้าก rmutl1203
1204 นาย ปณชัย วงค์ทา panachai017@gmail.com ต าบลแม่ป้าก rmutl1204
1205 นาง อุไรวรรณ ไทยมา nokthaima54@gmial.com ต าบลแม่ป้าก rmutl1205
1206 นาย วิวิธวินท์ รัชติกรการ plikphang@gmail.com ต าบลแม่ป้าก rmutl1206
1207 นางสาว ชลนิภา จ าแน่ numfon57023625@gmail.com ต าบลแม่ป้าก rmutl1207
1208 นาย อิทธิพล ศรทรง nicofius@gmail.com ต าบลแม่ป้าก rmutl1208
1209 นางสาว กันยา ใจหล้า kanyajaila895@gmail.com ต าบลแม่ป้าก rmutl1209
1210 นางสาว เจนจิรา สุย๊ะต๊ะ jenjiraeiei42@gmail.com ต าบลแม่ป้าก rmutl1210
1211 นาง ศิริรัตน์ สุวรรณสุท siriratsuwannasut@gmail.com ต าบลแม่ป้าก rmutl1211
1212 นางสาว สิริยากร ค ามี siriyakorn.kammee@gmail.com ต าบลแม่ป้าก rmutl1212
1213 นาย ธีรนัย อุ่นแก้ว gew.mbt.cnp@gmail.com ต าบลแม่ป้าก rmutl1213
1214 นางสาว เหมือนพ่ี แสงแก้ว muanpie_183@hotmail.com ต าบลแม่ป้าก rmutl1214
1215 นางสาว นลินทิพย์ สุทหน้ิว nalinthip.sutthaneiw@gmail.com ต าบลแม่ป้าก rmutl1215
1216 นางสาว เจนจิรา หลักบุญ Janjirasang48@gmail.com ต าบลแม่ป้าก rmutl1216
1217 นางสาว ศิริพร เหล็กค า siriphrhelkkha3@gmail.com ต าบลแม่ป้าก rmutl1217
1218 นางสาว อัชฌารินทร์ ถ่ินแฝง acharinbeast@gmail.com ต าบลแม่ป้าก rmutl1218
1219 นางสาว พรนภา จักรดี pornnapa208@gmail.com ต าบลแม่ป้าก rmutl1219
1220 นางสาว พนิตพร หน้ิวหน้ิว Aumaim1999panitporn@gmail.com ต าบลแม่ป้าก rmutl1220
1221 นางสาว สุดา ต้อยตระกูล suda.fon4756@gmail.com ต าบลป่าแป๋ rmutl1221
1222 นาย รัชชานนท์ วิสิฏสิริ wisitsiri04@gmail.com ต าบลป่าแป๋ rmutl1222
1223 นาย วัชรพงศ์ คงเท่ียงธรรม pichaya.1137@hotmail.com ต าบลป่าแป๋ rmutl1223
1224 นางสาว เรวดี คงเท่ียงธรรม rawadwwmj@gmail .com ต าบลป่าแป๋ rmutl1224
1225 นาย ศุภวิทย์ คงมีมิตร Supawit_3@yahoo.co.th ต าบลป่าแป๋ rmutl1225
1226 นางสาว วนิดา ลาดูแฮ wanidaladuhae1994@gmail.com ต าบลป่าแป๋ rmutl1226
1227 นางสาว นันทวัน เรืองวิไลพร Nantawan17rae@gmail.com ต าบลป่าแป๋ rmutl1227
1228 นางสาว ณัฎฐวี ไพรมีค่า nattawee1996@gmail.com ต าบลป่าแป๋ rmutl1228
1229 นางสาว อธิษฐาน คงสมปอง iyawadee3gg@gmail.com ต าบลป่าแป๋ rmutl1229
1230 นางสาว ศรีมณี สุจรัสวิริยกุล srimanee5835@gmail.com ต าบลป่าแป๋ rmutl1230
1231 นาย สมชาย บุญเรือน bbmpmc5678@gmail.com ต าบลป่าแป๋ rmutl1231
1232 นาย สุภาพชัย ปะหน่ีแฮ sumon1111144444@gmail.com ต าบลป่าแป๋ rmutl1232
1233 นางสาว รัชฎาพร สุนันทสิริพงศ์ Thanyaratktt@gmail.com ต าบลป่าแป๋ rmutl1233
1234 นางสาว จีรนันท์ ลุงกุย cirnanlungkug@gmail.com ต าบลป่าแป๋ rmutl1234
1235 นางสาว เกตุวดี มูลค า ketwadee8646@gmail.com ต าบลป่าแป๋ rmutl1235
1236 นาย วีรพันธ์ เจริญนิธิวงศ์ weerapan8888@gmail.com ต าบลป่าแป๋ rmutl1236
1237 นางสาว อรวรรณ นันทามนูญ nantamanoon1@gmail.com ต าบลป่าแป๋ rmutl1237
1238 นางสาว ศิริพร ผาติอมรกิต Pia.siriporn2407@gmail.com ต าบลป่าแป๋ rmutl1238
1239 นาย ลีจู และเชอ leechulaecher49@gmail.com ต าบลป่าแป๋ rmutl1239
1240 นางสาว ชุมสาย จักษุวินัย ploykwanjaksuwinai@gmail.com ต าบลป่าแป๋ rmutl1240
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1241 นางสาว พัชรียา เครือวงเป็ง khunbeampat@hotmail.com ต าบลบ้านเสด็จ rmutl1241
1242 นาย ภาณุวัฒน์ เป็งใจ panuwat4675@gmail.com ต าบลบ้านเสด็จ rmutl1242
1243 นางสาว สุนิสา อินต๊ะ Sunisa9522@gmail.com ต าบลบ้านเสด็จ rmutl1243
1244 นาย วราวุธ พรหมฟัง folkkung12@gmail.com ต าบลบ้านเสด็จ rmutl1244
1245 นาย เพชร ขันสุภา phet_kunsupa7@hotmail.com ต าบลบ้านเสด็จ rmutl1245
1246 นาย มัฑณา เอกรัตน์ muntana288@gmail.com ต าบลบ้านเสด็จ rmutl1246
1247 นางสาว ปานชนก เกษมะณี parnchanok12345@gmail.com ต าบลบ้านเสด็จ rmutl1247
1248 นางสาว พัชชาภรณ์ ปฐมรังษิยังกุล pk4evernaka72@gmail.com ต าบลบ้านเสด็จ rmutl1248
1249 นางสาว ณหทัย ใจบุญ nahathaijaiboon10@gmail.com ต าบลบ้านเสด็จ rmutl1249
1250 นางสาว ปวีณา เทพานนท์ paveena_thaypanon@hotmail.com ต าบลบ้านเสด็จ rmutl1250
1251 นางสาว สุดารัตน์ ไชยวงค์ noo-sudarut@hotmail.co.th ต าบลบ้านเสด็จ rmutl1251
1252 นาย ธนวัฒน์ แจ่มวิมล zaingme@hotmail.com ต าบลบ้านเสด็จ rmutl1252
1253 นาย วรานนท์ มาวิเลิศ golfwaranon111@gmail.com ต าบลบ้านเสด็จ rmutl1253
1254 นางสาว ธนารีย์ มะโนพันธ์ thanaree_m@hotmail.com ต าบลบ้านเสด็จ rmutl1254
1255 นางสาว สุนันวดี พวงจิตร Sunanwadee6509@gmail.com ต าบลบ้านเสด็จ rmutl1255
1256 นาย พีรนุช มากระท า kk.peeranuch@gmail.com ต าบลบ้านเสด็จ rmutl1256
1257 นางสาว ปาริชาติ รักประชา rakprachagggg543@gmail.com ต าบลบ้านเสด็จ rmutl1257
1258 นางสาว วิราวรรณ พวงจิตร zxc156712@gmail.com ต าบลบ้านเสด็จ rmutl1258
1259 นาย วรวัฒน์ ชุ่มเป็ง tunchumpeng@gmail.com ต าบลบ้านเสด็จ rmutl1259
1260 นางสาว สังวาลย์ พุทธวงค์ sungwan1879@gmail.com ต าบลบ้านเสด็จ rmutl1260
1261 นางสาว ภูสมิตา ค าก้อน kwan_ly@hotmail.com ต าบลบ้านเอ้ือม rmutl1261
1262 นางสาว สิรินภา กล้าจริง sirinapa4173@gmail.com ต าบลบ้านเอ้ือม rmutl1262
1263 นางสาว อัญญิกา มะโนเครือ Faifaipuipui@gmail.com ต าบลบ้านเอ้ือม rmutl1263
1264 นางสาว เสริมทรัพย์ กูลเงิน n.numhomm@gmail.com ต าบลบ้านเอ้ือม rmutl1264
1265 นาย วิชัย ปันดวง wpc2508@gmail.com ต าบลบ้านเอ้ือม rmutl1265
1266 นางสาว วนัสสุดา ใจอินทร์ wanatsuda@gmail.com ต าบลบ้านเอ้ือม rmutl1266
1267 นางสาว ธัญสิตา เรียนใส thansita4008@gmail.com ต าบลบ้านเอ้ือม rmutl1267
1268 นางสาว อริสรา น้ิวยะวงศ์ arisara.niewyawong@gmail.com ต าบลบ้านเอ้ือม rmutl1268
1269 นางสาว สุนิษา มาเหลา chan.sunisa.1996@gmail.com ต าบลบ้านเอ้ือม rmutl1269
1270 นางสาว สุปวีณ์ วงษ์ค าดี ms.suveex@gmail.com ต าบลบ้านเอ้ือม rmutl1270
1271 นางสาว เบญญาภา ถาน้อย thanoy40@gmail.com ต าบลบ้านเอ้ือม rmutl1271
1272 เด็กหญิง ณัฐริกา ปาโกวงค์ nattharika1136@gmail.com ต าบลบ้านเอ้ือม rmutl1272
1273 นางสาว พัชรีภรณ์ ปันดวง jatupron2054@gmail.com ต าบลบ้านเอ้ือม rmutl1273
1274 นางสาว ทิพย์วรรณ เสนสม thippawanboobo@gmail.com ต าบลบ้านเอ้ือม rmutl1274
1275 นางสาว ณัฐริษา ใจอินทร์ Nattharisa_aompom@hotmail.com ต าบลบ้านเอ้ือม rmutl1275
1276 นาย ปัญญาพัฒน์ ทองหม่ืน panyapath.t@gmail.com ต าบลบ้านเอ้ือม rmutl1276
1277 นางสาว อนุศรา ค าปันศักด์ิ fah38685@gmail.com ต าบลบ้านเอ้ือม rmutl1277
1278 นางสาว มยุริน แก้วใจบุญ mayurin138@gmail.com ต าบลบ้านเอ้ือม rmutl1278
1279 นาย อนุวัฒน์ วงศ์พรหม offanuwatza@gmail.com ต าบลบ้านเอ้ือม rmutl1279
1280 นางสาว ลัญฉกร โตล าปะ gun08lun@gmail.com ต าบลบ้านเอ้ือม rmutl1280
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1281 นางสาว กุลธิชา สุขภูวงค์ kulthichasookhphowong@gmail.com ต าบลบุญนาคพัฒนา rmutl1281
1282 นางสาว ธันยพร มาพิลอม thanyaporn3596@gmail.com ต าบลบุญนาคพัฒนา rmutl1282
1283 นางสาว กุลยา หลวงจันทร์ดวง Kulaya.kal@gmail.com ต าบลบุญนาคพัฒนา rmutl1283
1284 นางสาว กฤษณา คุ้มภัย kp.kritsana11@gmail.com ต าบลบุญนาคพัฒนา rmutl1284
1285 นางสาว อลิสา พรมสาย alisa.peomsai@gmail.com ต าบลบุญนาคพัฒนา rmutl1285
1286 นาง ประกายเพชร ชะนะ prakaipetch1992@gmail.com ต าบลบุญนาคพัฒนา rmutl1286
1287 นางสาว ปนัดดา พรหมฟัง Panadda.49211@gmail.com ต าบลบุญนาคพัฒนา rmutl1287
1288 นางสาว สินีนาฎ ปัญญายืน sineenad21@gmail.com ต าบลบุญนาคพัฒนา rmutl1288
1289 นาย ชัยสาร บุญมาก chaisan58130@gmail.com ต าบลบุญนาคพัฒนา rmutl1289
1290 นางสาว ศิริพร ใจยา jaiya.siriporn@gmail.com ต าบลบุญนาคพัฒนา rmutl1290
1291 นางสาว วารุณี เทพฝ้ัน ewa4405022@gmail.com ต าบลบุญนาคพัฒนา rmutl1291
1292 นาย พชร ตัญจนะ pai75300@gmail.com ต าบลบุญนาคพัฒนา rmutl1292
1293 นาย ภูมินันท์ สุขไชย sadwithme888@gmail.com ต าบลบุญนาคพัฒนา rmutl1293
1294 นางสาว ชนินาถ ตาจิน chaninattajin@gmail.com ต าบลบุญนาคพัฒนา rmutl1294
1295 นางสาว นิชารี วงศ์ษา yam.jirayu@gmail.com ต าบลบุญนาคพัฒนา rmutl1295
1296 นาง สมศรี บุญสมปาน srism149@gmail.com ต าบลบุญนาคพัฒนา rmutl1296
1297 นางสาว กิติยา สมกูล pare0634371865@gmail.com ต าบลบุญนาคพัฒนา rmutl1297
1298 นางสาว ฐิติกานต์ อินนวล manopthitikan@gmail.com ต าบลบุญนาคพัฒนา rmutl1298
1299 นางสาว กุลธิดา เป็นแผ่น kultida.pe@gmail.com ต าบลบุญนาคพัฒนา rmutl1299
1300 นางสาว สุดธิดา ฉันทสิริสิทธ์ิ Chanthsirisiththis@gmail.com ต าบลบุญนาคพัฒนา rmutl1300
1301 นาย กมล สมใคร้ Kamol.somkrai@gmail.com ต าบลพิชัย rmutl1301
1302 นางสาว กัญชุดา บัวเทพ kanchudabb@gmail.com ต าบลพิชัย rmutl1302
1303 นางสาว ปณิตา อ่ินแก้ว Panita_sanook@hotmailcom ต าบลพิชัย rmutl1303
1304 นางสาว ประภาพร ต๊ะสูง prapaporn6021@gmail.com ต าบลพิชัย rmutl1304
1305 นางสาว ณิชกุล มะยาระ Nichakul.na@gmail.com ต าบลพิชัย rmutl1305
1306 นางสาว พนิดา ค าอินต๊ะ Pkhuminta@gmail.com ต าบลพิชัย rmutl1306
1307 นาย ศุภฤกษ์ เพ่ิมธนสาร yenta_sai_142@hotmail.com ต าบลพิชัย rmutl1307
1308 นางสาว ณิชากร พานโพธ์ิทอง Nichakorn.pan29@gmail.com ต าบลพิชัย rmutl1308
1309 นาย ธัญญรัตน์ ของสวย Tanyarat.zin24@gmail.com ต าบลพิชัย rmutl1309
1310 นาย ณัฐปัตย์ เกตุดี Jojoe.nmiinii@gmail.com ต าบลพิชัย rmutl1310
1311 นาย เจนณรินทร์ บุรินทราธิเบศร์ Jennarinchoburin@gmail.com ต าบลพิชัย rmutl1311
1312 นางสาว อิศริยาภรณ์ จวงเจิม Sofear3101@gmail.com ต าบลพิชัย rmutl1312
1313 นางสาว ฐิติชญา ค าสอน thitichayakhamson7@gmail.com ต าบลพิชัย rmutl1313
1314 นาย ยุทธนา ถาวรธรรม buslyboy449@hotmail.com ต าบลพิชัย rmutl1314
1315 นาย ศรศมน ไชยวรรณ์ sornsamonchaiwan@gmail.com ต าบลพิชัย rmutl1315
1316 นางสาว ภิริณี อินทระชัย PIRINEE12@gmail.com ต าบลพิชัย rmutl1316
1317 นางสาว ณัฐติญา สระแก้ว Nattiya090344@gmail.com ต าบลพิชัย rmutl1317
1318 นางสาว วิภาวรรณ แก้วน้อย wirawankekeaonoi4@gamil.com ต าบลพิชัย rmutl1318
1319 นางสาว ณัฏฐิณี หล้าป๋ัน natthinee.wave@gmail.com ต าบลพิชัย rmutl1319
1320 นาง กชกร มาชองต์ Kochakornmarchand@gmail.com ต าบลพิชัย rmutl1320
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1321 นางสาว วิมลรัตน์ อินแสนต๊ะ in.wimolrat@gmail.com ต าบลห้างฉัตร rmutl1321
1322 นาย บัณฑิต ปัญญาวงค์ temzero07322@gmail.com ต าบลห้างฉัตร rmutl1322
1323 นาย ธีรพงษ์ แต้มคม teemmteewdy@gmail.com ต าบลห้างฉัตร rmutl1323
1324 นางสาว ศศิธร บัวโรย sasitorn21_@hotmail.com ต าบลห้างฉัตร rmutl1324
1325 นางสาว เจนนภา ค าวรัตน์ janelorung_@hotmail.com ต าบลห้างฉัตร rmutl1325
1326 นาย วิทยา สายศร wittaya8552@gmail.com ต าบลห้างฉัตร rmutl1326
1327 นางสาว วรกาญจน์ ไชยวงค์ worakarnchai4@gmail.com ต าบลห้างฉัตร rmutl1327
1328 นางสาว อันธิกา วรรณโวหาร anthika.wannawohan@gmail.com ต าบลห้างฉัตร rmutl1328
1329 นางสาว บุญสิตา ปุระหล่า boonsita543@gmail.com ต าบลห้างฉัตร rmutl1329
1330 นางสาว กิตติธรา ช่วยศรีนวล tanoii.chill@hotmail.com ต าบลห้างฉัตร rmutl1330
1331 นาย ตรีอนุวัฒน์ ไชยแก้ว treeanuwat@hotmail.com ต าบลห้างฉัตร rmutl1331
1332 นาย วีระพงษ์ ค าปินใจ weerapong.k3522@gmail.com ต าบลห้างฉัตร rmutl1332
1333 นางสาว ณฤดี ใจปินตา naludee13@hmail.com ต าบลห้างฉัตร rmutl1333
1334 นางสาว มานิตา การะกัน panpang18554@gmail.com ต าบลห้างฉัตร rmutl1334
1335 นางสาว จิราภรณ์ ต๋ันเต๋ pong1012@gmail.com ต าบลห้างฉัตร rmutl1335
1336 นาย เฉลิมเกียรติ ปัดชัยสุ r.chaloemkiad_pa@hotmail.com ต าบลห้างฉัตร rmutl1336
1337 นาย กลวัชร กันอูป kungqwer893@gmail.com ต าบลห้างฉัตร rmutl1337
1338 นางสาว ปาริญา วงศ์ชัชวาลย์ pariya1640@gmail.com ต าบลห้างฉัตร rmutl1338
1339 นางสาว สุภัค ทรรศนีย์กุลกิจ supakfay@gmail.com ต าบลห้างฉัตร rmutl1339
1340 นาย มงคล อุปค า sd.m.minhcw@gmail.com ต าบลห้างฉัตร rmutl1340
1341 นางสาว สุทธิดา มหานิล Min_suttida@hotmail.com ต าบลก้อ rmutl1341
1342 นางสาว ไพลิน ปะละตึง palatuengpailin@gmail.com ต าบลก้อ rmutl1342
1343 นางสาว จริยา ถาวรรุ่งเรือง jajariya80@gmail.com ต าบลก้อ rmutl1343
1344 นางสาว เบญจรัตน์ มาลา malabenjarut@gmail.com ต าบลก้อ rmutl1344
1345 นาง ธัญวรัตน์ เดชะบุญ thanwarattdt@gmail.com ต าบลก้อ rmutl1345
1346 นาง พนิดา ตุ่นสอน phanida9657@gmail.com ต าบลก้อ rmutl1346
1347 นางสาว ปวีณา แหงมมา p.ngaemma@gmail.com ต าบลก้อ rmutl1347
1348 นางสาว พิมพ์พร กิตตลาด aift.pimporn29@gmail.com ต าบลก้อ rmutl1348
1349 นาย วิรุฬห์ แก้วประภา wirunkarparpa@gmail.com ต าบลก้อ rmutl1349
1350 นาย ปรีชา เชิงพนา pricha.choeng@gmail.com ต าบลก้อ rmutl1350
1351 นางสาว จิตน าไพร ไพรบรรเจิด praibanjertjitnamprai@gmail.com ต าบลก้อ rmutl1351
1352 นาย ถนอม เจริญวนาสันติ Nommm9875@gmail.com  ต าบลก้อ rmutl1352
1353 นาง นางสรารัตน์ โคเวลล์ sararatcowell2510@gmail.com ต าบลก้อ rmutl1353
1354 นาย นายเอกพงษ์ หลักแต่ง eakekapong69@gmail.com ต าบลก้อ rmutl1354
1355 นาย อัมฤทธ์ิ สีกล่อม ammarit.2534@gmail.com ต าบลก้อ rmutl1355
1356 นาย ธนากร ค าภิระ ice.thanakon@gmail.com ต าบลก้อ rmutl1356
1357 นาง วันเพ็ญ ริเรือน wanpanrirern@gmail.com ต าบลก้อ rmutl1357
1358 นางสาว ปาริษา มะลิจันทร์ Parisa_poppy@hotmail.com ต าบลก้อ rmutl1358
1359 นาย นพคุณ มูลอ้าย noppakun11840@gmail.com ต าบลก้อ rmutl1359
1360 นาย สมพร เอ้ืองมณี wchiraphrnxeuxngmni@gmail.com ต าบลก้อ rmutl1360
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1361 นางสาว สิดาพร ปัญญา ppny.Sidaporn09@gmail.com ต าบลตล่ิงชัน rmutl1361
1362 นางสาว มยุรฉัตร บุญมา mayurachat_ray@hotmail.com ต าบลตล่ิงชัน rmutl1362
1363 นางสาว พรรณธิพา บุญมา plaiphanthipha@gmail.com ต าบลตล่ิงชัน rmutl1363
1364 นางสาว สาวินี ปัญญา panyasawinee0960@gmail.com ต าบลตล่ิงชัน rmutl1364
1365 นางสาว เสาวลักษณ์ นุ่มทอง aprotop@hotmail.com ต าบลตล่ิงชัน rmutl1365
1366 นางสาว ปัทมา สารสุวรรณ s.pattama2530@gmail.com ต าบลตล่ิงชัน rmutl1366
1367 นางสาว รุ่งรภัทร สังข์พะบุโชติ rungraphat1@gmail.com ต าบลตล่ิงชัน rmutl1367
1368 นางสาว นวลสิริ เสาเปรีย naunsiri4807@gmail.com ต าบลตล่ิงชัน rmutl1368
1369 นางสาว ธารารัตน์ สืบนันตา Tararadsuednanta@gmail.com ต าบลตล่ิงชัน rmutl1369
1370 นางสาว นพรัตน์ ปานย้ิม nopparat15062539@gmail.com ต าบลตล่ิงชัน rmutl1370
1371 นาย ศุภณัฐ แสงอรุณ gamepvc0123@gmail.com ต าบลตล่ิงชัน rmutl1371
1372 นางสาว เพ็ญพิชา เกิดป้อม phenphichazaza@gmail.com ต าบลตล่ิงชัน rmutl1372
1373 นางสาว ณัฎฐา ปัญญา Kunpriya270@gmail.com ต าบลตล่ิงชัน rmutl1373
1374 นางสาว รุ่งไพลิน ม่วงแก้ว Rungpaiin14ploy@gmail.com ต าบลตล่ิงชัน rmutl1374
1375 นาย พยุง อ่ิมพิทักษ์ payungimpitak@gmail.com ต าบลตล่ิงชัน rmutl1375
1376 นาย ธรรมรัต อ่ิมพิทักษ์ Tummaratoui@gmail.com ต าบลตล่ิงชัน rmutl1376
1377 นางสาว พัชรพร จีนจัน Patcharaporn05144@gmail.com ต าบลตล่ิงชัน rmutl1377
1378 นางสาว ศศิธร พิมคนิช fongbeersp21@gmail.com ต าบลตล่ิงชัน rmutl1378
1379 นางสาว สุวรรณาพร แป้นสอน suwannaporn2539@gmail.com ต าบลตล่ิงชัน rmutl1379
1380 นาย อนุชิต ตุ้มพ่วง anusitthavong@gmail.com ต าบลตล่ิงชัน rmutl1380
1381 นาย ปรีชา สอนน้อย preecha_kaw9997@hotmail.com ต าบลวังน้ าขาว rmutl1381
1382 นางสาว หยาดฟ้า คีรีสุวรรณกุล yatfa2001@gmail.com ต าบลวังน้ าขาว rmutl1382
1383 นางสาว หทัยภัทร สีลาจันทร์ hathaiphatsrichan.2545@gmail.com ต าบลวังน้ าขาว rmutl1383
1384 นางสาว พรทิพย์ จันทร์นา pontip8313pon@gmail.com ต าบลวังน้ าขาว rmutl1384
1385 นางสาว ประภัสสร สุวรรณชัย Praphatson37759@gmail.com ต าบลวังน้ าขาว rmutl1385
1386 นาง สุภาพร ดวงแก้ว suphaphrdwngkaew680@gmail.com ต าบลวังน้ าขาว rmutl1386
1387 นางสาว สิริวงศ์ แหวนบัว siriwong.5668@gmail.com ต าบลวังน้ าขาว rmutl1387
1388 นางสาว กนกพร เอ่ียมอ้น aiamonkanokpron@gmail.com ต าบลวังน้ าขาว rmutl1388
1389 นางสาว กิตติวรา คล่ าคง bactter@gmail.com ต าบลวังน้ าขาว rmutl1389
1390 นาย วัชระ ดาดาด dadad_w@hotmail.com ต าบลวังน้ าขาว rmutl1390
1391 นาง ปรียาภา อ่ิมพิทักษ์ preeyapha_phimket@yahoo.com ต าบลวังน้ าขาว rmutl1391
1392 นางสาว เบญจมาศ วงษ์เสนสะ Benjamas.ying2542@gmail.com ต าบลวังน้ าขาว rmutl1392
1393 นางสาว ศิริรัตน์ ศรีสันต์ mymingsiriratsrisan@gmail.com ต าบลวังน้ าขาว rmutl1393
1394 นางสาว ทัตพิชา แสนพรม thatpicha_g@hotmail.com ต าบลวังน้ าขาว rmutl1394
1395 นางสาว สุนิษา ดวงแก้ว pearploy.zz@gmail.com ต าบลวังน้ าขาว rmutl1395
1396 นาย สมชิต ประเสริฐสันเท๊ียะ chitsomchit2522@gmail.com ต าบลวังน้ าขาว rmutl1396
1397 นางสาว ปัทมา แดงสี nuarpathama@gmail.com ต าบลวังน้ าขาว rmutl1397
1398 นาย ญาณวุฒิ น้อยผล yanawut.np1997@gmail.com ต าบลวังน้ าขาว rmutl1398
1399 นาย นพกร อนุเวที nnnopakorn@gmail.com ต าบลวังน้ าขาว rmutl1399
1400 นาย ณัฐภัทร์ ไชยวุฒิ nutchaiwut2017@gmail.com ต าบลวังน้ าขาว rmutl1400
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1401 ว่าท่ีร้อยตรี เกรียงไกร ศรีประเสริฐ ks.rmutl@gmail.com ส่วนกลาง rmutl1401
1402 นาย ชยกร โสตถิ กุล chayakornn@gmail.com ส่วนกลาง rmutl1402
1403 นางสาว อภิญญา ไชยวงค์ apinya.chaiwong20@gmail.com ส่วนกลาง rmutl1403
1404 นางสาว วราภรณ์ ต้นใส kwangtong@rmutl.ac.th ส่วนกลาง rmutl1404
1405 นางสาว พัชรินทร์ ขันเงิน patcharin.khunngoen@gmail.com ส่วนกลาง rmutl1405
1406 นาย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิตร watanapongcttc@gmail.com ส่วนกลาง rmutl1406


