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เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า
100002 นางสาว ปัทมา ทองบ่อ
100007 นาย ดนัย ทรัพยท์วี
100009 นางสาว เบญจวรรณ สัพทานนท์
100010 นางสาว อรัุสยา เพชรใหญ่
100011 นางสาว ณิชนันท์ พงศ์วนัชพร
100012 นางสาว สุดารัตน์ ขตัติยะมาตร์
100014 นางสาว ธันยน์ลิน คุ้มทรัพย์
100015 นาง อภิสรา วงค์สาย
100016 นาย ณัฐณรงค์ ไวปัญญา
100017 นางสาว จรัสรัชช์ ขนัทะเปียง
100022 นาง กฬิาพร นาโสก
100024 นางสาว กญัญาภัทร ศิจนันท์
100025 นาย อทิธิเชษฐ์ ภูข า
100026 นางสาว ธัญญรัตน์ ไทรอนิทรีย์
100027 นางสาว บุปผาชาติ นับแสน
100032 นางสาว สุพตัรา รุ่งเรือง
100033 นางสาว พศิมัย มุละสีวะ
100034 นางสาว อลิสา ต้องประสงค์
100035 นางสาว ศิรางรัตน์ สมสกลุ
100039 นางสาว ศิรัญญา บัวนาค
100041 นาย จกัรพนัธ์ พารมณีเจด็ร้ิว
100044 นาย กฤษดากรณ์ ภูม่ะณี
100050 นางสาว ศวรรยา เกดิขมุทอง
100053 นางสาว วราภรณ์ มั่นระวัง
100054 นางสาว อนุสรา พรหมทัศน์
100059 นางสาว เอื้องทิพย์ เหมือนเงา
100060 นางสาว นิภาพร ไม้กร่าง
100065 นาย กฤตษฎากร หวังกลุ
100071 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุภาภรณ์ธนาภา แสงใส
100074 นางสาว ศรัณยา มานะงาน
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100075 นางสาว สุพชิชา คล้ายกิ่ง
100080 นาย เสกสรร นุชเทียน
100081 ว่าทีร้่อยตรีหญิง วรานันทน์ สุขสายทอง
100083 นางสาว อธิชา แกว้สีทอง
100085 นาย อรรถวัฒน์ พทุธวงศ์
100087 นางสาว ณัฐชยา นิ่มมณี
100090 นางสาว ธัญภา เพชรซ้อน
100091 นางสาว ชัชชฎา บัวคล่ี
100092 นาง ภาสินี สายแปง
100094 นางสาว สุมาลี บุญมา
100096 นางสาว กมุุทินี บุญหลง
100097 นาย ธนันชัย นนทะชัย
100098 นางสาว รัตณากรานต์ แสงจนัทร์
100101 นางสาว สุรัชญา ภูท่อง
100102 นาย อคัรวัฒน์ ทิวารักษ์ด ารงกลุ
100104 นาย ณัฏฐภูมินทร์ ชุมภูแสง
100111 นางสาว ชิดาวัลย์ มัฏฐาพนัธ์
100114 นาย วัชระ สุอทุัย
100122 นางสาว สกาวเดือน ข าเนียม
100127 นางสาว ณัฐณิธา ศรีสมจติร
100129 นางสาว ศรัญญา จนัทรโชติกลุ
100131 นาย พงศ์ศิริ สุระดะนัย
100132 นาย จกัรพงศ์ พรรณ์โภคัย
100134 นางสาว สุกญัญา อุ่นเจริญ
100138 นาย นพฤทธิ์ เหมนุกลู
100139 นางสาว วรรณา เอี่ยมฉ่ า
100141 นางสาว วรัมพร แจง้ประจกัษ์
100144 นางสาว อลิษสา ยางงาม
100145 นางสาว สุพชิฌาย์ ปรัชญาธนวงศ์
100148 นางสาว กนกพร พลรักษา
100149 นางสาว ฤทัย วงค์ตาผา
100150 นางสาว เพญ็ศรี บุญศรี
100151 นางสาว รุ่งนภา แสนน าพล
100154 นาย ศักด์ิดา โพธิข์าว
100156 นางสาว ธัญญา หม่องพชิัย
100157 นางสาว ปราวัณา เหล่าลือชา
100160 นางสาว ธารารัตน์ บัวศิริ
100161 นางสาว สุกญัญา เบ็ญจรงค์
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100162 นางสาว ชนิดา วิเศษนาม
100163 นางสาว ศศิณัฏฐา ไชยพนัธุ์
100165 นางสาว ทิวา หม่องพชิัย
100168 นางสาว จนัจริา ภูกระเณร
100172 นางสาว ณัฐริกา บัวบาน
100173 นางสาว กนกวรรณ แกว้กาญจน์
100178 นางสาว พชัรี คมข า
100181 นางสาว ไพลิน พนัธวงค์
100184 นางสาว ยลุดา ทศราช
100185 นาย วันชัย เทียนข า
100186 นางสาว อภิญญา สนธิสุทธิ์
100188 นางสาว จรีวรรณ ไชยไกร
100189 นางสาว ปัณยตา โหมดไทย
100191 นางสาว ศิรินทิพย์ แกว้กระโทก
100192 นางสาว วิไลลักษณ์ คงจง
100193 นางสาว อริสรา โพธิท์อง
100194 นางสาว จฑุารัตน์ ไชยภักดี
100199 นางสาว พชัรี นาโสก
100201 นางสาว ฐิติวรรณ เหล่าอนิทร์
100202 นางสาว กานต์สินี รุ่งวิชาประเสริฐ
100203 นางสาว ธาริณี กอ้นจนัดา
100206 นางสาว สุรัตนา ปากบารา
100207 นางสาว วลัยวรรณ ออ่นจนัทร์
100211 นางสาว สุวภัทร ค้ากระโทก
100212 นางสาว พมิพ์ ไชยเทพ
100213 นางสาว รัชนีย์ ราชรักษ์
100214 นางสาว ประภาพร แซ่เล้า
100215 นางสาว นันท์นลิน หะยะ
100218 นางสาว ปรียาภรณ์ นาโสก
100220 นางสาว ฐนิดา ปิยารัมย์
100221 นางสาว กฤษชาญา หม่องสา
100222 นางสาว ราตรี อนิทะ
100224 นางสาว ณัฐสุดา ปินตาค า
100227 นางสาว ดารารัตน์ ชาวแพร่
100230 นางสาว อมุาพร สุกใส
100231 นาง พวงเพชร เมืองพลิ
100235 นางสาว ณัฐวรา บุญศิริ
100236 นางสาว เบญจทิพย์ ศรีวงศ์ชัย
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100237 นาย ศุภกติต์ิ บรรดิษฐ์ภักด์ิ
100239 นาย มะนอ ดือรามะ
100241 นางสาว ปริญญาภรณ์ แสนวัง
100244 นางสาว ณัฐกานต์ ออ่นเหลา
100245 นางสาว มะลิสา พระภูมี
100250 นางสาว สุภาพร แน่กลาง
100252 นาย พลวัฒน์ อว่มค า
100256 นางสาว กรณ์ปิติญา ชุมศรี
100260 นางสาว เรณู แกว้น า
100261 นางสาว พรพมิล ศิริพฒัน์
100263 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุทธิกานต์ ชูชุม
100265 นางสาว ปภารัช ครุธเผือก
100267 นาง ศรัณยรั์ชต์ ประเสริฐ
100268 นางสาว แพรวนภา สท้าน
100270 นาย นิรัน อาจจนัดา
100274 นางสาว จฑุามาศ เลขพงศ์
100277 นางสาว นริศรา บริสุทธิ์
100278 นางสาว อรทัย เหล่าสวัสด์ิ
100281 นางสาว อรพรรณ ค าสะเรียง
100286 นางสาว สุนิสา ไพบูรณ์
100290 นางสาว ชนิสรา สมนึก
100291 นางสาว นวนิษฐ์ ศิรพรฤทธิศักด์ิ
100292 นางสาว นริศรา บุญโม๊ะ
100293 นางสาว ทัศวรรณ จติรบ าเพญ็
100295 นางสาว อภิวรรณ ด้วงสีทอง
100296 นาย ธนพล โสมพนัธุ์
100298 นางสาว ปรียานุช สิงห์รัมย์
100299 นางสาว ซาฟนีะห์ พทิักษ์ณาณุรักษ์
100301 นาย ฐาปกรณ์ ขนัแขง็
100302 นางสาว พานิชย์ ทองคอนไทย
100304 นางสาว พชิามญช์ุ ง้ิวดี
100308 นางสาว องัศุมาลิน ศรีโยหะ
100309 นางสาว วิจติรา แกว้ธรรม
100311 นางสาว อ าพร สังปริเม็ญ
100312 นางสาว รังสิยา สืบกนัทะ
100314 นางสาว สุพชิชา ฉตัรกั้น
100315 นางสาว นิธินันท์ วิชัยจรัสศรี
100316 นางสาว ภรณ์ทิพย์ ตัญญาภักด์ิ
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100318 นางสาว อกัลีมา กาเร็ง
100320 นาย มรรควิทย์ โสพดุออ่น
100322 นาย วรวิทย์ นาควิเชตร์
100327 นางสาว นิธิ กลักะ
100331 นางสาว รูสนาณี กาเร็ง
100335 นางสาว เบญจมาศ หล่ายสอง
100336 นาง อรพรรณ ชูแดง
100339 นาง กมลรัตน์ ชูวงศ์
100340 นางสาว ซารีฮะห์ อาลี
100343 นาง จไุรวรรณ เหมือนมาศ
100344 นางสาว จตุนารัตน์ หงษ์นภวิทย์
100345 นางสาว กนัติชา ชัยชนะ
100346 นางสาว ปาริชาต สังขท์อง
100347 นางสาว พรจติร ศรีชัย
100348 นางสาว เจะ๊รูฮานี ยามา
100349 นางสาว เกตสุดา เพช็รนรินทร์
100352 นางสาว สุดารัตน์ บุญรักษา
100353 นางสาว ศรีวรรณา ปัญญาจนี
100356 นางสาว วรินทร์ธิรา หลอดอาสา
100357 นาง กนัยา เรือนค าจนัทร์
100358 นางสาว มัญชุพร นาคีเภท
100359 นางสาว พรประภา ศิริวรรณวัฒนา
100360 นางสาว องัคณา เกลากลาง
100361 นางสาว รจนา รอดเจริญ
100362 นางสาว จริภิญญา ทะปะละ
100364 นาง สุภาพร อุ้มบุญ
100367 นางสาว ลีลาวดี บุญณะแกว้
100371 นางสาว ภัทรียา ดอกเขม็
100374 นางสาว ปัทมา ราชแป้น
100378 นางสาว อจริวดี คีรีวรรณ
100379 นางสาว อรวรรณ อสิโม
100383 นางสาว รัตนิน ศุภรัตน์
100390 นางสาว ปัทมวรรณ ตุ้มเงิน
100397 นางสาว ปวีณา แรงกล้า
100405 นางสาว ยพุเรศ พมิดี
100410 นาย สมพงษ์ ไพรดีพะเนา
100412 นางสาว อมรา จ ากดั
100413 นางสาว น้ าทิพย์ วงค์มา
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100414 นางสาว สุดารัตน์ อาการส
100415 นางสาว ปาลีรัฐ นาวาทอง
100418 นาย การัณย์ วงศ์เปีย้
100421 นางสาว อภิญญา แสงพระจนัทร์
100422 นางสาว จริยา คารทอง
100424 นางสาว ขนิษฐา อสิโร
100425 นางสาว กลัยกร ทองคล้าย
100427 นางสาว สุกญัญา มีพร้อม
100429 นาย ชนากร สิงห์เปีย้
100436 นางสาว วนิดา เภาแกว้
100437 นางสาว ณัฐรีพร เพง็โท
100438 นาย พรีพงษ์ ทองศรี
100439 นางสาว สุกญัญา ภาคีธง
100440 นางสาว อไุรพร ค าชนะ
100441 นางสาว สุกญัญา เอาหานัด
100443 นางสาว บุษบา ดีเพิม่
100444 นางสาว อมรรัตน์ ปิยะตันติ
100445 นางสาว รติรัตน์ หงษ์ทอง
100450 นางสาว มลทิชา สมพล
100453 นางสาว นิตยา พนัแสน
100454 นางสาว นันท์นภัส อมัพฤกษ์
100459 นางสาว นิภาภร จนัทราษี
100460 นางสาว ศิริกลุ ขยนังาน
100462 นางสาว พชัรีวรรณ สานคล่อง
100463 นางสาว พชัรา เปรมเพชร
100465 นางสาว ชุติกาญจน์ นาคขาว
100467 นางสาว อนิทิรา จริวัฒถริเดช
100469 นาย พชิิต บุตรสอน
100471 นางสาว อภิสรา สมฤทธิ์
100473 นางสาว สุวิมล เล่ือนแกว้
100474 นางสาว อษุา ทองขาว
100475 นางสาว ดวงทิพย์ แซ่เล็ก
100476 นางสาว อาซียะห์ มามะ
100477 นางสาว วิจติรา กนัธะวงค์
100478 นาย พเิชฐ แสวงกจิ
100479 นางสาว เสาวนีย์ ท่าสาคร
100480 นางสาว สุกลัยา บัวสีทอง
100482 นางสาว วัลลี เอกวรรณัง
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100483 นางสาว ศิริวรรณ แผ่วพรมราช
100485 นางสาว นิตยา เอยีดใส
100487 นางสาว สุรางค์ สังขสุ์วรรณ
100488 นางสาว นภัสพลอย ชัยปกรณ์นันท์
100490 นางสาว ธัญณิชา นิลรัตน์
100492 นางสาว มณีเนตร เวทยม์นต์
100493 นาย สุทธิพงศ์ อยู่ดวง
100494 นางสาว พชัราภรณ์ โอชติน
100495 นางสาว เพญ็ศรี โพธิช์ัยรัตน์
100496 นางสาว สิรินทรา นุ่มนิ่ม
100497 นางสาว ปณิดา โนนสูงเนิน
100498 นางสาว อษุา ฟองรัตน์
100500 นาง ขวัญฤดี กชิัยรัมย์
100501 นางสาว อญัชริดา แทบท้าว
100503 นางสาว ณิชาพร พทุธาเดชานนท์
100505 นางสาว ฐิติทรัพย์ เจง้วัฒนพงศ์
100506 นางสาว ศตพร สาดีน
100507 นางสาว จดิาภา ชูสุทธิ์
100509 นางสาว เพชรรัตน์ โพธิศิ์ริ
100510 นางสาว เขมจริา สุกเมือง
100511 นางสาว กาญจนา คาดีวี
100512 นาย ปาณัชยพ์งษ์ มาลารัตน์
100513 นางสาว ฐานิตา พนิิจยุ
100516 นาย สัญชัย เสริฐเมืองปัก
100517 นางสาว วารี สุวรรณสว่าง
100519 นางสาว อมัพร เพยีสา
100521 นางสาว วิมลสิริ บุญรอด
100522 นาย ธีรพฒัน์ ค าภา
100523 นางสาว สุธีมนต์ หารัญดา
100526 นางสาว พรทิพย์ บัวดิษ
100527 นางสาว ธนาภรณ์ เทพาชุมภู
100531 นางสาว กฤษณา เกษแกว้
100536 นางสาว สุนิตา สิทธิชัย
100537 นางสาว บัณฑิตา กนัฮะ
100540 นางสาว จนิตนา ล้วนงาม
100544 นางสาว ชุติมา พานศรี
100546 นางสาว นริศรา แสงดิษฐ์
100547 นางสาว จริาภรณ์ สีแกว้น้ าใส
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100548 นางสาว จฑุารัตน์ สุขชนะ
100553 นางสาว ณัฏฐณิชา พรหมค า
100555 นางสาว ภัทราพร กระจา่งใส
100556 นาย ชัชกรณ์ บัวแกว้
100557 นางสาว กชพรรณ ไกลถิ่น
100560 นางสาว จนัฤดี สมบันดาล
100561 นางสาว สาวิตรี ปงผาบ
100568 นาย อดิศักด์ิ ยนูุส
100570 นางสาว ศุภัทรา ประเพณี
100572 นางสาว ศุภานัน สิงห์มณี
100573 นาย เดะลี โตะตาหยง
100578 นางสาว ปิยะมาศ พุม่เกดิ
100579 นางสาว สุธิศา ช่วยอปุการ
100581 นางสาว พรพริา ดอเลาะ
100584 นางสาว อรอมุา ยอดกลุ
100587 นางสาว ยพุนิ จุ้ยเดช
100588 นางสาว พมิพร พนัดวง
100589 นางสาว วรางคณา เมืองอนิทร์
100592 นางสาว ศิรินภา ค าสุพรม
100593 นางสาว ปวีณา พฒิุชาติ
100594 นางสาว สุภาภรณ์ แกว้สีทอง
100596 นาย ฉตัรชัย หล้ากนัหา
100598 นางสาว เดือนเพญ็ เสกเหมาะ
100599 นางสาว เด่นนภา เสกเหมาะ
100601 นางสาว พชิญา ข ามะสอน
100605 นางสาว ธัญญภัทรจริา สิงห์แกว้
100606 นางสาว สมฤดี เงินทุง่
100607 นาย ชัยยะ จะรัมย์
100609 นางสาว ซูไรนี วาจิ
100612 นางสาว ศิรินทรา หนองกก
100613 นางสาว พชัราพร จอมค า
100615 นาย น าเกยีรติ ศิริมา
100617 นางสาว ละอองดาว รัตนมูล
100618 นางสาว พรพมิล เสวิสิทธิ์
100620 นางสาว อรวรรณ อมิธิดา
100621 นาย สุธีร์ รัตนวิศยานนท์
100622 นางสาว นมัสสิยา บุญธรรม
100624 นางสาว วรัญญา ศรีพงษ์
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100625 นางสาว ภัคจริา แสนโบราณ
100626 นางสาว พฒัน์นรี พสัสร
100627 นางสาว ธนาภรณ์ เพชรเจยีมจติ
100628 นางสาว อรอนงค์ เดชสอน
100629 นางสาว มนต์ฤทัย โต้ตอบ
100630 นางสาว วริศรา กองจนัทร์ 
100631 นางสาว อนิทิรา พดูคล่อง
100634 นางสาว กมุภา โอทารัมย์
100635 นาย วิจยั ผินวล
100636 นางสาว ธาริกา เลิศสัมฤทธิ์
100638 นางสาว ณัฏฑ์ฐณิชา ต้ังประเสริฐ
100640 นางสาว ธิดารัตน์ ลักษมัน
100642 นางสาว ฐิตอาภา อนิทยศ
100646 นางสาว เบญจวรรณ ขมิ้นเขยีว
100649 นางสาว ภัทราพร ณ สงขลา
100651 นาง รัชดาวรรณ ศิริโสม
100652 นางสาว เกษร เหระวรรณ์
100653 นาง นิชาภา ศรีวงยาง
100654 นางสาว สมพร จิ๋วกร่าง
100655 นาย พชร ศรีวงยาง
100658 นางสาว ลักษมณ พุม่ซ้อน
100661 นางสาว ทัศนีย์ คงชีพา
100662 นางสาว ธัญนิฏฐา นะติยา
100663 นางสาว เฌอร์รฐา อยู่เจริญ
100665 นางสาว พมิพน์ิภา วงค์หลอบ
100666 นางสาว ศิรินภา เมืองมา
100668 นางสาว ภาวศุทธิ สองใหม่
100669 นางสาว คนึงนิจ เป็งศรี
100671 นางสาว สิริกร บริบูรณ์
100672 นาย ณัฐวุฒิ นพเกา้
100674 นางสาว แพรวพราว จนัทร์ภูงา
100676 นางสาว ภัคณภัทร มะธุระ
100677 นางสาว ชญานิศ อว่มจนิดา
100681 นางสาว สุดา พรมรัตน์
100682 นางสาว ศริญญา ต้ังวันเจริญ
100685 นางสาว ณชวรรณ จริยวิจติร
100686 นางสาว เสาวรจน์ ดีมีศรี
100687 นาง ณัฐกานต์ งะสมัน
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100692 นาง ธัญญามาศ ธูปบูชา
100693 นางสาว สุจติรา พทุธรัตน์
100699 นางสาว ลาตีปะ สะอะ
100701 นาง ภาวิดา ดร๊อปนี่ย์
100702 นาย ณัฐชาติ ธรรมโชติ
100705 นางสาว พนัธนันท์ ถาวรศักด์ิ
100708 นางสาว ลักษณาวดี ออ่นตา
100710 นางสาว ญาดา ทานุวัฒน์
100711 นาย แวอสัมี แวยนูุ
100712 นางสาว วิมลธร ภูมิบ้านค้อ
100713 นาย วรัทภพ ทันโคกกรวด
100718 นางสาว พเยาว์ แจม่จ ารัส
100719 นางสาว วรรณฤดี เสนีวงศ์ ณ อยธุยา
100720 นางสาว รุ่งนภา พรหมเงิน
100723 นางสาว อริษา น้อยวิชัย
100725 นางสาว กสุุมา ครองสุขศิริชัย
100726 นางสาว ปาจรีย์ วรโพด
100727 นาง พรเพญ็ จนัทพรรณ
100729 นางสาว สุไฮลา ดือเล๊ะ
100730 นาย ศรัณย์ ประสงค์ดี
100735 นาง วิลาวรรณ สีคงแกว้
100736 นางสาว นริสา ยโูซ๊ะ
100738 นาย จรยทุธ บุตรินดา
100739 นาย คมกฤษ ช่างหล่อ
100740 นางสาว ภัทรภร กระมล
100741 นางสาว ทรายทอง แสงข า
100745 นางสาว วนิสสา ทองศรี
100747 นางสาว วิรัชติยา บริราช
100751 นางสาว กญัจนา อนิจนัทร์
100752 นางสาว รุ่งนภา วารีรัตน์
100755 นางสาว พทัธยา เสถยีรพมิลชัย
100756 นางสาว สรัณรัตน์ ทองแสง
100757 นางสาว จฑุารัตน์ จารเทพ
100758 นางสาว วรญา อนิต๊ะมูล
100759 นางสาว นิภาพร ภักดีชน
100760 นางสาว มารีเยาะ สาแม
100761 นางสาว ประภัสสร ยนืนาน
100763 นางสาว ซานีตา หะเด็ง
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100764 นางสาว สุพตัรา ไชยสิงห์
100765 นางสาว ณัฏฐณิชา โอชาอมัพวัน
100767 นาง นวลอนงค์ เซ่งยอ่ง
100768 นางสาว วราภรณ์ บุญบรรลุ
100769 นางสาว สุนันทา ปิน่อ่ า
100773 นางสาว เบญจรัตน์ นันใจวงษ์
100774 นาย ภัทรพล ศรีวรรณ
100775 นางสาว นภาพร พว่งพลู
100778 นาย สุรศักด์ิ คานทอง
100779 นาง ปัทมา จนัทรา
100782 นางสาว เสาวรส ปานสง
100783 นางสาว เกยีรติยา แซ่ลู่
100784 นางสาว กามีละห์ โต๊ะมะ
100787 นางสาว วิมลพรรณ พลภาณุมาศ
100788 นางสาว วนิดา เพยีรชนะ
100790 นางสาว ณัฐกานต์ ธงศรี
100792 นางสาว พไิลพร จนัทร์สม
100794 นาง สุพตัรา จนีะดิษฐ์
100795 นางสาว วิภาดา แซ่ว่อง
100796 นาย รุ่งกฤษาภัค สักเร็ว
100797 นาย สัจจพร ตรงเพชร
100798 นาย ทศพร ใจมา
100799 นางสาว ภัทราพร สายวงศ์
100800 นาย อมิรอน มะลี
100801 นางสาว วิรงรอง โกราเมศ
100802 นางสาว ซานีซะ ดอเล๊าะ
100803 นาง จริะประภา ปิน่ทอง
100804 นาย อนุชิต ภูม่ณี
100807 นางสาว เสาวลักษณ์ เงาภูท่อง
100808 นางสาว กานติมา ดีพรม
100809 นางสาว จติรานุช สะตะ
100810 นางสาว รอฮันนี มุสะอะรง
100811 นาย วรุฒ ไชยวงศ์
100812 นางสาว ฟาซียะห์ ดอเลาะ
100813 นางสาว วราภรณ์ บุญมี
100814 นางสาว ธิดารัตน์ ธงยศ
100815 ว่าทีร้่อยตรีหญิง มนัสวิน เขม็มี
100816 นางสาว มลทิตา วันศุกร์
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100817 นางสาว ปรียาดา ศรีธรรมมา
100820 นางสาว วิภา เงินแดง
100821 นาย ชัยยา ถาวร
100822 นาง อรุณวรรณ บุญข า
100823 นางสาว นัสริน บินหะมะ
100824 นางสาว ธัญชนก ค ามุงคุณ
100826 นางสาว กฤษณา ยาป่าคาย
100828 นางสาว จามจรีุ วงค์มูล
100829 นางสาว สุธาวัลย์ ฟุง้สิริภิรมย์
100831 นางสาว วันวลิน สุวรรณรัตน์
100833 นางสาว สุพรรณี บัวเกษ
100834 นางสาว จติยาภภรณ์ ราทะวงค์
100836 นาง วันวิสาข์ ศรีสุข
100839 นาง สาวิตรี จนัทร์แกว้
100840 นางสาว สรญา ออ่นดี
100842 นางสาว กนกวรรณ พนูเพิม่พงษ์
100843 นางสาว ยลดา อนิสนธิ์
100849 นางสาว เบญจวรรณ บุญธรรม
100850 นางสาว กญัวรารักษ์ ขวัญมงคลชัย
100851 นาง ศิริรัตน์ ศักด์ิแสง
100852 นางสาว ประกายแกว้ ตะใบ
100853 นาง คนึงนิตย์ ปัดวี
100855 นางสาว พจิติรา อุ่นนันกาศ
100856 นางสาว ชุติมา ชูกระจา่งผล
100858 นางสาว ธนัสณรัญธรณ์ ร่มค า
100859 นางสาว อรวรรณ เนียมอยู่
100861 นางสาว พรีดา วงษ์เทพ
100863 นางสาว อรพรรณ เครือชารี
100866 นางสาว ปุณยวีร์ หน่อท้าว
100867 นางสาว ขวัญฤทัย ศิริรักษ์
100871 นางสาว ประภาพร แจม่กระจา่ง
100872 นางสาว สมหญิง ทองอนิทร์
100874 นางสาว ธิดารัตน์ แกว้สาริกา
100876 นางสาว วราภรณ์ ชูแสง
100877 นาง เอราวัณ หนูชู
100878 นางสาว จารุวรรณ สุดรักษ์
100879 นาย จกัราวุธ ตันตยานนท์
100881 นางสาว กนกพร แกว้มาก
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100884 นางสาว อมรรัตน์ ค าทะเนตร์
100885 นางสาว อรนภา ชัยพร
100886 นางสาว นาตปิยา สุวรรณโฉม
100893 นางสาว ปันนิดา ไชยสาร
100895 นางสาว ศิริลักษณ์ พลูเขตรกจิ
100896 นางสาว เพญ็นภา วิไลพฒัน์
100900 นางสาว รุ่งทิวา ภูบุตตะ
100902 นาง นภัค รัตนะเควิล
100903 นางสาว ชลวรรณ ยอดบุรุษ
100909 นางสาว มณฑนา กนัธา
100911 นางสาว อญัชลี คงพริก
100912 นาย ณัฐจกัร ทับหลักสินธุ์
100913 นางสาว ณัฐณี สริรัตน์
100917 นางสาว สุวารีย์ จ าปี
100918 นางสาว วชิราภรณ์ พทุธฉาย
100919 นางสาว นราภรณ์ อนิทรภิรมย์
100920 นาย กฤศ ปุณณัตถว์รา
100923 นางสาว ศิริพร ทักคุ้ม
100924 นางสาว ธีรารัตน์ นาคสังข์
100925 นางสาว หยาดพรุิณ แสงมณีย์
100926 นางสาว ปวีณา นิ่มน้อย
100927 นางสาว ภัทรวดี สะสม
100928 นาย ณันทวุฒิ สุขขะ
100930 นางสาว มาริษา อตุมะ
100932 นางสาว ปริยานุช บุญโย
100935 นางสาว พยงุพร พุม่คง
100936 นางสาว สุชาวดี เงินนาค
100938 นางสาว เมวดี บัวจนัทร์
100939 นางสาว พมิพล์ดา แสนพงษ์
100941 นาง นาตยา ปราศรัย
100942 นางสาว จงกล ชัยวิสูตร
100943 นางสาว นิชาภา จนัทร์หอม
100946 นางสาว สุชัญญา นิมมานพภิักด์ิ
100947 นางสาว ภาวิดา ออ่นขาว
100949 นางสาว สมฤดี ปาลา
100952 นางสาว พชัราพร มณีสาร
100954 นางสาว วันดี ขยายศรี
100956 นางสาว นิลกาญจน์ ท าสีทา
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100957 นางสาว รัชชนันท์ ศรีนวล
100960 นางสาว กฤษณา เกษมาก
100961 นางสาว รุ่งอรุณ นุชยา
100967 นางสาว นิภาภรณ์ ปัน้เกตุ
100968 นางสาว สุรีรัตน์ สุขเจริญ
100969 นางสาว ฐิติพร ภูมิภาค
100971 นางสาว กลัยา บุษมงคล
100974 นางสาว น้ าทิพย์ แสงสาร
100977 นาย ศุภเศรษฐ์ ต้ังอารมย์
100978 นางสาว ไอลดา อู่เงิน
100979 นางสาว วรัญญา สถติยภ์ูมิ
100980 นางสาว ปริตา ถมครบุรี
100981 นางสาว ทิพยว์ิมล กนัทะวงศ์
100982 นางสาว ศิริวรรณ เพชรสีโชติ
100983 นางสาว ไอลดา ภูถาวร
100985 นางสาว อารยา กรงกลาง
100986 นางสาว วัลภา พรศรีสุราช
100987 นางสาว ดวงพร สุรพพิธิ
100988 นางสาว พมิพท์อง มาซิว
100993 นางสาว อมุาภรณ์ ขจรธัญญารัตน์
100995 นางสาว อรินดา ไพเราะ
100998 นางสาว จฑุาทิพ วงษาพดั
100999 นางสาว เบญจวรรณ อนุเคราะห์
101001 นางสาว นิตยา มัคสิงห์
101003 นางสาว วนิดา อยู่มั่น
101004 นางสาว สุพาพร ด่อนแผ้ว
101005 นาย กติติวัฒน์ กะโด
101006 นางสาว สิริกานดา นัคเรศ
101007 นางสาว กนกวรรณ วงษ์เวียงจนัทร์
101008 นางสาว ทัดดาว จพุมิาย
101009 นางสาว วิไลวรรณ ศรีผ่ึงจั่น
101010 นาย ไกรศร สีกา
101011 นางสาว กรรณิการ์ ตรงรัศมีจนัทร์
101013 นางสาว สุฑาพร ตันเปาว์
101015 นางสาว ลักษณารีย์ เปรมประเสริฐ
101016 นาย ธวัชชัย มูลศาสตร์
101017 นางสาว วรรณภา วรรณาลัย
101019 นาง อมรรัตน์ แดงสอาด
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101022 นางสาว วรรณวิมล สุดสวาท
101023 นางสาว สุธาสินี วงษ์จนัทร์
101025 นาง สุภัคพชิญ์ชา ทาสี
101028 นางสาว สาลินี เจริญธรรม
101030 นางสาว ทิยานนท์ ไกลสนาม
101032 นางสาว ณฐิยา มุสิกะเจริญ
101033 นาง เปรมพร บุญช่วย
101035 นางสาว ปภาวรินทร์ กลอยเดช
101038 นางสาว สุภาพร ล้ิมคองโค
101039 นางสาว เกษรา ฉลอม
101040 นางสาว ปวริศา ปัญญานวน
101042 นางสาว ธัญพชิชา ค าเจริญ
101043 นางสาว นูรีซัน วานิ
101044 นางสาว วัลลดา หลีน้อย
101045 นางสาว ชนาพร ชูเพชร
101047 นางสาว ศิรินภา วงศ์สวัสด์ิ
101053 นางสาว ชฎาพร โพธิมน
101054 นางสาว ณัฐธยาน์ ศรกายสิทธิ์
101055 นาย สุเมธ อนิทร์เลิศ
101056 นางสาว ปิยพชัร นามศิริ
101057 นาย ภัทรพล น้ าใจเยน็
101058 นางสาว ปิยะดา ศรีทองพทิักษ์
101061 นางสาว ณัฐณิชา ลัยนันท์
101062 นางสาว ธัญญพร สารคณา
101064 นางสาว ธันยมัย แกว้ดวงดี
101067 นางสาว ศิริลักษณ์ มงคลยง
101070 นางสาว รัตติญา ยางธิสาร
101072 นางสาว ปารีรัตน์ ประพฤติธรรม
101073 นาง จริยา ชุมภูสืบ
101077 นาง บุณยนุช สังคะ
101079 นางสาว ญาณี อมรขจรเดช
101080 นาง สุพตัรา น าสงค์
101081 นาง อจัฉราภรณ์ สัพโส
101083 นาย อนันต์ศักด์ิ ประทุมสังข์
101084 นางสาว จมัยพร สัพโส
101087 นาง มนธิรา นิมมา
101090 นางสาว ฐิดารัตน์ ทองแกว้
101091 นาง ธัญญารัตน์ เพชรเสนา
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101093 นางสาว สรยา แกว้กนัหา
101095 นางสาว อษุา เลหนุด
101096 นาง แกว้กลัยา เพง็อุ่น
101097 นางสาว จตุพร ทัพชัยยทุธ
101102 นางสาว ณิษา วัฒนภูวงษ์
101105 นางสาว วรรษพร งามละมัย
101106 นาง ทัศนีย์ โชตินิกร
101107 นางสาว ภิฤดี ทัตตะรุจชิูกจิ
101108 นางสาว จริาวรรณ สินปักษา
101109 นางสาว ประภาพรรณ คุ่ยเสด็จ
101111 นางสาว กณัฐิกา เพช็รกลุ
101112 นางสาว สุทิชา ผลานุวัตร
101114 นางสาว สุพตัรา แสงวงศ์
101115 นางสาว ชญานิศ หัสเถอืน
101116 นางสาว ดวงจนัทร์ สิงหะ
101117 นาง หวานใจ ผลบุญ
101120 นาง ตรีสุคนธ์ ตันศรีวงศ์
101121 นาย ประยรูศักด์ิ ณ ตะกั่วทุง่
101122 นาง เบญจมาศ กมลพนัธุ์
101125 นางสาว ปิยนันท์ ฤทธิเดช
101127 นางสาว ภัสสร จอ้ยเจริญ
101128 นางสาว ฟาซียะ๊ เยะ๊
101129 นางสาว พรภัทรา ไทรแช่มจนัทร์
101131 นางสาว ลีลาวดี สว่างเดือน
101133 นางสาว พชิชาภา รักธณาสกลุ
101134 นาง สุนิสา สืบพนัธ์
101136 นางสาว เริงใจ ค้ึนค า
101139 นางสาว ปวริศา โมกไธสง
101140 นาย อดิสันต์ หลังเมือง
101141 นางสาว ขนิษฐา วงศ์ค าตา
101142 นางสาว สาวิตรี หงษ์โยธี
101144 นางสาว พชัรี ศรียาข า
101145 นาย สพลเชษฐ์ โรจนไพรวงศ์
101146 นางสาว สารีหะ โต๊ะเยง็
101147 นางสาว ณัฐณิชาช์ เอื้อเฟือ้สุข
101148 นางสาว ธัญญา  ดีลุนชัย
101149 นางสาว ฟาดีละห์ มะเด็ง
101150 นาย ศุทรา ตอรบรัมย์
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101151 นาย ซัยฟดุดีน ดิง
101153 นางสาว อาสียะห์ ส าสี
101154 นางสาว สิริกร วงษ์น้อย
101156 นางสาว สุรัตน์ฌา กล่ันบุญ
101157 นางสาว ปรียานุช มณีจกัร์
101159 นางสาว นิตยา เยน็ชีพ
101163 นางสาว ภารดี ศรีละเอยีด
101164 นาย ศักด์ินรินทร์ ชินภักดี
101170 นางสาว ธันวรัตน์ อว้นออ่น
101174 นางสาว วิริยา อดุมศักด์ิ
101176 นางสาว ณฐิณี จติรผดุงวณิชย์
101177 นางสาว ปัทมา แสงศรี
101178 นางสาว สุดาภรณ์ สุนทรธรรมกลุ
101179 นาย ณัฏฐ์ โตสมตน
101180 นางสาว จริารัตน์ ปัดถาพมิพ์
101181 นางสาว นาตยา มะลิเพง็
101184 นางสาว จรีาวรรณ ชิดพนัธ์
101187 นางสาว จารุวรรณ เกี๋ยงแกว้
101188 นางสาว นิตยา ฉวยกระโทก
101189 นางสาว เปรมกมล ใกล้ผล
101190 นางสาว ธัญญามาศ กอสุระ
101193 นางสาว  ุอมุาพร น้อยฉวี
101195 นาย ธิติวุฒิ ใจเกษิม
101197 นางสาว เกจ็มณี มั่นคง
101199 นางสาว ปัทมาพร รอดอิ่ม
101200 นางสาว ปราณี จนัท า
101201 นางสาว ชบาไพร แผลงฤทธิ์
101203 นางสาว พมิพล์ภัทร ไกรนรา
101207 นางสาว มัลลิกา เกษจนัทร์
101208 นาย วสันต์ิ แขกวงษ์
101209 นางสาว จติติมา สังขท์อง
101210 นางสาว วราพร ตันเสนา
101211 นาย ยงยทุธ แสงกล้า
101212 นางสาว ชุติมณฑน์ ไชยมณี
101213 นาย ปิยะ แสวง
101214 นาย พชร เอี่ยมเจริญ
101216 นาย นราธร บุญเมือง
101219 นางสาว เพญ็พร พทุธสุภะ
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101220 นางสาว เวฬุการ์ ตุ่มเงิน
101221 นางสาว สุภาวดี ชอบพทิักษ์
101224 นางสาว ปณิชาอร จนัทิมา
101225 นาย สมศักด์ิ เรืองชู
101228 นางสาว นิรมล หยงัหลัง
101229 นางสาว พมิพผ์กา ยบุย าแสง
101232 นางสาว กนันภัค สมใจนึก
101233 นางสาว อนันท์ญา สิทธิศักด์ิ
101234 นางสาว กรัณฑรัตน์ อนิภิบาล
101235 นางสาว วิไลพร วงค์กระโซ่
101236 นาง ชัชฎา แป้นจลุสี
101238 นางสาว พวงพยอม เดชภูเขยีว
101239 นางสาว อธิตา อาด า
101240 นาย ปรวัฒน์ วิระทูล
101242 นางสาว วรัญญา เยน็ภูเขา
101243 นาย สุทิพงษ์ หนูจนัทร์
101245 นางสาว สรัญญา ค างาม
101247 นาย สมลักษณ์ ทับละ
101248 นาย สมพงษ์ เตชะระ
101250 นางสาว เมธาวดี ใจแกว้แดง
101251 นางสาว กติิยา กอประเสริฐยิ่ง
101252 นางสาว ฐานิดา ภูเรียงผา
101253 นางสาว กาญจนา อปุการ
101254 นางสาว สลักจติ อนิโตนด
101256 นางสาว มาริสา วงศ์ธรรม
101257 นางสาว ปวีณา พลูศิลป์
101260 นาย จกัรกฤษณ์ สิทธิปัญญา
101261 นาย ต่อกจิ วรวิทยพ์พิฒัน์
101262 นางสาว ชุติมา เดิงขนุทด
101264 นาย นราธร ดามาพงษ์
101267 นางสาว อภิญญา แสงแสน
101268 นางสาว ธนสร อนัทะวงศ์ 
101270 นางสาว วนิดา พนัธ์จี
101271 นางสาว ทัศนีย์ สุดาจนัทร์
101273 นางสาว เนตรชนก สหธารา
101275 นางสาว มลเทียน ภูมิพฒัน์
101277 นางสาว วราภรณ์ จนัทะคาม
101278 นางสาว รุ่งทิพย์ อนุวรรณ
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101279 นางสาว ไพรินทร์ เชิดสันเทียะ
101280 นางสาว สุทธิลักษณ์ จติตรานนท์
101281 นางสาว บุษบง บุญภู
101282 นางสาว สุกญัญา ปานสมบัติ
101286 นางสาว นิรมล เดชะ
101287 นาย อดิศักด์ิ บัวบาน
101289 นางสาว มาริสา โยธารักษ์
101290 นางสาว พชัณีย์ บุญเดช
101292 นางสาว ณภาส์ณัฐ ใยทอง
101293 นาง ธัญญลักษณ์ สุวินธนบูลย์
101295 นาย ณภคดล ช่อไสว
101297 นางสาว วันวิสา เวชวงศ์
101300 นางสาว วิวรรณทิพย์ เดชะ
101301 นางสาว อสิริยา ปะวิโน
101302 นางสาว ปิยะพร ภูทองนาค
101303 นางสาว รัตนา ต้ินเส้ง
101304 นางสาว ธัญวรัตม์ มากสถติย์
101305 นางสาว สินจยั พมิพแ์กว้
101306 นางสาว สมพศิ สุทธหลวง
101307 นางสาว นิภาพร อศัวภูมิ
101308 นางสาว วรรณวิษา ทองหัตถา
101309 นางสาว สุฟา้ วงตาผา
101310 นางสาว นภัสสรณ์ มูลดี
101311 นางสาว เครือมาส จนัทร์แกว้
101316 นางสาว ธิดาทิพย์ กาละทอง
101318 นางสาว สุพตัรา แท่งทอง
101320 นางสาว สุกญัญา ทองใบ
101321 นาย พชร พลพระราม
101324 นางสาว วรัญญา รักชาติ
101325 นางสาว ภาวินี พรหมสิทธิการ
101327 นาย คมสัน ชายค า
101328 นางสาว อรวรรณ ปานสังข์
101329 นางสาว ปิยะฉตัร มูลแดง
101330 นาย สิรวิทย์ มีพานิช
101334 นาง พนิดา อนิทรนาค
101336 นางสาว ปทิตตา แจม่บ ารุง
101338 นาย วิเชษฐ ค าพมิูล
101339 นางสาว สุธาสิณี พรมเปลว
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101340 นางสาว สุนีย์ สงวนศรี
101342 นางสาว ปิยนุช กรุงศรี
101343 นางสาว ผุสดี ชูลี
101344 นางสาว จฑุาทิพย์ สีฟา้
101345 นางสาว ปวีณนันท์ มนตะเสวี
101347 นางสาว ธนัฎฐา พนูวัฒนานุกลู
101349 นางสาว นิภาพร กองแกว้
101351 นางสาว ชญานิศ จนัทร์แกว้
101352 นาง สุภัชชา จนัทร์แกว้
101353 นางสาว รินทร์ดา สุนทะวงค์
101354 นางสาว พชัราวรรณ ชัยวงค์
101355 นางสาว นพวรรณ บุญพรม
101356 นางสาว กานต์พชิชา บุญโยม
101357 นางสาว สุกญัญา นาคพานิช
101360 นางสาว หฤทัย วารสุข
101361 นาย สุกรี ปายอ
101362 นางสาว พชัราภรณ์  มังสา
101363 นางสาว อรทัย แสนจนัทร์
101364 นาย ทินกร พดับุผา
101370 นางสาว กลุธิดา ออ่นน่วม
101371 นาง วารุณี วงศ์กา
101372 นางสาว วิจติรา จนัทร์ทะโชติ
101373 นางสาว อภิรดี ภูปานผา
101374 นางสาว พทิยาภรณ์ ชาวอา่งทอง
101375 นาย อานนท์ กานตะดา
101376 นางสาว จฑุามาศ พฒันชัยวัฒน์
101377 นางสาว รุ้งเพชร ภาคนิมิตร
101378 นางสาว ขวัญดาว สุขศิริ
101380 นาง นันสุดา รอดคงที่
101382 นางสาว เมฑิตา ม่านโคกสูง
101383 นางสาว นภาพรรณ ชุ่มมั่น
101384 นางสาว ชลธิชา จนีรัมย์
101385 นางสาว มัณฑนา ทับโทน
101386 นาย วงศธร สุวรรณกจิ
101387 นางสาว เยาวลักษณ์ ภูช านิ
101388 นางสาว กมลชนก อาบวารี
101389 นางสาว ภัทรธิดา ลือชัย
101391 นางสาว สุพชัชา ทองสุข
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101392 นางสาว นุรมีย์ เบ็ญติสหัสอ าไพ
101393 นางสาว หนึ่งฤทัย เทียนด า
101394 นางสาว แสงดาว อนิท่าเสาร์
101395 นางสาว เจะ๊รูฮายา เจะมามะ
101397 นางสาว อรวรรณ ราชคม
101398 นางสาว วัลลี สมพงษ์
101400 นางสาว ตูแวรอปีอะ๊ ลอมะ
101401 นางสาว สุกญัญา เกตสุรินทร์
101404 นางสาว พริาอร น้อยหมื่นไวย
101406 นางสาว นูรีดา เจะหะ
101407 นางสาว จนิตนา ยะสูงเนิน
101409 นาง นภาพร แวงวรรณ
101410 นาย ลิขติ แกว้เมือง
101411 นางสาว นงค์นุช ไขทะเล
101413 นางสาว นูรีนา ยโูซะ
101414 นางสาว กาญจนา ท่าหาร
101415 นางสาว อไุรทิพย์ มะโนรักษ์
101417 นางสาว สุนิสา สุรีย์
101418 นางสาว พรสินี พรมมา
101419 นางสาว ซูมีต้า แตหม๊ะ
101420 นางสาว นัสรีน จติใจ
101421 นางสาว รัชนีกร สาหีม
101423 นางสาว ปาริชาติ สุขะ
101424 นาง ซุรญานีย์ ล่ิวลักษณ์
101426 นางสาว พร้อมพรรณ แกว้ค าปา
101427 นาย อภิสิทธิ์ งามบาง
101429 นาย ศตวรรษ ปานเต๊ะ
101430 นางสาว ธัญพชิชา กรีติหัตถยากร
101431 นางสาว วีณา แกน่จนัทร์
101432 นางสาว ยพุารัตน์ ศิริพงษ์
101434 นางสาว จารุวรรณ ขยนัการนาวี
101435 นางสาว พจนีย์ อริยา
101436 นางสาว ณัฏฐนันท์ ขยนัการนาวี
101437 นาย ทศพล สัมฤทธิ์
101439 นางสาว สุทธิดา เกษมสิทธิ์
101441 นางสาว คัคนนันท์ พวงสวัสด์ิ
101442 นางสาว ภาวินี ทินวงศ์
101443 นางสาว สายฝน รวมจติร
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101444 นาย อสิระ จ ารัส
101445 นางสาว อมัพาพนัธ์ วิมลพนัธ์
101446 นางสาว วรรณภา มารรัมย์
101447 นางสาว วิยดา บุศยรัตน์
101449 นางสาว จนัทรจริา วนากมลชัย
101451 นาย มูฮัมหมัดสุบรี ขรีดาโอะ
101452 นางสาว จริาภรณ์ อดุกอ้น
101454 นางสาว มนัญญา เชื้อนพคุณ
101456 นาย เขม็ทอง ปะติตานัง
101458 นางสาว นารินาฎ ปันดวง
101459 นางสาว กญัญารัตน์ ชูวิทย์
101461 นางสาว อมลวัทน์ สวัสดิวงศ์
101462 นางสาว กติติยา การิยา
101463 นางสาว พยิดา ผายพมิาย
101464 นางสาว จริะภัส พมิทอง
101468 นาง สุภาพร อาสาชัย
101469 นางสาว วรรณศิกา เนินทราย
101470 นางสาว น้อมจติต์ จลุเดช
101472 นางสาว วรณัน จ าปาค า
101473 นางสาว สาวิตรี ยาสุ่ม
101474 นางสาว นันทนา จ าปา
101475 นาย สุรเชษฐ โฉมศรี
101480 นางสาว วิภารัตน์ ไตรดงพลอง
101481 นางสาว สุกานดา มะเด่ือ
101483 นาย สิโรตม์ แสงงาม
101484 นางสาว ศรัณยพ์ทัธ์ พมิพสุรกะ
101485 นางสาว เจนจริา หนูห่วง
101486 นางสาว ภัทรวดี มณีออ่น
101488 นางสาว ลัดดายุ ครองประสงค์
101489 นาง หยาดพรุิณ ทองค า
101490 นางสาว พรธวัล ปล้องทอง
101492 นางสาว นภาพร ปานประทีป
101496 นางสาว ธิดารัตร์ ชาติจอหอ
101497 นางสาว ซอฟยีะห์ กะลูแป
101498 นางสาว นุชรีย์ เตมีศักด์ิ
101499 นาย นาเบลล์ ดีสะเอะ
101500 นางสาว พรนภา พอ่ยนัต์
101502 นาง อรทัย สิงหฤกษ์
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101505 นางสาว มาดีฮะห์ อาเกะ๊
101507 นางสาว ธนพตั ไชยแสง
101508 นางสาว ณัฐกมล แสงคีนี
101509 นาง นูรีซัน อยีา
101511 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุภาพร ร่ืนภาคพจน์
101512 นาย สมจติร มีกง
101513 นางสาว ชญานัท ระวังภัย
101514 นางสาว ธนิดา พลบูรณ์
101517 นางสาว นันท์กมล โห้ไทย
101518 นางสาว อภิญญา รอดพุม่
101521 นาย อดิเทพ เทพพทิักษ์
101523 นางสาว มาราศรี จรจติ
101524 นางสาว ปิยะพร มัลลานู
101525 นางสาว นันท์นภัส มณีโรจน์วรกลุ
101526 นาย กติิศักด์ิ ทองแกว้เกดิ
101527 นางสาว เบ็ญจวรรณ สังขท์อง
101528 นางสาว พไิลพร เคล้าดี
101529 นางสาว อรพรรณ อทุุม
101530 นางสาว ณัฐกฤตา มณีวงศ์
101534 นาง มัลลิกา เรียมแสน
101537 นางสาว ขนิษฐา แหวนแกว้
101539 นาง ธัญชนก ทิพยส์งคราม
101541 นาย จรัสพงษ์ บาริศรี
101545 นางสาว ศิริรัตน์ สุดสวาสด์ิ
101546 นางสาว รัตนภรณ์ อวิค า
101549 นางสาว ปุณยนุช พะมณี
101550 นางสาว สาวิตรี ค าชื่น
101552 นางสาว จรัญยา ชูช่วย
101555 นาย พฤกษาโนน พรหมจนัทร์
101556 นางสาว เจนจริา วรรณทอง
101557 นางสาว เบญญาพร ไชยธรรม
101559 นาย พนัธมิตร บุญคง
101561 นาย นราธร อคัพราหมณ์
101562 นาง ชนิดา วงศ์สามารถ
101563 นางสาว ณัฐณิชา ทองยอ้ย
101565 นางสาว ปรางค์แกว้ ภูษา
101566 นาง เสาวนีย์ รักษาแสง
101567 นางสาว อรณริณณ์ ชูเลิศ
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101568 นางสาว สร้อยขวัญ ทองหนู
101571 นางสาว มลนภา ลาภสุรพรชัย
101572 นางสาว พชันิยา ชุมผอม
101574 นาง ศรินญา ศิริโยธิน
101575 นางสาว นงนุช แกว้ถิ่นดง
101577 นาย โภคิน ใจชื่น
101578 นางสาว ปณัฐติยา เหมหา
101579 นางสาว วรรณพา งาผักแว่น
101580 นาย ภิญโญ แกว้อาณา
101582 นางสาว จรัิชยา ทาบุญสม
101583 นางสาว ญาณิกา เปาะกระโทก
101584 นางสาว กรกนก สมศักด์ิ
101586 นางสาว อรณิชา แกว้ศรีศักดา
101589 นาย โสภณ ชื่นชมรัตนวงศ์
101590 นางสาว เบญญภาณ์ิ บัวทอง
101591 นางสาว จริาภรณ์ กอ้นสมบัติ
101592 นางสาว อรวรรณ จนัทร์วิเชียร
101593 นางสาว เด่นนภา ศรีสะอาด
101594 นางสาว ตรีชฎา จา้นสกลุ
101595 นางสาว สุธิกานต์ หยง้แกว้
101596 นางสาว วันนิสา แสนสาคร
101597 นางสาว ปวีณา ผลวีระศักด์ิ
101599 นางสาว ปณิตา ลายภูษา
101605 นางสาว รุ่งนภาลัย มลากนั
101606 นางสาว สุภาวิณี ประทุมพนัธ์
101607 นางสาว กติติยา ฉมิานุกลู
101609 นางสาว วรรณนา คนคิด
101610 นาง นิตยา พรหมสังคหะ
101611 นางสาว จริาภรณ์ แสนค านึง
101613 นางสาว แพรวนภา ทนเหมาะ
101614 นางสาว ทัศพร หนึ่งค ามี
101615 นางสาว ยลดา พทุธิ
101616 นางสาว มะลิ แสงหล้า
101619 นางสาว สิรภัทร ตัณฑะเตมีย์
101620 นางสาว รัฐภรณ์ โนนงาม
101621 นางสาว สกญุญา สุรินทร์
101622 นางสาว อภิรดี เล้ียงประเสริฐ
101625 นางสาว ฉวีวรรณ เรืองแจม่
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101627 นางสาว รินทร์ลภัส รัตนธีระนันท์
101628 นางสาว สาวิตรี พมิศักด์ิ
101629 นางสาว มนสิชา มีนิล
101631 นางสาว อณันญา จรเทพ
101632 นาง จนิตนา ศรีสมบัติ
101634 นางสาว ชนัดดา มณีศิริ
101635 นางสาว อญัชิสา ศรีสงคราม
101636 นางสาว พชัรีพรรณ พกุบัวบาน
101637 นางสาว พรพมิล แสนบุญยงั
101639 นางสาว ณัชชา พลศรีเมือง
101640 นางสาว รุ่งนภา วงษ์งาม
101641 นางสาว ปิญชาน์ อปุราช
101642 นางสาว รัฐฐาวดี เมืองนิล
101643 นางสาว ปราณี สุดคุ้ม
101644 นางสาว ศิราณี ธาตุทอง
101645 นาย เทวฤทธิ์ แสนจุ้ม
101646 นางสาว พณิทิรา ช านาญสิง
101647 นางสาว มนฑิรา ศรีเรือง
101648 นางสาว สุชาดา ง่ินวงค์
101649 นางสาว สุชญา ดิสระมุณี
101650 นางสาว ฑิมมิกา ตรุษเกตุ
101651 นาย สุริยา เร็วรุด
101652 นางสาว จตุพร นาคนวล
101653 นาง ธิภาพร ศรีกกโพธิ์
101654 นางสาว จารุนันท์ เพลาะกระโทก
101656 นางสาว ณัฐธิดา อปุริวงค์
101659 นางสาว อารยา กจิประเสริฐ
101660 นางสาว นภาภรณ์ ดาวนันท์
101661 นางสาว จรีนันท์ วิชญพนัธ์
101662 นางสาว ร าพงึ รู้บุญ
101663 นางสาว สุวิรภรณ์ คามวุฒิ
101665 นางสาว จริารัตน์ ชูวงศ์
101666 นางสาว ชนิตสิรี นาคช่วย
101670 นาย ณัฐพงศ์ มณเทียร
101672 นางสาว วรรณกาญจน์ บุญสุวรรณ์
101673 นางสาว มนตา สุวรรณคีรี
101674 นางสาว วราภรณ์ วริยศ
101675 นางสาว ยวุรรณดา บุญทบ
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101678 นางสาว ณัฐมนธ์ คงนุ่น
101679 นางสาว ณัฐฐานิสา ไตรเสนีย์
101680 นาย กติติพฒัน์ มากศิริ
101681 นางสาว มัลลิกา สร้อยจนัดา
101682 นางสาว กชกร สุขนิรันดร์
101683 นางสาว ณัฐธยาน์ คงนุ่น
101684 นางสาว ขนิษฐา สุเทพ
101685 นางสาว เกศกนก พลชนา
101687 นาง รัตนา นรสิงห์
101688 นางสาว อภิญญา มาศสุข
101689 นาย สิริพงศ์ ธนัติหลวงแสง
101690 นางสาว สุนิสา ชัยสิทธิ์
101691 นางสาว ประภาสิริ แปงสอน
101693 นางสาว ภาวินี ชูบุญศรี
101694 นางสาว ปารวี พนัธ์มณี
101695 นางสาว แคทลียา เล็กกลาง
101697 นางสาว เนติลักษณ์ ดีอดุม
101700 นางสาว ภัททิรา เต็มคงแกว้
101701 นางสาว อรวรรณ ค าถา
101702 นางสาว รัชดา วงชารี
101703 นางสาว นิลวรรณ คงคาใส
101704 นางสาว วีรนาถ มีแดง
101706 นางสาว สิริวิมล หิระเดช
101708 นางสาว วิศนีย์ สงใย
101709 นางสาว นิภา โฉมยงค์
101710 นางสาว ลลนา สุขแจม่
101711 นางสาว ปิยวรรณ ทองกล่ า
101712 นางสาว จงัคนิภา อดุมผล
101716 นางสาว ธัญญลักษณ์ พนัธ์ปัญญา
101718 นาย พลทนง แกว้ประสงค์
101719 นางสาว ยภุาวรรณ สีหาจนัทร์
101721 นางสาว สุธาสินี ปลุกกระโทก
101722 นางสาว ณัฐชยา วงศ์ประดิษฐ์
101723 นางสาว ตาลตะวัน สงวนทรัพย์
101724 นางสาว รวิสรา ค าปาน
101725 นางสาว แพท๊ทรียา พลหาญ
101726 นางสาว เพญ็ณี ชีวนิชพนัธ์
101727 นางสาว กรุณา วงศ์สุวรรณ
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101728 นาย วัฒนา ไกรณรา
101729 นางสาว ณัฏฐา กลูโพธิ์
101730 นาง นุศรา โพธิน์อก
101731 นางสาว นิรมล พพิฒัน์ทวีวงศ์
101732 นางสาว ดวงกมล ศิลกลุ
101733 นางสาว สุภาวิณี หลักงาม
101734 นาย เหมันต์ กลัดแกว้
101735 นางสาว ปภินดา เทียนล า
101736 นาย พร้อมพนัธุ์ กล่ินจนัทร์
101737 นางสาว กลัยาณี ประทุม
101739 นางสาว สุดารัตน์ อ่ าส าอาง
101742 นางสาว ซูรีนา บากา
101743 นาย เจตพฒัน์ กนัทอง
101744 นางสาว วิภารัตน์ คิดงาม
101745 นางสาว น้ าตาล กนิยนื
101746 นาย เอกภพ สุฤทธิ์
101748 นางสาว ยพุาพร กนัแกว้
101749 นางสาว ต่วนฮาซานา ซารี
101750 นางสาว อจัฉรียา เพชรประไพ
101751 นางสาว สุมาลี ยโูซะ
101752 นางสาว เสาวนีย์ ซุยลุย
101753 นางสาว พรธิพา จพุมิาย
101754 นางสาว อญัศิรี อนิทร์เต็ก
101755 นางสาว ไซนับ มะแซ
101756 นางสาว ธนาภรณ์ ไพรโสภา
101757 นางสาว เยน็จติร นนธิจนัทร์
101758 นางสาว นิรมล รุ่งสว่าง
101759 นางสาว ขนิษฐา พมิพห์นู
101760 นางสาว อาสน๊ะ ยโูซ๊ะ
101761 นางสาว ชุติมณฑน์ ค าแพงตา
101762 นางสาว อษุณี สีสวนแกว้
101763 นางสาว สุชาวดี สงวนทรัพย์
101764 นางสาว รุสนีตา เบ็ญอาแว
101765 นางสาว จติติมา หงษ์ศรี
101766 นางสาว ธนพร ไถหว่าน
101767 นางสาว เจริญ ระสา
101769 นางสาว กติติมา วรรณโสภณ
101770 นาง รสสกร สร้อยทอง
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101772 นาย อนุศิลป์ ไชยสิทธิ์
101773 นางสาว วราภร อารินทร์
101774 นาง อรนภา สงห้อง
101775 นางสาว อมัพวรรณ พนัเชิงพชิัยนาวิน
101776 นาย ธีรภัทร พมิลพฒันกลุ
101778 นางสาว ศิรินภา ประชัน
101779 นางสาว ยิ่งเปรมปรีด์ ลาภทวี
101780 นางสาว ณัฐณิชา แสงพรหมมา
101781 นางสาว สกี จติจนัทึก
101782 นางสาว ดวงใจ ธัญญาหาร
101783 นาง ณัฏฐวรรณ ทรงภักดี
101785 นางสาว ยภุาพร ติมรัมย์
101786 นางสาว กรณัฏฐ์ ปุณยเศรษฐ์กลุ
101791 นางสาว สุธิดา กสีะบุตร
101793 นางสาว บุญญาพร ขวัญชื้น
101794 นาง ปัทมา มะดือเร๊ะ
101795 นางสาว จติรดารา สุขประเสริฐ
101797 นางสาว นางสาววาสนา พลูทอง
101798 นาง สุพตัรา สมบัติธนสาร
101799 นางสาว สายฝน บุญพรหม
101801 นางสาว ศรัณยรั์ชต์ รัตนสมบัติ
101802 นางสาว ถนอมศรี ปัญญาเหล็ก
101804 นางสาว จนัจริา พรายอนิทร์
101806 นางสาว อารีรักษ์ นวนสีใส
101807 นางสาว รุ่งลาวรรณ ดวงวิเชียร
101809 นางสาว พสัวี ชาติมนตรี
101810 นางสาว จติรา ช่วงโชติ
101811 นางสาว มณีรัตน์ ศรีษะธาตุ
101812 นางสาว สุกญัญา เรืองศรีจนัทร์
101814 นางสาว ประกายทิพย์ ไชยชมภู
101815 นางสาว จกัภัทสรัณย์ ศรีประสงค์
101820 นางสาว พชิามญชุ์ ภูนบทอง
101821 นาง ละเมียด เหรียญชัยยทุธ
101825 นางสาว ฉวีวรรณ พฤกษาชาติ
101829 นางสาว สุณีย์ ดีจานเหนือ
101830 นางสาว วีราภรณ์ อิ่มพราหมณ์
101834 นางสาว สุพตัรา  ีสีเขยีว
101836 นางสาว ลินดา เกดิใจดี 
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101838 นางสาว มยรุา กลุมะโน
101839 นางสาว ศิริวรรณ จนัทราภิรมย์
101842 นางสาว กชกร ยะสุกริม
101843 นางสาว สุภาพร น าพา
101844 นางสาว สุพฒัตรา แสนนาใต้
101845 นางสาว วิริยาภรณ์ ศรีตันหยง
101847 นางสาว กฤษณา ไชยชนะ
101849 นางสาว ธมณ ตระกลูวรปัญญา
101851 นางสาว จริยา สิธิราม
101855 นาง ปาณิสรา ค าใจ
101857 นาย วีรศักด์ิ ภูสิงห์
101861 นาย วสินธิ์ จรสุข
101865 นางสาว ศุภนัส ฟกัช้าง
101867 นางสาว คุณัญญา โพธิป์ัน้
101868 นางสาว เพชญ์วรา สุนทรอ าพล
101869 นางสาว อาซีเยา๊ะ อาแย
101871 นางสาว พชัรี รัตนะดี
101873 นางสาว ธัญญพร ธรรมวงค์
101875 นางสาว สุพฒัตรา จารสีเพง็
101876 นางสาว ชรินทร์ดา โพธิสุ์วรรณ
101879 นางสาว ปานไพลิน มาสุวรรณ
101883 นางสาว ปุญญิสา นภผ่องใส
101884 นางสาว จรินทร์ โยกเกนิ
101885 นางสาว ดวงใจ จนัทรัตน์
101886 นางสาว วัชรี บุตสบา
101887 นางสาว จพุารัตน์ กาวิละ
101888 นางสาว พชัรวรรณ มิ่งเหมือน
101889 นาย ธนกร คชการ
101890 นาย ณัฐกรณ์ แม้นพรม
101891 นาง แคตณ์ติญา ชุนพุม่
101892 นาง อนงค์นุช เลิศไชย
101893 นาย สุริยะ ปล้ืมประเสริฐ
101895 นางสาว จงกล แสงนิล
101896 นางสาว อริยา สุภีย์
101897 นางสาว เจวลี ตรีนพ
101899 นางสาว ดลยา จรรยาดี
101900 นาย ปราโมทย์ นามแสน
101904 นางสาว จารุวรรณ พวงงาม
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101905 นางสาว จฬุาลักษณ์ นวลละออง
101906 นางสาว สุวรรณา จนัทูล
101907 นางสาว ญาณวิมล ชูแกว้ประการ
101909 นางสาว ธนัญญา ไชยเทศ
101910 นางสาว ระวิวรรณ องัคะนาวิน
101911 นางสาว อภิญญา เชื้อสาย
101912 นาย ณัฏฐนนท์ วัชรวาณิชกลุ
101917 นางสาว ปวรรณรัตน์ ญานธรรม
101918 นางสาว พมินภัทร์ กรรณรัตน์ศรีมา
101920 นางสาว สุมิตรา แสนงาม
101921 นางสาว ฟาริดา แสนสร้อย
101922 นางสาว จนิต์จฑุา จนัทอง
101924 นางสาว กฤติมา สุทธิวรรณ์
101925 นางสาว อมลสิริ ศรีสิรินราพร
101926 นางสาว ศันสนีย์ ศุภศิริ
101928 นางสาว จรัิญญา โทบ้านโซ่ง
101930 นางสาว ธัญญารัตน์ ผิวผ่อง
101932 นางสาว พกิลุ ไสวทอง
101934 นางสาว เจตนริน ค าจนัทร์
101937 นางสาว รัศมี หาสี
101938 นางสาว จารุวรรณ์ สอนน า
101942 นางสาว กาญดา นาคะ
101943 นางสาว เฟือ่งฟา้ โชติบ้านขาม
101945 นางสาว กมลพร สารา
101947 นางสาว จารุวรรณ ช่วยจนัทร์
101948 นางสาว กนกวรรณ นิลสังข์
101950 นางสาว จริาภรณ์ เจริญยศ
101953 นาง นันทิวา ภูน่าค
101955 นางสาว ภัทรพร ฉลาดธนปฏิภาณ
101957 นาง มาริสา ฤกษ์อนิทร์
101958 นางสาว ปุณยนุช คาระมาตย์
101962 นางสาว นิชาดา เอี๋ยวไพบูลย์
101963 นางสาว ยลธิดา ปินทองกลาง
101965 นางสาว ทิพรัตน์ อนันต์
101966 นางสาว สิริพชัร โกบปุเลา
101968 นางสาว ปัณฐิตา ป้อมสกลุ
101969 นางสาว ศศิภา ค ามูล
101971 นาย บัณทัต เปล่ียนแกว้
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101972 นางสาว ชิดชนก มนตรี
101973 นางสาว สุดารัตน์ พรหมศรีจนัทร์
101974 นางสาว อมรรัตน์ ข าศิริ
101975 นางสาว กิ่งกาญจน์ จนัทร์แสงทอง
101978 นางสาว สุภารักษ์ พลเยี่ยม
101979 นางสาว พชัรมณี ค าสา
101981 นางสาว วนิดา กาศจนัทร์
101982 นาย เอกวิทย์ หวังจองกลาง
101983 นางสาว วิชุดา พรเสนา
101987 นางสาว ประภาพรรณ จนิจ า
101988 นางสาว สุวรรณา โทปุญญานนท์
101989 นางสาว จไุรรัตน์ นัดกระโทก
101990 นางสาว จฑุามณี ช านาญกลุ
101991 นางสาว เพชรนภา คงเพชร
101992 นางสาว สุพรรณนี บัวชุม
101993 นางสาว พรประภา บุง้ทอง
101996 นาง น้ าฝน ดวงแกว้
101997 นางสาว วิวาวรรณ อปุการดี
101998 นางสาว รุ่งทิวา ขมุทอง
102001 นางสาว วิภาศิริ บุเงิน
102003 นางสาว พจณีย์ ค าปา
102006 นางสาว ธนิษฐา ลิขนุทด
102007 นางสาว นิดา กวาวสืบ
102008 นาย ธีรภัทร เขม็พงษ์
102010 นางสาว สุรภี กวงใหม
102011 นางสาว ประกายทิพย์ สังเมียน
102012 นางสาว อภิญญา ติยะบุตร
102013 นางสาว กานดา ทวีสุข
102015 นาย ฐิติวัสส์ แกว้คอนไทย
102019 นาง จฑุาทิพย์ ฉตัราภรณ์พงศ์
102020 นางสาว จนัทรา แกว้วิเชียร
102021 นางสาว พธุิตา ยี่ประชา
102023 นางสาว พรทิพย์ สิงหา
102024 นางสาว ปิยนาถ ข าคมเขต
102025 นางสาว ดรุณี ศรีแกว้ทุม
102026 นางสาว รุ่งฤดี พรหมสวัสด์ิ
102027 นาย ภรดร ผอบนาค
102028 นางสาว บุญนาค มีชอบธรรม
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102030 นางสาว ลัดดาวรรณ รัตนอดุม
102032 นางสาว ศศิลิยะ วงศ์สวัสด์ิ
102033 นางสาว ภาสินี ด้วงชู
102035 นางสาว ภาสินี ทองปน
102036 นางสาว ดวงใจ หลอดแกว้
102037 นางสาว ธัญกมลย์ ประสุนิง
102038 นางสาว กญัญภัทร บึงราษฎร์
102039 นาย ทิวานนท์ กาญจน์สุวรรณ
102040 นางสาว ยพุนิ จนัทะแสง
102041 นาย เดชนฤพงษ์ สงพรหม
102042 นางสาว เจนตณา ชูมณี
102044 นางสาว วันวิสา จนัทร์เสม
102045 นางสาว วาสนา ค้าเกวียน
102046 นางสาว พาซียะ บาโฆะ
102047 นางสาว องัคณา กนัทะจนัทร์
102048 นางสาว รอปีอะ๊ สาแม
102049 นางสาว ชลลญา สีเสมอ
102050 นางสาว ประภาศรี ศรีสะอาด
102051 นางสาว ซูไรดา ยาซิงค์
102052 นาง ศริยา คุหาอลงกรณ์
102053 นางสาว การีม๊ะห์ มีนา
102054 นางสาว แพรว ปานเฟอืง
102055 นางสาว ชุติมา ผดุงกจิ
102056 นางสาว พรพรรณ พรมเสือ
102058 นางสาว จริาพร เลยไธสง
102060 นางสาว วิภา เรียงช่อ
102061 นางสาว พรพมิล แซ่หวอง
102063 นางสาว กลัยา บุญกนั
102065 นางสาว น้ าทิพย์ พรมเสือ
102066 นาง พรรณภัค รุ่งเรือง
102067 นางสาว ชนุตต์ณัฐ รักโคตร
102068 นางสาว นูรีซัน เวาะแห
102070 นาย ปัณณวิชญ์ คณาสาร
102071 นาง ราตรี เวชกจิ
102072 นาย ณัฐวุฒิ คล้ายศิริ
102075 นางสาว พชิญานันท์ เสริมแกว้
102076 นาย บวรชัย โคตรพรม
102078 นางสาว ศิริรัตน์ สิงห์เสือ
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102081 นางสาว อมลวรรณ ประทุมทอง
102082 นางสาว ธิดารัตน์ เชื้อออ่น
102083 นาย อสุมัน มะเกะ
102084 นางสาว มีนา ด าสกลุ
102086 นางสาว ปรียา ม่วงพุม่
102087 นางสาว ณัฐกานต์ เซ่งจา่ว
102090 นางสาว เบญจมาศ สิทธิส์งคราม
102092 นาง สายรุ้ง สุขพนิิจ
102095 นาย ทรงเกรียติ จนัทะโม
102097 นางสาว พชัรี วรสุข
102101 นาย ประจกัษ์ นามมงคล
102102 นาย ปัณณธร ปัน้อยู่
102103 นางสาว นภัสกร อนิทร์น้อย
102104 นางสาว เพช็รรัตน์ พวงภู่
102106 นางสาว จรีุย์ รักชน
102108 นางสาว ธิดารัตน์ แกว้อยู่
102109 นาย เด็ดดวง ไขนุ่่น
102111 นางสาว วนิดา มาโต
102114 นางสาว ธนพร คงเเกว้
102115 นาง มุทิตา ข าหินลาด
102116 นางสาว ชลธิชา โส๊ะอน้
102117 นาง สุกญัญา พมิพส์าลี
102118 นางสาว นุชรี ศรีสุข
102119 นางสาว กฤษณา เพชรมาก
102120 นางสาว เพญ็นภา กฤชทองค า
102121 นางสาว เจนจริา กจิใบ
102124 นางสาว ประกายรัตน์ มาตราช
102126 นางสาว เกษร ทองจนัทร์
102127 นางสาว ศรัณยญ์าภัทร ภาคกายสิทธิ์
102128 นาง พรสวรรค์ พุม่เขม็
102129 นางสาว อาภัสรา สระทองหลาง
102132 นางสาว วีรยา สว่างแสง
102134 นางสาว นภวรรณ เหลืองสฤษด์ิ
102135 นางสาว ชลิตตา สมารังคสุต
102137 นางสาว กานต์พชิชา เต๋จะ๊นัง
102138 นางสาว ปุณยนุช เล่ือนลอย
102139 นางสาว สาริศา เอบิผักแว่น
102143 นางสาว พรพรรณราย กอ้นแกว้
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102144 นางสาว กมลชนก สุขะพละ
102145 นางสาว พรสุดา สังขเ์พช็ร
102146 นางสาว เกศศิรินทร์ โอนออ่น
102148 นางสาว ศิญาภัสร์ บุตรวิชา
102149 นางสาว วรพชิชา แกว้ตา
102150 นางสาว ธราญา ศรีมาลา
102152 นางสาว กวิสรา ค าดี
102153 นางสาว จริาพรรณ เครือวงค์
102157 นางสาว ภัทรกนัย์ กาหวัง
102159 นางสาว ไอลดา คล่องกจิกล
102161 นางสาว ปาริชาติ สุขอมัพร
102163 นางสาว กนิษฐา นิ่มยงั
102167 นาง สุภิญญา วงษ์ศิลป์
102168 นางสาว มัสลิน จ าปา
102169 นาง ธิดารัตน์ เพิม่บุญ
102170 นางสาว รัชยา ตติยรัตนกลุ
102171 นาง ศิริขวัญ คุ้มกนันาน
102172 นางสาว อมรรัตน์ คล้ายแยม้
102175 นางสาว นฤมล กล่ าจนัทร์
102178 นางสาว ฉฎากร ตรีวุธ
102179 นางสาว ศิรินทร ชอบทองหลาง
102180 นางสาว ชนิดาพร วิลุนกจิ
102181 นางสาว นิตยา เล็กกลาง
102182 นางสาว สุกานต์ กล่ันแกล้ว
102185 นางสาว ภูษณิศา อนิทะสมบัติ
102186 นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ เผ่าแสง
102189 นางสาว สุชาวลี นาโตนด
102191 นางสาว จติรา สมบัติไทย
102192 นางสาว สมันตา เมืองพลิ
102193 นางสาว ธันยช์นก มั่นรอด
102194 นางสาว ทิพยว์ิมล ตรุษเกตุ
102195 นาง ณิชานันท์ ไกรสร
102197 นางสาว สุธัญญา นครราช
102198 นางสาว ปิยนุช พรประภา
102199 นางสาว พนิดา แกน่บุญ
102200 นางสาว ศรัญญา แกว้ทอน
102202 นาย สุทิน มูลสาร
102204 นางสาว สุภัสสร ประดับวงษ์
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102205 นางสาว สุนิษา คะสุวรรณ์
102206 นางสาว บุณยานุช สัมพนัธมาศ
102207 นาง สุชาดา สัจจารักษ์
102211 นางสาว รักษ์มณี หมู่หัวนา
102212 นางสาว ธนาภรณ์ ศรีหาตา
102213 นางสาว ศิริลักษณ์ เบ้าวิเชียรดวง
102215 นางสาว เสาวณีย์ บุษบงค์
102216 นางสาว ณัฐณิชา บุษบงค์
102218 นางสาว รติรส พรมปาน
102219 นางสาว เบญญาภา พรมวิเศษ
102224 นางสาว พชัราวลัย สุวรรณออ่น
102227 นางสาว สุมนรัตน์ สุทธิศันสนีย์
102228 นางสาว น้ าฝน สอนดี
102229 นาย คณนาถ ทิมแตง
102230 นางสาว ศุภรินทร์ กนัเงิน
102232 นางสาว จนัทิมา บุหงา
102233 นางสาว กญัญารัตน์ ตาตินิจ
102234 นางสาว สุพรรษา อนิทรโชติ
102235 นางสาว ธันยร์ดา เจมิถาวร
102237 นางสาว สุภาพรรณ เพช็รณรงค์
102238 นางสาว ขวัญฤทัย ค าฝอย
102239 นางสาว สุภาภรณ์ เกดินิคม
102240 นางสาว จฬีารัตน์ เกษทองมา
102241 นางสาว อมัพร ปอนสืบ
102242 นางสาว จรัญญา เหร็มหมีน
102243 นางสาว ชลธิชา อฐัวงศ์
102246 นางสาว สุติมา น้อยพรหม
102247 นางสาว พมิประภา มาลาเอี่ยม
102248 นางสาว พรพมิล มูลเดช
102249 นางสาว หัทยา หมื่นต้ัง
102251 นาง นางวิสุทธิรัตน์ ธรรมาภิมุข
102252 นางสาว วรรณสุรียุ วงษ์สุวรรณ
102253 นาย สุรศักด์ิ แหวนเพชร
102254 นางสาว อาภาพร ป้องศรี
102256 นาย สุขสันต์ พลูเพิม่
102258 นางสาว ณัฐกานต์ เรืองจติุโพธิพ์าน
102260 นางสาว ชลิตา ผลบุญ
102261 นาย ชัยยา มินกระโทก
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102264 นาง ยพุนิ สามสี
102265 นางสาว ชนกนันท์ ชูค า
102267 นางสาว วิลาวัณย์ ดุนกลาง
102268 นางสาว อรวรรณ อิ่มปัน
102269 นางสาว ประภาพร สมประสงค์
102271 นางสาว จรีูย์ คชสิงห์
102272 นางสาว กวีทิพย์ บุญแสนขนั
102273 นาง สงกรานต์ ศรีภักดี
102274 นางสาว ปภัสรา แกว้กระจา่ง
102275 นางสาว พรนิภา ใจเป็นใหญ่
102276 นางสาว เบญจวรรณ แสนวัง
102277 นาง วิไลพร วงศ์เฉลิมศักด์ิ
102279 นางสาว นพรัตน์ ไชยแสง
102280 นางสาว สาลินี ล าปน
102281 นางสาว ปวีณา อะทะวงศ์ษา
102282 นาย วีระพงษ์ มะหาสอด
102283 นางสาว รจณา ทองรอด
102285 นางสาว วรรณิสา ชัยแกว้
102286 นาย ธีระ บุญยงั
102289 นางสาว ตูแวดะห์ สาเหะอามิ
102290 นางสาว เจะรอฮานี วันอสิะมะแอ
102293 นางสาว นันทวรรณ ตลับเพชร
102294 นาย พทุธรักษา จนัทร์ณธาดา
102295 นางสาว เพญ็นภา เนตรศักด์ิ
102296 นางสาว สกลุแกว้ เพชรแกว้นา
102297 นางสาว วราภรณ์ เหลืองประมวล
102298 นางสาว ยวุธิดา แสวงผล
102299 นางสาว ชัชฎาภรณ์ ซังปาน
102300 นางสาว จริยา อนิถา
102302 นางสาว หทัยรีย์ คงมี
102304 นางสาว หนึ่งฤทัย ไกรกลาง
102306 นางสาว จนัทร์จริา เกดิป้าน
102307 นางสาว ปิยะนุช อปุละ
102308 นาย จริาวัฒน์ พลสยาม
102310 นางสาว จฑุามาศ สาลีศรี
102312 นางสาว ทัศนีย์ ทองแกว้
102313 นาย สมศักด์ิ พนมกลุ
102314 นางสาว ฐิติรัตน์ เกตุเลขวัตร
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102315 นางสาว ศันสนีย์ ฤทธิเ์ดช
102316 นางสาว เสาวลักษณ์ ชุนทร
102318 นาย กติติศักด์ิ นาดี
102319 นางสาว ชามาณัฏฐ์ แกว้แบน
102320 นางสาว พชัรียา สอนดี
102325 นางสาว พสชนันท์ เนียมสุวรรณ
102326 นางสาว ลภัสรดา ชุมพนิิจ
102327 นาย ธีรวรรธน์ สุวรรณโค ธีรวรรธน์ สุวรรณโค
102328 นางสาว วิภาวรรณ วินฉมิพลี
102329 นาย สุวิทย์ บุญกล่ันสอน
102331 นางสาว ชนนิกานต์ ยี่สุ่นแป้น
102332 นาง อชัรินทร์ อนันต์กติต์ิ
102333 นางสาว นฤมล เกนิอาษา
102334 นางสาว อนุสรา บูชาธรรม
102336 นางสาว ศิริวรรณ พลกล้า
102337 นางสาว วิภาพร พรมศรี
102338 นาย ศุภชัย จลุพสุทินทอง
102340 นางสาว อนุสรา ชุมภูวัง
102341 นางสาว ธัญวรัตน์ เพช็รชัย
102343 นางสาว วราภร เพชรอนิทร์
102345 นาง มณฑาทิพย์ แกว้ดา
102346 นางสาว ชัญญา โพธิอ์่ า
102347 นาง ไอยวริญช์ ไชยรัตน์
102350 นางสาว ณัฏฐ์ชญานิศ สาระนันท์
102351 นางสาว เจนจริา คงมี
102352 นางสาว ธนวรรณ สวัสดีนาม
102354 นางสาว จนิตพพิฒัน์ คุ้มทองธนาโชค
102357 นางสาว ณิชาภัทร ปาปะเกา
102358 นาย สัญญา บุดสะดีวงษ์
102360 นาย วีรวัฒน์ มีบุญ
102361 นางสาว วิชญาพร โคตรสาขา
102362 นาง พชัรีวรรณ หล่ายแปด
102365 นางสาว อรปรียา อภัยวงศ์
102368 นางสาว อญัชลี เปียแกว้
102369 นาย อ านวย นิยมญาติ
102370 นางสาว สุภาพร อิ่มเอม
102371 นางสาว ชนนิกานต์ จติรดล
102376 นางสาว วารี ยบุลเพช็ร
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102379 นางสาว ศิริพร บรรเทิงจติร
102382 นางสาว ณิชา ทวีเลิศ
102383 นางสาว นภาจรี วศินโภคทรัพย์
102384 นาง ธนิสร ธนทัตสิริภาคิน
102385 นาง นพรัตน์ หล้านามวงศ์
102388 นางสาว สุรีรัตน์ คงเพชรศักด์ิ
102390 นางสาว สุนารี เชียงนารา
102391 นาง ชญานี ศรข า
102392 นางสาว ณัฐธยาน์ สุขโข
102393 นาย ประเวช แซ่จงั
102394 นางสาว เปรมฤดี นุ่มนิ่ม
102397 นาย ชัยยทุธ เลิศวงหัตถ์
102398 นางสาว กนัยกร โสภา
102400 นางสาว จารุวรรณ เทียบมัง
102401 นางสาว อลิษา ศรียี่สุ่น
102403 นางสาว พรพนิต ฤทธิธรรม
102404 นางสาว ตรีรัตน์ ห่อจนัทร์
102405 นาย เสกสรร รอดบุญมี
102406 นางสาว สรัญญา ยอดเวียงไชย
102408 นางสาว ไพรินทร์ พรหมสอาด
102409 นางสาว ศิริวรรณ กอ๋งค า
102410 นาย วันชัย สีหะคุล
102411 สิบต ารวจตรี ธนวิตต กรณวงศ์
102412 นางสาว นิตยา จบิวารี
102413 นางสาว วาสนา เอื้อนไธสง
102414 นางสาว ธีราพร สะเลโพ
102417 นางสาว ตรีลดา พมิพา
102418 นางสาว มณีรัตน์ สมัครสมาน
102419 นางสาว กญัญาณัฐ แกว้บัวสา
102420 นางสาว สุดารัตน์ ขวัญพะงุ้น
102421 นางสาว ณัฎฐณิชา มิ่งแกว้
102423 นางสาว พรรณวรท บุตรสะสม
102424 นางสาว ประภาสิริ ทองนอก
102425 นางสาว วิมลนันท์ แช่มขนุทด
102426 นางสาว อสพาภรณ์ สนธินอก
102429 นางสาว จนัทร์จริา มีเลข
102430 นางสาว โซรยา ยนูุ
102431 นางสาว ลูกน้ า ปลิงกระโทก
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102432 นางสาว พชัรี บุตรศรี
102433 นาย ปภังกร สุขสุลี
102434 นางสาว นุชนาฏ แตงออ่น
102435 นาย ธีระพงษ์ ด าดา
102436 นางสาว ธันยพร แพงสกล
102437 นางสาว วรัชยา สีด า
102438 นางสาว อญัชลี ขนัเขื่อน
102439 นางสาว สิริรัตน์ มั่นแยม้
102440 นางสาว นุจรี พงษ์โสด
102442 นาง อนิทิรา ณ ทุง่ฝาย
102443 นางสาว นิศาชล ส่งเสริม
102444 นางสาว ภัทรินทร์ แยม้ยิ้ม
102445 นางสาว เกศกนก อนิทรนิมิตร
102446 นางสาว พงษ์ลดา ดิษบรรจง
102447 นางสาว กนกวรรณ พอกระโทก
102449 นางสาว ปัทมา อนันตพงค์
102451 นาย ยงยทุธ ค าคง
102452 นางสาว ญาณิกา บุญเลิศ
102453 นางสาว อชิรญาณ์ แสนประสิทธิ์
102455 นางสาว ไพลิน สีสวนแกว้
102458 นางสาว วรินทรา รูวันมอม
102460 นางสาว รักษณาลี สุขศรี
102462 นางสาว นภัทร์ธมณฑ์ จนัทร์หอม
102464 นาย พเิชษฐ เขยเพญ็ศรี
102467 นางสาว นิตยา ภัทรวารีนนท์
102472 นาง กษมน เถื่อนวงษ์
102473 นางสาว สวนีย์ สุทายะ
102474 นาย พรีะพงษ์ พรมทา
102476 นางสาว ปาจรีย์ จนัทร์สว่าง
102479 นางสาว ธัญญารัตน์ โนรีรัตน์
102480 นางสาว อรุณโรจน์ เอาหานัด
102481 นางสาว เบญจมาศ ภูอาลัย
102482 นาง ลักขณา เถาอั้น
102483 นาง กญัญ์ชลิดา มีเจตนา
102484 นางสาว ปทิตตา ยงัพลอยเจริญ
102486 นางสาว นรีนุช สว่างศรี
102487 นางสาว วันวิสาข์ ปิน่อ านาจ
102490 นางสาว รุ่งตะวัน ปักขะพล
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102491 นางสาว อนุสรา สุ่มงาม
102494 นางสาว ขนิษฐา บัวสีสด
102496 นางสาว เสาวลักษณ์ ตระแกว้จติร
102497 นาย กรกฤษณ์ ออประเสริฐ
102498 นางสาว ลักษณารีย์ สิทธิศักด์ิ
102499 นางสาว โชติกา เพชรดง
102500 นางสาว ณัฏฐ์ชรินทร์ สืบพงค์
102502 นางสาว ณัฐธิดา เพชรเอกอ าไพ
102503 นางสาว เกศินี รูปกระต่าย
102504 นางสาว จติรลดา เสมข า
102506 นางสาว ทัศนีย์ จนัสุข
102508 นางสาว นัทธมน อน้เนียม
102509 นางสาว ชนัญชิตา รัตนบุรี
102510 นาย เตมินทร์ สาขามุละ
102511 นางสาว วนิตา ไทรทอง
102512 นางสาว พชัรา มากแกว้
102514 นางสาว ศรินท์ทิพย์ คาวาโนเบะ
102516 นางสาว รสสุคนธ์ งวดงาม
102518 นาง อทิตยา ถาวร
102519 นางสาว ประภาภรณ์ กณัหาวงศ์
102520 นางสาว รจนา ชาวพจิติร
102521 นางสาว มลทิรา ขนุโต
102524 นางสาว บุหงา สีบุญมา
102529 นางสาว ณัฐธิดา รุนรุจิ
102531 นางสาว จฑุาทิพย์ อนิพนม
102534 นางสาว เกศสุดา จติร าพรรณ์
102536 นางสาว จรัิชยา สีแตงออ่น
102539 นางสาว นิดารัตน์ ดอดกระโทก
102540 นางสาว สุชาดา ประเสริฐแสง
102541 นางสาว การ์ดกมล เทพเสาร์
102542 นาง วดี จติจกัร์
102544 นางสาว วิลาวัลย์ มีดี
102545 นาย ธนภูมิ จงประสิทธิ์
102546 นางสาว ชุติมา กล่ าจนี
102549 นางสาว เพญ็นภา นะพะวาน
102550 นางสาว ทินประภา จ าเนียรพล
102552 นางสาว อนุชสรา เนียมคนตรง
102554 นางสาว สุกญัญา ค าหอม

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ 40 จาก 103



เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ - นามสกุล
102555 นางสาว ดรุณี ศรีเสน
102557 นางสาว จนิตหรา สุดแดน
102559 นางสาว กนัยารัตน์ จกัคาม
102560 นางสาว มัทนา อนิทร์เนตร
102561 นาย อนันตชัย ปัน้แสง
102562 นาย ธนะพล มงคลการ
102564 นางสาว ปพชิญา สุธรรมา
102565 นางสาว วราภรณ์ เวียงนนท์
102566 นางสาว นันทกานต์ คณโฑมุข
102567 นางสาว เปมิกา ปราศัย
102572 นางสาว รัตนาภรณ์ มะโนธรรม
102576 นางสาว ภัทรสุดา แป้นนาบอน
102578 นางสาว ศศิธร อาจตา
102579 นาย วรวุฒิ สุทะธง
102580 นางสาว อรวรรณ ปัญญาดี
102581 นางสาว มัชฌิมา จ ารูญ
102582 นางสาว นารีรัตน์ สิทธิพรหม
102583 นางสาว เกสรา ศรีสวัสด์ิ
102587 นางสาว อรพรรณ ปัญญาสิทธิ์
102588 นางสาว พลอยประดับ เล้าอร่ามวัฒนา
102589 นางสาว ปิยะวรรณ ปาเปีย้ม
102590 นางสาว อลิษา คิดชอบ
102591 นางสาว ธิชาพร เสน่ห์จนัทร์
102592 นางสาว ยวุดี พึง่แพง
102595 นางสาว สุกญัญา จนัฝาก
102596 นางสาว ศุภาลัย กลมเกลียว
102598 นางสาว สุพรรณศร กนัดี
102599 นางสาว จริาภรณ์ ชุมภูวัน
102600 นางสาว ยวุลักษณ์ สว่างวงศ์
102604 นางสาว ธัญญาลักษณ์ จนิดาวุฒิพนัธ์
102608 นางสาว หนึ่งฤทัย ปองเกยีรติคุณ
102610 นางสาว รัชดา เสาวคนธ์
102611 นางสาว ชนาทิพย์ ยอ้ยดา
102614 นางสาว กญัชพร ไพราม
102617 นาย วรโชติ บัวโรย
102619 นาย อภิชาติ เล้ียงดี
102620 นาย สมใจ ยาดี
102621 นางสาว สุดารัตน์ วงศ์สิงห์
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102622 นางสาว วรรณิศา รอดแสง
102623 นางสาว จารุวรรณ โพธิไ์พโรจน์
102624 นางสาว จรัิชญา จนุยเุสน
102625 นางสาว นิตยา แกว้หาวงษ์
102626 นางสาว จรีุรัตน์ แกว้ภูมิแห่
102627 นางสาว อรอมุา ซ่ือสัตย์
102628 นาย อารอฟตั นาแว
102630 นางสาว สุวรรณี ผมงาม
102631 นางสาว อรพมิล อ าพนัแสง
102632 นางสาว สมไสว ไพรวัน
102635 นางสาว สุวนิตา กองจนัทร์เพชร
102636 นางสาว เมริษา จนัมุณี
102639 นางสาว ปานทิพย์ มากมณี
102641 นางสาว กวิสรา จนัมุณี
102642 นางสาว ณัฏฐณิชา ชัยรัตนสุวรรณ
102645 นางสาว รณิดา คงเพชรศักด์ิ
102649 นาง กรภัทร์ ชาญช่าง
102650 นาย ฉตัรชัย พดัชู
102651 นางสาว อมิทุมา ไกรนาจนัทร์
102652 นางสาว ภิญญาพชัญ์ คงมาก
102653 นางสาว วิชุตา เหล่ียมเคลือบ
102654 นางสาว วิชุดา ยอดค าตัน
102656 นาย กติติธาดา เจะ๊ตาเยะ๊
102657 นางสาว เกศแกว้ ทองค าภา
102658 นางสาว ผกามาศ ประตูด่าน
102663 นางสาว กานต์สิรี เตวี
102667 นางสาว จุุติมา เมืองมนต์
102668 นางสาว นลินรัตน์ หงษ์ทอง
102670 นางสาว สุภาวดี พุม่พวงแกว้
102672 นางสาว พลอยไพลิน สีปากดี
102673 นางสาว อรอมุา วัฒนลักษณ์
102675 นางสาว ทยดิา เปีย่มดนตรี
102676 นางสาว ณัฐกานต์ อสุุนทร
102677 นางสาว อาทิตยา เพชรรัตน์
102678 นางสาว สุพชิญา มาชม
102680 นางสาว ศิริลัดดา ด ารงศฤงคาร
102681 นางสาว วันวิสา ปีนะกะเส
102682 นางสาว สุภาพร ไพฑูรย์
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102684 นาย กรณพฒัน์สร หนูชู
102686 นางสาว กาญจนา ภูผิวผา
102687 นางสาว รัษฎากร สุขเกษม
102688 นางสาว วิลาวัลย์ สายมงคล
102689 นางสาว เต็มใจ สว่างงาม
102690 นางสาว นงนุช ด ารงแท้
102693 นางสาว ศุภานัน จ าเริญบุญ
102694 นางสาว รินทร์ทิพย์ อดุเทพ
102695 นางสาว บังอร ศรพนัธ์
102698 นางสาว น้องนุช นาคร้าย
102699 นางสาว อมุาพร หลวงยศ
102700 นางสาว กนกวรรณ เลิศรัตนะสกลุ
102702 นางสาว บุณยดา พนัธุว์งษ์
102705 นางสาว ณัฐนรินทร์ จนัทร์ป๊อก
102707 นาง จนิตนา ไกรนรา
102708 นางสาว นาดียะห์ มะดิง
102709 นาย พงศ์ภัค เพง็จ ารัส
102710 นางสาว น้ าฝน ชานุชิต
102711 นางสาว ธัญวรรณ พลศรี
102712 นางสาว จารุวรรณ เติบโต
102713 นาย กติติพจน์ บุญส าราญ
102714 นางสาว ธัญทิพย์ รุ่งกจิอนันท์ชัย
102716 นางสาว วราภรณ์ บุญวาสนา
102717 นางสาว ยพุาวดี ศรีตอง
102718 นาง อมร ศรีเพญ็
102719 นางสาว ฐิตา สร้อยทรัพย์
102721 นาง นันทฉตัร ทองมาก
102722 นางสาว กนกภรณ์ ถงัทอง
102724 นางสาว ธัญชนก ล่ามสมบัติ
102726 นางสาว รอฮานี สีเดะ
102728 นางสาว อามีเน๊าะ เจะ๊ยอ
102729 นาย กฤษฎา หนูคง
102730 นางสาว บุษบง ยงูรัมยภ์ัทร
102733 นางสาว ยวุดี แกว้ยก
102735 นางสาว รัชฎา แพงค า
102736 นางสาว ปทิดา มหิวรรณ
102738 นางสาว เสาวภา นาเมืองรักษ์
102743 นาง ภัทร์จศิฏาพ์ เทศกาล
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102744 นางสาว เยาวภา แนบเนียน
102745 นางสาว ณัฐภัสสร พาละพล
102746 นาย วีรพนัธ์ เสมอใจ
102748 นางสาว จฑุามาศ ประกอบแกว้
102749 นางสาว อมัรา แยม้ชู
102750 นางสาว วรรณวิสา จนัทร์สวัสด์ิ
102751 นางสาว ชรินรัตน์ พลอยสารักษ์
102752 นางสาว กลุวดี ดีรักษ์
102754 นางสาว สุดาวัลย์ เขม็พรมมา
102755 นาง ดลนภา วาจารัตน์
102756 นางสาว เพิม่ทรัพย์ เอน็มาก
102757 นางสาว หนึ่งฤทัย แตงออ่น
102758 นาย นิรุตต์ิ คงสวัสด์ิ
102759 นางสาว อสิริยา มากจงัหวัด
102763 นางสาว สุภาวดี เท่งปกติ
102765 นางสาว ศศิธร ณ นคร
102766 นาง กลัยาภัสร์ เทีย่งแท้ชัยภัทร์
102767 นางสาว อนงนาฏ เมฆอรุณ
102768 นางสาว บังอร รุ่งเรือง
102769 นางสาว อลิสา คงสุทธิ์
102770 นางสาว อรนุช เจริญวงศ์วรกลุ
102771 นางสาว ศศิวิมล ภักดีราช
102772 นางสาว นันทิยา นวลรอด
102774 นางสาว อลัดดาวัล จนัทร์ขาม
102777 นางสาว ศุจนิทรา แจม่ศรี
102778 นางสาว พริาวัลย์ สง่าศรี
102779 นางสาว กลัยา เกม็เบ็ญหมาด
102780 นางสาว วัชรีย์ พุม่เกดิ
102781 นางสาว รัตนา ค าช่วย
102782 นาง ดวงรัตน์ ปานเงิน
102783 นางสาว แสงรวี จนัทร์ลาพา
102785 นางสาว ณัฐชา นาสิงทอง
102786 นางสาว อญัลักษณ์ ทองโต
102787 นางสาว สุดา ชัยมณี
102789 นางสาว วิมลวรรณ ฉมิกลู
102790 นาง มะลิ แฉง่ใจ
102791 นาย พรัีชชัย มีทองแสน
102797 นางสาว ไพลิน แกว้จนัทร์หล้า
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102798 นางสาว ณกญัญา โดยค าดี
102799 นาย เกรียงไกร หมัดเด
102800 นาย เกรียงศักด์ิ หมัดเด
102803 นางสาว ณัฏฐ์ชญาภรณ์ เดียวตระกลู
102804 นางสาว สาลินี กอ่แกว้
102805 นางสาว ชูนีญาภัทร อภินันตชัย
102806 นางสาว ชาลิสา ชัยสิทธิ์
102809 นาง ทิพวรรณ วงษ์ไพบูลย์
102810 นาย ชรัมภ์ เผ่าพงศ์ช่วง
102811 นางสาว ฐานิตาพศั บุบผาวัลย์
102813 นางสาว เสาวณีย์ บัวทอง
102814 นาง อ าไพ ศิริสวัสด์ิ
102815 นาง ยพุะดี พลศรีเมือง
102818 นาย จรีะพนัธุ์ ดากงแกว้
102820 นางสาว ณัฐกานต์ ใจตรง
102821 นาง ษญาฎา แกว้งามสอง
102822 นางสาว แวมัสตูรา อาแว
102824 นางสาว นันทนา นาคูณ
102826 นางสาว ธิติมา กลีบแกว้
102827 นางสาว รุ่งทิวา ขงุชัยภูมิ
102828 นาย นรากร ภูมิสถาน
102833 นางสาว คริสมาส กรรณรงค์
102834 นางสาว รัตนา หอมหวล
102835 นางสาว รัตนา บุญรัตน์
102837 นางสาว สุธิพร สุดสวาท
102840 นางสาว อารีลักษณ์ กรีติศิริพงษ์
102841 นาง ศศิมาพร จกัรสาร
102842 นางสาว คนึงนุช เดชสกลุ
102844 นางสาว ภาวิณี มิ่งขวัญ
102846 นางสาว ญาดา รตนนท์
102847 นางสาว ศวรรณยา เทียมสวรรค์
102848 นางสาว อรจริา เจริญวงษ์
102849 นางสาว แกน่กาญจน์ รักษนาเวศ
102852 นางสาว อมรกานต์ จ าปี
102853 นางสาว สุวลี ทูลเพิม่
102854 นางสาว สุธนี วงค์ไชยา
102858 นางสาว สิรินันท์ งานหมั่น
102861 นางสาว ชนนิกานต์ สุวรรณสุนทร
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102863 นางสาว พชีญา อยู่สบาย
102864 นางสาว นัตยา เชียงแรง
102865 นางสาว โสภาพรรณ ทาเอื้อ
102867 นางสาว สุโรจนันท์ วงศ์ขนัธ์
102868 นางสาว วรัญญา วงค์ประพณิ
102869 นางสาว ศิริกลุ ค าผง
102870 นางสาว นงลักษณ์ สุขเกษม
102871 นาง สุภารัตน์ ทองหยู
102872 ว่าทีร้่อยตรีหญิง เปรมวดี ตาแล
102874 นาง กชมล ศรีเจริญ
102875 นางสาว พจิติรา รูปเลขา
102876 นางสาว ภรภัทร สิทธิเวช
102877 นางสาว กญัญารัตน์ สุิอิุุน
102879 นางสาว อรวรรณ นันวิเศษ
102881 นางสาว ลลิตา สุขสงคราม
102883 นางสาว สุทธาทิพย์ อปุคุตม์
102886 นางสาว จนิตนา สังขช์่วย
102888 นาย จริพพิฒัน์ วณิกกลุรัตน์
102891 นาย จริวัฒน์ ทวีชัย
102892 นางสาว กลุธิดา เมษา
102893 นางสาว พรพชิา รอดภัย
102895 นางสาว วรรณรัตน์ บุญประเทือง
102897 นางสาว ปาณิตา รัตนสุคนธ์
102898 นางสาว ณิชารีย์ แซ่ด่าน
102899 นางสาว ณิชาภัทร แซ่ด่าน
102901 นางสาว ณัฐนิชา ศรีภักดี
102902 นางสาว จนัทรา คัดทะรินทร์
102903 นางสาว กญัญพร ทนันชัย
102904 นางสาว สายใจ นาสินเพิม่
102905 นาง วันดี แกว้กอง
102906 นางสาว ยภุาพร จนัทร์คง
102907 นาย เกริกเกยีรติ ปรานกฤตธรรม
102908 นางสาว ภาวินี ปานออ่น
102911 นางสาว รุ่งฤดี ตระกลูไพร
102912 นางสาว ฐิติพร อดุกอ้น
102913 นางสาว ณัฐพร มังสี
102914 นาง นันทพร ภักดีผล
102916 นาง ระวิวรรณ สุขรา
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102917 นาย อคัรเดช สุขรา
102918 นางสาว วรรณนิสา แยม้พจนา
102919 นางสาว อรณา หัตถบูรณ์
102926 นางสาว ศิริลักษณ์ สังขท์อง
102929 นางสาว สมฤดี สุดสงวน
102932 นางสาว นิภาพร โยธี
102933 นางสาว สุนันทา เกตุแกว้
102934 นางสาว ประทุมมา ภาประเวศ
102935 นางสาว ธัญภัส กล่ินจนัทร์
102936 นางสาว นิตยา กองศรี
102937 นาย วุฒินันท์ มาลีสิม
102938 นาย นิธินัย ศรีคราม
102939 นางสาว สุภาวิณี สอนกดุตุ้ม
102940 นาย อารงค์ มาหะมะ
102942 นางสาว ศศิธร ศิริบูรณ์
102943 นางสาว ปิน่สุดา จ าปาทิพย์
102947 นางสาว วาสนา ทองเกดิ
102948 นางสาว จริาพร ขนัธรูป
102949 นาง วันดี กมุภิโร
102950 นางสาว จนิต์จฑุา บวกขนุทด
102951 นางสาว รัตนาวดี อรไชยสุวรรณ
102952 นาง ศิริมาศ ชุมด า
102953 นาง ศศิธร ศรีกฤษณ์
102954 นางสาว ดาวเรือง ยนิดีขนัธ์
102955 นาย ภาสกร มูลมีรัตน์
102958 นางสาว วรรณภา ทาศิริ
102959 นางสาว เพญ็ประภา พงศ์จนี
102961 นางสาว อาซีเยา๊ะ อาแว
102962 นางสาว ปวีณา จนัดาวงศ์
102965 นางสาว รัชฎาภรณ์ พรรณา
102966 นางสาว ทัศวรรณ แดงกลู
102967 นาย วิชญะ โสมนาม
102968 นางสาว หนึ่งฤทัย นวลศรี
102969 นางสาว อาอเีซาะ มูซอ
102970 นาง อมัพร ปินตานา
102971 นาง มารีนา รอหะ
102972 นาย คุณกร ประเสริฐ
102973 นางสาว ฐิตาพมิญชุ์ ชัยภูววัฒนากลุ
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102974 นางสาว กวิสรา ตุนาสุข
102978 นางสาว ศุภลักษณ์ หล้าจู
102979 นางสาว รัชฎาภรณ์ โหยกระโทก
102980 นางสาว นิตยร์ดี ช่วยแกว้
102982 นางสาว เกษณี พรมนุ้ย
102983 นาย วีรเทพ นวลสนอง
102984 นางสาว วนิดา จโุพธิ์
102985 นางสาว ชุฌาดา แกว้หนูนวน
102987 นางสาว วิริยาภรณ์ จลุวงษ์
102988 นางสาว สุนิษา ชีวะรัตน์
102990 นางสาว อรอษุา จนัทร์ไหม
102992 นาย ภัทรพงศ์ เพยีรพยหุ์เขตต์
102998 นางสาว จรีพร โพธิศาตร
102999 นางสาว ปานทิพย์ กล้ากระโทก
103000 นาย กฤตยชญ์ สอนวะดี
103001 นางสาว รัตนา มงคลสถติย์
103004 นางสาว ปัทมา ขลิบทองรอด
103006 นาง ศิริลักษณ์ วงศรี
103007 นางสาว สุอาภา ธรรมสอน
103008 นาย เวชประสิทธิ์ หนุ่มเจริญ
103010 นางสาว ฐิติยา แกว้นาง
103011 นางสาว กานต์ธิดา จนัทร์ถาวร
103013 นางสาว กชพรรณ ไม้งาม
103014 นางสาว ศิริวรรณ ขวัญคีรี
103016 นางสาว รุสณีย์ ขนุฤทธิ์
103017 นางสาว อรพนิ น้อยวังฆัง
103019 นางสาว กมลพรรณชนก สังขน์้ ามนต์
103020 นางสาว กฤษณา ค าพลอย
103021 นางสาว วิมลรัตน์ ปรัชญาบัณฑิตกลุ
103022 นาย ชัยยนัต์ มณีศรี
103024 นาย ณัฐพล แกว้นวล
103026 นาย ชาญวิทย์ พลอยสมบุญ
103027 นางสาว สุกญัญา สุภาพ
103028 นางสาว สุรียพ์ร คงสี
103030 นางสาว ซากเีร๊าะ สุหลง
103033 นางสาว ธรณ์ธันย์ ศิริยาภรณ์
103034 นางสาว วรรณวิสา พฒุอนิทร์
103035 นางสาว สุคนธา คงกระพนัธ์
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103036 นางสาว วณิชชา คงสกลุ
103037 นาย สันติราษฎร์ พทิักษ์
103038 นางสาว ชูลีรักษ์ อนิสะโร
103040 นาย มโนช ศรีเกดิ
103042 นางสาว ธิดารัตน์ เรือนริน
103044 นาง ชลดา บ ารุงชู
103045 นาย กฤษฎา ชุ่นบุญ
103046 นางสาว จฑุารัตน์ นุชมอญ
103047 นาย ณรงค์ แสนตา
103048 นางสาว เมทินี สวัสดี
103049 นางสาว สร้อยสุดา จะชาญ
103052 นางสาว พชัรินทร์ ปล้ืมใจ
103053 นางสาว นารี ศรีบ้านโพน
103054 นางสาว ปัทมา แตงพรม
103055 นางสาว มาสือน๊ะ สูปิ
103056 นางสาว วาสิตา สมบุญทรัพย์
103058 นางสาว ปรียา โตใหญ่
103060 นางสาว สุดาพร ศรีลาลัย
103061 นาง ญาชิณี ไชยบาล
103062 นางสาว กนัธิมาพร พุม่แจ้
103064 นางสาว สุภาภรณ์ แยม้กระโทก
103065 นาย ปรเมศร์ ขติัยศ
103066 นางสาว ภัทรียา เภริกล
103067 นาย นิยม ศรีน้อย
103068 นางสาว เดือนเพญ็ บุญเรืองศรี
103069 นางสาว จนัทร์จริา โชติแสง
103070 นางสาว เนตรชนก แกว้กรูด
103071 นางสาว วิยะดา สายยศ
103072 นาย อวิรุทธ์ พกุอดู
103073 นางสาว ภีมญ์นภัสร์ ชลายนนาวิน
103074 นางสาว กชมล สุขสุนทรีย์
103075 นางสาว สิรินภา โทนทอง
103078 นางสาว จฬุาลักษณ์ ทองค า
103080 นางสาว จรัสศรี จนัสรง
103084 นาย ทัตธน พราหมณ์โสภา
103085 นางสาว เพชรลดา อนิทลือชัย
103086 นางสาว พชัราวรรณ เอนกแสน
103087 นาง ทิพยว์ดี มาเอยีด
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103088 นางสาว ซโรลชิณีย์ เจะ๊เต๊ะ
103090 นาย พชิิต พลขยนั
103091 นาย สันติสุข พทิักษ์รัศมี
103092 นางสาว สุวรรณี ยนืยง
103095 นางสาว ฟารีดะห์ เจะเตะ
103096 นางสาว เจะ๊ซารินนา เปาะเลาะ
103097 นางสาว แวรอฮานี แวหามะ
103099 นาย วุฒินันท์ เพชรอารีลักษ์
103101 นางสาว ชุติมา จนัธิจร
103103 นางสาว จติราภา กาฬจนัทร์
103104 นางสาว นพมณี นิเทียน
103105 นางสาว สุคนธา มีแสง
103106 นาย สราวุฒิ ทัดเทีย่ง
103107 นางสาว วรรณฉวี ศรีนาค
103108 นางสาว จนิตนา ล าพาย
103109 นางสาว ดลพร สอนศรี
103111 นางสาว วิภาวรรณ สร้อยสด
103112 นางสาว จริาพร ปักกะมานัง
103113 นางสาว สิภาลักษณ์ ลัทธิศุภเศรษฐ์
103114 นางสาว จริาภรณ์ ผาจนัยอ
103115 นางสาว สุวรรณี นาบุญ
103118 นางสาว ณัฐมณ นิจจ ารูญ
103120 นางสาว ชนัญญา อนิทองปาน
103121 นางสาว ปรียาดา ศรีนวล
103122 นาย ธีรพงศ์ หอมขจร
103123 นางสาว ประนอม ศิริเจริญ
103124 นางสาว วรรณิศา โสภา
103125 นางสาว ชนิญญา โพธิแ์กว้
103126 นางสาว สุกฤตา ลีทอง
103127 นางสาว พรทิพย์ นุ่นคง
103130 นาง ฑิมศ์พกิา เถาจู
103133 นาย อธิศักด์ิ ดุรงค์กาญจน์
103135 นางสาว ณัฐนิชา ลือตาล
103136 นางสาว วันเพญ็ มาตุวงษ์
103137 นางสาว นิตยา ศรีฟา้
103139 นาย พรภวิท จนัทร์หอม
103140 นางสาว พรทิพย์ รัชตกจิไพศาล
103141 นางสาว ศิริพร กลุสา
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103144 นางสาว นฤมล ชุมรอด
103145 นางสาว เบญจมาศ ดวงเวาว์
103146 นางสาว กญัญาวีร์ พนัธุเ์ผือก
103147 นางสาว นุชจริา วงษ์ภักดี
103148 นางสาว เขมสรณ์ ปัน้ทอง
103149 นางสาว อไุรวรรณ เพชรกล้า
103150 นางสาว วิยะดา เหมหา
103151 นางสาว กมลวรรณ จงจรัิฐิติสกลุ
103154 นางสาว สุพตัรา สิมสีพมิพ์
103155 นางสาว พมิพภ์ัทรา อุ่นเสนา
103157 นางสาว กรวิกา พลิาแกว้
103158 นาย สุรพล เพือ่นสงคราม
103160 นางสาว พรญาณี มีโพธิ์
103162 นาย ณัฐวุฒิ ศรีแสงฉาย
103163 นางสาว นุตนา โอสิริสกลุ
103164 นางสาว นัฐรีญา ภูยาธร
103165 นาง เบญจมาศ ธงสิบสอง
103168 นางสาว อมุาพร คมสัน
103169 นางสาว สุทิศา ไขห่นู
103170 นางสาว สุดาพร ภูมิระวิ
103172 นางสาว อนัญญา คงแสนค า
103173 นางสาว ณัฏฐ์ทิตา เกตุแกว้
103174 นางสาว ฐิติรัตน์ คัณทักษ์
103175 นางสาว ปิยมาศ สุวรรณชาติ
103177 นางสาว ศิริกานต์ สงวนศักด์ิ
103179 นางสาว อภิชญา แกว้อา้ย
103180 นางสาว พชัรี สง่าศรี
103181 นาย อบัดุลกอเดร์ อแีต
103183 นางสาว อภิญญา อาทิตยต้ั์ง
103184 นางสาว นฤมล ปราบงูเหลือม
103187 นางสาว ปนัดดา หวังแววกลาง
103189 นางสาว อนิทิรา สงทา
103190 นางสาว พกิลุ ภูหัวดอน
103191 นางสาว นัสรียา สะแลแม
103193 นางสาว ทิพเกสร มากอารีกลุ
103194 นางสาว ธนิดา โดมภัทรศักด์ิ
103195 นางสาว วัชรี รูปขนัธ์
103196 นางสาว สุพรรณี ยอดเพช็ร
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103198 นางสาว วิไลลักษณ์ ศรีทา
103199 นางสาว เสาวลักษณ์ ปราณะ
103200 นางสาว เดือนมีน ตอบสันเทียะ
103201 นางสาว นิศาชล พรรณทรัพย์
103202 นางสาว อษิฐิยา สุขรักษ์
103203 นางสาว สุวิภา ชนะชัย
103204 นางสาว เพญ็นภา ขนัทอง
103205 นาย ไพบูลย์ พลชนะ
103206 นางสาว รัตนาพร ศิริสุข
103207 นางสาว ยลรดี แกว้น้อย
103209 นางสาว วิภาดา ประยงค์เพชร
103211 นางสาว สุภาดา อุ่นแสง
103212 นางสาว สุทธินีย์ เค้ามาก
103215 นางสาว นราวรรณ ศรีงาม
103216 นางสาว วลัยภรณ์ แกว้ทุมลา
103217 นางสาว ปรียา หนูก าเหนิด
103219 นางสาว นิภาพร ฝ่ายเหนือ
103220 นางสาว สนันทน์กร ปล่ังปรีดา
103222 นางสาว ชมมาศ พดุด้วง
103223 นางสาว สุชานันท์ กิ่งแกว้
103224 นางสาว นภาลัย ทิพยม์ะณี
103225 นางสาว สุวรรณี พรมเวียง
103226 นางสาว ศิวาการ สุวรรณภักดี
103228 นางสาว นิลาวัณย์ เรียนไธสง
103229 นางสาว ไอรดา สบายตัว
103230 นางสาว เกษรา ประวัดศรี
103231 นางสาว ณิชาภัทร กลมเกล้ียง
103232 นางสาว มาริสา ตุ่นจนัทร์
103233 นางสาว อารยา เวชสวัสด์ิ
103234 นางสาว ปิยะนุช มาตยา
103235 นางสาว นันทิดา พมิสอน
103236 นางสาว จาริญญา พลูอยุ
103237 นางสาว กญัญาภัค แกน่ท้าว
103240 นางสาว ณัฐกลุ อนิจนัทร์
103244 นางสาว กรนิกา วงโสภา
103245 นางสาว ณัฐญา บัวเฉยีง
103246 นางสาว สุชาดา นกหงษ์
103247 นางสาว ฮาบีบะห์ เปาะซอ
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103248 นาย ฟาริชน์ เปาะซอ
103249 นางสาว ธัญชนก ไชยหาญ
103250 นางสาว จนัทรา ยาจิ
103251 นางสาว กาญจนา จนัทร์สม
103254 นางสาว เสาวลักษณ์ ส่งเสียง
103258 นางสาว นิตยา กองแกว้
103259 นางสาว สุภาพร ณเสน
103260 นางสาว กรองทิพย์ จนัทร์เพช็ร
103261 นาง วราภรณ์ อนิทรชิต
103262 นาง ศิรภัสสร ช่วยกติิ
103263 นางสาว สุนันทา พลิาวุธ
103265 นางสาว วาสนา อดุหนุน
103266 นางสาว สุธิดา ณ พทัลุง
103267 นางสาว สลมา บุญยาวีร์
103268 นางสาว ฉวีวรรณ ฉ่ าชมวิทย์
103270 นางสาว รวิวรรณ นิลเกษ
103271 นาย กฤษนะ พรมค า
103272 นางสาว ชัญญา ภูร่ะหงษ์
103273 นางสาว นิตติยา หมวกสอาด
103274 นางสาว ศิริพร วิสัตธะนาม
103275 นางสาว จารุวรรณ ดอกจนัลี
103276 นางสาว วรอนงค์ ล่ิวเฉลิมวงศ์
103277 นางสาว มาลีวัลย์ นาธานทิพย์
103281 นางสาว ขวัญดาว แกว้แกมทอง
103282 นางสาว ปิยนุช ศุภสาร
103283 นางสาว มณยา ศักดี
103284 นาย รณจกัร สองเป็ง
103285 นางสาว รัชนี โคกสีอ านวย
103290 นางสาว ทัตพชิา สิงห์จนัทร์
103291 นาง ธรรนยพร เมืองแกว้
103292 นาง กล่ินแกว้ วรรณกลุ
103293 นางสาว เณรัญญา ธรรมวงค์
103294 นางสาว มิสบ๊ะ หะหวัง
103295 นางสาว อนิตยา รัตนกนัทา
103296 นางสาว วิลาวัณย์ โงสันเทียะ
103297 นางสาว ณัฐนรี ตอนนอก
103298 นางสาว รุ้งนพรัตน์ แสงปลาย
103300 นางสาว สุภาพร ปานิเสน
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103301 นางสาว สุดารัตน์ บ่วงรัมย์
103302 นางสาว ณมนชนก สายอร่าม
103307 นางสาว มธุรส สะตะ
103308 นาย ศุภณัฐ ภูทวี
103309 นางสาว อญัญนา โคตรประดา
103310 นางสาว อรพรรณ ราชกจิจา
103311 นางสาว สุจริา เพชรคงเทพ
103313 นางสาว นวรัตน์ รองสนาม
103314 นาย รวิสุต ศรีสงวน
103315 นางสาว นรีรัตน์ ปรุงโพธิ์
103316 นาง อรอนิทุ์ เพิม่ทรัพย์
103317 นางสาว อริสรา มณีรัตน์
103318 นาง สุรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด
103321 นางสาว จรีะนันท์ ถาวร
103322 นาย สุรชัย สุขสมชีพ
103323 นาย ประสิทธิชัย ฤทธิโยธิน
103325 นางสาว นีรนันท์ จ าปาทิพย์
103326 นางสาว นลินญา ทิพปง
103329 นางสาว ลักขณา โหมดเทศ
103330 นาง ทิพยว์ัลย์ เกดิกอ่
103332 นาย รวิพล พรมจนัทร์
103334 นางสาว ศิริภัสสร ชูศรีเสริฐ
103335 นาง ศุภลักษณ์ แกว้ทอง
103336 นาย พรีะพล จกักติติ
103337 นางสาว เพญ็วิภา ขวดแกว้
103338 นางสาว ศศิกานต์ รามหาร
103339 นางสาว จนัทนี พมิพา
103340 นางสาว นริศรา สุขสด
103341 นางสาว พชัรินทร์ ศรีมณี
103342 นาย นายนนทวัฒน์ ทรัพยม์าก
103343 นางสาว ธนวรรณ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
103344 นางสาว นรินทร์รัตน์ สตาภิรมย์
103348 นางสาว พชัชา ศิริสัมพนัธ์
103350 นางสาว ปัทมพร จมูปา
103351 นางสาว ศิรินภา ต๊ิบโต๊ะ
103352 นางสาว ปัณณภัสร์ ภักดีเจริญสิทธิ์
103354 นางสาว นันทนัช ยมเกดิ
103355 นางสาว กวินตรา คงเส้ง
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103356 นางสาว จริภัทร โพธิโ์พนแร้ง
103358 นางสาว ศุภรินทร์ หันสังข์
103359 นางสาว พรนรินทร์ ผาสุข
103360 นางสาว จไุรรัตน์ ญาณสูตร
103361 นางสาว จรัิญญ์นันท์ จติตะทัศน์
103362 นาง อษุณีย์ ผลบุญ
103363 นาย ศิรัส พึง่ศิริ
103365 สิบตรีหญิง ชญานุศภัฒค์ วะราหะ
103366 นางสาว อมรรัตน์ ขนอม
103368 นาย ชัชพล เทีย่งตรง
103369 นาย เกรียงไกร เอกเกื้อบุญ
103370 นาง สุภาวดี ภูจอมจติร
103371 นางสาว นิสา ภักดีจุ
103372 นาง รัชนันท์ ศรีบุญ
103373 ว่าทีร้่อยตรีหญิง วิรดี ฉตัรเงิน
103374 นางสาว วีระวรรณ ยอดโยม
103375 นางสาว ภัทรพร พดังาม
103376 นางสาว จฑุามาศ ทองนิ่ม
103377 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ ทับหลักสินธุ์
103378 นางสาว ศศิประภา กนัยาประสิทธิ์
103379 นางสาว สุทธิตา ศรีสุข
103380 นางสาว นิพาดา ทวาภพ
103381 นางสาว ศศิโฉม สีตะเถร
103382 นาง วรรณี กาวัลย์
103384 นางสาว ลักขณา สุระมณี
103385 นางสาว อญัชุลี แจง้วิจติต์
103386 นางสาว ทิพวรรณ แกว้คง
103387 นางสาว ประภาพร ผลาจนัทร์
103388 นางสาว ภัทรา แกว้ประไพ
103389 นาย วัชระ บุญเรืองจกัร
103390 นาย เอนกพงศ์ ศรีราช
103391 นางสาว นริศรา ภูครองนาค
103392 นางสาว พชัทิยา ตะเคียนทอง
103393 นาง ณิชาภา พฒันพนัธุ์
103394 นางสาว อ าพรพนัธุ์ แคนสังข์
103395 นางสาว วนิดา นามบุปผา
103396 นางสาว ธิดาภรณ์ ยนืยั่ง
103397 นาย นภัสรพี มนัสวินวิทย์
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103399 นางสาว เปรมวิกา ค าอา้ย
103400 นางสาว ธัญญารัตน์ ป้อมเสมา
103401 นาย วีระพงษ์ วิเศษภัย
103403 นาย จริะพงษ์ ยบุลศรี
103405 นางสาว สุณี แหละหมัน
103407 นางสาว กรกนก เล่ือยแพง
103408 นางสาว อารี บุญเรือง
103409 นางสาว กมลทิพย์ แกว้หาญ
103411 นางสาว ดวงใจ ออ่นสิงห์
103412 นางสาว ขนิษฐา ศิริภัทราวัฒน์
103413 นางสาว รัศมี เวียงค า
103415 นางสาว กนุจริา คงเรือน
103416 นาย ศุภกฤต อนิทร์สงค์
103418 นางสาว จ านงค์ ร่วมเชื้อ
103419 นางสาว สิรินาฎ ทิศเหนือ
103420 นางสาว เกวลิน วิยะกนั
103421 นางสาว จฑุามาศ ทวีฤทธิ์
103422 นางสาว ภัณฑิลา รุจภิักด์ิ
103423 นางสาว สุพรรษา ช่วยสม
103424 นาย จริวิทย์ พงศ์ประไพพร
103425 นางสาว กาญจนาพร สุขอบุล
103426 นางสาว รัตนภรณ์ แสงอรุณ
103427 นาง พชัราภรณ์ กติติภูมิ
103428 นางสาว นีรนุชร์ กโูน
103430 นางสาว แกว้ขวัญ โน๊ตเกรียง
103431 นางสาว สิริมน ก าแหงส่อง
103432 นางสาว อรพนิท์ พมิพก์จิ
103434 นางสาว กลุกลัยา กติิวิริยะชัย
103435 นางสาว วาริศา ปล้ืมกลาง
103440 นางสาว ธวัลหทัย ปิมล้ือ
103442 นาง ศศิธร วงค์ต้ันหิน้
103444 นางสาว ชลธิชา อุ่มอยู่
103446 นางสาว สมฤทัย ดวงสวัสด์ิ
103447 นางสาว นันท์นภัส สมเดชบุญ
103448 นางสาว นิตยา เถื่อนถ้ าแกว้
103449 นางสาว วนิดา ชื่นตา
103450 นางสาว กฤษณา ออ่นคะณา
103451 นางสาว ชุติมา บัวปัน้

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ 56 จาก 103



เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ - นามสกุล
103452 นางสาว ณัฐริกา เกตุมณี
103453 นาย ทวีศักด์ิ แกล้วทนงค์
103457 นาย ฉฐัวัฒน์ กติติอมรพฒัน์
103458 นางสาว พมิพสุ์ภา สุวรรณชาตรี
103459 นางสาว ภัทรวดี สุวรรณชาตรี
103460 นางสาว ค ามุข ดาเคน
103462 นาย ณัฐพล ม่วงเพช็ร
103463 นางสาว ภัทรา จติจ านงค์
103464 นางสาว นิชาภา รัตนพนัธ์
103466 นางสาว ธมนวรรณ จรัสศรี
103467 นาย กลุวัฒน์ อนิทร์ใจเอื้อ
103468 นางสาว เมธาวี มุขอาษา
103469 นาย ทวีทรัพย์ ธรรมสร
103471 นาง อนัญญา วันเพง็
103473 นางสาว อมุารินทร์ มีบัวทอง
103474 นางสาว คัทลียา ไพศาลสุทธารัตน์
103475 นางสาว วรารัตน์ สืบหงษ์
103476 นางสาว แพรววา บุญยิ่ง
103484 นาย นิวัฒน์ สมศรี
103485 นางสาว พรพรรณ สุดพพิฒัน์
103486 นางสาว ธิดารัตน์ จนัทรัตน์
103487 นางสาว ชัชชิมา แซ่ฟุง้
103488 นาย สุรเชษฐ์ บุญยงั
103489 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ขนัธนิโย
103491 นาง พทัธนันท์ โพธิช์ัยแกว้
103492 นางสาว สาธิกา แกว้หล้า
103493 นางสาว ภัททิยา อะนันลิขติ
103494 นางสาว พณิทุพร สืบชมภู
103495 นางสาว ภาวินี ดวงภูเมฆ
103496 นางสาว นันทวัน กนัเกตุ
103498 นางสาว สุรียพ์ร มากมาย
103499 นาย ธีรพงศ์ แกว้วงวาล
103500 นางสาว กลุสิริ พอ่สียา
103501 นางสาว นฤมล ปุนปอง
103502 นางสาว กลัยา เจริญสุข
103503 นางสาว วราลักษณ์ วาระค า
103504 นางสาว วิยะดา ราชรินทร์
103505 นางสาว เบญจมาศ ตุ้มแกว้
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103506 นางสาว มนัสนันท์ บุญมี
103507 นางสาว สุริยา โพธิเ์พิม่
103508 นางสาว ภัทรินทร์ พฒิุสุวรรณ์
103509 นางสาว ภริดา ทัศน์จนัดา
103510 นาย สุภีย์ ทองออ่น
103511 นางสาว ศิวาการ สินธุชัย
103513 นางสาว พรพมิล บุญยสัสะ
103514 นางสาว อนุชรา เสนาช่วย
103515 นางสาว สุภัสสรา เปลวเพชร
103516 นางสาว จรรยารัตน์ แดนสีแกว้
103517 นางสาว บุตรศณี แกว้เสือ
103518 นางสาว สุพตัรา นาหนองตูม
103519 นางสาว สรัลดา ศรีสมัย
103520 นางสาว ภริดา ทิพยสี์ราช
103521 นางสาว นิติยา ทองคุ้ม
103522 นางสาว ปภางค์กร เมินกระโทก
103523 นางสาว ชโลธร ไชยวรรณ
103525 นางสาว ภิญญาธร ศรีประเทศ
103526 นางสาว อาฟนีา ปฏิมินทร์
103527 นางสาว ปวีณา ปราการ
103529 นางสาว เกจ็มณี ถาสืบ
103530 นาย อรรณพ เอี่ยมสุขศรี
103531 นางสาว ศิริกรณ์ ยานสุวรรณ์
103532 นางสาว วรรณนิภา ค าปัน
103533 นางสาว กนัยารัตน์ มีศิริ
103534 นางสาว ณิชมน พนัธ์ข า
103540 นาย ไพรวรรณ ข ายวง
103542 นางสาว มณีรัตน์ ทวีสุข
103545 นางสาว เมธาศิณีย์ ล้ิมประยรู
103546 นางสาว อสิริยาภรณ์ ยกตรี
103548 นางสาว นริศรา กองวงค์
103549 นางสาว วีรดา แววทับเทศ
103551 นางสาว ช่อวิรุณ ด าโคตร
103553 นางสาว จารรี ทองน้อย
103557 นางสาว รวมลักษณ์ เรืองวงษ์
103558 นางสาว กฤตพร บุตรค าลือ
103559 นางสาว กรีติกา วงศ์วังสกลุ
103560 นาง องัคณา สุวรรณวงศ์

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ 58 จาก 103



เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ - นามสกุล
103561 นางสาว อารีย์ สวัสด์ิพล
103563 นางสาว ปวีณา หนูขาว
103564 นางสาว นิตยา สายเพยี
103565 นาย โตพร ณราแกว้
103566 นางสาว เฟือ่งฟา้ ดวงตาค า
103567 นาง นธภร คงศรีพฒุ
103568 นางสาว สุรดา เขยีวเขม้
103569 นางสาว เกศกนก ค าเพชรดี
103570 นางสาว ณัฐรินีย์ กวินเรืองกลุ
103571 นางสาว มุจลินท์ โนนสินชัย
103572 นางสาว ยพุารัตน์ นันใจยะ
103573 นางสาว ปารีดา สิมลา
103574 นางสาว นงนภัส สุธาพจน์
103575 นางสาว พมิพพ์ศิา สุธาพจน์
103576 นางสาว ธันวา ทันแล้ว
103577 นางสาว ภัทรลภา สุดโต
103581 นางสาว ภัคสุกลัย์ เกตุชู
103583 นางสาว สุพรรณษา บุญศิริชัย
103584 นาย สราวุธ สุขช่วยชู
103585 นางสาว ณัฐธิดา สุขช่วยชู
103586 นางสาว ชวิศา แกน่เรณู
103587 นางสาว อรวรรณ ไกรวิจติร
103588 นางสาว วิภา สนั่นกอ้ง
103589 นางสาว สุภาภรณ์ จนัทมาส
103591 นางสาว นันท์นภัส ทองสกลุ
103592 นาง กนกวรรณ แสงสาคร
103594 นาย กฤษณะ จ าปาเป็น
103595 นาย ธนาวุฒิ ขนุแกว้
103596 นางสาว วรรณิดา สีออ่น
103597 นางสาว ปรียาพร แซ่กง
103598 นางสาว ติยรัตน์ แตงกรด
103599 นางสาว นิรัชพร นวนจนัทร์
103600 นางสาว กฤติมา บัวหลวง
103601 นางสาว ศิรินันท์ มหาวัน
103602 นางสาว ปรียานุช ไชยทองดี
103603 ว่าทีร่ต.หญิง ศันชนีย์ มูลค าสรี
103604 นางสาว ธัญภัทร สัตรบุตร
103605 นางสาว สายฝน สิงห์อุ๊ด
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103606 นางสาว ศิริลักษณ์ แพเพชรทอง
103607 นางสาว วิลาสินี วงศ์จนัลา
103608 นางสาว วราภรณ์ สุขยอด
103609 นาง มินตรา เป๊กศรี
103610 นางสาว ปริชาติ อ่ าทอง
103612 นางสาว บงกช พกุเถื่อน
103613 นางสาว ณัฎฐ์พมิล เปียงเรือน
103615 นางสาว กชกร พกุเถื่อน
103616 นางสาว นิธิกานต์ ค าชาติ
103617 นางสาว กนัตพร ฉมิปลอด
103618 นางสาว กญัญาณัฐ ปิลอง
103619 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ปทุมวดี ทองโอ่
103620 นางสาว พรทิพย์ พานิช
103623 นางสาว ประภาพร ทองชุม
103626 นางสาว กนกวรรณ ทองทวี
103627 นางสาว ปาณัชชนก ชมเชย
103628 นางสาว อนงค์ลักษณ์ แสงจนัทร์
103629 นาย รัตน์ชพล จนัทร์สิงห์
103630 นาง เนตรนภา มากบัว
103631 นางสาว อฑัฒ์ศมน เมืองเขยีว
103633 นาย เด่นศักด์ิ ศรีอดัชา
103634 นางสาว วรินทร บุรพจติร์
103635 นางสาว วารีลักษณ์ เนียมลอย
103636 นางสาว นงลักษณ์ พมิพด์า
103638 นาย นายรัฐวิทย์ เขยีวจั่น
103640 นางสาว สุจติรา ผาบชมภู
103641 นางสาว พชีานิกา ยิ้มอยู่
103642 นางสาว รัชนิดา เอี่ยมฤทธิ์
103644 นางสาว สุริษา กนัทะวงค์
103646 นางสาว ไพจติร โกทา
103647 นางสาว สุทธิกานต์ หมายสุข
103652 นางสาว กญัญวรา พกักระโทก
103653 นางสาว จฬุาลักษณ์ นามปัญญา
103654 นางสาว อชุุกร โรจนวิภาค
103655 นาย สิทธินันท์ เค็งสม
103657 นางสาว เกศริน มุดเปีย้
103658 นางสาว อรุโณทัย ยวุโรจน์อมร
103659 นาย สมหมาย บัวเผียน
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103660 นาย ณุภัสกร อยู่สุข
103661 นางสาว อู่ทอง ถ้ าทอง
103663 นางสาว นฤมล ทองผาสุข
103664 นาย ประดุลย์ สีลาปัง
103665 นางสาว ขวัญเมืองพงิค์ มาณะจกัร
103668 นาย ธวัชชัย ควรร าพงึ
103669 นางสาว ธาราทิพย์ วงศ์แสน
103670 นางสาว สุธิษา พรมเวียง
103671 นาย พนูศักด์ิ พาทีทิน
103672 นางสาว สุภาภร นวนทอง
103673 นางสาว หัสญา ไชยปัญญา
103676 นางสาว ทิพยธ์ิดา เรืองกลู
103677 นาง สุนารี สุทธิวิภาดี
103678 นางสาว สุภาพร ชอบมณีแสง
103679 นางสาว กฤตติกา ช่อประพนัธ์
103680 นางสาว สุพรรษา กวางทู
103681 นางสาว วิภาพร ค าหล้าทราย
103682 นางสาว จฑุารัตน์ เจริญผล
103684 นางสาว ชื่นจติ จนัทร์ขจร
103685 นาง อาณัติญาณ์ ศักด์ิเมธาจริกจิ
103688 นางสาว ชดาพร ราชิวงศ์
103689 นางสาว นริสา เรืองศักด์ิ
103690 นางสาว ปวีณา หล าสะ
103691 นางสาว เสาวภาคย์ หล้าแกว้
103693 นางสาว สุวรรณรัตน์ โพธิบุตร
103695 นางสาว ชัญญา คุ้มม่วง
103696 นางสาว ยพุารัตน์ ปัน้หุน่
103697 นางสาว ดวงวัน จนิดาสวัสด์ิ
103699 นาย มณเฑียร ค าตอน
103700 นาง พรชนก สุธรรม
103701 นางสาว บุษกร จิ๋วแกว้
103702 นาย ณัทคุณ สุธรรม
103704 นางสาว อาภาพร เตต๊ะวา
103705 นางสาว ตรีญาภัคร์ บุญไชยยงค์
103706 นางสาว นงนภัส อนิทร์ช านาญ
103707 นางสาว เกวลิน สงวน
103708 นางสาว กนัยารัตน์ กล่ินมาลา
103709 นางสาว ศิลาณี พนูนาค
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103710 นางสาว นารีรัตน์ เดือนฉาย
103711 นาย กติติชัย โล่ห์สุวรรณ
103712 นาย เจษฎา ต๊ะทะนะ
103713 นาย ธัญญะ มั่งนิมิตร
103715 นางสาว ณัฎฐณิชา วงศ์ไชย
103716 นางสาว อรัญญา ยบุลพนัธุ์
103718 นาย รัฐศักด์ิ เอี่ยมโฉม
103719 นางสาว วิบูรณ์รัตน์ หลวงแสง
103720 นางสาว สุนิสา แหงมดี
103721 นางสาว ชฎากานต์ เกดิประเสริฐ
103724 นางสาว สิโรรัตน์ เพชรศรี
103725 นางสาว กานต์สุรีย์ เหล็กกล้า
103726 นาง วิชชุดา เสริมสาย
103727 นางสาว เพญ็ศรี ขาวนิ่ม
103728 นาง ขวัญดี ยอดค า
103729 นางสาว ชลียา ชัยสิทธิ์
103730 นางสาว ศิรินทร์ มินทมอน
103732 นางสาว สุภาพร ชัยยนัต์
103733 นาย สุทธิพงษ์ เมืองมูล
103734 นางสาว ดวงใจ ชัยยนัต์
103737 นางสาว อลิษา เทพสุวรรณ์
103739 นาย ณัฐพงศ์ สถาพรพนัธ์
103740 นางสาว กาญจนา คชชีพ
103742 นางสาว วรณัน ตันโลห์
103743 นางสาว สมฤดี ศรีทอง
103745 นางสาว เบญจมาส ช้าเบ็ญจา
103750 นางสาว ณัชค์สมิน รุ่งสิริโชคดี
103751 นางสาว นัตญา ฤทธิศักด์ิ
103752 นางสาว อลิษา พริิยะธรรม
103753 นาย วิวัฒน์ แสนสีแกว้
103755 นางสาว ชนัฐกานต์ ปานมาก
103756 นางสาว ภนิตา สังเมฆ
103757 นางสาว ซามีลา ดอปอ
103758 นางสาว ญาวีตา มะหลี
103759 นางสาว วรวรรณ อนุรักษ์
103760 นางสาว อรพรรณ มั่นแยม้
103761 นางสาว กนัภิรมย์ จนีเจอื
103762 นางสาว อภิชญา บุษบา
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103763 นางสาว ภัทราภรณ์ แยม้ชู
103764 นางสาว วริศรา ส าอางค์อนิทร์
103765 นางสาว อารี ไทยสมัคร
103767 ส.ต. ธนทัต หนูหอม
103769 นางสาว ธัญกร อาจทวีกลุ
103771 นาย ณภัทรษกร ทับทิม
103772 นางสาว ศิราภรณ์ ใจห้าว
103773 นาย บุญฑริก ยางศรี
103775 นางสาว วรรณกร ศรีโยหะ
103776 นางสาว บุษรินทร์ จริตรัมย์
103777 นาง จามจรีุ ณ สงขลา
103778 นางสาว วารุณี เพช็ร์ผ้ึง
103781 นางสาว สุดา เพชรทีว่ัง
103782 นางสาว ณัฎฐิตา สวนศรี
103784 นางสาว จดิาภา จนิรักษ์
103785 นางสาว สิริรัตน์ เอื่อมเยน็
103786 นางสาว พรรณี นาคโค
103787 นางสาว นัทรียา หมัดอาด้ า
103790 นางสาว พรรณี ทานา
103792 นาง ณิชกลุ ชวาลจ าเนียรวงค์
103794 นาย วุฒิไกร แนวโสภี
103795 นางสาว พลอยนภัส จนัทศรี
103796 นางสาว สุภาพร สุดดี
103799 นางสาว ธนัยนันท์ จนัทร์หอม
103800 นาย ยทุธการ โตไทยยะ
103801 นางสาว อนัญธนา คงทน
103804 นางสาว นารีรัตน์ บุญจนัทร์
103805 นาย รชต จนัทร์สุพนิ
103806 นางสาว ปัญฑารีย์ ชุมพล
103807 นางสาว ศิริลักษณ์ ขมุทอง
103808 นางสาว ยธุิดา บุรีงาม
103809 นางสาว ชญานิษฐ์ ไทยเจริญ
103810 นางสาว จฑุารัตน์ ธูปโชติ
103811 นางสาว กานดา ตรีสุวรรณศานต์
103812 นาย พเิชษฐ ภมรกลุ
103813 นางสาว ประไพพมิพ์ อนิต๊ะเทพ
103814 นางสาว วิไลภรณ์ ยางนอก
103816 นางสาว เรณู คันทะรส
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103819 นางสาว ณัฐวรรณ ตันสกลุ
103821 นางสาว พรวษา หวะสุวรรณ
103822 นาง ศิรินทร์ กงเพชร
103823 นางสาว นุชนาฏ หอมหวาน
103824 นางสาว สะใบทอง ฤาชา
103825 นางสาว สุภาวดี น้อยสงวน
103826 นาง เกศมณี แหล่ทองค า
103827 นางสาว พชัรี แสนพะวัง
103828 นางสาว หัทยา ตงสาลี
103829 นางสาว วิภาทิพย์ ไทรสุวรรณ
103831 นางสาว ปริยากร สาระค า
103833 นางสาว ศิริพร แสงศรี
103835 นางสาว ทิพยา อนันทยานนท์
103836 นางสาว กนกรส จอ้ยเจริญสุข
103837 นางสาว ชุติมา พานสีทอง
103838 นางสาว ดารารัตน์ วงค์เดช
103839 นางสาว ขนัเงิน แสงทอง
103840 นางสาว สุภาวดี นันทกจิ
103841 นางสาว พชัรี ศรีวิลัย
103842 นางสาว ธิดารัตน์ ตราชื่นต้อง
103843 นางสาว เกศินี ศิลาแรง
103844 นาง ชลนิภา ค าเรืองศรี
103845 นางสาว วิลาวัล เดชคุณมาก
103846 นางสาว อญัชลี ทองดี
103847 นางสาว ปิยธิดา บัวหลวง
103848 นางสาว ปัทมพร อิ่มเอบิ
103849 นางสาว กญัญพชัร สุกใส
103855 นางสาว ลฎาภา นาวาล่อง
103856 นางสาว ฐาณิฎา ลุขาวรรณ์
103857 นางสาว ชลัทภรณ์ ยิ้มโสด
103858 นางสาว ธัญญลักษณ์ เกตุมณี
103859 นางสาว นนทิยา ก าจดัภัย
103860 นาง ปริชาติ ไชยทองศรี
103861 นางสาว ศุภัชฌา นิราราช
103863 นาง เกศกนก สายสิงห์
103864 นางสาว ศุภพร ฝ่ายพมิาย
103865 นางสาว สุภาพร ยนืยงค์
103866 นางสาว รัตนา วิหค
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103868 นางสาว วริษา วิทยาดีมาก
103869 นางสาว ญาณิศา ทองสุทธิ์
103870 นางสาว นาซีเร๊าะฮ์ ทองเส้ง
103872 นางสาว อภิุญญา ครองใจ
103873 นางสาว พศิฌากร อปูทอง
103874 นาย สุรศักด์ิ แสนโสม
103875 นาง นิษา อนิทร์พลู
103877 นางสาว เจริญพร สมบูรณ์
103878 นางสาว พรพมิล จโิสะ
103882 นางสาว สุพรรษา ท าสวน
103883 นางสาว อลิสรา จบฤทธิ์
103884 นางสาว อรวรา รัตนะ
103886 นางสาว พชิญาพร แกว้กาฬสินธุ
103889 นางสาว จริยา อ่ าครอง
103890 นางสาว ภูณิษศา บัวจนัทร์
103891 นางสาว กญัญาภัทร แร้นพมิาย
103892 นางสาว เจนจริา ลาภจติ
103894 นางสาว วิภาดา เฉลียวศิลป์
103895 นางสาว เจยีระใน ศรีครซ้าย
103896 นางสาว ชนัญชิดา หวายสันเทียะ
103899 นาย กติติศักด์ิ เป่าดี
103900 นางสาว อมุาพร ทัพซ้าย
103901 นางสาว วิชชุดา จนัทร์ขาว
103902 นาย จรีะพนัธ์ เจยีรสถติย์
103904 นางสาว กรรณภัทร ค าเรือง
103906 นางสาว เบญจมาศ ยี่โถหุน่
103908 นางสาว รุ่งนภา อตุมะแกว้
103909 นางสาว วิชุดา สิทธี
103910 นาย อนุชิต โชคสวัสด์ิ
103911 นางสาว สุภาภรณ์ สุนทรารักษ์
103912 นางสาว ฐิติมา อึ่งปัญญา
103913 นาง สุภารัตน์ วรพนัธ์
103916 นางสาว ณัชชา เชื้อตา
103917 นางสาว นุชธิดา หอมหวล
103919 นางสาว พรพมิล พงษ์โสภณ
103920 นางสาว กนัยาวีร์ เนาว์ศรีสอน
103921 นางสาว ภัสสร วิลาวรรณ
103924 นางสาว ณัฐติกานต์ ยะไข่
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103925 นางสาว หนึ่งฤทัย จงไกรจกัร์
103926 นางสาว ศรินยา ธิวงค์
103930 นาย กติติพงศ์ คงเจริญ
103931 นางสาว นิตยา ผิวเงิน
103932 นางสาว กนัยาลักษณ์ ปวงสุข
103933 นางสาว พรพมิล สุวรรณบุตร
103934 นาย วิชัย มะลัยทอง
103935 นางสาว กรรณิการ์ พทิักษ์วศิน
103936 นางสาว ชญาดา ปัญญาธรรม
103937 นางสาว ณัฎฐธิดา สายประสาท
103938 นางสาว พชันี การไชยแสง
103940 นางสาว มยรีุ เทพกินั
103941 นางสาว สุปรียา มูลสาร
103945 นางสาว สุพชิญนันทน์ วรางค์ศิริ
103948 นางสาว ทศพร ดอกสนธิ์
103949 นาย ศุภฤกษ์ ช านาญราช
103950 นาย กรณกฤต ตองกระโทก
103951 นางสาว ศศิวิมล กจิฉนวน
103952 นางสาว ธิดารัตน์ วงค์สิงห์แกว้
103953 นาง สุชาดา รีไพโรจน์
103954 นางสาว ชญานิศ รุ่งรักษา
103955 นางสาว ณัชชา อภิสิริคุณาธิป
103957 นางสาว พรพรรณ ทิพยเนตร
103958 นาย ณัฐพล ระบือนาม
103959 นาย ภัควี เอี่ยมวิจติต์
103960 นางสาว ศันศนีย์ ปากคูณ
103963 นางสาว ปวีณา แสนยางนอก
103964 นางสาว วิภารัตน์ เขม็แกว้
103965 นางสาว มาซือกะห์ ละแม็ง
103967 นางสาว กณัฑิมา วิมล
103968 นาย พฒันากร ไชยสัตย์
103969 นางสาว สุกลัยา ภักดี
103970 นางสาว ญาณิศา บุญช่วยธรรมกจิ
103971 นางสาว กญัญาณัฐ สังขสุ์ข
103972 นาง ชุลีพร ปันโทะ
103973 นางสาว ธนิสรา บุษบา
103975 นางสาว นวพร ภูสมที
103977 นาย ไชยวุฒิ โมทอง
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103979 นาง ไพรินทร์ ภูนาวรรณ์
103981 นางสาว พรรณิพา ดงแกว้
103982 นางสาว วิภาสิณี อนิต๊ะวิภาค
103983 นางสาว ดอกคูณ พนัแสน
103984 นางสาว เกษร สีพลชุม
103988 นาง พรรณวดี ค าสอน
103989 นาย สมปิติ เกษมวิลาศ
103990 นางสาว พมิพพ์ชิชา อนิทรารัตน์
103991 นางสาว พไิลลักษณ์ แยม้อยู่
103993 นางสาว ณัฏฐพร กาสา
103994 นางสาว เจะ๊รอกเียาะ สาเมาะ
103995 นางสาว อภิญญา โสภาน้อย
103996 นาย วุฒิภัทร ปานนาค
103997 นางสาว สิริพร กล่ินสุคนธ์
103998 ว่าทีร้่อยตรีหญิง บุษรา ทิมหิน
103999 นางสาว สายใจ พุม่สลิด
104000 นาย ธนกร ชุ้นตระกลู
104001 นาง รัตนา จนัทะสิงห์
104002 นางสาว จนัทร์ฉาย เหม็งกลุ
104003 นาย ณัฐภัทร งามดี
104004 นาย ศุภณัฐ เทียมทอง
104005 นางสาว สุริญญา อปุระกลุ
104006 นาย ศรชัย เอื้อผลบุญ
104009 นาย สมชาย สะภานิล
104010 นางสาว วิภาวดี นารี
104011 นางสาว สุพตัรา ไพหนูสี
104012 นางสาว สุเรขา ไพหนูสี
104013 นางสาว ชินัญญา พรมศิริ
104015 นางสาว เบญจมาศ ยนืยง
104016 นาย ภูริวัจน์ พทุธิบุณสิทธิ์
104017 นางสาว ศริตา เพยีรมาก
104019 นาง กฤตพร พฒันกลุ
104020 นางสาว ศิรินทิพย์ หูเขยีว
104021 นางสาว อบุล วรชินา
104023 นางสาว สลิลทิพย์ สมค า
104024 นาง ปิยนันท์ บุญเทวี
104026 นางสาว สุพตัรา ชูช่วย
104027 นางสาว ออ้ยทิพย์ กมลมาลย์

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ 67 จาก 103



เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ - นามสกุล
104029 นางสาว รสริน ทนันไชยชมภู
104032 นางสาว สุริยารัช อู่อรุณ
104034 นางสาว พรอไุร แยม้เมืองไชย
104035 นางสาว อานุลักษณ์ ผดิชะมนทน
104036 นางสาว พมิพพ์ร พกุนุ่น
104038 นางสาว กสุุมา รอดมณี
104040 นางสาว นฤมล บุญยรัิญ
104041 นางสาว สุภัทศรา สิงห์ชู
104042 นางสาว จรีุรัตน์ ปรีชานนท์
104043 นางสาว นูรไอนี ช่อสามารถ
104044 นางสาว พนูทรัพย์ ไทยวรยทุธทร
104047 นางสาว ภารดา เหล่าศรี
104049 นางสาว จรัิฐิติกาล พจน์โรจนอ าพนัธ์
104051 นางสาว วรินทร ศรีสุนทร
104052 นางสาว ธัญชพชัร์ วรภัทร์พนูศิริ
104053 นาย ฑีรชาติ อึ้งศรีวงษ์
104055 นางสาว พรทิพย์ รุ่งสว่าง
104056 นางสาว ประทุมทิพย์ โพธิสุวรรณ
104057 นางสาว นงเยาว์ ตัวเสาร์
104058 นาง อญัธิญา สนิทกลาง
104059 นางสาว เยาวลักษณ์ มิ่งสูงเนิน
104060 นางสาว อมิตรา ผันอากาศ
104061 นางสาว คัทลียา พลโคกกอ่ง
104062 นางสาว มุทิตา ผายเงิน
104064 นางสาว ศิรดา ศรีดี
104065 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ตรีรณา มารัตน์
104066 นางสาว สุุพตัรา รู้ยนืยง
104067 นางสาว นฤมล นิตยพล
104070 นางสาว ทองสุข จนัทา
104071 นาย เจตฎิลก ศรีโยหะ
104073 นาย อนิทนนท์ ชมดี
104074 นาย ธนวัฒน์ ศรีโยหะ
104075 นางสาว รุ่งฤดี ทองสงค์
104077 นาย ศตวรรษ ท้าวพา
104078 นางสาว ศุทธนุช จนิดามืด
104079 นางสาว ณัฐธนกาญจน์ เชื้อทับทอง
104081 นางสาว จฑุามาศ เขยีวส่งเสริมสุข
104082 นางสาว อรทัย บุทธิจกัร
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104084 นางสาว ปาดีละห์ แม
104085 นางสาว ภคพร พว่งสวัสด์ิ
104086 นางสาว ณัฐนันท์ ทองทิพยรุ์จภิาส
104090 นาง วรรณวิภา ชาญชน
104092 นางสาว ธนิยาณัฐ บุญกล่ า
104094 นาง จรูญรัตน์ ตนยะแหละ
104096 นางสาว ธัญธิตา คุระเอยีด
104097 นางสาว มัณลิกา ทองเรือง
104099 นาง พร้อมจติต์ ไชยสุวรรณ์
104101 นางสาว ปวริศา รัดแมด
104102 นางสาว ศิริขวัญ เกตุสะอาด
104103 นางสาว ศิริวิมล หาริแสง
104104 นางสาว ภานุมาศ ทิพยส์ม
104106 นางสาว ปวีณา ศิริองัคณาไชย
104107 นางสาว เบญจมาภรณ์ บุญจนัทร์
104110 นางสาว ยวุรรณวดี มั่นธัมมา
104112 นางสาว มุกส์กณัญา ตะนุสะ
104115 นางสาว สุดารัตน์ หอมหวล
104116 นางสาว รอหานา บือราแง
104117 นางสาว กรรณิการ์ ม่อมพะเนาว์
104118 นาย ท านอง ต้นจนัดี
104119 นาง เสาวภา วงค์ห้อ
104120 นางสาว ปิยวรรณ คึมยะราช
104121 นางสาว นันท์นภัส แพงมา
104122 นางสาว ขวัญพฒัน์ ธรรมเทีย่งธรรม
104123 นางสาว รุจรัีตน์ เครือค าแกว้
104124 นาย สุพศิน จมุเอย้
104125 นางสาว ธัญญลักษณ์ สัญญา
104126 นางสาว วรัสยานันท์ โสภารักษ์
104127 นางสาว วิชุตา ชาภักดี
104128 นาง กรวราณ์ เต็มสงสัย
104129 นางสาว มนภรณ์ ผะอบทอง
104130 นางสาว ณัฐฐพร นวลศรี
104133 นางสาว สุภาวดี กงกาเลียน
104134 นางสาว เบญจมาศ อดุมเพญ็
104135 นางสาว พชัรินทร์ ทองจ าปา
104139 นางสาว สุจติรา ดีทิพย์
104141 นางสาว อมรพทิักษ์ อนิตะนัย

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ 69 จาก 103



เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ - นามสกุล
104142 นางสาว จารุณี อุ่นเรือน
104143 นางสาว บุศรารักษ์ ศรีอนิทร์
104144 นางสาว กมลวรรณ คนกล้า
104146 นางสาว นุรวาฮิดา เจะและ
104147 นางสาว พรชนก สอนศักดา
104148 นางสาว ปวีณา ปะนามะกา
104150 นาย จกัรพนัธ์ มินยง
104151 นางสาว ณัฐณิชากลุ บุญทอง
104152 นางสาว ชไมภรณ์ เพช็รรอด
104153 นางสาว พรชนก สุขเจริญ
104154 นางสาว กาญจนา โพธิวัน
104155 นางสาว นพมาศ มหาดไทย
104157 นาย พงศธร มีสุข พงศธร มีสุข
104162 นางสาว สุธิษา สังขสุขมุ
104163 นางสาว ชนากาญจน์ วรรณประพฒัน์
104165 นาย สมประสงค์ สวิงรัมย์
104166 นาย เกยีรติยศ ฉตัรหิรัญ
104167 นาย อนุสรณ์ อณุาพรม
104168 นาง อมรรัตน์ ข าช้าง
104169 นางสาว รัตนาภรณ์ หอมบุบผา
104170 นางสาว รัตนา เขม็พงษ์
104171 นางสาว วิลัยพร พศิสุวรรณ
104172 นางสาว จนิตหรา ธงโบราณ
104173 นางสาว ฐิติพร บุญเรือง
104174 นางสาว ฑัณฑิกา จนัทวงศ์
104175 นางสาว นันท์นภัสธ์ จนัทร์ยวง
104176 นางสาว กญัญารัตน์ จนัโสภา
104177 นางสาว กมลวรรณ เจริญศรี
104178 นาย ภานุวัฒน์ จติรมาศ
104180 นางสาว ณัฐธิดา ทองเพญ็
104181 นางสาว ปวรวรรณ ดวงสนิท
104185 นางสาว วิชุดา พลเศษ
104186 นางสาว นาฏติยา พรมมาอนิทร์
104187 นางสาว นัฐมล กสิวัตร
104188 นางสาว สุดาทิพย์ พรหมหาราช
104189 นางสาว ณัฐกานต์ จลุพงษ์
104190 นางสาว ชนิดา ยอดเอื้อ
104191 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สายใจ กนัทะวงศ์
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104192 นางสาว อรปรียา วรโยทร
104193 นาย นิธิโรจน์ กองแกว้
104194 นางสาว วรรณศิริ เสือน้อย
104195 นางสาว ตติยา หลุมทอง
104196 นางสาว ชรินทร์รัตน์ พรมพชิัย
104197 นางสาว นูรีดา ฮะซา
104198 นางสาว ญาณิศา ทรวงหิรัญ
104199 นางสาว รัตวัน ปิยจนัทร์
104200 นางสาว ศุภกาญจน์ ไม้แกน่จนัทร์
104201 นางสาว มาริสา วิรัตติยา
104202 นางสาว นวลจนัทร์ โยธามาตย์
104203 นาง อณัญญา หนูวงษ์
104204 ว่าทีร้่อยตรี อวิรุทธิ์ ทรัพยบ์ุญ
104205 นางสาว อรุณลักษณ์ บุญยิ่ง
104207 นาง อริศรา บุตตะ
104208 นางสาว จนัทิมา แขง็แรง
104209 นาง เสาวลักษณ์ เอยีดเหล็น
104211 นางสาว ปองทิพย์ แจม่แจง้
104212 นางสาว กญัญาภัทร สุขกลุ
104213 นางสาว สุภัค มากกลู
104214 นางสาว ทิวาพร ประหยดัทรัพย์
104215 นางสาว วศินีภรณ์ นาคสิงห์
104217 นางสาว ปราชญ์ธิดา ศิริสุนทร
104219 นาย ฉตัรฏรากร เพชรมาก
104221 นางสาว มธุรดา พุม่ไสว
104222 นางสาว หทัยชนก ติรัตนนิธิกลุ
104223 นางสาว ณัฐริกา จกัรไชย
104224 นางสาว ผาณิตา เหมือนใจ
104225 นางสาว ทิพวัลย์ จาบทอง
104227 นาย ธงไทย ปานทองมาก
104228 นาย วราศิฎฐ์ แสนวิเศษ
104229 นางสาว ลิตตา ปอยทอง
104231 นางสาว สุนิสา รักษา
104233 นางสาว พรีนุช พวงทอง
104234 นางสาว กชกร จ าปาสิทธิ์
104237 นางสาว ณพาพร บุตรพรม
104239 นาง พชัวลัญข์ สุพร
104240 นางสาว เยาวพาณี พาลเพงิ
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104241 นางสาว ชมพนูุท กญัญาสาย
104242 นางสาว สรัลชนา แสนศรี
104243 นางสาว พชัริญา เพยีรชนะ
104245 นางสาว ปภัสสร ศรีสุพรรณ์
104246 นางสาว ปุณยนุช โพธิสว่าง
104248 นางสาว สุกญัญา มณีโชติ
104249 นางสาว ปวีณา ชูบัวขาว
104251 นาย ณัฐวรางกลู อทุุมพร
104253 นาง หทัยรัตน์ เอี่ยมแดง
104254 นางสาว วิภาวดี สมสกจิ
104255 นางสาว องัค์วรา อนิต๊ะใจ
104256 นางสาว ชุติมันต์ มหาทอง
104257 นางสาว สิราลักษณ์ เขยีนนา
104258 นางสาว ประภาสิริ หลีน้อย
104260 นางสาว ดวงจนัทร์ บริสุทธิ์
104261 นางสาว อรุณี คล่องรักสัตย์
104263 นางสาว สุพตัรา หวังผล
104264 นางสาว สมัชญา สายสกล
104265 นาย ณัฐพล พระเวก
104266 นาง ธัญยรัตน์ พณิชธนบูรณ์
104267 นาย กติติภพ จาตุรงค์กร
104270 นางสาว มาลินี ส่งเสริม
104271 นางสาว วรัญธิดา พทุธิเมืองชื่น
104272 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ธันยช์นก แยม้สว่าง
104275 นางสาว สุรีรัตน์ แรงคง
104277 นางสาว อลิสา ปิน่ทอง
104278 นางสาว พรรณวจี เพง็สกลุ
104279 นางสาว ณัฐณิชา ห้อยยี่ภู่
104280 นาง วัลลิกา พรหมมินทร์
104281 นาย พรศักด์ิ บรรจงดัด
104282 นางสาว ฤทัย สระประไพ
104284 นางสาว สุภาภรณ์ ไทรทอง
104285 นางสาว ฉนัทิศา สกลุพนัธุ์
104286 นางสาว เพญ็ประภา พอ่ค้า
104288 นางสาว ชุติมณฑน์ สมรับ
104289 นางสาว ดวงฤดี ไพรบึง
104290 นางสาว สิริวิภา เพิม่พร
104291 นางสาว สุพรรณี โพธิด์ก
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104292 นางสาว ภาวิณี แสงสุวรรณ
104294 นางสาว โสภิญา ยิ้มแยม้
104295 นาย เหมราช มาตวังแสง
104296 นางสาว สุภาพร ครูหงษ์สา
104297 นางสาว กนกพร สามยาม
104298 นางสาว อญัชลี มาลา
104300 นางสาว แวนาปีซะห์ อาแว
104301 นาย ธนากร ชาเหลา
104302 นางสาว สุนันทา ค าเรืองศรี
104303 นางสาว พมิพดิา ผะอบเหล็ก
104304 นางสาว จนัทร์จริาภรณ์ เขยีวรจนา
104305 นางสาว วิชุดา มณีกนัตา
104306 นาย วีรยทุธ์ บุญศรี
104307 นาย ธนธัส พติับูรณ์
104308 นาย บุญญฤทธิ์ เสาวพนัธ์
104309 นางสาว วราภรณ์ ระงับพศิม์
104310 นาย ธัญรดล ศรีมาลา
104311 นาย วีรวุฒิ บุญศรี
104312 นางสาว วรภา เหล็กสูงเนิน
104313 นางสาว วราภรณ์ เล้าพรพชิยานุวัฒน์
104314 นาง ไอรดา ฮานาฟี
104315 นาย ศิวพนัธ์ ศิริสายณัห์
104317 นางสาว สุดารัตน์ อตุธะค า
104318 นางสาว พชิชานันท์ ชลภักดี
104319 นาง ธรรยามล ทุมมา
104321 นางสาว ณิชารีย์ แกว้มณี
104322 นางสาว ขนัติศรี พรหมมี
104323 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุดารัตน์ อาทิตย์
104324 นาย ชายตะวัน แกว้เขยีว
104325 นางสาว ประภัสสร อยู่เหยา้
104326 นางสาว นฤมล ชัยปัน
104328 นางสาว ธัญลักษณ์ นิตยใ์หม่
104329 นางสาว ไพริน จนัทา
104330 นางสาว สุดารัตน์ จนีเต็ม
104331 นางสาว จริาพร โพธิษา
104332 นางสาว จติตรา แต้มทา
104333 นางสาว ตวิษา โปร่งชาย
104334 นาย ลภัสกร กวีวัฒน์
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104336 นางสาว องัศดา สิงหะพล
104337 นาง นารีรัตน์ จรรยา
104338 นางสาว นิรมล รักโข
104339 นางสาว ปล้ืมกานต์ ต้นมณีรุ่งโรจน์
104341 นางสาว กติิญา ฝ่ังทะเล
104342 นางสาว มาลินี ราษี
104343 นาย ศราวุธ เชิงดี
104344 นางสาว อญัธิชา อนิทรวิชัย
104346 นางสาว วินะภา โต้เพชร
104347 นางสาว สุกญัญา แสงไชย
104348 นาย พรพรม พนัธ์ชัย
104350 นาย ประกติ คล้ายประยรู
104351 นางสาว จริยาภรณ์ ภาระมามร
104352 นางสาว นิภาทิพย์ หนูช่วย
104353 นางสาว กวิสรา หุน่พทิักษ์
104354 นางสาว เพญ็พร รอดพนัธ์
104355 นาย ชัชนันท์ น้อยกรุต
104356 นางสาว อษุามณี เชิดชู
104357 นางสาว ภัสรา งามเลิศ
104358 นาย กฤษฎา ด าหมื่นศรี
104361 นางสาว วราลักษณ์ โพธิท์อง
104363 นาง ปนัดดา เสาเกลียว
104364 นางสาว วารุณี ปันแดง
104365 นางสาว ปฐมา ส่องรอบ
104366 นางสาว รุจปิระภา พฒุธา
104367 นาง บุษญา ธรรมราช
104368 นางสาว ทิพวัลย์ เล็กกลุ
104370 นาย ละมัย วงละคร
104371 นางสาว กานดา รัศมี
104372 นาง พไิลวรรณ ข ายา
104373 นางสาว พนิดา บุตทศ 
104375 นางสาว ชมพนูุช พวงรัตน์
104376 นาย ชวัลดนย์ ละมุนนอก
104377 นางสาว ภักดีมาตุ กด่ิวน
104378 นางสาว อรอมุา แกว้ส่ง
104379 นาง พนิดา นกจนัทร์
104380 นาย วรโชติ บุญพานิชย์
104383 นางสาว จฬุาพร ถาวงกาง
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104384 นาย ครรชนะ แสนสวัสด์ิ
104386 นางสาว ผกาพนัธ์ ชอบค้า
104387 นางสาว ยพุดี จนัทาบุตร
104388 นางสาว อมัรา นิลฉวี
104389 นางสาว สมใจ ผลาเกษ
104391 นาย ทศพล ทองเกดิหลวง
104393 นางสาว สุธาทิพย์ แตงนน
104394 นางสาว ยพุนิ กล่อมใจ
104395 นางสาว ซาบีเราะห์ หะยตีาเยะ
104396 นางสาว ธนภรณ์ พรมรี
104398 นางสาว จริยา สิงห์ทองลา
104399 นางสาว ภวรรณตรี แสนบุญ
104400 นางสาว วรลักษณ์ แกว้เพชร
104401 นางสาว สุมาลี กองแกว้
104402 นาย ธวัชชัย ทองอิ่ม
104403 นางสาว เจนจริา จนัทร์โนน
104405 นางสาว นันทนัช โจระสา
104406 นางสาว อรุณี ภูมิสาร
104407 นางสาว ธัญญลักษณ์ ประเสริฐ
104408 นางสาว ปุญญาพร องึพนิิจการดี
104410 นางสาว เกวลีย์ สุขช้ า
104411 นางสาว ชนรดา แพแสง
104412 นางสาว อนิญชญา ฟุม่เฟอืย
104414 นางสาว น้ าฝน จนิาเทีย่ง
104416 นาง นภารัตน์ พาริตา
104418 นาง กลัยกร ขนัเงินธัญวัฒน์
104420 นางสาว สุนิตรา จอมไกร
104422 นางสาว วสุกาญจน์ ปราณี
104423 นาย วัชรินทร์ ผาดผ่อง
104424 นางสาว สุขมุาล สุดทองคง
104425 นางสาว ปริยากร ภูสุ่วรรณ์
104426 นางสาว สุวรรณี แสงสุดตา
104428 นาย ธีรวุฒิ เวียงธรรม
104429 นางสาว วราภรณ์ เจริญสง่า
104430 นางสาว เมธินี ชุมพล
104431 นางสาว มาริสา ฉ่ าชื่น
104432 นางสาว ภัณทิชา อ านวยวิทยากลุ
104433 นางสาว พวงประภา ต้นศรี
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104434 นางสาว ยาวารี ดาเล็ง
104440 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ ทัตวิชญาชลกลุ
104441 นาง อมรรัตน์ เพง็ผอม
104442 นางสาว กรรณิกา หนูเสน
104443 นางสาว แวนูรีดา แวยโูซะ
104444 นางสาว ศริณทรา เประกนัยา
104445 นางสาว อาณีรา มูดอ
104446 นาย วินัย เประกนัยา
104447 นางสาว ฟาตีเมาะห์ เจะ๊ปอ
104448 นางสาว สบาไพ สดรัมย์
104449 นางสาว สุฑามาส ตู้ค ามูล
104450 นางสาว ศิวพร จติร์ระวัง
104451 นางสาว สุนิภรณ์ ศรีหะรัญ
104452 นางสาว สุนีย์ กจิจะ
104453 นาย ทินกร ชื่นมาก
104455 นางสาว สุรีย์ กจิจะ
104456 นาง จนัทร์ทิรา ทองยั่งยนื
104457 นางสาว มาดียะ๊ กาแลซา
104459 นางสาว อารีลักษณ์ ทองหลาง
104460 นางสาว ฤทัยรัตน์ เจริญยิ่ง
104461 นาง วิไลวรรณ พลิากลุ
104462 นางสาว นภสร ถาวรวงศ์
104463 นางสาว รอฮานี กาแลซา
104465 นางสาว ดวงหทัย สุระเสน
104468 นางสาว ผุสดี กองจนัทร์
104470 นางสาว กรรณิการ์ ศรีเจริญ
104471 นางสาว สุเมธิณี ตามสีวัน
104472 นาย ชนะชล สุต๋าค า
104473 นางสาว พมิพา บุญชู
104474 นางสาว อกัษรินทร์ สมคิด
104475 นางสาว หทัยทิพย์ ฮงศรีนารถ
104476 นางสาว จารุภา ชื่นอยู่
104477 นางสาว ณัฐกนัย์ อคัรกมลวรชัย
104478 นางสาว เฉลิมพร นันทเพชร
104480 นางสาว กนัติยา ธนบูรณ์วาณิช
104481 นางสาว ศิริวรรณ นาคพงษ์
104483 นางสาว ปิยวรรณ สุดประเสริฐ
104484 นางสาว สุภาสินี เมืองสุวรรณ์
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104485 นางสาว ทัศวรรณ พนัธ์นาค
104486 นางสาว นูรไอนี ละฮา
104487 นางสาว เบญจรัตน์ คันศร
104488 นางสาว วรัญญา อธิวาส
104489 นางสาว เพชรรัตน์ ปัญญาชน
104490 นางสาว นภา ขานเกตุ
104491 นางสาว สิรภัทร โภคสมบัติ
104494 นางสาว กลัยา สุคนธะ
104495 นางสาว ปัณณภัทร สิมมะลี
104496 นาง เสาวภา ทองโปร่ง
104498 นางสาว สร้อยสุดา ดีไสล
104499 สิบเอก วรศักด์ิ พรหมสถติย์
104501 นางสาว นิรอยดา สาและ
104503 นางสาว พชัรนันท์ พรหมพะเนาว์
104504 นางสาว ธัญญาภรณ์ กาดกอง
104505 นางสาว ปาริชาติ ธิหมุด
104507 นางสาว วนิดา เสนาคง
104511 นาง นุชนาฎ ฝ่ายขนัธ์
104515 นางสาว ศิริพร แสงนคร
104516 นาย สหพฒัน์ ลิมปพนาทอง
104518 นางสาว บุหลัน พรรคทิง
104519 นางสาว ธิดารัตน์ เบ้าอาสา
104520 นางสาว ปาริมา ตาแสง
104521 นางสาว แพรวพรรณ ผิวขาว
104522 นาย เอกพงษ์ ลาเกี้ยว
104523 นางสาว เบญจมาภรณ์ ศรีน้อย
104524 นางสาว สินาพร บุญยงั
104525 นางสาว บัณฑิตา คุ้มแสง
104526 นางสาว อนงค์ โมลานิล
104527 นางสาว สิริยา มะสะกลุ
104529 นาย ณัฐพงศ์ พลพพิฒัน์
104530 นางสาว สุรัญญา แสนภูวา
104531 นางสาว พชิญา จนัทร์ประโคน
104533 นาย เอกชัย อยู่มั่น
104534 นาย สุภิชาติ เพญ็บูรณ์
104535 นางสาว กฤษณา สุขวาจา
104536 นางสาว ซารีฮะห์ ซ าซี
104537 นางสาว พวงผกา พรมสุวรรณ
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104538 นางสาว บุษดี เจยีมตน
104540 นาง มัสกะ๊ ดอปอ
104541 นางสาว อสัรีนา สังขท์อง
104542 นางสาว บงกช บัณฑิโต
104546 นางสาว วิภาภรณ์ ศรีคุณ
104547 นางสาว เปรมกมล มีเดช
104548 นางสาว อรภิญญา ไชยโสดา
104549 นางสาว วราภรณ์ เขยีววิจติร
104550 นางสาว จริะนัน วงศ์ผา
104551 นาง มีบุญ พงศาปาน
104552 นาย นันทสิทธิ์ จั่นอาจ
104553 นางสาว รัตนพร คุณพาที
104554 นางสาว สมฤดี กอ้นเงิน
104555 นางสาว สุปาณี ทรงเมือง
104556 นางสาว จริาภา ใจสมบุญ
104557 นาย พธพล สิทธิ
104558 นางสาว นลินี สายทอง
104559 นางสาว หรรษา ชลศิริสุนทร
104560 นางสาว นิออน บุญทองล้วน
104561 นางสาว สุชามนทน์ ธิก าไร
104563 นาย อนุวัฒน์ กองขนุชาติ
104564 นางสาว แสนสุข เขม้นงาน
104565 นางสาว ศุภางค์ จนัทร์สว่าง
104566 นางสาว ภรณ์ทิพย์ ผิวเหมาะ
104567 นางสาว บุญญรัตน์ ดูดวง
104568 นางสาว รุจริา ดวงบุรมย์
104569 นาย ศักดา อรรถาเวช
104570 นางสาว เปรมปณัฏฏา ราษฎร์มณี
104572 นางสาว ธวัลรัตน์ มนัสวีเอกพร
104573 นาย อเุทน สบายเเท้
104575 นางสาว สุภาภรณ์ โพธิแ์สน
104577 นางสาว ไซนะ เจะอมุา
104578 นางสาว ธนภัทร จนัทร์แกว้
104582 นางสาว สุภาพร ปุพพโก
104583 นางสาว ธันยนิษฐ์ ชัยหาสี
104584 นางสาว กนกกาญจน์ ช่วยธานี
104585 นางสาว ปิยพร พงจติต์ภักด์ิ
104586 นางสาว พไิลลักษณ์ ภิรมย์
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104587 นางสาว กรกนก หะยเียะ๊
104589 นางสาว เดือนเพญ็ กนัทะจนัทร์
104590 นางสาว ศิรประภา ประชาเขยีว
104591 นางสาว วรรณภา ผลาหาร
104592 นางสาว อาทิตยา เกลียวแกว้
104593 นาง น้ าฝน ชอบพมิาย
104594 นางสาว สุดารัตน์ มังคละศิริ
104595 นางสาว ฐิติกาญจน์ พานพงษ์
104596 นางสาว ธัญวรัตม์  ุถงึกลาง
104597 นางสาว จริาพร เทอดชูสกลุชัย
104598 นางสาว สุนทรี เลางาม
104600 นางสาว สุนันทา ซ้ายกา่
104601 นางสาว สุภาวรรณ บุญน า
104602 นาย ประสิทธิ์ ศิริยา
104603 นางสาว ไขมุ่ก จนัทบุปผา
104605 นาย ศิวนัฐ ผินนารี
104606 นางสาว สุดาพร ค าพพิากษ์
104607 นางสาว โสภิตา มะแม้น
104609 นางสาว กนกฤทัย เครือแกว้
104610 นางสาว อรวรรณ ผลศัพย์
104612 นางสาว อรรจมาภรณ์ รักสุจริต
104613 นางสาว เกศิณี ทัง่ค า
104614 นางสาว มณีรัตน์ สุภาพฒุ
104615 นาย บุญชู ชิณโคตร
104616 นาง สุพรรณภัฏ บุตรช าลิ
104617 นางสาว เกศมณี บ่าวนอ
104618 นางสาว ณัฏฐา เชาว์เลขา
104619 นาง ชฎาภรณ์ บุญราช
104621 นางสาว นัยนา เต๊ะปานันท์
104622 นางสาว ดาวน้อย ชาวเซโปน
104623 นาย สิทธิศักด์ิ กระจาย
104625 นางสาว ปวีณา วังอนิทร์
104626 นางสาว สุวนันท์ สอนสีดา
104627 นางสาว อ าพร แป้งผง
104628 นางสาว ชนาพร จติตวิทยาพนัธ์
104629 นางสาว สุดารัตน์ ธงภักด์ิ
104630 นางสาว ปิยธิดา เลิศสุรวัฒน์
104631 นาย ธนโชติ พนัธ์ไม้
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104632 นางสาว ปิยะนาถ หลักฐาน
104633 นางสาว ณภัค จวิเจริญ
104635 นางสาว พชัรินทร์ สุวรรณกาศ
104636 นางสาว ชนนิกานต์ เรืองประดิษฐ์
104637 นางสาว ธัญญลักษณ์ รอดปลายนา
104638 นางสาว ปัญจมา เพยีรพทิักษ์
104639 นาง อรัญญา สาขานิติวิริยะสกลุ
104641 นางสาว ประภัสสร กจิโรณี
104643 นางสาว รุ่งทิวา ศรีสวาง
104644 นางสาว ชัชฎาภรณ์ นักบุญ
104645 นางสาว ศุภาวดี สุขสว่าง
104646 นางสาว จรีาพร เพช็มิล
104647 นางสาว จนัทนี สมต๊ะ
104648 นางสาว สุชาดา จ าลองกาศ
104649 นางสาว เกษศิรินทร์ ท่อนทอง
104650 นางสาว กรรธิมา สีแสด
104651 นาย พงษ์ศักด์ิ แซ่แต้
104652 นางสาว จริยา ยนัตะพนัธ์
104654 นาย ชัชพงศ์ เรือนเต็ม
104655 นางสาว อรอมุา ธ.น.อั้ว
104657 นางสาว ชวิศา ภูมิชัย
104658 นางสาว เกตุแกว้ เปีย่มเพิม่พลู
104659 นาย เอกชัย วงค์พมิล
104660 นางสาว มัลลิกา รุ่มสวย
104661 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สาลินี โพธิศรี
104663 นางสาว เกศินี ช่วยชู
104664 นาย กรีติ เชิดชัยภูมิ
104665 นาย ธนพล เจริญรณยทุธ์ ธนพล เจริญรณยทุธ์
104666 นาย ทวีศักด์ิ ทัพทวี
104667 นางสาว ดาหวัน เตาวโต
104668 นางสาว รสรินทร์ ขนุทองจบั
104669 นางสาว กญัญาณัฐ วงศ์ธรรม
104670 นาย สุชาติ พรหมเมตตา
104671 นางสาว กมลฉตัร พยพัวงศ์
104672 นาย สัญชัย อนิทรัมย์
104674 นางสาว สุวนีย์ บุญมา
104675 นางสาว ปนัดดา แดงตุ้ย
104676 นางสาว อนัญพร มีต้องปัน
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104679 นาย สุเชษฐ์ กติติธรรมโอภาส
104681 นางสาว กรรณฑาทิพย์ ปัญจพงษ์
104682 นางสาว สิรินญาภรณ์ สุขก าเนิด
104683 นางสาว กวินทิพย์ นักดนตรี
104684 นางสาว เนาวรัตน์ ปิดสุวรรณ์
104685 นางสาว สุพรรษา ทวีโชติ
104687 นางสาว วรรณภา อว่มพรม
104688 นาย อมรเทพ ชั่งทอง
104689 นาย ทัศน์ ศิริโมชดารา
104690 นางสาว กญัญา เล็กบ ารุง
104692 นางสาว อภิญญา แสงวารี
104693 นางสาว นิตยา ค าเขยีว
104695 นางสาว จนัทิพร สังขแ์กว้
104696 นาง นิตยา ไชยทองพนัธ์
104697 นางสาว มุทิตา จา่ยแจก
104698 นาย วินัย เมืองอนิทร์
104699 นางสาว หัทยาภรณ์ สนมน้อย
104701 นางสาว กติติญา ขวัญเกดิ
104703 นางสาว ธารารัตน์ ป่าต้ิว
104704 นางสาว ศุภวรรณ เเดงเดช
104706 นางสาว ศศิธร พลูเกษม
104707 นางสาว ปนัดดา จ าปาทอง
104708 นางสาว กรรณิการ์ ภักดีสุจริต
104709 นางสาว อรอมุา อทุุมมา
104710 นางสาว ยวุดี วงษ์น้ าคบ
104711 นางสาว กานต์ธิดา ฝาชัยภูมิ
104712 นางสาว เกวลี ปัญญาหลวง
104713 นางสาว ฤทัย ฤทธิพ์ระคุณ
104714 นางสาว กานต์สิรี วิบูลยโ์ยธิน
104715 นางสาว สายธาร อดทน
104716 นางสาว นลินนิภา แปงจะนะ
104717 นาย ฐานิกร สุวรรณโคตร
104720 สิบเอก ปิยงักรู ออสุวรรณ
104722 นางสาว รัชฎาภรณ์ เมืองวงค์
104723 นางสาว ดุษฎี เชียงมูล
104726 นางสาว ลาวัลย์ ขวัญแกว้
104727 นางสาว ยวุดี ฤาชา
104728 นางสาว นฤมล เฉลียวเลิศ
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104731 นาย ธีระพล วรรณสาร
104732 นาย จรูญ ตาดปราณี
104733 นางสาว มาริษา สินทรัพยเ์กษม
104734 นางสาว จฬุาลักษณ์ ล าภู
104735 นางสาว ยวุสิริ ทวีชาติ
104736 นางสาว เพญ็นภา เทพพนิิจ
104737 นางสาว ภูรินทร์ สมเปล่ียน
104738 นาย นริน ศรีแกว้
104739 นางสาว ชนัญพร พนัธ์สระน้อย
104740 นางสาว อนุสา พละคช
104741 นางสาว ณัฐกฤตา กล่ินไทย
104743 นางสาว สุพนิดา สังขพ์นู
104744 นางสาว กมลลักษณ์ หุน่วัน
104746 นางสาว บุฬณดา จ าปาสิทธิ์
104747 นางสาว ชุติปภา เนื่องโคตะ
104748 นางสาว วัชราภรณ์ ศุภสุข
104749 นาย ปิยพงษ์ สิทธิวงค์
104750 นาย ยทุธพทิักษ์ ชินค า
104751 นางสาว ลัทพร ยนืสุข
104752 นางสาว อริษา สุราฤทธิ์
104753 นางสาว ศรัญรัตนื ประดิษฐพจน์
104754 นาง สุธิพร รักษาแกว้
104755 นาง ดวงใจ อทุธชาติ
104756 นางสาว จฬุารัตน์ ถรูะวรณ์
104758 นางสาว วรรณวนัช รอดสงค์
104759 นางสาว สุภาพร วรรณภูมิ
104762 นางสาว สุชาดา เติมทอง
104765 นางสาว ตุแวนูรีซา สาและ
104766 นาย อริสมันต์ รัตยา
104768 นางสาว สุนีรัตน์ แกว้ยอ้ย
104770 นางสาว สลิลทิพย์ เจริญพรหม
104771 นาย วุฒิภัทร จนัทโชติ
104772 นางสาว ศิริกมล ปานทอง
104774 นางสาว จฑุารัตน์ งามแฉล้ม
104775 นางสาว ศิริพร โภคา
104776 นางสาว ณัฐวรรณ ผอมทอง
104777 นางสาว ศศิธร ทรัพยป์ระเสริฐ
104778 นาย บัญญพนต์ ทวีกลุ
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104781 นางสาว ภัทราวดี เทียนเทศ
104782 นาย จกัรกฤษณ์ ด านิล
104783 นางสาว อจัฉราภา สองธานี
104784 นางสาว วงศ์ลดา หนูหีต
104785 นางสาว วิภาดา อปุสิทธิ์
104786 นางสาว กญัญ์ณัชชา ปัญญาแกว้
104787 นางสาว วรวีร์ รุ่งอ านวยทรัพย์
104788 นางสาว เสาวลักษณ์ บุญสิทธิ์
104789 นางสาว นิตยา พรหมจนัทร์
104790 นางสาว เครือวัลย์ จติณรงค์
104791 นาย เจษฎากร หนองหลวง
104792 นางสาว พชัรินทร์ ทองสัน
104794 นางสาว นุ่น กล่ินทิพย์
104795 นางสาว คุณัญญา สุทธการ
104796 นางสาว กฤชญา แสงศักด์ิ
104797 นางสาว สุพตัรา สุภะช่าง
104798 นางสาว จติุพร มีชู
104799 นางสาว หัทยา หาญธงไชย
104800 นางสาว อบุลวรรณ แกว้ดี
104801 นาย เอกพงษ์ แกว้เบีย่ง
104803 นางสาว สัตตบงกช สายเนตร
104804 นางสาว วงศ์วิไล ภูมีศรี
104805 นางสาว สุธิตา ปัทมังสังข์
104807 นางสาว พรประภา อนิทรบุตร
104808 นางสาว เพญ็นภา ศรีวะรมย์
104809 นาย พชิชาพร จติมานนท์
104810 นางสาว พมิณัฐชญา นันวิเศษ
104811 นางสาว ศิริวิภา นูพมิพ์
104812 นางสาว อรัญญา ชุมภูวร
104813 นางสาว ปาริชาติ ชนประชา
104816 นางสาว อาทิตยา ป่าเจอื
104818 นางสาว น้ าผ้ึง เรืองกลัป์
104819 นาย ธนโชติ พรหมจารีย์
104820 นางสาว ประภัสสร โคตรสมบัติ
104822 นางสาว จรีภา ไชยเชษฐ์
104823 นางสาว รัตติกาน พาเพง็
104824 นางสาว ยพุดี เฮียงแกว้
104826 นางสาว รัตนาภรณ์ ลาด า
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104827 นางสาว เพญ็ประภา ทองสีกนั
104828 นาง ธิติยา พนิทอง
104829 นางสาว เบญญาดา รักษากจิ
104831 นางสาว อทุุมพร ภายจนัทึก
104833 นางสาว พทันี หน่อทอง
104834 นาง นงนุช พทุธวงค์
104835 นางสาว สิราวรรณ ค าอนิทร์
104837 นางสาว ชมพู่ สุยะ
104838 นางสาว กนกพร พรหมทิพย์
104840 นางสาว จติราภรณ์ อปุการสง
104841 นางสาว จริาพร บุญเขยีว
104844 นาง ฉวีวรรณ จนิาผล
104845 นางสาว อภิญญา ต่อสกลุ
104848 นางสาว นิสาชล สันธิโยธิน
104850 นางสาว จนิตนา จนัทร์ส่อง
104851 นางสาว ฐิตินันท์ ฉาไธสง
104852 นางสาว สุผการัตน์ จนัทร์โนนม่วง
104855 นางสาว รัตนาภรณ์ มีโต
104858 นางสาว สุภาวดี มอญขาม
104859 นาย จกัรี ดอนเตาเหล็ก
104861 นางสาว ชญาดา คามะเชียงพณิ
104862 นางสาว ศรีประภา รักธรรม
104864 นางสาว สุภาวดี เซ่ียงฉนิ
104865 นางสาว ศรัณยา น้อยสุพรรณ
104866 นางสาว ญาณิศา อกึจอม
104867 นาย อชิระ รุ่งเรือง
104868 นางสาว ศิวรัตน์ เสนียว์งศ์ ณ อยธุยา
104871 นางสาว สลิลทิพย์ สายรัตน์
104872 นางสาว เกษณี เสือน้อย
104873 นางสาว วงษ์เดือน สีดาเดช
104874 นางสาว พรทิพย์ เผ่าเพง็
104876 นางสาว อญัญพชัญ์ ชาวทุง่
104877 นางสาว ปุญชรัสมิ์ ดีบุกค า
104878 นางสาว อ าไพ ค าแปลงตัน
104879 นางสาว ปิยะฉตัร ชุยชะโก
104880 นางสาว ปนัดดา บุตรสาธรรม
104881 นางสาว ธนัญญา เขตุจตุัรัส
104883 นางสาว ฐานัชชา ค าเกดิ
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104884 นางสาว จฑุามาศ คะโลรัมย์
104885 นาง ตรียาพร ทะชัยวงศ์
104886 นางสาว ศศิธร วงศรี
104887 นางสาว จารุวรรณ สุภาผล
104888 นางสาว จลิมิกา สุริยนัชัยเจริญ
104890 นางสาว อภิญญา ลาดสันเทียะ
104892 นางสาว สุรีวัลย์ ตะปะชุม
104893 นางสาว จารุวรรณ ลุนหลัง
104894 นางสาว ศุลีรักษ์ สิริพฒันผล
104895 นางสาว ชุติมา หาญชนะ
104896 นางสาว ล าใยทิพย์ พศิดาร
104897 นางสาว กาญจนา สารสมัคร
104898 นางสาว กริษฐา กล้ากสิการ
104899 นางสาว อติกานต์ ดิฐพพิฒัน์กลุ
104901 นาย ก าพล อวชัย
104902 นางสาว จริพนัธ์ คามนีย์
104903 นางสาว สุพาพร พวงศรี
104904 นางสาว เจนจริา วงศ์แสน
104908 นาย ธีระศักด์ิ สร้อยทอง
104910 นางสาว วันเพญ็ คนไว
104911 นางสาว ประมูล คนยง
104913 นางสาว ณัฐฐิชา วันค า
104914 นางสาว นิภาพร ปานเผือก
104915 นางสาว พรทิพย์ ภาวงค์
104917 นางสาว เมธินี แฟงออ๊ด
104918 นางสาว สุกานดา สรรพสาร
104919 นางสาว นภาภรณ์ สุขเกษม
104921 นาง ปรีดา กรมธรรมมา
104922 นางสาว พรพมิล สว่างวงศ์
104924 นางสาว โสภา ช่วยศรีนวล
104925 นางสาว จรีาพร ใจเสง่ียม
104927 นางสาว จนัทร์ โพนะทา
104929 นางสาว จฑุามาศ สมรักษ์
104930 นางสาว น้ าฝน จนิดา
104932 นางสาว ธัญนาฏ ศรีจนัทร์พล
104933 นางสาว ณิชยา ทวีชาติ
104934 นางสาว ภัทราวดี แสงอน้
104938 นางสาว สุนันทา ศรีพล
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104940 นางสาว พชิญาภา ฉายพนัธ์
104941 นางสาว วัลลภา ศรีวัชระ
104942 ว่าที ่ร.ต.หญิง อญัชลิกา อนิตา
104943 นางสาว สายธาร เพิม่ปัญญา
104944 นางสาว ศิรินทิพย์ หนูอไุร
104945 นางสาว ณัฐลิกา ดวงต๊ะ
104946 นางสาว ชนวรรณ ใจจา
104947 นางสาว สมฤทัย ชนะพาล
104948 นางสาว อาทิตยา การเพยีร
104949 นาย ชัยวุฒิ สมศรี
104950 นางสาว อรยา ปัญญาวัน
104951 นางสาว อศิรา นวลจนัทร์
104952 นาย นัทวัฒน์ ญาติวังกุ่ม
104953 นางสาว เบญญา จนัทร์ประโคน
104954 นางสาว ณัฐลภัส สาระมาศ
104955 นาง ฐัศกาญจน์ บุญพาชื่น
104956 นางสาว สาลิณี รามแกว้
104957 นางสาว ชนิสรา ศรีจนัทร์
104959 นางสาว พชิญาภา ไชยวรรณ
104960 นางสาว วิภารัตน์ เวียงวีระ
104961 นาง วราภรณ์ โดยอาษา
104962 นาย วันนรัตน์ ขจติต์
104963 นางสาว ยภุาพร อยู่นรินทร์
104964 นางสาว ดรุณี พนัธุคุ้์มเกา่
104965 นาง ชุติกาญจน์ พรมแพง
104966 นางสาว นันท์นภัส จนัทร์ศักด์ิ
104969 นาง สุภาพ แกว้วิจติร
104971 นางสาว ธีราพร อสิระ
104973 นางสาว ธิดา เปลา
104974 นางสาว จฬุารัตน์ กนัพพิธิ
104975 นาย ไพโรจน์ นวลศรี
104976 นางสาว นันท์นภัส ทองปาน
104977 นางสาว เพชรลดา ไชยกา
104979 นาง กติติกานต์มณี นิคงรัมย์
104980 นางสาว อษุณี วรรณชัย
104981 นางสาว ณิภาภรณ์วดี รัตนวรรณี
104982 นางสาว นิภาพร คลังกลาง
104983 นาง สุธาสินี นาวะรัตนกลุ
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104984 นางสาว แพรไพลิน การรักษ์
104985 นางสาว ภรณ์ทิพย์ มูลทาทอง
104986 นาย ภาคภูมิ หล าจ านงค์
104987 นางสาว กฤติกา แกว้สุข
104989 นางสาว สิริพร เกดิพนัธ์
104990 นาย วิทยา ชายผา
104991 นางสาว บุศภรณ์ ทิพยศักด์ิ
104992 นาง จริาพร ชายผา
104994 นางสาว กอบแกว้ วิยะรันดร์
104995 นาย ธนัช พพิธิพงศานนท์
104996 นาย สิรวิชญ์ พรหมสุวรรณ
104997 นางสาว สุภาวดี ชื่นชม
104998 นางสาว ฐานิตา สารภาพ
104999 นางสาว วิจติรา พยคัฆ ะ
105000 นางสาว โสริยา ศรีภา
105002 นางสาว ชุติกาญจน์ ประชุม
105003 นางสาว จารุวรรณ แสงพล
105004 นางสาว ผกาพนัธุ์ เสนนะ
105005 นางสาว อษุาวดี กาญจนหึงษ์
105006 นาง สุจติรา พลอยเหล่ียม
105007 นางสาว อริสา แสงธิ
105008 นางสาว ธัญญานุช กาญจนหึงษ์
105009 นางสาว บุษรินทร์ ปูนทอง
105010 นางสาว อสิราภรณ์ แสงสุวรรณ
105011 นางสาว อรนุช ไทยกล้า
105012 นางสาว ศรียดุา แป้นน้อย
105015 นางสาว ลัดดา ถ้ าแกว้
105017 นางสาว สุดารัตน์ พมิทอง
105019 นาย วิศรุต มีอยู่
105020 นางสาว วาสนา รัตนา
105021 นางสาว วะนิดา จนัทร์สิงห์
105023 นางสาว ณัฐนพนิ ป่างศรี
105024 นาย ชัชชัย ทิพยแ์สง
105026 นางสาว สุไรยา การะวรรณ
105028 นางสาว พรนิภา การินทอง
105029 นางสาว ธิตยา หนูม่วง
105030 นางสาว ดุจดาว แสงศรี
105031 นางสาว จนิดารัตน์ สงชู
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105033 นางสาว โสภิดา ค าเพชรดี
105034 นางสาว ศิริรัตน์ เพช็รก าแหง
105035 นางสาว มาลัยรัตน์ เฉลิมอนันตชัย
105036 นางสาว ภัคจริา สังขท์อง
105037 นางสาว สมนฑพร สังขท์อง
105038 นาย ไพสิฐ นุ้ยคง
105040 นางสาว วิชุดา ข าเขยีว
105043 นาย ถริธวัช เปรมชานันท์
105045 นางสาว ภานุมาศ ป้อมบ้านต้า
105046 นางสาว ปาณิสรา โรจนชัย
105047 จา่สิบโท ศาสตรา พลูสุข
105048 นางสาว สิริวิมล โสสุด
105049 นางสาว วัชรมนธนัช บุญเกดิ
105050 นางสาว คฑากาญจน์ หงิมสูงเนิน
105051 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ประภัสสร รังวรรณา
105052 นาย เจษฎา จนัทาค า

105053 นางสาว วิภาดา มีโคกกลาง
105054 นางสาว อาริยา ชูใส
105055 นางสาว จรีุพร พมิทอง
105056 นางสาว ธนาภรณ์ สมณา
105058 นาง ปพรรณพร บัวค า
105059 นางสาว อรพรรณ สารีอาจ
105060 นาง ศิริธร นุ่มเจริญ
105062 นางสาว พลอย จนัทะลุน
105063 นางสาว ภัทรานิษฐ์ โนนสูงเนิน
105064 นาง อมรรัตน์ พรมเนตร
105065 นาย มุสลีมีน ม่าเหล็ม
105066 นางสาว กรณัท ปัน้มี
105067 นางสาว ศิริลักษณ์ ทันแกว้
105070 นางสาว เกวลิน สีปากดี
105071 นางสาว นัฏฐาภรณ์ พวงประโคน
105072 นางสาว กลัยา หริค าภา
105074 นาง จฑุารัตน์ สวนพรม
105075 นางสาว กชพร ทองเล่ือน
105076 นางสาว ลัดดาวัลย์ บุญเหลือ
105077 นางสาว อญัชลีพร รองแกว้
105078 นางสาว อรวรรณ เพชรสวี
105080 นางสาว รุ่งชีวา บุญครอง
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105081 นางสาว ลีลานุช อดุทังไข
105082 นางสาว ณัฏฐ์ชนก สีหามาตย์
105083 นางสาว วริศรา วังทอง
105085 นางสาว กมลพร โนนทลี
105086 นางสาว วรรณกร ชูศรียิ่ง
105088 นางสาว นวินดา นันกลาง
105089 นางสาว จริาวรรณ เปริบรัมย์
105090 นางสาว สมหมาย สลุมพล
105091 นางสาว จนัทิมา กมุภัณทอง
105092 นางสาว กญัญารัตน์ แกว้มณีบุตร
105096 นาย เกรียงไกร เมฆเกล่ือน
105098 นางสาว เปรมใจ ภิรมยไ์กรภักด์ิ
105099 นางสาว วิภารัตน์ ส ารี
105100 นางสาว กสุุมา หวังดี
105101 นางสาว สลิลทิพย์ เนื่องสนธิ
105103 นาย เสรี สังขบ์ุญนาค
105104 นางสาว สุพรรษา สินสอน
105105 นางสาว บัวทอง โนยลาด
105106 นาย อานุภาพ คงศร
105107 นางสาว กมลพร ศรีโนนโคตร
105109 นางสาว บัวทิพย์ สินสอน
105111 นางสาว วิชุดา สถริรัตน์
105112 นางสาว ณัฐวรา หลาบค า
105113 นางสาว ปนัดดา ศรีบุญเรือง
105114 นาย ภูริชญ์ เผ่นโผน
105115 นางสาว สุกญัญา สิงห์พนัธ์
105116 นางสาว ณัฐภัสสร ทันรังกา
105117 นางสาว เกศนีย์ เชียงขวาง
105118 นางสาว น้ าทิพย์ วงษ์กลัยา
105119 นาย ทวีพงษ์ ธรรมรงค์รัตน์
105120 นาย มูฮัมหมัด หลีกนัชะ
105121 นางสาว พรรณิภา ดีนิล
105122 นางสาว ประภาพรรณ ชัยชนะ
105124 นางสาว กาญจนา ทองโสม
105128 นางสาว ลักขณา แกว้มณี
105129 นางสาว พชัราภรณ์ ชมสูง
105130 นางสาว เรวดี แกว้ทอน
105131 นางสาว ผการัตน์ ฤทธิห์นู
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105132 นาง อรวดี ขนุจนัทร์
105133 นางสาว พชัรี อนุรักษ์กวิน
105134 นาง ชลธิชา ปิยวาจานุสรณ์
105136 นางสาว กติติยา ด าริห์สระน้อย
105137 นางสาว กนัธนา ปานม่วง
105138 นางสาว ภาระตรี หันชะนา
105139 นางสาว ฐิติมา พลูสวัสด์ิ
105140 นางสาว กนกทิพย์ เตโช
105141 นางสาว พชัยา หนูทราย
105142 นางสาว มุกดา กลับอ าไพ
105143 นางสาว ณัชชา สมศรี
105145 นางสาว นาตยา กอ่งนอก
105148 นางสาว เกศนภา ถวิลกจิ
105149 นางสาว แพรวไพลิน นามโคตร
105151 นาง อริญรดา แท่นมณี
105152 นางสาว สุวรรณา จั่นสมจติต์
105154 นาย ณัฐพงษ์ เขยีวมนต์
105155 นาย เกตมณี กอ้นธิงาม
105156 นางสาว ฐิตินันท์ กกนอก
105157 นางสาว พรรณวิไล คุ้มโนนไชย
105159 นางสาว อไุรพร อุ่นค า
105160 นาย อปุถมัภ์ บุนนาค
105161 นางสาว เพญ็ลักษณ์ พฒุตรง
105162 นาง ภัทริยา พรรณา
105164 นาง โสพศิ แกว้ภิรมย์
105165 นางสาว ศุภาวรรณ คงบุญ
105167 นาย พรีะพงษ์ จนัทร์อยู่
105169 นางสาว ชลธชา มั่งมี
105170 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ปริชาติ บุดชาดา
105171 นาย อนิวัฒน์ พมิพะสุทธิ์
105172 นาย กติติภัทร จติไธสง
105173 นางสาว นภัสสร จนัทมณี
105174 นางสาว วราพร บุญสายยงั
105175 นางสาว มนัญชยา ภูทองนาค
105176 นางสาว สุทธิดา แกว้ศรีนวม
105178 นางสาว เนตรนภา เพชรกลู
105179 นางสาว สุวรรณา แสนจนัทร์
105182 นางสาว ขวัญจริา สุวรรณพพิฒัน์
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105183 นางสาว นันทิยา ปัญญาสิทธิ์
105184 นาย ชัจขจร สังขรัตน์
105185 นางสาว จติรลดา อนิเปีย้
105187 นางสาว ทิพยา ศรีบุรินทร์
105188 นางสาว ธนกร ปะริโต
105189 นางสาว สุพรรณี ค าคง
105190 นางสาว จริาภรณ์ ธนะชัย
105191 นางสาว นฤมล มุลที
105193 นางสาว กลัยา กงนะ
105195 นาง ณัฏฐ์ชาภา เหมราช
105196 นางสาว มนต์ภัสสร นันทะชัย
105197 นางสาว พทัธ์ภรณ์ ลือค า
105198 นางสาว สุกญัญา สมคิด
105199 นางสาว ชนิดาภา โคตรมหา
105200 นางสาว เจริญรัตน์ รุ่งแจง้
105201 นางสาว ณัฐวรรณ ร่องมะรุด
105203 นางสาว จริาพร ทะนานค า
105204 นางสาว จลุลดา วังหนองเสียว
105206 นางสาว ศิริลักษณ์ อนิทสระ
105207 นางสาว ศศิวัลย์ ศรีสวัสด์ิ
105208 นางสาว วารุณี วงษ์นิคม
105210 นางสาว อาริสา วงศ์แกว้มา
105211 นาย ศักดา เหมาะหมาย
105212 นางสาว หนึ่งนุช จนัทร์กลุ
105213 นาย ศิษฏ์พริษฐ์ พลต้ือ
105214 นาง มาไร อทุายา
105215 นางสาว วาสนา อนุยรู
105216 นางสาว ณฐพร อดุร
105217 นางสาว พชัราภา เขยีวฉออ้น
105218 นางสาว กาญจณา กนัชุม
105219 นางสาว อรปรียา แดนกาไสย
105220 นาย ธนกมล ศรีชัย
105221 นางสาว กติิพรย์ แกว้ทอง
105223 นางสาว เสาวคนธ์ เดชครอบ
105225 นางสาว ปาณิสรา พรมลี
105226 นางสาว อรทัย ดีแซง
105227 นางสาว ภัควลัญชญ์ กรรณิกากลาง
105228 นางสาว สกาวภฤศกาญจณ์ ชูศรีเพริศ
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105229 นาย เอกวิทย์ เทียบทรง
105232 นาย ประกาศิต สมณะช้างเผือก
105233 นางสาว อาทิตยา สาลีงาม
105234 นางสาว นุชจานี กล้าลอด
105235 นาย เอกกฤต ขนัค าหมุด
105237 นางสาว ศิริรัตน์ เนกอนันต์
105238 นางสาว นิลญาภักตร์ ลชิตาวงค์
105239 นาย สุรเชษฐ์ เกตุกาญจน์
105242 นางสาว ปวีณ์กร เสนขวัญแกว้
105244 นางสาว ธนัชพร ประทัด
105245 นาย ภาณุวัฒน์ รังมาตย์
105246 นางสาว ทัศนีย์ ภูมิลา
105248 นางสาว กรรวรา เมืองไทย
105249 นางสาว นันทิกานต์ กิ่งแฝง
105250 นางสาว สุธิดา สุพร
105253 นางสาว ภาวิณี โพชะราช
105254 นางสาว ขวัญเรือน ช ากรม
105255 นางสาว ธัญญารัตน์ นระนวล
105256 นางสาว ศรีสุดา แร่ดี
105257 นาย วีระพงษ์ ธนพงศากร
105258 นางสาว ภาษิตา ภูจอมจติร
105259 นางสาว สุชาดา คงศรี
105261 นางสาว ขวัญชนก ผาเจริญ
105263 นางสาว รุ่งนภา กาแพร่
105264 นาย ดิลกฤทธิ์ เมืองวงค์
105265 นางสาว ศุภิสรา แกว้อนิทร์
105267 นางสาว ภิญญาพชัญ์ ศรชัยประสิทธิ์
105268 นางสาว ปภาวรินท์ เลิศล่อง
105269 นางสาว พนัธุท์ิพย์ เหลืองเวคิน
105272 นาย ธีรศักด์ิ คชบาง
105273 นาย สมโภชน์ ค ามินเสส
105274 นางสาว เยน็ตา ขวัญนิมิตร
105276 นาย ธีรเดช ศุภรมยศ์รี
105277 นางสาว สุนิสา บานชื่น
105278 นางสาว สุกญัญา แพงไพรี
105279 นางสาว เฉลิมขวัญ ภูมิพงศ์
105280 นางสาว ธัณญนันท์ พงศ์หน่อแกว้
105281 นางสาว ปรางทิพย์ มาวขนุทด
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105282 นางสาว ศรศิริ สว่างใจ
105283 นางสาว วราพร ปัญญาใส
105284 นางสาว ณัชปภา จนิเจอื
105285 นางสาว ฐานมาศ ร่มโพรีย์
105286 นางสาว ปนัดดา จโิรชนิธิกลุ
105287 นางสาว ธัญพร ค าสงค์
105288 นาง วารุณี ศรีวะรมย์
105289 นางสาว สายใจ ช่วยบ ารุง
105290 นางสาว โรฮานา แวดอเล๊าะ
105292 นางสาว เกศแกว้ ชุนสอน
105293 นางสาว ศศิธร โฮมหงษ์
105295 นางสาว ฉตัราภรณ์ สายออ๋ง
105296 นางสาว สุรีรัตน์ แกน่สาร
105297 นางสาว นภาวรรณ เกษวงค์
105299 นางสาว กญัณณัฐฏ์ ศรีโพธิ์
105300 นางสาว ศรัญญา ตอรบรัมย์
105301 นางสาว สุนารี กอ่ศิลป์
105302 นางสาว จนัจริา ศรีระบาย
105304 นางสาว เบญจมาศ จนัทา
105306 นางสาว รัชนก สีพะลาน
105307 นางสาว รัตนา  ซอนภา
105308 นางสาว จนัทนา แสวงทรัพย์
105309 นางสาว นพนิปภา เกษมสวัสด์ิ
105310 นาย มนัส สุระป้อง
105311 นางสาว จรีณา แสวงทรัพย์
105312 นางสาว ปิยพร เสือพนัธุ์
105313 นางสาว จารุชา วงค์จนัทร์
105314 นางสาว กมลลักษณ์ ปิงมูล
105316 นาย ทยากร วงค์จนัทร์
105318 นาย ภณ นาคเสนีย์
105320 นางสาว โมยะกลุ กลุวงศ์
105321 นาย วีระเดช กลุวงศ์
105322 นางสาว กนัยสิ์นี บุญจู
105323 นางสาว นิภาวรรณ อารมณ์ชื่น
105324 นางสาว ราตรี แมรอ
105325 นางสาว คณาลักษณ์ ถมปัทม์
105326 นางสาว อรวรรณ พนัธ์ใย
105327 นาย วัชรพล สุวรรณธาดา
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105328 นาง นูรฮูดา การาหมัด
105329 นางสาว สิริพฒัน์ เลิศไพศาลพพิฒัน์
105330 นางสาว เบญจมาศ สินธุนาวา
105331 นางสาว ปภาดา เอยีดแกว้
105332 นางสาว สุภัคญาฎา อนิทร์เสนา
105333 นางสาว จรัิณญา แดงสกลุ
105334 นางสาว รอฮนา โดฆอ
105335 นางสาว ธนัชพร ศรีสุวรรณ
105336 นางสาว ญาณกร เซ่ียงเห็น
105337 นางสาว วิภาพร สันติเฉลิมวงศ์
105338 นาย ธีรธัญ แจง้เล็ก
105339 นางสาว กญัญาภัทร สว่างสุข
105340 นาง จรรยารัตน์ สุนสนาม
105341 นางสาว บุญญาภา พลเยี่ยม
105342 นางสาว พชิชาภัทร์ ปิงยศ
105344 นางสาว วชิรญาณ์ นาชัยบูรณ์
105346 นางสาว วรารัตน์ เวชกามา
105347 นางสาว ปวีณา แสงอทุัย
105350 นางสาว ปรียานุช จ าเนียรเงิน
105351 นางสาว พรพวิัน สุดบับ
105352 นางสาว ปิน่แกว้ บุญยิ่ง
105353 นางสาว มยรุา สาคร
105354 นางสาว นาุรีรัตน์ สุขเกษม
105355 นางสาว ช่อผกา โอฬาลึก
105356 นางสาว เทพศิริ สาธารณะ
105357 นางสาว กนกพร สร้อยสิงห์
105358 นางสาว สมพร ประสงค์
105359 นางสาว จฬุาลักษณ์ ทานบ าเพญ็
105360 นางสาว วิชชุดา เทศจนัทึก
105361 นางสาว กติตินันท์ ปัญญาดี
105362 นางสาว ชาวิศา โปร่งฟา้
105363 นางสาว มณีรัตน์ เนาวโคอกัษร
105364 นาง สวิชญา พรมศรี
105365 นางสาว สิตานันท์ ศรีวิชัย
105366 นางสาว เบญจวรรณ แสนส าราญ
105367 นางสาว สินีพร แพรวพราย
105368 นางสาว ปริณดา ฉาบแกว้
105369 นางสาว มาริกา มาทอง
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105370 นางสาว จนัทิมา หลาทอง
105371 นางสาว สุวารี ศรีเพช็ร
105372 นางสาว ปนัดดา จกูลุ
105374 นางสาว ณิชาภา มะลิทอง
105376 นาย มานพ นุชเกษม
105377 นางสาว ปาริชาติ ประเสริฐศรี
105379 นางสาว สุรัตนา ค าหล่อ
105380 นางสาว อญัชิสา พฒันเบญญา
105381 นางสาว สุรัติ โนวิชัย
105382 นาย พงศ์สันต์ วิธูรัตน์
105383 นางสาว บุรัญญา ภูอภุัย
105384 นาย สุนันท์ วงษ์จนา
105385 นางสาว โสรชา พทุธสามี
105386 นาย สุทธิพงษ์ เสือเพช็ร์
105388 นาย รังสิต ศรีพรหม
105389 นางสาว ลักขณา ออ่นอ าพนัธ์
105390 นาย รณกร ลอยบรรดิษฐ
105391 นางสาว เกษร วงภักดี
105392 นาย จรีะศักด์ิ อว้นสิมมา
105393 นางสาว วารุณี ภูกองไชย
105394 นางสาว เกษฎาภรณ์ กลางบัว
105395 นางสาว โสรญา อนัมา
105396 นางสาว วดี สุดจริง
105397 นางสาว จริาภรณ์ อว้นสิมมา
105398 นางสาว สุรางค์รักษ์ อนิทร์อ่ า
105399 นาย ภานุชินพฒัณ์ ไชยชมภู
105400 นางสาว ณัฐภรณ์ ศรีสุข
105401 นางสาว สุธาสินี ชลธาร
105402 นางสาว มะลิวัลย์ แดงแกน่คอย
105403 นาง ภัทรา เดชบุญ
105406 นางสาว สุนีย์ ดีเลิศ
105407 นางสาว พรนภา กวุงษา
105408 นางสาว จนิตกญัญา ชาญชิตร
105409 นางสาว เสาวลักษณ์ อร่ามวัตร
105410 นางสาว วราพร ตับกลาง
105412 นางสาว ศิริพร ธรรมโสภณ
105414 นางสาว จดิาภา โชติพนิิจ
105415 นาย นโรดม คงประดิษฐ
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105416 นางสาว สุกญัญา ทาค าห่อ
105417 นางสาว นลินี โปตะวัตร
105418 นาย นพณัฐ อนิใจ
105419 นางสาว ชัชดา มังกรแกว้
105420 นางสาว นุชจนาถ บัวเพิม่
105422 นาย ไพฑูรย์ แจม่จ ารูญ
105423 นางสาว น้ าทิพย์ พมิเสน
105424 ว่าทีร้่อยตรีหญิง มนทกานต์ อตุธรรมใจ
105425 นางสาว บุศรินทร์ พึง่สุข
105426 นางสาว ศศิรันญา ใช้ประทุม
105427 นางสาว อมรรัตน์ ค าบุญเรือง
105429 นางสาว ปารณีย์ ร่ืนรมย์
105430 นางสาว กชพรรณ มีแจ้
105431 นาย อมรศิริ แซ่เฉนิ
105432 นางสาว รัชนก แสงพลอย
105433 นางสาว พริิยา เทพหินลัพ
105435 นาย จกัรี สิงห์สา
105436 นาย ดลวรรธน์ ศาศวัตเตชะ
105438 นาง วันวิสาข์ ทองแสง
105439 นางสาว อมรรัตน์ คงรักษา
105440 นางสาว กานต์ธิดา เพชรยงัพลู
105441 นางสาว สุดารัตน์ วงษ์ชารี
105442 นางสาว พนูศิริ ภูรินทร์
105443 นางสาว รักษิญา มากสุดใจ
105444 นาง อธิติยา ชัยมงคล
105445 นางสาว จรินทร์พร เพช็ร์นิล
105446 นางสาว อาทิตยา จนัทร์แดง
105447 นางสาว ณิรดา ดวงดาวนิภากลุ
105449 นาย คารม มะลิค า
105450 นางสาว กชกร ล่ิมสกลุ
105451 นาง วันศนิ แกว้คงดี
105452 นางสาว วรกานต์ รุ่งเรือง
105453 นาย อนุสิทธิ์ ขวัญชื่นใจ
105454 นางสาว ปฏิญญา นามศิริ
105455 นางสาว มนทิวา ชัยยา
105456 นาง จามจรีุ พมิพเ์อี่ยม
105457 นางสาว อาซีซะฮ์ มะนอ
105458 นางสาว กฤติยา ภูแดนไกล
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105459 นางสาว อรอมุา ดอกใหญ่
105460 นาง ศิริพร บุญเลิศ
105461 นางสาว รัตวรรณ ภูแดนไกล
105462 นางสาว สวรรยา ไชยนุบาล
105463 นางสาว ปฏิญญา นามวงค์
105464 นาย ภุชงค์ ลครวงษ์
105465 นางสาว เกศินี ศรีเมฆ
105466 นางสาว วิชญาพร หลาบงาม
105468 นางสาว นันทิกานต์ นันธิใจ
105469 นางสาว พรพรรณ อดุร
105470 นางสาว ซูรายา ยาโม
105472 นางสาว อญัชลี สินสมบูรณ์
105473 นางสาว ปรารถนา ผิวผ่อง
105474 นางสาว วรรณนภา สุวรรณศรี
105475 นาย ต่วนซัลมัน ตวนแม
105478 นาง ดุษฎี เตียวฉิ้ม
105479 นางสาว กรรณิกา ก าลังแขง็
105481 นางสาว ยวุดี ดอกใหญ่
105482 นางสาว รจนา เกตุพนัธ์
105483 นางสาว อริสรา ศรีโพธิ์
105484 นางสาว บุญญา สุวรรณมณี
105485 นาย ชยพล พลูจนัทร์
105486 นาง อาภาภรณ์ ค าภู
105487 นางสาว นิตยา ศาสตราชัย
105488 นางสาว วิภา ค าเวียง
105489 นางสาว ณัฐรุจา เกดิพนัธ์
105490 นางสาว ปารณีย์ กรับฉิ่ง
105491 นางสาว จริวรรณ กวาวสิบสอง
105492 นางสาว ปิยะรัตน์ ปิตะคง
105494 นางสาว ณัฐฐา ทับดารา
105495 นางสาว ตวงเงิน เนตรแสงสี
105496 นางสาว นงลักษณ์ ศรีไทย
105497 นางสาว กรรณิการ์ อตุสาตร์
105498 นาง ภัทรภร โททรัพย์
105499 นาย โชคชัย อดุตา
105501 นางสาว องัคณา รุณต๊ะราช
105502 นางสาว น้ าฝน วาระพลิา
105503 นางสาว พรรณี โพธิสู์ง

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ 97 จาก 103



เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ - นามสกุล
105504 นางสาว ช่อทิพย์ ทัศบุตร
105505 นางสาว สุภาวรรณ ขนัแกว้
105506 นางสาว รัตนาพร ซาเสน
105507 นางสาว นรินทร เพชรสูงเนิน
105508 นาย อานันท์ แซ่เถยีน
105509 นาง กรรณิการ์ อยู่กรณ์
105510 นางสาว พมิพพ์ศิา บุญชู
105511 นางสาว ภคพร ชมพฒุ
105513 นางสาว ชุติมา ปากชิน
105514 นางสาว สัจจานิตย์ เขตสิทธิ์
105515 นางสาว อสิริยา เจนชัย
105516 นางสาว กลัยาณี โนแกว้
105518 นางสาว พชัรพร เพลินศิลป์
105519 นางสาว แพรวดี จนัทรศรี
105520 นาง มัฐณิกา คงคช
105521 นางสาว หัสยา ส่งศรี
105522 นางสาว จารุวรรณ รัตนะ
105525 นางสาว มาสวดี โอแสงธรรมนนท์
105526 นางสาว ธัญชนก ทองพร้อม
105527 นางสาว พมิพล์ภัส พฒุทอง
105528 นางสาว ถริกร ไชยทาน
105529 นางสาว ภารดี ขณัฑ์ชลา
105530 นางสาว ณัฏฐนิช พระธานี
105531 นางสาว ปวีณา มหาวัตร
105532 นางสาว วริศรา เจริญชัย
105533 นางสาว ชลลดา จอ้ยเส็งสุข
105534 นาย นิติพงษ์ ดอนสถติย์
105535 นางสาว วิไลวรรณ บุบผาชื่น
105536 นางสาว กรปภา ชื่นสว่าง
105537 นางสาว สุนิษา สุทธิสน
105538 นางสาว เสาวลักษณ์ ด้วงติลี
105539 นางสาว วาสนา สุทธิป์ระเสริฐ
105540 นางสาว ปาริฉตัร กองแกว้
105541 นางสาว รัชดาวรรณ สังขบ์ุญชู
105542 นางสาว เกศกนก ดีจ านงค์
105545 นาย วรายทุธ สุวรรณทรัพย์
105546 นางสาว โสภา สุนทรชัย
105547 นางสาว ศศิจนัทร์ แกว้ประเสริฐ
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105548 นาย นภัทร กนกพนิิต
105549 นางสาว ขนิษฐา พาประจง
105553 นาย สมชาย อุ่นภูษา
105555 นางสาว มนัสชนก โต๊ะอาจ
105557 นางสาว อจัฉรา สังสมศักด์ิ
105558 นางสาว จรรยา วาสันเทียะ
105559 นาย ไพรวัลย์ ผ้ึงเล็ก
105560 นาย วรายทุธ จนัเสน
105561 นางสาว สุชาดา เครือวงค์
105562 นางสาว สริตา เครือมณี
105563 นางสาว ชมพเูนกข์ ไม้เกตุ
105564 นางสาว ณิทชาภา สิทธิโชค
105565 นางสาว พรรณธร นาคสม
105567 นางสาว ใบเฟร์ิน ด าแกว้
105568 นาย ธีระพงษ์ โกนขนุทด
105570 นางสาว ลลิตา เสนาจนัทร์
105572 นาง วรัญญา มณฑา
105575 นางสาว อสัมา จนิตรา
105580 นาย วีรยทุธ ภูทัดดวง
105582 นางสาว ประภาภรณ์ แดงสกลุ
105584 นางสาว นุชติการ ลาโคตร
105585 นางสาว สิรินาถ วรรณการ
105587 นางสาว วันวิสา พลเยี่ยม
105588 นางสาว จารุวรรณ หน่อทิม
105589 นางสาว ธัญลักษณ์ บุญแสง
105590 นาย จริายุ นาชิต
105592 นางสาว วาสนา จนัทร์แกว้
105594 นาย บดินทร์ ขนัตีสพงัหลวง
105595 นางสาว ภาวินี นาวาทอง
105596 นางสาว สุภาพร ใจหาญ
105597 นางสาว บุษยา พลไกร
105598 นาย วิริทธิพ์ล ตรังคอภิรักษ์
105599 นางสาว สายทอง รัตนาวงค์
105600 นางสาว จฑุามาศ ด่านวิจติร
105601 นางสาว นงลักษณ์ ยะขนื
105603 นางสาว อ าไพรินทร์ บุตรวัง
105604 นางสาว พนัธราภรณ์ พมิพห์ล่อ
105605 นางสาว มลชนก สิทธิเศษ
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105607 นาย ปราการ แต้มสี
105608 นางสาว พณัธาวรรณ หงษ์ชุมแพ
105610 นางสาว ปพชิญา พพิวนนอก
105611 นางสาว เสาวรส มังสวัสด์ิ
105612 นางสาว กญัญา โพธิศ์รี
105614 นางสาว ชนิสรา จนัทรเสน
105615 นางสาว ระวิวรรณ ยาจาติ
105617 นางสาว อรอมุา ฝาดสูงเนิน
105619 นางสาว ถาวรีย์ แซ่ยอ่ง
105620 นาง กลัยว์รางค์ วงศ์สาริกจิ
105622 นางสาว ศิริภัทรา ชมชิต
105623 นางสาว ชลนภา ค าบาง
105624 นางสาว นิตยา ซงโชติ
105625 นางสาว กนกวรรณ อุ่นจนัทร์
105629 นาย ปัญญา พรมชา
105630 นางสาว ฉนัชนก ขยายวงศ์
105631 นางสาว เบญจวรรณ สาทวงศ์
105632 นางสาว กญัญ์ดา สาและ
105633 นางสาว ฤทัยชนก เร็วสา
105634 นางสาว เสาวภา มูลศาสตร์
105635 นาง สิริภรณ์ บุญพึง่
105636 นางสาว สายฝน พรมใจ
105637 นางสาว ฐิติมา จงรักษ์
105639 นางสาว ปฤษฎี ไชยสิงหาร
105640 นางสาว พรพมิล คุณนุช
105643 นาย เสถยีร กิ่งเล็ก
105644 นางสาว สรัลพร เรืองค า
105645 นางสาว ขนิษฐา เริงร่ืน
105646 นาย วีรวิทย์ จนัทะเล
105647 นางสาว ปวียรั์ช ดีวุฒิ
105648 นาย พนา เจนจบ
105650 นาง สิทธินี สิงหพยพั
105651 นางสาว ณัฐวิภา ไชยสิทธิ์
105652 นางสาว กาญจนา พนัธุง์าม
105653 นางสาว สุพตัรา เสมอ
105655 นาย สุทธิสาร เนตรจตุพร
105656 นางสาว อาทิมา รักญาติ
105658 นางสาว จริยา ล่ิมทอง
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105660 นางสาว ณพชิญา วะเกดิเป้ง
105662 นางสาว เกตุมนี คูณกลาง
105663 นาย เรวัต คงอนิทร์
105664 นาย วัชรพงษ์ ขนุณรงค์
105665 นางสาว ฤทัยรัตน์ กนัธิยะ
105666 นางสาว เปมิกา ปัน้สุขสวัสด์ิ
105667 นางสาว อ าไพ นามวงษ์
105668 นางสาว วรรณศิริ พรมสูตร
105671 นางสาว ภัชรีย์ ทิพนัส
105672 นางสาว นัชชา คงคาน้อย
105673 นางสาว เจนจริา หลอดแกว้
105674 นางสาว มนธิยา จนัทร์ศรีนวล
105675 นางสาว รัตนา แซ่เตียว
105676 นางสาว ศิรินทรา ชัยภา
105679 นางสาว พชันี อาษาสนา
105680 นางสาว กาญจนา มัสรินทร์
105681 นางสาว พรทิพย์ คฤหบดี
105682 นาย ธัชเดช โชจอหอ
105683 นาย ภาณุพงศ์ จนัทวงค์
105684 นางสาว ศิวภรณ์ รุ่งสว่าง
105685 นางสาว เนาวรัตน์ หนูทิพย์
105686 นางสาว ชุลีรัตน์ อนุเคราะห์
105687 นางสาว ปวริศา เมธารุจโิรจ
105688 นางสาว สาลินี จนัทร์สว่าง
105691 นางสาว สุถาพร เปียพรัด
105692 นาย ภูวนัย อนุพฒัน์
105693 นางสาว มณษิกาญจน์ มีสุข
105694 นางสาว สุวิมล จลุสุข
105696 นาง ธมนวรรณ ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา
105697 นางสาว ชุติมณฑน์ แช่มทะเพรียว
105698 นางสาว พรรณภา กล่ินน้อย
105699 นางสาว พานิตย์ บุตรตรีสุวรรณ
105700 นางสาว เสาวรส ไชยโม
105701 นาย ยทุธการ ทองเกดิ
105702 นางสาว ฐตธนพร ใหม่เอี่ยม
105703 นาย ภราดล ปัญญาสัมปทา
105704 นางสาว เบญจมาภรณ์ สุขล าใย
105705 นางสาว สุดารัตน์ จนัทะเสน
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105706 นาง ศศิวิมนต์ ประทุมชาติภักดี
105708 นางสาว ธนาทิพย์ พจิอมบุตร
105710 นางสาว ธนิตา ไชยเลิศ
105712 นางสาว อญัฐริญา ทองดี
105715 นางสาว นิติรัตน์ ทุย่อน้
105716 นางสาว ศรัญญา วันละ
105717 นาย กฤตยช์ณัฐพล มูลผลึก
105718 นางสาว ปาจารี ปัญญูรัตน์
105719 นางสาว จฑุาทิพย์ ทวีชัย
105720 นาย วิศณุ เกตุแกว้
105721 นางสาว ชไมพร ณะวงษ์
105722 นางสาว ชนิดา หมุดเชื้อ
105723 นาง ดุจเดือน เบญมาตย์
105724 นางสาว ฤดีกร  โทไขษ่ร
105725 นางสาว พจณี แกว้พนิึก
105726 นางสาว กญัญศร แกว้ยิ่ง
105728 นาย ศุภศิต ภูสงวน
105729 นางสาว ศุภวรรณ นุ้ยภิรมย์
105731 นางสาว วิภาวดี พรมเดช
105732 นางสาว ธฺุติสุดา จนัทรุ์ออ่น
105733 นางสาว วิมลตรี แกว้คือ
105735 นางสาว จริาภรณ์ ประสานตรี
105736 นาง แสงจนัทร์ แว่วบุตร
105738 นาย คชเดช จนัคาหงษ์
105740 นางสาว วนิดา พพิฒัน์กลุ
105741 นางสาว เมล์ลาณี คุ้มไพรันต์
105742 นางสาว วราพร ปัญญา
105743 นางสาว เมสินี พลเมือง
105744 นางสาว วรนุช อนิญา
105747 นาย รุสลัน ยาลา
105749 นางสาว วรรณิศา ต๊ิบประสอน
105751 นางสาว จารุพชิญา ศุภสร
105752 นางสาว ธาริกา สุ่มมาตย์
105753 นางสาว ชฎาภรณ์ สุ่มมาตย์
105756 นางสาว จนัทร์เพญ็ สุดสนอง
105757 นางสาว ญาณภา โสภารัตนากลู
105758 นางสาว ปวีณา ธรรมบุตร
105759 นางสาว วรรณิภา เขยีวมี
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105760 นาย ภูริวัฒ จนัทรสาขา
105761 นางสาว นีรนุช โนเป็ง
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