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631230001 นางสาว รัตนาภรณ์ นครไธสง
631230002 นางสาว ชลิตา ดอนกระโทก
631230003 นางสาว สุพนิดา ไชยรงค์
631230004 นางสาว ธัญญารัตน์ ชุ่มหมื่นไวย์
631230005 นางสาว กชกร ชาวเวียง
631230006 นางสาว เพียงฝัน จันทร์สงวน
631230007 นางสาว ณัฐชรีภรณ์ สิงห์คําป้อง
631230008 นางสาว ฝากฝัน พันธ์ุพิทย์แพทย์
631230009 นาย พฤฒาวุธ พิมพานุวัตร
631230010 นางสาว สุภาวดี สุพรรณ์
631230011 นางสาว บุษราภรณ์ พรมประดิษฐ
631230012 นางสาว ณปภัช เสนารายณ์
631230013 นางสาว นรินธร อุทัยแพน
631230014 นางสาว รัตติยากร โสภาพล
631230015 นาง รัตนาภรณ์ จีมขุนทด
631230016 นาย สิรวิชญ์ เปรมกัญกรวิชญ์
631230017 นางสาว ชนัญชิดา สียางนอก
631230018 นางสาว ณิธิชญา ทองอ่อน
631230019 นางสาว นราวรรณ ศรีตะบุตร
631230020 นาย สุพัฒนกุล เลือดสุรินทร์
631230021 นางสาว เสาวนีย์ สายเนตร
631230022 นาง จินตหรา ปะลุวันรัมย์
631230023 นาย เชาว์ จันตะ
631230024 นาย ศรัณยพงษ์ บัณฑิตภักด์ิ
631230025 นางสาว ณัฐวิภา ฮวบประเสริฐ
631230026 นางสาว สุภาพร บุญครอง
631230027 นาย ธีรพัฒน์ แรดดี
631230028 นาง ธนัชปภัสร์ ประเสริฐสาร
631230029 นางสาว สุดารัตน์ คําไสย์
631230030 นางสาว จิราวรรณ เหลาทอง
631230031 นางสาว ภัทราวดี พิมพา
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631230032 นางสาว อัมพร สุภารี
631230033 นางสาว นุชสรา จู้จ้อย
631230034 นาย สุรพิชญ์ โพธิวัฒน์
631230035 นางสาว กัญญารัตน์ ทองไชย
631230036 นาย จิระพงศ์ บํารุงดี
631230037 นาย โสภณวิชญ์ วิเศษช่ืนสกุล
631230038 นางสาว สุดารัตน์ จูมลี
631230039 นางสาว นริศรา พวงจําปา
631230040 นางสาว สุราวดี รายณะสุข
631230041 นางสาว ณัฐวดี มณีฝั้น
631230042 นาย เปรุต พลหาญ
631230043 นางสาว ศศิวิมล จันดาหาร
631230044 นางสาว ณัฐกานต์ ศรีแย้ม
631230045 นาย เจตนิพัทธ์ เทพวงษ์
631230046 นางสาว ศิริกานต์ สาลี
631230047 นางสาว ปริยาภรณ์ สาลี
631230048 นางสาว สุภาวดี ภูมิโคกรักษ์
631230049 นางสาว ดารารัตน์ ยันต์พิมาย
631230050 นางสาว วรลักษณ์ ถนอมศักด์ิ
631230051 นางสาว พนิดา กินขุนทด
631230052 นางสาว อัญชลี แบบกลาง
631230053 นางสาว สุทธาดา เพชรรุ่ง
631230054 นางสาว วิชุดา นามพล
631230055 นางสาว อริษา วงมาเกษ
631230056 นางสาว ปฐมาวดี รักเงิน
631230057 นางสาว ธัญวรัตม์ ช่างสอน
631230058 นาย เชษฐา เครือศรี
631230059 นาย วรพงศ์ โคตรชารี
631230060 นางสาว ทิวา ผ่านคํา
631230061 นาย เจษฎา วณานิชย์
631230062 นางสาว พิมมิกา ศรีเมืองแก้ว
631230063 นาง ณัฐวรัญช์ ผานาค
631230064 นาย โอภาส อมรพิทักษ์สุข
631230065 นาย สิทธิโชค สน่ันนารี
631230066 นางสาว จิรัฐิทิกุล เกริกสกุล
631230067 นาย กฤษณะ หฤแสง



3

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

631230068 นางสาว กชกร บุญมี
631230069 นางสาว โชติกา ทิพยโสธร
631230070 นางสาว ศิริลักษณ์ งามนนท์
631230071 นางสาว ฐิติวรดา ชาตรี
631230072 นางสาว กชพร คนล่ํา
631230073 นาย กรกฎาภัทร์ บัวเงิน
631230074 นางสาว อุมาพร ใคร่นุ่นภา
631230075 นางสาว สุดารัตน์ สุขวันดี
631230076 นางสาว อรฉัตร ชูรัตน์
631230077 นาย ยุทธภพ ทองอ่อน
631230078 นางสาว จันทร์ทิพย์ บรรจงนอก
631230079 นางสาว ณัฐธิดา โนนหมอ
631230080 นางสาว กานต์พิชชา มั่นสกุล
631230081 นางสาว พิชญ์สินี ศรีหาบุญทัน
631230082 นางสาว วรวีร์ วงษ์สวรรค์
631230083 นางสาว ณัฐติญา เกตุชัย
631230084 นางสาว สุภัสรา ช้ินงูเหลือม
631230085 นางสาว สิตานันท์ ประสังติโย
631230086 นางสาว สุนิตา ไกรทอง
631230087 นางสาว เกวลิน หนุนภักดี
631230088 นางสาว เขมจิรากานต์ จุมรี
631230089 นาย เนติธร กรุณา
631230090 นางสาว ธัญลักษณ์ นนทะศรี
631230091 นาย ณัฐวุฒิ มุ่งรวยกลาง
631230092 นาย ชวนัท เหิมขุนทด
631230093 นางสาว นทิตา กันเมล์
631230094 นาย นัฐพงศ์ อินตา
631230095 นางสาว นภสร ขุนหล้า
631230096 นางสาว สุริยุ เสนาอินทร์
631230097 นาย อิทธิพล สุธรรมมา
631230098 นางสาว เฉลิมขวัญ ถามูลเลข
631230099 นางสาว ปิยณี ดาราช
631230100 นางสาว สุวรรณี แนวทองหลาง
631230101 นางสาว ปราณี จิตรมา
631230102 นางสาว หยดเทียน ไชยวุฒิ
631230103 นางสาว อุษา ช่ืนอยู่
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631230104 นางสาว นันทิยา ดาเกลี้ยง
631230105 นางสาว ไวชญานีก์ มนัสธรรมกุล
631230106 นางสาว นฤมล จํานงค์บุญ
631230107 นางสาว นิภาวรรณ์ ลีสมโภชน์
631230108 นาย ศรัณย์ พลอาสา
631230109 ว่าที่ ร.ต. ศิริชัย ศิริแก้ว
631230110 นางสาว ชนิดา วงค์พินิจ
631230111 นางสาว ภานุชนารถ ซาซง
631230112 นาย นัทธพงศ์ ใจเพียร
631230113 นางสาว สรินญา นากลางดอน
631230114 นาย อมรเทพ นามวงษ์ลือ
631230115 นาย อนันต์ ทองแดง
631230116 นาย ธนารัตน์ คําสุข
631230117 นางสาว กานต์สิรีเกศ เลิศสรรสิริ
631230118 นางสาว กาญจนา บุญประคม
631230119 นางสาว ฐิติมา พรหมประดิษฐ
631230120 นางสาว วรารัตน์ สายแสง
631230121 นางสาว ณัฐวดี ลาลุน
631230122 นางสาว ฉัตรวรินทร์ ชุ่มกลาง
631230123 นางสาว สุภาณี ฉิมดี
631230124 นาย มารุต เนตรวิลา
631230125 นางสาว จิราภรณ์ เดชะ
631230126 นางสาว วิไลวรรณ ด้วงเจริญ
631230127 สิบเอกหญิง อโนทัย สีนาง
631230128 นางสาว ละอองดาว แสงพฤกษ์
631230129 นางสาว ประภาพร หอมแพงไว้
631230130 นางสาว สุภาภรณ์ กันทิยะ
631230131 นางสาว ฐิติรัตน์ ศรียะรัตน์
631230132 นางสาว วิไลพร นิสาภัย
631230133 นาย ฉัตรบุศย์ มะเรืองศูนย์
631230134 นางสาว วณัฐญา งอยผาลา
631230135 นางสาว สุนารี ศรกล้า
631230136 นาย ธีรพงษ์ อาจภักดี
631230137 นางสาว เยาวลักษณ์ มหามณี
631230138 นาย พิเชษฐ กิติกุล
631230139 นาย ศรายุทธ สุริยนต์
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631230140 นางสาว อุภาพร อัดฮาต
631230141 นางสาว ศิริวิภา กองพล
631230142 นางสาว ปาริตา ซ่อนกลิ่น
631230143 นางสาว กนกพร ขันตรี
631230144 นางสาว สุนิษา อระภา
631230145 นาย ธนากร นิยมสุข
631230146 นาย สันติพจน์ กาบแก้ว
631230147 นาย ขวัญใจ ศิริไพร
631230148 นาง กิตติยา วงศ์ทอง
631230149 นาย จิรัฏฐ์ นามวงค์
631230150 นางสาว หรรษมน ฉวีวงศ์
631230151 นางสาว ถาวรีย์ นําระนะ
631230152 นางสาว ปิยดา ลาลุน
631230153 นาย จักรพันธ์ กงบุราณ
631230154 นางสาว แพรวา กลั่นเงิน
631230155 นางสาว ณัฎฐฌา อ่อนสา
631230156 นางสาว ปวรวรรณ จีนรัตน์
631230157 นางสาว กนกกร ควรตะขบ
631230158 นางสาว พิมพ์รัมภา สําราญ
631230159 นางสาว รัตนาพร วิชาศรี
631230160 นางสาว สุภาวดี ฉลาดการ
631230161 นางสาว นิตยาภรณ์ สุไกรธิ
631230162 นางสาว พรนภา ชาลี
631230163 นาย ณัฐพร ประไพพงษ์
631230164 นางสาว ศรารินทร์ คําไทย
631230165 นาย ณัฐดล แสนสาระ
631230166 นางสาว วีรดา เหมือนทิพย์
631230167 นางสาว ประภาศรี เทียมวงษ์
631230168 นาย ธนทัต บุญยะรักษ์
631230169 นาย ฐาปกรณ์ นิยมธรรม
631230170 นางสาว นภารัตน์ ศรีนาค
631230171 นางสาว ธารารัตน์ บุญภักดี
631230172 นางสาว พรรษา สมณะ
631230173 นางสาว วรรณวิศา บัวพา
631230174 นาย ณัฐวุฒิ ป้อมกลาง
631230175 นางสาว ธนาภรณ์ ศรีประดู่
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631230176 นางสาว ปาลิตา แจ้งกูล
631230177 นาย บรรหาร เสนนอก
631230178 นางสาว สุพัตรา ชาชิต
631230179 นาย กิจจา ศรีทา
631230180 นาย สุริยา จําปี
631230181 นางสาว เสาวนีย์ ภูมิลุน
631230182 นางสาว ปิยฉัตร ไทธานี
631230183 นางสาว จิราภรณ์ สินทร
631230184 นางสาว วาสนา สิงห์มหาไชย
631230185 นางสาว สุชาดา ดานะ
631230186 นางสาว ธันย์ชนก สอดพรมราช
631230187 นางสาว จีน่า หนูพันธ์
631230188 นาย ฐิติวัจน์ วรรณเรืองสกุล
631230189 นางสาว อนุสรา พวงประจํา
631230190 นางสาว สินาภรณ์ ทัดเทียม
631230191 นาย เสฏฐวุฒิ อภิวัฒน์ต้ังสกุล
631230192 นางสาว ดัชนียา สิมมา
631230193 นางสาว กุลภรณ์ หมูโต่ง
631230194 นางสาว เอมอร บุญยอง
631230195 นางสาว กนกวรรณ ทองคํา
631230196 นางสาว วรัญญา พุธเพ็ง
631230197 นาย ธนชวินทร์ บุญศรี
631230198 นางสาว ศรัญญา แม่นธนู
631230199 นาง จุฑามาศ มากมี
631230200 นาย ธนากร ดําริห์
631230201 นางสาว จุรีพร เกือบพิมาย
631230202 นางสาว ธนภรณ์ จกัลยา
631230203 นาย พิชิต ตลับนิล
631230204 นาย พงษ์ทวี เทียมหินต้ัง
631230205 นางสาว พิมพา รักษาธิการ
631230206 นางสาว พรรณนิภา  ุสุคําตา
631230207 นาย เสฎฐวุฒิ เพชรรงค์
631230208 นางสาว กาญจนา แสนคํา
631230209 นางสาว ศิริพร เบ็ญจกรรณ์
631230210 นาย อานัส วิญญายงค์
631230211 นาย กันตวิชญ์ วิคบําเพิง
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631230212 นางสาว พรฤทัย ชิณนะสิทธ์ิ
631230213 นางสาว ฉัตรศิริ โบราณสาร
631230214 นางสาว มัณทนา สุดสายตา
631230215 นางสาว สุพัตรา กองไชย
631230216 นางสาว จุฑามาศ ขึ้นสันเทียะ
631230217 นางสาว ณัฐกมล นุ่นแก้ว
631230218 นางสาว มณีกานต์ พนะสันต์
631230219 นางสาว มาริสา จันต๊ะวงค์
631230220 นางสาว ขนิษฐา ทองแผ่
631230221 นาย จีรยุทธ ปะโนรัมย์
631230222 นางสาว พรพรรณ ถีรัตถา
631230223 นาย ภูริวิชญ์ ชูศิริ
631230224 นางสาว นัยนา มาลาพันธ์
631230225 นางสาว วรัญญา แทนไธสง
631230226 นางสาว ศิริประภา พันธ์ุแน่น
631230227 นางสาว ศศิธร ถาวร
631230228 นางสาว ช่ืนกมล ผลวิสุทธ์ิ
631230229 นาย ภัทรพล พรมทัน
631230230 นาย นพดล ขาวดํา
631230231 นางสาว จาริญากร ก้อนศรีษะ
631230232 นางสาว นุชรีย์ พรํานัก
631230233 นางสาว สุทธาสินี ป่ินทอง
631230234 นางสาว กังสดาล คุ้มศิริ
631230235 นางสาว ศิริลักษณ์ นิดจังหรีด
631230236 นางสาว กิตติพร ชะใบรัมย์
631230237 นาย ศุภณัฐ เอียดชู
631230238 นางสาว ศยามล สวัสดี
631230239 นางสาว ปิยะพร ยงยุทธ
631230240 นางสาว รักษ์สุดา อุทัยเลี้ยง
631230241 นาย วิธวินท์ กรอบสูงเนิน
631230242 นาย ภราดร สุดจันทึก
631230243 นางสาว ธนัชชา ยมฤทธ์ิ
631230244 นาย วรวุฒิ พืชพรม
631230245 นาย ภูริเดช เดชทองคํา
631230246 นาย ธนุพล สังฆรัตน์
631230247 นาย ยุทธนา ญาณสุข
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631230248 นางสาว พนิดา สาลีอาจ
631230249 นางสาว นารีรัตน์ คชพงษ์
631230250 นางสาว สุดารัตน์ สายเสน
631230251 นางสาว นพรัตน์ น้อยเมือง
631230252 นาง ธัญยรัตน์ เพาะเจาะ
631230253 นาย พิพัฒน์ ประกอบศรี
631230254 นาย ณัฐพงศ์ สรรเสริญ
631230255 นางสาว อระยา สอนจันทร์
631230256 นางสาว ปิยะธิดา พลแสน
631230257 นางสาว ยุพเรศ ชัยพินิจ
631230258 นางสาว ประภาพร ข้องนอก
631230259 นางสาว ดาวประกาย สายอ่อน
631230260 นางสาว จุฑามาศ สมัครสมาน
631230261 นางสาว สุทธิกานต์ บัวเขียว
631230262 นางสาว คณิตา อินทะเล
631230263 นาย ณัฐพงศ์ ชาญวุธ
631230264 นางสาว บุญศรี ทําทอง
631230265 นางสาว อทิตยา อัศวธีระ
631230266 นางสาว ณัฐวดี เปลี่ยนพิจิตร
631230267 นางสาว เพชรรัตน์ พวกสันเทียะ
631230268 นางสาว วิภาษณีย์ ถามณี
631230269 นางสาว รสสุคนธ์ สนทนา
631230270 นางสาว ดวงฤทัย หันแถลง
631230271 นางสาว มณีรัตน์ เครือเสาร์
631230272 นาย วัชรสาร อเนกศรี
631230273 นางสาว นันทลี เอ้ียนไธสง
631230274 นางสาว ฐานิตา เจริญศิริ
631230275 นางสาว จีรวรรณ กิตติยศประดิษฐ์
631230276 นาย สมรรถชัย มารอด
631230277 นางสาว อรวี สมศรี
631230278 นางสาว รัชนีกร หาญสุด
631230279 นางสาว ธนพร ประกอบดี
631230280 นางสาว ประภา เอ่ียมสุขมงคล
631230281 นางสาว นภพร บุตรโพธ์ิศรี
631230282 นาย ธนวัฒน์ เสาวพันธ์
631230283 นาย จีราวัฒน์ รังพงษ์
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631230284 นางสาว พิสมัย เอกตาแสง
631230285 นาย เอกสิทธ์ิ เพ็งหัวรอ
631230286 นางสาว ภัทรานิษฐ์ พูนลาภพันธ์
631230287 นางสาว สุกฤตา บุญนํา
631230288 นาย อภิวัฒน์ สมย่ิง
631230289 นางสาว ศศิธร ไชยคําจันทร์
631230290 นาย ปวีณวัช กุลเรือง
631230291 นางสาว อรอนงค์ แสงสกุล
631230292 นางสาว สมฤทัย หมีทอง
631230293 นางสาว เนตรทราย ชอบเรียบร้อย
631230294 นาย ศรายุทธ์ จันทร์ทึง
631230295 นางสาว กุลสิญา กุทา
631230296 นางสาว ลักษมน ดงคะใน
631230297 นางสาว กาญจนา โสดผักแว่น
631230298 นาย ศิริวัฒน์ อินทสังข์
631230299 นางสาว หทัยนุช วงษ์ขํา
631230300 นางสาว นิตยา มนเทียนอาจ
631230301 นางสาว อัญชลีพร ธนะขว้าง
631230302 นาย กฤษดา อุตสากิจ
631230303 นาย อาคม เยาวนิตย์
631230304 นางสาว เมสินี เกษสกุล
631230305 นางสาว ชนากานต์ โพธ์ิแก้ว
631230306 นางสาว จามจุรี สุจิมา
631230307 นางสาว พัชรา วาสอนใจ
631230308 นางสาว วรรณิศา ขันทีท้าว
631230309 นางสาว ปภัสรา ปาณาตี
631230310 นาย สุพจน์ โกศัลวิตร
631230311 นางสาว กรรณิการ์ กีสด
631230312 นาย ปัญญา ฉัตรทัน
631230313 นาย วีระกร ทองคําห่อ
631230314 นาย วิชัย ประเสริฐสุข
631230315 นาย สิทธิโชค มณีวงษ์
631230316 นาย วรชิต แดงขํา
631230317 นางสาว กมลชนก พงษ์ธัญการ
631230318 นาย มานพ พร้าวไธสง
631230319 นางสาว เมตตา ฉ่ําช่ืนใจ
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631230320 นาย ปุญญพัฒน์ คณะภิกขุ
631230321 นาย พีรวัฒน์ แก้วกันต์
631230322 นางสาว พรนภา บุญถึง
631230323 นางสาว สุพรรณี รัตนพลที
631230324 นางสาว กานต์มณี ทองศรี
631230325 นางสาว วรุณยุพา จุ้ดศรี
631230326 นางสาว อภิวรรณ์ งามดี
631230327 นางสาว เนตรนภา ซุ่มทองหลาง
631230328 นางสาว ศรัญญา ชุมภู
631230329 นางสาว สุยุพร เลิศล้ํา
631230330 นาย สมบัติ ประสงค์สิน
631230331 นางสาว ช่อผกา สกุลวรรณ
631230332 นาย เฉลิม กุลประเสริฐ
631230333 นาย อนุวัฒน์ ผุริจันทร์
631230334 นางสาว นิรุชา เรืองสวัสด์ิ
631230335 นางสาว สุภาพร สันโดด
631230336 นางสาว รังรอง ทาบุญเมือง
631230337 นางสาว ดวงหทัย วุฒิชา
631230338 นางสาว เกตน์นิภา จันทร์ศิริสุข
631230339 นางสาว สายสร้อย จันนุบิน
631230340 นางสาว ชุติพร แก้วปุ่ม
631230341 นางสาว นัดดาวัน อินแสง
631230342 นาย วิทยา พิศเพ็ง
631230343 นางสาว อนุชิดา โพธ์ิเงิน
631230344 นางสาว ประภัสสร นธิศรี
631230345 นางสาว นพวรรณ แจ้งหาร
631230346 นางสาว นันทวงศ์ สอนโคกกลาง
631230347 นางสาว กนกพรรณ พุตดอน
631230348 นางสาว นิภาพร เริงอนันต์
631230349 นางสาว พิมลวรรณ สิมมาลี
631230350 นางสาว นันทพร สมานวงค์
631230351 นางสาว ชรินรัตน์ ซ้ายขวา
631230352 นางสาว วีรวรรณ ไชยเหมาะ
631230353 นางสาว นนทพร ประเสริฐกุล
631230354 นาย ปกาสิต ถัดภูเขียว
631230355 นางสาว สรัลดา จันทะโก
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631230356 นางสาว เยาวลักษณ์ นามวงษ์
631230357 นาย อํานวย สายวัน
631230358 นางสาว วิชุดา ทะระมา
631230359 นางสาว จีราพันธ์ุ ฉัตรเท
631230360 นางสาว ปวีณา เชียรประโคน
631230361 นางสาว ธนัญชนก พุทธสอน
631230362 นางสาว ณัฐวิภา อ่อนละมัย
631230363 นางสาว รัตนา แสงสวัสด์ิ
631230364 นางสาว ธนัฐนันท์ เต็งประเสริฐ
631230365 นางสาว ลลิตา กลิ่นแก้ว
631230366 นาย ทินกร ปัทเมฆ
631230367 นางสาว สุวจี เอียงเซง
631230368 นาย เอกลักษณ์ มุงต่อม
631230369 นางสาว ณัฐพร ผาดี
631230370 นางสาว กรนภา กงชัย
631230371 นาย วีรยุทธ ยาวิละ
631230372 นางสาว สุทธิดา วรไธสง
631230373 นางสาว สุธิดา จันทรา
631230374 นางสาว ณัฐวดี แสงเมือง
631230375 นาย ปรเชษฏ์ บั้งทอง
631230376 นาย สัตยา ต้นวงศ์
631230377 นางสาว วรางคณา พ่ึงพบ
631230378 นางสาว ศตายุ ธรรมรัง
631230379 นางสาว ขนิษฐา ผิวสอาด
631230380 นางสาว ปุณยนุช ชัยเสนา
631230381 นางสาว จิราวรรณ อุกอาจ
631230382 นาย วรินทร์ สมภักดี
631230383 นางสาว เกศรินทร์ การสมเพียร
631230384 นางสาว อัจฉราภรณ์ แสนทองคํา
631230385 นางสาว ดัชนี พันจีบ
631230386 นางสาว ภัณฑิรา กันไชย
631230387 นาย ภาณุพงศ์ ทินแย่ง
631230388 นาย อนุวัฒน์ มลัยทอง
631230389 นางสาว ศราพร สุขประเสริฐ
631230390 นางสาว สิริรัตน์ คํางาม
631230391 นาย ชัยเดช มงคลนิธิเลิศ
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631230392 นางสาว อ้อมใจ ใหญ่แก่นทราย
631230393 นางสาว กาญแก้ว แซ่จ้าว
631230394 นางสาว ขวัญหทัย มวลสุข
631230395 นางสาว สรัณญา พูนศรี
631230396 นาย จักรกฤษณ์ นาไสยา
631230397 นางสาว อัจฉริยาพร สวัสด์ิวงศ์ไชย
631230398 นางสาว ประภาศรี ซึมกลาง
631230399 นาย เจตพนธ์ สมศรีมี
631230400 นางสาว อัมพร วิชาสาร
631230401 นางสาว ธยานี แน่นอน
631230402 นาย กิตติศักด์ิ บรรทะโก
631230403 นางสาว นันทนา อินหอม
631230404 นางสาว ยุบลวรรณ เทพมนตรี
631230405 นางสาว ชนิดา เจียรรัตนสวัสด์ิ
631230406 นาย สุรสิทธ์ิ คิสารัง
631230407 นางสาว อารียา จุฑาจันทร์
631230408 นางสาว โสภิต ศรีจันทึก
631230409 นางสาว กษมล สร้อยไซย์
631230410 นางสาว ภัทรา เนียมหอม
631230411 นาย ศิโรจน์ ทิมภู่
631230412 นาย ธงชัย อ้ึงประสูตร
631230413 นางสาว สุนิสา สกุลพรหม
631230414 นางสาว ธนิตา ช่างบุ
631230415 นางสาว วนิดา บุตรศรี
631230416 นาง เฉลิมชัย คํามี
631230417 นางสาว พิมลวรรณ รัตนสิงห์
631230418 นางสาว พรสุรีย์ พุ่มพิจิตร
631230419 นางสาว จิราภรณ์ อภิบาล
631230420 นางสาว สุภาพร เข็มเพ็ชร


