
เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ
100001 นางสาว ณัฐฐินันท์ มุธุสิทธิ์
100003 นางสาว นันทพร โยชน์ชัยสาร
100004 นางสาว นวพฒัน์ อิ่มแกว้
100005 นางสาว อษุณา หวาหาบ
100006 นาง รุ่งทิวา เถื่อนศรี
100008 นางสาว อญัชลี มะเรือง
100013 นางสาว ธารารัตน์ ทวีทา
100018 นางสาว มณีกาญน์ หวังรวมกลาง
100019 นางสาว ประภัสสร วังแปง
100020 นางสาว วิมพว์ิภา ปฐวีวิวัฒน์
100021 นาย ชานนท์ ต่างโอฐ
100023 นางสาว ทิวานันท์ สฐิตานนท์
100028 นางสาว สุธิตา กอบทอง
100029 นาย สิรภพ วรยิ่งยงค์
100030 นาย นฤสรณ์ สว่างสุข
100031 นาย บุรวิช มณีรัตนโชติ
100036 นางสาว ปริศนา หนูเงิน
100037 นางสาว อารยา เชษฐเจริญรัตน์
100038 นางสาว กญัธมาศ ลาดใจ
100040 นางสาว นาถฤทัย ทิมลาย
100042 นางสาว นัฎฐา อกัษรเงิน
100043 นางสาว พชัรี อรัญดร
100045 นางสาว ลลิตา ประแกกนั
100046 นาง สุมลฑา บุญญานุพงศ์
100047 นางสาว สุดารัตน์ เรืองดิษฐ
100048 นาง อจัฉราภรณ์ จนัทะภา
100049 นางสาว อสัมาอ์ บัวนาค
100051 นางสาว พจมาน สุขมี
100052 นางสาว จนิตนา ดอนชัย
100055 นาย ธีระพงค์ จมุพระนัด
100056 นางสาว สุพตัรา ม่วงเขยีว

ชื่อ  -  นำมสกุล
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100057 นางสาว ฐิติยา ศรีทิพย์
100058 นางสาว ชยดุา ทองสัตย์
100061 นางสาว ภาวิณี ผิวผ่อง
100062 นางสาว ทิวาพร สุทธกนั
100063 นางสาว ปิยะรัตน์ เคร่ืองทิพย์
100064 นางสาว ปารมาภรณ์ โพธิเ์อี่ยม
100066 นาย วีรภัทร พุม่งาม
100067 นาย สรศักด์ิ ค้ิววิลัย
100068 นางสาว สุภาวดี อ่่าปลอด
100069 นางสาว อจัฉรา อว่มสอาด
100070 นางสาว จริวดี แสนแสน
100072 นางสาว ชฎารัตน์ ถาวรสุวรรณ
100073 นางสาว กิ่งแกว้ ค่ามาก
100076 นางสาว กณัฐมณี ชนกนาถวดี
100077 นางสาว สาวิตรี อิ่มยวง
100078 นาย สมชาย กลัดป้อม
100079 นาง เมทินี หมู่ใหญ่
100082 นาง อลิษา ปัญญาชน
100084 นาย เชาวลิต ท่าน้่าเทีย่ง
100086 นางสาว ธัญพร เด่นดวง
100088 นางสาว จติรวรรณ โปธาดี
100089 นาย ปัญญา หงษ์ทอง
100093 นาง อญัชลี ต้องประสงค์
100095 นาง ชฎารัตน์ จวุัน
100099 นางสาว ปิยะณัฐ กล่อมจติ
100100 นางสาว อริญรดา ข่าเนียม
100103 นางสาว ฐานิดา ถนอมนวล
100105 นางสาว ศศิประภา ชาวัลย์
100106 นางสาว ศศิรินทรา เทศเกตุ
100107 นาย มารีกี มะแซ
100108 นางสาว ชุดาณัฏฐ์ เอี่ยมส่าอางค์
100109 นางสาว พมิลพรรณ เชื้อสนุก
100110 นางสาว วราภรณ์ พนัทอง
100112 นางสาว สุฑาธิษธ์ สุรัตนศิลป์
100113 นาง ปานจนัทร์ กาญจนมหิงส์
100115 นางสาว กนกพชิญ์ สีหามาศ
100116 นางสาว อมรรัตน์ ศรีสมจติร
100117 นาย บุญยกร อนิทรศิริ
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100118 นางสาว สุดารัตน์ อุ่นอาสา
100119 นางสาว อไุรวรรณ เมฆแกว้
100120 นางสาว วราภรณ์ พนัธ์ศรีนวล
100121 นางสาว จฑุามาส วงศ์แกว้
100123 นางสาว ฐปนรรฑ์ คีรีราช
100124 นาง กรรณิการ์ เต๋จะ๊ใหม่
100125 นางสาว รัตนาภรณ์ ปัน๋แกว้
100126 นางสาว สกาวเดือน ค่าวงศ์
100128 นางสาว ดุจเดือน ค่าใจ
100130 นางสาว หัสนีย์ ยั่งยนื
100133 นางสาว ชนัดดา เรือนนิล
100135 นางสาว รุ่งทิพย์ สุรินธรรม
100136 นางสาว สุพรรณี ขาวงาม
100137 นาง ทมิตา เอกวงษา
100140 นางสาว ภคภัทร จลุมณีการ
100142 นางสาว วาสินีย์ ดอกกหุลาบ
100143 นางสาว วรินทิพย์ ศรียอด
100146 นาง พจมาน จา่พนัดุง
100147 นาง วนิดา ไทยทะเล
100152 นางสาว กชพรรณ อ่่าอ่าไพ
100153 นาย ประสิทธิ์ จนัทิมา
100155 นางสาว อติพร เดชกล้า
100158 นางสาว ดวงสมร สีทอง
100159 นางสาว ชนิภา พลฤทธิ์
100164 นาย ธิติพนัธ์ พรโชติรัตน์
100166 นางสาว ศิรินทรา วานานวงค์
100167 นางสาว พรสุดา แสงสว่าง
100169 นางสาว วิลาสินี สงกมุาร
100170 นางสาว กนกพร เปรมทอง
100171 นางสาว บุษบา รินทะรักษ์
100174 นางสาว ศิวพร อนิทร
100175 นางสาว มินทิรา ชุบค่า
100176 นาง ภุมรินทร์ บ่ารุง
100177 นางสาว วิภารัตน์ วงค์นางาม
100179 นางสาว ณิชากร ภูมิพนา
100180 นางสาว พณัธาวรรณ เกษสกลุ
100182 นางสาว ระเบียง วิริยะภาพ
100183 นางสาว นิตยา มิ่งสูงเนิน
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100187 นางสาว อรไท เล่ียนกตัวา
100190 นางสาว ฐิติยา ตันติวิศาลเกษตร
100195 นางสาว ติณณ์พมิญชุ์ เตชเลิศธนานนท์
100196 นาง ผาณิต ขมุทอง
100197 นางสาว จนิตนา ชามนต์
100198 นางสาว ควรถวิล กาบจนัทร์
100200 นางสาว พจนา ทองออ่น
100204 นางสาว ศรศิริ โชติพนัธ์
100205 นาย อดิศักด์ิ หนูตีด
100208 นาง สุจริา ลักษณา
100209 นางสาว ศรัณญา ทับทิม
100210 นางสาว ละออง รสชา
100216 นางสาว เมวีญา สิงห์เดช
100217 นางสาว กลุสตรี ปันทา
100219 นางสาว สุริพร บุริวงศ์
100223 นางสาว ศิริพร บัวเกตุ
100225 นางสาว ศิริรัตน์ อิ่มกระจา่ง
100226 นางสาว อจัฉริยา งอกวงษ์
100228 นางสาว ปนัดดา บุญเกดิ
100229 นางสาว วลีพรรณ สังขท์อง
100232 นาง ฐานิตา ปุกสันเทียะ
100233 นาง พรทิพย์ ภูศิลาแทน
100234 นางสาว ศิริ ภูมิภาค
100238 นางสาว วารุณี แกว้เทพ
100240 นางสาว กนกวรรณ บัณฑุเจษฎา
100242 นาย วัชระ กองทองนอก
100243 นาย นพพร ชาวแพร่
100246 นางสาว แพรววนิต พติรพบิรูณย์
100247 นางสาว สุจติตรา สวยสอาด
100248 นาย ธนกฤษ แสนเชียงเนา
100249 นางสาว ปุญญิสา ห้วยก่าปัง
100251 นางสาว ณัฎฐ์จรินทร์ ทองอร่าม
100253 นางสาว ยวุดี สนร้อย
100254 นาย สมเกยีรติ พลศรี
100255 นางสาว แรงรัญญา สีงาม
100257 นางสาว อจัฉรา ธนะไพบูลย์
100258 นางสาว วิลาสินี วิเชียรครุฑ
100259 นางสาว อนิศา เสรีพนัธ์
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100262 นางสาว กญัญาพชัร หฤทัยถาวร
100264 นางสาว พชัรี ง้าวไขน่้่า
100266 นางสาว พรธิตา จนัทร์เคร่ือง
100269 นางสาว นฤมล สมศักด์ิ
100271 นางสาว อารี ปรีดาผล
100272 นางสาว สุภัตรา ตูลเพง็
100273 นางสาว วรรณา แจม่จ่ารัส
100275 นางสาว ภูษณิศา กล่อมอิ่ม
100276 นางสาว มะลิวัลย์ โทปุญญานนท์
100279 นางสาว วันวิสาข์ เชิดชัย
100280 นางสาว สาวิตรี พรมสว่าง
100282 นางสาว นิตยา หวังทรัพย์
100283 นางสาว จริาพร กองเงิน
100284 นางสาว ชญาภรณ์ ใหม่จนัทร์ตา
100285 นางสาว นัฐศรัณย์ สินทอง
100287 นางสาว จารุนันท์ จติจ่านงค์
100288 นาง สุพรรษา ไชยป่ายาง
100289 นางสาว กรณิศ แกว้ยองผาง
100294 นางสาว พไิลวรรณ จติรกว้าง
100297 นางสาว กลุยา ทรัพยส์กลุ
100300 นางสาว กมลทิพย์ บวรศรีสุข
100303 นางสาว กติติยา ผลมะม่วง
100305 นางสาว กรจติร สีหาบุตร
100306 นางสาว สุดาภรณ์ แกว้มา
100307 นางสาว ศันสนีย์ ภูมิล่าเนา
100310 นางสาว องัคณา สมาน
100313 นางสาว ธัญลักษณ์ หล้าเรียน
100317 นางสาว นภาพร แป้นเกดิ
100319 นางสาว องัคนางค์ จอ้ยเกดิ
100321 นางสาว มนัญญา สงวนชัย
100323 นาย อานนท์ จนัทร์สม
100324 นางสาว ปิยะดา ปานสอน
100325 นางสาว อษุณีย์ เจริญสิทธิ์
100326 นางสาว รัตนาพร ต้ือยศ
100328 นางสาว พติรนรินทร์ ทิพยฝ้ั์น
100329 นางสาว นลินี นันทโก
100330 นางสาว ธณิฐา สินธารา
100332 นางสาว กญัญ์ชยากลุ ภูจ่นี
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100333 นางสาว บัณฑิตา กรรเชียง
100334 นาง อ่าพรรัตน์ แกว้ค่า
100337 นางสาว ปิยฉตัร อนิยะวิน
100338 นางสาว สุทิน บุราณเมือง
100341 นางสาว ศุทธิพร สุวรรณมาลี
100342 นางสาว ศลิษา ผมหอม
100350 นาง เยาวลักษณ์ ต้นแกว้
100351 นางสาว สายสุรีย์ สวนดอก
100354 นางสาว พรีญา เฟือ่งวิทยารัตน์
100355 นางสาว นวพร งามเหลา
100363 นาย พงศธร แสงเงิน
100365 นางสาว อลิษา ยาฤทธิป์ก
100366 นางสาว พมิพไิล บุญใจวงศ์
100368 นาย สมชาติ กจิมานะ
100369 นางสาว บุหลัน บุญนูน
100370 นางสาว วิลาสินี ภูเมฆ
100372 นางสาว จนัทร์ฉาย นันตาวรรณ์
100373 นางสาว นาตาชา เวียงนาค
100375 นางสาว อาภรณ์ บุญมี
100376 นางสาว สุภาวดี แกว้กาม
100377 นางสาว ทิพาภัสสร์ สามล
100380 นางสาว พรทิพย์ กมุภะ
100381 นาย กฤษณกรณ์ ศรีประดู่
100382 นาย ภิภพ กณัฑ์ฉาย
100384 นางสาว ประกายแกว้ เกตุแยม้
100385 นางสาว ศรัญญา ภูระเณร
100386 นางสาว ณัฐธยาน์ สุหงษา
100387 นางสาว สุพรรณี โพธิศ์รี
100388 นางสาว เจนจริา บัวแกว้
100389 นางสาว พชัญ์ชิสา เรืองสุวรรณ์
100391 นางสาว กาญจนา อาชีวะ
100392 นางสาว สุธาสิณี ศรีวิกะ
100393 นางสาว เกษร เดชสุวรรณ์
100394 นางสาว ชนัญธิดา มุ่งมาตร
100395 นางสาว ศรัณยรั์ชต์ รักเกยีรติ
100396 นางสาว จรินันท์ จ่าปาศรี
100398 นาง พรสวรรค์ สมะนารี
100399 นาย ทวี ชื่นพงษา
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100400 นางสาว ธัญรัศม์ บ่ารุงภักดี
100401 นางสาว ณัฐชยา สมบูรณ์
100402 นางสาว สุนิศา จอมเมืองบุตร
100403 นางสาว ณิชกานต์ อทุธโยธา
100404 นางสาว ปัทมาภรณ์ ธิใจ
100406 นางสาว นัดที บุญมาก
100407 นางสาว อรอนงค์ ศุภนาม
100408 นางสาว นัทรียา สุภายอง
100409 นางสาว ศศิวิมล มะสาตสม
100411 นางสาว อรัญญา สุธีพฒันชัย
100416 นางสาว อรนิช แสนโพธิ์
100417 นางสาว ทวิตา เอกกติติบวร
100419 นางสาว อรวรรณ สุรเดช
100420 นาย ชาตรี เลิศอดุมโชค
100423 นางสาว อทุัยรดา ท่ากดุเรือ
100426 นางสาว พศิมัย แซ่เจา้
100428 นาย อานันท์ สอาดเอี่ยม
100430 นางสาว ยพุาพร จอมชนะ
100431 นางสาว ธัญพร รอดสุพรรณ
100432 นาง ปิยนุช จริะแพทย์
100433 นางสาว ศตพร ชิตรัตฐา
100434 นาย ธีรภัทร์ บุญบางเกง็
100435 นางสาว เบญจวรรณ สมร่าง
100442 นางสาว กนกฐิตา พลวงค์
100446 นาง จ่าลองลักษ์ สูงขาว
100447 นางสาว กาญจนี ศรีเครือแกว้
100448 นางสาว สิริรัตน์ โอเ่อี่ยม
100449 นางสาว วิภาวดี ศรีค่าภา
100451 นางสาว ปารีณา กนัทะลึก
100452 นาง อรชร ภูช่ินาพนัธุ์
100455 นาย ศิรสิทธิ์ ปักกาเวสูง
100456 นาง ภัทราวดี ปรีจ่ารัส
100457 นางสาว รัตนา พรเศรษฐ์
100458 นางสาว ศิริพร ธูปแกว้
100461 นางสาว นาตยา คุมรักษา
100464 นาง อสิรีย์ สิงห์ค่า
100466 นางสาว จรัิฏฐิญา คิดใจเดียว
100468 นาย ธนกร ท้าวเชื้อลาว
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100470 นางสาว ภาวิณี เมืองสิทธิ์
100472 นางสาว อจัฉรา เรืองแกว้
100481 นางสาว อรพรรณ เปิดตา
100484 นางสาว ณัฐพร วิชัย
100486 นางสาว ณิชาภา ไทยประยรู
100489 นางสาว เนาวรัตน์ สีทาหนุน
100491 นางสาว ณัฐกานต์ ดีรัศมี
100499 นางสาว วิไลพร ทรัพยแ์สง
100502 นาย นฤเบศร์ น่วมภา
100504 นางสาว ณัฐสุดา กะรัมย์
100508 นางสาว กญัญาภัค เกดิศิริ
100514 นางสาว กาญจนา จนักติิ
100515 นางสาว ชบาวรรณ ภูวนตรัยเดโช
100518 นางสาว ณัฐธิกาล กองเมือง
100520 นางสาว ปฐมาวดี วงษาภักดี
100524 นางสาว กนกวรรณ คุมา
100525 นางสาว ณิกณัชรัศมิ์ มาลารัตน์
100528 นางสาว พรเพญ็ วระภูมิ
100529 นาง ปณชล แสนธรรมพล
100530 นางสาว สุพชิญา พงษ์สาคร
100532 นาง พชิญาภัค เพช็รรัตน์
100533 นางสาว ป้อมปิง ทวีสุข
100534 นางสาว วราภรณ์ โด่งดัง
100535 นางสาว วิไลวรรณ พนัชารี
100538 นางสาว นภัสภรณ์ สมใจ
100539 นาง ธัญจริา ลุนภูงา
100541 นางสาว ธิติยดา วรสาร
100542 นางสาว อมลวรรณ ผสมธาตุ
100543 นางสาว กลัยกร แซงบุญนาง
100545 นางสาว ลดาวัลย์ สมเพช็ร
100549 นางสาว ณัฐญาภรณ์ ใหญ่โต
100550 นาง เบญจพร ป้อสิงห์
100551 นางสาว พรรณิภา เปลือยหนองแข้
100552 นางสาว อจัฉราภรณ์ เกตุวงษ์
100554 นางสาว เกษราณี สารีวงค์
100558 นางสาว ชุติมา สายณัห์
100559 นางสาว นิรัณตรี แซ่เต๋ิน
100562 นางสาว กมลทิพย์ บุญชู
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100563 นางสาว อ่าพรรัตน์ ลพเกตุ
100564 นาย มะณี บุตรศรีมาตย์
100565 นางสาว พลอยนภัส วิลากลุ
100566 นาย อภิวัฒน์ แสนใจ
100567 นางสาว ปริณดา ปันหล้า
100569 นางสาว นุชจรีย์ พรมเพชร
100571 นางสาว จฑุามาศ พาหาญ
100574 นางสาว พมิพช์นก กนัธิยะ
100575 นางสาว จริภัทร บุราณเหล่า
100576 นางสาว ชัชชญา พลดาหาญ
100577 นาย เจษฎา เขม็บุปผา
100580 นางสาว ชนัดดา งามเจริญ
100582 นางสาว อโนชา จนัทะสีลา
100583 นางสาว จนัทร์จริา สิทธิมงคล
100585 นางสาว เปรมยดุา เจริญสุข
100586 นางสาว จริาณุวัฒน์ ต้ังสุระกลุชัย
100590 นางสาว อรพรรณ พาทีทิน
100591 นาง สุกญัญา ทองค่า
100595 นางสาว เปรมฤดี หล้าอว้น
100597 นาง อรัญญา ยะพลหา
100600 นางสาว วิลัยวรรณ จนัทร์เขยีว
100602 นาง นิตยา สวนสนอง
100603 นางสาว ไอรดานันท์ สุริยะจรัสแสง
100604 นางสาว อาทิตยา ชูประดิษฐ์
100608 นางสาว เพญ็นภา ชูมี
100610 นางสาว พาฝัน ขมุทรัพย์
100611 นางสาว จ่านงค์ สาลีวงษ์
100614 นางสาว รวิวรรณ เงินทุง่
100616 นางสาว บุษยา นาคเวช
100619 นางสาว สุภาวดี โสสีดา
100623 นางสาว ณัฐชนก ตันฑเตมีย์
100632 นางสาว ชุติมา แกว้เกล้ียง
100633 นางสาว จริาภรณ์ สะสงค์
100637 นางสาว สุพรรษา จา่โนนสูง
100639 นาง วิภาดา ซ่ึงรัมย์
100641 นาง วรวิมล ค่าเล้ียง
100643 นางสาว ปาริชาต แท่นแกว้
100644 นางสาว สุธีกานต์ สะอาดเอี่ยม
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100645 นางสาว ศิริกลุ ยพัราษฎร์
100647 นางสาว สรญา แกว้ค่าแจง้
100648 นาย ฉตัรชัย อนันตะ
100650 นางสาว พมิพไิล กนัทาใจ
100656 นางสาว กาญจนา พมิวานันท์
100657 นางสาว จติรา สงหมด
100659 นาง วราภรณ์ วงศ์สูน
100660 นางสาว สิระกานต์ อุ่นต้ัง
100664 นางสาว กรรณิกา สุปิน
100667 นางสาว นันทนา ปัทมาสังขพทิักษ์
100670 นาย อาเขต ตามสีวัน
100673 นาย ภูมเรศ ใจนวล
100675 นางสาว ศุภาลักษณ์ รักร่วม
100678 นางสาว ฐิตินันท์ พงษ์สถติย์
100679 นางสาว ปิยรัตน์ เปียเงิน
100680 นางสาว วรัญญา พุม่ดอกไม้
100683 นางสาว สุนิศา เรืองสุวรรณ์
100684 นาง สุภาพร บุญทวีชัยสกลุ
100688 นาย ธนาชัย ยอดออ่น
100689 นาง ศุภลักษณ์ ศรีอาราม
100690 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ ศรีวรรณ
100691 นางสาว ณิชานันทน์ ท้าวแพทย์
100694 นางสาว กาญจนา วงค์สารี
100695 นาย สุรเดช พทุธรรม
100696 นางสาว มุทิตา เปรมกาศ
100697 นางสาว จริาพร พทุธรัตน์
100698 นางสาว เสาวลักษณ์ ลุสมบัติ
100700 นางสาว อจัฉรา เปรมสุข
100703 นางสาว ลภัสรดา งิมขนุทด
100704 นางสาว ช่อทิพย์ ลุสมบัติ
100706 นางสาว สุภาพร พลายงาม
100707 นางสาว ชลลดา ภัทรวาทิน
100709 นาย ปรมัตถ์ เชิดสุข
100714 นาย พงศธร หนูอนิทร์
100715 นางสาว มนต์สุรีย์ บัวบาน
100716 นางสาว เกศษริน วัฒนพฤกษ์
100717 นางสาว หัทยา เตชะเสน
100721 นางสาว จฑุาลักษณ์ อกัเบอร์
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100722 นางสาว วรัญญา แกน่คูณ
100724 นางสาว จนัทิมา กนัทะกาลัง
100728 นางสาว กนัตยา อาภรณ์รัมย์
100731 นางสาว ปุญชรัศมิ์ หนูแกว้
100732 นางสาว รัตนาภรณ์ สุขศรี
100733 นางสาว อมัพกิา สระศรี
100734 นางสาว สุพตัรา ทวีสุข
100737 นางสาว สิริลักษณ์ สุกาวงศ์
100742 นางสาว สิรินาถ แสงทอง
100743 นางสาว กฤษฎาภา บุญอยู่
100744 นางสาว ถริพร ทองพมิพ์
100746 นางสาว สุรีรัตน์ เพลงชาติ
100748 นางสาว ปิยาพทัธ์ แกง่ศิลา
100749 นางสาว สุภารัตน์ สุธรรม
100750 นางสาว แววตา จนัทร์ทอง
100753 นาง พรศิริ กติินันท์
100754 นางสาว รัตน์นภา ธรรมสละ
100762 นาง พจนีย์ สัมฤทธิริ์นทร์
100766 นางสาว รัชฎา สลุงอยู่
100770 นาง ฐิติมา จฬุะแพทย์
100771 นาย กนกพชิญ์ ศรีแพงมล
100772 นางสาว นัฐพร สายธิไชย
100776 นางสาว อรอมุา แกว้เมือง
100777 นางสาว อรวรรณ ภูนาโคก
100780 นาย ถาวร สีสาพนัธ์
100781 นางสาว นฤมล ทองยงั
100785 นางสาว อรวรรณ ศิริผล
100786 นางสาว นวพร ขอ้งม่วง
100789 นางสาว กญัจน์ณภัสร์ สุขคล้าย
100791 นางสาว สุภาวดี อรุะ
100793 นางสาว ธนัชชญาน์ อนุกลูสวัสด์ิ
100805 นางสาว จฑุาทิพย์ อปุค่า
100806 นางสาว จรินพร สอนดี
100818 นางสาว อฐิตา สีตะระโส
100819 นางสาว เสาวลักษณ์ หมอยา
100825 นางสาว นฤมล สินสงวน
100827 นาง ภัคภร โพธิส์า
100830 นางสาว จริยา เวียงลอ
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100832 นางสาว รัฐกานต์ ทะนันใจ
100835 นางสาว อรวรรณ รัตนทอง
100837 นางสาว อภิญญา อนิพรม
100838 นางสาว ภารัศมิ์ เลิศล่อง
100841 นางสาว เกตน์สิรี แกว้ยศ
100844 นางสาว ลธิตา เงินมูล
100845 นางสาว อารีย์ กนัขนั
100846 นางสาว นภสร นวลพลับ
100847 นางสาว วัชรี ดอนชัย
100848 นางสาว พรียา คงศิริสมบัติ
100854 นางสาว กลัยา พร้ิงเพราะ
100857 นางสาว ปิยวรรณ เพชรมั่ง
100860 นางสาว อรสินี ศรีโยธี
100862 นางสาว นาตอนงค์ เชิดชูสดใส
100864 นางสาว กรรณิการ์ บุญรัตน์
100865 นางสาว ชุลียพ์ร แสงตา
100868 นางสาว พชิญาภร ทองแท่น
100869 นาง สุธีอร จใุจ
100870 นางสาว สายใจ สุพรม
100873 นางสาว ดวงพร ใจดี
100875 นางสาว นารี สาสิม
100880 นางสาว วลัญช์ญา หาญสุริย์
100882 นางสาว โสภาพรรณ วงค์ศรี
100883 นาง ฉวีวรรณ นาคกล่อม
100887 นางสาว ดาริน เชื้อหมอ
100888 นางสาว สุพรรณี อะนันต์
100889 นางสาว อจัจมิา มั่นอว่ม
100890 นางสาว ศกลรัตน์ ไทยขวัญ
100891 นาย รัชพงษ์ มูลภักดี
100892 นางสาว จนิตนา ปัน่ป่วน
100894 นาง เมวิกา เขยีวจนัทร์
100897 นางสาว กนัยกร บัวมา
100898 ว่าทีร้่อยตรีหญิง กมลพร สุรินตัน
100899 นางสาว กลุภัสสร์ จนัทร์สว่าง
100901 นางสาว อรวรรณ แกว้สุข
100904 นาง พรทิพย์ บุญคง
100905 นางสาว ศศิภา เรืองพลู
100906 นางสาว ศษิวดี พมิลพนัธุ์
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100907 นางสาว เปรมสินี คมพลิา
100908 นางสาว อารีตา กาพรหมวงศ์
100910 นางสาว ณัชชนิกานต์ ยิ่งนารัมย์
100914 นางสาว ธัญณิชา พดัสี
100915 นางสาว สุภาภรณ์ ใจตรง
100916 นางสาว ขวัญใจ ฤทธิห์มุน
100921 นาย วิรัตน์ รัตนพกิลุชัย
100922 นาย พรชัย แสนค่าภา
100929 นางสาว สาวิตรี มีชัย
100931 นางสาว พชัรินทร์ ปัญญาบุญ
100933 นางสาว สุรัตน์ดา แกว้สอาด
100934 นางสาว สิริมาศ โคตรพฒัน์
100937 นางสาว ชฎาพร ศิริพนัธ์
100940 นางสาว โชติกา แยม้มั่งมี
100944 นางสาว จฑุามาศ จงึเจริญ
100945 นางสาว ณฐมน ธนนัฐกลุ
100948 นางสาว กณัต์ญพชัร พทิักษ์พเิศษ
100950 นางสาว อญัญาสินี ช่วงโชติ
100951 นางสาว ชญานุศภัฒค์ สุขณโชต
100953 นาง ปัณพร โคตรมงคล
100955 นางสาว นันทิชา ม่วงอ่่า
100958 นาง ณัฏฐ์ฎาพร สุภารัตน์
100959 นางสาว ธนาภรณ์ นุชเกล้ียง
100962 นางสาว สิรีธร กรัดกระยาง
100963 นาง สุดารัตน์ พรหมจนัทร์
100964 นางสาว ไพจติร เสนอิ่ม
100965 นาย วัฒนา มาใจกล้า
100966 นาง ฉวีวรรณ แกน่เกษ
100970 นางสาว วรณัน รักษาราษฎร์
100972 นางสาว พมิพพ์นิต วงศ์พรหม
100973 นางสาว เพยีงฤทัย นาคธรรมชาติ
100975 นางสาว ศิริพร อภัยนอก
100976 นางสาว พรนิภา จงัภูเขยีว
100984 นางสาว มารีเยาะ นะดือรานิง
100989 นางสาว สุวรา กลุนิษฐา
100990 นางสาว จดิาภา ป๊อกค่าอู๋
100991 นางสาว รสริน วิริยา
100992 นางสาว มาริษา มาลัยวงษ์
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100994 นางสาว วิภาวรรณ กล่ันชัย
100996 นาง ดลฤดี เนตรสกลุ
100997 นางสาว ชฎาพร ชะนอบรัมย์
101000 นางสาว อรวรรณ สุวรรณทวี
101002 นางสาว เนตรชนก ส่งเสริม
101012 นางสาว จริาภรณ์ นาโสก
101014 นางสาว เบญจางค์ สมิงไพร
101018 นางสาว วรรณี ติเสด
101020 นางสาว ปราณี กล่ินบัว
101021 นางสาว สุรีรัตน์ ใยแกว้
101024 นางสาว ธนาภรณ์ ฤทธิจ์นี
101026 นางสาว ทรรฐธนมณฑน์ หมูแกว้เครือ
101027 นางสาว จดิาภา หงษ์ทอง
101029 นาง ณิชารัศม์ จติรโท
101031 นางสาว อรธีรา สุภามูล
101034 นางสาว รัตนาวดี เขม็สีดา
101036 นาย อาณัติ แกว้กอ
101037 นางสาว ดาววลี ตุ้ย
101041 นางสาว อญัธิกา ศรีชัยวงค์
101046 นางสาว ธนพร มโนลา
101048 นางสาว มนัสชนก เรืองพพิฒัน์
101049 นางสาว ปวีณา กาตาสาย
101050 นางสาว สุพรรณี อปุพงษ์
101051 นางสาว ปวีณา กาตาสาย
101052 นางสาว อมรรัตน์ ดวงค่า
101059 นาย ประวิทย์ พฒุภา
101060 นางสาว เปรมกมล ปุก๊ทะเล
101063 นางสาว พฐัสิยา แสนอบุลกลุวนิช
101065 นางสาว วิธุอร พศิาลสาสน์
101066 นางสาว นิจจารีย์ แนวทอง
101068 นางสาว ศุรินทร์ธร ชาเกาะ
101069 นางสาว อทุุมพร อปุสิทธิ์
101071 นาย รัฐนิติ คุ้มเดช
101074 นางสาว อรสิริ ศรีค่าภา
101075 นางสาว ศิมาภรณ์ วิทยาแพทย์
101076 นาย ทรงพต เจยีระบรรพต
101078 นางสาว ฐิติธนา คล้ายมาลา
101082 นาย เฉลิมพงษ์ แกว้กนัหา
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101085 นางสาว นริศรา อรุณฤกษ์
101086 นางสาว ประภัสสร อารมยสุ์ข
101088 นางสาว อรนุช ณ พทัลุง
101089 นางสาว ทิพยอ์ษุา โพธิ
101092 นางสาว ธนาภรณ์ เนติ
101094 นางสาว วิชุดา ทามา
101098 นาย พลศรุต สนธิโพธิ์
101099 นางสาว ฉตัริยา ดวงเนตร
101100 นาง ภัทรธิดา นามวงค์
101101 นางสาว วราภรณ์ ค่าแกว้
101103 นางสาว ธัญญาเรศ ปุด๊จุ่ม
101104 นางสาว สุพรรณี ทัตตะรุจิ
101110 นางสาว นิศากร นันกด
101113 นางสาว มัสวารี มามะ
101118 นางสาว ฐริญชญาภัชก์ เจริญ
101119 นางสาว ภมร คงทน
101123 จา่อากาศตรี ธนภัทร ออ่นท้วม
101124 นางสาว สุพรรณา เพช็รรักษา
101126 นางสาว ฐณัชญ์พร บุตรดี
101130 นางสาว วรรวิษา แกว้เมืองกลาง
101132 นางสาว ศิริมา ชาแสน
101135 นาย วัชรพล จงสมจติตื
101137 นางสาว ทิพธัญญา ศรีจ่าปา
101138 นางสาว พทัยา ชารีแกว้
101143 นางสาว กมลชนก มานุจ่า
101152 นางสาว รัตนาภรณ์ อิ่มใจ
101155 นางสาว กล่ินสุคนธ์ อนิทร์รจนา
101158 นางสาว อนัญญา มันทากาศ
101160 นางสาว สุพศิ สุดเพยีร
101161 นางสาว ธนาพร ค่าเขยีน
101162 นางสาว จรีกานต์ ออ่นเหลา
101165 นางสาว รุ่งนภา วงตา
101166 นางสาว นฤมล เพยีรไลย์
101167 นางสาว ศิริลักษณ์ มันทากาศ
101168 นางสาว มณฑิรา โพธิยะราช
101169 นางสาว ศิริรัตน์ จอมมาลา
101171 นางสาว พจนา สุทธิศักด์ิ
101172 นางสาว อนัญญา บัวฝร่ัง
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101173 นางสาว ธิดา พนัธุวิกรณ์
101175 นางสาว ธารา ศรีสุข
101182 นางสาว นภณัฐ เทพปัญญา
101183 นางสาว เบญญาทิพย์ จนัทร์เพญ็
101185 นางสาว อจัฉรา เนตรใจบุญ
101186 นาย นิเวศน์ นามะนา
101191 นางสาว วานิสา ลุแล
101192 นางสาว จริาภรณ์ ศรีสุข
101194 นางสาว อดุมพร ละครพล
101196 นางสาว ศิริวรรณ์ จนัทร์ต้ือ
101198 นางสาว วิจติรา ใบยา
101202 นางสาว อารียา รัตนศิลปพงศ์
101204 นางสาว ศรัญญา มั่งสุข
101205 นาง กนกพร รัตนอไุร
101206 นางสาว รุ่งสินี วงศ์ขนัค่า
101215 นางสาว ปานตะวัน อนิต๊ะมะกอก
101217 นางสาว จนัทรศิริกาญจน์ ศรีชาติ
101218 นางสาว นันทพร จระมาศ
101222 นางสาว จฑุาภรณ์ ค่าวัง
101223 นาง ชินีกาญจน์ อศัวองักรู
101226 นางสาว วรรณิต อบุล
101227 นาง อจัฉราภรณ์ รังคะราษฎร์
101230 นางสาว นิติยา เทียมแกว้
101231 นางสาว ศรัญดา ทาปัน
101237 นางสาว อริยา แกว้แท้
101241 นางสาว วรรณกานต์ พุม่ไพบูลย์
101244 นางสาว อนุฉรา อนิต๊ะพรม
101246 นางสาว โสพศิ ยะแบน
101249 นาง ณิชารีย์ ศรีจริยกลุ
101255 นางสาว ธัญชนก วงษ์สอาด
101258 นางสาว วรรณา หอมลา
101259 นางสาว ดาราธร โคตะนนท์
101263 นางสาว เสาวลักษณ์ ค่าอดุ
101265 นางสาว กรรณิกา มีพนัธ์
101266 นางสาว รัตนพร จนิตะเหวก
101269 นางสาว กญัญ์ณณัฐ พวงสันเทียะ
101272 นาง กวางทราย เบาะสาร
101274 นางสาว พชัรินทร์ พวกน้อย
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101276 นางสาว สหฤทัย สมประเสริฐ
101283 นางสาว อมรรัตน์ สินยงั
101284 นางสาว ยพุนิ แกว้วรรต์ตา
101285 นางสาว รุ่งนภา เมืองค่า
101288 นาย มงคลชัย รุ่งน้อย
101291 นางสาว ชนาภา ดีบุญมี ณ ชุมแพ
101294 นาย สมปอง ช้อนขนุทด
101296 นาย รณกร มีฤทธิ์
101298 นางสาว ยศฐปนีย์ ใจเทีย่งตรง
101299 นางสาว ไพริน มุ่งหามกลาง
101312 นาง เยาวลักษณ์ อรุณวงษ์
101313 นางสาว สุชาภัคร ชุมนุมมณี
101314 นางสาว มลิกา แดงบ่ารุง
101315 นางสาว พรนภา ท้าวธรรมศิริ
101317 นางสาว ชไมพร ชูทรัพย์
101319 นาง พรวิภา ถิ่นบางบน
101322 นางสาว ชลิตา คุ้มตัว
101323 นางสาว จารุณี อาศัยบุญ
101326 นางสาว เสาวคนธ์ หอมกล่ิน
101331 นางสาว ธัญญพร งามดี
101332 นางสาว กญัญสร สกณุณา
101333 นางสาว ปวีณกร จรมั่งนอก
101335 นางสาว ปรภัค บุตรเจริญ
101337 นางสาว นิรชา แกว้ค่าปิก
101341 นางสาว มนสิชา อนิทะมูล
101346 นางสาว สุพนัธ์ษา พงษ์อบุล
101348 นางสาว นิตา บุญราศรี
101350 นางสาว สกลุรัตน์ นาคพานิช
101358 นางสาว อทุัยวรรณ ตลันดา
101359 นางสาว คุณาทัย คูณค่้า
101365 นางสาว วิรตีย์ คืนครีบ
101366 นางสาว ชรินรัตน์ มิ่งขวัญ
101367 นางสาว สาลินี สังขท์อง
101368 นางสาว ผกามาศ แกว้มา
101369 นางสาว ปิยวัณย์ ราชโส
101379 นางสาว ฐิติกานต์ เมฆใหม่
101381 นางสาว ศศิภา พรมมี
101390 นางสาว รัณฐกานต์ ปินตา
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101396 นางสาว พภิัทรา พอ้งพงษ์ศรี
101399 นางสาว อนุสรา จนัทร์ศิริ
101402 นางสาว ธัญญ์ฐิตา จนัทร์สุริยะ
101403 นางสาว ขนิษฐา พรมทอง
101405 นางสาว ภาสินี เพชรจรัส
101408 นาง ธรรญมน บรรจง
101412 นาง ศิริมล ยาธะนะ
101416 นางสาว กาญจนา ระเห็จหาญ
101422 นางสาว อทินันท์ ทองชูช่วย
101425 นาง จนิตนา เล็กเจริญ
101428 นางสาว ภัทรินทร์ สันตะพนัธ์
101433 นางสาว วนันยา แยม้ส่ารวย
101438 นาง ภาวิณีย์ แสงสงคราม
101440 นางสาว พณิณ์ญาภาภัส บุตรสวัสด์ิ
101448 นางสาว อรนุช บุตรประเสริฐ
101450 นางสาว อมลรดา ศรัณยวิภากลุ
101453 นางสาว พรสวรรค์ มาตสกจิ
101455 นางสาว นวลอนงค์ กลุสอนนาน
101457 นางสาว สินิตา สิงห์แกว้
101460 นางสาว ดวงพร บุญเจริญกจิกลุ
101465 นางสาว นันธิดา พว่งเฟือ่ง
101466 นางสาว วีรยา ค่ากิ่ม
101467 นางสาว ฉตัรกานต์ โคตะระ
101471 นางสาว วิชุดา อปุฮาต
101476 นางสาว ประภาพร พมิพบ์ึง
101477 นางสาว ปวีณา ศรีวิรัญ
101478 นางสาว สุมาลี แสนกล้า
101479 นางสาว สุดาภา ชีม่วง
101482 นางสาว กลัยาลักษณ์ วังภูสิต
101487 นางสาว ชาริกา สารฝ้ัน
101491 นางสาว ชบาไพร ศิริบุตร
101493 นางสาว ธนพร ไทยเจริญ
101494 นางสาว อรสา บุตรแสนคม
101495 นางสาว ฐิติพร ราชวัตร
101501 นางสาว ประภาวรินทร์ อาจเดช
101503 นางสาว ธัญญรัตน์ รอดช่วง
101504 นางสาว พชันี แกว้อบเชย
101506 นางสาว ดลกมล สะอาดอบุล
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101510 นางสาว อนุสรา ปัญญาทอง
101515 นางสาว วรกญัญา จ่าปางาม
101516 นาย ภราดร อมรพสิิทธิ์
101519 นางสาว เหมือนตะวัน บุญแสง
101520 นาง อภิญญา ดวงเงิน
101522 นางสาว วิศรุตา ธรรมาเจริญราช
101531 นางสาว อพริิยา คนึงคิด
101532 นางสาว สุดาลักษณ์ ทองเติม
101533 นางสาว พรรษชล ปานมั่งค่ัง
101535 นาย กติติศักด์ิ อาจวิชัย
101536 นางสาว วนัชพร ศรีกอนติ
101538 นางสาว ศมณวรรณ คชกลู
101540 นางสาว ธณัชชานันท์ บัวสา
101542 นางสาว นัทธมน ฟอนโคกสูง
101543 นางสาว กจิจา แตงทรัพย์
101544 นางสาว อจัฉราภรณ์ วิรากร
101547 นางสาว อมัรา ศูนยจ์นัทร์
101548 นางสาว แสงเทียน มิตมาตย์
101551 นางสาว ปนิตา ปัตธรรมวงศ์
101553 นางสาว ณัชชา เพช็รพนิิจ
101554 นางสาว ธนัชชา สีทอง
101558 นางสาว อารีรัตน์ นันต๊ะเสน
101560 นางสาว ศรัญญา พรมทะนา
101564 นางสาว อาภัสรา เกษสุวรรณ์
101569 นางสาว ศิริวรรณ แสงไชย
101570 นางสาว พกิลุ กล่อมผา
101573 นางสาว สุลีวัลย์ เริงเกตกรรม
101576 นางสาว วนิดา จนัทร์น้อย
101581 นาง จารุณี วันธานี
101585 นางสาว วิมลรัตน์ จงกล
101587 นางสาว ณดา แสงจนัทร์
101588 นางสาว รุ่งทิวา จดูจนัทร์
101598 นางสาว ปรียานุช ไพศาลศักดา
101600 นาง ธิดารัตน์ บัวเนียม
101601 นางสาว ณัฐนิช ประยรูสุข
101602 นางสาว โสมรัศมี วิภูสมิทธ์
101603 นางสาว สุภาวดี กิ่งยอด
101604 นางสาว ธัญญา คนคิด
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101608 นางสาว สิรินาถ สงวนศิลป์
101612 นางสาว สุริยงค์ เกดิกล้า
101617 นางสาว กรรณิกา  ุบุญมี
101618 นางสาว ณัฏยา แกว้มั่น
101623 นางสาว สิรินยา ลานเหลือ
101624 นางสาว สุพตัรา อนิโป
101626 นางสาว รัตนรีพฒัน์ วรขนัธ์
101630 นางสาว มณีนุช สามินทร์
101633 นางสาว ธิดารัตน์ โพธิพฤกษ์
101638 นางสาว ภัทราภรณ์ ล่องฉว้น
101655 นางสาว กฤษฎาพร กนันะพนัธุ์
101657 นางสาว พรพมิล พรไพศาลศักด์ิ
101658 นาง สาล่ี ปิดทุกขภ์ัย
101664 นางสาว ญาณิศา แสงทอง
101667 นางสาว วรรณรัตน์ บุญสุวรรณ์
101668 นางสาว ทิพยรั์ตน์ วัชรกลุธรไทย
101669 นางสาว ชญานิศ จนัสา
101671 นางสาว ศศิญดา ศรีธร
101676 นางสาว สิริรัตน์ เรืองนิมิตร
101677 นางสาว กนัติชา หินแปง
101686 นางสาว สิริรัตน์ จตุัชัย
101692 นางสาว ลลิตา ฝอยทอง
101696 นางสาว พาณี จนัทวงศ์
101698 นางสาว ธัญชนก วัชฒันติ
101699 นางสาว กนัต์หทัย แซ่อึ้ง
101705 นางสาว กาญจนา จ่าปาศรี
101707 นางสาว ณฐมน มิตรอดุม
101713 นางสาว นภาวรรณ มาลา
101714 นางสาว นลินพร ฉวีรักษ์
101715 นางสาว วนัชพรรณ เหตุทอง
101717 นางสาว ศิรินภา สุต๋าค่า
101720 นางสาว อริยนาฏ คุรุเจริญ
101738 นางสาว รมิดา ตานะอาด
101740 นางสาว รมยธ์ิรา บุสภาค
101741 นางสาว ณิชาภา ตะมะพฒุ
101747 นางสาว กชพรพฐั มีมาสุข
101768 นางสาว วราภรณ์ แกว้มะ
101771 นางสาว อนุสรา พรพระ

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ 20 จาก 50



เลขประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ  -  นำมสกุล
101777 นางสาว รุสณีย์ มะสาแม
101784 นางสาว นิรดา เทียมโคกกรวด
101787 นางสาว สุตาภัทร สิงห์กลาง
101788 นางสาว ธนธร เสือพยคัฆ์
101789 นางสาว ศิรินันท์ นนท์ศิริ
101790 นางสาว วิลาวัลย์ พงษ์ปัน
101792 นาง ปล้ืม จริะพรพาณิชย์
101796 นาย นิพนธ์ อทุุมพร
101800 นางสาว สุกญัญา ทองทากาศ
101803 นางสาว สิริรัตน์ ทิมขาว
101805 นางสาว จฑุามาศ พุม่พวั
101808 นางสาว พนัทิวา คุตวัน
101813 นาง ศรีสุดา นาชัยเพิม่
101816 นางสาว รวิกานต์ ลายหงษ์
101817 นางสาว สายทิพย์ กล่ินหอม
101818 นางสาว สวิตตา สาครเจริญ
101819 นางสาว กนัยา สว่างแจง้
101822 นางสาว สุวิมล ยาววัชรศิลป์
101823 นางสาว สุพตัรา นิพขนัธ์
101824 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา สุขสม
101826 นางสาว ธัญญารัตน์ กะฐิน
101827 นางสาว นันทิชา หลีเส็น
101828 นางสาว สุเนตรา บุตรธงชัย
101831 นางสาว ดารารัตน์ กะฐิน
101832 นางสาว อารีรัตน์ โตมอญ
101833 นางสาว รัตนพร นุชบุญช่วย
101835 นางสาว เคียงขวัญ นิลลักษณ์
101837 นางสาว ศรัญญา บุษราคัม
101840 นางสาว ทัดดาว พรมสมบูรณ์
101841 นางสาว กฤตภรณ์ เชิงรัมย์
101846 นางสาว ภักคิณี สุขสกลุ
101848 นางสาว ศิริจรรญา ธรรมศิริ
101850 นาง พมิพช์นก อารุณ
101852 นางสาว พรเพญ็ เตมียนันท์
101853 นาง สุรีภรณ์ มายงั
101854 นางสาว ประภาพร สิงห์ทอง
101856 นางสาว มณฑิรา วงษ์ดี
101858 นางสาว นราวดี หีบพมิาย
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101859 นางสาว ศิราพร วงศ์ใสษา
101860 นางสาว กลัยกร วงค์ประกรค่า
101862 นางสาว อรอษุา สมานทอง
101863 นางสาว จรินันท์ ชื่นบาน
101864 นางสาว วรัตม์ก่าพร บางกล่่า
101866 นางสาว สุรีพร ทิมประเสริฐ
101870 นางสาว จฑุามาศ กยุค่า
101872 นาง นิติมา เหมะ
101874 นางสาว บุษบา สิงห์อมร
101877 นางสาว เบญจมาภรณ์ จติโชติ
101878 นาง ศิริกาญจน์ ไชยธรรม
101880 นาย ภุสพงษ์ โสสีดา
101881 นางสาว รัตนา ทับทอง
101882 นางสาว พกิลุ ผ้ึงภู่
101894 นางสาว องัสุมาลิน มีษา
101898 นางสาว กสุุมา สวัสดิรักษ์
101901 นางสาว ศุภรัตน์ ทรงอาวุธ
101902 นางสาว อมริษา พฒุเล็ก
101903 นางสาว ทิพวรรณ ประเสริฐ
101908 นางสาว เกศสุดา กจิฉนวน
101913 นางสาว โกลัญญา ทองอร่าม
101914 นางสาว จามจรีุ แกว้มานพ
101915 นางสาว กรกมล เพง็พงษ์
101916 นางสาว ณัฐกฤตา ยะไวย์
101919 นางสาว องัศุมาลิน อดินันท์
101923 นางสาว อสิราภรณ์ จ่าปา
101927 นางสาว สุภัสสร ภูจตัตุ
101929 นางสาว สุพตัรา แปก่่า
101931 นางสาว กรรณิกา รัศมี
101933 นาย สุทธิวัฒน์ คูณทอง
101935 นางสาว กนกวรรณ สนกระโทก
101936 นาย ธีรวัฒน์ หนองหล่ิง
101939 นางสาว ภนิดา วงค์ค่า
101940 นางสาว นิตยา องัเปรม
101941 นาง เกวลิน สายต๊ะวัง
101944 นางสาว ปรียาพร รักเรือง
101946 นางสาว พรธิวา สุปะโก
101949 นางสาว จนิตนา จนัทนิตร์
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101951 นางสาว วีณาวดี ทองแดง
101952 นางสาว นภวรรณ หม้อค่ามูล
101954 นางสาว จริารัตน์ ช่วยพริก
101956 นางสาว ณัฐฐ์ญา แปลงใจ
101959 นางสาว ศศิกญัญา เทพวิชิน
101960 นางสาว ฐิติมา สาระไพฑูรย์
101961 นางสาว รัชนียว์รรณ น่าพรรค
101964 นางสาว นิศานาถ จ่ารัสศรี
101967 นางสาว อนงค์ โพธิห์ล้า
101970 นางสาว นันทิชา เชียงเกตุ
101976 นางสาว ภูษณิศา วังชัย
101977 นางสาว จริาภรณ์ เครือวงค์
101980 นาย เอกชัย สังขเ์ขป
101984 นางสาว หนึ่งฤทัย มงคลชัย
101985 นางสาว นันท์นภัส บุระทอน
101986 นาง อญัชลี กจิจารักษ์
101994 นางสาว สุริณี แยม้ไสว
101995 นางสาว วิรัลพชัร ขนุทอง
101999 นางสาว นิตยา สังขเ์งิน
102000 นางสาว โชติกา ฐิระติชัย
102002 นางสาว กสุุมาย์ เกตุแกว้
102004 นางสาว วราภรณ์ เกษราธิคุณ
102005 นางสาว วีรยา โสสุทธิ์
102009 นางสาว กมลลักษณ์ น้อยอา้ย
102014 นางสาว กฤติมา ระวะรักษ์
102016 นางสาว พมิพว์ราห์ ภัตธนสันต์
102017 นางสาว อทุัยวรรณ ปลอดกระโทก
102018 นางสาว วรรณิภา ชิตชิกลู
102022 นางสาว เบญชญา ไชยชาญ
102029 นางสาว สุภาพร ประเสริฐสุข
102031 นางสาว สมาภรณ์ ศรีหะวัต
102034 นางสาว เบญจมาศ ศรีทอง
102043 นางสาว จฑุามาศ กวางทุม
102057 นางสาว ปราณี ปันปละ
102059 นาง มัลลิกา ค่ามี
102062 นางสาว สุภาณี เยน็ใจ
102064 นาย ณัฐวุฒิ ดวงตา
102069 นางสาว ดิศราภรณ์ แสงชมภู
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102073 นางสาว อริสา อน้พา
102074 นาย พงศกร โคตรพรม
102077 นางสาว จฑุารัตน์ โนรินทร์
102079 นางสาว เกตุญาณี จนัทรพงษ์
102080 นาย วรวิทย์ เจริญผิว
102085 นางสาว สุวารี วงษ์ชมภู
102088 นางสาว สุธาสินี แสงทอง
102089 นางสาว มาซิเตาะห์ หะยบีือราเฮง
102091 นาง นงนุช โนนสภา
102093 นางสาว นรีรัตน์ สิงห์พานิชย์
102094 นางสาว ปวีณา ประโมณะกงั
102096 นางสาว เพญ็พร แกน่จนัทร์
102098 นางสาว จตุพร สีนาค
102099 นางสาว สิริวิรินทร์ หัสชัย
102100 นางสาว ปาลิตา พลายดัด
102105 นางสาว นิภารัตน์ นาคะสุวรรณ์
102107 นางสาว ณัฐวิภา ขาวผ่อง
102110 นาย อทิธิรัตน์ ปิงวัง
102112 นาง หนึ่งฤทัย มีวงศ์สม
102113 นางสาว ณฤทธิศ์รา จนัทะลุน
102122 นางสาว สุชิตา มีจนิดาวงษ์
102123 นางสาว สุกญัญา พทุธา
102125 นางสาว ภัณฑิลา พยรูวงศ์
102130 นาง วลัยมาศ นุชรอด
102131 นางสาว กฤมล ทองอยู่
102133 นางสาว ดวงพร เทียนแสง
102136 นางสาว วริน หมื่นสิทธิโรจน์
102140 นางสาว ชนัญชิตา สิงหทานนท์
102141 นางสาว ปนัดดา ปล้ืมจติร
102142 นางสาว จารุวรรณ สถติย์
102147 นางสาว วรัณศภรณ์ สิทธิ
102151 นาง สุพชิฌาย์ สุริยนัต์
102154 นางสาว วิมลรัตน์ ปานอู
102155 นางสาว นิษฐา สุกใส
102156 นางสาว ยพุนิ ชื่นชม
102158 นางสาว กรรณิการ์ พานิพฒัน์
102160 นาย คงศักด์ิ ท้องพระโรง
102162 นางสาว สุนันท์ แซ่ตัน
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102164 นางสาว นันท์นภัส บุตรพรหม
102165 นางสาว ลินดา วงค์พมิพ์
102166 นางสาว กลัญาธร แส้ทอง
102173 นางสาว ปรัศนีย์ บุตรพาชี
102174 นางสาว วิไลวรรณ วันแกว้
102176 นางสาว ไพรวัลย์ สว่างทองหลาง
102177 นางสาว นิลาวรรณ พฒุขนุทด
102183 นางสาว ฐนิยา เครือบุญมา
102184 นางสาว ณกฤตสมญ คุณาวุฒิ
102187 นางสาว พทุธชาติ ค่าพมิพเ์ลิศ
102188 นางสาว ภัทราภรณ์ แคว้งใจ
102190 นางสาว อจัฉรา ก่าเลิศภู
102196 นางสาว กนัญา อนิเสนี
102201 นางสาว นัทธ์พริดา บุญธรรม
102203 นางสาว อไุรลักษณ์ ละครวงษ์
102208 นาย ธีรภัทร์ เรืองกาญจน์
102209 นางสาว ณัฏฐวลัญช์ กระจา่งจนัทร์
102210 นางสาว สุดารัตน์ พรมอนุาจ
102214 นางสาว รัชนีกร สุวรรณาคม
102217 นางสาว พชัรินทร์ จนัทนิตร์
102220 นาย นิติธร ณ วิเชียร
102221 นาย เสฎฐวุฒิ พนัธนะบูรณ์
102222 นางสาว สุนันทา ดาดก
102223 นางสาว จรีภา ค้าคุ้ม
102225 นางสาว เดือนเพญ็ สมีแจง้
102226 นาง จฑุามาศ สอนชัย
102231 นางสาว สาวิตรี แซ่ยา่ง
102236 นางสาว ญาณิกา โสวัน
102244 นางสาว ศิริพร ทุมรัตน์
102245 นางสาว เทียนศรี นาคสุข
102250 นางสาว จดิาภา ชัยมงคล
102255 นางสาว อญัชลี ศิริจนัทร์
102257 นางสาว สาวิตรี ทักสูงเนิน
102259 นาย ธันยากร ครองยติุ
102262 นางสาว วาสนา ชูชิต
102263 นาย สิปปกร เรืองจติุโพธิพ์าน
102266 ว่าทีร้่อยตรีหญิง นัฐชานันท์ ศิริวัฒนบริกลุ
102270 นางสาว ขนิษฐา บัวป้อม
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102278 นางสาว กนกวรรณ ยิ้มหิน้
102284 นางสาว องัคณา ยวงมณี
102287 นางสาว ปรางทิพย์ พรมกลุ
102288 นางสาว พรรณิภา บุตรโพธิ์
102291 นางสาว สรารัตน์ บุญลอย
102292 นางสาว อรทัย คงสีไพร
102301 นางสาว ชุตินันท์ ทองเทพ
102303 นางสาว ศิรินภา เทือกขนัตี
102305 นาง จนิตนา เมทาวงศ์
102309 นางสาว ภัณฑิรา แสงศิริ
102311 นางสาว เสาร์วรัตน์ ธงดี
102317 นาง สุพตัรา หงษ์สิบเกา้
102321 นางสาว พฤกษา ใจส่าราญ
102322 นางสาว ณชกนก สุริยนัต์
102323 นางสาว เยาวลักษณ์ พลูเพิม่
102324 นางสาว วราภรณ์ นามศรี
102330 นางสาว นงนาถ ทองเกล้ียง
102335 นางสาว ยพุนิ ผาแพน
102339 นางสาว พรพรรณ ค่าสวน
102342 นางสาว สุจติราพร สืบสิงห์
102344 นางสาว ณิชาดา นาคพนัธ์
102348 นาง วารุณี แสนสุภา
102349 นางสาว อมรรัตน์ อดกล้ัน
102353 นางสาว สุพตัรา บุญรักษ์
102355 นางสาว นิตยา จนัทร์สว่าง
102356 นางสาว นิตยา ทิพยแ์สง
102359 นางสาว ทัศนียา เอยีงเป้
102363 นางสาว ผการัตน์ ธวัชติ
102364 นางสาว ภีรดา ศิลปชัย
102366 นางสาว ปัทมา ราชอภิรักษ์
102367 นางสาว จริรัตน์ สุวรรณหงษ์
102372 นางสาว วรรณระยา แสงเงิน
102373 นางสาว ธิราพร สอนบุญตา
102374 นาย กติิศักด์ิ สวัสด์ิศรี
102375 นาย วิทยา โลนัน
102377 นางสาว ดลรัตน์ สืบสันติศาสน์
102378 นางสาว นิตยน์ภา นาคบุตร
102380 นาย วัชรพงศ์ หุตะเสวี
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102381 นางสาว สุวรรณา ฉกรรจศิลป์
102386 นางสาว กิ่งกมล อดุมพนัธ์
102387 นาย สุขประเสริฐ สิริมงคลไชย
102389 นางสาว ฐานิดา รัตนโสภา
102395 นางสาว สิริกลัยา เครือสุข
102396 นางสาว พทิธยา พฤติรัตน์
102399 นางสาว ภรณ์ทิพย์ สมถะธัญญกรณ์
102402 นาง ปราณี เพชรตะกั่ว
102407 นางสาว กญัญาณัฐ จนัทร์ศรี
102415 นาง กาญจนา ทองดี
102416 นางสาว กษมา สุวรรณโชติ
102422 นางสาว วณิชยา ขานเกตุ
102427 นางสาว ดลฤดี วินทะไชย
102428 นางสาว อาภาพร มณีวัลย์
102441 นางสาว เปรมวดี จนีธู
102448 นางสาว ชลธิชา ทันแล้ว
102450 นางสาว ปองขวัญ ด้วงเบ้า
102454 นางสาว ธนสร ธนังเศรษฐ
102456 นางสาว พรพรรณ เขยีนสุข
102457 นาง นนทนี สินธุไสย
102459 นางสาว ทิวาพร สุธรรม
102461 นางสาว อรวรรณ หนองสุวรรณ
102463 นางสาว อภิญญาตรี โพธิต์ะทอง
102465 นางสาว บุญญารัตน์ แกว้มุลลา
102466 นางสาว หนึ่งฤทัย ราชบุตร
102468 นางสาว เมษา เจริญศรี
102469 นางสาว อรทัย เดชวงศ์ยา
102470 นาง วรารัตน์ จนัทะคุณ
102471 นางสาว วลัยฟา้ บุญธรรม
102475 นางสาว จริาภัชร์ จติกยุ
102477 นาย เปรมอนันต์ โพธารินทร์
102478 นางสาว จฑุามาศ พรมทอง
102485 นางสาว จนัทร์ทิพย์ ค่ากล่ิน
102488 นางสาว วรฤทัย ปิงเมือง
102489 นาง ฐิตา เหตุเหล๊าะ
102492 นางสาว เยาวนุช บุญยก
102493 นางสาว จรีุรัตน์ ทิง้สุข
102495 นาย ธนภัทร ปัญญาวงศ์
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102501 นางสาว กนกวรรณ มลิการ
102505 นางสาว เปมิกา นาคเกี้ยว
102507 นางสาว รัตติกา เพง็ปาน
102513 นางสาว เกศราภรณ์ รักถิ่นพนา
102515 นางสาว นงลักษณ์ มณเฑียรรัตน์
102517 นาย ธนากร บุญสนาม
102522 นาง รัชนีวรรณ กระหมุดความ
102523 นางสาว หัฐฑวรรณ เทศนา
102525 นางสาว อษุาศิริ แกว้บรรฎิฐ
102526 นางสาว จริวรรณ มีทิพย์
102527 นาย ภาณุวัฒน์ ดีปานา
102528 นางสาว อรุณี แกสมาน
102530 นางสาว รสสุริน ชินออ่น
102532 นางสาว เกษฎา กา๋ค่า
102533 นางสาว นางสาวณัฐปภัสร์ นาดี
102535 นางสาว นิภารัตน์ พรหมจนัทร์
102537 นางสาว บุพรัตน์ โรจโนภาส
102538 นางสาว อรวรรณ ทองนา
102543 นางสาว รักชนก รักล่้าเลิศ
102547 นางสาว อมรรัตน์ เจยีวกก๊
102548 นางสาว ปิยรัตน์ ฤทธิไกร
102551 นาง ศศิกานต์ ข่าปล้ืมจติร์
102553 นาย ภาณุพงศ์ กจิเรืองโรจน์
102556 นาย ธนากร สุดแดน
102558 นางสาว จฬุารัตน์ เขื่อนเกา้
102563 นางสาว กลัญา มโนวรณ์
102568 นาย สรวิชญ์ สาระทะ
102569 นางสาว นิตยา เสือชุมแสง
102570 นางสาว รินลญา ศรีบัว
102571 นางสาว วิรงค์รอง เกตุอดุม
102573 นางสาว ธิดา ปิน่ทอง
102574 นางสาว วิมลรัตน์ สมพงษ์
102575 นางสาว ภัทรวดี บุญรักษ์
102577 นางสาว สุกญัญา หัวใจสุทธิ์
102584 นางสาว รดาณัฐ ศิรประภาเดโช
102585 นางสาว จติรลดา วิระสุข
102586 นางสาว กาญจนา หมอกศรีสวัสด์ิ
102593 นางสาว ชาลินี พึง่แพง
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102594 นางสาว จรินันท์ จติรพนัธ์
102597 นางสาว ธมลวรรณ ปันยอด
102601 นางสาว พรรณผกา ยะตะนัง
102602 นางสาว ซ่อนกล่ิน ค่าออ่น
102603 นางสาว วิลาวัลย์ พรหมมา
102605 นางสาว ภัทรา ช้างสัน
102606 นางสาว ทิวาพร นพกลุธนกจิ
102607 นาง ชมภูนุช วังคะออม
102609 นางสาว อรทัย แห่หล้า
102612 นางสาว ธวัลรัตน์ รัตน์ชู
102613 นางสาว เธียรวิภา จงสกลุ
102615 นางสาว กญัญณัช พลรัตน์
102616 นาง พมิพช์นก เล่ียมสมบูรณ์
102618 นางสาว ปนัสยา พวงสมบัติ
102629 นางสาว จนัทร์จริา เหมาะชาติ
102633 นางสาว อไุรวรรณ บึงราษฎร์
102634 นาง ปิยวรรณ โชติกลาง
102637 นาย ถนัดกจิ ศิริบุรี
102638 นางสาว ขนิษฐา อุ่นศิริ
102640 นางสาว รัฐดา ผ่องราษี
102643 นางสาว ชลทิพย์ วงค์ปัน
102644 นางสาว ธารทิพย์ วงค์ปัน
102646 นางสาว สุมินตรา ครองเดช
102647 นางสาว สุกญัญา จนัต๊ะมา
102648 นางสาว ฐิติยา ครองเดช
102655 นาย ธีรยทุธ์ ใจแขง็
102659 นาย ธีรพงศ์ ปิดกนัภัย
102660 นาย ภูวิชญ์ รามชนะ
102661 นางสาว อรวรรณ คงมีธรรม
102662 นางสาว ธนัญชนก เผดิม
102664 นาง จนิตนา ปัญญางาม
102665 นางสาว อารี แสงไกร
102666 นางสาว อภิษฎา จนัทนันท์
102669 นางสาว นฤมล เชี่ยวชาญ
102671 นางสาว ฉนัทิกา พรมถานา
102674 นางสาว เยาวมาลย์ กลีบบัว
102679 นางสาว สุชาดา เทีย่งทิพย์
102683 นางสาว ภรณ์ทิภา เภสา
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102685 นางสาว เสาวลักษณ์ อรุณโรจน์
102691 นางสาว ผุสรัตน์ ขวัญกลุ
102692 นางสาว สุรางค์ จ่าเริญเจอื
102696 นางสาว วิลาสินี ศรีวงษา
102697 นาง มลิวัลย์ สอนประสิทธิ์
102701 นางสาว ธนีนุช เครืออยู่
102703 นางสาว วีนัส ตัสโต
102704 นางสาว วรางคณา พรหมมาอาจ
102706 นางสาว ณรินทร์ธร เอี่ยมสะอาด
102715 นางสาว ยศยาพร สวัสดี
102720 นางสาว ธมน คล่องส่ังสอน
102723 นางสาว นัทวรรณ ศาสตร์สาระ
102725 นางสาว อไุรรัตน์ สุขคร
102727 นาย ชัยยทุธ สุยะพนัธ์
102731 นางสาว ฐาปนี ศรทอง
102732 ว่าทีร้่อยตรีหญิง เพญ็ศุกร์ เพญ็บริมาส
102734 นางสาว กรรณิกา แยม้แกว้
102737 นางสาว แสงจนัทร์ เกลียวทอง
102739 นางสาว กรกนก กมขนุทด
102740 นางสาว จริาภา หมื่นพนัธ์
102741 นางสาว วิไลพร ต๊ะกติิ
102742 นางสาว ธนัชพร อนิกองงาม
102747 นางสาว มาลัยทอง สุขรักษ์
102753 นางสาว จริาภรณ์ ห้อมล้อม
102760 นางสาว ศิริวรรณ พรมนิ่ม
102761 นางสาว วรรณภา ศรีพวง
102762 นางสาว วรรณา เต็มเปีย่ม
102764 นาย สายณัต์ อดุม
102773 นางสาว วิภารัตน์ ไชยนุปภา
102775 นางสาว พรรณทิพย์ มูลอา้ย
102776 นาง ปวีณา อนิมงคล
102784 นางสาว นงนุช ลีทนทา
102788 นางสาว สิริกร หอเจริญ
102792 นางสาว จนัทร์เพญ็ บุญมาสัย
102793 นางสาว มณฑิชา สันหลี
102794 นางสาว สุธาทิพย์ นวลนิ่ม
102795 นาย พงศ์เทพ จติต์โสภณ
102796 นางสาว นิลวรรณ ใบบ้ง
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102801 นางสาว จารุวรรณ สันทราย
102802 นางสาว พมิพพ์ร เสนาธรรม
102807 นางสาว ภนารักษ์ เอกวัฒน์
102808 นางสาว มัทนา ทินปาน
102812 นาย เปรียบประดุจ ไชยเสน
102816 นางสาว บุณยาพร ชูดวง
102817 นางสาว สุภาพร ช่ามะลี
102819 นางสาว ออ้ยค่า ชะนะ
102823 นางสาว พชัรี จนัท่า
102825 นาง พรรณรัตน์ ผิวบาง
102829 นางสาว พทิยาภรณ์ ช่างทอง
102830 นางสาว พชัราพรรณ พมิพา
102831 นางสาว จ่าปี วาสุเทพ
102832 นางสาว อลิษา เพญ็ประดิษฐ
102836 นางสาว ปัทมาพร ทิพยรั์ตน์
102838 นางสาว กนกวรรณ ชูดละออง
102839 นางสาว ณัฐวรรณ จนิตนาวลี
102843 นางสาว ประภาศรี ชื่นฤทธิ์
102845 นางสาว จารุวรรณ ก่าบังตน
102850 นางสาว ประไพภรณ์ สิงห์วี
102851 นางสาว จนิดารัตน์ ค่าฟู
102855 นางสาว วิกญัฑมาศ เพญ็สูตร
102856 นาย ณัฐวุฒิ ฉตัรทอง
102857 นางสาว ดาราภรณ์ ดีศรี
102859 นาง ศรีสุดา กล่ินเกล้ียง
102860 นางสาว โศรญา ยอดนาด่ือ
102862 นางสาว ไพรินทร์ จิ๋วโรจน์
102866 นางสาว สิรินันท์ วงศ์ขนัธ์
102873 นางสาว กมลรัตน์ รุณเกษม
102878 นางสาว บุญญารััตน์ สัิอิััน
102880 นาง ทัศนียา ออ่นน้อม
102882 นางสาว ธันยพร อาริจติร
102884 นางสาว จรรยา นิ่มนวล
102885 นาย ฐาปกรณ์ เนติธรรมนาถ
102887 นางสาว เอมิกา ครีมจนัทา
102889 นางสาว ณัฐฌมนต์ โชติทะวงค์
102890 นางสาว นวพร พุม่ทรัพย์
102894 นางสาว พกัตร์ขวัญ มะลิวัลย์
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102896 นางสาว ติณณ์พมิญชุ์ โชตวัฒนโภคิน
102900 นางสาว กรกมล จนัทรัตน์
102909 นางสาว จติรา ถนอมพลกรัง
102910 นางสาว พรรณเพญ็ น้อยหมอ
102915 นางสาว ณัทญา จติรสิงห์
102920 นางสาว เมทินี แคว้นน้อย
102921 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ทัศนีย์ งอยภูธร
102922 นางสาว จริยาพร งอสอน
102923 นาง กมลวรรณ วรินทรเวช
102924 นางสาว กนกวรรณ หล่าเส้ง
102925 นางสาว นิด กร่างใกล้
102927 นางสาว ณาพสิาห์ ตุ่นวัน
102928 นางสาว สาริศา เจริญผา
102930 นางสาว จรีาพา วังเจริญ
102931 นาง นภาลัย ทะนะปาน
102941 นาย ณัฐวุฒิ ศรีคราม
102944 นาย กฤตธน ส่องใส
102945 นางสาว สุดารัตน์ พุม่มูล
102946 นางสาว เขมจริา ปันค่า
102956 นางสาว ตะวันฉาย ไชยพการ
102957 นางสาว สิรภัทร อนิทร
102960 นางสาว ญาณิศา หงษ์วิเศษ
102963 นางสาว นิลาวรรณ จนัทร์แกว้
102964 นางสาว วจพีร เทีย่งธรรม
102975 นางสาว กญัญ์พชิญา บ่ารุงศิลป์
102976 นางสาว พรธิภา แสงนาค
102977 นางสาว อไุรวรรณ์ พมิพร์ส
102981 นางสาว ศิริวราพร วรรณจนัทร์
102986 นาง วิภารัตน์ มหิษานนท์
102989 นาย ณัฐพล ข่าสม
102991 นางสาว พชัรินทร์ พวงทอง
102993 นาย โชคชัย ภูตามาตย์
102994 นางสาว จณัิฐฐา หอมดาวเรือง
102995 นางสาว กรรณณิกา ชุ่มแจม่
102996 นางสาว วริดา เรืองแสน
102997 นางสาว สุชาดา ค่าแกว้
103002 นางสาว ศิริมา นาโคนามะ
103003 นางสาว ชนากานต์ แต้มด่ืม
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103005 นางสาว ณัฏฐิยา เจาะจง
103009 นางสาว ปิยะมาศ อนิทร์ไชยศรี
103012 นางสาว ภัทรภร แสงจนัทร์
103015 นางสาว กญัญารัตน์ สหัสสุขมั่นคง
103018 นางสาว อารีรัตน์ เตชะวงค์
103023 นางสาว รัชฎาภรณ์ ครสิงห์
103025 นาย อาลียาส ดือราแม
103029 นางสาว จริวรรณ อนิกองงาม
103031 นาง รุ่งอรุณ รีบร้อน
103032 นางสาว นฐพร ดิลกเมธานนท์
103039 นางสาว เมศิยาห์ ออ่นตา
103041 นางสาว กฤษณา แกว้ประชุม
103043 นางสาว แกน่แกว้ บัวทอง
103050 นางสาว พชัรินทร์ สุวรรณอนิทร์
103051 นางสาว นวลนภา ยะสูงเนิน
103057 นาง ณัฏฐนันท์ ประจ่าเมือง
103059 นาย ตรีเพชร วงษาเกษ
103063 นางสาว สุกญัญา ชาดไชย
103076 นางสาว กอ่ดีเหยา๊ะ โส๊ะสันสะ
103077 นางสาว บุชชาวดี อดุชาชน
103079 นางสาว ธัญญาภัทร์ มั่งมี
103081 นางสาว ลดาวัลย์ รัตน์พรหม
103082 นาง อารียา เพชรรัตน์
103083 นางสาว ชฎาพร หน้าผ่อง
103089 นางสาว สุธาพร โลหะการก
103093 นางสาว เสาวนีย์ ต๊ะต๊ิบ
103094 นางสาว ชนาธิป สุดเมือง
103098 นางสาว สุพชิญา ลีภัทตราภรณ์
103100 นางสาว รจนา ตินนัง
103102 นางสาว สุภาพร ทรงศักด์ิศรี
103110 นางสาว ชลธิดา กองเพยีร
103116 นางสาว มธุกร พมิพต้์น
103117 นางสาว จติติมา จณิาวัลย์
103119 นาย ศักรินทร์ แสวงเจริญ
103128 นางสาว ยพุมิาศ ท้าวฟเูขยีว
103129 นางสาว นันทิวา ไชยเดช
103131 นางสาว กญัญาภัค นวลสนิท
103132 นางสาว อรวรรยา ต๊ะเอย้
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103134 นางสาว ธัญญารัตน์ สรรคพงค์วิฑิต
103138 นางสาว กาณลดา เด่นศรี
103142 นางสาว วราพร ประหา
103143 นางสาว อมัพร จรรยาบัณฑิต
103152 นาง อริษา พรมประไพ
103153 นางสาว ศลิษา พลายละหาร
103156 นางสาว อาริสา คาดค่าฟู
103159 นาง ธัญญธร อนิทะ
103161 นางสาว จณิห์จฑุา มูลเทพ
103166 นาย ธนะวิทย์ ศิริบุตร
103167 นางสาว นารีลักษณ์ สุขอร่าม
103171 นาง จรีนันทน์ มากมูล
103176 นาย โชคนิรันดร์ พึง่แจง้
103178 นางสาว ศมันตา แกว้อา้ย
103182 นางสาว ณัฌมน ประวัดศรี
103185 นางสาว ศรีนวล แน่นอดุร
103186 นางสาว สุเนตรตรา นุวรรณโณ
103188 นาง ธนพรพรรธน์ ชูเดชา
103192 นางสาว ธวัลรัตน์ พรมสิทธิ์
103197 นางสาว พรชิตา หล้าเพง็
103208 นางสาว สุจติรา บุญโต
103210 นางสาว นิภาภรณ์ ปัญญะ
103213 นางสาว กมลชนก ประทีปสุขทน
103214 นางสาว วรศร รัตนะ
103218 นาง นุชกานต์ เบ็ญมาตย์
103221 นางสาว วิไลเลขา แกว้แหวน
103227 นางสาว ศิริพร ไพโรจน์
103238 นางสาว ศิริลักษณ์ ชัยพนัส
103239 นางสาว วรัชญา ชัยมีแรง
103241 นางสาว ชุรีพร แซ่โซ้ง
103242 นางสาว ลลิดา โคตรชมภู
103243 นางสาว จรรยา จนัทนารี
103252 นางสาว เพญ็พสุิทธิ์ จนัทร์เพง็
103253 นางสาว ทัดดาว มุลน้อยสุ
103255 นางสาว กนกวรรณ แกว้วิเศษ
103256 นางสาว เนาวรัตน์ เกดิสมนึก
103257 นางสาว ศิริขวัญ ทะนันชัย
103264 นางสาว เพญ็นภา เวชกามา
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103269 นางสาว ปภาวดี ยศสงคราม
103278 นางสาว ปริณดา บรรดาศักด์ิ
103279 นางสาว สิริกานต์ น้อยศรี
103280 นางสาว บงกช อรุณอุ่นเกตุ
103286 นางสาว พนิดา กลอกกระโทก
103287 นางสาว สุภาวดี หนูเสน
103288 นางสาว ณัฐญา รอดมณี
103289 นางสาว วนิดา อนิศรี
103299 นางสาว ราตรี ดอนค่ามูล
103303 นางสาว สุรียพ์ร พทุธัง
103304 นาง อรุณี กิ่งชา
103305 นางสาว ประภาพร สินทิพลา
103306 ว่าทีร้่อยตรีหญิง กญัญ์ณณัฎฐ์ พฒันพงศ์
103312 นางสาว พรพมิล นันทะชัย
103319 นางสาว คล้ายจนัทร์ ชิตจ่าปา
103320 นางสาว วีลุวรรณ กาลิพล
103324 นางสาว ศิริพร กนัไพเราะ
103327 นางสาว ลัดดา กนัโยทา
103328 นางสาว บุญญาลักษณ์ วัลภัย
103331 นางสาว ดลฤทัย เอมระดี
103333 นางสาว มณธิชา ปินกนัทา
103345 นางสาว จารุณี วุน่หวาน
103346 นางสาว คัทลียา วิสาระโภชน์
103347 นางสาว วรรณนิสา สีดาแจม่
103349 นางสาว จฑุารัตน์ เพง็ลักษ์
103353 นางสาว นฤมล บินสัุข
103357 นางสาว สุนันทา สุขอ่าไพ
103364 นางสาว กมลทิพย์ พบพพิกั
103367 นางสาว ปทุมวดี วรดี
103383 นางสาว สุพตัรา เนินบก
103398 นางสาว นนท์รภัส กลุภัสสร์องักรู
103402 นางสาว นัทกร พลายสุขแสง
103404 นาย ธรรมปพน พทุธค่า
103406 นางสาว สุจติตรา งามดี
103410 นางสาว พชัรากร ช่วยเมือง
103414 นางสาว ธันวดี วิหารธรรมเม
103417 นางสาว กติติพร เทียนยวง
103429 นางสาว สุภาพร พลแกว้
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103433 นางสาว ทิพวรรณ ประพรม
103436 นางสาว ณิชากร สร้อยสนธิ
103437 นางสาว ปิยสุดา ประกอบเขตการ
103438 นางสาว อภิรดี บุญยิ้ม
103439 นางสาว อจัฉรา เสนาค่า
103441 นาง อญัชลี เพชรพลู
103443 นาย คมกฤต สมมิตร
103445 นางสาว ณัฏฐนันท์ แดงก่่า
103454 นางสาว กรรณิการ์ ตายะ
103455 นางสาว ธัญญรัตน์ มีจติ
103456 นางสาว ณัชผลินี ศรีภานุ สุพฒัน์ 
103461 นางสาว รุ่งทิวา บุญสมบัติ
103465 นางสาว ปิยะภรณ์ ช่างวาดเขยีน
103470 นางสาว ศิราพร รัตนเดช
103472 นางสาว วิยะดา รุ่งรัตน์
103477 นางสาว นันทพร เนื้อนิ่ม
103478 นาง ผกามาศ แกว้หล้า
103479 นางสาว สุนิภา เดชขจร
103480 นางสาว นภาภรณ์ ศิริพนัธุ์
103481 นางสาว ผกายมาศ คชบุตร
103482 นางสาว เกศรินทร์ กลัดกุ่ม
103483 นางสาว ปัทมา เปียปองวิทย์
103490 นาย โรจนะ เพิม่พลู
103497 นาง ปวริศา สมโน
103512 นางสาว กชพรพรรณ สินแดง
103524 นางสาว สุชาดา กดุฉลาด
103528 นางสาว นันท์นภัส พนิิจสิริรุจน์
103535 นางสาว อาริสา ทัง่แสน
103536 นางสาว ธีวรา เพชรอาวุธ
103537 นางสาว ยวุะรี การวิไลโรจนกลุ
103538 นางสาว ปาณิสรา ภูขติัหมื่น
103539 นางสาว ปฐมาวดี พดัจนัทร์
103541 นางสาว มนทิยา นวลแสง
103543 นางสาว สุจติรา เซ่งเอา้
103544 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ปภาวดี พลพวก
103547 นางสาว ชลธิชา หนูพฒุ
103550 นางสาว พมิพาพร โทนลูกจนัทร์
103552 นางสาว อมุารินทร์ ม่อมพะเนาว์
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103554 นางสาว สุชานันท์ รุณอนิตา
103555 นางสาว นวลชนก ตันวิเชียร
103556 นางสาว กนกพรรณ ศรนาราย
103562 นางสาว สุภาภรณ์ กนิร
103578 นางสาว จนัทร์จริา บ่วงราชบพติร
103579 นางสาว ชลธิชา รุ่งเรือง
103580 นางสาว ธิดารัตน์ เกตุชู
103582 นาย วิโรจน์ บุญแกว้
103590 นางสาว ชลันดา จนัทร์เนียม
103593 นางสาว ไพรินทร์ ล่้าจมุจงั
103611 นางสาว เมลดา เนื่องสมศรี
103614 นางสาว กรกมล นิ่มแสง
103621 นางสาว มริษฎา ศรีวิชา
103622 นางสาว อาภาศิริ ทับสุลิ
103624 นาง พมิพไิล เปีย้อุ๊ด
103625 นางสาว นิตยา กณุธิ
103632 นางสาว จรีุรัตน์ ไชยเสน
103637 นางสาว ณัฐชุตา เหนือทอง
103639 นางสาว นฤมล ภาครัตน์
103643 นางสาว ณฤชล บุตรบรรจง
103645 นาย กรกช ยอดศรีเมือง
103648 นางสาว เขมจริา ขนุชุ่ม
103649 นางสาว จริารัตน์ สียงค์
103650 นางสาว ปภาวรินท์ หงษ์เวียงจนัทร์
103651 นางสาว สุภาวดี สุวรรณรัตน์
103656 นางสาว ณภัชกมล วิชาธิคุณ
103662 นางสาว วรรณา สมตัว
103666 นางสาว อรุณศรี กวานดา
103667 นางสาว นราภรณ์ สานตา
103674 นางสาว สุปรียา สัมแป้น
103675 นางสาว จณิห์วรา ทิพแกว้
103683 นางสาว สุวิสา เประกนัยา
103686 นางสาว เพญ็ภัคสรณ์ จ่านงค์ใจ
103687 นางสาว พมิผกา โสผล
103692 นางสาว สุภาภรณ์ ปัญญาแกว้
103694 นางสาว ชัญภัฏ ถาวร
103698 นางสาว ระพพีรรณ พลูศิริ
103703 นาย อทุัย อดุทะ
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103714 นางสาว ดวงกมล เกตุรักษ์
103717 นางสาว วรรณภา ทุมธรรมมา
103722 นางสาว ประภัสสร มีมาก
103723 นางสาว ยลดา รัตนชัยแสงสกลุ
103731 นางสาว อณัณพชัร์ ไขว้พนัธุ์
103735 นางสาว ทิพวรรณ ทองล้น
103736 นางสาว วรรณนภา ฟกัพบั
103738 นางสาว เบญญาภา โคตรชนะ
103741 นางสาว กรรณิการ์ สุกใส
103744 นาง จริาภรณ์ เทพปินตา
103746 นาง ชญาดา อทุรักษ์
103747 นางสาว ฐิติพร ธนาเสถยีร
103748 นางสาว วารุณี ครุฑธา
103749 นาง ปัทมา กล้าณรงค์
103754 นางสาว เบญจวรรณ มหาพงค์
103766 นางสาว จนัทกานต์ ใจเพยีร
103768 นางสาว ธาริณี ภักดีมง
103770 นางสาว พชัฎา อนิทราช
103774 นางสาว กาญจนา กิ่งลางสาด
103779 นางสาว ปริศนา พทุธวี
103780 นางสาว วิพาภรณ์ อารีภักด์ิ
103783 นางสาว อภิญญา มั่นแยม้
103788 นางสาว นีรนุช ชมชื่น
103789 นางสาว เพญ็นภา สนเอี่ยม
103791 นาย สัมฤทธิ์ ศุภผล
103793 นางสาว สมัย เชื้อไชย
103797 นางสาว ธนัญภรณ์ ศิริวรรณ
103798 นางสาว ทิพยว์ิมล ไพรเขยีว
103802 นาง สุนิสา โกศล
103803 นางสาว ณิชณันทน์ ทักขโิน
103815 นางสาว สุรินดา ทักษิณ
103817 นางสาว อรทัย อตัถาชน
103818 นางสาว สวภัทร พราหมวิเชียร
103820 นางสาว จรัิชญา แสงยอ้ย
103830 นาง นฤมล แกว้ขาว
103832 นางสาว บุปผาทิพย์ แกว้ผอม
103834 นางสาว ฉมัยพร บัวสุวรรณ์
103850 นางสาว ศิริจรรยา ฟแูสง
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103851 นางสาว รุจริา เหมะธุลิน
103852 นางสาว นงนุช เฝือจนัทึก
103853 นางสาว วิภาวดี ปฏิบุรพะ
103854 นางสาว พรพมิล ผลบุญ
103862 นางสาว ภมรรัตน์ สิงหเดช
103867 นางสาว พรเพญ็ แซ่จุ้ง
103871 นางสาว วนัสนันท์ มีคุณ
103876 นางสาว บุศรา วารินทร์
103879 นาง สุพรรณี จนัทะดวง
103880 นางสาว ฐานิตารัศมิ์ ประทับศักด์ิ
103881 นางสาว จฑุามาศ เติมอารมณ์
103885 นาย วรินทร ปิยะกดิาการ
103887 นางสาว พราวพลิน วัชรจารุเศรษฐ์
103888 นางสาว นรีรัตน์ วิวัทพงษ์
103893 นางสาว สุกนัญา ณ ล่าปาง
103897 นางสาว สุมิตรา อนันต กูล
103898 นางสาว จริาพร แจม่เงิน
103903 นางสาว อารียภ์รณ์ ยี่โถหุน่
103905 นางสาว นัฐวิมล สว่างนวล
103907 นางสาว บวรวรรณ เมืองจนัทร์
103914 นางสาว บงกชรัตน์ ถ้่าทอง
103915 นางสาว ปาณิสรา ต๊ันงาม
103918 นางสาว สมฤทัย นิลกจิ
103922 นางสาว พฤกษา จติรโคตร
103923 นางสาว กมลพร ณ นคร
103927 นางสาว ปวีณา แกว้ไสว
103928 นางสาว สุวิดา นาสิทธิ์
103929 นางสาว นฤมล ศรีเจา้
103939 นางสาว องิสุดา สมอเปล่ียน
103942 ว่าทีร้่อยตรีหญิง เนตรนภา เขื่อนแกว้
103943 นางสาว วรณัน แสงจนัทร์
103944 นาง เกล็ดทราย เจริญภูมิ
103946 นางสาว ธิดารัตน์ ยงยศยิ่ง
103947 นางสาว นลัทพร พวงธรรม
103956 นางสาว ปิยะนันท์ ต๊ิบดวงค่า
103961 นาง ฐิติมา ปุวิชา
103962 นางสาว พรพรรณ บุญผล
103966 นางสาว สิรินโสพศิ สุวรรณจนัดี
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103974 นางสาว ทัศนีย์ คนหาญ
103976 นางสาว ณัชชา ถะเกงิผล
103978 นางสาว ศิริประภา บุตรชัย
103980 นาง มณีรัตน์ เทพวงษ์
103985 นางสาว เกศสุดา กจินาค
103986 นางสาว มนต์ทิรา อจัฉยา
103987 นางสาว มยรีุ อนุมาตย์
103992 นาย รชฏ รัตนเวลุน
104007 นางสาว นิภาพร อนิทร์นันทะ
104008 นางสาว พชัริดา ยนัตะกนก
104014 นางสาว กรรณิการ์ อจัฉริยวงศ์เมธี
104018 นางสาว จริาวรรณ สุขเกษม
104022 นางสาว ชนันดา เชื้อโพธิห์ัก
104025 นางสาว วิภาวี กนัสุข
104028 นางสาว ณฐมณพรรณ สิงห์จารย์
104030 นางสาว นันท์นภัส ชูยศ
104031 นางสาว กาญจนทิพา บัวขวัญ
104033 นางสาว ภัคจริา วิสิทธิ์
104037 นางสาว วรรณรี วรรณศักด์ิศรี
104039 นาย ปราโมทย์ พาสมบูรณ์
104045 นาง จรัสศรี จนัทร์เจอื
104046 นางสาว จฑุารัตน์ ชัยจนัทร์
104048 นางสาว ทิพวรรณ ละมัย
104050 นางสาว พนิดา ม่วงชู
104054 นาง จริาพร ทิพโอสถ
104063 นางสาว อจัฉรา ศรีดี
104068 นางสาว สินีนุช ก่าเหนิดทอง
104069 นางสาว ขวัญตา เนาว์นนท์
104072 นางสาว ณัฐพร เกล็ดจนี
104076 นางสาว ขนิษฐา น้อมรอด
104080 นาย ปิยะ จนัทร์เดช
104083 นางสาว วิภารัตน์ พานะขนัธ์
104087 นางสาว จารุวรรณ บุญทิพย์
104088 นาย ภูรี บางหลวง
104089 นางสาว ฮามีดา สะหมาด
104091 นางสาว ขนิษฐา เกตุประทุม
104093 นางสาว กลุจรัิฏฐ์ กลุที
104095 นางสาว วาสนา บุญเฮ้า
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104098 นางสาว จริวรรณ ตันชนะศักด์ิ
104100 นางสาว มัศยา ศรีเผือก
104105 นางสาว จริาพร ชัยราช
104108 นางสาว นงค์นภัส จตุัพล
104109 นางสาว พชัรินทร์ พงษ์อดุม
104111 นางสาว พรรณวิไล สะราค่า
104113 นางสาว ณิชานันท์ บุญตันอปู
104114 นาย กฤติน อาทร
104131 นางสาว กหุลาบ วิญญา
104132 นางสาว พรธิตา ปินาถา
104136 นาง ลัดดาวัลย์ แจม่แจง้
104137 นาย อนุสรณ์ สายผัด
104138 นางสาว ชนิสรา ซุยเซ็งซะ
104140 นาง สาคร ทองแยม้
104145 นางสาว กณัทิมา บุญศรี
104149 นางสาว กญัญาภัทร แสงจนัทร์
104156 นางสาว วิรัชนา รามัญ
104158 นางสาว แอนจริา เหมืองน้อย
104159 นาง จรีนันท์ นาคะเวช
104160 นาง ณัฐนิชา จนัดาศรี
104161 นางสาว นิภาพร กติติเวทยานุสรณ์
104164 นางสาว นัฐพร อิ่มทรัพย์
104179 นาย ณัฐพล มังคสิงห์
104182 นางสาว ภัทราพร ศรีจ่ารัส
104183 นาย ภาณุวัฒน์ ข่ากจิ
104184 นางสาว มะลิวัลย์ เขยีววิลัย
104206 นางสาว พรพมิล วงค์มนตรี
104210 นางสาว ชนัดดา วรดาสินธร
104216 นางสาว จฑุารัตน์ แรงสาริกรรม
104218 นางสาว ณัฐนันท์ สอนพนัธุ์
104220 นางสาว กลัญาณี ริมสุข
104226 นาง อริสษา อดุลรัส
104230 นางสาว อภิญญา สีสุกใส
104232 นาย อดุม ผลวงษ์
104235 นาย ปัญญวัฒน์ ชูแกว้
104236 นางสาว โสรญา สระทองพนู
104238 นาง พนิดา พรมลี
104244 นาง อจัฉรา อาจข่า
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104247 นางสาว อมรรัตน์ มณีวงษ์
104250 นางสาว กานต์พชิชา นพคุณ
104252 นางสาว อารีดา แกว้พลิารมย์
104259 นางสาว สุรีวัลย์ ขวัญทองเยน็
104262 นางสาว ณัฐนันท์ สว่างเรืองฤทธิ์
104268 นางสาว ทิชา ค่ามา
104269 นางสาว จนัทร์เพญ็ พนัสนิท
104273 นางสาว รินรดา คาถา
104274 นางสาว อญัจเบ็ญ ตระกลูวงค์
104276 นางสาว วนิดา ทนันชัย
104283 นาย กติติพล นิลพนัธ์
104287 นาย ศิวัชณัฐ ชินวัชรวิศว์
104293 นางสาว ดวงกมล ปัญเศษ
104299 นางสาว สุพตัรา ยานะสอน
104316 นางสาว กลัยา ศิลปนันท์
104320 นาย นุ่ม ใจรบ
104327 นางสาว วีรดา บุญเทีย่ง
104335 นางสาว สุพรรษา หวนบุตตา
104340 นางสาว ภัทรวดี จารึกกลาง
104345 นางสาว ธัญญรัตน์ บุญทา
104349 นางสาว จนัทิมา สามัญเมือง
104359 นางสาว เสาวลักษณ์ สังขโ์กมล
104360 นางสาว วราภรณ์ เจริญเชาว์
104362 นางสาว ชวนากร แสงสระคู
104369 นางสาว สุพร บุญมาเทพ
104374 นางสาว จนิต์วรา ศรีมูล
104381 นางสาว อรกญัญา พรฤกษ์เวียงพงิ
104382 นางสาว อมรรัตน์ พาด้วง
104385 นางสาว กาญจนา คะเลรัมย์
104390 นาง จรีุยพ์ร วงค์วรพนัธ์
104392 นางสาว ปภาวรินท์ โชคดี
104397 นางสาว พมิพช์นก งามเลิศ
104404 นางสาว พชิญาภรณ์ ศรีแสง
104409 นางสาว ณัฐธยาน์ น้อยมนตรี
104413 นางสาว สาวิตรี จนัทร์โท
104415 นาย อนันตพงษ์ งามข่า
104417 นางสาว เพชรอาภา ชาญมะเริง
104419 นางสาว มธุรส ผุดผ่อง
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104421 นางสาว ชญาพร อุ่นสอน
104427 นางสาว พชิญา ป้องขนั
104435 นางสาว ทิพวรรณ น้อยสอาด
104436 นางสาว ราตรี ขตัติยะวงค์
104437 นางสาว ณัฐพร ตรีรัญเพชร
104438 นางสาว จนัทร์เพญ็ อาจแกว้
104439 นางสาว นูสรีซัน โต๊ะเส็น
104454 นางสาว วิภาวรรณ แสนวัง
104458 นางสาว รุจภิา แกว้ทอง
104464 นางสาว หทัยรัตน์ ชัยสิทธิ์
104466 นางสาว สุภาวรรณ หมื่นแกว้
104467 นางสาว เสาวรส ขสุุวรรณ
104469 นาย พชรพล นวนบัติ
104479 นางสาว ต่วนอารีนา กโุน
104482 นางสาว นันทิดา สันนิธี
104492 นางสาว พชัราพรรณ สุขอนันต์
104493 นาย ภักด์ิภูมิ พพิธิกลุ
104497 นางสาว จนัทิมา ณ พทัลุง
104500 นาง วิภารัตน์ เกษา
104502 นางสาว วราลี ปลายนา
104506 นางสาว สุวรรณา วาทหงษ์
104508 นางสาว มุทิตา ตากลม
104509 นางสาว วลัยพร พาอยู่สุข
104510 นางสาว เบญจมาศ ศรีน้อย
104512 นางสาว กญัญา เพชรรัตน์
104513 นาง จติุกา ยวงทอง
104514 นางสาว อมุาภรณ์ ประเสริฐพงษ์
104517 นางสาว ดวงนภา ฉลาด
104528 นางสาว จริาวรรณ สะอาด
104532 นางสาว พชัรา ค่าพทิูลย์
104539 นางสาว สุจติรา หมื่นท้าว
104543 นางสาว ผุสดี แกว้ศรี
104544 นางสาว พจนา ศรีนอก
104545 นางสาว รัตนาวลี ตุ้มบุตร
104562 นางสาว พชัริดา นิลแสง
104571 นางสาว เยาวมาลย์ ปัญญาช่วย
104574 นางสาว สุทธิบุปผา ศรีชัยชนะ
104576 นางสาว มณฑาทิพย์ ท้อสุวรรณ
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104579 นางสาว กญัยาณี เอื้องเงิน
104580 นาง ดวงเนตร สมศรี
104581 นางสาว นงลักษณ์ พนัธ์โต
104588 นางสาว สุภาพร อนิต๊ะวงค์
104599 นางสาว ศุกลรัตน์ บุญสิทธิ์
104604 นางสาว รัตติกาล นวลใส
104608 นางสาว อภัสรา พลิาสาสน์
104611 นางสาว เบญจพร แสงทองสกาว
104620 นางสาว จฑุาลักษณ์ วงษ์นาค
104624 นางสาว อไุรวรรณ กลุธิ
104634 นางสาว ลักขณา โพธิศ์รี
104640 นางสาว เพญ็ศรี เผือกเจริญ
104642 นางสาว ศรีสุดา มณะโส
104653 นางสาว เกษทิพย์ ทองอนิทร์
104656 นางสาว ศศิธร ประเสริฐบุญ
104662 นางสาว ณิชาภา พลูหนู
104673 นางสาว เกศดาว ผลเหม
104677 นาย ชยตุม์พงศ์ กติติธรรมโอภาส
104678 นางสาว อารียา ยะชัย
104680 นางสาว อาภา จนัทร์เขยีว
104686 นางสาว สุทธิพร ทนันชัย
104691 นาย สัจจา หมัดสมบูรณ์
104694 นางสาว ทัศนีย์ กลุแกว้
104700 นางสาว ลลิตา ชูชื่น
104702 นาย พรเลิศ กายนาคา
104705 นางสาว พชัรี หน่อตรง
104718 นางสาว อนงนาฎ หนุ่มส่าเนา
104719 นางสาว โสรยา เกตุแกว้
104721 นางสาว อมุาภรณ์ มงคลน่า
104724 นางสาว อ่าภาภรณ์ คงรอด
104725 นางสาว วราภรณ์ ค่าบุญเรือง
104729 นางสาว วิภาดา ขวัญแกว้
104730 นางสาว นาฏยา คุ้มญาติ
104742 นางสาว ไพรรัตนา ศรีโคตร
104745 นางสาว หรรษา โคตรพฒัน์
104757 นาย ปัณณธร ต๋ันบี๊
104760 นางสาว สิรินทรา ประกอบธรรม
104761 นางสาว จรัิชญา บุตรเสน
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104763 นางสาว ทิพยสุ์ดา กนัทะดง
104764 นางสาว วรพรรณ เป๊กทอง
104767 นางสาว อษุมา สาแล
104769 นางสาว จารุวรรณ เพชรดีคาย
104773 นางสาว อรจริา จติเนียม
104779 นางสาว ศลิษา บุญน้อย
104780 นางสาว รพพีรรณ มาดหมาย
104793 นางสาว วิมลสิริ รอดเงิน
104802 นางสาว ชนากานต์ ครามสระน้อย
104806 นางสาว ระวีพรรญ์ เทศข่า
104814 นางสาว นัยนา บุตรปาน
104815 นางสาว เกษร แกว้หลวง
104817 นางสาว สุทธิชา อดุลย์
104821 นางสาว สกนุตลา เลิศรัตน์
104825 นางสาว ปริยา โยธากลุ
104830 นางสาว ศิริพร อเุมฆ
104832 นาง วริญกาญจน์ ฐิติอมัราภัทร์
104836 นางสาว มณฑิตา หวังนุรักษ์
104839 นางสาว อจัจมิา ยาดี
104842 นางสาว มยรุา หินจ่าปา
104843 นาง อจัฉราพรรณ บุญตา
104846 นางสาว จฑุารัตน์ ชายทวีป
104847 นาง ธัญชนก เพช็รรัตน์
104849 นางสาว พมิพร อนิต๊ะออ้ม
104853 นางสาว กชนันท์ วงศ์แวง
104854 นางสาว ฉตัรกมณฐ  ์ เฮสโก
104856 นางสาว สุกญัญา กระจา่งโพธิ์
104857 นางสาว กญัชววรรณ ฤทธิป์ระเสริฐ
104860 นางสาว นิภัทรา สนสายสิงห์
104863 นางสาว ประภัสสร ศรีแกว้
104869 นางสาว อรอนงค์ บุตตะ
104870 นางสาว มณฑิญา ทองจ่าปา
104875 นางสาว ชุดาภา บุดดี
104882 นางสาว เกศรา นาคจนัทร์
104889 นางสาว เกษวดี การบุญ
104891 นาง วารินทิพย์ โพธิพ์รม
104900 นางสาว ทิพวรรณ สิมพนัธุ์
104905 นาย ภาณุวัฒน์ สิทธิไพศาล
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104906 นางสาว พรรณี ดวงเพช็ร์
104907 นางสาว สมหฤทัย อดุม
104909 นางสาว วิภาวี ปิติฤทธิ์
104912 นาง ธณัชวีร์ วงชารี
104916 นางสาว สิริณัฏฑ์ จนุระพนัธุ์
104920 นางสาว จฑุามาศ จนัทรวิบูลย์
104923 นางสาว อยัศวรรย์ วรรณเลิศ
104926 นาง ณัฐกญัญา บุญเทพ
104928 นางสาว วิไลพร ช่างประกอบ
104931 นางสาว นันธิดา บุญชิต
104935 นางสาว วลัยลักษณ์ เกตุประดิษฐ์
104936 นาย ปณชัย เปรมศิริสกลุ
104937 นางสาว กนกวรรณ ศักดาศรี
104939 นาง จนิดารัตน์ มีมุข
104958 นางสาว วิยะกาญจน์ จนัทรมานิต
104967 นางสาว หรรษา คันธาทิพย์
104968 นางสาว ณัฐกฤตา สุภาษร
104970 นางสาว วิลาวัณย์ สุดทองคง
104972 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ธัญนันท์ ยาละ
104978 นางสาว สุวิมล จนัทร์แกว้
104988 นางสาว ลัลณ์ธิชา พุม่ทอง
104993 นาง ดวงมณี พลูมาศ
105001 นางสาว อนุสรา หมีดง
105013 นางสาว อรปภา วรรณทอง
105014 นางสาว จารุวรรณ มหาวัน
105016 นาง สุนันทา ดวงพจิติร์
105018 นางสาว จติรลัดดา เคนโยธา
105022 นางสาว กลัยา หมุดประเสริฐ
105025 นาย อนันตชัย วรุณดี
105027 นางสาว นันทนัช นรภักด์ิสุนทร
105032 นางสาว วลัยพร นิลโคตร
105039 นาง สุมิตรา ตันมา
105041 นาง ศุภานัน แสงล่าภู
105042 นางสาว จนัท์ภร ซุ่นอื้อ
105044 นางสาว วราภรณ์ ดวงตา
105057 นางสาว จริยา ทองยอดแกว้
105061 นางสาว ปาณิสรา พานะผล
105068 นางสาว กลุรัตน์ ทองกา
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105069 นางสาว นิภาภรณ์ โถชัย
105073 นางสาว เสาวรส นาคเอี่ยม
105079 นาย ธนนชัย เป้าทอง
105084 นางสาว ประภาพมิพ์ เทียนกณัฑ์เทศน์
105087 นางสาว พรพรรณ ศรีสว่าง
105093 นางสาว วัชรี ขนุพลึิก
105094 นางสาว วรัณศิกานม์ แช่มเนียม
105095 นางสาว ศิริพร กมุภัณทอง
105097 นางสาว กนกพรรณ เทียนถวาย
105102 นางสาว นัทชรีญา ชื่นจติร์
105108 นางสาว สร้อยทิพย์ บุนนาค
105110 นาย ณฐวัฒน์ มโหฬาร
105123 นางสาว สุวรีย์ บางแกว้
105125 นางสาว จริณี พลันการ
105126 นางสาว ระวิวรรณ ค่าแสง
105127 นางสาว สุภาวดี นาคโสม
105135 นางสาว ศุภนิดา วงศ์ธนาพฒัน์
105144 นางสาว ศิริกาญจนา สาลี
105146 นาย ยศพนธ์ โตสมตน
105147 นางสาว อณัศยา ดวงอนิทร์
105150 นางสาว สิริพร โป้แดง
105153 นาง สุภาพร แจระโว
105158 นางสาว ศรารัตน์ ศรีโยธี
105163 นางสาว วาสนา พงษ์ชัยศรี
105166 นาง บุณยนุช บูรณะพมิพ์
105168 นางสาว อรณิชา ไม้มีแกน่
105177 นางสาว นุชจรินทร์ บุญหลาย
105180 นาง ธัญรัตน์ ภิบาล
105181 นางสาว รจนา ไผ่ตง
105186 นางสาว วัชราภรณ์ อกัษรกาญจน์
105192 นางสาว กนกนันท์ ลีฬหวรงค์
105194 นาย ธรรมนูญ ค่าจนัทร์แกว้
105202 นาย ณัฐธีร์ สงวนศัพท์
105205 นาง พชัรนันท์ ค่าเหง้า
105209 นางสาว พรุิณพร พืน้สวรรค์
105222 นางสาว ศราวรณ์ ตรีธัญญา
105224 นางสาว สุภิญญา ศรีพนัธุ์
105230 นางสาว รัชนู ค่ามามุง
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105231 นางสาว ทิพยว์ลี อรรถโยโค
105236 ว่าทีร้่อยตรีหญิง อรทัย อยู่ศรี
105240 นางสาว ขนิษฐา สายหล้า
105241 นางสาว บุษบา ดุลยะมา
105243 นางสาว จรีุรัตน์ สุขเกษม
105247 นางสาว จนัทพร ประทุมพนัธ์
105251 นาง ชลธิชา วงศ์ฝ้ัน
105252 นาง ณัฐดา แกว้หน่อ
105260 นางสาว นาฎยา เสือขาว
105262 นางสาว ณัชชา อาบสา
105266 ว่าทีร้่อยตรี โอบกจิ คณารีย์
105270 นางสาว ศยามล เสวกสุทธิ์
105271 นางสาว จณัิฐตา ไมตรีพนัธ์
105275 นางสาว ศิริลักษณ์ ค่ามินเสส
105291 นางสาว นฤมล วัฒนะโชติ
105294 นางสาว กาญจนา คงอตุส่าห์
105298 นางสาว ชาคริยา สว่างศรี
105303 นางสาว บุญชิดา เพช็รศรีงาม
105305 นางสาว พชัรียา ไชยราช
105315 นางสาว แววนภา ประทังวงศ์
105317 นางสาว กาญจนา จนัทรู
105319 นางสาว วรรณา ปรางค์ปรุ
105343 นางสาว ญาสุมินทร์ สมศรี
105345 นางสาว เสาวพตัร สอดจนัทร์
105348 นางสาว พมิพน์ารา สอาดเอี่ยม
105349 นาง จติติมา พรมสมบัติ
105373 นางสาว สุภาพร เครือมี
105375 นางสาว สิชานาถ ลูกฟกั
105378 นางสาว อายอ์วิกา ถมนาม
105387 นางสาว กลัยรัตน์ เทพกมล
105404 นางสาว อรวรรณ เชาวน์คุณ
105405 นางสาว สิริยาภรณ์ ดีศักด์ิ
105411 นางสาว ชินาภา หอมสุคนธ์
105413 นางสาว ขนัญชิดา กลุพานิช
105421 นางสาว อรุณกมล บัวทรัพย์
105428 นางสาว กนกพร ศรีชัยตัน
105434 นาย บุญน่า โตสุวรรณ์
105437 นาย ปวเรศร์ ปานะสุทธิ
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105448 นางสาว เจษฎ์สุดา ปิน่ศักด์ิ
105467 นาง โสรยา ตามา
105471 นางสาว จริาพร พรหมรักษ์
105476 นางสาว สุจติรา ศิริบาล
105477 นางสาว สุรียพ์ร เบ๊ะกี
105480 นางสาว ศิริพร ผลาจนัทร์
105493 นาง อญัชลี ภักดี
105500 นาง กรรณิกา น้อยมิ่ง
105512 นางสาว วรรณฤดี แฝงคด
105517 นางสาว อรสา ขนับุตร
105523 นาย นัฐพงษ์ ณรงค์การดี
105524 นางสาว ปรายฝน ครุฑโปร่ง
105543 นางสาว สุนิสา เหนือศรี
105544 นางสาว รัชฎาภรณ์ สายสังข์
105550 นางสาว พลอยทิพย์ เพญ็สุข
105551 นางสาว พจิกิา ปัญญาเฟือ่ง
105552 นางสาว วราภรณ์ แจม่ดวง
105554 นางสาว นงลักษณ์ แกว้เทศ
105556 นางสาว รุ่งฤดี สมนึก
105566 นางสาว ฐิติรัตน์ จนัทร์เต็ม
105569 นาง แกว้ตา หาญณรงค์
105571 นางสาว เสาวภาคย์ กนัหามิ่ง
105573 นางสาว ศิริพร เสนศรี
105574 นางสาว กนิษฐา สุพนัธุชาติ
105576 นางสาว อารียา คงวงศ์เสถยีร
105577 นางสาว อริิยา ตอรบรัมย์
105578 นางสาว พตัรสราภรณ์ พรหมชาติ
105579 นางสาว สุรียา จนิตรา
105581 นางสาว ปุณญาณัช ยนืยิ่ง
105583 นางสาว ประภา แขง็แรง
105586 นางสาว พชันี แท่นทอง
105591 นางสาว คนึงนิจ โชคชัย
105593 นางสาว จติพสุิทธิ์ รอดรี
105602 นางสาว เบญจมาศ ค่าต๋ัน
105606 นางสาว ชุติณัฐษมณ อาจศรี
105609 นางสาว อรณิชา คนบุญ
105613 นางสาว สุภชาดา พมิรี
105616 นางสาว ชญาภา มะณีรัตน์
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105618 นางสาว ลัดดา จ่าปานิล
105621 นาง บุษรานรี จนัทร์โตพฤกษ์
105626 นางสาว องัคณา ทองแฉล้ม
105627 นางสาว ฐิติภัทร พงุไธสง
105628 นาย ภคพล นามปัญญา
105638 นางสาว อนุสรา จนัทรังษี
105641 นางสาว ธัญชนก พรหมลิ
105642 นางสาว ฮัสนะ อาแวยู
105649 นางสาว กรรัสส์ โสภี
105654 นางสาว หอมหวน การะยศ
105657 นางสาว อารีรัตน์ ทารัตน์
105659 นางสาว อารยา อไุรพนัธุ์
105661 นางสาว จลุลดา จลุเสวก
105669 นางสาว อภิสรา จนีอว่ม
105670 นางสาว กชพร ยี่ภูพ่นัธุ์
105677 นาย พรีพฒัน์ ดิสสังวร
105678 นาง ภัทรนุช ขวัญแกว้
105689 นางสาว นิตยา บุญทองเนียม
105690 นางสาว สุปานี สุวรรณศรี
105695 นางสาว สิเรียม เมืองโคตร
105707 นาย มัธยม มูลตรี
105709 นางสาว องัสุมา ค่าทอง
105711 นางสาว พรรธน์ธวัล เสนสุวรรณ
105713 นางสาว ใหม่ พว่งศิริ
105714 นางสาว นภาวรรณ จนัทร์วงค์
105727 นางสาว เกศินี ทิพรัตน์
105730 นางสาว ดาราวรรณ วิปัสสะ
105734 นางสาว กชกร แสนโสม
105737 นางสาว วาสนา อยู่คุ้ม
105739 นางสาว สุดาทิพย์ ม้ายอง
105745 นางสาว เสาวนีย์ เปรมอปุพงษ์
105746 นางสาว ภัชรพร เรือนธรรม
105748 นาง พกิลุ นากสุก
105750 นางสาว ปฏิมากร ออ่นคง
105754 นางสาว พนินิภา บัวสีค่า
105755 นาย พรีศักด์ิ ศรีมงคล
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