
เลขประจ าตวัสอบ

11010001 นางสาว ชัญศิตา เกษจรุง
11010002 นางสาว จริยา เกตุอู฿ด
11010003 นาง ปรัฐชุดา เตชะสืบ
11010004 นางสาว นิลุบล ผ้ึงหลวง
11010005 นางสาว กรณัฐา ใจชอบงาม
11010006 นางสาว สุดารัตนแ ชมภพูันธแ
11010007 นางสาว รัชนก พยายาม
11010008 นางสาว อรอุมา นิลจนัทรแ
11010009 นางสาว ธนิฐตา นิรากรณแ
11010010 นางสาว อรอุมา แกวสง
11010011 นาย บัสรี ลาเต฿ะ
11010012 นางสาว อัญชสาศแ มะลิโช
11010013 นาง ปานทิพยแ อิ่มจติ
11010014 นาง นันทแนภสั เกษตุม
11010015 นางสาว ไรดา แวเย฿ะ
11010016 นางสาว สุวนิตยแ ชูกล่ิน
11010017 นางสาว อรวรรณ เตียวโปู
11010018 นางสาว วิจติรา นาคลี
11010019 นางสาว สุพัตรา หยอมแกว
11010020 นาง รัญชนา เรืองจติ
11010021 นางสาว ศิรัญญา เทพวิชิน
11010022 นางสาว เยาวภา พงศยสุต
11010023 นางสาว นิศานาถ ศรีเที่ยง
11010024 นางสาว สุชานันทแ สวางศรี
11010025 นางสาว ผุสดี จนีใจตรง
11010026 นาย ธนดล พาเรือง
11010027 นางสาว จติรา โยธิน

                          ชือ่ - สกุล
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11010028 นางสาว พรทิพยแ ดอกบัว
11010029 นางสาว วัชรียา กาวินัน
11010030 นางสาว ปริษา หนูพริบตา
11010031 นางสาว รัชดา บุญเจอื
11010032 นางสาว ชมชนก ชัยปใญหา
11010033 นางสาว ปารณียแ สิทธิพัฒนา
11010034 นางสาว ศิริรัตนแ หลีขะรี
11010035 นางสาว อินทิรา ทองใสพร
11010036 นางสาว สมปอง ไพราม
11010037 นางสาว ศรีรุง ขวัญไชย
11010038 นางสาว มนตแภสัสร นันทะชัย
11010039 นาย อัคพล ทองหลอ
11010040 นางสาว สุนิษฐา กระไรภมูิ
11010041 นางสาว นิรดา เซาะวิเศษ
11010042 นางสาว ณาฐกาญจนแ ปานเสน
11010043 นางสาว ดวงฤดี แกวพรหม
11010044 นางสาว อรพินทแ ออนวงษแ
11010045 นางสาว เตือนใจ ล่ิมประเสริฐ
11010046 นางสาว วริญากร คํามงคล
11010047 นางสาว ปใทมา ขลิบทองรอด
11010048 นางสาว ปิยะพร พิละมาตยแ
11010049 นางสาว ปาณิศษา คุณพุทธิมโณ
11010050 นางสาว พัชรี ธรรมขัน
11010051 นางสาว นุทธรา พุทธบุญ
11010052 นางสาว เนตรนภา กระแสรแ
11010053 นางสาว ชลิกา แกวมะลิวงคแ
11010054 นาง พนิดา วิทยาฤทธิพากร
11010055 นางสาว ธนพร อินทรแอารียแ
11010056 นางสาว ศิวภรณแ ทองไซร
11010057 นางสาว วรรณภา ธิราขันธแ
11010058 นาย ธนกร เสมาฉิม
11010059 นาย มงคล แสงสิน
11010060 นางสาว สิริพร สีกุม
11010061 นางสาว จนัสุดา ตายเผา
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11010062 นางสาว อรอนงคแ สุขชวย
11010063 นางสาว ชอทิพยแ พวงมาลัย
11010064 นางสาว บุญญษลักษณแ วัลภยั
11010065 นางสาว จนัทรแเพ็ญ ไชยโชค
11010066 นาย มนัสพงษแ สุปินะวงศแ
11010067 นาง เรวดี เพชรสีดํา
11010068 นาย ปฏภิาณ ทรัพยแศิริโรจนแ
11010069 นางสาว มะลิวัลยแ ชุนสงศรี
11010070 นาย พงษแภคั เทพวงคแ
11010071 นางสาว นิตยา ศรีนิล
11010072 นาง ญาณนันทแ มานะดี
11010073 นางสาว นิลาวัณยแ เรียนไธสง
11010074 วาที่ ร.ต. มูฮําหมัดอัฎฮา มะ
11010075 นางสาว ณภทัธิรา สังขแชุม
11010076 นางสาว เจนิตา ขุนนางจา
11010077 นางสาว ศิริรัตนแ บุญรอด
11010078 นางสาว สุพรรณี รวมพรม
11010079 นางสาว ธนัชพร ปิ่นจอย
11010080 นาย พัฒนพงษแ ดาวคนอง
11010081 นางสาว สุวรรณี ชางคิด
11010082 นาย สุริยา ซาวคําเขต
11010083 นางสาว ประภาพร พลอยสุข
11010084 นางสาว เสาวณียแ บุษบงคแ
11010085 นาย ฉัตรชัย จนัทรแคํา
11010086 นางสาว ธันญาภรณแ ปะมา
11010087 นาย สงกรานตแ แกวหลวง
11010088 นางสาว ศุภลักษณแ จติรไพศาล
11010089 นาย ชลธาร เพ็งวงศแ
11010090 นางสาว กรองแกว ชัยสาลี
11010091 นางสาว ดวงใจ เนาชาง
11010092 นางสาว วาสนาพิชญิ์ ผลสุขขา
11010093 นางสาว พรพิมล ชาวจนี
11010094 นางสาว นรินทรา เวทยแจรัส
11010095 นางสาว นวรัตนแ ภาวิไล
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11010096 นางสาว เพ็ญนภา บัตรมาก
11010097 นางสาว กัญญภทัรแ แกวพิศดาร
11010098 นางสาว กนกกร แกวทรายขาว
11010099 นาง ฐิติพร น้ําใจดี
11010100 นางสาว ทัศนียแ จนัทรแมี
11010101 นาย กิตต์ิธเนศ ฐานพงศแวุฒิกุล
11010102 นาง ปิยะรัตนแ บํารุงกุล
11010103 นาง อมรรัตนแ โคกขุนทด
11010104 นางสาว สุรัติ โนวิชัย
11010105 นาง สมควร นกเกตุ
11010106 นางสาว นูรียะ ปอทอง
11010107 นางสาว ศิรัณญาภรณแ กองใจ
11010108 นางสาว รุจเิรข ชัยอุปคํา
11010109 นางสาว ภสัวรินทรแ รูคุณ
11010110 นางสาว จรัิชญา โขมรคา
11010111 นางสาว นภาลัย ทิพยแมะณี
11010112 นาย กฤตษฎากร หวังกุล
11010113 นาย กิตติชัย เลิศนฤมิตกุล
11010114 นางสาว พันธิวา แกวสีไว
11010115 นางสาว จฑุาธิป วงษา
11010116 นางสาว พูนทรัพยแ ไทยวรยทุธทร
11010117 นาย นบพระวงศแ ประชุมเหล็ก
11010118 นางสาว ขวัญฤทัย รอดพิทักษแ
11010119 นางสาว วรัชยา แสนบุญเรือง
11010120 นาย สิทธินันทแ เค็งสม
11010121 นางสาว ฐิติยา แสงสวัสด์ิ
11010122 นาง อรปภา เชื้อสุวรรณ
11010123 นางสาว กาญจนา กาญจนสกุล
11010124 นางสาว ชณัณธิดา ปใกกาเวสา
11010125 นางสาว พิชามญชุแ แสงสวาง
11010126 นางสาว สุกัญญา กงแกว
11010127 นาย พงษแพันธแ เดือนคลอย
11010128 นาย พิทวัส เรียบจนัทึก
11010129 นางสาว จรุาภรณแ ยิ่งบุรุษ



 - 5 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

11010130 นางสาว จนัจริา สายวงศแตุย
11010131 นางสาว จฬุาลักษณแ สมชู
11010132 นางสาว ปิยพัณณแ บุญคุม
11010133 นางสาว แววดาว บุตรงาม
11010134 นางสาว อลิษา สายวารี
11010135 นางสาว พรทิพยแ ประเสริฐ
11010136 นางสาว รุงนภา พัฒบุรี
11010137 นางสาว จนัทรแเพ็ญ บุญมีธรรม
11010138 นางสาว เบญจมาส ผลโชค
11010139 นางสาว ผุสรัตนแ ผ้ึงหลวง
11010140 นางสาว จรีวรรณ ขอดอนุ
11010141 นางสาว ปาริฉัตร จําปาทอง
11010142 นางสาว กมลทิพยแ แกมกระโทก
11010143 นางสาว จฬุาพร เกตุอู฿ต
11010144 นาง รัชดาวรรณ ศิริโสม
11010145 นางสาว อมีนทิพยแ สมสนิท
11010146 นางสาว วรรณวนิดา นาคฤทธิ์
11010147 นางสาว กัญจนแภสัสรณแ เมนขํา
11010148 นางสาว ฐิติรัตนแ ตาสาย
11010149 นางสาว อรศิริ ชื่นธรรมรงคแ
11010150 นางสาว สุนารี ไพโรจนแ
11010151 นางสาว นาตาชา ปานทอง
11010152 นางสาว ละอองดาว รัตนมูล
11010153 นางสาว ภทัราพร ศรีจํารัส
11010154 นางสาว นิภาพร โยธี
11010155 นางสาว นิภารัตนแ แสงจนัทรแ
11010156 นางสาว วราภรณแ ปใตถาทุม
11010157 นาย ศุภวัทนแ อลงกตกิตติคุณ
11010158 นางสาว แสงดาว อินทาเสารแ
11010159 นางสาว นันทินี ปราณีตพลกรัง
11010160 นางสาว พิชามญชุแ นีรชญาพิพรรธนแ
11010161 นางสาว ชนิตรแนันธแ ศิริพัฒนาการ
11010162 นางสาว วิจติรา กันธะวงคแ
11010163 นาง นิรมล ดวงมา
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11010164 นางสาว สุดาพร กิ่งกาน
11010165 นางสาว ประมวล สารสุวรรณแ
11010166 นางสาว กนกพร สามยาม
11010167 นาย จริวัชรแ สุวรรณนิมิตร
11010168 นางสาว ชญานิศ จนัทรแแกว
11010169 นางสาว ธณัฏฐา เหลืองออน
11010170 นาง นิตยา ยิ้มพูลทรัพยแ
11010171 นางสาว ศิริรัตนแ เนียมณรงคแ
11010172 นางสาว สุธาสินี ลุนพงษแ
11010173 นางสาว อรวรรณ ไกรวิจติร
11010174 นางสาว เจมิขวัญ สุขเพีย
11010175 นางสาว จริาพร บุญสวัสด์ิ
11010176 นางสาว วรรณลิญา โคกเคียน
11010177 นางสาว ชนาการ คามราช
11010178 นางสาว วรรณนิภา เครือศรี
11010179 นางสาว ศิวลักษณแ ใจฉ่ํา
11010180 นางสาว ภสัสร วงกต
11010181 นางสาว มัลลิกา เกษจนัทรแ
11010182 นางสาว ญาณิศา ชั้นเจริญ
11010183 นาย เทวา คําขึ้น
11010184 นางสาว รุงลาวัลยแ ใจเกื้อ
11010185 นางสาว ณัฐมณฑแ แสงอรุณรมเยน็
11010186 นางสาว สุพรรณษา โพธิศ์รี
11010187 นาย ณัฐพล มินศรี
11010188 นางสาว รุงนภา รุงเจริญวรากิจ
11010189 นางสาว ซอฟียะหแ กะลูแป
11010190 นางสาว ทิพานัน ศรีระสันตแ
11010191 นางสาว อรชพร แจงกูล
11010192 นาย อัยยภทัร ภาสนแนิพัทธแ
11010193 นางสาว วราภรณแ จนัทะเสน
11010194 นางสาว จารุวรรณ พวงงาม
11010195 นางสาว พิราวัณยแ สิงหแวิลาวัณยแ
11010196 นางสาว ธวัลรัตนแ ชูวารี
11010197 นางสาว จฑุาทิพยแ กัญธนภมูิ
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11010198 นางสาว จรีนันทแ บอขํา
11010199 นาย ปรีชา ออนภธูร
11010200 นางสาว ใบบุญ โตทอง
11010201 นางสาว วรรณวิภา เขียวดี
11010202 นางสาว สุภาพร โต฿ะเส็น
11010203 นาง ธิดารัตนแ สุขทั่วญาติ
11010204 นางสาว วิมล แสวงหา
11010205 นางสาว วีรินทรแทิรา การินทรแ
11010206 นางสาว ธนัฐชพร ยี่นาง
11010207 นางสาว กฤษณา โคมนอย
11010208 นางสาว ทิพวัลยแ สกุณา
11010209 นาง ลลิดา การะเกตุ
11010210 นางสาว อังคณา อาญาเมือง
11010211 นางสาว สายไหม ธรรมไชย
11010212 นางสาว วรรณนิสา แกวกาญจนแ
11010213 นางสาว นุชนารถ แกวมรกต
11010214 นางสาว วิภาพร ขยนั
11010215 นางสาว ชลธิชา ใจภกัดี
11010216 นางสาว ดวงกมล แชมพุดซา
11010217 นางสาว ภทัรวรรณ วังเสนา
11010218 นางสาว วลัยลักษณแ สายเครือบุญ
11010219 นางสาว ประภาพร เจริญพร
11010220 นางสาว ณัฏฐแปวีรแ อนุวงศแ
11010221 นางสาว ธาริกา เลิศสัมฤทธิ์
11010222 นางสาว วรินดา โทรักษแ
11010223 นางสาว วลัยพร แกวลา
11010224 นางสาว ณิชาภทัร เร็วเรียบ
11010225 นางสาว อรทัย ชัยสวาง
11010226 นางสาว สุพรรษา กวางทู
11010227 นาย ธนัช บุตรศรีภมูิ
11010228 นางสาว ปรียานุช สิงหแรัมยแ
11010229 นางสาว ศศิภา สมประสงคแ
11010230 นางสาว เกตสุดา เพ็ชรนรินทรแ
11010231 นางสาว วรรฑกานตแ จนัทนา
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11010232 นาย ทวีเดช ปิจจะวงศแ
11010233 นาง พิมพแชนก เล่ียมสมบูรณแ
11010234 นางสาว จารุวรรณ พาพุทธา
11010235 นางสาว พิชาภรณแ บุตรปาน
11010236 นางสาว ณัฐรดา ภทัรพิรานันทแ
11010237 นาง วราภรณแ มาลัย
11010238 นางสาว กัญญแณพัชญแ เงียบพลกรัง
11010239 นางสาว ปใทมา ดุลยกุล
11010240 นางสาว สุนิษา เซ่ียงล่ี
11010241 นาง จนิดารัตนแ กุศลธรรมรัตนแ
11010242 นางสาว วรรณภทัร วัฒนากลาง
11010243 นางสาว พรนภา ชูจติรแ
11010244 นางสาว ธารทิพยแ ทั่งวาเศรษฐแ
11010245 นางสาว ภทัราภรณแ แยมชู
11010246 นางสาว วิมพแวิภา เจริญลาภ
11010247 นางสาว ณัฐธยานแ อิราชา
11010248 นาง อธิมา สังขแทอง
11010249 นางสาว ชฎาพร ชะนอบรัมยแ
11010250 นางสาว วรญา อินต฿ะมูล
11010251 นางสาว อรณี โพธิแ์กว
11010252 นางสาว ชมพูนุท ขยนัทํา
11010253 นางสาว ชริตา จติรสุข
11010254 นางสาว กาญจนา หาผล
11010255 นางสาว พรพิมมล พลจนัทึก
11010256 นาย ศุภกร คุมทะยาย
11010257 นางสาว กานตแธิดา ฟองแพร
11010258 นางสาว อรอนงคแ เพชฌฆาต
11010259 นางสาว พลอยนิชา วัชรเวท
11010260 นางสาว จรีนาฎ ฉายละออ
11010261 นาย เกรียงไกร หนูแกว
11010262 นางสาว รุสนานี การี
11010263 นางสาว ยวุลักษแ สันทัศนะโชค
11010264 นาง จารุนันทแ พันธแทิพยแ
11010265 นางสาว ลัดดาวัลยแ หนูแปูนนอย
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11010266 นางสาว ซอฟียะหแ หะยเีซ็ง
11010267 นางสาว อนงคแ หมัน่ไร
11010268 นางสาว อังณา ชลอกลาง
11010269 นาย พงศกร พลเรือง
11010270 นางสาว ธัญลักษณแ ใชยบัง
11010271 นางสาว อภญิญา ดีพลงาม
11010272 นางสาว จนัทรแธิมา ดาบแสงทอง
11010273 นางสาว ญาณีพร เหลืองออน
11010274 นาย ฤชายสุ โฉมดี
11010275 นางสาว เกษรา สวนเศรษฐ
11010276 นางสาว วรรณิดา ชูจนัทรแ
11010277 นางสาว ฐานิษฐแ พิมพแจริสกุล
11010278 นาง นิตยา สายน้ําผ้ึง
11010279 นางสาว จรีวรรณ ศรีคําสุข
11010280 นางสาว สุนิดา โพธิเ์กษม
11010281 นางสาว พัชรี เบิกบาน
11010282 นางสาว สุทธิรัตนแ อิ่มจติร
11010283 นางสาว ดลยา ทองพยงคแ
11010284 นางสาว กัณญาพร ศรีสิทธิกุล
11010285 นาง นฤมล เพ็ชรประสิทธิ์
11010286 นางสาว กรัณฑรัตนแ มีพวง
11010287 นางสาว ธัญนุช มานะชัยมงคล
11010288 นาย อุสมาน กะลูแป
11010289 นางสาว วัชรา แกวตาต๊ิบ
11010290 นางสาว กนกลักษณแ ใบมาก
11010291 นางสาว สุดารัตนแ เถาปใญญา
11010292 นางสาว สรินดา จนันัน
11010293 นางสาว เพ็ญนภา คงอุดมธนกร
11010294 นางสาว นัฏฐา แสงดํา
11010295 นางสาว ณัจฉรียา สุวรรณชมภู
11010296 นางสาว ชนกพร หลิมวัฒนา
11010297 นางสาว อรอนงคแ รอดแกว
11010298 นางสาว ฐานิกา คําชัย
11010299 นางสาว น้ําเพชร แยมชื่น
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11010300 นางสาว ยพุรรค โหมดมวง
11010301 นางสาว ธมนวรรณ จรัสศรี
11010302 นางสาว พรสวรรณแ พลเยี่ยม
11010303 นางสาว อัมพิกา อรหันตา
11010304 นางสาว สุภสัสร ปะทิ
11010305 นาย นพดล วันดี
11010306 นางสาว วรรณศิริ เสือนอย
11010307 นาย อุดม สมัดหานาย
11010308 นางสาว สุทธิดา มิง่มาลี
11010309 นางสาว ภาวิดารัชตแ จกัรคํา
11010310 นางสาว นฎภร นนทแจติร
11010311 นางสาว ฤทัย ประชุมแสน
11010312 นางสาว จริาวรรณ สินปใกษา
11010313 นางสาว จําลอง แจงกลาง
11010314 นางสาว วริศรา มวยดี
11010315 นางสาว กานตแสินี สมงาม
11010316 นางสาว นภวรรณ หมอคํามูล
11010317 นางสาว ชวาพร อิ่มเอิบ
11010318 นางสาว ศิรินทิพยแ พานทอง
11010319 นาง วิจติรา บุญยู
11010320 นางสาว สุทธิดา ยาบุญ
11010321 นางสาว จริยา คําลีมัด
11010322 นางสาว วันเพ็ญ ดอกบัว
11010323 นางสาว รัชนีกร แสนทวีสุข
11010324 นางสาว สุชัญญา จําเริญโชค
11010325 นางสาว มณฑแมณี ทองสลับ
11010326 นางสาว ณิชกุล ศรีชัยวัฒนา
11010327 วาที่ร.ต.หญิง ภทัราพร ขันลุน
11010328 นางสาว นฤมล บุญชวย
11010329 นางสาว นฤมล โนนชัยขันทแ
11010330 นางสาว เนตรนภา ตาอินต฿ะ
11010331 นาง วลัยภรณแ เมืองมูล
11010332 นางสาว นายาตี กือมอ
11010333 นางสาว รัตนาภรณแ ปะทิ
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11010334 นางสาว นิโลบล วงคแกันทา
11010335 นาง ธัญชนก อภฉิัตรวงศแ
11010336 นางสาว อรอนงคแ จนัทะคัด
11010337 นาย ธงไทย ปานทองมาก
11010338 นางสาว ณัฐชยา แสงคํามา
11010339 นางสาว ณภาภชั หมืน่เดช
11010340 นาย ฐาปนพงศแ คําภรีะ
11010341 นางสาว ฐิตินันทแ ปใญญาดี
11010342 นางสาว น้ําตาล กินยนื
11010343 นางสาว สุกานดา มะเด่ือ
11010344 นาง เยาวลักษณแ ดวงลําโกน
11010345 นางสาว วาสนา บุญมี
11010346 นาง ประภาภรณแ สิงหแเล็ก
11010347 นางสาว รัชดาภรณแ นวลภกัดี
11010348 นาง บลตรี เนื้อออน
11010349 นาย ปุณณวิศวแ ฉิมพลี
11010350 นางสาว เขมณัฏฐแ พันธแกิตติคุณ
11010351 นางสาว กิรณา เข็มกลัด
11010352 นาง พัทธนันทแ โพธิช์ัยแกว
11010353 นางสาว พัฒนแนรี ทาเขียว
11010354 นางสาว นงลักษณแ เต็มใจ
11010355 นาย พชร พลพระราม
11010356 นาย เอกวิทยแ หวังจองกลาง
11010357 นางสาว เครือวัลยแ จติณรงคแ
11010358 นางสาว เกศแกว ทองคําภา
11010359 นางสาว วรวรรณ รุงเรือง
11010360 นางสาว สรอยสุดา เทพขาว
11010361 นาย อภชิาติ ธเนศกัณฑแบวร
11010362 นางสาว ชมภนูุท แสงทอง
11010363 นางสาว ชวนันทแ ไชยกาล
11010364 นาย อัครินทรแ บุญญพัฒนแอังกูร
11010365 นางสาว สุวพร หรรษไพบูลยแ
11010366 นางสาว สุนียแ ศรีวรรณแ
11010367 นาย ภานุวัฒนแ ดวงคําภา



 - 12 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

11010368 นางสาว บุญญาพร กลางพิมาย
11010369 นางสาว ศิโรวัลล์ิ แวววงษแ
11010370 นางสาว พจนิศ ศรีกรด
11010371 นาง สุภสัรีญา สิงหแคะราช
11010372 นาย สราวุฒิ คิดการงาน
11010373 นางสาว ชญานัน ยนัทะรักษแ
11010374 นางสาว พรวีนัส ออนจนัทรแ
11010375 นาย วิศรุต พลรัตนแ
11010376 นางสาว นฤมล ทรัพยแแสง
11010377 นางสาว วรัญญา อธิวาส
11010378 นางสาว กวินตรา มาเจริญ
11010379 นางสาว พรปวีณแ แซชู
11010380 นางสาว ธัญญา พรมยาลี
11010381 นางสาว มลเทียน ภมูิพัฒนแ
11010382 นางสาว เจ฿ะรอกีเยาะ สาเมาะ
11010383 นาย อมรสินธุแ ชมศรีภา
11010384 นางสาว กนกวรรณ นามโคตร
11010385 นางสาว ชิดชนก บุญศรี
11010386 นางสาว อัญชณา มาประจวบ
11010387 นางสาว วรัญญา ศรีพงษแ
11010388 นางสาว ศิราณี ไชยยะ
11010389 นางสาว กัญญาพร จนัทะชํานิ
11010390 นางสาว จริาพร พวงมอญ
11010391 นาง ศศิกานตแ พรหมขุนทอง
11010392 นางสาว อัญจมิา โพธิกุล
11010393 นางสาว ชุติมา วรบุตร
11010394 นางสาว ทิพยแสุดา กองมนตแ
11010395 นางสาว จริาวรรณ เล่ียนกัตวา
11010396 นาย จณัิฐกริษฐแ กลาสงคราม
11010397 นางสาว อรุณี ยศหนองทุม
11010398 นางสาว ณัฎฐธิดา บุญแกว
11010399 นางสาว กัญญแญภทัรแ แกวเกิด
11010400 นางสาว วาสนา อรรถเสนา
11010401 นางสาว นภาพร โสธรศักด์ิ
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11010402 นางสาว ทัศนียแ พอปูองขวา
11010403 นางสาว กนกพร วงษแออน
11010404 นางสาว มารีเย฿าะ ดือเระ
11010405 นาง นิศาชล เรืองเชื้อเหมือน
11010406 นางสาว จริยา หลวงนรินทรแ
11010407 นางสาว ณิชาภา โสดาจนัทรแ
11010408 นางสาว เยาวนาฎ เหล็กมา
11010409 นางสาว ดารินทรแ ศรชัย
11010410 นางสาว ประทุมทิพยแ โพธิสุวรรณ
11010411 นาง ชมภนูุช หาญจางสิทธิ์
11010412 นางสาว สุธาสินี ชลธาร
11010413 นางสาว กุสุมาลยแ สิทธิโห
11010414 นางสาว สุนิสา หมัน่ผะสม
11010415 นาย กมล เอกอมร
11010416 นางสาว พิทยาภรณแ ปะวะเสริม
11010417 นางสาว กรชนก เงินโต
11010418 นางสาว ชลกานตแ ยมศรีเคน
11010419 นางสาว สุทธิดา ทาวการ
11010420 นางสาว สุภาวดี นิลประกาศ
11010421 นางสาว นพเกา อินพิพัฒนแ
11010422 นางสาว ศิวพร วิลาศ
11010423 นางสาว ภรีาญา เห-รา
11010424 นางสาว อรญา ภานุศรี
11010425 นางสาว สาวิตรี พรมสวาง
11010426 นางสาว ศิริวรรณ ถนอมแนบ
11010427 นางสาว นิรภฎั วัชรเตชาวานิช
11010428 นางสาว ไอลดา มาเฟือง
11010429 นางสาว ณภสัธนันทแ เซียวสุรัตนแ
11010430 นางสาว จฑุามาศ เนาวรัตนแ
11010431 นางสาว อรวรรณ เหลาลาด
11010432 นางสาว ยวุดี มุกเนียม
11010433 นางสาว จริามาศ พรมโชติ
11010434 นางสาว สุวรรณา แปูนพิบูลลาภ
11010435 นางสาว บุษบา แกววงษา
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11010436 นาง กาญจนา เอกไทย
11010437 นางสาว อาทิตยา พันธุแดี
11010438 นางสาว ณัฐรดา ชวยราย
11010439 นางสาว กมลวรรณ ลงทอง
11010440 นางสาว พรทิพยแ พูลประภยั
11010441 นาง วีรยา คงทน
11010442 นางสาว อังคนังคแ ธรรมชัย
11010443 นางสาว นฤมล ทองสะอาด
11010444 นางสาว ประภาพร ทองชุม
11010445 นางสาว นพวรรณ คํามาบุตร
11010446 นางสาว วนิดา เกิดวังหิน
11010447 นาย ณัฐพร มิอุบล
11010448 นางสาว การเกษ เกษประทุม
11010449 นางสาว กรรณิกา ทาสม
11010450 นางสาว ฮายาตี มะโซะ
11010451 นาย สมบูรณแ เทียนธวัช
11010452 นางสาว ณิชญแศากรณแ ครัวรัมยแ
11010453 นางสาว กรทิพยแ บรรจงพินิจ
11010454 นางสาว พิมพแธัญญา หิริพงศธร
11010455 นางสาว นวพร บุรีมาตร
11010456 นางสาว ปวรวรรณ ดวงสนิท
11010457 นางสาว อามิตตา คงทอง
11010458 นางสาว วรรณิสา ชัยแกว
11010459 นางสาว สุวิมล จงเจริญ
11010460 นาย เอกรัฐ นาเจริญ
11010461 นาง ศิริพันธุแ หวังใกลกลาง
11010462 นางสาว ปียรัตนแ พูลสวัสด์ิ
11010463 นาง อรนภา สงหอง
11010464 นางสาว กาญจนา ฤทธิเสน
11010465 นางสาว พัชราวลัย หัสดร
11010466 นางสาว ปิยวรรณ เนาวแวิลาศ
11010467 นางสาว อุดมลักษณแ ภายจนัทึก
11010468 นาง อัมพร ศรีจางวาง
11010469 นางสาว สุภาพร วงคแคําซาว
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11010470 นางสาว สุริษา แกนแจม
11010471 นางสาว ฐานียรัตนแ ปรางศรี
11010472 นางสาว พิจติรา แสวงเจริญ
11010473 นางสาว มาดีฮะ สามะ
11010474 นาง พัชรี อาสาคุณ
11010475 นางสาว กิตติมา กุหลาบ
11010476 นางสาว วิชิดา พยอมสวย
11010477 นาง สุบรรณแ แกวชนะ
11010478 นาง นิตยา ไชยทองพันธแ
11010479 นาย วรวุฒิ โสสีดา
11010480 นางสาว พรพิชชา พรมจนัทรแ
11010481 นางสาว ธมลวรรณ รมร่ืน
11010482 นางสาว ธัญญรตา โดดเด่ียว
11010483 นาย สุรเชษฐแ บุญยงั
11010484 นางสาว ณิชากร ดานกลาง
11010485 นางสาว นภทัร นันติ
11010486 นางสาว จริาภา ชิตอักษร
11010487 นางสาว ปวีณา วารี
11010488 นางสาว วิราวรรณแ จนัทราช
11010489 นางสาว นิสานาถ สุขเจริญ
11010490 นางสาว อัญชลี จนัทรแสวาง
11010491 นางสาว สุชิตา ศิริสําราญ
11010492 นางสาว ชุติมา ดวงสวัสด์ิ
11010493 นางสาว ณัฐธนภา รุงเรืองประมง
11010494 นางสาว สิรีธร ดีแสน
11010495 นาง สายฝน แปูนเงิน
11010496 นางสาว เฉลิมสินธุแ เจริญจนิดา
11010497 นาง วัชราพร กลํ่าสวัสด์ิ
11010498 นาง ปิยะนุช ยนืยง
11010499 นางสาว พรรณวจี เพ็งสกุล
11010500 นาง วิลาวรรณ ขวัญชัย
11010501 นางสาว ชญาภา หวาเกตุ
11010502 นางสาว ลัดดา เวชกามา
11010503 นางสาว กิตติมาพร คืนคง
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11010504 นางสาว วิจติรา ยาสมุทร
11010505 นางสาว เสาวลักษณแ สุจรรยาวงศแ
11010506 นาง รจนี สุทธิวารี
11010507 นางสาว สุชานาถ เปล่ียนประเสริฐ
11010508 นางสาว สุพรรณษา อนทา
11010509 นางสาว ณิชชดา จนัทนกูล
11010510 นางสาว สุประวีณแ ศรีโยหะ
11010511 นางสาว กรรณิการแ ไชยเขียว
11010512 นางสาว นารี ศรีบานโพน
11010513 นางสาว เอื้องทิพยแ เหมือนเงา
11010514 นางสาว นรินทรแทิพยแ กลางโสม
11010515 นางสาว สุรารักษแ คําจนัทรแศรี
11010516 นางสาว ยวุธิดา นาสีแสน
11010517 นางสาว พฤษภา จําเริญ
11010518 นางสาว จฑุารัตนแ จรสุข
11010519 นาย เอกสิทธิ์ วอทอง
11010520 นางสาว อรนุช สืบวงษแรุง
11010521 นางสาว พัชชา เอี่ยมมงคล
11010522 นาย ชิดชนก เงินสม
11010523 นางสาว กนกวรรณ รอดพันธแ
11010524 นางสาว พัชนุช พรมบุตร
11010525 นางสาว วิภาภรณแ ศรีคุณ
11010526 นาย พจนรินทรแ จกัรเพชร
11010527 นางสาว ปวริศา พวงพิลา
11010528 นางสาว พัชรินทรแ โพธิข์วาง
11010529 นางสาว กรรณิกา บุญมี
11010530 นาง ภทัรวรรณ กันพยาธิ์
11010531 นางสาว ทิพาพร บัวจนัทรแ
11010532 นางสาว ธันยพร ดาวงษา
11010533 นาย ภมูิพัฒนแ โพธิช์ัยภมูิ
11010534 นางสาว เพ็ชรรัตนแ พวงภู
11010535 นางสาว ภทัรียารัตนแ อรุณรัตนพิพัฒนแ
11010536 นาย พศวัต สุขสมัย
11010537 นางสาว ประภสัสร ปใททุมมี
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11010538 นางสาว นันทแนภสั มุสิกา
11010539 นางสาว ชลลญา สีเสมอ
11010540 นาง สุดชาฎา จนัอวน
11010541 นางสาว สุวิมล เพชรนก
11010542 นาย ปใณณธร ต๋ันบี๊
11010543 นางสาว สาวิตรี แสงตุ฿
11010544 นาย ณัฐพงษแ เคนไชยวงศแ
11010545 นางสาว ชมนภสั มนตแคลํ้า
11010546 นางสาว วิศัลยแศยา กลาหาญ
11010547 นางสาว ปวีณา จนัทรมณฑล
11010548 นางสาว กนิกนันตแ แสนนา
11010549 นาย สุวิชา สวัสดี
11010550 วาที่รอยตรี นิมิตร บุญกิจ
11010551 วาที่ร.ต.หญิง ทัศนียแ งอยภธูร
11010552 นางสาว ณิชกานตแ วงษแสูง
11010553 นาย วีรศักด์ิ ศรีนวล
11010554 นาย สุวิทยแ แกวสีขาว
11010555 นางสาว จฑุาวดี ศรีพิมพแสอ
11010556 นางสาว อัญชลี วงจนัปฺอก
11010557 นางสาว อนัญญา โลบุญ
11010558 นางสาว จนิตนา กายภมูิ
11010559 นาง มยรีุ บํารุงวงษแ
11010560 นาง ดวงพร ทาวแกน
11010561 นางสาว จฑุาทิพยแ สีฟูา
11010562 นางสาว อาซีม฿ะ เจ฿ะแม
11010563 นาย นบนที นอยมิง่
11010564 นาง วิลาวัณยแ นาครอด
11010565 นางสาว ศศิภา นวลหนู
11010566 นาย สมเจตนแ ศรีรังสฤษด์ิ
11010567 นางสาว เพชรลดา เทพขาว
11010568 นางสาว นัฐาภรณแ ไรจํานงคแ
11010569 นางสาว ศิรินทิพยแ ปใตโสม
11010570 นางสาว มาริษา มาลัยวงษแ
11010571 นางสาว ชอผกา มะดารักษแ
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11010572 นางสาว มาลิสา หนูอุไร
11010573 นางสาว ชอทิพยแ ทัศบุตร
11010574 นางสาว สุรางคแรักษแ อินทรแอ่ํา
11010575 นางสาว ศรีวรรณา ปใญญาจนี
11010576 นาย เสริมศักด์ิ เปี่ยมเสน
11010577 วาที่ ร.ต.หญิง นิภาพร อุพิณ
11010578 นาย ประเสริฐ ปาสาเลา
11010579 นางสาว กิตติยาภรณแ หลักตา
11010580 นางสาว ชุติปภา เนื่องโคตะ
11010581 นาง นันทแนภสั รองเยน็
11010582 นางสาว ชลวรรณ ยอดบุรุษ
11010583 นางสาว กมลทิพยแ ทองพูน
11010584 นางสาว ปนัสดา ศิริโชติ
11010585 นางสาว นันทแนภสั อัมพฤกษแ
11010586 นางสาว อรปรียา อภยัวงศแ
11010587 นางสาว เพียงตะวัน แกววิเศษ
11010588 นางสาว นันทิยา บุญมาก
11010589 วาที่ ร.ต.หญิง เยาวนาฎ บุญทบ
11010590 นางสาว ชุมพูนุท อิ่มใหญ
11010591 นางสาว สิริมา จนัทรแภงูา
11010592 นาย วีระวัฒนแ เหล็กพิมาย
11010593 นางสาว อรยา สีภยั
11010594 นางสาว อุทัยวรรณ สติมัน่
11010595 นาง ปิยาภรณแ บุญเลิศ
11010596 นางสาว อมลวรรณ พรมทา
11010597 นางสาว ทรงศรี สุขขีไทย
11010598 นาง ออยใจ ลือชัย
11010599 นางสาว ธัญญลักษณแ พรมมา
11010600 นางสาว จรีะพร แกวอยู
11010601 นางสาว นันทิตา อารีราษฎรแ
11010602 นางสาว อรพรรณ สิริศุภรพิสิฐ
11010603 นาง นิตยา นวลละออง
11010604 นางสาว รวิสรา วีจารณา
11010605 นางสาว น้ําผ้ึง ชอยชด
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11010606 นางสาว ชณิตา เถลิงศักดาเดช
11010607 นางสาว ศุภรักษแ คันธฬิกา
11010608 นางสาว สุวรรณี อาจศิริ
11010609 นางสาว อมรภคั งาคม
11010610 นางสาว เวณิการแ ขันชะลี
11010611 นางสาว สุภานันทแ พรหมประพันธแ
11010612 นางสาว โชติรส เรืองศรี
11010613 นางสาว พรรณภา คําโสภา
11010614 นางสาว สุภาภรณแ ประทุมพล
11010615 นางสาว พัชรี คมขํา
11010616 นางสาว รัตนา วิชัย
11010617 นาย ราชรัตนแ เพ็ชรพรามพะเนาวแ
11010618 นาง วราภรณแ ศุขฉิม
11010619 นางสาว นริตา เครือคําอาย
11010620 นางสาว เสาวณี ขําพวง
11010621 นางสาว สุจติรา แสนเมืองมา
11010622 นางสาว กฤติยา ศรีธรรม
11010623 นางสาว พิมพร สิทธิสุรินทรแ
11010624 นางสาว โสภาพรรณ ปุกธรรม
11010625 นางสาว นลัทพร หลอแหลม
11010626 นางสาว ยพุิน อินธุวงศแ
11010627 นาง ธนกร อินทรสิทธิ์
11010628 นางสาว ตรีลดา พิมพา
11010629 นางสาว ธิติมา อรัญเสน
11010630 นางสาว ภคัศรัณยแ ธนะขวาง
11010631 นาย พิชวรรษ นุชนนทรี
11010632 นางสาว บุญเรือน สานามล
11010633 นางสาว วรรณา ปาลวัฒนแ
11010634 นางสาว รัติกา ชวยทุกขแ
11010635 นางสาว วชิราพร สีแสง
11010636 นางสาว ศิริทัศนแ กลอมวงศแ
11010637 นางสาว วิมลทิพยแ สมัญญามาตุเรศ
11010638 นางสาว เบญจวรรณ พรามพิทักษแ
11010639 นางสาว จนัจริา กองมา
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11010640 นางสาว ดวงกมล มะลิทอง
11010641 นาง กฤษณา แดงขาว
11010642 นางสาว อัจฉรา บุตรทิม
11010643 นางสาว ศุภลักษณแ สองรักษแ
11010644 นางสาว อัจฉริยา เพ็งสวาง
11010645 นางสาว นิรภาดา เสมอภพ
11010646 นางสาว จฬุาลักษณแ ชนะพาล
11010647 นางสาว อุไรวรรณ เพชรกลา
11010648 นางสาว วิมลนันทแ แชมขุนทด
11010649 นาง สุธิดา แสงเขียว
11010650 นางสาว นวลนภา ยะสูงเนิน
11010651 นางสาว ธัญญาภรณแ กาดกอง
11010652 นางสาว แพรวพรรณ คําสุพรม
11010653 นาง นิจาวรรณ ปานธรรม
11010654 นางสาว นิศากร อักษรรัตนแ
11010655 นางสาว วันทนี ทองเณร
11010656 นางสาว สุระดี ภหูมอกจนัทึก
11010657 นางสาว กมลลักษณแ ศรีวิเชียร
11010658 นางสาว ชฎาพร โนราช
11010659 นางสาว พัชรี หลาสิม
11010660 นางสาว จณิชภทัร เนื้องาม
11010661 นาง นิตยา นิ่มละมุล
11010662 นางสาว ณัฐรดา สวัสดี
11010663 นางสาว อาริสา วงษแสนิท
11010664 นางสาว กัญญาณัฐ รักปลอด
11010665 นาย ถาวร สีสาพันธแ
11010666 นางสาว อริยา บุญสุข
11010667 นางสาว เฉลิมพร นันทเพชร
11010668 นางสาว ชนิดา ทองเอม
11010669 นางสาว อีรณียแ จนิดาวิจติรแ
11010670 นางสาว สีไพร โสพันพิม
11010671 นางสาว ธันยแนิชา วรรณสวัสด์ิ
11010672 นาย ปารเมศ เบาบาง
11010673 นาย วสันตแ ขุนทองจนัทรแ
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11010674 นางสาว สุทารัตนแ แจมหมอ
11010675 นางสาว ศันสนียแ เอกสินธุแ
11010676 นางสาว วัชรี มะดี
11010677 นางสาว กุสุมา รอดมณี
11010678 นาย ธีระพล ชากรม
11010679 นางสาว สุพัตรา จอยสาคู
11010680 นางสาว จนัทิมา เมินหา
11010681 นางสาว ทิพยแวรรณ สนุนดี
11010682 นางสาว สมิตา บุตรชน
11010683 นางสาว กุสุมา ศรีประภา
11010684 นางสาว นลินี โกยดุลยแ
11010685 นาย ขจรเกียรติ กําจดัโรค
11010686 นางสาว กนกพร กอเกิด
11010687 นางสาว วินา แสงสวาง
11010688 นาย เพชรมณี บอมโคตร
11010689 นางสาว สุพิชชา คลายกิ่ง
11010690 นางสาว จารุวรรณ หนูชู
11010691 นางสาว ธิดารัตนแ ศักดาณรงคแ
11010692 นาย จกัรกฤษ โคกคํายาน
11010693 นางสาว กานตแพิชชา นพคุณ
11010694 นาย ระพีวัฒนแ ภนูุชอภยั
11010695 นางสาว สุชีรา มากเทพพงษแ
11010696 นาง กมลทิพยแ สิริดลสุข
11010697 นางสาว เมรินทรแ เหลาสิม
11010698 นางสาว วิลาวัณยแ เกษมวิโรจนแสุขใจ
11010699 นางสาว สุภาพร บุญใบ
11010700 นางสาว ธารารัตนแ โจงทอง
11010701 นางสาว ยวุดี ขุนทะ
11010702 นางสาว ณัฐพัชรแ ธรรมโชติ
11010703 นางสาว อําไพ โสภา
11010704 นางสาว ชินัสสินี แกวอัมพร
11010705 นาง หฤทัย เรืองริวงศแ
11010706 นางสาว ภทัราพร ทองคําชู
11010707 นางสาว อุไรวรรณ ปาละสานตแ
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11010708 นาย เอนก แกวสกุนนี
11010709 นางสาว จนัทรแสิริ อรามคีรีไพร
11010710 นางสาว วงเดือน โกมลศรี
11010711 นางสาว วิลาวัณยแ นามเสนา
11010712 นางสาว ศรีสุดา ชุมเยน็
11010713 นางสาว ศันสนียแ มาลีหวล
11010714 นางสาว ศิริลักษณแ พิลาโฮม
11010715 นางสาว ชัญญานุช รัตนมงคล
11010716 นางสาว เกศสุดา สุวรรณกูฏ
11010717 นางสาว จารุพร ภกัดีดร
11010718 นางสาว ปทิดา ทําพิทักษแ
11010719 นางสาว วิภาวดี ทองรักษแ
11010720 นางสาว ยวุธิดา ขามส่ี
11010721 นางสาว ปาณิศรา เทพทอง
11010722 นางสาว เสาวรัตนแ แสงสวาง
11010723 นางสาว เมธปิยา ดาวังปา
11010724 นางสาว ธัญญาลักษณแ เสียงเพราะ
11010725 นางสาว นฤมล เจยีมเรือน
11010726 นางสาว วริศรา เจริญชัย
11010727 นางสาว พิชยา ทับมัน่
11010728 นาง นาตยา ปราศรัย
11010729 นางสาว ขวัญจริา สุดแสง
11010730 นางสาว นิภาพร พิสัยพันธแ
11010731 นาง กฤตยา เลิศมงคล
11010732 นางสาว ปานทิพยแ นิลคง
11010733 นางสาว วรรณิศา รอดแสง
11010734 นางสาว พิสมัย ศรีจนัทรแ
11010735 นางสาว อรชุดา ตนโพธิ์
11010736 นางสาว มัลลิกา หมืน่ไธสง
11010737 นางสาว สุนิดา กอนพรหม
11010738 นาง กุลธิดา สวัสดิกุล
11010739 นางสาว ประภาพรรณ จนิจํา
11010740 นาง ปานิค สมัย
11010741 นางสาว ลักษณารียแ สิทธิศักด์ิ
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11010742 นางสาว เสานียแ รสทิพยแ
11010743 นางสาว ชนิดา ต้ันกิ้ม
11010744 นางสาว กรวรรณ จนันารี
11010745 นาง จรีนันทแ สามา
11010746 นาง สุเนตร ชาญชัยศรี
11010747 นางสาว บุญญาพร ขวัญชื้น
11010748 นางสาว เบญญาภา ทรงศิริภาธร
11010749 นางสาว พัชรี กฤษณะเศรณี
11010750 นางสาว พชรมล ตรงกลาง
11010751 นาย นันทวัฒนแ สุวรรณศรี
11010752 นางสาว กานดา ทวีสุข
11010753 นาง วัชรา ศรีภญิโญ
11010754 นางสาว ไอยวริญชแ เกตุแกวทอง
11010755 นางสาว พรพิมล ทองวุฒิศักด์ิ
11010756 นาย จริพิพัฒนแ วณิกกุลรัตนแ
11010757 นางสาว กาญจนา จนัทรมณี
11010758 นางสาว ขวัญตา จดูจนัทรแ
11010759 นางสาว ไอลดา ภถูาวร
11010760 นาย ประวิทยแ การสอน
11010761 นางสาว ภกัด์ิธิดี เรืองสอาด
11010762 นาย ชรุจ มัน่เหมาะ
11010763 นาย วรวุธ อินสม
11010764 นางสาว นางสาวลดาวัลยแ แสงศรี
11010765 วาที่รอยตรีหญิง นิรมล สกุลแพทยแ
11010766 นางสาว มะลิวัลยแ รุงเรือง
11010767 นางสาว วรรณวดี พัฒนแทอง
11010768 นางสาว กรรณิการแ โยธาพันธแ
11010769 นางสาว อัญจเบ็ญ ตระกูลวงคแ
11010770 นางสาว จฑุามาศ นันทนมณีกุล
11010771 นางสาว กาญจนา วิเศษสังขแ
11010772 นางสาว โสริดา ไทยโต
11010773 นางสาว ปวีณา บัวสาย
11010774 นาย นิรันดรแ ตันธนสุนทร
11010775 นางสาว ปาริฉัตร สุขโพธิเงิน
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11010776 นาย พิสิฐ คงสุคนธแ
11010777 นางสาว วิภาวดี ปฏบิุรพะ
11010778 นาย อาณัติ ลําทอง
11010779 วาที่ร.ต. จรีเดช อภชินสาคเรศ
11010780 นางสาว พิมชนก ฉายอรุณ
11010781 นางสาว ชนัญศิกาญจนแ ชุมเปีย
11010782 นาง นิภาพักตรแ ไชยเรือน
11010783 นางสาว กัลยา ตาดอน
11010784 นางสาว คุณัญญา พิศวงษแ
11010785 นางสาว ศยามล โสมะวงษแ
11010786 นางสาว ฤทัย วงคแตาผา
11010787 นางสาว มุกรินทรแ อาบสุวรรณแ
11010788 นางสาว กรกนก งาคม
11010789 นางสาว ปรียานุช พบความชอบ
11010790 นางสาว พุทธชาด ถอสูงเนิน
11010791 นางสาว มณเทียร วรรณวงษแ
11010792 นางสาว กชพร อินทชาติ
11010793 นาย ธวัฒนแชัย เผากันทะ
11010794 นางสาว อรวรรณ ตังจวิ
11010795 นางสาว สุภาภรณแ เชื้อผูดี
11010796 นางสาว ธัญญธร ศรีพึ่งจั่น
11010797 นาง พิชญแสิณี กสิพันธแ
11010798 นางสาว กาญจนา ปใญญาถม
11010799 นางสาว ณัชชา บุญวรรณา
11010800 นางสาว จนิตนา ลําพาย
11010801 นาย วิทวัส กาลมิกาล
11010802 นางสาว บุญเสริม นานอก
11010803 นางสาว วนันทแพร ขําเจริญ
11010804 นางสาว กาญดา นาคะ
11010805 นางสาว พิมพิศา ปทุมานนทแ
11010806 นางสาว ณิชาภา สงพรหม
11010807 นางสาว ณิชาภทัร ปาปะเกา
11010808 นางสาว พัชชา เจริญเมือง
11010809 นางสาว ธนาภรณแ ปล่ังกลาง
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11010810 นาย วัชรพล เจริญทัศนแ
11010811 นางสาว สุนิชา ไมสนธิ
11010812 นาย ธนกร ชุนตระกูล
11010813 นาง ลักขณา เถาอั้น
11010814 นาย สิทธิศักด์ิ ปูอมงาม
11010815 นางสาว เกษศิรินทรแ ดีอิสระพงศแ
11010816 นางสาว อรวรรณ หนองสุวรรณ
11010817 นางสาว อีดาวาตี สาและ
11010818 นางสาว ปานตะวัน พานเพ็ง
11010819 นางสาว ประภสัสร ศิริโสม
11010820 นางสาว สุภญิญา โยงรัมยแ
11010821 นางสาว พัชทิยา ตะเคียนทอง
11010822 นาย ธนพจนแ ภูจบี
11010823 นางสาว สุภาวดี ขัติยะ
11010824 นาง ณฐพร ตามภกัดีพานิชยแ
11010825 นางสาว นิภา ปรีสุวรรณ
11010826 นางสาว บัวริน คําศรี
11010827 นางสาว ณัฐฐิยา ศิริผล
11010828 นางสาว สุวภทัร ถานะมัน่
11010829 นางสาว วรารักษแ ขุนเศษ
11010830 นางสาว อาทิตยาพร นาคคง
11010831 นางสาว สุดารัตนแ เกตแกว
11010832 นางสาว ธมณ ตระกูลวรปใญญา
11010833 นาย โชติพงศแ กล่ินจนัทรแ
11010834 นางสาว ภาวินี ธันยพงศแพันธุแ
11010835 นาย แดนไทย อุตโพธิ์
11010836 นาย ปใณณทัต พลังสุข
11010837 นางสาว สุพัตรา แดเบ฿าะ
11010838 นางสาว กนกนันทแ ลีฬหวรงคแ
11010839 นางสาว ชุติมา มณีคง
11010840 นางสาว จริาภรณแ สืบเพ็ง
11010841 นางสาว ภารดา อินทรินทรแ
11010842 นางสาว สุพาณี บัวมาศ
11010843 นางสาว ฟารีด฿ะ แวสมาแอ
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11010844 นางสาว ดิษฐแธนัน ภาคเกษี
11010845 นางสาว กฤชณัท สุขศรี
11010846 นางสาว ขวัญพัฒนแ นาคสุด
11010847 นาย อธิรัตนแ อิ่มอาบ
11010848 นางสาว อารดา ศรีลาฤทธิ์
11010849 นาย ปรีชา กุลชัยภมูิ
11010850 นางสาว นาถฐยา ทองนวล
11010851 นางสาว ไพลิน วีระกุลพงษแ
11010852 นางสาว อศัลยา มะโนวงคแ
11010853 นางสาว ศิริอร ศิริขันธแ
11010854 นางสาว พัชรี นาโสก
11010855 นางสาว กัญญารัตนแ นกแยม
11010856 นาย พีระพล ซุนไล
11010857 นางสาว วรรณสุรียุ วงษแสุวรรณ
11010858 นาง เพ็ญนภา ลิบลับ
11010859 นางสาว วิชุตา เหล่ียมเคลือบ
11010860 นาง พนิตนาฎ ไชยศิลป
11010861 นาย ราชศักด์ิ ทรงประโคน
11010862 นางสาว กนกวรรณ ทองจนัทรแ
11010863 นางสาว เกศสุดา จติรําพรรณแ
11010864 นางสาว จริาวัลยแ ศิริมงคล
11010865 นางสาว ณัฐณิชา ครุฑหุน
11010866 นางสาว ศิรินธร ใจอารียแ
11010867 นางสาว รัตนรัตนแ สิริรัฐเตชาภทัรแ
11010868 นางสาว กุลิสรา สุขสิริวรรณกุล
11010869 นางสาว อารยา ยั่งยนื
11010870 นาง โศภติา หงษแษา
11010871 นาย แวสุลกีฟลี แวนาแว
11010872 นาง ไพรินทรแ เชื้อชีลอง
11010873 นาง กัญจนแชญา กาดนอก
11010874 นางสาว อภญิญา เตรียมวงษแ
11010875 นางสาว ปริษา ชื่นครอบ
11010876 นางสาว ธนาภรณแ เทพาชุมภู
11010877 นาย สมประสงคแ เกียรตินัย
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11010878 นางสาว ณัฐฑริสา ขวัญสกุล
11010879 นางสาว สุทธิชา โภคา
11010880 นางสาว พรนิภา จนัทรแกระจาง
11010881 นางสาว ธนัตนันทแ คําซอนโยง
11010882 นางสาว ไอยลดา เกษศิริ
11010883 นางสาว วรรณงาม ตาบุดดา
11010884 นางสาว มะลิวัลยแ เกงขุนทด
11010885 นาย นภสัรพี มนัสวินวิทยแ
11010886 นางสาว ภสัสร ศรีวิชา
11010887 นางสาว วราญภร เรียบรอย
11010888 วาที่รอยตรีหญิง สุวพร เถาวแแดง
11010889 นางสาว สุริสา ทองหนู
11010890 นางสาว กนกวรรณ กัณฑแจู
11010891 นางสาว ปาณิสรานุช จรีานิล
11010892 นางสาว รัชฎา รอดทอง
11010893 นางสาว ปนัดดา อาเทศ
11010894 นาย ธนพล หัดที
11010895 นางสาว วรกมล มะโร
11010896 นาย โรจนแศักด์ิ โชติธนสุวรรณแ
11010897 นางสาว นุจรียแ คะบุตร
11010898 นางสาว สายจนัทรแ ศรีนอก
11010899 นางสาว พรณฐินี เรืองโสภาสิทธิ์
11010900 นางสาว สาวิตรี โต฿ะมาฮะ
11010901 นางสาว กรชวัล การะเกตุ
11010902 นางสาว ณัฐสุดา แสนทวีสุข
11010903 นางสาว ธนพร สีขุนทด
11010904 นางสาว ปารดา ศรีปใญญา
11010905 นางสาว ประธาน ทิพยแเคลือบ
11010906 นางสาว จริาพัชร ชมภเูทพ
11010907 นางสาว อินทุภา นพคุณ
11010908 นาย นัฐวุฒิ แสงวงคแ
11010909 นางสาว จริยา เณรแตง
11010910 นางสาว ทิพาพร กระแสเงินดี
11010911 นาง วันเพ็ญ บุญโสดา
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11010912 นางสาว ชนิดา พันธุรัตนแ
11010913 นางสาว ศิรินภา นุนสวัสด์ิ
11010914 นาย นําโชค มงคลกาย
11010915 นางสาว วรรณวิษา ยาโม
11010916 นางสาว ประภสัสร อาสนสุวรรณแ
11010917 นางสาว ธนิษฐา ลีลภสัธนพงษแ
11010918 นางสาว อัจฉรา อิสระปใญญากุล
11010919 นางสาว จติตานันทแ ต้ังตันติวงศแ
11010920 นางสาว มลวดี วงคแศรีชา
11010921 นางสาว รสสุคนธแ นอยรังษี
11010922 นาย ศราวุฒิ แสงอรุณ
11010923 นางสาว ประกายเพชร กุดเปุง
11010924 นางสาว เปมิกา ชอบบุญ
11010925 นางสาว เสาวลักษณแ นพรัตนแ
11010926 นาย กันตแพจนแ มาศสถิตยแ
11010927 นาง สงกรานตแ ศรีภกัดี
11010928 นาง ยทุธนา บัวสุดตา
11010929 นางสาว รุงรวิน เลาหภชิาติชัย
11010930 นางสาว นนทชา ลอมวงศแ
11010931 นางสาว จฑุาทิพยแ วันโพนทอง
11010932 นางสาว สิริรัตนแ จําปา
11010933 นาย นายศรชัย เอื้อผลบุญ
11010934 นางสาว ปนัดดา เอกอํานวย
11010935 นางสาว ปใทมาพร แซตัน
11010936 นาย นฤพนธแ หิรัญวิทยแ
11010937 นางสาว ปิยพร สกุลแกว
11010938 นางสาว เพชรลักษณแ สมสวย
11010939 นางสาว สุฟูา วงตาผา
11010940 นาย อารงคแ มาหะมะ
11010941 นางสาว วรรณรัตนแ แทนวิบูลยแ
11010942 นางสาว วนาธร ครองสุข
11010943 นางสาว กรจติร สีหาบุตร
11010944 นางสาว กิตติยา ตวนตาด
11010945 นางสาว ณิชาภทัร แซดาน
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11010946 นาย ฐิติพันธแ นพรัตนแไพบูลยแ
11010947 นาย อรรถพล ฮาดทักษแวงศแ
11010948 นางสาว จฑุาทิพยแ คุมเมือง
11010949 นางสาว สุนิษา สุทธิสน
11010950 นางสาว สุภาพร ล้ิมคองโค
11010951 นางสาว กัญกนิษฐแ แสงเรณู
11010952 นางสาว ชนกานตแ เพ็ชรแอยู
11010953 นางสาว กรนิภา มะโนราช
11010954 นางสาว กัญญาภทัร แสงจนัทรแ
11010955 นางสาว กรรณิการแ มอมพะเนาวแ
11010956 นาง พิชญแภทัรแ โรจนแชีวากุล
11010957 นางสาว มนฑิรา ศรีเรือง
11010958 นางสาว จริพร จนัธนะสมบัติ
11010959 นางสาว จริพรรณ ศรีชัยวงศแ
11010960 นางสาว วิไลลักษณแ เมืองเสือ
11010961 นาย ณพล รมไทร
11010962 นางสาว นูรไอนี ละฮา
11010963 นางสาว ศิรินทรแญา โพธิแ์กว
11010964 นางสาว สุนิดา พลรักษา
11010965 นางสาว ภานิชา ลือชา
11010966 นางสาว สุชาดา สิทธิศรชัย
11010967 นาย ภานุพงษแ กองดวง
11010968 นางสาว ณัฐธิดา แสนตางใจ
11010969 นางสาว นาตยา ศรีประสงคแ
11010970 นางสาว พัชรพร โชคบัณฑิต
11010971 นาย อภชิาติ ใจเผ่ือแผ
11010972 นาย ฉัตรชัย เหลาหาไชย
11010973 นางสาว อรอุมา วันทา
11010974 นางสาว จนัทนี พิมพา
11010975 นางสาว วนิดา เอิบอิ่ม
11010976 นางสาว รัดเกลา แนวมัน่
11010977 นาง เสาวภา วงคแหอ
11010978 นาย มานพ กาบศรี
11010979 นางสาว ศันสนียแ ศิริจนัทรแ
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11010980 นางสาว ศิริลักษณแ รุงเรือง
11010981 นางสาว สมประสงคแ อินทรแปรางคแ
11010982 นางสาว พรพรรณ กรัดกระยาง
11010983 นางสาว สุปรียา เคลือนุตยางกูร
11010984 นางสาว กุลฑีรา แพงศรี
11010985 นาย สุรเชษฐแ นาคทองอินทรแ
11010986 นาย เศกสรรฌแ เลิศนฤมิตกุล
11010987 นางสาว จารุวรรณ เกี๋ยงแกว
11010988 นางสาว นลิณี ภมูิยา
11010989 นางสาว ศิริกัญญา สืบสาย
11010990 นางสาว กมลวรรณ ยนืนาน
11010991 นางสาว นาตยา จนัทรแวิลัย
11010992 นาย อภสิิทธิ์ นามอินทรแ
11010993 นางสาว พิมพแพร นาอุดม
11010994 นางสาว มณีฉัตร บุญชู
11010995 นางสาว พรรณทิพา อินจนัทรแ
11010996 นางสาว โสรญา เพชรดี
11010997 นางสาว พิมพแผกา ธนะเรือง
11010998 นาง วรนุช ทองภู
11010999 นางสาว วันวิสาขแ เกาะเกตุ
11011000 นางสาว พัชราภรณแ บุราคร
11011001 นางสาว ฐิติพรรณ สุขเสน
11011002 นาย จกัรชัย แกวคําปา
11011003 นางสาว พุธมณี แกววิกยแกรณแ
11011004 นางสาว เสาวลักษณแ ชิณวงศแ
11011005 นางสาว ชนิตา มณีพันธแ
11011006 นางสาว พรพิมล ชราศักด์ิ
11011007 นาย ศรัณโู ปในนา
11011008 วาที่รอยตรีหญิง สายใจ กันทะวงศแ
11011009 นางสาว วัลยา ศรีกิตยนนทแ
11011010 นางสาว ธิดารักษแ จนัทรแโพธิ์
11011011 นางสาว อภญิญา โตทัพ
11011012 นางสาว สุทธิรัก ธรรมพืช
11011013 นางสาว กาญจนา หาญวงษแ
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11011014 นางสาว ทัศนีกร แกวจนัดา
11011015 นาย ภากร สังฆดิษฐ
11011016 นางสาว ภาษิตา โงวประดิษฐแ
11011017 นางสาว จริวรรธ บุญมี
11011018 นางสาว ธัญพร ณ นคร
11011019 นางสาว ปริศนา อนุกูลญาติ
11011020 นาง จนัทนี พิมพแเชื้อ
11011021 นางสาว วรรณิกา วันสวัสด์ิ
11011022 นางสาว ซูไรนี วาจิ
11011023 นางสาว รุงอรุณ พลทะจกัรแ
11011024 นาย ศุภชัย จทุาการ
11011025 นางสาว วิรัชญา สูทรงดี
11011026 นาย ภทัรสิน รุงมณีลักษณแ
11011027 นางสาว ณัฐจติชญา สถิตสุข
11011028 นางสาว วราพรรณ ชูสกุลรัตนแ
11011029 นางสาว สุจนิดา ทองสาย
11011030 นางสาว แพรวไพลิน นามโคตร
11011031 นาย เชิดพงษแ ชลเทพ
11011032 นาง ณิชชาภทัร เหมืองทอง
11011033 นางสาว นุชนารถ วีรอนันตมิตร
11011034 นางสาว ปาลิดา ศรีแกว
11011035 นางสาว มานิดา ยโูซ฿ะ
11011036 นางสาว พัณณิตา กันทรักษแ
11011037 นางสาว สุธันยพร แกวเทพ
11011038 นาย อิทธิพล เครือทอง
11011039 นางสาว ภทัราพร เปียขุนนาง
11011040 นางสาว ณัฐนันทแ ศรีสุวรรณแ
11011041 นางสาว จนัทิมา ชวยทนุ
11011042 นาย อธิวัฒนแ ดีเลิศ
11011043 นางสาว รุงลาวรรณ บุญณจนัทรแ
11011044 นางสาว ชญนต เครือมวง
11011045 นางสาว สุนิศา ฉัตรกั้น
11011046 นางสาว สุชัญสินี บัวขํา
11011047 นางสาว สรัลชนา จติรสม
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11011048 นางสาว ธีรดา คงเจริญ
11011049 นาง จฑุามาศ อักษรนํา
11011050 นางสาว ยวุดี เกตวงษา
11011051 นางสาว ลินดา เกิดใจดี
11011052 นางสาว เพ็ญประภา อักษรสมัยนิยม
11011053 นางสาว แกวมณี นอยแดง
11011054 นางสาว เฌอกาญจนแ แกวจนัทรแ
11011055 นางสาว กนกวรรณ แกวกาญจนแ
11011056 นางสาว อรวรรณ ปใญญาดี
11011057 นางสาว โชติกา เขจรพร
11011058 นางสาว ธนารักษแ มณีทาโพธิ์
11011059 นาง สายฝน อันมาก
11011060 นางสาว ชลิดา พูลนารถ
11011061 นางสาว ปรางทิพยแ มาวขุนทด
11011062 นางสาว สายสุนียแ นาคอินทรแ
11011063 นางสาว นันทแนภสั ถาวร
11011064 นาง นิภาพร สงแกว
11011065 นางสาว ณัฐฐิญา เรืองรุง
11011066 นางสาว อรพรรณ สารีอาจ
11011067 นางสาว เบญญภาณ์ิ บัวทอง
11011068 นาง สุจติรา หาญละคร
11011069 นางสาว พรนรินทรแ บอทรัพยแ
11011070 นางสาว ชุติมา พบศิลา
11011071 นางสาว นิภาพร สุภาพ
11011072 นางสาว เต็มสินี ภมูิเวียงศรี
11011073 นางสาว ซีตีฮาวาณี มะตีเยาะ
11011074 นางสาว ทัชฎาภรณแ ฤทธิเ์นติกุล
11011075 นาย พงศแพิษณุ ทิศทองดี
11011076 นางสาว กัณฐิกา นาคสกุล
11011077 นางสาว อมรรัตนแ บัวเอม
11011078 นาง เขมิสร กรณวงศแ
11011079 นาย ธีรวัฒนแ เจริญทรัพยแ
11011080 นางสาว บุษรินทรแ ศรีวิราช
11011081 นางสาว ชนาพร วังสระ
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11011082 นางสาว กฤษดา เพชรภกัดี
11011083 นาง ขนิษฐา พึ่งภมูิ
11011084 นางสาว วงเดือน พรหมคุณ
11011085 นางสาว ติณหแชลิตา วงศแไทยเรือง
11011086 นางสาว ขวัญจติ ศิลาชัย
11011087 นางสาว สุดาพร เชื้อปใญญา
11011088 นางสาว มธุชา ชูธรรม
11011089 นาย พิธาณเลิท ตะพานทอง
11011090 นางสาว ปทิตตา ปใญญโชติรัตนแ
11011091 นางสาว กัญญารัตนแ ยอดผา
11011092 นางสาว ตรีเนตร เนตรถาวร
11011093 นาย อานันตแ บุญลาย
11011094 นางสาว ธัญยภสัรแ วราทิพยแธนากุล
11011095 นางสาว กมลชนก อาบวารี
11011096 นางสาว ยพุเยาวแ ไพรบึง
11011097 นางสาว วราภรณแ มูลศักด์ิ
11011098 นางสาว วราภรณแ ปาลดี
11011099 นางสาว ธัญกมลยแ พลขันธแ
11011100 นางสาว ธัญลักษณแ ปิยภาณีพิภทัรแ
11011101 นางสาว อุไรรัตนแ สุขคร
11011102 นางสาว เพ็ญนภา เทียบปใด
11011103 นางสาว วาสนา เงินทับแผง
11011104 นางสาว นางสาวสนธิยา ลองกระโทก
11011105 นางสาว จรินันทแ อินตะนัย
11011106 นางสาว สุนิสา ใจตรง
11011107 นางสาว วิชชุดา แกนเพ็ชรแ
11011108 นาง กาญจนา อัครเดชาวรรณ
11011109 นาง เกศรา ต้ังมัน่
11011110 นางสาว จฑุามาศ โคตโสภา
11011111 นางสาว ยพุาภรณแ ขอสินกลาง
11011112 นางสาว ธนพรรณแ แกลวกลา
11011113 นางสาว อิสริยา กองพันธแ
11011114 นางสาว กชามาส มีทองแสน
11011115 นางสาว สาวิตรี เบียนสูงเนิน
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11011116 นาย ปรเมศรแ ขัติยศ
11011117 นาย อัศมแเดช ธาดาศรีสกุล
11011118 นางสาว อรุณพร สอนนรินทรแ
11011119 นาง มนฤดี ประศาสนแ
11011120 นางสาว จําเนียร นอยผิวผัน
11011121 นางสาว หทัยรัตนแ เตาเล็ก
11011122 นางสาว สุพัตรา รุงเรือง
11011123 นางสาว นริสา เรืองศักด์ิ
11011124 นาย ชนัตพล แจงเกตุ
11011125 นางสาว บุศรารัตนแ พึ่งพา
11011126 นางสาว สิรภทัร ตัณฑะเตมียแ
11011127 นางสาว หทัยทิพยแ บัวผัน
11011128 นางสาว วชิราภรณแ พุทธฉาย
11011129 นางสาว ณัฐญา ชูแกวไม
11011130 นางสาว ปุณยนุช พะมณี
11011131 นางสาว ปิยนุช หมูโพธิ์
11011132 นางสาว ดวงใจ ประสันรักษแ
11011133 นางสาว โสรญา ผดาเวช
11011134 นางสาว สายรุง บุญเทพ
11011135 นางสาว ปารณียแ ผิวคํา
11011136 นางสาว นิตยา บรรจสุุวรรณแ
11011137 นางสาว ดารารัตนแ วงคแเดช
11011138 นางสาว นันทแนภสั เสมอใจ
11011139 นางสาว ณัฐกฤตา ขําขาว
11011140 นางสาว พัชรี พิมพแขาล
11011141 นางสาว วัชราวดี ทองอราม
11011142 นางสาว ณปภชั จนิาพร
11011143 นางสาว อรวรรณ สังขแเผ่ือน
11011144 นาย ถนัดกิจ หลามี
11011145 นางสาว ปภาวรินทรแ กลอยเดช
11011146 นาย อําพล คําพรมมา
11011147 นางสาว ภาวินี ทินวงศแ
11011148 นาย ทนาณัฐ สนประเสริฐ
11011149 นางสาว จลิาภรณแ ใสทอง



 - 35 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

11011150 นางสาว รชุดา สุริราวงคแ
11011151 นางสาว รจนา จติรเอียด
11011152 นางสาว สุทธิดา หาระพันธแ
11011153 นางสาว จรีุรัตนแ แกวภมูิแห
11011154 นางสาว สุนิศา ชุนจนิดา
11011155 นางสาว อรพรรณ มีแรง
11011156 นางสาว เสาวลักษณแ เกื้อภกัด์ิ
11011157 นางสาว ณัฎฐภรณแ ภริมยแจติร
11011158 นางสาว ศศิธร บุญรอด
11011159 นาง ชลิดา เจ฿ะอูมารแ
11011160 นางสาว กาญจนา โฉมนก
11011161 นางสาว ฉวีวรรณ เพ็ชรครุฑ
11011162 นางสาว ศศิภา พลอยมอญ
11011163 นางสาว สาวินี ปานเผือก
11011164 นาย ชาติชาย สืบสาย
11011165 นาง ธันยนันทแ เครือวิไล
11011166 นาย ธนกร อมรกฤติกมล
11011167 นาง ปฐมาภรณแ ไชยรัตนแ
11011168 นางสาว มัณฑนา เอื้อพิทักษแ
11011169 นางสาว สุพิชญนันทนแ วรางคแศิริ
11011170 นาย ธนศักด์ิ ทนันไชย
11011171 นางสาว เรณุกา วัฒนราช
11011172 นางสาว จรัิชญา ไรพิมาย
11011173 นางสาว จริยา กันคําแหง
11011174 นางสาว โศรยา สนิทแสง
11011175 นางสาว มณีรัตนแ ศรีคําภา
11011176 นางสาว อรทัย ภสีูเงิน
11011177 นาย ธรณิศ สุทธิสินธุแ
11011178 นางสาว ปาริชาต มณีโชติ
11011179 นางสาว ศิริพรรณ ทองแตง
11011180 นางสาว นันทิยา รักไหม
11011181 นางสาว ราตรี เยน็ใจ
11011182 นางสาว ลาวัลยแ เสนจนัตะ
11011183 นางสาว ธัญญพร โตบุญมา
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11011184 นางสาว ชญาญแพัฎฐแ ต้ังเจยีมศรี
11011185 นาย จริายุ บุญรักษา
11011186 นางสาว นัฐถมล หลาวงคแ
11011187 นางสาว อมรพันธแ หาญธงไชย
11011188 นางสาว นันทยา เกล้ียงขํา
11011189 นางสาว จติพร ตันแผว
11011190 นางสาว จตุพร ทัพชัยยทุธ
11011191 นาง เสาวภา ทองโปรง
11011192 นางสาว คัดคนาถ คงเกต
11011193 นาย เกรียงศักด์ิ คงเรือง
11011194 นาง นงนุช อินทยารัตนแ
11011195 นางสาว สกุลรัตนแ นาคพานิช
11011196 นางสาว สุนิษา สาระคํา
11011197 นางสาว จนิตนา โต฿ะปิ
11011198 นางสาว อรวรรณ สิงหแคํา
11011199 นางสาว วัชรียแ เรือนสังขแ
11011200 นางสาว สุดาวรรณ คนมาก
11011201 นางสาว ภชัรินทรแ หอมคง
11011202 นางสาว นุชนาฎ ดวงประทีป
11011203 นาย สุรเชษฐแ บรรณทอง
11011204 นางสาว มยรุา เจตานนทแ
11011205 นางสาว สมพร อันสา
11011206 นางสาว วชิราภรณแ สลีสองสม
11011207 นาย เดชนฤพงษแ สงพรหม
11011208 นาย สุพจนแ ศรีสุระ
11011209 นางสาว วิไลพร กามขุนทด
11011210 นาง ปิยนันทแ บุญเทวี
11011211 นางสาว พรทิพยแ แนวทัด
11011212 นาง สมประภา เงาแกว
11011213 นางสาว ชนิดา แกวกิ่ง
11011214 นางสาว อนิตตา วงคแอุคะ
11011215 นางสาว รุงทิพยแ สุริยา
11011216 นางสาว ปริชาติ คงประสิทธิ์
11011217 นางสาว มณีรัตนแ แสนโสภา
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11011218 นาง วิยะดา ปอกระเจา
11011219 นาง อัพชินี สิทธิพงศแอุดม
11011220 นางสาว สุกัญญาดา ธรไชยวุฒิ
11011221 นางสาว ภทัราพร ขําชัยภมูิ
11011222 นางสาว โสภดิา มิง่มาลี
11011223 นางสาว ณัชชา ฤทัยทิพากร
11011224 นาง ขวัญตา คําเติม
11011225 นางสาว ชลิตา โพธิท์อง
11011226 นางสาว จฑุามาส แหลงสุข
11011227 นาย ปใณณวัฒนแ โพธิสิทธิ์
11011228 นางสาว ณิชาภา ขวัญอยูถาวร
11011229 นางสาว สายใจ เซสุข
11011230 นาง หทัยรัตนแ ปูองกันทา
11011231 นางสาว สฤตกมล ทองเพ็ญ
11011232 นางสาว ศิริเพ็ญ วุฒนาม
11011233 นาง เพ็ญศิริ สมานมิตร
11011234 นางสาว ยศวดี จนัทรแแกว
11011235 นางสาว วิลาวัลยแ พันธุแพยอม
11011236 วาที่รอยตรีหญิง ฐานมาศ ปานฟใก
11011237 นาย พงษแพิพัฒนแ ภผูาหลวง
11011238 นางสาว ปวีณา จําปาศักด์ิ
11011239 นางสาว สิริรัตนแ ยงัยิ่งยง
11011240 นางสาว พัชราภรณแ มหาชานนทแ
11011241 นาย วีรวิชญแ ปิ่นประเสริฐอมร
11011242 นาย พิสิษฐแ อุทัย
11011243 นางสาว สุภาวดี ภจูอมทอง
11011244 นาย อนุสรณแ ชูสวัสด์ิ
11011245 นางสาว อธิตติญา รักธรรม
11011246 นางสาว พรรัตนแ ทองมี
11011247 น.ส. บุรัญญา ภอูุภยั
11011248 นางสาว เอมอร ศรีวิเชียร
11011249 จ.อ. ณัฐรัฐ พึ่งสุข
11011250 นางสาว เนตรนภสิ โสรีภมูิพันธแ
11011251 นางสาว ปิ่นอนงคแ ทองบอ
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11011252 นาง จไุรวรรณ เหมือนมาศ
11011253 นางสาว จริาภรณแ เมยดง
11011254 นางสาว ดรณี คํามุงคุณ
11011255 นางสาว ณิชากมล สืบเหลาง้ิว
11011256 นางสาว อาภรณแพรรณ คําเสนาะ
11011257 นางสาว กรัญฑรัตนแ จิ่งมาดา
11011258 วาที่รอยตรีหญิง จรีุภรณแ รัศมี
11011259 นาง ศรีสุดา ทองนรินทรแ
11011260 นางสาว นางสาวฮาซีลา สาและ
11011261 นางสาว จริวรรณ ธนะตระกูลพาณิช
11011262 นางสาว อรอนงคแ ดิสโร
11011263 นางสาว ณิทชาภา สิทธิโชค
11011264 นางสาว มินธิตา เพ็ชรสน
11011265 นางสาว สิริกร เชิดสม
11011266 นางสาว ภทัธิพา ธูปเมือง
11011267 นางสาว โสพิศ ล้ิมวาทะรส
11011268 นางสาว สุธาทิพ เจยีรภทัรานนทแ
11011269 นางสาว กัญญแณัชชา อินทรแเมือง
11011270 นางสาว พรประภา เพชรแแดง
11011271 นาย ภทัรวัธ วราวุฒิฉัตร
11011272 นางสาว นพมาศ มหาดไทย
11011273 นาย สิทธิชัย รัชนิพนธแ
11011274 นางสาว เบญจพัทร จงึเจริญ
11011275 นางสาว สุรีพร แซซ้ิม
11011276 นางสาว วรินทร มวงขวัญ
11011277 นางสาว นัทธมน เสนามงคล
11011278 นาง อรทัย ไชยยงคแ
11011279 นาย ปรธร หมูเขียว
11011280 นางสาว ปรียา มวงพุม
11011281 นางสาว ศิรัชญา สารอินจกัรแ
11011282 นางสาว ซาฟีนะหแ พิทักษแณาณุรักษแ
11011283 นางสาว ระพีพร วัยเจริญ
11011284 นางสาว อภญิญา เมฆหมอก
11011285 นางสาว ภทัราวรรณ สีกลํ่า
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11011286 นางสาว อรพรรณ เขื่อนวงวิน
11011287 นางสาว นลินี สายทอง
11011288 นางสาว ณัฐปภสัรแ สุขะบุญณะพันธแ
11011289 นาย เจษฎา จนัทาคํา
11011290 นาย วัชรินทรแ อินอุเทน
11011291 นางสาว เบญจวรรณ พรพิมลเทพ
11011292 นางสาว รสรินทรแ ผลงาม
11011293 นางสาว นิตยา วันทา
11011294 นางสาว สุนิสา มักเกษตรกิจ
11011295 นางสาว เบญจมาศ จนัทพันธแ
11011296 นางสาว สุจติรา เอี่ยมมา
11011297 นางสาว เกษณี เสือนอย
11011298 นางสาว รุงรัตนแ ยั่งยนื
11011299 นางสาว จตุพร มาแกว
11011300 นางสาว กมลพร จนัทะพรม
11011301 นาย บัณฑิต ดีบัวภา
11011302 นางสาว สุกัญญา ใหลตระกูล
11011303 นางสาว สิริมน กําแหงสอง
11011304 นางสาว รุจริา ไชยอาคม
11011305 นางสาว สุมาลี จลุกลับ
11011306 นางสาว สุภาวดี หาญกลา
11011307 นางสาว นุชนาถ ภญิโญขวัญ
11011308 นางสาว นิตยา กล่ินล่ันทม
11011309 นางสาว รัชนก แสงพลอย
11011310 นางสาว ชุลีพร นราศักด์ิสิริ
11011311 นาย ปรัชญา อ่ําบุญ
11011312 นางสาว สิริมา นาคนงนุช
11011313 นาย เหมราช มาตวังแสง
11011314 นาย ปิยะพงษแ พันธุแเดช
11011315 นางสาว วนิดา มีสีจนัทรแ
11011316 นางสาว รฐา สิริธนากุลชัย
11011317 นางสาว ณัฐชนัญ โคบาล
11011318 นางสาว อุมาพร สุวรรณชมภู
11011319 นางสาว ศศิวิมล สีแดง



 - 40 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

11011320 นางสาว ดวงกมล เชื้อแถว
11011321 นางสาว สุพรรษา กุหลาบ
11011322 นาง ชรินยา จนัทาวงษแวิรุฬหแ
11011323 นางสาว ศิริกมล ศรีเจริญ
11011324 นางสาว สบันงา เปลงปล่ัง
11011325 นางสาว กัญญวรา พักกระโทก
11011326 นาง ประทุมทิพยแ เพ็งบูรณแ
11011327 นางสาว ชลธิชา เสาวแโมกขแ
11011328 นางสาว พาตีเม฿าะ หะยสีะมะแอ
11011329 นาง เพ็ญศิรี แกนทอง
11011330 นางสาว สิราภา สุโน
11011331 นางสาว กัลยกร แซงบุญนาง
11011332 นางสาว อังคณา สังขแจะโปะ
11011333 นางสาว นิพากร บุญคง
11011334 นาง กิจกัญญา จนัทรแเพ็ญ
11011335 นางสาว พิชชากร เสริมสุข
11011336 นางสาว ภทัราภรณแ เกษรเสนา
11011337 นาง อังครินทรแ ประชุมศรี
11011338 นางสาว ปิญญานุช จนัทะเพชร
11011339 นางสาว ธัญญแกรณแ ขันธวิจติรแ
11011340 นางสาว สุกัญญา โหมนอย
11011341 นางสาว ศิริวรรณ เชียงคํา
11011342 นางสาว พรทิพยแ หมวดเมือง
11011343 นางสาว ปาริฉัตร ดวงบานยาง
11011344 นางสาว พรทิพยแ ศรียะ
11011345 นาง ชาลิณี แชมโต
11011346 นางสาว ปิยนุช คําชาย
11011347 นางสาว ชัญญานุช อรุณจติร
11011348 นางสาว วิจติรา ยะยอง
11011349 นางสาว อรณิช แจมสําราญ
11011350 นางสาว นิษฐแสินี สมัยอยู
11011351 นาย ธนินทแธร กาญจนแโสภา
11011352 นาย พีรณัฐ จนัทนกูล
11011353 นาง จติประภาพร ชัยวงษแ
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11011354 นางสาว นันทิวาหแ คุณปใญญา
11011355 นางสาว ปิยนุช กระจางโพธิ์
11011356 นางสาว วรนัน ชวยชู
11011357 นาง จริาภรณแ วงศแสุนทร
11011358 นาง ธิติยากรณแ อุดมา
11011359 นาย สารัช แกววิจติร
11011360 นางสาว อัมรินทรแ นอยกูด
11011361 นางสาว รัตติกาล สุวรรณพงศแ
11011362 นางสาว นริศรา พันธแกุม
11011363 นางสาว อุบลวรรณ วันทะวี
11011364 นาย ชิโนรส รักคง
11011365 นางสาว ณัฐกานตแ ศิริคต
11011366 นาง พรพรรณ แสงเงิน
11011367 นางสาว สุทธิดา ปาละลักษณแ
11011368 นางสาว กมลชนก คําขะ
11011369 นางสาว พัชรีพรรณ พุกบัวบาน
11011370 นางสาว ศวิตา บุญถูก
11011371 นางสาว สายใจ นามธรรม
11011372 นาย สุขสันตแ สุทธิ
11011373 นางสาว วารุณี สมวงคแ
11011374 นางสาว นูรียะหแ ซา
11011375 นางสาว พงษแลดา ดิษบรรจง
11011376 นางสาว เพ็ญนภา กฤชทองคํา
11011377 นางสาว สิวะนัฌ ฉัตรเพ็ชร
11011378 นาย ชนาธิป ชูทอง
11011379 นางสาว นาริน โคตรทอง
11011380 นางสาว ดวงพร สิงจานุสงคแ
11011381 นางสาว ณัฐดาวรรณ จนัทร
11011382 นาง อมรรัตนแ ทองทัน
11011383 นางสาว จริพร แกวเรือง
11011384 นางสาว สุกัญญา วันเอย
11011385 นาย ปริญญา เพียรประเสริฐ
11011386 นาย จตุพงศแ ธรรมกันทะ
11011387 นางสาว สมฤดี ผองแผว
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11011388 นางสาว มาซม ปาติเปฺาะ
11011389 นางสาว ศศิวิมล ภแูดนแผน
11011390 นางสาว สุพัตรา สุภาฤทธิ์
11011391 นางสาว ปฐมาพันธุแ เอื้อประเสริฐ
11011392 นางสาว จริภา กลํ่าเจริญ
11011393 นาย จรีาวุฒิ มีการ
11011394 นาย สงเสริม เลิศนฤมิตกุล
11011395 นางสาว ยพุเรศ รัตนวรรณแ
11011396 นางสาว แหมม ใจชื้น
11011397 นาย นริน ศรีแกว
11011398 นางสาว วราภรณแ บัวผัน
11011399 นางสาว กมลพร เสือเขียว
11011400 นางสาว วลัยพรรณ วงษแสังขแ
11011401 นางสาว รัตนาภรณแ ยอดยา
11011402 จ.ท. กานตแ บุตรลพ
11011403 นางสาว กันจนา สุมทุม
11011404 นางสาว ไอลดา พุมนิล
11011405 นาง อาทิตยา เกิดศรีสุข
11011406 นางสาว ศิริวิภา กองสุทธิ
11011407 นาย มงคลวรชิต ทาเงิน
11011408 นางสาว พัลลา สะอิ
11011409 นางสาว วณิชยา อิสระปใญญากุล
11011410 นาง มณีนุช ธนะไพบูลยแกุล
11011411 นางสาว นฤมล วิเศษพันธแ
11011412 นางสาว ดารณี ภมูิทอง
11011413 นางสาว พิชญาภรณแ คนหมั่้น
11011414 นางสาว ปวริศา ประจติร
11011415 นางสาว ขนิษฐา ทองจติตแ
11011416 นางสาว พิมสุดา ทองพุฒ
11011417 นางสาว ธิดารัตนแ ศรีจาด
11011418 นางสาว ศิรินรัตนแ เกตุแกว
11011419 นางสาว จริาภรณแ นาคแจม
11011420 นางสาว แกววริน ลาภนิล
11011421 นางสาว สุดารัตนแ บุญมัน่
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11011422 นางสาว สุกัญญา รุงเรืองเศรษฐแ
11011423 นาย เกียรติศักด์ิ ศรีสุวรรณรัตนแ
11011424 นางสาว วชิรญาณแ สาตรแนอก
11011425 นางสาว สุกัญญา เขียวจนี
11011426 นางสาว พรอมพรรณ แกวคําปา
11011427 นางสาว หนึ่งฤทัย จงไกรจกัรแ
11011428 นางสาว สุเพียน เขาครอง
11011429 นางสาว สุวิมล อางมณี
11011430 นาง ภญิญาพัชญแ ฐนันทแวัฒนกุล
11011431 นางสาว สุนันทา อินทรแชู
11011432 นาง ดาวรุง อินเล็ก
11011433 นางสาว พชรนันทแ คําเคร่ือง
11011434 นาย ธนกร พลศักด์ิ
11011435 นางสาว ชนาธิป หาญภาคภมูิ
11011436 นาย จรัญ ไพรชิต
11011437 นาย สมบัติ มุงขุนทด
11011438 นางสาว ปิยธิดา เพชรแกว
11011439 นางสาว ฉวี กองบุญ
11011440 นาย ยงยทุธ แสงกลา
11011441 นางสาว ฐิติรัตนแ กาญจนปาน
11011442 นางสาว มยรุาพร สุทธิประภา
11011443 นางสาว อุราพร ชูปาน
11011444 นางสาว เกษทิพยแ ทองอินทรแ
11011445 นางสาว สกลวรรณ สุวรรณรังษี
11011446 นางสาว อรภญิญา ไชยโสดา
11011447 นาย สุชีพ จอมต้ัง
11011448 นางสาว เสาวลักษณแ สังขแทอง
11011449 นางสาว เจนตณา ชูมณี
11011450 นางสาว ภทัราวรรณ ศรีวะอุไร
11011451 นางสาว วรรณภา ทาศิริ
11011452 นางสาว จนิตนา มลสิน
11011453 นางสาว ณัฏฐนันทแ ขยนัการนาวี
11011454 วาที่รอยตรี พัฒนพงษแ พลิง
11011455 นางสาว กิ่งกมล ชิดเชื้อ
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11011456 นาง นวลยงคแ มณีศรี
11011457 นางสาว พรทิพยแ นอยวงศแ
11011458 นางสาว ธนิตานันทแ สีหวัฒนแรวี
11011459 นางสาว อาริยา บุญขันธแ
11011460 นาย ธวัชชัย เปรียบยอดยิ่ง
11011461 นาง ธุพาวดี กรอนโคกกรวด
11011462 นางสาว ภาวิณี คงหิ้น
11011463 นาย สมพร ทรัพยแหวง
11011464 นางสาว วิชุดา จนัทวารา
11011465 นาย ไวทยา ศรีหมาน
11011466 นาง จารุภา สิงหแเฉลิม
11011467 นางสาว มณีพรรณ พวงทอง
11011468 นางสาว ทักษญา จนัทรแกระจาง
11011469 นาย พูนสิน เกตุแกว
11011470 นางสาว จริาพร ชูวงษแ
11011471 นางสาว วาสนา เตชะกัน
11011472 นางสาว เดือนเพ็ญ กันทะจนัทรแ
11011473 นางสาว ศิรินันทแ สงขาว
11011474 นางสาว อิษฏา ฉัตรอินตา
11011475 นางสาว วิมลรัตนแ ต้ังการ
11011476 นางสาว ภทัราพร ศรีดอนชัย
11011477 นางสาว สรยา นากทรัพยแ
11011478 นางสาว สุชัญสินี คําวิชิต
11011479 นางสาว สุดารัตนแ ทิพยแประเสริฐ
11011480 นางสาว พัชรี ดวงตุน
11011481 นางสาว ฐิติมา พโยธร
11011482 นางสาว โชติกา แกวมิง่เมือง
11011483 นางสาว สุดารัตนแ ศิริขันแสง
11011484 นางสาว รุงนภา ไกรวิชัย
11011485 นางสาว อลิสา ปิ่นทอง
11011486 นางสาว วิวาวรรณ อุปการดี
11011487 นางสาว ดวงกมล ปิ่นแกว
11011488 นางสาว อาภสัรา เกษสุวรรณแ
11011489 นางสาว จริวรรณ โกศล
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11011490 นาย มานพ อยูเยน็
11011491 นางสาว พนิดา รีเรืองชัย
11011492 นางสาว สุภาภรณแ ศรีประเสริฐ
11011493 นางสาว กชกร คงนุน
11011494 นาง เปรมฤดี ธนัญชัย
11011495 นางสาว นัดดา ชะเอมทอง
11011496 นางสาว เจนจริา เจาไทย
11011497 นาย ภาณุพงศแ เพ็งวงษแ
11011498 นางสาว ภทัราลักษณแ เชื้อสุข
11011499 นางสาว ภทัรานิษฐแ โนนสูงเนิน
11011500 นางสาว สุธารัตนแ สัตยะมุข
11011501 นางสาว สิริชล ทองกร
11011502 นางสาว กนกวรรณ กาญจนศุภร
11011503 นางสาว อินทิรา ตรีเวช
11011504 นาย สุรสิทธแ แสงประดับ
11011505 นางสาว พัทธนันทแ ชวยพานิชยแ
11011506 นาย ยรรยง โพธิคํ์า
11011507 นางสาว สุวรรณา แสนจนัทรแ
11011508 นางสาว มณีรัตนแ บุญแกว
11011509 นางสาว ณชวรรณ จริยวิจติร
11011510 นางสาว วราภรณแ เถื่อนสุวรรณ
11011511 นางสาว สาลินี เตโชชะ
11011512 นางสาว สุปรียา ดินมวง
11011513 นางสาว สาวิตรี เสวกวิหารี
11011514 นางสาว สุมิตรา เชาวแสวัสด์ิ
11011515 นางสาว ณฐพรรณ ศรีสมโภชนแ
11011516 นางสาว มะลิวัลยแ อุตะมะ
11011517 นาย กฤติน อาทร
11011518 นางสาว นพกช กลับกลาย
11011519 นางสาว ขนิษฐา ทิพยะ
11011520 นางสาว พีระนุช เพ็งคลาย
11011521 นาย เฉลิมพล เชื้อกูล
11011522 นาย ณัชชากร ถิรคุณชวิน
11011523 นางสาว นัทฐพร เกียรติพิริยะ
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11011524 นาย สมศักด์ิ เรืองชู
11011525 นางสาว สายฝน บุญพรหม
11011526 นางสาว พิชญดา สวัสดิผล
11011527 นาง สาวิณี แกวสลํา
11011528 นางสาว นิตยา เล็กกลาง
11011529 นางสาว สมจติยแ กุณะ
11011530 นางสาว รัตนาพร คนหลัก
11011531 นางสาว รินทรแนภทัร เตชะโตประเสริฐกูล
11011532 นาง อําพร สีรอยคํา
11011533 นางสาว วัชรีภรณแ สุขประเสริฐ
11011534 นางสาว ชัญญานุช ผาสิงหแ
11011535 นาง สายพิณ สุวรรณจกัร
11011536 นาง เยาวเรศ จดักระโทก
11011537 นาง อมราพร กิตติภกัดีกุล
11011538 นางสาว ชนิดา ใจกลํ่า
11011539 วาที่รอยตรี ภาณุวิชญแ ชมภนูอย
11011540 นางสาว อนุธิดา อนุพันธแ
11011541 นางสาว ศิริวรรณ ชางเอก
11011542 นาย ชัยวัฒนแ พันสีทา
11011543 นางสาว ชรัณรัตนแ กันยามา
11011544 นางสาว สุพรรษา ศึกเสือ
11011545 นางสาว ธัญพร คําสงคแ
11011546 นางสาว นุชนาฎ หนึ่งกระโทก
11011547 นางสาว ภาวรรณ เอี่ยมเรือง
11011548 นางสาว ดวงเดน วงคแคําหูม
11011549 นางสาว ญาณี วงษแศรี
11011550 นาย คมสันตแ อวดครอง
11011551 นางสาว อัลวาณี กุเต฿ะ
11011552 นางสาว นิภาวรรณ ถึงฝใ่ง
11011553 นางสาว ดวงทิพยแ นอมกลาง
11011554 นางสาว ปริชญา ธรรมเดโช
11011555 นางสาว สุพัฒตา ทองคําแสน
11011556 นางสาว ภารดี ขัณฑแชลา
11011557 นางสาว เมธาวี อิมอํานวย



 - 47 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

11011558 นาย ณัฐภณ แพงดี
11011559 นางสาว นันทแนภสั คุณะดอย
11011560 นางสาว ปิยะนุช สุวรรณวิธี
11011561 นางสาว นีรนุช พูลเมือง
11011562 นาง อรทัย จติรปใ้น
11011563 นาย อนุชิต พรหมเพรา
11011564 นางสาว ชนากานตแ ครามสระนอย
11011565 นางสาว กัลยารัตนแ สมัคธรรม
11011566 นางสาว สุรีรัตนแ ยะไชยศรี
11011567 นาย พสุ ดวงแกว
11011568 นางสาว กาญจนา ชนิดไทย
11011569 นาง นุสรา ศรีโล
11011570 นางสาว นรินทร มีธรรม
11011571 นางสาว ดวงใจ พรมขันธแ
11011572 นางสาว เทียนศิริ ศรีสุวรรณ
11011573 นาง พิมพร มูลฤทธิ์
11011574 นางสาว อธิชา พลตรี
11011575 นางสาว วนิดา เพียรชนะ
11011576 นางสาว พันธแงา เกิดมี
11011577 นางสาว ปิยพัชร นามศิริ
11011578 นาย เอกวัฒนแ ลือสวัสด์ิ
11011579 นางสาว ทิพวรรณ โพธิศ์รี
11011580 นางสาว รุงทิพยแ ไชยศุข
11011581 นางสาว เบญจมาศ เอียดเหิน
11011582 นางสาว ชญาฎา ฉัตรชฎาธาร
11011583 นางสาว เมธินี ภตูองลม
11011584 นางสาว พีรยา ทองใส
11011585 นางสาว ดอกรัก พลนาคู
11011586 นางสาว นิสสรณแ คําลอม
11011587 นางสาว กาญจนา โคแหละ
11011588 นางสาว ศศิประภา กวยทะวิมล
11011589 นางสาว เมธาวดี ใจแกวแดง
11011590 นางสาว รณิดา เจษฎางศรี
11011591 นางสาว นภสัคณิณทแ นามสุข
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11011592 นางสาว ชญาพัฒนแ สุนทร
11011593 นางสาว จนิตนา หาญณรงคแ
11011594 นางสาว นิธิชนาภา ธนกูลกิจ
11011595 นางสาว นิโลบล โทนสูงเนิน
11011596 นางสาว ประภสัสร สุวรรณสม
11011597 นางสาว เกษร เหระวรรณแ
11011598 นางสาว เรืองรอง ตอไมตรี
11011599 นางสาว พรทิพยแ พราเพรียง
11011600 นาย ชัชวาลยแ อบรมชอบ
11011601 นางสาว สมฤทัย พันจนัดี
11011602 นางสาว สุกานดา ปใ้นตะกั่ว
11011603 นางสาว อัฑฒแศมน เมืองเขียว
11011604 นาย พิวัฒนแ หลักศิลา
11011605 นางสาว กันยกิา มียิ่ง
11011606 นางสาว นองนุช หรุดคง
11011607 นางสาว ณัฐวรา บุญศิริ
11011608 วาที่ ร.ต. พีรพล งาเจอื
11011609 นางสาว ลัทธวรรณ สุขภญิโญ
11011610 นาย เอกชัย วงคแพิมล
11011611 นางสาว พนิดา แกวดวงดี
11011612 นางสาว พัชรวลัย คมชัยภมูิ
11011613 นางสาว เนตรนภา เพชรกูล
11011614 นางสาว รสสุคนธแ งวดงาม
11011615 นาง ปริษา สงวนวงษแ
11011616 นางสาว ภมรศรี ยิ้มประเสริฐ
11011617 นาย ธีรพัฒนแ คําภา
11011618 นางสาว เอ็มฤทัย มลสิน
11011619 นางสาว จรีาวรรณ เกี้ยวกระโทก
11011620 นางสาว นงนุช แซซ้ิม
11011621 นางสาว พรรณนิสา เขียวบุญมา
11011622 นางสาว ณัฏฐา เชาวแเลขา
11011623 นาย รฐศาสตรแ กันทะมาโส
11011624 นาย วิชาญ กัญจนะกาญจนแ
11011625 นางสาว ปรียาภทัร อะโรคา
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11011626 นาง ยศกร หวัดเพ็ชรแ
11011627 นางสาว สุดาดวง รักเมือง
11011628 นาย พรหมมาตร มิหิสุต
11011629 นางสาว ฐปนรรฑแ พลพุทธา
11011630 นางสาว สุภาพร ยนืยงคแ
11011631 นาง นางพรรณิกา ดาดวง
11011632 นางสาว พันธนันทแ ปใญญาตระกูล
11011633 นางสาว อินทิรา ดีสุข
11011634 นางสาว ณัฐชา สุรินทรแ
11011635 นาย สะอุดี อาแว
11011636 นางสาว ปใณฑิตา เรืองญาติ
11011637 นาย ชนิตพล อุนทานนทแ
11011638 นางสาว มนทิรา เลิกแตง
11011639 นางสาว อภญิญา จนัทรแเมืองคุณ
11011640 นางสาว รัตติกาน พาเพ็ง
11011641 นางสาว ปใทมา เชวงโชติก
11011642 นางสาว สรอยสุดา ปใญญา
11011643 นางสาว พรปภสัสร เตือนสกุล
11011644 นางสาว ชญาฐิตา กอนศรี
11011645 นางสาว กชพรพรรณ เกสรทอง
11011646 นาง เบญจมาศ ธงสิบสอง
11011647 นางสาว อุรารัตนแ บุเกตุ
11011648 นางสาว เยาวลักษณแ จนิ฿ะ
11011649 นาง รุงกานตแ จนัทรแคํา
11011650 นางสาว ธนาวดี คุมภยั
11011651 นาง กมลวรรณ เอียดคง
11011652 นางสาว มนัสนันทแ งามใจ
11011653 วาที่รอยตรีหญิง ศิริมณี พันธแจนัทรแ
11011654 นางสาว จนิตนา สังขแชวย
11011655 นางสาว ปวริศา พรหมเพ็ชร
11011656 นางสาว จรีะพันธแ ศรีเสนพิลา
11011657 นางสาว พัทธนันทแ นาติชาติ
11011658 นางสาว วรรณา รัตนะดี
11011659 นางสาว วิชญาภา รมโพธิเ์ยน็
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11011660 นางสาว จฑุารัตนแ ไชยรักษา
11011661 นางสาว จนัทนี กําลังเกื้อ
11011662 นางสาว ฐิตา วัฒนพันธุแ
11011663 นางสาว กานตแระวี พันธแวิเศษ
11011664 นาง สุจติตา เลิศพิสุทธิสิน
11011665 นางสาว ปิยะนุช คําถา
11011666 นาย วัชรพงษแ มะโนเพียว
11011667 นาย อนันตแ รักธรรม
11011668 นางสาว นัฏฐาพร พรหมเลข
11011669 นางสาว พลอยนภสั โพธิศ์รีอุน
11011670 นาง ขวัญใจ ชุมปใญญา
11011671 นาง จริาวรรณ มีเมือง
11011672 นาย ชัชพงศแ นครังอิฐ
11011673 นาง มัตติกา โคตรศิลา
11011674 นางสาว วิไลวรรณ นิ่มสุวรรณ
11011675 นางสาว สุดา ยงัพูล
11011676 นางสาว จนัทรแตราภรณแ สินเธาวแ
11011677 นางสาว ศิรประภา ประชาเขียว
11011678 นางสาว กัญญาวีรแ แทบทาว
11011679 นางสาว ภทัรานิษฐแ เกิดผล
11011680 นางสาว ปิยากร อัตโน
11011681 นางสาว นุชจรี หอมสมบัติ
11011682 นางสาว สมสมร พรหมบังเกิด
11011683 นาย กิตติพงษแ กรรณิกา
11011684 นางสาว เมทินี คณะยอด
11011685 นางสาว อมรรัตนแ อันประเสริฐ
11011686 นางสาว พัชรินทรแ จนัทรแฝใ้น
11011687 นาง อภสิรา วงคแสาย
11011688 นางสาว ศิริรัตนแ นนทแคํา
11011689 นางสาว กุณฑลรัตนแ ทองเจมิ
11011690 นางสาว อภชิญา มากสวาท
11011691 นางสาว อําภา บิลกาซัน
11011692 นางสาว ชนิสรา แสนมา
11011693 นาย สุชน เหรียญเพ็ชรสุข
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11011694 นางสาว บุษราภรณแ ออนจนิดา
11011695 นาย พงศกร หงษแทอง
11011696 นางสาว กนกวรรณ ดานหา
11011697 นางสาว วิภาวดี นารี
11011698 นางสาว กชพรรณ สุคันธมาลา
11011699 นาง ศันสนียแ นิ่มเจริญ
11011700 นาย ศักดา เหมาะหมาย
11011701 นางสาว จรรยาพร งามสกล
11011702 นาย จฑุาพล ศรีจางวาง
11011703 นางสาว ธัญลักษณแ ฆอนทอง
11011704 นาย เอกภทัร ชุมทอง
11011705 นางสาว ภควดี ผลบุญ
11011706 นางสาว อุบล บุญลา
11011707 นางสาว จติติมา ตามแตจะรัมยแ
11011708 นางสาว บัณฑิตา กันฮะ
11011709 นาย สมลักษณแ ทับละ
11011710 นางสาว สกุลรัตนแ พูลวงษแ
11011711 นางสาว วรรณพร โพธิอ์ําไพ
11011712 นางสาว ชุติมนตแ คําตุย
11011713 นางสาว สุพัฒตรา แสนนาใต
11011714 นางสาว นฤมล จนีกลาง
11011715 นาง เอราวัณ หนูชู
11011716 นาง รัตวดี ชองประเสริฐ
11011717 นางสาว ฐิตาสิริ โพชนุกูล
11011718 นาย อิศรา ยิ้มขลิบ
11011719 นางสาว ปใทมา ราชแปูน
11011720 วาที่ ร.ต.หญิง นฤมล ขันคํา
11011721 นาย ธนภทัร ใจเอื้้้อ
11011722 นางสาว ดวงใจ สวัสด์ิ
11011723 นางสาว วิษา มีปาน
11011724 นางสาว จรัสรัชชแ ขันทะเปียง
11011725 นางสาว โยธกา แรกุล
11011726 นางสาว วิมินตรา ดือขุนทด
11011727 นางสาว อรวรรณ กองมณี
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11011728 นางสาว นัทยา สิมมา
11011729 นางสาว วิไลพร วงคแสวัสด์ิ
11011730 นางสาว กัลยรัตนแ ทองปรด
11011731 นางสาว ตวิษา โปรงชาย
11011732 นางสาว สุภาภรณแ สุขสุศรี
11011733 นางสาว อมรา จํากัด
11011734 นางสาว ฐิฏวิรดา วาระพิลา
11011735 นางสาว สุภาพร ธรฤทธิ์
11011736 นาย ธีระศักด์ิ ปิงมา
11011737 นาย พงศแวริศ เสรีรังสรรคแ
11011738 นาย ปภงักร สุขสุลี
11011739 นาย วินัย ปาลี
11011740 นางสาว กานดา เอี่ยมโมฬี
11011741 นางสาว ภคัญภา มีชัย
11011742 นาง อรอุมา หลีเร็ม
11011743 นางสาว จรีนันทแ วิชญพันธแ
11011744 นางสาว กนกกาญจนแ บุรินรัมยแ
11011745 นาย ศิโรจนแ ลอมสุขสิริ
11011746 นางสาว รจนา ชาวพิจติร
11011747 นางสาว ธาริณี รามางกูร
11011748 นาย ธีระพงษแ ก่ําบุญ
11011749 นางสาว สุปราณี บําเทิง
11011750 นางสาว สุรัญญา ชนะชัย
11011751 นางสาว อรวรรณ ปูอมปีกกา
11011752 นางสาว สุมณฑา แกวประจุ
11011753 นางสาว อารดา คนขยนั
11011754 นางสาว ชนันทแณิสาญแ เสารแแกว
11011755 นาย วรวุฒิ หาญกลา
11011756 นางสาว เบญจรัตนแ พุฒพวกดี
11011757 นางสาว สุธาสินี คงคสุทธิ์
11011758 นางสาว กัลยา โสภากุล
11011759 นางสาว สมิตานัน บัณฑิตศักดา
11011760 นาง นภารินทรแ สีพันนา
11011761 นาย พฤกษแ สมบูรณแทรัพยแ
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11011762 นางสาว อรวรรณ หลํ่าวรัตนแ
11011763 นางสาว นิสิตรา สุดโสม
11011764 นางสาว นันทรัตนแ ธะนะศรี
11011765 นางสาว อลิษา ชื่นดี
11011766 นาย ทรงวุฒิ ดอกอัญชัน
11011767 นางสาว ฐาพิรแณัท เหมหา
11011768 นางสาว บุหลัน ฤทธิวรรณ
11011769 นาย จกัรพงษแ เตจ฿ะใหม
11011770 นางสาว พันนิกา บางศิลา
11011771 นางสาว จฑุารัตนแ ปใญญาคม
11011772 นางสาว อุทัยวรรณ อุนทรวง
11011773 นางสาว ธัญญาณัฐ ละลี
11011774 นางสาว ศิริลักษณแ จวนตัว
11011775 นางสาว อรดี บัวเขียว
11011776 นางสาว ฐานธิษณแ อสุนี ณ อยธุยา
11011777 นางสาว นิภาพร ผันนะลา
11011778 นางสาว ธัญญรัตนแ ไทรอินทรียแ
11011779 นางสาว อภชิญา ไชยยา
11011780 นาง จริาภรณแ แจงรูสุข
11011781 นางสาว ขนิษฐา รักษาพล
11011782 นาย กิตติพจนแ กาญจนเพ็ญ
11011783 นางสาว ธัญญากร ศรีนอย
11011784 นางสาว สุรัตนา ปากบารา
11011785 นางสาว นุชนาฎ กาญจนพันธแ
11011786 นางสาว ลัคนา คําทอง
11011787 นาง นภสร ทองศิริ
11011788 นางสาว มนัญชยา ภทูองนาค
11011789 นางสาว กฤมล ทองอยู
11011790 นางสาว สุภาวิณี หลักงาม
11011791 นาย สุริยา อัคพิน
11011792 นาง สุวิมล มาลัยเลิศ
11011793 นางสาว สุกัญญา ยิ้มเยาะ
11011794 นางสาว รวงทอง มัง่มูล
11011795 นางสาว สมภาร กบขุนทด
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11011796 นางสาว วนัดดา แกววิชัย
11011797 นางสาว นภาพร นนกระโทก
11011798 นางสาว ณันทแชญาณแ พลศิรชัยสิน
11011799 นางสาว อิศรินทรแ แสงแกว
11011800 นาง ชุลีกร ซายเส
11011801 นางสาว ทัศนียแ โฉมแดง
11011802 นางสาว ราณี มณีคลาย
11011803 นางสาว ชุลีพร คําเรือง
11011804 นาง ศรีสมร บุญวิจติร
11011805 นางสาว ณฐสร โสธรบุญ
11011806 นางสาว สุภาวดี อุระ
11011807 นางสาว นันทนา อุทัย
11011808 นางสาว ศิลาพร พานอนันตแ
11011809 นางสาว จนัทรแเพ็ญ กัตโร
11011810 นางสาว สิริจนัทรแ วันทะวงคแ
11011811 นางสาว ณัฐกฤตา เชื้อสีดา
11011812 นางสาว นิรันรัตนแ คําแสง
11011813 นางสาว พัชรินทรแ เยน็ไธสง
11011814 นางสาว กุสุมา มะหะหมัด
11011815 นาง ชลธิชา แกวพานทอง
11011816 นางสาว ปิ่นแกว บุญยิ่ง
11011817 นางสาว บุษยา เดชเดชะ
11011818 นาง ปภสัรา หงสแวิลัย
11011819 นางสาว อรทัย คําจนัทรแดี
11011820 นางสาว นางสาวประภสัสร ทรายแกว
11011821 นาย ศิริมงคล ประทุมมาศ
11011822 นางสาว วิไลพร ต฿ะกิติ
11011823 นางสาว สุพัตรา ปใ้นแตง
11011824 นางสาว พิจกิา ทองเต็ม
11011825 นางสาว อรอุสา นารีบุตร
11011826 นาง ปราถนา แตงแกว
11011827 นางสาว กนกวรรณ สีอุคุ
11011828 นางสาว รุงทิวา บุญยะบุตร
11011829 นาย แวอัสมี แวยนูุ
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11011830 นางสาว สุกัญญา เสทสีสุข
11011831 นาย สุกฤษฎิ์ เพิ่มพูลทรัพยแ
11011832 นางสาว นิรมล เกตุประทุม
11011833 นางสาว สุพรรณี บัวเกษ
11011834 นางสาว เพ็ญพิชชา ภาคีอรรถ
11011835 นางสาว รัชนีวรรณแ สาระนัย
11011836 นางสาว ปใณวรรธณแ สุขสําราญ
11011837 นางสาว พรพิมล พรไพศาลศักด์ิ
11011838 นาย พงษแศิริ มีสมวงษแ
11011839 นางสาว กาญจนา อุปการ
11011840 นางสาว รุจปิระภา พุฒธา
11011841 นางสาว อโนมา เทียมใบใหญ
11011842 นางสาว น้ําฝน มันจะนา
11011843 นางสาว นิรัณตรี แซเต๋ิน
11011844 นางสาว เพชรรัตนแ บุตรตะยา
11011845 นางสาว วีรนาถ มีแดง
11011846 นางสาว กมลชนก จนัทรแดวง
11011847 นางสาว กมลวรรณ แซจวิ
11011848 นาง จริาภรณแ ชื่นระรวย
11011849 นางสาว พุทธรักษา ทองบู
11011850 นาย คทาวุธ ปใกโคทานัง
11011851 นาง ระวีวรรณ มวงวงษแ
11011852 นาง ธิดา นันทะนารท
11011853 นางสาว พิมพิมล มหาเสนา
11011854 นางสาว เต็มศิริ วงษาเทียม
11011855 นางสาว ฐานิกา ธุมเกตุอนันทแ
11011856 นางสาว วรัญญา กุณะ
11011857 นางสาว วิชชุดา ศรีนวล
11011858 นางสาว นุจรียแ แดงกระจาง
11011859 นาง จนัทรแทิพยแ อินทโส
11011860 นางสาว อาซียะหแ มามะ
11011861 นางสาว ปใทมา ปล่ังโท
11011862 นางสาว ธัญชนก หรายกลาง
11011863 จาอากาศเอก กิตติภพ บุตรลพ
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11011864 นาง นภาลัย จาบทอง
11011865 นางสาว ติยารัตนแ อดทน
11011866 นางสาว ยพุารัตนแ ศิริพงษแ
11011867 นาย ยศพล แสงนวล
11011868 นางสาว ทิพวรรณ สิงหพล
11011869 นางสาว อรฤทัย จนัทรบุญแกว
11011870 นาย ชาตรี ดาแหม็ง
11011871 นางสาว ธิติมา บุญประชม
11011872 นางสาว ปรารถนา มีสวัสด์ิ
11011873 นางสาว พัชนีวรรณ จนัต฿ะอูป
11011874 นางสาว ฤทัยรัตนแ ประเสริฐสิทธิ์
11011875 นางสาว มยรุา กลํ่าภู
11011876 นาย ธีรเดช จฒุะภกัดี
11011877 นางสาว รุสมีรา สะนิ
11011878 นางสาว รสสุริน ชินออน
11011879 นางสาว ชนิตา ชะฎา
11011880 นาง นงลักษณแ ฐิตยานุวัฒนแ
11011881 นางสาว ศรัญญา สงวนหอม
11011882 นางสาว กนกพร พรรณาภพ
11011883 นางสาว ทิพาวรรณ ถนอมผล
11011884 นางสาว เบญจวรรณ บุญคง
11011885 นาง มณัสนันทแ กองแกว
11011886 นาง ดารารัตนแ แจมพุม
11011887 นางสาว สุภสัสร ประดับวงษแ
11011888 นางสาว วารุณี กรมเมือง
11011889 นางสาว นวรัตนแ พันธุแแกว
11011890 นาย นิสิทธิ์ นันตแนวรัตนกุล
11011891 นางสาว เรวดี ประทุมสังขแ
11011892 นางสาว ชอทิพยแ แสงทอง
11011893 นางสาว น้ําฝน แรทอง
11011894 นางสาว ประจติรา สกลหหลา
11011895 นางสาว ดลฤดี จนัทรแประเสริฐ
11011896 นาย ธวัชชัย มีวาสนา
11011897 นางสาว วีณา แกนจนัทรแ
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11011898 นางสาว ยลรดี เศรษฐพงศแ
11011899 นางสาว ประภาสิริ ทองนอก
11011900 นาย สุวิทยแ เครือวัลยแ
11011901 นางสาว วนิดา สุดนิด
11011902 นางสาว จริาพร สุขเขียว
11011903 นางสาว อริสรา ผลจนัทรแ
11011904 นางสาว สินีนาถ ขวัญทอง
11011905 นางสาว อัจฉรา นาคิน
11011906 นางสาว มาณีรัตนแ เจริญโต฿ะ
11011907 นางสาว สุวิมล อุทัยนิตยแ
11011908 นาย ทศพร หรุมร่ืน
11011909 นางสาว รุงนภา ปาตาสี
11011910 นางสาว ชลธิดา เพียสา
11011911 นางสาว ภสัรา โพธิส์วาง
11011912 นางสาว วาสนา พรหมบุตร
11011913 นางสาว กิติยา ศรีประภา
11011914 นางสาว รัชฎาพร นุราช
11011915 นางสาว นวพร ยงสวัสด์ิ
11011916 นางสาว รัชนี อาราเม
11011917 นาย ธํามรงคแ กันธะ
11011918 นางสาว ภสัรัช เมืองใจ
11011919 นางสาว ธันยแชนก โพธิจ์นิดา
11011920 นางสาว วนิดา ไกรหาญ
11011921 นางสาว อรอัชฌา อินทรชิต
11011922 นาย นิรุตต์ิ พันธวงคแ
11011923 นางสาว เฟื่องฟูา ศรีบุรินทรแ
11011924 นาง กุลภญา กอนคอน
11011925 นางสาว อําพา ดอกนาค
11011926 นางสาว หรรษา ชลศิริสุนทร
11011927 นางสาว นันทแพนิตา เจริญเปี่ยมสุข
11011928 นางสาว สุชาดา อินทวิเศษ
11011929 นางสาว นิตยา กันธาปใน
11011930 นางสาว พิมใจ เบญมาตยแ
11011931 นางสาว สารินี แกวประเสริฐ
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11011932 นาย วีรวรรณ เงินพลับพลา
11011933 นางสาว กัสมา ลือแมซา
11011934 นาง ชลธิชา ศิลาชัย
11011935 นางสาว พิจติรา ไพรินทรแ
11011936 นางสาว กัลยา เก็มเบ็ญหมาด
11011937 นาย พรชัย จนัทรแเจริญ
11011938 นางสาว อภญิญา สูหวาหลํา
11011939 นางสาว วรัญชนา นามสุวรรณแ
11011940 นางสาว นุชจรี สุขประเสริฐ
11011941 นาย จกัรี สิงหแสา
11011942 นางสาว สุพรรณี โสภาเคน
11011943 นางสาว นุชจรี เจริญชัย
11011944 นางสาว สุภาลัย ชัยชนะ
11011945 นาย เตมียแ อยูสมบูรณแ
11011946 นางสาว ปิยะนุช ธนนอย
11011947 นางสาว สโรชา ชางยนตแ
11011948 นางสาว ภทัรา หนูนอย
11011949 นางสาว วารี ดีพรหม
11011950 นางสาว จารุวรรณ เพชรชู
11011951 นางสาว ชฎาภรณแ สุมมาตยแ
11011952 นาย นายกิตติพล นิลพันธแ
11011953 นางสาว ภทัรวดี นิลปะกะ
11011954 นางสาว วิมลรัตนแ นิลชิต
11011955 นางสาว วรรณภา พูนมา
11011956 นาย ธนากร กุดกุง
11011957 นาย เจษฎากร ออนคํา
11011958 นางสาว วารี หาวงษแ
11011959 นางสาว อริสรา ต้ังสกุล
11011960 นาย ณัฐชานน เทียมทินกฤต
11011961 นางสาว อรุณกมล เทศทอง
11011962 นางสาว สาลิณี อรรถจนัทรแ
11011963 นางสาว ธนพรรษ ทิพยาวงษแ
11011964 นางสาว รัตนาภรณแ วิรุณพันธแ
11011965 นางสาว มัชฌิมา บุญคูณ
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11011966 นางสาว ณัฐลิกา ดวงต฿ะ
11011967 นางสาว สุภาวดี เจริญวัย
11011968 นางสาว อามีซ฿ะ เจ฿ะมามะ
11011969 นางสาว บุญทริกา พินเมือง
11011970 นาย รชต จนัทรแสุพิน
11011971 นางสาว นงนุช พุฒประเสริฐ
11011972 นางสาว สาวิณี อัตถาลํา
11011973 นางสาว กันจนา บุญชวย
11011974 นาย สิทธิชัย อิ่นแกว
11011975 นางสาว มลนภา ลาภสุรพรชัย
11011976 นางสาว ณัฏฐแสินี เจริญศักด์ิ
11011977 นางสาว จฑุารัตนแ ธรรมวงศแ
11011978 นางสาว ปวีณา ชาภกัดี
11011979 นาย ธีรเดช ศุภรมยแศรี
11011980 นางสาว ชลนิภา บุญระมี
11011981 นางสาว ธัญนิฏฐา นะติยา
11011982 นางสาว เบญญาพร ไชยธรรม
11011983 นางสาว หวานใจ กัปโก
11011984 นางสาว ศุภนารี แกวโสนด
11011985 นางสาว วิมลกาญจนแ อินทรแเกล่ีย
11011986 นาย ภาณุวัฒนแ เสมโมกขแสม
11011987 นาย ปาลีวัชรแ อินต฿ะยศ
11011988 นางสาว จนัทรา ไชยวิเศษ
11011989 นางสาว พัชนี ใจดี
11011990 นางสาว กาญจนา ชาญธนู
11011991 นางสาว วรรณนิษา หมวดคงจนัทรแ
11011992 นางสาว ดาราพร แพนพัฒนแ
11011993 นางสาว กมลมาลยแ พรหมมา
11011994 นางสาว อธิญา อรุณสวัสด์ิ
11011995 นางสาว จนัทรแเพ็ญ รอดสาคร
11011996 นางสาว วรรษสิรี ดีสีใส
11011997 นางสาว ชญานิศ สุขสุมิตร
11011998 นางสาว สุพรรณี วิเศษโวหาร
11011999 นางสาว จริารัตนแ มีบุญ
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11012000 นางสาว ณัฎฐแพิมล เปียงเรือน
11012001 นางสาว เยาวลักษณแ ออนนอม
11012002 นาง สุภาพร ไพฑูรยแ
11012003 นางสาว กาญจนา หอมนาน
11012004 นาย สมชาย เหมือนจติรแ
11012005 นางสาว ภาวินี ดวงภเูมฆ
11012006 นางสาว สุกานดา ดวงมณี
11012007 นาย พีระพงษแ พรมทา
11012008 นางสาว สรัลชนา ฉิมบุญอยู
11012009 นาย นพรัตนแ หลาทุม
11012010 นางสาว ผกาพันธุแ เสนนะ
11012011 นาย อนุชิต แกวกัณหา
11012012 นางสาว ภาณุมาส ธรรมมา
11012013 นางสาว ทิพวรรณ ศรียทุธนา
11012014 นาง วันวิสา บูรณถาวร
11012015 นางสาว จดิาภา ธนะโชติไพศาล
11012016 นางสาว ศิริรัตนแ เชื้อคําสี
11012017 นางสาว ชนันทแกานตแ ศรีระขันธแ
11012018 นางสาว คณิตตา สุขสวาง
11012019 นาย ธีระ วิไลพรเจริญ
11012020 นางสาว สุพัชฌายแญา เอี่ยมกระจาง
11012021 นางสาว นันนภทัร บิงดอเลาะ
11012022 นาย ปราโมทยแ นามแสน
11012023 นางสาว ศิรินันทแ อุระงาม
11012024 นางสาว รัตนา ต้ินเสง
11012025 นาย พลากร อนุพัฒนแ
11012026 นาง พรรณปพร ยวงสมวงศแ
11012027 นางสาว รดาศา จนับัว
11012028 นางสาว ศศิธราณัฐ บริบูรณแ
11012029 นางสาว สุภาวดี คุมพงษแ
11012030 นางสาว เกษร สีพลชุม
11012031 นาย กิตติ เหมือนศรีชัย
11012032 นางสาว วริสรา ผาสุขโอษฐแ
11012033 นางสาว อัจจมิา ปาละธรรม
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11012034 นางสาว นันทวรรณ พรมประสิทธิ์
11012035 นางสาว วราภรณแ นาทอง
11012036 นางสาว อนุสิดา ชินจกัรแ
11012037 นาย นรุตมแ ธรรมธิ
11012038 นางสาว พัชราภรณแ วงศแหมืน่
11012039 นาง นงนุช ชูแกว
11012040 นาย ทวีลาภ สังขแสุวรรณ
11012041 นาย ประจกัษแ นามมงคล
11012042 นาย ธรณแเทพ ปใญญาวิภาส
11012043 นางสาว โชติกา วงคแเดือน
11012044 นางสาว ปวีณา เทพแกว
11012045 นางสาว เมทินี ชาญวิทยา
11012046 นางสาว พิมพแรภสั วรไกราช
11012047 นางสาว ธัญชนก แปขุนทด
11012048 นางสาว มณฑิรา เพ็ญพรพิไล
11012049 นาย สุรพงศแ อนตระการ
11012050 นางสาว พิมพแ ไชยเทพ
11012051 นางสาว นาตยาณี สุวรรณโฉม
11012052 นางสาว วนิดา แสนเสนยา
11012053 นางสาว ธิดาพร คํามา
11012054 นางสาว สมฤทัย ตุใยรัมยแ
11012055 นาย จกัรรัตนแ ถึกคุม
11012056 นางสาว อังคนา ศรีสด
11012057 นางสาว พิมพแวนา ชางประดิษฐแ
11012058 นางสาว วรัญญา ชออัญชัญ
11012059 นางสาว รัตนาภรณแ เรืองสุกใส
11012060 นางสาว อาสรีนา ดาโอ฿ะ
11012061 นางสาว สุจติรา แตงมีแสง
11012062 นางสาว ศศิธร หนูสุวรรณแ
11012063 นางสาว สุภาภรณแ พิมพแดีด
11012064 นางสาว สุภาพร ภคูรองทอง
11012065 นางสาว จนิตหรา บุตรโคษา
11012066 นางสาว วัลลียา วันเดวา
11012067 นางสาว สุพัตรา โสอุดร
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11012068 นาย ประสิทธิ์ ผิวออนดี
11012069 นางสาว ธนภรณแ พรมรี
11012070 นางสาว สุมาลี วงคแโกฎ
11012071 นางสาว อัญชลี ยอภเูขาสูง
11012072 นางสาว อัจฉรา โพธิแ์สง
11012073 นาย ณพชร ชินภกัดี
11012074 นางสาว วาติกา ศรีสะอาด
11012075 นาย พัชราภา หองทองคํา
11012076 นางสาว นิตยา ศรีฟูา
11012077 นางสาว อินทุอร ทุยหลอน
11012078 นาย วาฑิต สุวรรณเพ็ชร
11012079 นาย วิเชษฐแ อาจคงหาญ
11012080 นางสาว สุวคนธแ พวงเปี่ยม
11012081 นางสาว รัตนาภรณแ บุญผล
11012082 นางสาว สุชีรา เพรัมยแ
11012083 นางสาว จนิตนา จนัทรแศรี
11012084 นางสาว วิภาวดี ชอผูก
11012085 นางสาว อรุณี คงกิติมานนทแ
11012086 นาย วัชรา กอนแกว
11012087 นางสาว พัชรินทรแ พวงทอง
11012088 นางสาว อรพรรณ ปใญญาสิทธิ์
11012089 นางสาว สุภคัชนก เพ็ญบูรณแ
11012090 นางสาว อริดา ปุณณกานนทแ
11012091 นางสาว ศรันยา โพนสูง
11012092 นางสาว หัสดาภรณแ ทองแชม
11012093 นางสาว พิกุลทอง จนัทะพงษแ
11012094 นางสาว สารีนารแ สกุลสันติ
11012095 นาย กรินทรแ การงาน
11012096 นาง ทินพร กันทะสิงหแ
11012097 นางสาว พัชณียแ บุญเดช
11012098 นางสาว บุญนาค มีชอบธรรม
11012099 นางสาว นิยาวารียะหแ เจะมะ
11012100 นางสาว สุทธิดา ในสูงเนิน
11012101 นางสาว ปกฉัตรนภสั บุญแถม
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11012102 นางสาว ชอทิพยแ สําราญกิจ
11012103 นางสาว อุมาพร อินทรแเพ็ญ
11012104 นางสาว สิริวิมล ลํ้าเลิศ
11012105 นางสาว โนรมา ดอเลาะ
11012106 วาที่รอยตรีหญิง รพีพรรณ แดงสกุล
11012107 นางสาว กานดา นิลโต
11012108 นาย ปใญจพล อินทรแแชมชอย
11012109 นางสาว สกาวเดือน ขันจนัทรแ
11012110 นางสาว ภคัภญิญา ผุยหัวโทน
11012111 นางสาว ศศิพิมพแ เพ็งนุม
11012112 นาง มนทิชา หอจงกล
11012113 นางสาว อรรัมภา ขลุยโนรี
11012114 นางสาว วาสนา จนัตาอุด
11012115 นางสาว วนิดา อยูมัน่
11012116 นางสาว ขวัญฤดี มากมูล
11012117 นาง พิมพแวรรณ สิทธิเจริญ
11012118 นางสาว อัญชลี เปียแกว
11012119 นางสาว กุลประภสัสรแ ทาชุมภู
11012120 นางสาว ปาณิศา ชิดเชิด
11012121 นางสาว ปวีณแสุดา กาญจนธานี
11012122 นางสาว ศศิโฉม สีตะเถร
11012123 นางสาว ณัฐพัชรแ ธรากูลพิพัฒนแ
11012124 นางสาว นฤมล ปราบงูเหลือม
11012125 นางสาว ธรภครส พรหมเงิน
11012126 นางสาว พิชชาภร ระบือนาม
11012127 นาย อิสระ จํารัส
11012128 นางสาว กชนิภา มาตฤปโยธร
11012129 นาย กิตติพันธแ้ วะสะศิริ
11012130 นางสาว ลลิษา เนตรแสงศรี
11012131 นางสาว ธนชวรรณ มัน่พุฒ
11012132 วาที่รอยตรีหญิง ฌัลลิกา ปานเมือง
11012133 นางสาว สุมาลี อินทรียแ
11012134 นางสาว นฤชล รักขแตรีนุช
11012135 นางสาว ชัญญานุช ธนากุลเดชโชติ
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11012136 นางสาว นูรฮายาตี นํายรีู
11012137 นางสาว โชติกา เกตุวิบูลยแ
11012138 นางสาว ณัฏฐวี ชูแกว
11012139 นางสาว ปนันยา เกษเลิศปใญญา
11012140 นางสาว ธีรนาฎ รอดยอย
11012141 นางสาว วราภรณแ เจยีมแพ
11012142 นางสาว รัตนา ตาซ่ือ
11012143 นางสาว วิลาสินี เที่ยงตรง
11012144 นาย อาคม เทวบิน
11012145 นาย จริาวัฒนแ สุริยวัฒนานนทแ
11012146 นางสาว สุวิรภรณแ คามวุฒิ
11012147 นาย ปิยะศักด์ิ วิริยภาพ
11012148 นางสาว ณรินทรแธร เอี่ยมสะอาด
11012149 นางสาว กวินทแฉัตรแ สงวนเกียรติ
11012150 นางสาว วรัมพร แจงประจกัษแ
11012151 นาย ชนิสร จสัิณทนนทแ
11012152 นางสาว สิริกัญญา สุนทรสุข
11012153 นาง ฤทัยรัตนแ ชาวตุม
11012154 นางสาว พนิดา พวงสุวรรณ
11012155 วาที่ ร.ต.หญิง กรรณิการแ เปริบรัมยแ
11012156 นางสาว สุทธิดา เจริญผล
11012157 วาที่รอยตรีหญิง พรพรรณ จําปาศรี
11012158 นางสาว ปวีณนันทแ มนตะเสวี
11012159 นางสาว สุดารัตนแ เตชะธรรมพาณิชยแ
11012160 นางสาว ธัญชนก พัฒพวง
11012161 นางสาว มยรุฉัตร คงรัตนแ
11012162 นางสาว สุกัญญา สีสิงหแ
11012163 นางสาว มาเรียม มวงกล้ิง
11012164 นางสาว วาริษา สิงหแทองลา
11012165 นางสาว ชลัทภรณแ ยิ้มโสด
11012166 นางสาว ณัฏฐแชนก สีหามาตยแ
11012167 นาย สุรดิษฐแ จารุศิริวัฒนา
11012168 นางสาว สุวภทัร คากระโทก
11012169 นางสาว วิภา ทองกอน
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11012170 นางสาว กาญจนา เซ่ียงฉิน
11012171 นางสาว เขมจารี ศรีวิพัฒนแ
11012172 นางสาว ฐิติรัตนแ วันตา
11012173 นางสาว ธนพร พิมพแชัยศรี
11012174 นาย อนุพงศแ หนูคง
11012175 นางสาว คลายจนัทรแ ฉลองมนตรา
11012176 นางสาว จรีพร สวัสด์ิกวาน
11012177 นางสาว จพุารัตนแ กาวิละ
11012178 นางสาว หฤทัย ถึงเสียบญวน
11012179 นางสาว กสิญามินทแ อาหลี
11012180 นางสาว จริภา ทรัพยแสําเนียง
11012181 นางสาว แวเสาะ ปะกียา
11012182 นาง สุพันธแ ชวัยวัง
11012183 นางสาว อัจฉรา บุญสม
11012184 นางสาว ยวุดี ถึงการ
11012185 นางสาว พิมพิดา ผะอบเหล็ก
11012186 นางสาว พัสตราภรณแ ศรีวาสุทธิ์
11012187 นาย ยทุธการ อาสาสรอย
11012188 นางสาว ปรียา โตใหญ
11012189 นางสาว พชรพรรณ สุขเกษม
11012190 นาง พัชรินทรแ ชูสงคแ
11012191 นาย กิตติชัย โลหแสุวรรณ
11012192 นางสาว กัณฐภรณแ พยฆัศรี
11012193 นาย วัชรินทรแ หีตทิม
11012194 นางสาว ปวันรัตนแ พลอยกระจาง
11012195 นางสาว ชุติมา บุญชัยพานิช
11012196 นางสาว อนงคแรัตนแ เลขขํา
11012197 นาง แดนดาว จานสังคโลก
11012198 นางสาว ฐาปนี รอตประเสริฐ
11012199 นางสาว ธิติมา สีสันทแ
11012200 นางสาว กนกกร ศิริพิน
11012201 นางสาว เบญจวรรณ จั่นจนี
11012202 นางสาว น้ําฝน ยอดภกัดี
11012203 นางสาว จริาพร เวชกามา
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11012204 นางสาว เอมิกา ไชยลังกา
11012205 นางสาว ยพุา มะโนธรรม
11012206 นาย ชัยรัตนแ ธนพัตฉันทัศ
11012207 นางสาว ณัฐณิชาชแ ขาวสอาด
11012208 นาย พงศกรณแ แนนหนา
11012209 นาง จติราพร อาดัม
11012210 นางสาว เสาวลักษณแ หมอมดา
11012211 นาง จฑุารัตนแ พนาลิกุล
11012212 นางสาว ทิพยดา กรอบทอง
11012213 นางสาว วันวิสาขแ สลีสองสม
11012214 นางสาว อัมพิกา สุภศิลป
11012215 นางสาว เสาวลักษณแ แกวฝุาย
11012216 นาย มนตรี คุยทับ
11012217 นาย ชัยวัฒนแ ลุกลาม
11012218 นาย ขวัญชัย นุชแดง
11012219 นางสาว พลอยชมพู อุดรทักษแ
11012220 นางสาว สุจนิดา เมงชวย
11012221 นาย อรรถพงศแ บุญทองซุน
11012222 นางสาว เมสินี พลเมือง
11012223 นางสาว มาลี ไวยครุฑธี
11012224 นาย ภทัรพงศแ เพียรพยหุแเขตตแ
11012225 นางสาว กมลฉัตร ทวีโคตร
11012226 นางสาว สุภมาส กลับสี
11012227 นางสาว จารุวรรณ แปูนประโคน
11012228 นางสาว บุษบา สะอิ
11012229 นางสาว พัชณี กล่ินบุปผา
11012230 นางสาว ปุนยนุช อุมออง
11012231 นางสาว สุนันทา เกษรลํ้า
11012232 นางสาว กาญจนา จนีพันธุแ
11012233 นาย จริวิทยแ กรกัมพล
11012234 นางสาว วาสนา วัฒนากร
11012235 นาย พัฒนา ปล้ืมรัก
11012236 นางสาว ณัฐธิดา บุญขจร
11012237 นาง วาสนา นครนามโลก
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11012238 นางสาว สิรินทรแยา ไพคํานาม
11012239 นาง อําพันธแ ศรีคําภา
11012240 นางสาว อรยา เพ็ชรถาวร
11012241 นาง ยวุรียแ แสงผะการ
11012242 นางสาว สุภาพร ชอบมณีแสง
11012243 นางสาว ธัญรัตนแ เกิดศักด์ิ ณ แวงนอย
11012244 นางสาว ปใทมา อินทวงษแ
11012245 นางสาว อรอุมา หมืน่นคร
11012246 นางสาว ณัฏฐณิชา ฉ่ําแจม
11012247 นางสาว ชาลิณี พวงเกตุ
11012248 นางสาว วิลาวัลยแ เฮียงกอ
11012249 นาย วิทวัส นามศรี
11012250 นางสาว พรอนงคแ แกวคง
11012251 นาง ปภาวรินทรแ พลไธสง
11012252 นางสาว สุกานตแ กล่ันแกลว
11012253 นางสาว จฑุารัตนแ มากลวนดี
11012254 นางสาว จารุณี มีภู
11012255 นาย พรต เทียมทัด
11012256 นาย นิรันดรแ นามเจริญ
11012257 นางสาว ทิพวรรณแ ผาดผอง
11012258 นาง มลฤดี นพรัตนแ
11012259 นางสาว กนกวรรณ ตันนารัตนแ
11012260 นางสาว ลักขณา ยาวะโนภาส
11012261 นางสาว สุนิสา พยกัศรี
11012262 นาย เจษฎาพงคแ พานโมก
11012263 นางสาว พิมลภรณแ ทองดี
11012264 นาง พันธุดา ทรัพยแทวี
11012265 นางสาว อลิษา เขาแกว
11012266 นางสาว เดนนภา ศรีสะอาด
11012267 นางสาว แสงทอง แยมโพธิ์
11012268 นางสาว เสาวลักษณแ คงชวย
11012269 นาย ณันทวุฒิ สุขขะ
11012270 นางสาว ปราณี ชอบจติร
11012271 นาง เสาวพรรณ ปะณะรักษแ
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11012272 นางสาว ณัฐนรี ตอนนอก
11012273 นางสาว ตรีทิพยนิภา แจงเสด
11012274 นางสาว อรอุมา ฝาดสูงเนิน
11012275 นาง กรวรรณ คุมศิริ
11012276 นางสาว เขมฤดี แสงสวาง
11012277 นางสาว ภาวิณี จนัทะบาล
11012278 นางสาว สุกัญญา เศวตพงษแ
11012279 นางสาว กาญจนา ทองบาน
11012280 นางสาว กัญญาภทัร นอยผาสม
11012281 นางสาว กุญชแชญา ปุณยพันธแ
11012282 นาง บรรฑิตา ไชยชาติ
11012283 นาง กัลยกร พรหมคุณ
11012284 นางสาว ปทิตตา โภคา
11012285 นางสาว วราภรณแ ธนูบรรพแ
11012286 นางสาว พจมาน แกวสุวรรณแ
11012287 นางสาว ชุรีพร แซโซง
11012288 นางสาว เสาวลักษณแ เหลืองขมิน้
11012289 นางสาว ศิริพร คําสีลา
11012290 นางสาว วิจติรา หนูเพชร
11012291 นางสาว ลักขณา วิเชียรฉาย
11012292 นางสาว สุพัตรา หนอแกว
11012293 นางสาว ทิวาพร นพกุลธนกิจ
11012294 นางสาว นรินทรแพร อินพิพัฒนแ
11012295 นาง ธนขวัญ พวงทอง
11012296 นาย วีระวัฒนแ จนัทรแวิเศษ
11012297 นางสาว กัณฐมณี ชนกนาถวดี
11012298 นางสาว รพีพรรณ วัฒนนิ่ม
11012299 นางสาว วิไลวรรณ ศรีผ่ึงจั่น
11012300 วาที่ ร.ต.หญิง พรไผ ไฟลาม
11012301 นางสาว สุภาพร พลายงาม
11012302 นาง มนทกานตแ รัตนราศี
11012303 นางสาว พรนภา หอมการะเกตุ
11012304 นางสาว อรชนก นุนเหลือ
11012305 นางสาว ศศิจนัทรแ แกวประเสริฐ
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11012306 นางสาว นางสาวปารณียแ ร่ืนรมยแ
11012307 นางสาว วรรณพา กําแพงจนัทรแ
11012308 นางสาว ชุติมณฑนแ ไชยมณี
11012309 นางสาว เดะเยาะหแ กลูแป
11012310 นางสาว ภทัรกมล ดวงดี
11012311 นางสาว สิรัชชา แซเฮง
11012312 นางสาว เดือนเพ็ญ เสกเหมาะ
11012313 นางสาว ภณิูษศา บัวจนัทรแ
11012314 นางสาว รอซีดะหแ ปูลา
11012315 นาง ภคพร มวงมนตรี
11012316 นางสาว นิชานันทแ มรกฎ
11012317 นางสาว ภริมณ เวฬุนาธรณแ
11012318 นางสาว ภาวิณียแ เตจ฿ะปฺุด
11012319 นางสาว เบญจวรรณ บุญธรรม
11012320 วาที่ ร.ต. หญิง แกวใจ สุกรี
11012321 นาย เด็ดดวง ไขนุน
11012322 นางสาว ณิชาภา กองนอก
11012323 นางสาว อภชิญา แกวอาย
11012324 นาย ดิลกฤทธิ์ เมืองวงคแ
11012325 นางสาว จฑุามาศ สงาแกว
11012326 นางสาว วราลักษณแ มะโนใน
11012327 นางสาว นฤมล พัฒนแผล
11012328 นางสาว กนกวรรณ เชาวนะ
11012329 นาง วิลาวัลยแ นาพันธแโสภา
11012330 นางสาว นภาพร พวงพูล
11012331 นางสาว ดวงตะวัน จนัทรแมณี
11012332 นางสาว ปนัดดา กลาหาญ
11012333 นางสาว ปิยะพร เซ็นโส
11012334 นาย นัธจกัรแ เรืองแจม
11012335 นางสาว รุงรัส ชุมชื่น
11012336 นางสาว กุลณภสัสรแ อําขํา
11012337 นางสาว วิไลลักษณแ สุขศรี
11012338 นางสาว ดวงกมล ไทรไกรกระ
11012339 นางสาว นุชนาฎ หนูทวี
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11012340 นาย ชาญธวัช วงคแเรือน
11012341 นาง ดวงใจ ชูศรี
11012342 นางสาว อรสา ทาพวง
11012343 นางสาว ชฎาพร บุญเพ็ง
11012344 นางสาว ภคพร นาสิงหแทอง
11012345 นางสาว สิริพร ลับดีพะเนา
11012346 นางสาว พรนภา พรหมสวัสด์ิ
11012347 นางสาว ธนาภรณแ บรรดาลพร
11012348 นางสาว สุธิญา พุทธรัตนแ
11012349 นางสาว ธิดารัตนแ เมืองสนธิ์
11012350 นางสาว ประวีทรัพยแ หงษแชุมแพ
11012351 นางสาว ขวัญดาว สุขศิริ
11012352 นาง ศศิภสัสร แถมจําเริญ
11012353 นางสาว อรพรรณ ใหมสินงาม
11012354 นางสาว สุภาภรณแ ครุธจบันาค
11012355 นางสาว ศิริพร เกตุงาม
11012356 นางสาว อุดมลักษณแ นวลจนัทรแ
11012357 นางสาว ชลชญา แสนบุญศิริ
11012358 นาย ศุภชัย ญาณนาม
11012359 นางสาว พัชรา รัตนวงษแ
11012360 นางสาว เพ็ญภคัสรณแ จํานงคแใจ
11012361 นางสาว พรพรรณ กองอินทรแ
11012362 นางสาว ณัฐริกา เอี่ยมอ่ํา
11012363 นางสาว กชพรรณ กรณีสุข
11012364 นางสาว อติญากร วงศแเบาะ
11012365 นางสาว วัชจรียแ หอมไมหาย
11012366 นางสาว รวีวรรณ อากรกําเหนิด
11012367 นาง มณฑา จนัทรังษี
11012368 นางสาว บุหงา พึ่งธรรม
11012369 นางสาว ทิพรัตนแ พุมพวง
11012370 นางสาว เสาวรส มังสวัสด์ิ
11012371 นางสาว นิตยา สวางอัตถากอน
11012372 นางสาว ปวีณแนุช พูดเพราะ
11012373 วาที่ร.ต.หญิง สุพัชญา ใสบาล
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11012374 นาง หทัยภรณแ เลไทย
11012375 นางสาว จริาวรรณแ บานใจ
11012376 นาง นางอมร ศรีเพ็ญ
11012377 นางสาว รจนา บัวทอง
11012378 นางสาว ศิโรรัตนแ พันธแธร
11012379 นางสาว เมษา แซเล่ือง
11012380 นาง วัลลา กรีมุข
11012381 นางสาว นารีรัตนแ ภริูวัตร
11012382 นางสาว ฐานิตา จนัทรแเจริญ
11012383 นางสาว สุทธิจติตรา รูปงาม
11012384 นางสาว นันทวัน มะลิวัลยแ
11012385 นางสาว ณกานตแ เลิศจะบก
11012386 นางสาว สุพรรณนี บัวชุม
11012387 นางสาว ฉัตรปวีณแ ผลสุขขา
11012388 นางสาว กัลยาณี สวนพันธแ
11012389 นางสาว ลลิล บุญฤทธิ์
11012390 นางสาว สมมาศ อาสานอก
11012391 นางสาว พิศมัย งามฉลาด
11012392 นางสาว ยาวาเฮรแ สือโย฿ะ
11012393 นางสาว ดารารัตนแ เขียวเกิด
11012394 นางสาว แรงรัญญา สีงาม
11012395 นางสาว นิลวรรณ คงคาใส
11012396 นางสาว ภาวิดา ยอดผะกา
11012397 นางสาว ทัศนียแ หาญวิเศษ
11012398 นางสาว สุนทรี คินขุนทด
11012399 นางสาว สุมาลี ประมูลจะโก
11012400 นาย ศุภกาญจนแ กาญจนสุวรรณ
11012401 นางสาว สกาวเดือน ชูกล่ิน
11012402 นางสาว ธิศวรรณ พอบาล
11012403 นางสาว มลฤดี ไชยสุวรรณแ
11012404 นางสาว มุทิตา ชูรัตนแ
11012405 นางสาว งามพรรณ เถาวแทอง
11012406 นางสาว เกษรินทรแ ทําวอง
11012407 วาที่ร.ต.หญิง วริษา หมาดลีลา
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11012408 นางสาว ทิพวรรณ ทองลน
11012409 นางสาว โสรายา โวะ
11012410 นางสาว ชนิวรรณ สงวนพรอม
11012411 นางสาว ณัฏฐแชญาภรณแ เดียวตระกูล
11012412 นางสาว มณฑา ผลจนัทรแ
11012413 นางสาว ประภาพร ประวาหะนาวิน
11012414 นางสาว จติรา สุวรรณเวียง
11012415 นางสาว นิออน บุญทองลวน
11012416 นางสาว รอปีอ฿ะ สาแม
11012417 นางสาว สุธารัตนแ ดีแสน
11012418 นาง กาญจนา วิลา
11012419 นางสาว วรารัตนแ อนุจร
11012420 นางสาว ปุญณิสา ทองรัก
11012421 นางสาว พัชยา จงถาวรพิทักษแ
11012422 นางสาว พรทิวา โตสุข
11012423 นางสาว ฉวีวรรณ อนุรักษแ
11012424 นางสาว อลิสา ผินโพธิ์
11012425 นางสาว อัญชลี ทาเหล็ก
11012426 นางสาว ศิริพจนแ จนัทรเพชร
11012427 นาง กันยา เรือนคําจนัทรแ
11012428 นางสาว สายชล เอี่ยมปาน
11012429 นาง ฉัตรธิดา สงามัง่มูล
11012430 วาที่ ร.ต.หญิง อภริมยแ แปฺะสมัน
11012431 นางสาว พรทิพยแ ศรีวงษแจนัทรแ
11012432 นาย ปิยะ แสวง
11012433 นางสาว กัญญาภทัร ลดลางสี
11012434 นางสาว บุษกร พลยิ่ง
11012435 นาง ฐิติรัตนแ ฐภรณแพัณณแ
11012436 นาย เสฎฐวุฒิ ผดุงวงศแ
11012437 นาย ตอกิจ วรวิทยแพิพัฒนแ
11012438 นางสาว สาริณี นาวาสิทธิ์
11012439 นางสาว โชติรส แดงฉ่ํา
11012440 นางสาว สุรวดี แสงพรู
11012441 นาง อรทัย จนัทรแฝใ้น
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11012442 นางสาว สุธิชา ดุงสูงเนิน
11012443 นางสาว กฤษณา เปียสุข
11012444 นางสาว กัลยรัตนแ ทุงลอม
11012445 นางสาว นิรชา ศรีคํา
11012446 นางสาว จริยา ยนัตะพันธแ
11012447 นางสาว รัตนาภรณแ พุมประสาท
11012448 นางสาว แพรทิพยแ ซุยกระเด่ือง
11012449 นางสาว ธัญพร ตันตลา
11012450 นางสาว พัชรี แสงเกตุ
11012451 นาย นายกันตินันทแ เงินสมบัติ
11012452 นางสาว วารุณี ศรีสุยิ่ง
11012453 นางสาว เกษรา ประวัดศรี
11012454 นางสาว วารุณี หุนทอง
11012455 นางสาว สิรินทรา มิกราช
11012456 นางสาว จรินันทแ ใจชมชื่น
11012457 นาย ไกรษร พันดา
11012458 นางสาว แพรวผกา ทองคําทา
11012459 นางสาว ระพีพรรณ นามเชื้อ
11012460 นาย วิชิดชัย อํามะ
11012461 นางสาว กาญจนา เล่ียมดี
11012462 นางสาว นมัสสิยา บุญธรรม
11012463 นางสาว จริาพร กลาหาญ
11012464 นางสาว ณพิชญา วะเกิดเปูง
11012465 นาย ภวิศวรแศักด์ิ อาจวิชัย
11012466 นาง สาทินี ดวงคําจนัทรแ
11012467 นางสาว ดวงดาว ใจรักดี
11012468 นางสาว อุบล สิริเชษฐ
11012469 นาง กมลทิพยแ ดาราศรี
11012470 นางสาว ปารณียแ แพนดี
11012471 นางสาว อุสารัตนแ ศรีอ฿อด
11012472 นางสาว วรรณวิสา พูลประพันธแ
11012473 นางสาว กนกวรรณ โพธิง์าม
11012474 นาย พิชัย อัครนาวิน
11012475 นางสาว มะลิษา บริสุทธิ์
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11012476 นางสาว ขวัญชนก อินต฿ะวงษแ
11012477 นางสาว รวิวรรณ อณสุวรรณแ
11012478 นางสาว ปรีชญา ฉินสุวรรณแ
11012479 นางสาว อัจฉรา สุขสวัสด์ิ
11012480 นางสาว พัชรินทรแ ปิตบุตร
11012481 นางสาว จนัจริา บุญเชิด
11012482 นางสาว วิไลพร ศรีแยม
11012483 นาย ธน นัครามนตรี
11012484 นาย นายศราวุธ พรหมดี
11012485 นางสาว ศิริพร อภยันอก
11012486 นางสาว ไพริน จนัทา
11012487 นางสาว วาสนา ศิริกุล
11012488 นางสาว หนึ่งฤทัย มัชฐารักษแ
11012489 นางสาว อัจฉรา บุษบา
11012490 นางสาว กมลวรรณ จนัทรแเงิน
11012491 นาย กวินทรแ บุหงาเชื้อ
11012492 นางสาว อรทัย บางเฟื่อง
11012493 นางสาว จริยาวดี รัตนเลิศ
11012494 นางสาว อัครยา ดวงมณี
11012495 นาง สุภาพร อาสาชัย
11012496 นางสาว สุคนธา มีแสง
11012497 นาย อนุชาติ ภาสกนธแ
11012498 นางสาว รัตนากร สุนทรารักษแ
11012499 นางสาว วรรณพร ศรีนภา
11012500 นางสาว ศศิธร ไวยบุรี
11012501 นางสาว นุชรินทรแ ไชยศิริ
11012502 นาย มนตชัย มากแกว
11012503 นางสาว จฑุาภรณแ สังขแทอง
11012504 นางสาว ณิชชาภทัร ศรีชมภู
11012505 นางสาว นฤมล ธาราวัตรแ
11012506 นางสาว ณัฐฤทัย จนัต฿ะตึง
11012507 นาย พงษแกร ภทูอง
11012508 นางสาว สิรินดา แกวรัตนแ
11012509 นางสาว จนัทรแจรัส แซเต็ง
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11012510 นาย อิทธิพงศแ เหมือนเผือก
11012511 นางสาว ศศิกาญจนแ นพสิทธิโ์สภณ
11012512 นางสาว ภคัจริา แกนสาร
11012513 นาย จําปา พงษแสุวรรณ
11012514 นางสาว ปรียาพร ติคํารัมยแ
11012515 นางสาว วิบูลยแศรี สิทธิไวย
11012516 นางสาว กุมภา โอทารัมยแ
11012517 นางสาว กรกมล กลาธัญญะกรณแ
11012518 นางสาว กาญจนาภรณแ ไชยนอก
11012519 นางสาว รรินอรทรแ วงษาปใน
11012520 นางสาว อัจฉรา เลหแกล
11012521 นางสาว คณิตา จมุพิศ
11012522 นางสาว พัชรินทรแ หมายงาม
11012523 นางสาว วรรณภา จนัทรแสอาด
11012524 นางสาว กัญญาภคั คงสีไพร
11012525 นางสาว เยาวลักษณแ วุฒิวงศแวัฒนกุล
11012526 นางสาว จติภกัดี คอนรัมยแ
11012527 นางสาว ทิพวรรณ รองทิม
11012528 นาย อุเทน สบายแท
11012529 นางสาว อลิศ วิเศษศักด์ิ
11012530 นางสาว กาญจนา ทองโสม
11012531 นางสาว โชติกา ยอดพิจติร
11012532 นาย กิติศักด์ิ ทองแกวเกิด
11012533 นางสาว สมใจ เกียรติจรัสกุล
11012534 นางสาว ดวงเดือน ทองดี
11012535 นาย ชัยพฤกษแ ไชยจกัรแ
11012536 นางสาว สมฤดี กอนเงิน
11012537 นางสาว อรพิน ออนเทศ
11012538 นางสาว สุธิศา ชวยอุปการ
11012539 นางสาว วิชญานดา ต้ังบุบผา
11012540 นางสาว พิมพแพร เพชรชนะ
11012541 นางสาว จติติมา ศิริวัฒนแ
11012542 นางสาว นราวรรณ ศรีงาม
11012543 นางสาว สุภาพร ยนตแประเสริฐ



 - 76 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

11012544 นางสาว วนาลี ทีทองแดง
11012545 นางสาว พิมพแภทัรา เอื้อราษฎรแ
11012546 นางสาว จฬุาพร ถาวงกาง
11012547 นาง ไซน฿ะ หะยอีับดุลรอแม
11012548 นาง ณัฏฐวรรณ ทรงภกัดี
11012549 นางสาว ณภชิชา วองวิการณแ
11012550 นาย ไวกูณฐแ ชาวอางทอง
11012551 นางสาว ปรียาดา ปานใจนาม
11012552 นางสาว มูรณี มายิ
11012553 นางสาว กานตอง จํารัมยแ
11012554 นาย พงศกร พรายมี
11012555 นางสาว นิตยา จนัทาคีรี
11012556 นางสาว รัชดาพร ญาณสิทธิ์
11012557 นางสาว ปานชุลี ชัยจนัทา
11012558 นาย วิทยา แดงสกุล
11012559 นาง จาริยะ ชัยประดิษฐแ
11012560 นางสาว ชะเอม ขอพึ่ง
11012561 นางสาว นุสรา ศรีทิพยแ
11012562 นางสาว รัตติกร เทพวงคแ
11012563 นางสาว สุจติรา พุฒิบรรพแ
11012564 นางสาว จฑุาทิพยแ ไกรยา
11012565 นางสาว ศิริพร จติจํานอง
11012566 นาย อิสมะแอ มามะ
11012567 นางสาว หัศยา ใจคิด
11012568 นาง นูรฟิตรี สลีมีน
11012569 นางสาว สุภาภรณแ แกวสีทอง
11012570 นาง สุกัญญา สุจนิันทแกุล
11012571 นางสาว ปฏญิญา นามวงคแ
11012572 นางสาว ทิพวรรณ รอดคง
11012573 นางสาว ณิษฐแธรียแ อัมพุชินี
11012574 นางสาว ชนัญชิตา รัตนบุรี
11012575 นางสาว นฤมล บุญยนื
11012576 นางสาว ธรปฐมพร กรมปใ่นสีหแขาว
11012577 นาง อรกัญญา ชูประดิษฐแ



 - 77 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

11012578 นาง กัญญา เฮงศรีสุข
11012579 นางสาว ปิยธิดา กาบขุนทด
11012580 นางสาว จนัทนา แสวงทรัพยแ
11012581 นางสาว siriporn junsamret
11012582 นางสาว ธัญกร อาจทวีกุล
11012583 นางสาว วารีศรี คําทอง
11012584 นางสาว ชุติมา ขันธจําเนียร
11012585 นางสาว สุวรรณา แกวกุล
11012586 นางสาว ปใทมา จนัทรเกตุ
11012587 นางสาว ศรัญญา สิมาชัย
11012588 นางสาว อุรัสยา เพชรใหญ
11012589 นางสาว นงลักษณแ นากบัวแกว
11012590 นาย ชาญณรงคแ จนัทรโพธิศ์รี
11012591 นางสาว อนุสรา บูชาธรรม
11012592 นางสาว ฐิติวรดา เพิ่มพูล
11012593 นาย ประชา ยอดสิงหแ
11012594 นาง ดุษฎ้ ไชยสมบูรณแ
11012595 นางสาว อภญิญา วงษแอุทา
11012596 นางสาว อุทุมพร ภายจนัทึก
11012597 นาย ธนกฤต จงภกัดี
11012598 นาย พัฒนา เนตรผง
11012599 นางสาว นิรดา ธีราธนาภรณแ
11012600 นางสาว อัจฉรา ดํานา
11012601 นางสาว กรวิกา แสนจนัทรแ
11012602 นางสาว ธิดารัตนแ จนัทรัตนแ
11012603 นาย สันติภาพ วงศแแกวโพธิท์อง
11012604 นางสาว กนกวรรณ จนัทรแสุวรรณ
11012605 นางสาว เพชรวลัย ปฺอกกระสพ
11012606 นางสาว ฉเนชดี ใจเปี่ยม
11012607 นางสาว มลิวรรณแ พลดงนอก
11012608 นางสาว รัตนา โมออน
11012609 นางสาว รัชฎาภรณแ แคลวเครือ
11012610 นางสาว เอมนิกา กลํ่าสกุล
11012611 นางสาว ปรียานุช ศรีจนัทรแ
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11012612 นาย เอกภพ พัติบูรณแ
11012613 นางสาว ณิชาภทัรกรฏแ ทองคํา
11012614 นางสาว กาญจนา ศรีละวา
11012615 นางสาว สุธิดา พลภกัดี
11012616 นางสาว ศิริวรรณ นาคพงษแ
11012617 นางสาว  ืทิลายุ เองฉวน
11012618 นางสาว สุภาพร ภูนาค
11012619 นางสาว ยภุาภรณแ นพรัตนแ
11012620 นางสาว จนัทรแจริา มามีสา
11012621 นางสาว ปนัดดา บุญประกอบ
11012622 นาง ปธิตตา ไชยฤทธิ์
11012623 นางสาว จารุวรรณ จนัทรแนอย
11012624 นางสาว ศิริลักษณแ คลายทุกขแ
11012625 นาง ปทิตตา สรอยคําหลา
11012626 นาย ภานุพงคแ อัมพร
11012627 นางสาว ณัฐชยานี จนัทวงศแ
11012628 นางสาว อภญิญา กองศรีมา
11012629 นางสาว วีรนุช แสงวัชรานนทแ
11012630 นางสาว รุงรัตนแ หัสไทย
11012631 นาง พนิดา นกจนัทรแ
11012632 นางสาว ยภุาวดี ทองสุข
11012633 นางสาว กัญญารัตนแ ขันนาค
11012634 นางสาว ศรัญญา กลาหาญ
11012635 นางสาว พรชนก บัณฑิตไทย
11012636 นาย เข็มทอง ปะติตานัง
11012637 นางสาว รุงอรุณ เอี่ยมสี
11012638 นางสาว ประพัทสรา โพธิก์ระจาง
11012639 นางสาว จนัทรแสุดา สัตถาผล
11012640 นางสาว มุฑิตา แซเตียว
11012641 นาย พงศกร สอนสุกอง
11012642 นางสาว กมลวรรณ นิลลอม
11012643 นาง จริาวรรณ อินต฿ะวิน
11012644 นาง จริาพร บุญสุข
11012645 นางสาว ปิยาภรณแ ศรีโท
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11012646 นางสาว นิศาชล พุทธเมฆ
11012647 นางสาว สุชาดา ศรีสุวรรณแ
11012648 นางสาว ธาราทิพ ธรรมกันทะ
11012649 นางสาว อุษา ฟองรัตนแ
11012650 นางสาว แอนจริา เหมืองนอย
11012651 นางสาว กชนิภา จนัทรแจนิดา
11012652 นาย พิชญาภรณแ มูลปูอม
11012653 นางสาว ภาวินี บัวรัตนแ
11012654 นางสาว ชลธาพร สียางนอก
11012655 นางสาว ชฎาภรณแ แตต้ัง
11012656 นางสาว ชมภนูุช เกนขุนทด
11012657 นางสาว นฤมล มัน่เครือ
11012658 นางสาว ณัฐติยา ใกลผล
11012659 นางสาว จรรยศรรร สนิทชน
11012660 นาย รัฐพล ศรีวิเศษ
11012661 นางสาว เกตุศุดา จนิตแดี
11012662 นางสาว ณิชารียแ แกวมณี
11012663 นางสาว ภาวศุทธิ พึ่งโคกสูง
11012664 นาย สมศักด์ิ บุญอะภยั
11012665 นางสาว ธัญวรัตมแ ถึงกลาง
11012666 นางสาว จนัทรแวณี คําภู
11012667 นาย ทวีชัย บุญหลา
11012668 นางสาว จริาภรณแ หอมจนัทรแ
11012669 นาย วรรธนะ อิ่มพวง
11012670 นางสาว สุภาพร ผิวทองคํา
11012671 นางสาว เกวลิน วิยะกัน
11012672 นาง ศิระเนตร เงินพดดวง
11012673 นางสาว ญนน นิลรัตนแ
11012674 นางสาว วิภาวดี กวางขวาง
11012675 นางสาว วนิดา ดากะวงศแ
11012676 นางสาว เยาวลักษณแ ทับชางโท
11012677 นาย ณรงคแ อินทรง
11012678 นางสาว รัชนี นาคชวย
11012679 นางสาว สุชญา ยอดเพ็ชร
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11012680 นางสาว วัชราพันธแ พันธแบุบผา
11012681 นาง พัชราภรณแ กิตติภมูิ
11012682 นาย ลําพูน คันศร
11012683 นาง วันดี ศรีชาติ
11012684 นางสาว ปราชญแธิดา ศิริสุนทร
11012685 นางสาว ชาริสา พลสนาม
11012686 นางสาว พิกุล เปี้ยฝใ้น
11012687 นางสาว ชลธิชา ภูมณี
11012688 นางสาว อรณิชา พิพัฒนแเพ็ชรภมูิ
11012689 นางสาว อุไร สารคณา
11012690 นางสาว อรวรรณ รอดผ่ึง
11012691 นางสาว ปรีญาณัสขแ กอนเพชร
11012692 นางสาว สุภารัตนแ เกิดปากแพรก
11012693 นางสาว สุทธิษา โภคา
11012694 นางสาว ลลิตา โปวังสา
11012695 นางสาว กนกพร โตเผือก
11012696 นางสาว มลธิดา นาราทิพยแ
11012697 นางสาว กัลยแสุภารัตนแ มณีนารถ
11012698 นางสาว วรัญญา เยน็ภเูขา
11012699 นางสาว ชุลีกร สุภมิารส
11012700 นางสาว เบญจมาศ ขงรัมยแ
11012701 นางสาว ทิพวรรณ เดชนุย
11012702 นางสาว เบญจรงคแ บุรณศิริ
11012703 นางสาว รจณา ทองรอด
11012704 นางสาว อารยา ขะมานาม
11012705 นางสาว ละอองดาว โพธิม์ีศรี
11012706 นาย อรรถพร จติรโสภาส
11012707 นางสาว วิรากร หนูบูรณแ
11012708 นาย คารม มะลิคํา
11012709 นาย วิทยา ศรีจนัทรแ
11012710 นางสาว สุนิตา เหลาโยธี
11012711 นางสาว ปวีณา ศิริอังคณาไชย
11012712 นาย ทัชชกร กองมงคล
11012713 นาย ปกรณแ โลหะมาศ
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11012714 นางสาว นวพร คงศิริ
11012715 นางสาว กนกวรรณ แกวนิรัตนแ
11012716 นางสาว สายฝน กาญจนมณี
11012717 นางสาว กัญญา เตชะสัตยา
11012718 นาย โสรพันธุแ คงมะกลํ่า
11012719 นาง คณิชฌาพร ดังกอง
11012720 นางสาว สุภาวดี พรหมพันธ สุภาวดี พรหมพันธ
11012721 นางสาว ปุณยนุช วิโชติวรรธ
11012722 นางสาว นันทภรณแ สังขแนอย
11012723 นางสาว กุสุมา อนุพันธแ
11012724 นางสาว นภาพรรณ สุดใจชื้น
11012725 นางสาว สุนิตา หะยกีารี
11012726 นางสาว สุพรรณษา พุฒกาง
11012727 นางสาว สุวนันทแ ศรีกุลวงษแ
11012728 นางสาว มนัสนันทแ พัฒนะสาร
11012729 นางสาว กาญจนา ประชุมทอง
11012730 นางสาว ชุติกาญจนแ เพ็ชรพุม
11012731 นางสาว อภวิันทแ เกษมสําราญ
11012732 นางสาว สุนี เมตไตรพันธแ
11012733 นาง ณัฐธยานแ กองแกว
11012734 นางสาว นริศรา ขุมเหล็ก
11012735 นาย อเนก เส็นสมมาตร
11012736 นางสาว ศราพร โคตรสมบัติ
11012737 นางสาว ศฏญิญา วรคันธแ
11012738 นางสาว ธัญพร ปอสูงเนิน
11012739 นางสาว เกษร น้ําเพ็ชรแ
11012740 นางสาว สุนียแ ดีเลิศ
11012741 นางสาว สุนิสา น้ําจนัทรแ
11012742 นางสาว จริพรรณ พึ่งฉ่ํา
11012743 วาที่รอยตรีหญิง บุญยดา ถามูล
11012744 นางสาว วันนิสาขแ ฝนทอง
11012745 นางสาว เสาวลักษณแ เนียมขํา
11012746 นางสาว อรัญญิกา สิทธิเกหัง
11012747 นางสาว เบญจพร สีลาเฮา



 - 82 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

11012748 นาย สิทธิพงษแ อินธรรม
11012749 นางสาว สุพัตรา สุดตา
11012750 นางสาว สุจนิดา ราชบุตร
11012751 นางสาว ดลกนก ดอนชัยธนากูล
11012752 นางสาว สิริรัตนแ มัน่แยม
11012753 นางสาว กรรณิกา โตโคกสูง
11012754 นางสาว มุจลินทแ โนนสินชัย
11012755 นางสาว นุรไลลา จาโรจนแหยา
11012756 นางสาว สุรัสสา พรมวัง
11012757 นางสาว กาญจนา กล่ินขจร
11012758 นางสาว นฤมล ฤทธิจ์นัทิกานนทแ
11012759 นางสาว พัณณิตา มะลาเวช
11012760 นาง เสาวณี หนูนัง
11012761 นาง พันทิพยแ ทองสืบสาย
11012762 นางสาว รัตนา ปใตตายะโส
11012763 นางสาว ภคัจริา ศรีประดู
11012764 นางสาว รจนา ไชยจนัทรแ
11012765 นางสาว ธันยพร สิงหแขร
11012766 นางสาว ทิพยแวดี ปรีดาเกษมศักด์ิ
11012767 นาย สมพงษแ หมึกสม
11012768 นางสาว ปิยะนุช จติรแปูน
11012769 นางสาว สิเรียม พลสรรคแ
11012770 นางสาว พรพิมล มูลเดช
11012771 นางสาว รัชฏาภรณแ ปใสสา
11012772 นางสาว มนภรณแ ผะอบทอง
11012773 นางสาว วรรณิศา เทพจนัทรแ
11012774 นางสาว ศิริพร ไชยประสิทธิ์
11012775 นางสาว สุพรรษา ระร่ืนรมยแ
11012776 นางสาว ศรีสวัสด์ิ สงวนศักด์ิพัฒนแ
11012777 นาย วินัย พรหมเสน
11012778 นางสาว ยพุา ขิงเครือ
11012779 นางสาว วัชรี รูปขันธแ
11012780 นางสาว ศรินยา ลือกลาง
11012781 นาง จนิตนา ขอนทอง
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11012782 นาย ธรรมรัฐ แกวสวาง
11012783 นางสาว วาสนา อนุยรู
11012784 นางสาว ฐานิดา ภเูรียงผา
11012785 นางสาว นิตยา แกวประเสริฐ
11012786 นางสาว พิศพิไล พัฒนา
11012787 นางสาว ภานุรัตนแ ทนหมัด
11012788 นางสาว อลิสา เศษจนัทรแ
11012789 นางสาว นิยดา กูลประสิทธิ์
11012790 นาย กมล มวงคลาย
11012791 นาย ธานินทรแ คนใหญ
11012792 นางสาว รักษแสุดา มะโนวัง
11012793 นาย เอกชัย วงษแหาทับ
11012794 นางสาว นพิชญแธิญา แสงกลา
11012795 นาย จกัรพันธแ สนธิบาย
11012796 นางสาว ศศิวิมล ธรรมชาติ
11012797 นาง หนึ่งฤทัย สารีนันทแ
11012798 นางสาว เบญจวรรณ พรหมทองนาค
11012799 นาย โชคชัย อุดตา
11012800 นาย อุสมัน มะเกะ
11012801 นางสาว รุงฤทัยรัตนแ เดชะ
11012802 นางสาว สายฝน รวมจติร
11012803 นาย ปุญญพัฒนแ สุจริต
11012804 นางสาว น้ําคาง ออนจงไกร
11012805 นาย กลวัตร พืชทองหลาง
11012806 นางสาว พัชรินทรแ ตองติดรัมยแ
11012807 นางสาว ขวัญชนก ผาเจริญ
11012808 นางสาว นิฐิรา เชื้อนพคุณ
11012809 นางสาว กุลญาดา บุญเลิศปริญญา
11012810 นางสาว ชนกนันทแ ทองหอม
11012811 นางสาว นางสาวอํานวยพร ลากร
11012812 นางสาว วราภรณแ ศรีอุทธา
11012813 นางสาว อุไร รุกขพันธแ
11012814 นางสาว นริศรา บริสุทธิ์
11012815 นาย ธีรยทุธแ แสงกลา
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11012816 นางสาว ชมชนก เหมียน้ําคํา
11012817 นาง มาลี ปาโดร
11012818 นางสาว อารยา เหลาสีนาท
11012819 นางสาว สุภาวิตา อุทธา
11012820 นางสาว อมรวิไล ศรีสุวรรณ
11012821 นางสาว ศิริลักษณแ เกษมสุข
11012822 นางสาว นันทแนภสั ปิยกุล
11012823 นางสาว สุคนธา ขมเจริญ
11012824 นาย สุทธิพงษแ แกวกอเกิด
11012825 นาย ปรีชา มาตรา
11012826 นางสาว ศิริรัตนแ ทาหงสแ
11012827 นางสาว วราภรณแ อุดมา
11012828 นางสาว ศิริมล มณีทาโพธิ์
11012829 นางสาว ศุภชัฌา นิราราช
11012830 นางสาว วารุณียแ เลิศสูงเนิน
11012831 นางสาว อโนชา นุใหม
11012832 นางสาว สายสัญญา มวงพานิล
11012833 นางสาว นารีสา กาโบ฿ะ
11012834 นางสาว รุงฤดี วิเชียรชัย
11012835 นางสาว ศรุตยา มหัตธน
11012836 นางสาว กาญจนา ดวงนิล
11012837 นาย นคร สีใจวงศแ
11012838 นางสาว ไพรรัตนา ศรีโคตร
11012839 นางสาว พัชรี สีสวาง
11012840 นางสาว สุดารัตนแ โชติ
11012841 นางสาว จดิาภา ศรีสมัย
11012842 นางสาว ธิฎญิาภรณแ วชิธานุวัฒนแ
11012843 นางสาว กานตแสิรี วิบูลยแโยธิน
11012844 นาย สุราษฎรแ ตาติจนัทรแ
11012845 นางสาว รัญชิดา รินทรแวงษแ
11012846 นางสาว ชุติมา บุตรศักด์ิ
11012847 นางสาว ชนิดา อริยะเครือ
11012848 นางสาว จนิดา กิระไชย
11012849 นางสาว บงกช นุชแกว



 - 85 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

11012850 นางสาว สุพัตรา จาระคร
11012851 นางสาว สกาวรัตนแ ชินโคตรพงศแ
11012852 นางสาว สราญรัตนแ รุงจําเริญ
11012853 นาย เผด็จ วัชระพานิชยแ
11012854 นางสาว ชมพูเนกขแ ไมเกตุ
11012855 นางสาว ณัฐริกา จนัทรแอักษร
11012856 นางสาว เกณิกา จนัทรังษี
11012857 นางสาว ไปรยดา เกรียงกีรติกุล
11012858 นางสาว อมลวรรณ ธีรพงศแไพศาล
11012859 นางสาว อุษณิษา หนองบัว
11012860 นาย ปิยวิทยแ คฤหบดี
11012861 นางสาว หทัยพันธแ วงษแษา
11012862 นางสาว ณัฐณี ภญิโญศิริวัฒนแ
11012863 นาย วสันตแ กันนุลา
11012864 นางสาว สไบทิพยแ คําแสน
11012865 นางสาว อารียแรัตนแ อินสองใจ
11012866 นางสาว ญานิศา มาลา
11012867 นางสาว กชพรรณ ยอดแกว
11012868 นางสาว อลิสา โกสกุล
11012869 นางสาว เฉลา พืชพันธุแ
11012870 นาง วรรณภา ขาวประทุม
11012871 นางสาว สุกัญญา ฉินระวงษแ
11012872 นางสาว สุมาลี นันตา
11012873 นางสาว นาถลดา พวงทอง
11012874 นางสาว สุภญิญา ธรฤทธิ์
11012875 นางสาว รัชฎาภรณแ ทาวอาสา
11012876 นาย สมคิด สุขมามอญ
11012877 นางสาว นิศาชล รุงโรจนแ
11012878 นางสาว กัณฑแภริมยแ สุดสนธิ์
11012879 นางสาว สิริขวัญ ขันทอง
11012880 นางสาว ชัชชฎา บัวคล่ี
11012881 นาย สุธนา สีสุดโท
11012882 นางสาว ธัญพิชชา ราชสีหา
11012883 นางสาว กนกพร เหล็กเพ็ชร
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11012884 นาย กิตติศักด์ิ วองประเสริฐ
11012885 นางสาว สุภสัสร หมวดเมือง
11012886 นางสาว สุพัตรา เปล่ียนสันเทียะ
11012887 นางสาว ปใทมา อนันตพงคแ
11012888 นางสาว จฑุามาศ อิ่มใจ
11012889 นางสาว สุทธินันทแ บุญแสน
11012890 นาง นารีรัตนแ พานทอง
11012891 นางสาว ฉวีวรรณ เรืองแจม
11012892 นางสาว ศศินันทแ วงษแอนันตแ
11012893 นางสาว สุดารัตนแ อุดรคํา
11012894 นางสาว ชลิดา วาณิชยากูล
11012895 นาย ชานนทแ ตางโอฐ
11012896 นางสาว ซากียะหแ เจาะเอาะ
11012897 นาง พัชราวรรณ อุไรรัตนแ
11012898 นาง ธวรรณ ออมแกว
11012899 นาย โกศล โสภณันา
11012900 นาย ณัฐวุฒิ ประยรูพนา
11012901 นางสาว ณัฐกานตแ ออนเหลา
11012902 นางสาว สุพัตรา อุดมมงคล
11012903 นางสาว มณฑิราภรณแ หังโส
11012904 นาย ปรมินทรแ ชัยบิล
11012905 นางสาว ณัฐกฤตา ธุวดาราตระกูล
11012906 นางสาว อัญชลี พรมมา
11012907 นาง หยาดพิรุณ ทองคํา
11012908 นางสาว ณิชนันทแ พลสัน
11012909 นางสาว จติสุภา นอมลอม
11012910 นาง ละออง เติมลาภ
11012911 นางสาว อมรรัตนแ รอดจนัทรแ
11012912 นางสาว ทัศนียแ กอลาบันหลง
11012913 นางสาว ศศิธร ธรรมคุณ
11012914 นาย เฉลิมพงศแ อินตุน
11012915 นางสาว พรรษฆภรณแ พันธแพาณิชยแ
11012916 นางสาว พิศมัย อินทรแธิกูด
11012917 นางสาว รัชฎา แพงคํา
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11012918 นางสาว ฉัตรวิไล ศิลาโภชนแ
11012919 นางสาว เอสเตอรแ กว็อก
11012920 นาง วันเพ็ญ พรหมเมศร
11012921 นางสาว ชลธิชา จอมคํา
11012922 นางสาว ลลิตา ประแกกัน
11012923 นางสาว อารียแ ดิสโร
11012924 นางสาว ภคัจริาพัชร อภวิัตนแวัชรากุล
11012925 นางสาว พรสวรรคแ สาฆะ
11012926 นางสาว สนันทนแกร ปล่ังปรีดา
11012927 นางสาว รัตนแศนันทแ จริะมณีมัย
11012928 นาง ลภสัรดา มะนิยม
11012929 นางสาว ลลิตา สิงหแคํา
11012930 นางสาว ไอลดา แกวปา
11012931 นางสาว ปิ่นฤทัย บุญทันเสน
11012932 นางสาว บุษรินทรแ สินธุชัย
11012933 นาย ฉัตรชัย จนัทโคตร
11012934 นางสาว อัมพวรรณ แสงอินทรแ
11012935 นางสาว เบญจวรรณ สมบูรณแเลิศสิริ
11012936 นางสาว ทัศดา สืบชางศิลป
11012937 นางสาว ชุติมา พานศรี
11012938 นางสาว สุนิสา ผองแผว
11012939 นาง จริาวรรณ ถึงกลาง
11012940 นางสาว ยภุา มะเดือ
11012941 นางสาว ประไพศรี สุรินทรแ
11012942 นางสาว รจนา ตินนัง
11012943 นางสาว จฑุารัตนแ ศรีบัว
11012944 นางสาว ปรียาดา วงคแษา
11012945 นางสาว ชนิสรา สมนึก
11012946 นางสาว บุญณิศา สุขเสริม
11012947 นางสาว วัลลภา วัฒนพรหม
11012948 นางสาว รัตนแชา ถวิลนอก
11012949 นางสาว พีระยา ไหมชู
11012950 นาย โสรัจ ทองชาวนา
11012951 นางสาว สุพรรณี พันพึ่ง
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11012952 นาง ศิริบูรณแ กานหงษแ
11012953 นางสาว พรทิพยแ สิทธิบรรเจดิ
11012954 นางสาว วิลาวัลยแ สุวรรณเวช
11012955 นางสาว ฐานิสา สอนสอบ
11012956 นางสาว สิชา ประมวลสุข
11012957 นางสาว วณิชชา ชารัญจา
11012958 นางสาว หนึ่งฤทัย จนัทรแเทพ
11012959 นางสาว สุปราณี ชํานาญกิจ
11012960 นางสาว วาสนา ศรีสุวรรณศิลป
11012961 นาย สมานชัย ใหมบุญมี
11012962 นาง นวรัตนแ ภทูางนา
11012963 นางสาว จนัทรแเพ็ญ วิสุทธิรังษี
11012964 นาย สิริสิน มีสิน
11012965 นางสาว ศุภสิรา ทิพยชิต
11012966 นาง วราพร กันฮะ
11012967 นางสาว กฤติมา พาพันธแ
11012968 นางสาว ดวงพร ชูทิพยแ
11012969 นางสาว นิตยา สมนาบัติ
11012970 นางสาว จริาภรณแ อนันตะวัน
11012971 นางสาว ลัดดาวัลยแ จอมประเสริฐ
11012972 นาย พงพันธแ ทองมาก
11012973 นางสาว สุดารัตนแ จนัทรแตอย
11012974 นางสาว จารุวรรณ ปิ่นสกุล
11012975 นางสาว สุดารัตนแ เวียงธรรม
11012976 นาง พรพิมล อุตตะโชติ
11012977 นางสาว ภมุรินทรแ หนูจนีเสง
11012978 นางสาว พรรษชล นามิสา
11012979 นาย อารุณ ปินใจ
11012980 นางสาว สิรินุส จติตแประสงคแ
11012981 นางสาว ภาวินา พรมสําลี
11012982 นางสาว อัจฉรา อีสันเทียะ
11012983 นางสาว กมลทิพยแ บุญเคลือบ
11012984 นางสาว เปรมกมล มีเดช
11012985 นางสาว จริยาภรณแ ภาระมามร
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11012986 นางสาว ชีวารัตนแ โชคทวีจารุวัฒนแ
11012987 นางสาว ชญานิศ อ฿อกฉิม
11012988 นางสาว วิภาวดี บุญเตโช
11012989 นางสาว อติพร ปิ่นทอง
11012990 นาง ศิริลักษณแ โคกอุน
11012991 นางสาว สุรีพร สังขแแกว
11012992 นางสาว อรกมล โฉมวัฒนา
11012993 นางสาว ปวีณา หมืน่ชนะ
11012994 นางสาว อรทัย ชมพูนุท
11012995 นางสาว กนกวรรณ เชื้อชัง
11012996 นางสาว สุภศิริ ตันเหลียง
11012997 นางสาว ปทิตตา สามัคคี
11012998 นาง จติุกา ยวงทอง
11012999 นาย เดะลี โตะตาหยง
11013000 นางสาว วารุณี เร่ือศรีจนัทรแ
11013001 นางสาว ศุภลักษณแ หลาจู
11013002 นางสาว จริาพรรณ กาศกุล
11013003 นางสาว สิรินนา กอบสวัสด์ิ
11013004 นางสาว มณฑาทิพยแ สีมาก
11013005 นางสาว เกษรา ขําลอย
11013006 นางสาว ดาราทิพยแ เพชรอาวุธ
11013007 นางสาว ภวรัญชนแ ดิเรกศิลป
11013008 นาง นิพาพร ปใญติ
11013009 นางสาว สุพาพร พวงศรี
11013010 นาง กัญชนาณัฐ แกวมณี
11013011 นางสาว สุนิตา ตะดวงดี
11013012 นางสาว ปนัดดา นิสัญตา
11013013 นางสาว ภณัฑิลา พรมเอี่ยม
11013014 นางสาว จนัทรแเพ็ญ แกวกับทอง
11013015 นางสาว นุจรียแ พืชทองหลาง
11013016 นางสาว ราตรี กิณเรศ
11013017 นางสาว มยรุา สาคร
11013018 นางสาว พิทยาภรณแ ชาวอางทอง
11013019 นางสาว สุนิษา ศรีทอง
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11013020 นางสาว พิมพแลภทัร สิทธิรักษแ
11013021 นางสาว วรัญญา เอี่ยมสอาด
11013022 นางสาว เปมิกา ผาวังยศ
11013023 นางสาว ประภาพรรณ อนันตแธนสาร
11013024 นาง วัชราภรณแ เกิดวิชัย
11013025 นาง วรางคณา แผนแกว
11013026 นาย ปใญญา จําปา
11013027 นางสาว อธิติยา คงประไพ
11013028 นางสาว พิมพิไล งามอภยั
11013029 นาย วุฒิชัย คําดี
11013030 นางสาว ศิริวรรณ แสงไชย
11013031 นางสาว จารุวรรณ สุดรักษแ
11013032 นางสาว นิศาชล ตนเงิน
11013033 นางสาว รัตนิน ศุภรัตนแ
11013034 นาย คมทวน แกวจนี
11013035 นางสาว คคะนันทแ ปานสวัสด์ิ
11013036 นางสาว วนิดา จนูีนารถ
11013037 นาง สุมิตรา พรมภาพ
11013038 นางสาว อรปรียา แดนกาไสย
11013039 นางสาว ทิพยแมณี นาใจยงคแ
11013040 นางสาว ศรีอังคาร คลังชํานาญ
11013041 นางสาว โสรยาวตี อารีเลิศ
11013042 นางสาว กรรภริมยแ อัญญโพธิ์
11013043 นางสาว ปรางทิพยแ เคนาอุประ
11013044 นางสาว อารี ไทยสมัคร
11013045 นางสาว จารุภา ผลเกิด
11013046 นางสาว ชนกนันทแ เอื้ออังกูรวินิจ
11013047 นางสาว ปภาดา คําสิงหแนอก
11013048 นางสาว ลลิตา เนาวดี
11013049 นางสาว สโรชา พรมแยมใหญ
11013050 นางสาว นุชวรา สัตนาโค
11013051 นางสาว ศศิวรรณ จนัทสุริโย
11013052 นางสาว ชุติมา เดิงขุนทด
11013053 นางสาว ณิชกานตแ ฉายแสง
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11013054 นางสาว ศิริประภา พิจติอาจ
11013055 นางสาว รุงนภา แสนนําพล
11013056 นางสาว ฟาตีม฿ะ แกวสลํา
11013057 นางสาว ปทุมพร ปใญญาใจ
11013058 นางสาว สุชานุช ฉิมสัญชาติ
11013059 นาย วิษณุ ประคําพอง
11013060 นางสาว สุวีณา เมนขาว
11013061 นางสาว ทิพยแภวรรณแ วงคแราษฎรแ
11013062 นาย ชยพล พูลจนัทรแ
11013063 นางสาว สิริณลภสั ลีระเติมพงษแ
11013064 นางสาว อิสรียแกาณคแ แอมประชา
11013065 นางสาว รัตนแสภา สุขสบาย
11013066 นางสาว ภาวิณี มณีมัย
11013067 นางสาว สุไรดา การี
11013068 นาย ขจรยศ ชุมหุน
11013069 นางสาว ณัฐรินียแ แนวฤทธิ์
11013070 นางสาว ศิริพร แสงนคร
11013071 นาง วรวิมล คําเล้ียง
11013072 นางสาว วลัยลักษณแ วองเจริญ
11013073 นางสาว สุนิษา แหงสะอาด
11013074 นางสาว สุลัดดา อนชื่น
11013075 นางสาว วารุณี ทรงกรด
11013076 นางสาว ณัฏฑแฐณิชา ต้ังประเสริฐ
11013077 นางสาว นิศารัตนแ อยูคง
11013078 นางสาว อุษา คุมแสง
11013079 นางสาว ปิยะนันทแ พัดพวง
11013080 นางสาว ธัญญา ดีลุนชัย
11013081 นางสาว ชรินทรแทิพยแ วังวงคแ
11013082 นางสาว ศิริลักษณแ นรสาร
11013083 นาง ฟารีซา สาเมาะ
11013084 นางสาว ไอยรินทรแ ชมเชยวิทยแ
11013085 นาย สนิท ทองมีชู
11013086 นางสาว เนตรนภา สวาทนาวิน
11013087 นางสาว พัทธนันตแ ละครบุญ
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11013088 นาย อภสิิทธิ์ ทองคํา
11013089 นางสาว นราภรณแ อินทรภริมยแ
11013090 นาย ศราวุธ มีอนันตแ
11013091 นาย สุทธิสาร เนตรจตุพร
11013092 นางสาว ชรินทรแทิพยแ เหมือนปิ๋ว
11013093 นางสาว อัญชลี มุงเมือง
11013094 นางสาว ดลลดา อินทรพันธแ
11013095 นางสาว ปิยวรรณ มวลเมืองสอง
11013096 นางสาว ชิดาวัลยแ มัฏฐาพันธแ
11013097 นางสาว ชุติญา สุธานันตแ
11013098 นางสาว วาสนา พูลทอง
11013099 นางสาว มยรีุ เทพสุคนธแ
11013100 นางสาว ขวัญหทัย กล่ินขจร
11013101 นาง ฉวีวรรณ แกนเกษ
11013102 นางสาว ชุลีกร ตรีสมุทรแ
11013103 นางสาว นันทกานตแ คณโฑมุข
11013104 นางสาว สุพัตรา หวังแจม
11013105 นางสาว วิมล ศรีลา
11013106 นางสาว สุปใญญา มีสีผอง
11013107 นาย มณฑป พฤกษแปาริชาติ
11013108 นางสาว นวลจนัทรแ มูลสวัสด์ิ
11013109 นางสาว จรีภา โฉสูงเนิน
11013110 นาง จฑุารัตนแ สาระสุข
11013111 นาย ทศพล ทองเกิดหลวง
11013112 นางสาว นิภาวรรณ แสงจนัทรแ
11013113 นางสาว พิศมัย ผดุงชาติ
11013114 นาย ธนันธร คลายทอง
11013115 นาย สันติพงษแ ฝึกความดี
11013116 นางสาว แวมัสตูรา อาแว
11013117 นางสาว พัชรวลัย ภูพลอย
11013118 นางสาว จตุพร ศรีทอง
11013119 นางสาว สุวรัตนแ แจมสุวรรณ
11013120 นางสาว ละออง รสชา
11013121 นางสาว ปริญญาพร หับสุภา
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11013122 นางสาว วิไลลักษณแ คงจง
11013123 นาย อภชิาติ พันนะราช
11013124 นางสาว กันภริมยแ จนีเจอื
11013125 นางสาว ภทัธิยา ยตุวัน
11013126 นางสาว สุพิชญา เวียงวิเศษ
11013127 นางสาว สรินนา พรรณา
11013128 นาง นิตยา จติรทิพยแวรกุล
11013129 นางสาว พนิดา กลอกกระโทก
11013130 นางสาว อรณิชา แกวศรีศักดา
11013131 นาย วิญโู แสงเหลา
11013132 นางสาว รินดา ทานะขันธแ
11013133 นางสาว มนัสชนก เจยีมมะเริง
11013134 นางสาว นภสัธนันทแ ขําสาย
11013135 นางสาว ธัญชนก ผลพิบูลยแ
11013136 นางสาว ธยาดา วรรณชาติ
11013137 นางสาว นลินี นาคโสม
11013138 นางสาว จฑุารัตนแ จนัทรแโสม
11013139 นางสาว ภทัชรินทรแ ขุนนาน
11013140 นาย ณัฐจกัร ทับหลักสินธุแ
11013141 นาย วิทยา วารุท
11013142 นางสาว ธมลพรรณ พลจนัทรแ
11013143 นางสาว ปรียาภรณแ บุญสุข
11013144 นางสาว นฤมล ใชทอง
11013145 นางสาว นัสธมนตแ แกวเกตุ
11013146 นางสาว สัญญารักษแ ไวคงคา
11013147 นางสาว ยภุาภรณแ แผลงฤทธิ์
11013148 นางสาว รําพึง ศรียางนอก
11013149 นางสาว คนิษฐา ปใงสมบูรณแสุข
11013150 วาที่รอยตรีหญิง จนัทรแจริา ปาโท
11013151 นางสาว มนัสชนก หอมสุข
11013152 นางสาว ธันยแชนก ศิษยแโรจนฤทธิ์
11013153 นางสาว บุษบา บัวลา
11013154 นางสาว วิสา สําราญดี
11013155 นาย อาทิตยแ ศรีคัฒนพรม
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11013156 นาย ธนากร กาญจนโคตร
11013157 นาง ภทัรพร ออนแกว
11013158 นางสาว พิชญา กษิรักษแ
11013159 นาย วิวัฒนแ จั่นเพ็ชรแ
11013160 นาง สุวรรณี ขุนดี
11013161 นางสาว ศิโรรัตนแ ทรัพยแพาลี
11013162 นาง นิฟาตีเม฿าะ แม็ง
11013163 นาง มนัสนันทแ สืบสังขแ
11013164 นางสาว ปวีณา บุญชํานิ
11013165 นางสาว ทิชากร เต็งผักแวน
11013166 นางสาว ปฤษฎี ไชยสิงหาร
11013167 นางสาว พิรานันทแ สรอยนาค
11013168 นางสาว อมรินทรแ ยอดแกว
11013169 นางสาว กรกช จติรนิวัฒนแ
11013170 นางสาว ปุณยนุช เล่ือนลอย
11013171 นาย โชคชัย วันวาน
11013172 นาย สุรเชษฐแ วงศแอนุ
11013173 นาย พงษแนรินทรแ จนัทรแเทพ
11013174 นางสาว อาจรียแ กามินี
11013175 นางสาว วรรณา นิลสมบูรณแ
11013176 นางสาว ขนิษฐา สีออน
11013177 นางสาว ศศิธร สิริสุทธิ์
11013178 นางสาว ศิริวรรณ สรรกุล
11013179 นางสาว จฑุามาศ พรหมประดิษฐแ
11013180 นางสาว พัสตราภรณแ ออนอินทรแ
11013181 นางสาว ศิรินยา ไชยชุมภู
11013182 นางสาว มาลัย เทศเพ็ง
11013183 นาย รัฐเดช คีรีรักษแ
11013184 นางสาว ปณิชา เลิศชาญปรีชา
11013185 นางสาว กัญญามน วงศแชุมภู
11013186 นางสาว จฑุารัตนแ โอมฤก
11013187 นาง ธัญภทัร ปวงคํา
11013188 นางสาว ชาลิณี กรพิทักษแสินทวี
11013189 นางสาว พรสินี หลอดศิลป
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11013190 นางสาว พัชรา ดวงเดช
11013191 นาง กนกวรรณ สีโนนสูง
11013192 นางสาว จรัสศรี ระลึกดี
11013193 นางสาว นงลักษณแ จนัทรโณทัย
11013194 นางสาว พรพิวัน สุดบับ
11013195 นางสาว ภาวิณี อิ่มปราง
11013196 นางสาว จารุวรรณ พันรักษา
11013197 นางสาว ทิวาพร หัสกรรม
11013198 นางสาว วารุณี หาญยทุธ
11013199 นางสาว กัลยแสุดา ออนปุย
11013200 นางสาว กานตแสุรียแ เหล็กกลา
11013201 นางสาว รุงนภา พึ่งเคหา
11013202 นางสาว วาสนา นักระนาด
11013203 นางสาว พิชญา แกวพิลา
11013204 นางสาว สุวพิชญแ รักษาวงคแ
11013205 นางสาว นลินนิภา แกวปใญญา
11013206 นางสาว มาริสา อินต฿ะ
11013207 นาย สายนัหแ อรุณพันธุแ
11013208 นางสาว ณัฐนันทแ ต้ังจติบํารุงพงษแ
11013209 นางสาว กําไร สีหะราช
11013210 นาง กัลยแปภสั กระเชาทอง
11013211 นางสาว นิภาวรรณ แดงประดิษฐแ
11013212 นางสาว นุชจรียแ สังวาลยแ
11013213 นางสาว สุธิดา ณ พัทลุง
11013214 นางสาว สุวรรณรัตนแ กอนแข็ง
11013215 นางสาว พัชราภรณแ วงศแสมุทร
11013216 นางสาว สุภลักษณแ สอนยศ
11013217 นางสาว ชุลี ปานบุญลือ
11013218 นางสาว สุรัตนแฌา กล่ันบุญ
11013219 นาง เกศทิพยแ พฤฒินันทแโชติกุล
11013220 นางสาว สุนิสา แหงมดี
11013221 นางสาว นภสัสรณแ วีระประดิษฐแ
11013222 นางสาว ชลธิชา ทองสอาด
11013223 นางสาว พัชรินทรแ ดามา
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11013224 นางสาว กมลทิพยแ คําตา
11013225 นาย วสินธิ์ จรสุข
11013226 นางสาว ปใทมาพร โสเพ็ง
11013227 นางสาว นริศรา มหะหมัด
11013228 นางสาว อนัญญา พูลชนะ
11013229 นางสาว รสกมล จนัทะคีรี
11013230 นางสาว เพ็ญแสง จนัทวี
11013231 นางสาว ณัฏฐณิชา ชัยรัตนสุวรรณ
11013232 นางสาว นฤมล สาวิสัย
11013233 นางสาว สุวิมล คําเพา
11013234 นางสาว นาถชุดา ภูโต
11013235 นาง ชลนิภา คําเรืองศรี
11013236 นางสาว ธิษณาวดี พุมมาจุย
11013237 นางสาว ดวงฤดี ไพรบึง
11013238 นาง พัชรอรกุล ขุนแกว
11013239 นางสาว รัตนา บุญรัตนแ
11013240 นางสาว อริยาภรณแ สุขเฉลิม
11013241 นางสาว อภนัตรี พวงสาโรจนแ
11013242 นางสาว ปาณิสรา ชินกร
11013243 นางสาว มาลีญา กันทา
11013244 นางสาว ปวีณา กรรณเมือง
11013245 นางสาว แสงโสม เชนหอม
11013246 นางสาว วิไลพรรณ พรมสิทธิ์
11013247 นาย ชินดนัย ธรรมรักษแ
11013248 นางสาว ชุดาณัฏฐแ เอี่ยมสําอางคแ
11013249 นางสาว สุชาดา นกหงษแ
11013250 นางสาว ลัดดา กล่ินนิรัญ
11013251 นางสาว นิษฐแชาดา ไตรสินธรณแ
11013252 นางสาว กมลวรรณ โสพิกุล
11013253 นางสาว ปใทมพร ตรีกุล
11013254 นางสาว อติพร พลวัน
11013255 นางสาว พรพินิต ภกัดี
11013256 นาย ดนุพล บัวผัน
11013257 นาย ปราโมทยแ ทาผา
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11013258 นางสาว วันเพ็ญ คนไว
11013259 นาย ณัฐดนัย เตจ฿ะ
11013260 นางสาว วิภาพร เมืองเหนือ
11013261 นางสาว ศิริวรรณ นอยโต
11013262 นางสาว อุษา เกษวิริยการณแ
11013263 นางสาว จริยา หงษแคํา
11013264 นางสาว ราตรี เขือนอก
11013265 นาย กิตติคุณ ฟองออน
11013266 นางสาว สุธาริณี พูลพุทธา
11013267 นางสาว ปรียา ยอดอัน
11013268 นาง รัตนาภรณแ พัธนกิจไพศาล
11013269 นางสาว ศรัญญา สุเลียมมา
11013270 นาย ทศวรรต จนัทรแกระจาง
11013271 นางสาว สุพัตรา รอดคงไร
11013272 นางสาว รุงนภา ขาวขํา
11013273 นาง วิไลวรรณ สิทธิรักษแ
11013274 นางสาว มนฑิรา เรืองสําราญ
11013275 นางสาว อิษยา บุญพรม
11013276 นางสาว ญาณวิมล ชูแกวประการ
11013277 นางสาว โชติกา หยวกออง
11013278 นางสาว นันทิยา พูลนอย
11013279 นาย จริวุฒิ ไชยสุวกุล
11013280 นางสาว จรุณี อุนออน
11013281 นางสาว รุจริา เกาซวน
11013282 นางสาว จริภา ยนืยง
11013283 นางสาว ประภาพร ผลาจนัทรแ
11013284 นาง ปุณญรัตนแ ฤทัยเปี่ยมสุข
11013285 นางสาว ขวัญเรือน สุลํานาจ
11013286 นาย ณัฐพล สมสืบ
11013287 นางสาว ขวัญเดือน โพธิศ์รี
11013288 นางสาว อรอุมา ขนอนคราม
11013289 นางสาว สายฝน สิงหแอุ฿ด
11013290 นางสาว สุดารัตนแ จลุเลษ
11013291 นางสาว จดิาภา ศรีกงพาน
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11013292 นางสาว สุพรรณณี เลิศสิริบัณฑิต
11013293 นางสาว กมลชนก นาระต฿ะ
11013294 นางสาว นิภาภรณแ คงแกว
11013295 นางสาว กฤษณา นุชมี
11013296 นางสาว นฤมล พูลสวัสด์ิ
11013297 นางสาว สิริณัฏฐแ จนัทรแเทพ
11013298 นางสาว ขนิษฐา ขาวดา
11013299 นาย อนุสรณแ อุณาพรม
11013300 นางสาว ธนิดา พลายดวง
11013301 นางสาว นิติยา สีดายา
11013302 นางสาว ณัฏฐแ ชํานาญนา
11013303 นาย กรกฤษณแ ออประเสริฐ
11013304 นางสาว ยุ้ภาลัย ลุนสืบ
11013305 นางสาว พรศิริ สามิลา
11013306 นาง วิยดา สุขสบาย
11013307 นางสาว จารุเนตร นาควรรณ
11013308 นาย ฉันทแธนัท โตสมตน
11013309 นางสาว จนิตนา แสนสุภา
11013310 นางสาว พิไลพร จนัทรแสม
11013311 นางสาว ขวัญพิชชา ศรีสุวรรณแ
11013312 นางสาว ชนกนาถ คูณกลาง
11013313 นางสาว วศินี ทองอูเ
11013314 นางสาว พนิดา ภมูี
11013315 นางสาว โชตินภา สุวรรณไชยา
11013316 นาย อิฐธิชัย ก฿กศรี
11013317 นาย ณัฐพงษแ ลาญาติ
11013318 นางสาว วัชราภรณแ ศรีคําตุย
11013319 นางสาว อัมพาพันธแ สุคติศิริอุดม
11013320 นางสาว ชนัญชิดา อิ่มใจ
11013321 นางสาว ปิยมน หงษแทอง
11013322 นางสาว ชนาพร ชูเพชร
11013323 นางสาว เอมอร นอยสีเหลือง
11013324 นางสาว สาธิตา เหลาธง
11013325 นางสาว มาริสา มลิซอน
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11013326 นางสาว อมรรัตนแ มวงเขียว
11013327 นาย ธวศรวแ กิ่งแกว
11013328 นางสาว พิชญาดา ดวงจนัทรแ
11013329 นางสาว วัชรี จนัทรแจบสิงหแ
11013330 นาย ศิรโรจนแ กล่ินชื่น
11013331 นางสาว พรทิพยแ ทองอยูคง
11013332 นาย กิตติศักด์ิ แสงเทศ
11013333 นาย อับดุลกอเดรแ อีแต
11013334 นางสาว วนิดา บุญสถิตยแ
11013335 นางสาว สุดธิดา กุลทลทัศนแ
11013336 นางสาว มยรุา หินจําปา
11013337 นางสาว รุจนียแ ชางนิรันดรแ
11013338 นางสาว นภนิษา เผาถนอม
11013339 นาย ศักด์ิตพงศแ ชัยโสภณนพคุณ
11013340 นาย ประณต นนทแตรี
11013341 นางสาว ธฤษวรรณ วิไลวงษแ
11013342 นางสาว บุษบง ทิพยแสมบัติ
11013343 นางสาว กัญญาภคั แสนกันยา
11013344 นางสาว สโรชา หอมจนัทรแ
11013345 นางสาว กัลยาณี หาริกะ
11013346 นาย วีรยทุธ วรรณสินธแ้
11013347 นางสาว ณรกร เตจ฿ะนอย
11013348 นางสาว ดวงพร สายไหม
11013349 นางสาว ฐานิดา เหมยอุน
11013350 นางสาว เสาวนียแ ทาสาคร
11013351 นาย ชญานิน เตียหะกูล
11013352 นางสาว ธัญวรัตนแ ทาเรือน
11013353 นางสาว โชติรส ขามเขา
11013354 นางสาว ปวีณา มัน่มงคลเดช
11013355 นางสาว ศุภรินทรแ กันเงิน
11013356 นาง สุภทัรแชา ปใญญากูล
11013357 นางสาว อรณิชา พวงเนียม
11013358 นางสาว นาริศา ตามชั้น
11013359 นางสาว เพ็ญนภา ขุนประเสริฐ
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11013360 นางสาว นิสารัตนแ กาฬภกัดี
11013361 นางสาว พิศมัย ออนละมูล
11013362 นางสาว เสมอใจ กรณียแ
11013363 นางสาว รุงอรุณ จําทิพยแ
11013364 นางสาว ศิริขวัญ ณ ลําปาง
11013365 นางสาว ตูแวดะหแ สาเหะอามิ
11013366 นางสาว ณภทัร คล่ีดอนยอ
11013367 นางสาว ศรินญา พูลเพิ่ม
11013368 นางสาว เมทินี ล้ิมอเอง
11013369 นาย วันชัย เทียนขํา
11013370 นางสาว สุคนธแทิพยแ ทับหลักสินธุแ
11013371 นางสาว ณิชญา กองศักด์ิ
11013372 นางสาว นิภาพร นิลจนัทรแ
11013373 นางสาว จรัิฏฐแรดา จติอารียแ
11013374 นางสาว กัญญารัตนแ ทองจนัดา
11013375 นางสาว ลีลาวดี สวางเดือน
11013376 นางสาว พิชยา เพ็ชรจรูญ
11013377 นางสาว ศิวนาถ ใจเรง
11013378 นาย นิพนธแ แพทยแกุล
11013379 นางสาว จณัฐแกพัฒฏา นาคนิล
11013380 นางสาว อรวรรณ ภาคสีดา
11013381 นางสาว ดวงแกว ตุมทอง
11013382 นางสาว ภทัรศยา ราษฎรแเจริญ
11013383 นางสาว พัชรพร เทียนบุญนาค
11013384 นางสาว อัญญรัช หิรัญวุฒกร
11013385 นางสาว ดวงยหิวา ภโูชคชัย
11013386 นางสาว นริศรา ภคูรองนาค
11013387 นาย ไชยวุฒิ โมทอง
11013388 นาง พิมพแวิมล ขาทิพยแพาที
11013389 นางสาว ธตรฐ เทพพิพิธ
11013390 นางสาว อรพรรณ ชาวสีฐาน
11013391 นางสาว กรองกาญนแ ศรีสังขแงาม
11013392 นาย บัญชา มุลคร
11013393 นางสาว บราลี สีหพันธุแ
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11013394 นางสาว มนัสนันทแ สุขสุคนธแ
11013395 นางสาว อัมรา สมวงคแ
11013396 นางสาว ยพุา มิตรพิทักษแ
11013397 นางสาว สรวงสุดา จดัเขตรกรรม
11013398 นางสาว นุตนา โอสิริสกุล
11013399 นางสาว ศศิรดา วัลลภยั
11013400 นางสาว วณัญญา วงคแเทพ
11013401 นางสาว กาญจณาภา ไชยรัตนแ
11013402 นางสาว นิชนันทแ มารศิริ
11013403 นาย ยนูัน สาและ
11013404 นาย ลิขิต ชัยพานิช
11013405 นางสาว วาสนา สนัย
11013406 นางสาว ชุติมา ธุระยศ
11013407 นาย พลวัต เขียววัน
11013408 นางสาว ปิมประภาภรณแ ขจรภพ
11013409 นางสาว ภชัณิศา นอยมณี
11013410 นางสาว ชลลดา รัตนกรกุล
11013411 นางสาว ดารัตนแ วิสา
11013412 นางสาว น้ําฝน บุญเนตร
11013413 นางสาว ยลดา ศรีวงศแ
11013414 นางสาว นางสาวสุดาวัลยแ นิยมคุณ
11013415 นางสาว พรพรรณ เขียวแกว
11013416 นางสาว แคทรียา สมานทรัพยแ
11013417 นางสาว กรรณิกา แกมแกว
11013418 นางสาว ภาวิณี ภาคีสิน
11013419 นางสาว เดือนฉาย ยั่งยนืกุล
11013420 นางสาว สุนันทา ปิ่นอ่ํา
11013421 นางสาว ศศิธร วีระธรรมโม
11013422 นางสาว เสาวลักษณแ สังขแขาว
11013423 นางสาว อารยา ทินาพิมพแ
11013424 นางสาว จริาพร ประเสริฐมา
11013425 นาง ญาณาธิปป คําวิเศษ
11013426 นางสาว อมราพร หลงแลว
11013427 นางสาว กนิษฐา เกล้ียงมน
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11013428 นาง ชนมณ บุญจนัทรแคง
11013429 นางสาว ลดาวัลยแ นอยโนนง้ิว
11013430 นางสาว สิริลักษณแ ตนะทิพยแ
11013431 นางสาว นพเกา อุนเวียง
11013432 นางสาว พรหมพัสรแสรณแ หางถิ่น
11013433 นาย พลากร พลาบุตร
11013434 นางสาว อภญิญา อินทจร
11013435 นางสาว ปิยาภรณแ หรายขุนทด
11013436 นางสาว ชนัญชิดา ทองเรียบ
11013437 นางสาว ปิยวรรณ สุดประเสริฐ
11013438 นางสาว กรรณฑาทิพยแ ปใญจพงษแ
11013439 นางสาว ธัญลักษณแ ไพเมือง
11013440 นางสาว อัญชสา ศรินทราอุชุกร
11013441 นางสาว ภทัรนันทแ ตาปราบ
11013442 นางสาว มลทิชา สมพล
11013443 นางสาว รุงทิวา ขุงชัยภมูิ
11013444 นางสาว สุรัตนดา บุญมี
11013445 นางสาว ณัทธนันญแ ชัยวัฒนภรีกิจ
11013446 นางสาว ปลายมาศ นิกรสุข
11013447 นาย สรสิทธิ์ เสือสกุล
11013448 นางสาว ชนก สิงหแเรือง
11013449 นางสาว ปิยวรรณ ทรัพยแสุวรรณ
11013450 นางสาว สุรีภรณแ แสงสําลี
11013451 นางสาว สุนิสษา แปูนคง
11013452 นางสาว ณัฐชานันทแ ลายเงินมณี
11013453 นางสาว จริาภรณแ โคตรวงศแ
11013454 นางสาว ณฐมน รุงวิตรี
11013455 นางสาว พรพิชา รอดภยั
11013456 นางสาว อริษา ประเสริฐซ่ือ
11013457 นาง จรุณี อินทะกูล
11013458 นางสาว ยวุพร ฐิตธรรมศรีสุข
11013459 นาย วีระยทุธ แยมเกษร
11013460 นางสาว สิตางศุแ การะเกตุ
11013461 นางสาว ฐิตินันทแ ไชยแสง
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11013462 นางสาว หฤทัย หมอมบาว
11013463 นางสาว แครทลียา ทรัพยแสมใจ
11013464 นาย ครรชิตพล อนุมาตยแ
11013465 นางสาว ปุณณารมยแ คําหมู
11013466 นางสาว ชลธิชา อุมอยู
11013467 นาง จรรจนา แสงจารุ
11013468 นางสาว เบญจมาศ นอยเสนา
11013469 นางสาว นัทธิดา ถาจอหอ
11013470 นาง วิพาภรณแ วิริยะศาสตรแ
11013471 นางสาว วรรณนิศา ปานสีใหม
11013472 นาย คมกริช ถีระแกว
11013473 นางสาว สุชานันทแ คงมุณี
11013474 นางสาว กฤตยา เทพแกว
11013475 นางสาว ปิยธิดา บุญมี
11013476 นางสาว พีชญาภา บุราเกษ
11013477 นางสาว อลิษา วงศแใหญ
11013478 นางสาว วรรณวิมล มลการนา
11013479 นางสาว พรพิมล ปานทอง
11013480 นาย ธีระวัฒนแ เหมือนเลา
11013481 นางสาว สรัญญา พิทักษา
11013482 นาย ชินกฤต สวางอัตถากอน
11013483 นางสาว นภาวรรณ เกษวงคแ
11013484 นางสาว มาริษา เงาเรือง
11013485 นางสาว อรุณ ชวยชู
11013486 นาง พยอมไพร วชิรปการ
11013487 นางสาว สมใจ เยน็บํารุง
11013488 นางสาว สุวรรณภรณแ พิลาวุฒิ
11013489 นางสาว พัชนี การไชยแสง
11013490 นาย อนุพงษแ ศิริจนัทรแ
11013491 นางสาว ปิยะนุช อุปละ
11013492 นาง ศิริขวัญ คุมกันนาน
11013493 นางสาว ธันยแชนก สังวรนิตยแ
11013494 นาย ภาณุพงศแ จนัทวงคแ
11013495 นางสาว นิภาพร บุญญา
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11013496 นางสาว วรัญญา อินทะ
11013497 นาย สุทิพงษแ หนูจนัทรแ
11013498 นาง นติยา มิตะมะ
11013499 นางสาว กอบแกว วิยะรันดรแ
11013500 นางสาว อัจฉริยา บุญบํารุง
11013501 นาย ชนากร สิงหแเปี้ย
11013502 นางสาว ธีราพร วังชัย
11013503 นาง มะลิ ชวยนา
11013504 นางสาว ณัฏสมา โชระเวก
11013505 นางสาว ณัฐณิชา เกษรบัว
11013506 นางสาว เกศรินทรแ กุดเปุง
11013507 นาย วัชระ ทรงยศ
11013508 นางสาว สุนันทา หุนกระโทก
11013509 นาย เหมันตแ กลัดแกว
11013510 นางสาว สุวิมล จลุสุข
11013511 นางสาว ประไพพิมพแ อินต฿ะเทพ
11013512 นาย สิทธิโชค ไทรชมภู
11013513 นางสาว อรินดา ไพเราะ
11013514 นางสาว อรปรียา กอบสันเทียะ
11013515 นางสาว อรณิชา ทานันติ
11013516 นาง ณัฐยา แสงสวาง
11013517 นาย ทัดธน ธรรมพร
11013518 นางสาว อัจฉราภรณแ จนิะการ
11013519 นางสาว ขนิษฐา จติราวัฒนแ
11013520 นางสาว มนตรา ปินตาเชื้อ
11013521 นาย นนทวัฒน มีอยู
11013522 นางสาว จรีาภรณแ พรมรัตนแ
11013523 นาย ชาญยทุธ มะโหฬาร
11013524 นางสาว สุกัญญา วิเศษรัมยแ
11013525 นาย กฤษฎา คําจมุพล
11013526 นางสาว อารียแ เสพสุข
11013527 นาย จกัริน สุขขา
11013528 นาย บรรหาร สุขมาก
11013529 นาย คมกริช ทะนะวงคแ
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11013530 นาย เทพทัด เตรียมตัว
11013531 นางสาว สิริรัตนแ เกตุบุญลือ
11013532 นางสาว นฤมล มีเพียร
11013533 นางสาว นงนุช ปร่ิมผล
11013534 นางสาว พัชรา อภยัภกัดี
11013535 นาง ศิรินทิพยแ ซาฟีอีน
11013536 นางสาว สาวิตรี พุมเล็ก
11013537 นางสาว ธัญญา โพธิห์นูด
11013538 นาย ธีรพรรด์ิ โพธิสารพรสกุล
11013539 นาง บังอร บุญตา
11013540 นางสาว อารีรัตนแ ประทุมวัฒนแ
11013541 นางสาว วราภรณแ แบขุนทด
11013542 นางสาว เกศินี หมานหมาด
11013543 นางสาว ภสัธสรณแ สกุลเจริญสิริ
11013544 นางสาว กันยาลักษณแ ปวงสุข
11013545 นางสาว จริญญา จาอาบาล
11013546 นางสาว จริารัตนแ เกษบุรมยแ
11013547 นาย อรรถพล บุญมรกต
11013548 นางสาว เพชรรัตนแ เจริญดี
11013549 นาง ชุติวรรณ ชูยกปิ่น
11013550 นางสาว วัชราภรณแ พรมโคตร
11013551 นางสาว ศิรางรัตนแ สมสกุล
11013552 นางสาว ณิชากร เจริญกิจ
11013553 นางสาว พนิดา มวงชู
11013554 นาย สุเมธ ชูรส
11013555 นางสาว กัญตณา มะโนวัน
11013556 นางสาว อรวรรณ ทองนา
11013557 นางสาว อรทัย ซุนสงคแ
11013558 นาย กัณฑแอเนก กีรติโชติ
11013559 นางสาว ฑิฆมัพร พิพัฒนแอภรัิกษแ
11013560 นางสาว โนรีดา แจมสวาง
11013561 นางสาว สาวิตรี คําชื่น
11013562 นาง ปทุมภรณแ สวางรุง
11013563 นาง ปรึกษา ชวยทอง
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11013564 นาย นปคุณ พุฒซอน
11013565 นางสาว เบญจทิพยแ ศรีวงศแชัย
11013566 นางสาว จฑุาภรณแ หนูสอน
11013567 นางสาว นงลักษณแ สารสี
11013568 นางสาว ดารณี ปานฤทธิ์
11013569 นางสาว เรณู แกวนํา
11013570 นางสาว หทัยรัตนแ วรรณสิงหแ
11013571 นางสาว ปริยากร ภูสุวรรณแ
11013572 นางสาว อังคนางคแ จอยเกิด
11013573 นางสาว อลิสา จนัทรแศักด์ิ
11013574 นางสาว นิสา เชื่อมสุข
11013575 นางสาว อัญชลี เหล่ือมศรีจนัทรแ
11013576 นางสาว อุทัยรัตนแ ทองคําวงศแ
11013577 นางสาว รัตนากร วิเศษชู
11013578 นางสาว วิภารัตนแ บุญนํา
11013579 นาย เฉลียว เฉลิมทรง
11013580 นาย วรชิต เหลืองสนิท
11013581 นางสาว ปทิตตา หมืน่นุปิง
11013582 นางสาว วรรณมณี ชัยพรมมา
11013583 นางสาว มณีฉาย ศรีลาวงศแ
11013584 นางสาว กาญจนา เจริญสุข
11013585 นางสาว นงเยาวแ จนัทรแสุวรรณแ
11013586 นางสาว สุดารัตนแ มุขมา
11013587 นางสาว จริาพร หนูประไพ
11013588 นางสาว โสภนิทรแ คงเอี่ยม
11013589 นางสาว ณัฏฐินันทแ แสนสุทธิ์
11013590 นางสาว ภริูดา สมใจหมาย
11013591 นาย กิตติศักด์ิ วิรุณสาร
11013592 นางสาว มยเุรศ ทารัตนแ
11013593 นางสาว ภญิญาพัชญแ สุธงษา
11013594 นางสาว ชญานแนันทแ จริบูลยแศรี
11013595 นางสาว ชรัณยภทัรแ ประเคน
11013596 นาง สุดารัตนแ พฤกษแเพ็ชรไพศาล
11013597 นางสาว ศิริวรรณ สุขสม
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11013598 นาย อธิคม พรมมหา
11013599 นาง สงางาม บุตรดี
11013600 นางสาว นัตยากรณแ หาญชัย
11013601 นางสาว ธีรารัตนแ โอมาก
11013602 นางสาว พิมาย สิงหแรอด
11013603 นางสาว กาญจนา กระชั้น
11013604 นางสาว ปภาวรินทรแ จนัทรแเพ็ญ
11013605 นาง ดวงใจ สุซึคิ
11013606 นางสาว วรรณนิศา พุมเปี่ยม
11013607 นาง อัญชลิดา เงินสายตา
11013608 นางสาว ซัลมา หูลู
11013609 นางสาว กัญญารัตนแ แกวศิริ
11013610 นางสาว สุจติรา ธรรมมา
11013611 นางสาว จติรา พรมโนภาส
11013612 นาง เอกอนงคแ เจตเขตกรรณแ
11013613 นาย ณัฏฐภมูินทรแ ชุมภแูสง
11013614 นางสาว วิชุตา เพ็งสกุล
11013615 นางสาว จริาพร พัฒนิบูลยแ
11013616 นางสาว จติรานุช จนัทะนาขา
11013617 นางสาว ปริญญา ชินรัตนา
11013618 นางสาว ระเวียง ชินมิตร
11013619 นางสาว วันดี ปใญญาปริยติัคุณ
11013620 นางสาว นัทยา ติดมา
11013621 นางสาว อนุฉรา อินต฿ะพรม
11013622 นางสาว ศิรินภา เมืองมา
11013623 นาย นายพัฒรพี พาที
11013624 นาง ษญาฎา แกวงามสอง
11013625 นาย ทัศนแพล ทองยน
11013626 นาย ขจรศักด์ิ สุขุม
11013627 นางสาว อรพินทแ เกตุแกว
11013628 นาย นายเกรียงไกร วิรัตนแ
11013629 นางสาว อัจฉรา ฟใกพานิช
11013630 นาย วุฒินันทแ มาลีสิม
11013631 นางสาว สุนารี กิ่งยอด
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11013632 นางสาว รุงอรุณ แสงสุขศรี
11013633 นาง อารีรัตนแ ชาวเชียงตุง
11013634 นางสาว ภทัริกา พิริยะภาคยแ
11013635 นางสาว วรรณนา ดีประเสริฐ
11013636 นางสาว สุพัตรา สุนนนาม
11013637 นางสาว รุงนพรัตนแ แสงปลาย
11013638 นางสาว รุงทิวา ธรฤทธิ์
11013639 นางสาว จฑุารัตนแ บัวเนียม
11013640 นาง อัญชลี สาไพรวัลยแ
11013641 นางสาว พัชรี อินใจ
11013642 นางสาว ซูไซนับ ฮอมะแอ
11013643 นาง กนกวรรณ แสงสาคร
11013644 นางสาว นุชสรา พุทธวงคแ
11013645 นางสาว ศันทณา หลิมปใญญา
11013646 นางสาว เพียงรัก ดาวเรือง
11013647 นางสาว ปิยะวัลยแ ตีระภกัด์ิ
11013648 นางสาว นรีภทัร เอียดมุสิก
11013649 นาง พรสวรรคแ พุมเข็ม
11013650 นาย ณัฐดนัย สมใจ
11013651 นางสาว จฬุาลักษณแ คงสมพัฒนแ
11013652 สิบตรี นฤเบศ ชลพรมงคล
11013653 นางสาว อัมรา แยมชู
11013654 นางสาว คัทลียา พลโคกกอง
11013655 จาอากาศตรีหญิง เฟื่องฤทัย ศรีเมือง
11013656 นางสาว ประภสัสร อยูเหยา
11013657 นางสาว วนิดา คุณะ
11013658 นางสาว อรอุมา ซ่ือสัตยแ
11013659 นางสาว วิมลวรรณ นะเจ฿ะ
11013660 นางสาว กาญจนา คําศรี
11013661 นาย ศิวกร นุชเจริญ
11013662 นางสาว ทิพยแวดี ริศจรจาก
11013663 นางสาว ยพุิน ทะนงคแ
11013664 นางสาว ธีราภรณแ แข็งแรง
11013665 นางสาว กาญจนสุดา ทองกระโทก
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11013666 นางสาว สุณียแ ดีจานเหนือ
11013667 นาง จนิตนา นาควิเชียร
11013668 นางสาว ปิยแวรา สระทอง
11013669 นางสาว จริาภรณแ ชิณชาง
11013670 นาย ปรีชา ยทุธบันลือ
11013671 นาย อํานาจ แซล้ี
11013672 นาย วีระยทุธ คณทา
11013673 นางสาว นันทแกมล โหไทย
11013674 นาง ธัญรัตนแ ครํ่าดี
11013675 นางสาว สรรสนียแ ศึกสม
11013676 นางสาว อนงคแพร หุนพวง
11013677 นาย ยทุธนา จนัทรแเผิบ
11013678 นางสาว รัตนา สาระเดช
11013679 นางสาว ธิดารัตนแ พจนแโชติ
11013680 นาย อมรเทพ ชั่งทอง
11013681 นางสาว ปใญญพัฒนแ ประสิทธิเ์ขตกิจ
11013682 นาย กฤษณะ นาคะเสถียร
11013683 นางสาว พัชรนันทแ บัวแกว
11013684 นางสาว วนิดา โปเป
11013685 นางสาว อัมพร เพียสา
11013686 นางสาว ประภาพร คําหุง
11013687 นาย ธันวา โตจั่น
11013688 นาย ธีรพงษแ ปในดิ
11013689 นาย พลวัฏ หลานอย
11013690 นางสาว สมปอง วริวงคแ
11013691 นางสาว พิริยา เทพหินลัพ
11013692 นาย ธัชพล สุดโต
11013693 นาย กวีวรรธกแ วงษแวรรณ
11013694 นางสาว บังอร ชมศรี
11013695 นาย ปภาวิชญแ พิมพา
11013696 นางสาว อภญิญา อยูบุญมี
11013697 นางสาว ปิยะนุช เพ็งพืช
11013698 นางสาว จฑุารัตนแ จนัทนา
11013699 นาย สุทธิพงศแ อยูดวง
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11013700 นาย อาทิตยแ สินสืบผล
11013701 นาย ธรรมนูญ แซขอ
11013702 นางสาว ศิริพรรณ วาทอุดม
11013703 วาที่ร.ต.หญิง แคทรียา ผิวงาม
11013704 นางสาว พรพิมล ไชยพูล
11013705 นางสาว ศรินทิพยแ พรหมสิงหแ
11013706 นางสาว นริศรา ศรีสุระ
11013707 นางสาว ภทัรวดี มิตรแมาศ
11013708 นางสาว อัจชราพร มุงหมาย
11013709 นางสาว สุภาวดี ทําจอม
11013710 นางสาว พรพันธแ มูลสาร
11013711 นาย ธนธัช ยศประดับ
11013712 นางสาว ณัฎฐาภรณแ ไสยศาสตรแ
11013713 นางสาว วิลาวัลยแ สุดทะแสน
11013714 นาย เกษมพฤต รัชตกันทะมูล
11013715 นาง ปนัดดา ดีปใญญา
11013716 นางสาว กมลวรรณ การภกัดี
11013717 นางสาว ทิพวรรณ ฤกษแสุทัศนแ
11013718 นาง นันทพร สายสุวรรณ
11013719 นางสาว จรีะวรรณ สงาบุตร
11013720 นางสาว อัจฉราพร บุญญา
11013721 นางสาว ยพุดี รักษายศ
11013722 นางสาว สาวิตรี สุขเมตตา
11013723 นางสาว นลิน ดาหนองโดก
11013724 นางสาว รัตนาภรณแ ตรีโรจนแ
11013725 นางสาว นภสันันทรแ สินชนะ
11013726 นางสาว กันยา สวางแจง
11013727 นาย เหมรัฐ เกตุแพทยแ
11013728 นาย ธีรภทัร กวางทอง
11013729 นางสาว อิงฤทัย ชินวงคแ
11013730 นางสาว อริสา อุชุภาพ
11013731 นางสาว ดุษฎี ต้ันสมเสน
11013732 นางสาว เกตุมนี คูณกลาง
11013733 นางสาว จนัทรา จนัเทวี
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11013734 นางสาว สุพิชญา หมอโอสถ
11013735 นางสาว ปารณียแ สวยลึก
11013736 นางสาว จฑุามาศ กรงทอง
11013737 นาย มงคล วงษแสูงเนิน
11013738 นางสาว พัชราภรณแ ถี่ถวน
11013739 นางสาว ณัฐณิชา ศรีปินตา
11013740 นางสาว จนิตนา กาดีวงศแ
11013741 นางสาว ชุติมา ชาลี
11013742 นางสาว นางสาววรรณพร อินทรแหมืน่ไวย
11013743 นาย สายณั คุมวงษแ
11013744 นางสาว มารีเยาะ นะดือรานิง
11013745 นางสาว มณีรัตนแ ศรีษะธาตุ
11013746 นางสาว กรณิการแ คุมวัตร
11013747 นางสาว จอมขวัญ ธนบัตร
11013748 นางสาว นิภาภรณแ แกวอุดร
11013749 นางสาว เบญจวรรณ ภมูี
11013750 นาย แทนจแ คณะนาม
11013751 นางสาว บุษยา มีสมบัติ
11013752 นางสาว ดวงธิดา จติหมัน่
11013753 นาย วิเชียร ประสงคแทรัพยแ
11013754 นางสาว อรพิน แสนมี
11013755 นางสาว ณัฐสุดา ปาละลักษณแ
11013756 นางสาว กรรทิมา อยูเยน็
11013757 นาย คุณพงษแ ตันมิง่
11013758 นางสาว นิภาภรณแ สรอยศรี
11013759 นางสาว กาญจนา จลุบุตร
11013760 นางสาว ปาริตา โมลี
11013761 นาย จริายทุธ ทศมาศ
11013762 นาย ธันญา หลาบหนองแสง
11013763 นางสาว พรพรรณ คําอาจ
11013764 นางสาว จนัทรแจริา ฤาชา
11013765 นางสาว นันทแนลิน หะยะ
11013766 นางสาว สุธีรา เผือกนาค
11013767 นางสาว อนุชิดา แสงออน
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11013768 นางสาว ศิริพร เหลาเพ็ง
11013769 นาง กฤษฎิล์ภสั วัชรปภานันทแ
11013770 นาย วัชรินทรแ อินทมาน
11013771 นางสาว ปทุมวรรณ นามวงคแ
11013772 นาง เปมิกา หนูสี
11013773 นาย วีระศักด์ิ นวนเกษา
11013774 นางสาว ลดาวัลยแ ยนืยงคีรีมาศ
11013775 นาย ภานุพัฒนแ อัมพรมหา
11013776 นาง เกษรา ปิ่นปูอง
11013777 นางสาว ศุภนุช สินปรุ
11013778 นาย ฐิติเทพ ชาวนาดอน
11013779 นาย พัทธรพงษแ มหาวรรณแ
11013780 นางสาว เสาวลักษณแ ตระแกวจติร
11013781 นางสาว ภรีณียแ มีบุญ
11013782 นางสาว ประภาพร เพ็งผาน
11013783 วาที่รอยตรีหญิง สุภาภรณแ ทองแตง
11013784 นางสาว จริาวรรณ พัดจนัทรแหอม
11013785 นางสาว กัญญพร ทนันชัย
11013786 นางสาว สุรัตนแดา จอมทะรักษแ
11013787 นางสาว สุพิชฌายแ พรมมี
11013788 นาย สมชาย กลัดปูอม
11013789 นางสาว ปใญจมา แสงสุวรรณ
11013790 นางสาว ปิยะวดี เผดิมผล
11013791 นางสาว เพิ่มทรัพยแ เอ็นมาก
11013792 นาย ปฏเิวช ชนูนันทแ
11013793 นางสาว จริารัตนแ เทพศรี
11013794 นางสาว ภาวิณี มังบัว
11013795 นางสาว มาซนิง เปาะแม
11013796 นางสาว สายฝน เตือนใจ
11013797 นางสาว สาวิณี อินทรแแจง
11013798 นางสาว นวรัตนแ พรมดี
11013799 นาง อาภารัตนแ ทิพยแมณเฑียร
11013800 นางสาว มณีรัตนแ สมัครสมาน
11013801 นางสาว ธัญญาภรณแ สองแสงกลา
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11013802 นางสาว ประภาพร พรพระสงคแ
11013803 นางสาว อรนลิน พรหมมาศ
11013804 นางสาว พัชราภรณแ สุขเมือง
11013805 นางสาว ปาริฉัตร สาริกา
11013806 นางสาว นัยเนตร กล่ินขจร
11013807 นางสาว รัชดาพร กล่ินจนัทรแ
11013808 นางสาว พรนภา สีหะไตรยแ
11013809 นางสาว จนัทิมา แสงจนัทรแ
11013810 นางสาว นฤมล สุภาพกุล
11013811 นางสาว ณัฐณิชา สุขศรี
11013812 นางสาว อิสรียแ กอมณี
11013813 นางสาว นัฐกานตแ ศูนยแสําโรง
11013814 นางสาว พัฒนฉัตร มิง่รัตนา
11013815 นางสาว มณฑิญา ทองจําปา
11013816 นางสาว ชุติมา ปากชิน
11013817 นางสาว วาสนา เอื้อนไธสง
11013818 นางสาว ศุภรรนิการแ เคามูล
11013819 นางสาว ณัฐดา สุทัศนแ
11013820 นางสาว เรวดี อวมประเสริฐ
11013821 นางสาว ธิดารัตนแ อุตสาหแการ
11013822 นาง สุกัญญา คําฉิม
11013823 นางสาว พรรณเพ็ญ สุนทรนันทแ
11013824 นางสาว รอซีดะ แวอุเซ็ง
11013825 นางสาว กุมุทินี บุญหลง
11013826 นางสาว สุพรรณษา ลีเฮียง
11013827 นางสาว พิรุณยพุา ธาดาวัฒนกุล
11013828 นางสาว ปวีณา โชติธนภาคยแ
11013829 นางสาว กนกวรรณ กาเกษ
11013830 นาย นิวัฒนแ ผลอําไพ
11013831 นางสาว มัญชุพร นาคีเภท
11013832 นางสาว พิไลวรรณ โชควิเศษชัยสิทธิ์
11013833 นางสาว ยพุา ชัญถาวร
11013834 นางสาว ธวารัตนแ สุวรรณกาศ
11013835 นางสาว ปาริชาติ สุขะ



 - 114 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

11013836 นางสาว กาญจนา สุดสมพร
11013837 นางสาว ณัฐมน สวายประโคน
11013838 นางสาว สุทธิยา ชูเอียด
11013839 นางสาว ดวงพร พลอยละหาร
11013840 นางสาว พันทิวา คุตวัน
11013841 นางสาว พรสุดา วาหะรักษแ
11013842 นางสาว อําภรณแ สงคง
11013843 นางสาว นางสาวสุวลี ทูลเพิ่ม
11013844 นางสาว น้ําออย คล่ีภษูา
11013845 นางสาว ณิชานันทนแ ทาวแพทยแ
11013846 นางสาว มัทรินทรแ มิกราช
11013847 นางสาว บุหลัน บุษบานนทแ
11013848 นาย โรจนะ เพิ่มพูล
11013849 นางสาว ธิดารัตนแ มีสวัสด์ิ
11013850 นางสาว สรินนา รมโพธิเ์ยน็
11013851 นางสาว ดวงจนัทรแ อุดเต็น
11013852 นาย บัณฑิต ธรฤทธิ์
11013853 นาย บุญเลิศ รัตนธานี
11013854 นางสาว วิภาพร ศรีศักด์ิ
11013855 นาย จตุรวิทยแ วงษาเวียง
11013856 นาย ธนกฤต สมมาศ
11013857 นาย นําโชค หมัน่ทํา
11013858 นางสาว หทัยรัตนแ ยะทุงตัน
11013859 นางสาว วดี สายหงษแ
11013860 นาย ธงเทพ สรรธนสมบัติ
11013861 นาย กระจาง ปองบุญเกษม
11013862 นางสาว กาญจนา บุญรอด
11013863 นางสาว อรุณี ศรีชุมพล
11013864 นางสาว ศิริวรรณ สุภมนตรี
11013865 นางสาว อรวรรณ จํานงคแรัสมี
11013866 นางสาว ทริชา กถนานนทแ
11013867 นางสาว เกษร ระมัง่
11013868 นางสาว นันทภรณแ คําปลิว
11013869 นางสาว จนิตนาพร เหลาราษฎรแ
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11013870 นางสาว ประภสัสร กิจโรณี
11013871 นางสาว อริยา สุภยีแ
11013872 นางสาว จริาภรณแ กอนสมบัติ
11013873 นางสาว กนกวรรณ ภลํูาแกว
11013874 นางสาว จฑุามาส วงศแแกว
11013875 นาง มนัสนันทแ วงศแบาชุมโชค
11013876 นาย นายชัยชาญ ตอมคํา
11013877 นางสาว ณันฐแณภทัร โคตรสาลี
11013878 นางสาว สุปริญญา พลคลาย
11013879 นางสาว พิมลพร มาตรา
11013880 นาง ศุภลักษณแ ลาภศิไรวิณศแ
11013881 นางสาว ปิยะมาศ ไชยอินถา
11013882 นางสาว สุดารัตนแ มีชํานาญ
11013883 นางสาว กัญญแณณัฏฐแ อยูเจริญ
11013884 นางสาว กัญยาณี เพียปลัด
11013885 นางสาว ดุจเดือน คงสามารถ
11013886 นางสาว ณิชชา พรหมธิราช
11013887 นาง วรรัตนแ วงษแอนันทแ
11013888 นางสาว วิราวรรณ ปลัดทวม
11013889 นางสาว วิภาดา แซวอง
11013890 นางสาว ปริญญาภรณแ แสนวัง
11013891 นาง ศุภจริา ผาพรม
11013892 นางสาว วิไลวรรณ ยิ้มเพชร วิไลวรรณ ยิ้มเพชร
11013893 นางสาว นันธิดา จนัทรแนวล
11013894 นางสาว สุนันทา พิลาวุธ
11013895 นางสาว ดวงนภา ศรีทอง
11013896 นาย วีระยทุธ บุญยก
11013897 นางสาว สิริพร กล่ินสุคนธแ
11013898 นางสาว วิภาพร ดาสุวรรณ
11013899 นางสาว กมลกิจ จติรามาศ
11013900 นางสาว สุพัตรา ขอมกระโทก
11013901 นางสาว สริตา ถาวรจนัทรแ
11013902 นางสาว ชาริกา สารฝใ้น
11013903 นางสาว ชนนิกานตแ กอฟู
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11013904 นางสาว ชัชนิตยแ แซยั่น
11013905 นางสาว จริาพร ชูเชิด
11013906 นางสาว สุวิมล วัตตธรรม
11013907 นางสาว ศิริวรรณ จนัทรแศรี
11013908 นางสาว ศิริวิมล วงเส
11013909 นางสาว วิชชากร คัณทักษแ
11013910 นางสาว จดิาภา ชางเชื้อ
11013911 นางสาว อาทิตยา อาจหยดุ
11013912 นางสาว มัณฑณา เชียงกา
11013913 นางสาว อรวรรณ ฟุูงพิทยา
11013914 นางสาว พนิดา แข็งธัญญกิจ
11013915 นางสาว ชญานุช พุทธรักษแ
11013916 นาง รสสุคนธแ ชมเจริญ
11013917 นางสาว เพ็ญพร สีสัน
11013918 นางสาว ยภุาวรรณ พาลึก
11013919 นาง กรณแวรัญญา แกวสุวรรณแ
11013920 นางสาว พัชรี อุตมา
11013921 นาย วีระยศ ยะปะนันทแ
11013922 นาย สุชาติ กงแกว
11013923 นางสาว วราภรณแ กิจเบ็ญจะ
11013924 นาง รุจจเิรข จําปาจนี
11013925 นางสาว ธิดารัตนแ เจริญสุข
11013926 นางสาว ชนิสรา ยอดมณี
11013927 นางสาว เขมจริา กลํ่ามาศ
11013928 นางสาว ณัฐพร เยน็ประเสริฐ
11013929 นาย ธีรพงษแ คงไกรกลา
11013930 นาง อรอินทุแ เพิ่มทรัพยแ
11013931 นาย ศรายธุ วงษแกรวรเวช
11013932 นาง ยภุาลักษณแ ทองจุน
11013933 นางสาว นลินรัตนแ หงษแทอง
11013934 นางสาว สุทธิษา ทองกลับ
11013935 นาย พงศกร ทองนํา
11013936 นางสาว วรญา เดชาภรีูกุลธร
11013937 นางสาว ไซนับ มะแซ



 - 117 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

11013938 นาย มนัสชนก มังกรพิศมแ
11013939 นางสาว ดารุณี สะอะ
11013940 นาย ภเูบต เฝูาทรัพยแ
11013941 นางสาว พัชรี นวลศรี
11013942 นางสาว ศุภสุตา หนูบุญ
11013943 นางสาว จารุณี ถิระศิลป
11013944 นาย คมพัชญแ โชติยากรจติสิริ
11013945 นางสาว พันทิวา ปุุนแสง
11013946 นางสาว สวนียแ ออนสุวรรณแ
11013947 นาง วารุณี ธราวศิน
11013948 นางสาว อรวรรณ พวงทอง
11013949 นาย นพดล ศรธนู
11013950 นางสาว ปาณิสรา ศรีเกตุ
11013951 นางสาว ณัฏฐวรรณแ แกวดี
11013952 นางสาว วิภาวรรณ สังขะเวช
11013953 นางสาว ชาลินี มาศวันดี
11013954 นาง นูรีซัน อียา
11013955 นางสาว มุกดา ยลัญสัจจา
11013956 นาง รัตนา โสภาพล
11013957 นางสาว ชนนิกานตแ สุวรรณสุนทร
11013958 นางสาว ศิริรัตนแ รามจกัรแ
11013959 นางสาว พเยาวแ ดอนประศรี
11013960 นางสาว สายรุง ปุูมไสว
11013961 นางสาว มนตแนิภา บุญสุภา
11013962 นาย ภาณุวิชญแ ปานพวงแกว
11013963 นางสาว สาวิตรี ศรีบุญเรือง
11013964 นางสาว ธิติยา สุขี
11013965 นางสาว จรีนันทแ ณติณโภคินันทแ
11013966 นางสาว เบญจรัตนแ ผิวทอง
11013967 นางสาว อรวรรณ ภนูาโคก
11013968 นาง กาญจนา กระแสบัว
11013969 นาย เสกสรรคแ สายออน
11013970 นางสาว รติพร อุทัยอินทรแ
11013971 นางสาว จนิดารัตนแ จนิตนา
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11013972 นางสาว กิติยา หมัดเสริมสิน
11013973 นาย จตุพร คําบอนพิทักษแ
11013974 นางสาว แววตา เชาวรักษแ
11013975 วาที่รอยตรี สาทิต เปรมปรี
11013976 นางสาว ปุญญิสา นภาผองใส
11013977 นางสาว เกศนภา พันธแเลิศ
11013978 นาย ปใญญา สุมมาตยแ
11013979 นางสาว จฑุามาศ คะโลรัมยแ
11013980 นางสาว ภทัทิยา ศรีสุวรรณ
11013981 นาย นภทัรแ สุมาลา
11013982 นางสาว อรุณี อวนศรี
11013983 นางสาว สุรียแพร คงสี
11013984 นางสาว ทัศนียแ ดีพี้
11013985 นางสาว ลดารัตนแ แดนดงเมือง
11013986 นางสาว กมลทิพยแ คุมพิทักษแ
11013987 นาง รุจภิา จนัทรรักษแ
11013988 นาย นรินทรแ ธรฤทธิ์
11013989 นางสาว ภทัรสุดา อุนสกล
11013990 นางสาว สุดารัตนแ บัวทอง
11013991 นางสาว ภษร วรรณเวช
11013992 นางสาว จริาภรณแ ธาตุดี
11013993 นางสาว กานดา ณ วิเชียร
11013994 นางสาว ดาวัลยแ รอดปรีชา
11013995 นางสาว สุรีรัตนแ ดุนโคกสูง
11013996 นางสาว ภควดี นิ่มชื่น
11013997 นาย ศรายทุธ ฮุงหวล
11013998 นาง มณฑกา รัตนโสภา
11013999 นาย วุฒินันทแ เพชรอารีลักษแ
11014000 นางสาว จฑุามาศ สวัสด์ิวงษแ
11014001 นางสาว ปิ่นฟูา ศรีเมือง
11014002 นางสาว อัญพัชญแ สิริรัฐเตชาภทัรแ
11014003 นางสาว กรรณิการแ ภกัดีสุจริต
11014004 นางสาว ปานทิพยแ กลากระโทก
11014005 นางสาว นารินาฎ ปในดวง
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11014006 นางสาว ภทัราวดี เชื้อคําฮด
11014007 นางสาว มณทิรา แดงทาขาม
11014008 นางสาว นันธิชา ชุดใหม
11014009 นางสาว จฑุามาศ พิมพาด
11014010 นางสาว พัชราภรณแ โอชติน
11014011 นางสาว พิมพแนิภา วัฒนกุล
11014012 นางสาว สุกัญญา สุคํา
11014013 นาง ยภุาวดี อินประโคน
11014014 นางสาว ฐิตินันทแ ฉาไธสง
11014015 นางสาว สุธิกานตแ สิงหแใจ
11014016 นางสาว สุภาพร ศรีมะเริง
11014017 นางสาว อนงคแ โมลานิล
11014018 นางสาว จริอัญญแชญานแ ณระนอง
11014019 นางสาว ณัฐณิชา อังคะณา
11014020 นางสาว นฤมล ภรูะอินทรแ
11014021 นาง พิกุลวรรณ ปใญญานวล
11014022 นางสาว ยพุิน แกวพันธุแศรี
11014023 นาย อาคม ไตรรอด
11014024 นางสาว วรรณศิริ พรมสูตร
11014025 นาย พีระพล จกักิตติ
11014026 นางสาว ชนิดา ยอดเอี้อ
11014027 นางสาว ปิยะนุช ทามแกว
11014028 นาง เปรมพร บุญชวย
11014029 นางสาว สุเรขา ไพหนูสี
11014030 นางสาว เจตตสุภา ผลปาน
11014031 นางสาว เสาวเพ็ญ ออนชื่นจติร
11014032 นางสาว กนกวรรณ นิลสังขแ
11014033 นางสาว วริศรา แผนพานิช
11014034 นางสาว นัฏภสั แทนเพชร
11014035 นาย นพพร นพรัตนแ
11014036 นางสาว สุภสัรีญา มิหิสุต
11014037 นาง ณัฐธิดา ขวัญติง
11014038 นาย สุวิทยแ เข็มทอง
11014039 นาง จรีพร สุวรรณโรจนแ
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11014040 นางสาว ดาวเรือง เรืองมนตรี
11014041 นางสาว ขนิษฐา ศิริภทัราวัฒนแ
11014042 นางสาว เสาวภา คงแกว
11014043 นางสาว เรวดี นิขัน
11014044 นางสาว นูรฮายาตี ลีฆะ
11014045 นางสาว นุสรา แสนสีหา
11014046 นางสาว พีรญา สุขนิสัย
11014047 นางสาว อรณียแ อินทฤทธิ์
11014048 นางสาว สุรัสวดี วิสา
11014049 วาที่ ร.ต.หญิง ตรีรณา มารัตนแ
11014050 นาย ภณ นาคเสนียแ
11014051 นางสาว สุมิตตา แจมผล
11014052 นาง ญาณิน อัตติลากุล
11014053 นางสาว โชติกาญจนแ เกชุน
11014054 นางสาว อันธิกา บุญตา
11014055 นางสาว วลัยกร อินทชื่น
11014056 นางสาว รุงนภา เมืองอินทรแ
11014057 นาง ธมลวรรณ แกวอาณา
11014058 นางสาว พรพิมล คุณนุช
11014059 นางสาว จฑุามาส แกวสุข
11014060 นางสาว ดาราขวัญ แสนคํา
11014061 นางสาว พิมพแลดา ราชรามทอง
11014062 นางสาว วิภาภรณแ ทาทิตยแ
11014063 นางสาว ศิริรัตนแ ประสบผลเพิ่ม
11014064 นางสาว รสสุคนธแ ทาจง
11014065 นางสาว วรรณิภา ขําอิงคแ
11014066 นางสาว วิภารัตนแ ปรางศรี
11014067 นางสาว สุพัตรา ยานะสอน
11014068 นางสาว ทิพวรรณ งอยภธูร
11014069 นาง จรัญญา เสงอิ่ม
11014070 นางสาว ปใทมพร อิ่มเอิบ
11014071 นาย ชินราช ถนัดชาง
11014072 นางสาว นันธิดา ไรสงวน
11014073 นางสาว ปรัชญา ถาพร
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11014074 นางสาว โสภดิา บุญศักด์ิ
11014075 นาย รวีโรจนแ สุระคําแหง
11014076 นางสาว นภาวรรณ โสนเสง
11014077 นาย อรรถวัฒนแ พุทธวงศแ
11014078 นางสาว พัชราภรณแ นาคํา
11014079 นางสาว สิริวิภา ชมเมิน
11014080 นางสาว โศจรัิตนแ เสาวคน
11014081 นางสาว สุวรรณี ไตรเนตร
11014082 นางสาว มานิตา เกื้อสกุล
11014083 นางสาว บุษบา ดีเพิ่ม
11014084 นางสาว มาลินี สังวาลยแ
11014085 นางสาว ทัชนิดา มีชาลี
11014086 นาย ชัยวัฒนแ เนตรถาวร
11014087 นาง ปรียา เทพสง
11014088 นางสาว ไปรยา ภทัรกุลวรโชติ
11014089 นางสาว สุรีพร กองแกม
11014090 นางสาว ชุลีพร ทองยิ้ม
11014091 นางสาว สุดารัตนแ จนัทสงคแ
11014092 นาย ภาคิน พลแพงขวา
11014093 นางสาว วราภรณแ ตุมจอย
11014094 นางสาว พนิดา มะเด่ือ
11014095 นางสาว อารยา อุบลบาน
11014096 นางสาว พิชญธิดา ยมนา
11014097 นางสาว วิไลพร ศรีบัวออน
11014098 นางสาว ปวริศา เมธารุจโิรจ
11014099 นางสาว อรวรรณ สุเหงา
11014100 นางสาว สุกัญญา ตระกูลโตนิยม
11014101 นาง กัลยาณี สุขโข
11014102 นางสาว อธิชนัน เหลือพงษแ
11014103 นางสาว เกษร คงนุน
11014104 นางสาว วรนันทแ บุญธรรม
11014105 นางสาว ฐิติมา จนิดาสวัสด์ิ
11014106 นางสาว พัชรี ดีเจริญ
11014107 นางสาว กุลวริยา กุศลพรสราง
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11014108 นางสาว เปมิกา อินทรแแกว
11014109 นาย มาตร วงคแแกว
11014110 นางสาว ดรุณี พันธุแคุมเกา
11014111 นางสาว ชัชชฎามาศ ไทยสันทัด
11014112 นางสาว กันยารัตนแ สารีพันธแ
11014113 นางสาว ศิริวรรณ มารัตนแ
11014114 นางสาว กัญญาภคั ทองพอคา
11014115 นางสาว อาซีเย฿าะ อาแว
11014116 นางสาว ธันยแชนก จี้อินทรแ
11014117 นางสาว ศิรินันทแ ภโูทถ้ํา
11014118 นางสาว เปมิกา ดวงศรีพัฒนแ
11014119 นางสาว  ํธนัญญา ไชยเทศ
11014120 นางสาว ธนัชพร แสงหมอ
11014121 นางสาว นัทธแหทัย เซงฮวด
11014122 นางสาว พัชรินทรแ ฮุยพิทักษแ
11014123 นางสาว รัตติกาล คํามุกชิก
11014124 นางสาว ณัฐวรรณ อันทลาภี
11014125 นาย สุรเชษฐแ สุขสา
11014126 นาย ณัฐพงศแ พลแสน
11014127 นางสาว ณัฐกานตแ เรียงผา
11014128 นางสาว สุตาภทัร การินทรแ
11014129 นางสาว พันธิพา เอี่ยมทรัพยแ
11014130 นางสาว สุริณี ปิ่นบัว
11014131 นางสาว เยาวเรศ สนใจ
11014132 นางสาว วาสนา แถมนามโฮง
11014133 นาย อริยแธัช พุฒิวัฒธนานนทแ
11014134 นาง พจนียแ สัมฤทธิริ์นทรแ
11014135 นางสาว ภารดี ศรีชุม
11014136 นางสาว อรุณฉาย ขบวน
11014137 นาย สิทธิโชค อินยศ
11014138 นางสาว นงลักษณแ จํานงคแ
11014139 นางสาว ชลลดา สุขโขมีทรัพยแ
11014140 นางสาว สุพรรณิการแ ชัยณรงคแ
11014141 นางสาว วนาลี นักจะเข
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11014142 วาที่รอยโท พัทธแชลิต เจตธํารง
11014143 นางสาว เยาวลักษณแ ทองอิฐ
11014144 นางสาว ปวีณา บุญสูง
11014145 นางสาว สุรียแรัตนแ ตรีมงคล
11014146 นางสาว มุกดารัตนแ ชีวบันเทิง
11014147 นางสาว วัชราภรณแ ศุภสุข
11014148 นางสาว ณัฏฐนันทแ จนัเคร่ือง
11014149 นางสาว ศวรรยา เกิดขุมทอง
11014150 นางสาว วันทนียแ เมฆกิจ
11014151 นางสาว อังคณา เบิกบาน
11014152 นางสาว สุกฤตา เคนหาญ
11014153 นางสาว ไอยลดา นิยมสุข
11014154 นาง อรทัย ภบูุตรตะ
11014155 นางสาว จนัทรแพร มาลัยทองแกวสุภา
11014156 นางสาว ฑรีณรา ปิยะเลิศ
11014157 นางสาว วาสนา พระภเิภก
11014158 นางสาว รุงทิวา ชะบา
11014159 นางสาว เบญจมาศ คําแสน
11014160 นางสาว ปิญชานแ อุปราช
11014161 นางสาว ธารารัตนแ ทูลไธสง
11014162 นาย พงษแ ทองนาคอารักษแ
11014163 นาย ณัฐพล จนัทรแเสง
11014164 นางสาว อนุชสรา เนียมคนตรง
11014165 นางสาว สุภาพัธทแ แทงทอง
11014166 นางสาว นทัสนันทแ ราชโพธิศ์รี
11014167 นางสาว สุธาสินี สุทธาชัย
11014168 นางสาว อาภานาฏ นครราช
11014169 นาย สมชาย สะภานิล
11014170 นาย ไพบูลยแ พลชนะ
11014171 นางสาว ณัชชา อภสิิริคุณาธิป
11014172 นางสาว บุญญาภา แกวมงคล
11014173 นาย อานนทแ กระเซ็น
11014174 นางสาว วรางคณา จนัทะสีลา
11014175 นาย วรวิช วิเศษพลกรัง
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11014176 นางสาว นางสาวจอมจรีุยแ ชัยทอง
11014177 นาง อรุณวรรณ บุญขํา
11014178 นางสาว จนัทิมา สรางการนอก
11014179 นางสาว น้ําผ้ึง ชุมแชม
11014180 นางสาว แพรวา แกวศรี
11014181 นางสาว น้ําออย ศรีรักษา
11014182 นางสาว อมรรัตนแ นภาพงษแ
11014183 นางสาว มินตรา ไชยชมภู
11014184 นางสาว สุกัญญา เรืองศรีจนัทรแ
11014185 นางสาว ณัฐกาณตแ หล่ืมสืบ
11014186 นางสาว อัญญาภา กมลสิน
11014187 นางสาว นาตยา เรืองเยน็
11014188 นางสาว วราภรณแ บุญวาสนา
11014189 นางสาว สุภาวดี แทนเกิด
11014190 นางสาว ธวรรณแณัธ แกวทอง
11014191 นาย ณัฐณรงคแ ไวปใญญา
11014192 นางสาว กมลนันทแ พันธแศรี
11014193 นางสาว จนิตนา ลวนงาม
11014194 นางสาว สุจติรา ผาบชมภู
11014195 นางสาว เสาวณียแ เซงกั้ว
11014196 นางสาว สนธยา ชอบแตง
11014197 นางสาว อชิรญา หร้นเลิศ
11014198 นางสาว ประภาภรณแ วิเชียรรักษแ
11014199 นางสาว อัจจมิา เมงเล่ียม
11014200 นางสาว วิภา เรียงชอ
11014201 นางสาว อนุตรา พานิชกรณแ
11014202 นางสาว วราภรณแ คําสีดา
11014203 นางสาว ณัชชา พูลมา
11014204 นางสาว จํานงคแ สาลีวงษแ
11014205 นางสาว กัญญณัช รอดเทศ
11014206 นางสาว ธัญญรัตนแ คงกระบิล
11014207 นางสาว ผกามาศ คําลอย
11014208 นางสาว วราภร เพชรอินทรแ
11014209 นางสาว เมธิณี ทองนาวี
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11014210 นางสาว เนตรนภา แยมแกว
11014211 นาย วีรศักด์ิ คําชาย
11014212 นางสาว จอมขวัญ เกตุสุรินทรแ
11014213 นางสาว พลอยนภสั ออนปานนิล
11014214 นางสาว ธันยาภทัรแ จารุวัฒนแธนาพล
11014215 นางสาว อุษา สุภทีวี
11014216 นางสาว เบ็ญญทิพยแ เยน็รัมยแ
11014217 นาง นิตยา อัศวภมูิ
11014218 นางสาว สุภคัญาดา ปานทอง
11014219 นางสาว ณัฐญา ประมูลวงษแ
11014220 นางสาว จฬุาลักษณแ จนัทรัตนแ
11014221 นางสาว สุภาวดี หนูนิล
11014222 นาย เมธาสิทธิ์ อภสิกุลโรจนแ
11014223 นางสาว กนกวรรณ ศรีเพชร
11014224 นางสาว ธัญญลักษณแ โพธิสุ์วรรณ
11014225 นางสาว วาสนา บํารุง
11014226 นาย ชาญณรงคแ แจมจนัทรแ
11014227 นางสาว ชัญญณัท ถนอม
11014228 นางสาว อนัญญา คงแสนคํา
11014229 นางสาว กาญจนา เบ็นกะซันมะหมัด
11014230 นางสาว พัชรียา สอนดี
11014231 นาง วรานันทแ วงษาศรี
11014232 นางสาว สรัลดา ศรีสมัย
11014233 นางสาว วิไลลักษณแ พินิจดวง
11014234 นาย วิทยา สมสุข
11014235 นางสาว วลุนยพุา ประกาลัง
11014236 นางสาว สุดารัตนแ สุภาโสตรแ
11014237 นางสาว กฤษณวรรณแ กังแฮ
11014238 นางสาว ยพุเรศ พิมดี
11014239 นาง พัชญา กูกองเกียรติ
11014240 นางสาว วรรณิศา เอียดทอง
11014241 นางสาว สหฤทัย สมประเสริฐ
11014242 นางสาว อาภาภร สุโพธิ์
11014243 นางสาว สุกัญญา แทวกระโทก
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11014244 นางสาว ภริมยแพร แจงมงคล
11014245 นางสาว กมนธวรรณแ เจริญทรัพยแ
11014246 นาย จกัรินทรแ พัทยาดล
11014247 นาย ฐานิกร สุวรรณโคตร
11014248 นางสาว ฉัตรมณี วงศแคําจนัทรแ
11014249 นางสาว จรัสศรี ฤทธิธรรม
11014250 นาง นงนุช สิงหแพิลา
11014251 นางสาว สุภาภรณแ พิมอักษร
11014252 นางสาว เบญจพร ประจติร
11014253 นางสาว จติราพร หมัดเจริญ
11014254 นางสาว เกวลิน สุวรรณ
11014255 วาที่ ร.ต.หญิง กมลชนก ซอมน
11014256 นางสาว อรุณี แปูนนอก
11014257 นางสาว สุภาพร วรรณภมูิ
11014258 นางสาว พเยาวแ แจมจํารัส
11014259 นางสาว ชลธิชา ไผโสภา
11014260 นางสาว ชนิดาภา มุสิกวัตร
11014261 นางสาว อาภาภรณแ กิติรัตนแ
11014262 นางสาว ภควรรณ รัตนเครือ
11014263 นางสาว กัญญแฐญาณแ วงคแไชย
11014264 นางสาว หนึ่งฤทัย อินทมาตร
11014265 นางสาว ชานิภา อมรรัตนแ
11014266 สิบเอก วรโชติ ทัพกระจาง
11014267 นางสาว คณิตตา บุญสุข
11014268 นางสาว เมธาวี ทวมบํารุง
11014269 นางสาว กิติยา มีดวง
11014270 นางสาว กิตติมา วรรณโสภณ
11014271 นางสาว นภษร โชคชนะภยั
11014272 นางสาว มยรีุ เทพิกัน
11014273 นางสาว ฐิตานันทแ หะยตีาเย฿ะ
11014274 นางสาว วชิราภรณแ วงษแเทศ
11014275 นางสาว วราภรณแ พันธุแพืช
11014276 นางสาว นงนุช โตลอย
11014277 นาย อดิพัชร พาสุนันทแ
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11014278 นางสาว รัชภร ศรีพรหม
11014279 นางสาว ปวีณา พุฒิชาติ
11014280 นาง พิธัญญา ลอสีเมฆ
11014281 นางสาว วรรณิกา เจริญสิทธิ์
11014282 นางสาว ศิริรัตนแ บรรลือทรัพยแ
11014283 นางสาว ยพุารัตนแ สนธิสัมพันธแ
11014284 นาย อนุสิทธิ์ ขวัญชื่นใจ
11014285 นาย กุลเดช อุบลสุวรรณ
11014286 นางสาว ศิรัญญา ยามาลูดิง
11014287 นางสาว วราภรณแ ชูแสง
11014288 นางสาว สาวิตตรี สิงหแปอง
11014289 นางสาว กุลภสัสรแ แกวมา
11014290 นาย อภสิิทธิ์ ธนูธรรมาคุณ
11014291 นางสาว กิ่งกาญจนแ สวนเส
11014292 นางสาว สุพัตรา สุวรรณชาติ
11014293 นางสาว สายใจ ศรีสุขใส
11014294 นางสาว เพ็ญศรี โพธิช์ัยรัตนแ
11014295 นางสาว เยาวลักษณแ ภชูํานิ
11014296 นางสาว วัชรี บํารุงรัตนแ
11014297 นางสาว ภชัรินทรแ สีหลวงเพชร
11014298 นางสาว อวยพร บุญฤทธิ์
11014299 นาง กนกวรรณ นวลศรี
11014300 นางสาว ณัฐณิชา เสือกระจาง
11014301 นางสาว ณัฐชยา เพ็งสา
11014302 นางสาว วราภรณแ นามศรี
11014303 นางสาว สวรรยา พูลสุขเสริม
11014304 นางสาว มินตรา ภาชนะ
11014305 นางสาว กัญพัชรแ ตาแสง
11014306 นางสาว สุภาวิณี โสภากัน
11014307 นางสาว โชติกา ภูพัทนแ
11014308 นางสาว วนิดา ออนเกิด
11014309 นางสาว ศ้ิริรัตนแ ขันตี
11014310 นางสาว น้ําออย สลับสี
11014311 นางสาว ประโลมรัตนแ ศรีเมือง
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11014312 นางสาว กิตติยา ราตรีสุข
11014313 นางสาว สุวิมล แกนแกว
11014314 นางสาว พัชรี ศรีรักษแ
11014315 นาย จกัรชัย รังวัดสา
11014316 นาย ฐิติพล รักวิจติรศิลป
11014317 นางสาว จญิาดา ประเทืองเศรษฐแ
11014318 นาย ทศพล สัมฤทธิ์
11014319 นางสาว อรอนงคแ ศุภนาม
11014320 นาย ธนาพันธแ้ ประดิษฐแมนตแ
11014321 นางสาว จริาภรณแ เล็กเจริญศรี
11014322 นาย ดนัยเดช สกุณา
11014323 นางสาว สิรินทรา แสงศรีเนตร
11014324 นางสาว นภคั จนัทรแเจริญ
11014325 นางสาว วิไลรัตนแ วงศแภาคํา
11014326 นางสาว ปิยนุช บุญสวาง
11014327 นาย สุพจนแ นนทแตรี
11014328 นางสาว อัญชิตา บุญยนื
11014329 นางสาว พัชรา พัดจนัทรแหอม
11014330 นางสาว นงคแเยาวแ สวางโคตร
11014331 นางสาว คัคนนันทแ พวงสวัสด์ิ
11014332 นาย สานิด แจงงาม
11014333 นาย เรืองยศ แกวการจร
11014334 นางสาว ธิดารัตนแ เทียมคํา
11014335 นางสาว ธนัฎฐา พูนวัฒนานุกูล
11014336 นางสาว ปิยาภรณแ รักดนตรี
11014337 นางสาว ซูฟียะหแ อาแว
11014338 นางสาว ชฎารัตนแ แกวปล่ัง
11014339 นางสาว สุวิมล จานิกร
11014340 นางสาว เมธาพร สุทธพรม
11014341 นางสาว พิมพแลภสั รัตนวิจติร
11014342 นางสาว ณัฐติยา ฉิมออง
11014343 นางสาว วรารัตนแ คงทอง
11014344 วาที่รอยตรีหญิง ปนิดา ขวดแกว
11014345 นาย เบญ อริยะกิตติเมธี
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11014346 นางสาว เพ็ญพักตรแ เจตราช
11014347 นางสาว นิติพร สังขแทอง
11014348 นางสาว สาวิตรี จลุศิริ
11014349 นางสาว เสาวนียแ แกวจนิดา
11014350 นางสาว กรวรรณ ปใญญา
11014351 นางสาว บุญฑริกา น้ําเงิน
11014352 นางสาว อรุณี ไชยวงคแวัฒนแ
11014353 นางสาว กาญจนี ศรีเครือแกว
11014354 นาย พรายงาม งามวิชา
11014355 นาง จฑุาทิพยแ ฉัตราภรณแพงศแ
11014356 นาง ลัดดาวัลยแ ศรีบุญ
11014357 นางสาว อาทิตยา ตัณฑแเจริญรัตนแ
11014358 นางสาว จรัินธรณแ ทองสุขทา
11014359 นางสาว กานตแสิรี เตวี
11014360 นาง ปราณิสา ลิม
11014361 นาย จตุรงคแ ทํานุรัฐ
11014362 นางสาว พัชรา เปรมเพชร
11014363 นางสาว วรรณวิสาขแ อักษร
11014364 นางสาว ฐิติยา สุดตา
11014365 นางสาว มัสนิดา เจ฿ะ
11014366 นางสาว สศิวิมล จนัทรแจวน
11014367 นางสาว กันตยา อาภรณแรัมยแ
11014368 นาย พีระพล ประทุมมาต
11014369 นาง อัญชนา สีปใด
11014370 นางสาว ดาราวดี ศรีบุบผา
11014371 นางสาว พัชราภรณแ ทิพยแครองราช
11014372 นางสาว วิลาวัลยแ บุญสิมมา
11014373 นางสาว กนกวรรณ สีแกวน้ําใส
11014374 นางสาว นัยนา พิมพา
11014375 นางสาว ปราณี เปร่ืองวิชา
11014376 นางสาว อาภากร เปรมเจริญ
11014377 นางสาว ยพุิน ใจหมัน้
11014378 นางสาว จติติมา คงเจริญ
11014379 นางสาว วารี ใจเด็ด
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11014380 นางสาว เรณู เภรีวงษแ
11014381 นางสาว ประภสัสร เเสนสุภา
11014382 นางสาว สุพิตตา บุตรดีคํา
11014383 นางสาว นริศรา บุญโม฿ะ
11014384 นางสาว จริาภรณแ จงประเสริฐวงคแ
11014385 นางสาว วารีนันทแ ภมูิศิริวิไล
11014386 นาย พิเชษฐแ เกษทองมา
11014387 นางสาว สุณัฏฐา เกษมจรัญพัฒนแ
11014388 นางสาว เรณู ไกรทัต
11014389 นางสาว ศุภวรรณ แกวโก
11014390 นางสาว ดลยา มะกลํ่าทอง
11014391 นางสาว เสาวณี นิ่มนวล
11014392 นางสาว อรพิมล อําพันแสง
11014393 นาย ณัฐพล อนุไพรวัลยแ
11014394 นางสาว กัญญาภคั ชลพิสุทธิ์
11014395 นางสาว ณิชาภา วราวิทยา
11014396 นางสาว โสมสุภา กีรติกุลพันธุแ
11014397 นาย สิทธิกร สมมิตร
11014398 นางสาว นิตยา กองศรี
11014399 นางสาว นฤมล ผาสุข
11014400 นางสาว พัสรี ยะพลหา
11014401 นางสาว วรรณิศา นิลปใกษแ
11014402 นางสาว สุรารักษแ นานิล
11014403 นางสาว ตวนฟาติมา กูมูดอ
11014404 นางสาว กรณิกา ดวงลา
11014405 นาย วนัฐ สมนางรอง
11014406 นางสาว พัชรีภรณแ ผงทอง
11014407 นางสาว ชญานุช เฮงจนิดา
11014408 นางสาว ณัฐยาภรณแ คงคํา
11014409 นางสาว มลีวรรณ ประดาศักด์ิ
11014410 นางสาว เบญจพรรณ โนจติร
11014411 นางสาว รอหิบะหแ วานิ
11014412 นางสาว เรวดี วัฒนะ
11014413 นางสาว จารุวรรณ ลําเลา
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11014414 นางสาว ธิชานันทแ จนัทเวช
11014415 นาง พรทิพยแ ชมวิจติร
11014416 นางสาว ขวัญญา คลังนิมิตร
11014417 นางสาว ปภสันันทแ พวงมาลัย
11014418 นาย เอกอัมรินทรแ บุญภู
11014419 นางสาว เบญจวรรณ พุทธยงคแ
11014420 นางสาว มะลิสา พระภมูี
11014421 นางสาว เนติมา สุรองชาง
11014422 นางสาว ประภสัสร ยนืนาน
11014423 นางสาว มนตา สุวรรณคีรี
11014424 นาย ชัยวุฒิ สมศรี
11014425 นางสาว กาญจนาภรณแ เหมียนยอง
11014426 นางสาว พรรณพร แสงอุทัย
11014427 นางสาว กรรณิการแ กันทะมา
11014428 นางสาว ธัญญารัตนแ โนรีรัตนแ
11014429 นางสาว อรนุช กันพนม
11014430 นางสาว ยพุา จมุศักด์ิ ยพุา จมุศักด์ิ
11014431 นาย ธนัชพันธแ สาครพินิจ
11014432 นางสาว ธนาภรณแ ศรีหาตา
11014433 นางสาว ฮานีซะหแ ลาดอ
11014434 นาย เรวัต ออนแกว
11014435 นางสาว ฐิติชญา ขุมดินพิทักษแ
11014436 นางสาว วนิดา เปรมเจริญ
11014437 นางสาว กรองทอง เขียวชอุม
11014438 นางสาว พรรวินทแ มโนขันธแ
11014439 นางสาว พีระพัฒนแ เทียมใบใหญ
11014440 นาง ชนัดดา นราพงษแ
11014441 นาง กัลยาภสัรแ เที่ยงแทชัยภทัรแ
11014442 นาย เดชณรงคแ กล่ินดวง
11014443 นางสาว ฐิตาภรณแ แสงสวาง
11014444 นางสาว เมยแ สาบวช
11014445 นางสาว สุนันทา สุขอําไพ
11014446 นาง สุภาพร แกวนุย
11014447 นางสาว อรอนงคแ เหลาสีนาท
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11014448 นางสาว อําพร บุตตะเกิด
11014449 นางสาว พรธิดา ขําไชโย
11014450 นางสาว จฬุาลักษณแ ทะประสพ
11014451 นางสาว มณีวรรณ ไวยนิตยแ
11014452 นางสาว อลิสา คงสุทธิ์
11014453 นางสาว ปาริชาติ แกวมณีรัตนแโชติ
11014454 นางสาว สุทธิสา กอสุระ
11014455 นางสาว ภณัฑิลา ทองไวเคร่ือง
11014456 นางสาว นูรนาวารี มะแซ
11014457 นาย ธนกร มนัสชวง
11014458 นางสาว อุไร สอนแกว
11014459 นางสาว วาสนา ศรีทารักษแ
11014460 นาย อมรเทพ ศรีบุญเรือง
11014461 นาง อรวรรณ ทองศิลป
11014462 นาย สาธิต อนุศาสตรแ
11014463 นางสาว อุไรวรรณ ชํานาญกิจ
11014464 นาย วันเฉลิม ไชยสงคแ
11014465 นางสาว สุรัชฎา เสือจุย
11014466 นางสาว สมคิด เพลียดี
11014467 นางสาว วราพร นวมศิริ
11014468 นางสาว สุภรภคั เพียรไธสง
11014469 นางสาว รัฐฒนาพร ตากกระโทก
11014470 นางสาว ชุติยรัชยแ ลันสุชีพ
11014471 นางสาว ไพลิน พันธวงคแ
11014472 นางสาว ศิริวรรณ ถิ่นพันธแ
11014473 นางสาว นฤมล ศรีเจา
11014474 นาง รัตนาพร ธนะจกัร
11014475 นางสาว วิชชุนี จนัทรแแจง
11014476 นางสาว เนตรชนก เพ็งสวาง
11014477 นางสาว พรพิรา ดอเลาะ
11014478 นางสาว สไบทิพยแ มวลนอย
11014479 นางสาว พัทธรินทรแ สาระ
11014480 นางสาว ประวีณา อุทัยมา
11014481 นางสาว สุมาลี เด็นหมิน
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11014482 นาย คมสันตแ ตอบกลาง
11014483 นาง ฐิตารียแ ศิริปริยรุง
11014484 นางสาว วีรยา รัตนนาคินทรแ
11014485 นางสาว ชลธิชา รัตนศรี
11014486 นางสาว เสาวรส ไชยโม
11014487 นางสาว ศศิธร ราชบุตร
11014488 นางสาว รัตนา นันแพง
11014489 นางสาว วิมาลา วันจงคํา
11014490 นางสาว โสภดิา ศรีมูล
11014491 นางสาว ปิยะมาศ โชคคณาพิทักษแ
11014492 นางสาว ธนพร อินทนะ
11014493 นางสาว ธนพร พรหมรักษแ
11014494 นางสาว รพีพร โพธิท์อง
11014495 นางสาว อุไรวรรณ บึงราษฎรแ
11014496 นางสาว พิมพแใจ บุญเทียม
11014497 นางสาว อรุณวดี โกกอุน
11014498 นาง นภสร จารุพันธแ
11014499 นาย เกรียงศักด์ิ หมัดเด
11014500 นาง ณฐนน ปใญญาแกว
11014501 นางสาว ศิริพักตรแ รอดปใญญา
11014502 นางสาว ชญาณแนันทแ วอสวัสด์ิ
11014503 นางสาว ปในนิดา ไชยสาร
11014504 นาย อุเทน บุญพูล
11014505 นางสาว รวิวรรณ คําพรหม
11014506 นางสาว ณัฐณิชา ชิณเดช
11014507 นางสาว พรนิกา โพธิประสาท
11014508 นางสาว ปทิดา อุนเจริญภกัดี
11014509 นางสาว กาญจนาพร เมืองแวง
11014510 นางสาว ชนากานตแ สานันทแ
11014511 นางสาว เจนจริา ผิวหูม
11014512 นาย อัศวิน ดํารงวัฒนะ
11014513 นางสาว วีรยา ศรีชมภู
11014514 นางสาว ฐิติพร แจมศร
11014515 นาย คมกฤษ ชางหลอ
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11014516 นางสาว สุฑามาศ แวนทอง
11014517 นางสาว กชมล สุขสุนทรียแ
11014518 นางสาว สุวรรณี พวงเกิด
11014519 นาย ภวูิช บิลกาซัน
11014520 นางสาว นพเกา ฑีฆะสุข
11014521 นางสาว จารุนันทแ เพลาะกระโทก
11014522 นางสาว ธนาภรณแ สุขเสมอ
11014523 นาง เมวิกา เขียวจนัทรแ
11014524 นางสาว ภรณแชนก มุริจนัทรแ
11014525 นาย ปรัชญา คําศิริ
11014526 นางสาว โสฬสา วังกาวี
11014527 นางสาว วรัณภร บุตรบูรณแ
11014528 นางสาว อําภา สุขหมอน
11014529 นางสาว จรินันทแ ทองอยู
11014530 นางสาว นัฏฐแชฎาภรณแ วิเศษพงษแ
11014531 นางสาว วิไลพร ทองชวย
11014532 นางสาว กานติมา ดีพรม
11014533 นาง ภทัรแจศิฏาพแ เทศกาล
11014534 นาง จฬุาลักษณแ ยศอาจ
11014535 นางสาว เพ็ญนภา บุดดาวงศแ
11014536 นางสาว ยลดา กล่ินมณฑา
11014537 นางสาว ปวีณา ชวยรอด
11014538 นาย ปรัชญา จลุโยธิน
11014539 นางสาว สุพัตรา วงคแสุกร
11014540 นางสาว จติตินันทแ นิตยแแสวง
11014541 นางสาว วรีพร แซล้ิว
11014542 นาย วัชรพล จงสมจติตแ
11014543 นางสาว วรารัตนแ พันธแแกว
11014544 นางสาว ชุติมณฑนแ แชมทะเพรียว
11014545 นางสาว ศริตา เพียรมาก
11014546 นาง วาสนา พวงทอง
11014547 นาย ประพนธแ ทองนอย
11014548 นาย กิตติกร ศรศิลป
11014549 นาง สุพัตรา เพียยรุะ
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11014550 นางสาว เบญจวรรณ สัพทานนทแ
11014551 นางสาว จริาพร มาลีหวล
11014552 นางสาว รัตนาภรณแ เถื่อนขวัญ
11014553 นาย สุรศักด์ิ ทองต๊ิบ
11014554 นางสาว พรรณทิพา โชโต
11014555 นางสาว อิสราภรณแ จติบํารุง
11014556 นางสาว กษมา จนัทรแพวง
11014557 นางสาว วันเพ็ญ จนัทรแสองภพ
11014558 นางสาว สุชาดา เหมืองคํา
11014559 นาย พงษแศิริ มีแกว
11014560 นางสาว ฐิติพร พวงสมบัติ
11014561 นางสาว ปวริศา แกวคําหอม
11014562 นาง จริาภรณแ แปงคํามูล
11014563 นางสาว สายสมร ออนกระทอน
11014564 นางสาว พัชรี เรณูชาติ
11014565 นางสาว เปมิกา สาระธนะ
11014566 นางสาว ศศิวิมล ชมวิเศษสมุทร
11014567 นางสาว ลัดดาวรรณ ไชยณรงคแ
11014568 นางสาว ธันยแวรินทแ เชื้อสุวรรณ
11014569 นางสาว มณีรัตนแ อรุณพันธแ
11014570 นางสาว วนิดา ประสิทธิ์
11014571 นางสาว ยภุาพร ศรีมหานาม
11014572 นางสาว ธนพร มหาวงคแ
11014573 นางสาว ชนภทัร คําล้ิม
11014574 นางสาว ชุติภา สินธุแประสงคแ
11014575 นาย พีระพงษแ วิชัยพรหม
11014576 นางสาว จรัิชดา ทองคง
11014577 นางสาว มลวิภา ไชยมาศ
11014578 นางสาว ขนิษฐา ศรีวิฤทธิ์
11014579 นางสาว นันทแนภสั ปาซิโร
11014580 นาย นุกูล อุนนันต฿ะ
11014581 นางสาว วรัญญา วงคแธรรม
11014582 นาย เทอดสิทธิ์ คงมี
11014583 นางสาว สุรินภรณแ จําปาวะตะ
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11014584 นางสาว ขัศพร ไชยมาตยแ
11014585 นางสาว สุพัฒตรา ยี่ทอง
11014586 นางสาว จรัิชญา มาเนตรแ
11014587 นางสาว นิลยา ชุมภวูรณแ
11014588 นางสาว ระวิวรรณ รุณปใกษแ
11014589 นางสาว นุชศรินทรแ อัญชัญ
11014590 นางสาว อุษณี วงศแเครือจนัทรแ
11014591 นาย ปิยะ สุทธเขต
11014592 นาง ธัญลักษณแ ชินเทพ
11014593 นางสาว ดุลฤดี ตะสายวา
11014594 นางสาว หนึ่งฤทัย ไกรสมเดช
11014595 นางสาว สุชัญญา ไตรสุทธิ์
11014596 นางสาว สิรินภา หวังโซ฿ะ
11014597 นางสาว เกศกนก ปล่ังปรีดา
11014598 นางสาว ประนอม ศิริเจริญ
11014599 นางสาว พัชรี ศรียาขํา
11014600 นางสาว พิมพแลภสั อิสสระกูล
11014601 นางสาว พรสุดา ปในมา
11014602 นางสาว นิรดา อินตนวงคแ
11014603 นางสาว กรรณิการแ แสงทองลวน
11014604 นางสาว สุจติรา จุยสมบูรณแ
11014605 นาย วรเดช นาวาพนม
11014606 นางสาว ปใทมา พึ่งสูงเนิน
11014607 นางสาว ฐิติรัตนแ ธนะสีลังกูร
11014608 นางสาว ฐิติมาภรณแ พอลา
11014609 นาง อุไร แสงจนัทรแ
11014610 นาย ฐาปกรณแ ขันแข็ง
11014611 นางสาว กานตแพิชชา หนูพวก
11014612 นางสาว จติรลดา รักชาติ
11014613 นางสาว ลัดดา โลกะวิทยแ
11014614 นางสาว ศศิกานตแ พัตราภรณแ
11014615 นางสาว อมรรัตนแ ขําศิริ
11014616 นาย อนิวัฒนแ พิมพะสุทธิ์
11014617 นาง กาญจพร จารุสิทธิ์
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11014618 นางสาว ขัตติยา ทิศบุระ
11014619 นางสาว สุทธิกานตแ วิเวก
11014620 นาย เจษรินทรแ ลักษณะวิมล
11014621 นาย อนุชิต จนัทรแจะนะ
11014622 นางสาว ภคอร จนับุญเรือง
11014623 นางสาว วันวิสา นามอยู
11014624 นางสาว สกาวเดือน ขําเนียม
11014625 นางสาว สาวิตรี เงินพรหม
11014626 นาย ภษูิต กั้นกลด
11014627 นางสาว ณัฐชา พงษากลาง
11014628 นาย ฉัตรชัย พึ่งสุรินทรแ
11014629 นางสาว ศิริรัตนแ ทั่งสอ
11014630 นางสาว สุภาพร อินทรดิษฐ
11014631 นางสาว วิกาญดา ศรีโยธา
11014632 นางสาว ธีรกานตแ สิทธิเวช
11014633 นาย สุวัฒนแ โสภาวรารัตนแ
11014634 นาง เบญจพร สืบคา
11014635 นางสาว พนิดา หอมหวล
11014636 นาง ดารินทรแ ขอสวัสด์ิ
11014637 นางสาว สุขศรี คีรีปรีชาวิทยแ
11014638 นางสาว ธิดา บัวเนียม
11014639 นาย อรรถวิทยแ อํา้ทะวงษแ
11014640 นางสาว ชนันทแธิพัฒนแ อินพัน
11014641 นาย ปกาศิต รอดสุวรรณ
11014642 นางสาว สกาวภฤศกาญจณแ ชูศรีเพริศ
11014643 นาง นันทิดา จนัทโชติ
11014644 นางสาว วิศัลยแศยา วงศแจนิดา
11014645 นาย ศักด์ิชัย สงคราม
11014646 นางสาว สุปราณี สีกันหา
11014647 นางสาว เบญจมาศ แกวพูนศรี
11014648 นางสาว ศรัณรัตนแ จอมวงศแ
11014649 นางสาว มัทกาล ศรีทิพยแ
11014650 นาง กาบแกว พละมา
11014651 นางสาว ณัฏฐธิดา อินทรวิเศษ
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11014652 นางสาว มณีรัตนแ มิม้โต
11014653 นางสาว วิชชุดา จนัทรแขาว
11014654 นางสาว ภทัรียา ชัยชนะ
11014655 นางสาว สุขสิริ สุขอราม
11014656 นางสาว นราจนัทรแ พึ่งสุ
11014657 นางสาว กวีทิพยแ บุญแสนขัน
11014658 นางสาว เขมวันตแ ทองน้ําแกว
11014659 นางสาว พลอยน้ําทิพยแ แทนวงศแ
11014660 นางสาว สุกัญญา รัตนเจริญชัย
11014661 นางสาว จรุาพร วันยาว
11014662 นางสาว ศิริรัตนแ แสงชัน
11014663 นางสาว ธนพร ปใ้นแกว
11014664 นางสาว พรทิพยแ ไชยประเสริฐ
11014665 นางสาว สุภทัตรา ศรีสุวรรณแ
11014666 นางสาว ทิพยแวรรณ มัน่สมบูรณแ
11014667 นางสาว สุพัฒตรา ดอกบัว
11014668 นาง สุจนิตแ หนูพันธแ
11014669 นางสาว ดาราวรรณ วิปใสสะ
11014670 นางสาว บัณฑิตา กรรเชียง
11014671 นางสาว ชิดชนก เทพอาจ
11014672 นางสาว นิตยา มัคสิงหแ
11014673 นางสาว ปริมณ หลายวิวัฒนแ
11014674 นางสาว อริสรา รอบคอบ
11014675 นางสาว ณัฐกานตแ แสงจิ่ง
11014676 นาย ศิริพงศแ กองแกว
11014677 นาย เจษฎา พึ่งเคหา
11014678 นาย ปิยบุตร มูลจนัดา
11014679 นางสาว วิชุดา ขําเขียว
11014680 นางสาว ลลิดา ธุรพันธแ้
11014681 นาย อนุชิต ชาแสน
11014682 นางสาว ชนิษฐา สรเดช
11014683 นางสาว กงจกัร ภผูารส
11014684 นางสาว นฤมล พรหมสาขา ณ สกลนคร
11014685 นางสาว มนัสนันทแ ผองใส
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11014686 นางสาว อํานวยพร สุขกระจาย
11014687 นางสาว กรรณิกา สีสัน
11014688 นางสาว ศิราพร แซต้ัง
11014689 นางสาว อัญชลี ขิใสยา
11014690 นางสาว กัญนิสา บูรณแเจริญ
11014691 นาง วงเดือน คุมฉายา
11014692 นางสาว กรพรรณ บรรหารไชย
11014693 นางสาว อภญิญา สัมฤทธิ์
11014694 นาย วรพงษแ แตมทอง
11014695 นางสาว ออมเดือน มโนธรรม
11014696 นางสาว ศิรินภา เกียรติไพศาลโสภณ
11014697 นางสาว ศิริญากร สิมมารับ
11014698 นางสาว เสาวลักษณแ สุภารส
11014699 นางสาว ภทัรา พงษแเสนหแ
11014700 นางสาว อารียา พรหมดนตรี
11014701 นางสาว ลัดดาวัลยแ ชาดี
11014702 นาย วีรศักด์ิ ซันประสิทธิ์
11014703 นางสาว ปราณี แพงอก
11014704 นาง ลัดดาวรรณ ทวีพจนแ
11014705 นาง สมหมาย คางคีรี
11014706 นางสาว รัตติญา ยางธิสาร
11014707 นางสาว พรวรา แปลพรมราช
11014708 นางสาว ปริชาต์ิ สามกําปใง
11014709 นางสาว ปรียาภรณแ ตําแหนงจนี
11014710 นางสาว สิรินันทแ หลักหาญ
11014711 นางสาว อรุณลักษณแ บุญยิ่ง
11014712 นาง โสรยา ตามา
11014713 นางสาว พิญาภรณแ พลจนัทรแ
11014714 นาง สุภาพร กิจธรรม
11014715 นางสาว ปพิชญา สุมหิรัญ
11014716 นางสาว อุไรวรรณ โชติพรม
11014717 นางสาว ธนวรรณ ชดกลาง
11014718 นาง ชญานิศ คนคลอง
11014719 นางสาว ธันยพร พงษแศรี
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11014720 นางสาว ทัศนียา กางโหลน
11014721 นางสาว นิภาภรณแ ปใญญะ
11014722 นางสาว นิภาพร รับสันเทียะ
11014723 นาย อนุชิต ผองใส
11014724 นางสาว ฉัตรสุดา ปี่แกว
11014725 นาง สุพรรณี วงคแสนิท
11014726 นางสาว กาญจนา ไชยสิทธิ์
11014727 นางสาว กิติมา ทรัพยแสิงหแ
11014728 นางสาว ธณัฐดา ธัญญแดนุภพ
11014729 นางสาว อังสนา ฟองวารี
11014730 นางสาว ชญาดา เข็มผะกา
11014731 นางสาว วิลัยวรรณ ไชยศิลป
11014732 นางสาว นันทแนภสั เตียสุขสวัสด์ิ
11014733 นางสาว อุบล วรชินา
11014734 นางสาว สุพรรษา อินทรโชติ
11014735 นางสาว อัญชนา จติรเวช
11014736 นางสาว วิภา ปูองกัน
11014737 นางสาว ยพุาวดี เกิดไกแกว
11014738 นางสาว ปนัดดา บุญปราบ
11014739 นางสาว กิตติมา ณะหนู
11014740 นางสาว ฐิติมา สาระไพฑูรยแ
11014741 นางสาว นิภาภรณแ ปใ้นเกตุ
11014742 นาย อาทิตยแ วงศแบุญธรรม
11014743 นางสาว ภณัทิวา พรมแสง
11014744 นางสาว ลัดดาวรรณ สังขแทอง
11014745 นางสาว ปุญนภสั คําพะไมย
11014746 นาง ชนากานตแ กิ่งจําปา
11014747 นางสาว อุไรรัตนแ ภดูานงัว
11014748 นางสาว นุชสรา ดนุทัย
11014749 นาย ธีรนัย ภแูซมแสง
11014750 นาง เนาวรัตนแ ภญิโญ
11014751 นาย จนิตเดช พิมพแการ
11014752 นางสาว จารุวรรณ จติตแผองใส
11014753 นางสาว นริศศราภรณแ ทองเอี่ยม
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11014754 นางสาว อภสิรชา วิเชียร
11014755 นาย ชนานันทแ ทองมี
11014756 นางสาว ชนันภรณแ จดุศรี
11014757 นางสาว แคทรียา เสนาธรรม
11014758 นาง อรอนงคแ นามภกัดี
11014759 นาย วรวิทยแ แกวสม
11014760 นางสาว สุจติราภรณแ ใจสุข
11014761 นาย เจริญจติ พลัดหนู
11014762 นางสาว นงคแนุช ไขทะเล
11014763 นางสาว ศิริพร วิสัตธะนาม
11014764 นางสาว นิรมล ทองทิพยแ
11014765 นาง ทิวาพร ชุมวงคแ
11014766 นางสาว ลีลานุช อุดทังไข
11014767 นางสาว นุชจนาถ บัวเพิ่ม
11014768 นางสาว สําเนียง นิลเขต
11014769 นางสาว วัลลิภา จิ้วสกุล
11014770 นางสาว รัชนีกร อินทะจกัร
11014771 นาย สราวุฒิ พันธแสวัสด์ิ
11014772 นางสาว นิรดา เทียมโคกกรวด
11014773 นาง อําพร บุตรอุดม
11014774 นางสาว ชญาภา จนัทรแสําราญ
11014775 นางสาว มินตรา ชางเกวียน
11014776 นางสาว นิตยา พันแสน
11014777 นางสาว กฤษกร เพิ่มพูล
11014778 นางสาว ภาวดี อุปปา
11014779 นางสาว กชมน ใจแกว
11014780 นางสาว ศุภลักษณแ ชุมสิงหแ
11014781 นางสาว สุวนันทแ ทนดี
11014782 นาง ริตา เรืองปราชญแ
11014783 นางสาว สุธาสินี วิลาสรังสรรคแ
11014784 นางสาว อรกัญญา สุวรรณกนิษฐ
11014785 นางสาว ศศิจรรยา ปใจจยัโคถา
11014786 นาย ณัฐฐแฐนนทแ ศิริปใญญา
11014787 นางสาว จติรานุช สุริยะ
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11014788 นาย เขตพินัยนแ ศรีประสงคแ
11014789 นางสาว มัญชุสา จติจํานงคแ
11014790 นางสาว ปทุมรัตนแ อุปเทหแ
11014791 นางสาว จริาพร บัวมาตยแ
11014792 นางสาว กัญญแชลิดา มีเจตนา
11014793 นางสาว จริาพร เพชรมณี
11014794 นางสาว นุชจรี เนียมอุม
11014795 นางสาว ธนภร จนัทรแกระจาง
11014796 นางสาว จนัทิมา จนัทริก
11014797 นางสาว ลภสัชฏา สาสุนันทแ
11014798 นางสาว ธณษมณ อินทรแแกว
11014799 นางสาว นันทพร เรืองทอง
11014800 นางสาว เพ็ญพิชชา คงสักบัน
11014801 นางสาว กัญญาณัฐ เจมิจวง
11014802 นางสาว วาสนา ธีรธารา
11014803 นางสาว ขวัญษุดา แพงศรี
11014804 นางสาว พรญมลวรรณ สวนสมพงษแ
11014805 นางสาว นันทแชนก สวนผล
11014806 นางสาว กชกร ยะสุกริม
11014807 นางสาว บัว เผือกรักษแ
11014808 นางสาว ประไพพรรณ ดีทอง
11014809 นาย ยทุธการ ทองเกิด
11014810 นาย อามีน วานิ
11014811 นาย พีรพัฒนแ เรืองกะสีจติตแ
11014812 นางสาว จริาวัลยแ ใตเมืองปาก
11014813 นางสาว ณัฐพร กัวหมืน่ไวย
11014814 นาง สุภชัชา มณีจนัทรแสุข
11014815 นางสาว กชวรรณ ปใญโญ
11014816 นางสาว พนิดา ยอดแกว
11014817 นางสาว ประภาวรรณ เสริมสุข
11014818 นาย ฌานคุณาพจนแ โคตรสีบัน
11014819 นางสาว ชุติมา ทองเทพ
11014820 นางสาว ศิริพร ดอกบัว
11014821 นางสาว รัตนา รอดนุช
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11014822 นางสาว นรพัชรแ แกวคําปา
11014823 นางสาว ศุภานัน ฉาบสูงเนิน
11014824 นางสาว สุดารัตนแ สรายทุธพิสัย
11014825 นางสาว หทัยชนก ดวงราช
11014826 นาง อารยา ถนอมศิริ
11014827 นางสาว ร้งทิวา ภบูุตตะ
11014828 นางสาว ศิรินรัตนแ คําแกว
11014829 นาง รจเรข มาเอี่ยม
11014830 นางสาว วนิดา แซล้ิม
11014831 นางสาว ปิยะรัตนแ ทรงธรรม
11014832 นางสาว นฤมล ดอนบันเทา
11014833 นางสาว วรลักษณแ จรัสดํารงนิตยแ
11014834 นางสาว กันยแสินี บุญจู
11014835 นางสาว อาทิตา สงคแประชา
11014836 นางสาว ศิวาลัย วงษแบุญมีเดช
11014837 นางสาว นุชรี สุขสารี
11014838 นางสาว ศรีประไพ นาโสก
11014839 นาย วงศกร ยิ้มชื่น
11014840 นางสาว ภทัรภรณแ อภนิันทแสวัสด์ิ
11014841 นางสาว นฤมล เชยพิมพแ
11014842 นางสาว พัชรี กรัดกระยาง
11014843 นางสาว ชุติมา เจ฿กอราม
11014844 นางสาว ฐานิตา จลุพัฒนแ
11014845 นางสาว นงนภสั ภกัดีกลาง
11014846 นาง วันเพ็ญ จนัทรแเพิ้ง
11014847 นางสาว วิลัยพร พิศสุวรรณ
11014848 นางสาว วิภาพร คําสอง
11014849 นาย เทพประทาน วินิจสร
11014850 นางสาว วันทนา สืบทรัพยแ
11014851 นางสาว สุดธิดา คุณพรรษา
11014852 นางสาว นิภาภทัร มีสิทธิ์
11014853 นางสาว ณัฐริกา กับปะหะ
11014854 นางสาว ศรีสุดา จนัทรแพรหมมา
11014855 นางสาว สมมาตรแ ดอกกระโทก
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11014856 นาย ชยนัตแ จนัทะเสน
11014857 นาง วรรณดี หัสนียแ
11014858 นางสาว วลัญชแ จนัทรแใจหลา
11014859 นางสาว วสะ เพ็ชรประสิทธิ์
11014860 นางสาว พิมพา ดอกบัว
11014861 นางสาว ชลธิชา ระโหฐาน
11014862 นาย อาทิตยแ สุรังษี
11014863 นางสาว ณัฐริกา ด฿ะวี
11014864 นาง ธารารัตนแ อินทสระ
11014865 นางสาว วรรษมล ศรีรัตนแ
11014866 นางสาว สุพัตรา ผิวทอง
11014867 นางสาว ศศิธร แกวทิ้ง
11014868 นาย ศรัณยแ ประสงคแดี
11014869 นางสาว สาวิตรี อิ่มยวง
11014870 นางสาว พิชาวีรแ ทองยศ
11014871 นางสาว จฑุาทิพยแ แซล่ิม
11014872 นางสาว กนกวรรณ ตรีกุล
11014873 นางสาว จรีาภรณแ จารุชาต
11014874 นางสาว เรวดี ศรีทวีวัฒนแ
11014875 นางสาว ณคชา ศรีวงษแ
11014876 นางสาว ลินดา โตวิชา
11014877 นางสาว ปรางคแชม จนัทรแวัน
11014878 นางสาว สิริยากร ชองวารินทรแ
11014879 นางสาว รพีพรรณ สถิตมิลินทากาศ
11014880 นางสาว สมฤทัย สืบสาย
11014881 นางสาว สุดา ชัยมณี
11014882 นาย ธนิสร สุนทรกูล
11014883 นาย ศุภนัฐฏแ โต฿ะหวัง
11014884 นางสาว เนตรนภสิ มะลิวัลยแ
11014885 นางสาว ธัญญรัตนแ บุรีแกว
11014886 นางสาว ชลิตา สีมานอก
11014887 นางสาว เพ็ญพร รอดพันธแ
11014888 นาย ธีระพงษแ โกนขุนทด
11014889 นางสาว สุธิรดา ขจรกล่ิน
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11014890 นางสาว พิกุล รักษแธรรม
11014891 นางสาว ปรัชญาพิมพแ สมบัติธนสาร
11014892 นางสาว เสาวรส พิมพแวรเมธากุล
11014893 นางสาว เบญญาภา พรมวิเศษ
11014894 นางสาว ศริญญา ต้ังวันเจริญ
11014895 นาง ปิยรัตนแ สรรพแพทยแ
11014896 นาย วันปรีดา คํารพมิง่
11014897 นางสาว ผุสดี กองจนัทรแ
11014898 นางสาว สุธาทิพยแ ออนภกัดี
11014899 นางสาว น้ําทิพยแ แชมชื่น
11014900 นางสาว กันยาลักษณแ สุทธิรักษแ
11014901 นางสาว นวลนภา สิงหแหา
11014902 นางสาว มาซิเตาะหแ หะยบีือราเฮง
11014903 นางสาว เขมิกา กาจสาลีการ
11014904 นางสาว นิซอลีฮะหแ ดอเลาะ
11014905 นางสาว รัตนา มงคลสถิตยแ
11014906 นาง สุรียแวรรณ กิตติธรสมบัติ
11014907 นางสาว นภาพรรณ ญวนแม
11014908 นางสาว ปุนิกา เทียบรัตนแ
11014909 นาง ดาวสวรรคแ สุขนาคกิจ
11014910 นางสาว เปรมฤดี ศรีจดั
11014911 นางสาว วิไลลักษณแ พิษสุวรรณแ
11014912 นางสาว พิมลธยา วิละตา
11014913 นางสาว สิรินทิพยแ สิทธิศักด์ิ
11014914 นางสาว แสงเดือน แซล้ี
11014915 นางสาว จรีาพร เขียวกันยะ
11014916 นาย อภชิาติ ออนชาติ
11014917 นางสาว พิมพแลภสั พิละมาตยแ
11014918 นางสาว ณัฏฐณิชา พรหมคํา
11014919 นางสาว จนัทิมา สิงหแพรมมา
11014920 นางสาว วัลภา พรศรีสุราช
11014921 นาง จตุพร เพียรอุดม
11014922 นางสาว ร่ืนฤดี มติยาภกัด์ิ
11014923 นางสาว สุลักขณา เกตุพิลา
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11014924 นางสาว สมฤดี มหาคามินทรแ
11014925 นางสาว ดวงธิดา ศรีกระจาง
11014926 สิบเอก วรศักด์ิ พรหมสถิตยแ
11014927 นางสาว จริาภา มุงซอนกลาง
11014928 นางสาว กุลธิดา ภูตระกูลไมตรี
11014929 นาย ชัยวัฒนแ กองจําปี
11014930 นางสาว กัลยา เพริดพร้ิง
11014931 นาง พรทิพยแ พงศแวัฒนโรจนแ
11014932 นาย ปรัชญากานตแ ประคองสันตแ
11014933 นางสาว ณีรนุช กานุวงศแ
11014934 นางสาว ฐปนียแ บุญตาฤทธิ์
11014935 นาย วัชรพงษแ ขุนณรงคแ
11014936 นางสาว ดวงวิมล สุวรรณ
11014937 นางสาว กชกร แกวจนัทรแเพชร
11014938 นางสาว รัศมีดาว ภมุมารี
11014939 นาง ละมาย ประชา
11014940 นาย เสริมสวัสด์ิ รุงปลิก
11014941 นางสาว ศิรินภา ชัยรัตนแ
11014942 นางสาว กัญญาณัฐ ชินภาคภากร
11014943 นางสาว สุดารัตนแ นารี
11014944 นางสาว พรรณียแ กาศกุล
11014945 นางสาว นวลจนัทรแ โยธามาตยแ
11014946 นางสาว เกียรติสุดา กลางมณี
11014947 นางสาว วรรณนิภา คําปใน
11014948 นางสาว วชิราพรรณ บุญเกิด
11014949 นางสาว สุวิมล คามบุศยแ
11014950 นางสาว ภสัณียแพร ฉุยฉาย
11014951 นาย อภวิุฒิ สะดีวงศแ
11014952 นางสาว เกศินี รูปกระตาย
11014953 นางสาว ทิพวรรณแ บุตรพรม
11014954 นางสาว วิลาวรรณ กันยา
11014955 นางสาว สุพิชฌายแ สุขินี
11014956 นางสาว สุปราณี เทศจนัทรแ
11014957 นาง รุงรัตนแ เพ็ชรหอย
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11014958 นางสาว สวรรณยา ไวยกูล
11014959 นางสาว วรัญธิดา พุทธิเมืองชื่น
11014960 นาย ชาญณรงคแ ทาผา
11014961 นางสาว พัชรี ทิมทอง
11014962 นาย สิทธินนทแ บุญแท
11014963 นางสาว ธัญญามาศ วงษแลา
11014964 นางสาว ลภสัรดา ตันสุวรรณ
11014965 นางสาว ฐิติกาญจนแ พานพงษแ
11014966 นางสาว รัตนแอามร ภมูาพันธแ
11014967 นางสาว กานตแสินี รุงวิชาประเสริฐ
11014968 นางสาว วิภารัตนแ ปใดศรี
11014969 นางสาว ณัฏฐพรรนศแ จนีกิ้ม
11014970 นางสาว เกศกนก สุดใจ
11014971 นางสาว รุงนภา สุวรรณพรม
11014972 นาย ธีรเดช เพชรเกตุ
11014973 นางสาว แพรววิพา บุตสาทํา
11014974 นางสาว สุกัญญา สามสอง
11014975 นางสาว ทิพยแธิดา เฉลิมวรรณแ
11014976 นางสาว กุลวดี ดีรักษแ
11014977 นางสาว ธัญพิชชา คําเจริญ
11014978 นางสาว แจมจนัทรแ แสนลําภา
11014979 นางสาว ธิตาภรณแ พิมพแบึง
11014980 นางสาว โยษิตา แตะตอง
11014981 นางสาว ภทัราภรณแ แสนโสภา
11014982 นางสาว สุพรรษา คุณาพันธแ
11014983 นางสาว ปใทมา เเกวนวล
11014984 นางสาว สุธิษา มาศวรรณา
11014985 นางสาว เนตรดาว สุดแสนซ่ือ
11014986 นางสาว กัญญาภทัร สุขกุล
11014987 นางสาว ณัฐรดา สํารวมจติร
11014988 นางสาว นงนภา จนัทะคัด
11014989 นางสาว ลลิตา จนิดามาตยแ
11014990 นางสาว ธาดารัตนแ กอนราช
11014991 นาง สุชาดา พูลสวัสด์ิ
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11014992 นาง ชนิดาภา สืบพันธุแ
11014993 นางสาว กฤชภานุช ชาญวิรวงศแ
11014994 นางสาว สาวิตรี เล็กวิญญาณ
11014995 นางสาว ประภาภรณแ ทองงาม
11014996 นาย ศุภพงษแ พรหมลักขโณ
11014997 นางสาว พิรัชตแชญานแ ลําทา
11014998 นางสาว เจนิษา คงกระจง
11014999 นางสาว หัทยา นาควัชระ
11015000 นางสาว ณิชานันทแ เทียนทอง
11015001 นางสาว ภริูยา ดําดวง
11015002 นาง เนตรนภา มากบัว
11015003 นาย ธนันชัย ไกยะวินิจ
11015004 นางสาว วรรณศิริ อาวรณแ
11015005 นาย ณัฐพงษแ อัคพิน
11015006 นาย สรณแสิริ วรินทรแ
11015007 นางสาว สุพรรษา อินทรแจู
11015008 นางสาว ยลดา พลเยี่ยม
11015009 นางสาว มยรีุ ทองหวล
11015010 นางสาว ขวัญกมล รุผักชี
11015011 นางสาว ดารียาฮแ สาและ
11015012 นางสาว สุภชาดา พิมรี
11015013 นางสาว เปรมกมล ใกลผล
11015014 นางสาว สาธิยา พันธุยี่
11015015 นาย ศุภเศรษฐแ ต้ังอารมยแ
11015016 นาย นพรัตนแ หนอคํา
11015017 นางสาว ณัฐพร พุกจนัทรแ
11015018 นาง อุไรรัตนแ หิรัญ
11015019 นางสาว สกุลแกว เพชรแกวนา
11015020 นางสาว ธัญญาลักษณแ แกวปใญญา
11015021 นางสาว เสาวลักษณแ นอยสคราญ
11015022 นาย กษิด์ิเดช ใจสุข
11015023 นางสาว หทัยกาล พิมพแทอง
11015024 นางสาว จรีรัตนแ นุตโร
11015025 นางสาว อรพินทแ เณรจาที
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11015026 นาย วีรศักด์ิ ภสิูงหแ
11015027 นางสาว ปรัชญา ดงภกัดี
11015028 นางสาว สุภาวดี วงษแกระจาง
11015029 นางสาว วิไลวรรณ บุตรหาญ
11015030 นางสาว วันวิสาขแ จนัทรแเขียว
11015031 นางสาว ณภสัสร ศรีคง
11015032 นางสาว กุลวดี ชูพันธแ
11015033 นางสาว พิมพแชนก ยงัสุข
11015034 นางสาว จติรแตราภกัด์ิ ประดิษฐทอง
11015035 นางสาว นันทิยา โพธิโ์พน
11015036 นางสาว ธาดารัตนแ ประดิษฐชอบ
11015037 นางสาว ณัฐวรรณ เนือนกระโทก
11015038 นาง ทัศนียแ เทพารักษแ
11015039 นางสาว สาวินี ธะนู
11015040 นางสาว กมลชนก ชุนถนอม
11015041 นางสาว กุลณัฐ ขุนบุญ
11015042 นางสาว จฑุามาศ สุรินทรแ
11015043 นางสาว อังศุมาลิน เข็มขัด
11015044 นางสาว ลักขณา ออนจนัทรแ
11015045 นางสาว ผกากาญจนแ ขาวทอง
11015046 นาง นพเกา ศรีมวง
11015047 นางสาว จารุณี ลีจุย
11015048 นางสาว ภรณแทิพยแ ตัญญาภกัด์ิ
11015049 นางสาว รุงนภา ยั่งยนื
11015050 นาย สุเมธ อินทรแเลิศ
11015051 นางสาว พิมพแชฎา ชัยวุฒิ
11015052 นางสาว จดิาภา กุหลาบ
11015053 นางสาว สุกัญญา พงษแโต
11015054 นางสาว นฤเนตร นิยมชัย
11015055 นาย นัฐวุฒิ ยิ้มวดี
11015056 นางสาว จรีาพร เพ็ชมิล
11015057 นางสาว จารุวรรณ บุญทิพยแ
11015058 นาง จรัิญดา เทพคําดี
11015059 นาย ชยตุ อินทรแสุวรรณแ
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11015060 นาง สุภทัรา บัวบาน
11015061 นาง อมรพรรณ รอดภยั
11015062 นาง กัณจแณิฐถา แพงไธสง
11015063 นางสาว นุชณี จนัสุตะ
11015064 นาง นารีรัตนแ ฤทธิศักด์ิ
11015065 นางสาว จนิตแพิชญา เอี่ยมเทศ
11015066 นางสาว นภสัวรรณ เพาะปลูก
11015067 นางสาว พิมพแสิมา บริบูรณแ
11015068 นางสาว เกตุวดี ไชยรุงเรือง
11015069 นางสาว มณีรัตนแ ศิริโสม
11015070 นางสาว วรรณศิริ ทั่งศิริ
11015071 นางสาว โสรยา ยเีส็น
11015072 นางสาว สุณีรัตนแ ลอย
11015073 นางสาว เครือฟูา จนัทะวงคแ
11015074 นางสาว นนตรา หวายเหลา
11015075 นางสาว พัชราวลัย สุวรรณออน
11015076 นางสาว ภคัณภทัร มะธุระ
11015077 นางสาว รัตนาภรณแ หนูทอง
11015078 นางสาว ปาจรียแ พลอาจ
11015079 นางสาว สาธิกา แกวหลา
11015080 นางสาว วิภาวดี ขุนวิเศษ
11015081 นางสาว อังสุมา โลหะมาตยแ
11015082 นางสาว พรสวรรคแ จนัจอ
11015083 นาง กุลวรรนแ รอดรมยแ
11015084 นางสาว พรวดี ใจบุญ
11015085 นางสาว นางสาวซูรีนา บากา
11015086 นางสาว ภญิญาพัชญแ เกิดผล
11015087 นางสาว ดาหวัน เตาวโต
11015088 นางสาว นันทแนภสั จนัทรแศักด์ิ
11015089 นางสาว พรรษา โนวิชัย
11015090 นางสาว ยรุฉัตร ศิริเพชร
11015091 นางสาว ณัฐนันทแ ศาภมิล
11015092 นางสาว ไกรทิพยแ คะรุรัมยแ
11015093 นาย อาณัติ อินทรวิจติร
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11015094 นางสาว พวงผกา ภกัดี
11015095 นางสาว กนกกาญจนแ กลํ่านคร
11015096 นางสาว จฑุามาศ ศรแกว
11015097 นางสาว ดวงใจ หลอดแกว
11015098 นางสาว สุภาภรณแ กินร
11015099 นางสาว สุวรรณนิธะญา มุณีรัตนแ
11015100 นางสาว  ุกุสุมา อนทอง
11015101 นาย รัฐพงศแ โพธิอ์ุไร
11015102 นางสาว มะลิวัลยแ ศิริรักษแ
11015103 นาย วรนิพิฐ พูลศิลป
11015104 นาง บุษญา ธรรมราช
11015105 นาง ณัฐฐิญา เขงคุม
11015106 นางสาว ภทัรา รักธัญกร
11015107 นาง วราลี เวียงเงิน
11015108 นางสาว จรีพรรณ ศรีเมือง
11015109 นางสาว ชนนิกานตแ ยี่สุนแปูน
11015110 นางสาว สิริภสัสร ปในทะนันทแ
11015111 นางสาว สุชีวรรณ ชู้สุวรรณ
11015112 นางสาว เพชรรัตนแ เฉลียวฉลาด
11015113 นางสาว วศินี ประอางคแ
11015114 นางสาว บุษบง ยงูรัมยแภทัร
11015115 นาง ฉันทนา บุตรพิมพา
11015116 นางสาว ชารียา สุวิจติร
11015117 นางสาว สรัญญา รักษแธรรม
11015118 นางสาว พัชรา รอดพิรุณ
11015119 นาง ภทัราภรณแ เหมทานนทแ
11015120 นาง ทิพวรรณ อินทา
11015121 นางสาว วรัญญา เพียรดี
11015122 นางสาว ชยดุา ทองสัตยแ
11015123 นาง นิภาพรรณแ วงษแขุลี
11015124 นางสาว สุวรรณา แยมโสภี
11015125 นางสาว ณิชตา กันทวงคแ
11015126 นางสาว วิภาดา อุปสิทธิ์
11015127 นางสาว สุกัญญา สุขคุม
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11015128 นาง ขวัญฤดี กิชัยรัมยแ
11015129 นางสาว ปิยะนันทแ ขวัญศรีวงคแ
11015130 นางสาว คณิตา คลังบริบูรณแ
11015131 นางสาว สุทธดา โพธิม์ัน่
11015132 นางสาว อนุชษรา สารสุข
11015133 นางสาว ศิริวรรณ แผวพรมราช
11015134 นาง พิมพแพา ปะวันโน
11015135 นางสาว อินทิรา ศาลาดิน
11015136 นางสาว อัญชลี ชุมจลุ
11015137 นางสาว พัชรินทรแ ฐาธะนัตรแ
11015138 นางสาว พิมพแชนก สิทธิชัยวงคแ
11015139 นางสาว สถาพันธแ บินขุนทด
11015140 นางสาว สุพิชญา พงษแสาคร
11015141 นาง ศิริรัตนแ เภาจี๋
11015142 นางสาว นิติรัตนแ ทุยอน
11015143 นางสาว สวรรยา ใจโส
11015144 นางสาว จนัทรแเพ็ญ ภูพูล
11015145 นางสาว ธิดารัตนแ ออนทรัพยแ
11015146 นาย เชาวลิต สังบุญ
11015147 นางสาว จดิาภา จนิรักษแ
11015148 นางสาว ศิริรัตนแ ใบโพธิ์
11015149 นาย ธนฐาน ทิพสุวรรณ
11015150 นางสาว วิลาวัณยแ ขึมจนัทรแ
11015151 นางสาว สุชาดา พรหมอักษร
11015152 นางสาว รุสนี ยะมา
11015153 นางสาว กรวรรณ เนื่องนอง
11015154 นางสาว สะนะ สุหลง
11015155 นางสาว จรีภา สุราษฎรแ
11015156 นางสาว วรัญญา ดวงแกว
11015157 นาย อนุพงศแ พวงวิลัย
11015158 นางสาว อรุณรัตนแ ลือสาคร
11015159 นาย ธนพล ไชยพิลา
11015160 นาย พิมานรัช อาจรักษา
11015161 นางสาว ฐิติวรดา มากมูล
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11015162 นางสาว จรีุรัตนแ โพธิเดช
11015163 นางสาว กฎชกร นุนนุม
11015164 นางสาว อําภาพร คชาทอง
11015165 นางสาว วัชรี ศรีสุข
11015166 นางสาว สรอยใจ สังเงิน
11015167 นางสาว ชวัลนุช พรหมจอม
11015168 นาง ณัฏฐิกา คําปา
11015169 นางสาว ครองใจ เอกเสน
11015170 นางสาว วนิดา มาโต
11015171 นาง บุษบา ฉิมานุกูล
11015172 นางสาว วรรณภา โกฎคําลือ
11015173 นางสาว เกศรินทรแ สุโพธิไ์ข
11015174 นางสาว สุจติรา ประสนิท
11015175 นาง วัชรี สิงหแพลงาม
11015176 นางสาว พรทิวา สุคํา
11015177 นาง สุกัญญา วรรณดี
11015178 นางสาว ณัฐธยานแ เครือแวงมล
11015179 นาง อรวรรณ ชิณวงศแ
11015180 นางสาว ธิดารัตนแ ชูชวย
11015181 นางสาว ปลัดดา ศักด์ิสุเวชสกุล
11015182 นางสาว ภณัฑิลา สุขมามอญ
11015183 นางสาว อลิษา คิดชอบ
11015184 นางสาว วงเดือน ลาทอง
11015185 นางสาว สุดารัตนแ แพงไธสง
11015186 นางสาว ศิริพร เฉลียวไว
11015187 นางสาว นภาวดี เชิดสูงเนิน
11015188 นางสาว อัญญพัชญแ ชาวทุง
11015189 นางสาว ชนิดา หมุดเชื้อ
11015190 นางสาว ชุติมา ปใตถาทุม
11015191 นางสาว ปภสัสร สมัครการ
11015192 นาย กิตติศักด์ิ เข็มคง
11015193 นางสาว บัวรม องอาจ
11015194 นางสาว พิมพิลัย ใจนาแกว
11015195 นาง ธนิสร ธนทัตสิริภาคิณ
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11015196 นางสาว อรวรรณแ ไกลถิ่น
11015197 นาง ดวงกมล บุญสุขานนทแ
11015198 นางสาว ศิราภรณแ ปานพรหม
11015199 นางสาว สุรพิชญแ วิเศษทักษแ
11015200 นางสาว ศุภรัตนแ สีดาถม
11015201 นาย พัฒนพงศแ เพ็งพินิจ
11015202 นางสาว สมศิล พิมาร
11015203 นางสาว สรอยฟูา ทองคําโฮง
11015204 นางสาว ธัญญรัตนแ คงนิ่ม
11015205 นางสาว นิธิพร สิทธิเลิศ
11015206 นางสาว นิตยา บุญญาพิทักษแ
11015207 นางสาว ณัฐธยานแ ยาโน
11015208 นางสาว กัญญาวีรแ ไชยพันธุแ
11015209 นางสาว เฟื่องฟูา เงินถาวร
11015210 นางสาว ลักษมา จติตรัตนแ
11015211 นาง ชนาพร ถิ่นโคกสูง
11015212 นางสาว นริศรา นิทัศนแ
11015213 นางสาว ขจวีรรณ ดาวสุข
11015214 นางสาว กาญจนา วิณโรจนแ
11015215 นางสาว ศิริฉัตร สีลับขวา
11015216 นางสาว วิจติรา จนัทรแทะโชติ
11015217 นางสาว พรศิริ อิศรานุวัฒนแ
11015218 นางสาว นิภาพร ทองสุข
11015219 นางสาว ปราณี วันโน
11015220 นางสาว สมใจ แสงสําโรง
11015221 นางสาว สุภาพร คันทะเสน
11015222 นางสาว ลภสัรดา ถาริยะ
11015223 นางสาว นัชชา คงคานอย
11015224 นางสาว พักตรแพร้ิง สิมมา
11015225 นางสาว วศิรดี ตินานพ
11015226 นางสาว กุลณัฐ เปล่ียนนอย
11015227 นางสาว ฐิติมา สายเรือน
11015228 นางสาว ชุติภรณแ อรัญพรอมพันธุแ
11015229 นางสาว จํานงคแ รวมเชื้อ
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11015230 นาง กุสุมา เสารแทอง
11015231 นางสาว จริยา คารทอง
11015232 นางสาว รัตนาภรณแ เดชฟุูง
11015233 นาย ฉัตรดนัย ฉายผาด
11015234 นางสาว สุจติรา เมืองแสง
11015235 นางสาว เปรมวดี จนีธู
11015236 นาง ณิชา เข็มจรูณยแ
11015237 นางสาว พัชราภรณแ ภริูปาณิก
11015238 นางสาว ศิรินันทแ ผูกกะโทก
11015239 นาง อังคณา ทองสําฤทธิ์
11015240 นางสาว ณัฏฐนันทแ บุณาพันธแ
11015241 นาย พงศธร แดงต๋ัน
11015242 นางสาว นิตยา บุญพบ
11015243 นางสาว สุดา ไพราม
11015244 นางสาว สมฤทัย รอดศรี
11015245 นางสาว อัจฉรา เปียงงาม
11015246 นางสาว ปาริฉัตร นามสิงหแ
11015247 นางสาว ทัศนียแ สุขมัน่
11015248 นางสาว จารุนันทแ เครือผือ
11015249 นางสาว พรภทัรา ไทรแชมจนัทรแ
11015250 นางสาว จฬุาลักษณแ ลําภู
11015251 นาง ดวงใจ ศรีทองอินทรแ
11015252 นาย นพดล คํามูล
11015253 นาง ปวริศา บุญนาค
11015254 นางสาว ปราลี มณี
11015255 นางสาว วราภรณแ ลูกอินทรแ
11015256 นางสาว เกศริน ปในสา
11015257 นาง เสาวนียแ นิ่มดวง
11015258 นางสาว ศศิพิมล แผนทอง
11015259 นางสาว อริศา โยคสิงหแ
11015260 นางสาว อุษา กาพา
11015261 นางสาว สุพัตรา สุราชาติ
11015262 นางสาว พัฒนแชนันทแ คําเมืองคุณ
11015263 นางสาว วิภาภรณแ โคตรชมภู
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11015264 นางสาว รภสัศา สวัสดี
11015265 นางสาว จริยา ทาบุตตะ
11015266 นาย พิพัฒนแพงศแ วิริยะเมฆากุล
11015267 นาง ศศิธร แสงคุณ
11015268 นางสาว นุชจรินทรแ พูลศรี
11015269 นางสาว ชอเพชร คงใหม
11015270 นางสาว ชนนิกานตแ บูชาพันธแ
11015271 นางสาว ธนวรพร พันอะ
11015272 นาย เอกสิริ ศิริบูรณแ
11015273 นางสาว วันวิสาขแ ปรีวงษแ
11015274 นางสาว ศิวิลัย หันหาบุญ
11015275 นางสาว จฑุามาศ แจมสวาง
11015276 นางสาว ปิริญาภรณแ ศรีบุตรษะ
11015277 นางสาว กฤษณา ยศกุณา
11015278 นางสาว ฉันทนา อยูสุภาพ
11015279 นาง ปาณิสรา คําใจ
11015280 นางสาว ชลธิชา ธรรมชัย
11015281 นางสาว ซอฝ้ีน฿ะหแ หมัดจะกิจ
11015282 นาง ญาณิศา แสนสุมา
11015283 นางสาว ฐิติรัตนแ แสนทัด
11015284 นางสาว ดลยา โพธิละเดา
11015285 นางสาว ณัฐวดี อันร่ืนเริง
11015286 นางสาว กาญจนา สัตถาพร
11015287 นางสาว สุภาภรณแ นันบุญ
11015288 นางสาว อรวรรณ คําหอม
11015289 นางสาว สุทธาสินี จนัทรแประเสริฐ
11015290 นางสาว อมรรัตนแ ยนืยง
11015291 นางสาว เพ็ญจนัทรแ ดําเกาะ
11015292 นางสาว ซีตีรอกียะหแ มามะ
11015293 นาย วรุฒ ไชยวงศแ
11015294 นาง วานิษฐา อินทชัย
11015295 นางสาว นงรักษแ แสงสีดา
11015296 นางสาว รุ้้งนภา ตันตอมแกว
11015297 นางสาว มยรีุ คําทอง
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11015298 นางสาว โชติกา ทองประสูตร
11015299 นาย ลิขิต แกวเมือง
11015300 นางสาว อารีรัตนแ นันต฿ะเสน
11015301 นางสาว จริาวรรณ นามอาษา
11015302 นางสาว จไุรรัตนแ พลชาง
11015303 นางสาว จนัทนา เทพศิริ
11015304 นางสาว กุลธิดา อินทวงศแ
11015305 นาย เอกภพ บุญรักศิลป
11015306 นางสาว เบญจวรรณ เปรมประโยฃนแ
11015307 นาง ไพรินทรแ ภนูาวรรณแ
11015308 นาย วัชระ สุอุทัย
11015309 นาย ประสิทธิ์ ศิริยา
11015310 นางสาว เบญจมาภรณแ ศรีนอย
11015311 นางสาว ธมนวรรณ สินสวัสด์ิ
11015312 นางสาว กรมณี ภูขํา
11015313 นาย จกัเรศ เหมือนพันธุแ
11015314 นางสาว ชญานุช พันดี
11015315 นางสาว ภานุมาศ ปูอมบานตา
11015316 นาย ณัฐชรัตนแ ญาณาวิสิฏฐแ
11015317 นางสาว ปิยมาศ ลิมปิติ
11015318 นางสาว ชญานัท ระวังภยั
11015319 นางสาว ภทัราภรณแ วงศแพงศแคํา
11015320 นางสาว นิศาชล บุญแถม
11015321 นางสาว แพรวภทัรแชา แสงศรี
11015322 นางสาว อายซีะ กาโฮง
11015323 นาย ปรเมศรแ จริงแลว
11015324 นางสาว แพรวไพลิน สุจริต
11015325 นางสาว พัณธาวรรณ เกษสกุล
11015326 นางสาว จนิตนา ยะสูงเนิน
11015327 นางสาว จริยา สามารถ
11015328 นางสาว กอบกุล อยูดี
11015329 นางสาว พรรณี นาคโค
11015330 นางสาว เทียมแข นามตะไก
11015331 นางสาว กมลชนก ชลมารค
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11015332 นางสาว สุชาดา ชูยงั
11015333 นางสาว สุภาพร พูลภกัดี
11015334 นางสาว สมร วงคแหงษแ
11015335 นางสาว โสภา มะเตา
11015336 นางสาว ลักษิกา เล็กใบ
11015337 นางสาว นุน กล่ินทิพยแ
11015338 นางสาว ปาริชาติ แดงนอย
11015339 นาง ฐาชุดา สิงหแทอง
11015340 นางสาว ธิรดา แข็งแรง
11015341 นาย อุดมศักด์ิ พรหมดนตรี
11015342 นางสาว หฤทัย ตองมิตร
11015343 นางสาว ดวงฤทัย ปิ่นเขียน
11015344 นาย สมจติ จอมคํา
11015345 นาย ภานุเดช มาประชุม
11015346 นาง นิตทยา ปล้ืมใจ
11015347 นางสาว พิมพแอมล เครือบุตรวงษแ
11015348 นางสาว ณิชากร ปุยรุก
11015349 นางสาว ดอกรัก ทิวาพัฒนแ
11015350 นางสาว ทิพรัตนแ อนันตแ
11015351 นางสาว พร จอยจิ๊ด
11015352 นางสาว นาตาลี มีจติรแ
11015353 นางสาว อลิศรา นอยนาจารยแ
11015354 นาย เลิศฤทธิ์ เทียนทอง
11015355 นาง จติติมา จริะวงศแวาน
11015356 นางสาว ฐาปณี ผลาวงษแ
11015357 นางสาว รําพึง รูบุญ
11015358 นาง มัลลิกา แกวดํา
11015359 นางสาว สุจติรา กาญจนวณโณ
11015360 นางสาว พิมพา แกวผัด
11015361 นางสาว ภทัราวดี แสงอน
11015362 นางสาว รัชฎา สลุงอยู
11015363 นางสาว พัชญา สุทธิ
11015364 นาง อาภารัตนแ พินิจอักษร
11015365 นางสาว ดวงพร มีสัตยแ
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11015366 นางสาว กัลยาภสัรแ กอบแกว
11015367 นางสาว กนกวรรณ นุชนาฏพนิต
11015368 นางสาว อริญรดา ขําเนียม
11015369 นาง สุภาวดี แกวหาวงคแ
11015370 นางสาว ชุติมน รักสงบ
11015371 นาย นพดล เพ็งแจง
11015372 นาย อภสิิทธิ์ บริสุทธิ์
11015373 นางสาว สุวดี คงสมพรต
11015374 นาง วารุณี เหลาโชติ
11015375 นางสาว กมลทิพยแ ทองแจง
11015376 นางสาว บุญญรัตนแ ดูดวง
11015377 นางสาว ศศิธร ลาภทวี
11015378 นางสาว นภาพร สาริสิทธิ์
11015379 นางสาว วิริยา คําสอน
11015380 นาง ศิรภสัสร ชวยกิติ
11015381 นางสาว ผกามาส กิจประชา
11015382 นางสาว อรัญญา ยบุลพันธุแ
11015383 นางสาว นันทแลภสั ดอกกาศ
11015384 นาง เนตรชนก คําเพ็ง
11015385 นาย เรวัต ตะวัน
11015386 นางสาว ขนิษฐา จําปาพันธแ
11015387 นาง ญาณี วิเศษวงษา
11015388 นางสาว ณัฏฐแชญาภา คําหวาน
11015389 นางสาว อรทัย เหมะรักษแ
11015390 นาย สถาพร ปูุพะบุญ
11015391 นางสาว สุดาวรรณ เพชรสินลา
11015392 นางสาว ภคพร พวงสวัสด์ิ
11015393 นางสาว รุงอรุณ บุญเปรม
11015394 นางสาว สกุลรัตนแ เพชรแกวนา
11015395 นางสาว ศศิลักษณแ อิ่มเอม
11015396 นางสาว ฐิติภา คงนุม
11015397 นางสาว เพ็ญพักตรแ จนัทะศรี
11015398 นางสาว อนุชรา เสนาชวย
11015399 นางสาว วิชญาดา นิยมญาติ
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11015400 นางสาว ณัฐพร โตมณีนิลรัตนแ
11015401 นางสาว ปพิชญา สุธรรมา
11015402 นางสาว ปทุมรัตนแ หมอยา
11015403 นางสาว ธัญธนา นาคสุทธิ
11015404 นาย สุรชัย กลึงพุดซา
11015405 นางสาว สุกัญญา แปูนนางรอง
11015406 นางสาว สุธาทิพยแ ศรีประไพ
11015407 นางสาว ภทัราวรรณ หลับรัมยแ
11015408 นางสาว ชนิสรา โพทาวรรณแ
11015409 นาย ณัฐชนน แกวกัลยา
11015410 นางสาว อุมาพร ดียิ่ง
11015411 นางสาว ซูรีดา ยนูุ
11015412 นางสาว สุดาพร ศิริวาลยแ
11015413 นาย เอนกพงศแ ศรีราช
11015414 นางสาว จริาภรณแ อุระ
11015415 นางสาว เสาวนิจ จนัทรแดา
11015416 นาง สุพัตรา สมบัติธนสาร
11015417 นางสาว กัญญภทัร ชุมวรรณ
11015418 นางสาว จติลดา ยนืยั่ง
11015419 นางสาว ปิยะฉัตร พรมกมล
11015420 วาที่ ร.ต. สุขสันตแ ไหมละเอียด
11015421 นาย บรรพต สกุลกูชวโรจนแ
11015422 นางสาว ยภุาพร เสวิสิทธิ์
11015423 นางสาว ชัญญณัท จติธรรม
11015424 นางสาว กรณิกา เกตุพงศแ
11015425 นางสาว อภชิญา วงศแชุมภู
11015426 นาย มาฮาซัน ปาโอะ
11015427 นาย อนุชิต โชคสวัสด์ิ
11015428 นางสาว สิรินันทแ เวชภกัด์ิ
11015429 นางสาว วันวิไล ภผิูวเดือน
11015430 นางสาว จฑุารัตนแ แสนโท
11015431 นางสาว เสาวลักษณแ เดชพร
11015432 นางสาว วราลี อลงกตกิตติคุณ
11015433 นางสาว ปาลิษา จนัทรแเทพ



 - 161 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

11015434 นางสาว ทิพวรรณ พิมพแสุวรรณ
11015435 นาง ศรัณยแรัชตแ ประเสริฐ
11015436 นางสาว จนิดา ยศคํา
11015437 นาง ทัศนา ปใญญาธร
11015438 นางสาว นิภานันตแ เกิดจตุัรัส
11015439 นางสาว วิมล วงษแเชียงเพ็ง
11015440 นางสาว นฤมล ปุนปอง
11015441 นางสาว กัญญาณี จงจนัศรี
11015442 นางสาว ปาราวี คําเจริญ
11015443 นางสาว จริาพร บุญประกอบ
11015444 นางสาว ศศิกานตแ จนัทรแชวยนา
11015445 นางสาว จลัุยภรณแ ศรีภริมยแ
11015446 นางสาว อัจฉรี ปราบพล
11015447 นางสาว ศรันรัตนแ ทองจดู
11015448 นางสาว ชลธิชา แกววิเศษ
11015449 นางสาว ณัฐฐินันทแ มุธุสิทธิ์
11015450 นางสาว ณัฏฐแรดา รัตนวิโรจนแ
11015451 นาง อริญรดา แทนมณี
11015452 นางสาว มัทนา เทวเดช
11015453 นางสาว ธนาพร บุญเถิง
11015454 นางสาว ดรุณี ศรีแกวทุม
11015455 สิบโท อัชวิน ทิพยรัตนแ
11015456 นางสาว นภาพราว ไพรลินทรแ
11015457 นางสาว พรวษา หวะสุวรรณ
11015458 นางสาว จฑุาทิพยแ หินจติรแ
11015459 นางสาว สุปราณี คํามุง
11015460 นางสาว วราภรณแ สอนสุนทร
11015461 นางสาว ตะวัน ศรีเกื้อกล่ิน
11015462 นางสาว ศิริพร คําโล
11015463 นางสาว จริดา สุวรรณโณ
11015464 นางสาว พรพรรณ สุขใบ
11015465 นางสาว กาญจนา สังขแเงิน
11015466 นาง มีนา หมันการ
11015467 นางสาว กมลชนก เซ่ียงเห็น
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11015468 นางสาว ชมจนัทรแ ไชยชอฟูา
11015469 นางสาว ชุติพร ยอดกล่ิน
11015470 นางสาว ประครอง  ื้ทองนาเมือง
11015471 นางสาว สุชาดา ผองสุวรรณแ
11015472 นางสาว ฉัตติมา ไกรเทพ
11015473 นางสาว กมลชนก แตงพรม
11015474 นางสาว อนุสรา โคปใน
11015475 นางสาว วราภรณแ นิลชื่น
11015476 นางสาว ไพจติร ผลสิน
11015477 นาง มาลัย หุมมา
11015478 นางสาว ธมนวรรณ พลายแกว
11015479 นางสาว นรารัตนแ ทองจดู
11015480 นาย วีระศักด์ิ นาหนอง
11015481 นางสาว นัฐษิกานตแ นาสวนสวัสด์ิ
11015482 นางสาว ธีราพร สะเลโพ
11015483 นางสาว เจนจรีา จกัขุ
11015484 นางสาว นุชจรียแ สิทธิภ์กัดี
11015485 นาย จงชนะ นาคอน
11015486 นาย ฉัตรชัย แทนทรัพยแ
11015487 นางสาว ดวงรัตนแ บุญเรือง
11015488 นางสาว สุดารัตนแ พิมทอง
11015489 นางสาว วิภกัษร วิไลทรัพยแ
11015490 นางสาว จนัทรแจริา สีนวลแล
11015491 นางสาว ศุภลักษณแ จติรจนัทรแ
11015492 นางสาว โสจรัิตนแ ณ สงขลา
11015493 นางสาว พลอยไพรินทรแ เพิ่มพูล
11015494 นางสาว ปใณณภทัร สิมมะลี
11015495 นางสาว ตริตราภรณแ นิตยแแสวง
11015496 นาง กชพรรรณ ต้ังสิริพันธกุล
11015497 นางสาว ศิรินทิพยแ บุญพรม
11015498 นาง กัญญาภรณแ ญาณะ
11015499 นางสาว ราณี สะอิ
11015500 นางสาว ศิวาพร ทองโพธิแ์กว
11015501 นางสาว วิลาวัลยแ เยาวะกูล
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11015502 นาย นที สินเสมอ
11015503 นางสาว ภรณแทิพยแ นามบัญหา
11015504 นาง เสาวลักษณแ ทองบอ
11015505 นางสาว เกวลี ปใญญาหลวง
11015506 นางสาว นาตยา มะลิเพ็ง
11015507 นางสาว กันติยา ธนบูรณแวาณิช
11015508 นางสาว วราดาลักษณแ หาญณรงคแฤทธิ์
11015509 นางสาว วิมลพรรณ รวยพงษแ
11015510 นางสาว วิชญาดา วิชัย
11015511 นาง สุพัตรา ถิระพงศแสิริ
11015512 นางสาว อทิตยา รัตนพลแสน
11015513 นางสาว ณัฐรดา ชูรักษแ
11015514 นางสาว นุชสรา บุณาพันธแ
11015515 นาง สุประวีณแ เขื่อนเพ็ชรตแ
11015516 นางสาว พัชรี แสนพะวัง
11015517 นางสาว จารุวรรณแ สอนนรา
11015518 นางสาว สุจริา เดชเชียร
11015519 นางสาว กมลรัตนแ พงษแแสงทอง
11015520 นาง เพ็ญษา พันธุแทอง
11015521 นาย พิทักษแกรณแ ดาดก
11015522 นาย รัฐศักด์ิ เอี่ยมโฉม
11015523 นางสาว วีณา แกวอินตา
11015524 นางสาว ญาชน โทธกานันทแ
11015525 นาย เดนศักด์ิ ศรีอัดชา
11015526 นางสาว กัลยา แสนพล
11015527 นางสาว มลฤดี สีขาว
11015528 นางสาว กัลยาณี ศรีจนัทรแ
11015529 นางสาว ปวีณา นาคกําเนิด
11015530 นางสาว ชลธิชา ยงัมีสุข
11015531 นางสาว มัทนา อําไพ
11015532 นางสาว ขวัญประภา ประภาพันธแ
11015533 นาง พิมพแยาดา สรอยนาค
11015534 นางสาว กนิษฐา คูศรีเทพประทาน
11015535 นาย ชูชาติ ธาตุอินจนัทรแ
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11015536 นางสาว นันทแนภสั จอมทอง
11015537 นางสาว อังคแวรา อนันตแพุฒิเมธ
11015538 นาง นุกูล เสือปูุ
11015539 นางสาว สุภาพร คงชาญแพทยแ
11015540 นางสาว ปิยกานตแ บุญยบูรณแ
11015541 นางสาว อรสา แกวโพรงใหญ
11015542 นางสาว วราภรณแ อาษาสรอย
11015543 นางสาว ณัฐนันทแ ศรีบุญเรือง
11015544 นางสาว อรณิชชา สุวรรณภกัดี
11015545 นางสาว จฬุาพร ปใญญาดิษฐแ
11015546 นางสาว ชิดชนก อุดทาคํา
11015547 นางสาว นฤมล ชาวเมือง
11015548 นาง จรีุรัตนแ ศิริธร
11015549 นาง ณิชาภทัร เหงาสา
11015550 นางสาว ยวุดี แกวมาก
11015551 นาย ขวัญชัย ดวงขันเพชร
11015552 นางสาว วัลภา ทองอ่ํา
11015553 นางสาว สรรสุณียแ ศรีสอาด
11015554 นาง นิตยาภรณแ ศรีจนัทรแ
11015555 นางสาว ณประวีรแ สวัสด์ิ
11015556 นางสาว เสาวนียแ เกตุแกว
11015557 นาย ธนัช กังวานรัตนา
11015558 นางสาว ชมมแชนก ศรบุญทอง
11015559 นางสาว ดวงกมล เกตุพัฒนพันธุแ
11015560 นางสาว สุชาดา เอี่ยมแสน
11015561 นาย จารุวิทยแ ศรีสมัย
11015562 นางสาว กมลทิพยแ บุญชวย
11015563 นางสาว วิภากมล ขนานไทย
11015564 นางสาว ซูมีตา แตหม฿ะ
11015565 นาย สุรัตนแ พัวพันประเสริฐ
11015566 นางสาว ปวีณา ศรีเพ็ชรแ
11015567 นางสาว รัชฎา ดีพันธแ
11015568 นาง เตือนใจ จนัทรแลอย
11015569 นาย สุริยนั ฝูายทอง
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11015570 นางสาว สุธิดา วิชัยวัฒนา
11015571 นางสาว กฤษณา เพชรมาก
11015572 นางสาว กฤษณา พูดดี
11015573 นางสาว ชุติมา หาญชนะ
11015574 นาย นิกร ทองพรอม
11015575 นางสาว เมยาวี อตํามา
11015576 นางสาว นัทชญาพิมพแ วงษา
11015577 นางสาว วันทนา ชาภูพวง
11015578 นางสาว วารุณี ศรีสนั่น
11015579 นาง จริาพรรณ คําศรี
11015580 นางสาว ภฒนัช ทัศพงษแ
11015581 นางสาว วรรณภา ศิริภกัด์ิ
11015582 นางสาว สุวนันทแ ไสลจติร
11015583 นางสาว สุพัตรา ประติโก
11015584 นางสาว ณัฐธนัน คําสุข
11015585 นางสาว ทองพรรณ ฟองออน
11015586 นางสาว อริสา วังสันตแ
11015587 นางสาว กรรฑิตา คําพิมพแ
11015588 นางสาว วรรณวิสา วิบูลยแศิริชัย
11015589 นางสาว สายสุดา โรจนแเจริญ
11015590 นางสาว อธิติยา ภมูิชา
11015591 นางสาว ปพิชญา พิพวนนอก
11015592 นางสาว มณีญา เขียวทาสี
11015593 นาง สุปรียแญา ล้ิมสิทธิกูล
11015594 นาย บุญสง ยอดลี
11015595 นางสาว นงลักษณแ ดํารงคแ
11015596 นางสาว กรรณิกา เพิ่มบุญ
11015597 นางสาว พัชราภา อินทะนู
11015598 นางสาว สมฤดี ปาลา
11015599 นางสาว วารุณี สีใจ
11015600 นางสาว อรวรรณ ราชคม
11015601 นางสาว สรัญฉัตร สนธิวงศแ
11015602 นางสาว ณัฐรดี คําดี
11015603 นางสาว ปณิชาอร จนัทิมา
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11015604 นางสาว สิริอักษิพร บํารุง
11015605 นาง อุษณียแ จรีะมงคลพาณิชยแ
11015606 นางสาว ณัฐกานตแ ปใ่งมาก
11015607 นางสาว วีรแริษานันทแ ศรีไชย
11015608 นางสาว เทวีวิจติร แกวจติคงทอง
11015609 นาง รินดา ขอศานติ
11015610 นางสาว ธันยแชนก รัตนอุดม
11015611 นาง ดารัตนแ เจตนะจติร
11015612 นางสาว ธนัญญา จากามู
11015613 นางสาว จรรยา นกเพชร
11015614 นางสาว พฤกษา ไชยแยง
11015615 นาย นพรัตนแ คงเทพ
11015616 นางสาว กษิรา เดชสุวภาคยแ
11015617 นางสาว ศุพิสรา ใจวิชา
11015618 นางสาว ประไพรัตนแ คงรัตนแ
11015619 นางสาว วรัชยา ทวีปไทยสงคแ
11015620 นางสาว วิภาวรรณ มาวขุนทด
11015621 นางสาว ชวนพิศ ลองลอย
11015622 นางสาว สุณิสา คลามดี
11015623 นาง ปรมาพร ชัยสุนทรโยธิน
11015624 นางสาว กมลวัลยแ ชัยประภา
11015625 นาง ธนัญญา กล่ินประยงคแ
11015626 นาย อนันทแ วรรณโชติ
11015627 นางสาว อัญชลี ปิ่นเพชร
11015628 นางสาว สุภาภรณแ ภกัดี
11015629 นางสาว ปวีณวรรณ สินธุเขตตแ
11015630 นางสาว ศิรัรัตนแ สุวรรณรัตนแ
11015631 นางสาว สุชาริณี บุญเจริญ
11015632 นางสาว สุพิชญแชญา ชีพกิจ
11015633 นาง นุชนาถ ภจูรัส
11015634 นางสาว อํานวยพร สายนาโก
11015635 นางสาว นิลุบล พินนอก
11015636 นาย จารุพงษแ บุญศรี
11015637 นางสาว เอมอร อัฐนาค
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11015638 นางสาว สุรัตนา เลาสูงเนิน
11015639 นาง วิลาสินี สุวรรณรัตนแ
11015640 นางสาว วราภรณแ ปลอดโปรง
11015641 นาย วัชรพงษแ โกมลสุข
11015642 นางสาว ลัดดาวัลยแ บูรณสุต
11015643 นางสาว พัชรี พิญวัย
11015644 นางสาว รัตนากร สุวรรณแ
11015645 นาย เสกสรรคแ ดอนเสนา
11015646 นาย อิทธิพล วงศแสุทัศนแ
11015647 นางสาว สีตีฮาจารแ ยาแม
11015648 นางสาว ชนมน มนตแแกว
11015649 นางสาว นภาพรรณ ชุมมัน่
11015650 นางสาว นันทิยา สมรวมจติตแ
11015651 นาย ณรงคแชัย ชื่นตน
11015652 นางสาว รุงทิพยแ สุวรรณกูล
11015653 นางสาว อาภตัรา ศรีเมือง
11015654 นางสาว กอชนก แสงวิเศษ
11015655 นาง ภาสินี สังขแขวัญ
11015656 นางสาว ปรานี บุบผาวัลยแ
11015657 นางสาว เยาวรัตนแ เกษสุริยงคแ
11015658 นางสาว เกวะลี สิงหแชา
11015659 นางสาว จนิดารัตนแ สมคําพี้
11015660 นางสาว ธัญชิดา แสงจนี
11015661 นางสาว อภริดี วิริยะสินทวี
11015662 นางสาว เมวิกา เติมประโคน
11015663 นางสาว ชลธิชา เอมสรรคแ
11015664 นางสาว หทัย เชื้อคําฮด
11015665 นางสาว รักษิณา บุญหลา
11015666 นางสาว สุนิสา โพธิน์วม
11015667 นางสาว นิชาดา เอี่ยวไพบูลยแ
11015668 นางสาว ชบาไพร โควเจริญ
11015669 นางสาว ณัฐชยา ประกอบเพ็ชร
11015670 นางสาว จารุวรรณ มืดทัพไทย
11015671 นางสาว เบญญาภา อนนวม
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11015672 นาย ชิติ ทิวาพัฒนแ
11015673 นางสาว สุรีรัตนแ สุขเจริญ
11015674 นางสาว แอนนา แกวสงา
11015675 นางสาว ขนิษฐา แวววงคแ
11015676 นางสาว อมรพรรณ เรือนใจมัน่
11015677 นาย ภริูวัจนแ จรัสรัตนแตระการ
11015678 นางสาว อรวรรณ ปใตถานัง
11015679 นางสาว วิภาวินี เกตุสวัสด์ิ
11015680 นางสาว ลักขณา ดีสิงหแบุญ
11015681 นางสาว ณัฐชานันทแ สมบูรณแ
11015682 นางสาว ภาวนา คงรุงเรืองสกุล
11015683 นางสาว มัชฌิมา ฆองโสภา
11015684 นางสาว สุดารัตนแ ไกรญาติ
11015685 นางสาว ศุภวรรณ เด่ือกระโทก
11015686 นางสาว นงลักษณแ รังษีสวาง
11015687 นางสาว วิไลวรรณ สิมรัมยแ
11015688 นางสาว สุธิกาญจนแ มานะดี
11015689 นางสาว นิรุบล ทองจํารูญ
11015690 นางสาว ทิวารัตนแ หมุนลี
11015691 นางสาว สมกูล เขียวสระคู
11015692 นางสาว นิภาพร แตะอินรัมยแ
11015693 นางสาว นิภาพร กองแกว
11015694 นางสาว ณิชานันทแ กบกันทา
11015695 นาง สุภญิญา วงษแศิลป
11015696 นางสาว นิชาภา ศรีวัลลภ
11015697 นาย นราวิชญแ สรอยชด
11015698 นางสาว ไอลดา ทองชุม
11015699 นาง วิภารัตนแ เจริญเดช
11015700 นางสาว นราพร บุญจวง
11015701 นางสาว ปริศนา แกวชูฟอง
11015702 นางสาว อภสิรา ไกรทอง
11015703 นางสาว อรวรรณ บรรเทา
11015704 นางสาว สุชาดา นิ่มวุน
11015705 นาง สุภาวดี เวชมงคล
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11015706 นาย ศรัญ ตุมมาศ
11015707 นางสาว พรทิพยแ ดวงศรี
11015708 นาง จารวี สารวงคแ
11015709 นางสาว รัชดาวรรณ สังขแบุญชู
11015710 นางสาว รดามณี จนัทรแนุม
11015711 นางสาว นางสาววราภรณแ บุบผา
11015712 นางสาว สุภาพร สมบัติยานุชิต
11015713 นางสาว ศุภางคแ จนัทรแสวาง
11015714 นางสาว เบญจวรรณ สืบเสารแ
11015715 นางสาว นิลาวรรณ พุฒขุนทด
11015716 นางสาว เพ็ญวดี เพชรชนะ
11015717 นางสาว รุจริดา ศรีอุดม
11015718 นางสาว นาปีซะหแ กาเจรแ
11015719 นางสาว พฤกษา จกัรแสูงเนิน
11015720 นางสาว ธนพร สีแกว
11015721 นางสาว วิมล ประหวัน่
11015722 นางสาว เรณุกา เรืองรัมยแ
11015723 นางสาว สุกัญญา ปล่ังกลาง
11015724 นางสาว อมรรัตนแ ประดับสุข
11015725 นาง ศริณยา ศรีผาง
11015726 นางสาว รสสุคนธแ ดอกจนัทรแ
11015727 นาง กรณิการแ รัตนสุภา
11015728 นางสาว สุรีรัตนแ แรงคง
11015729 นางสาว ปราณี ทองขาว
11015730 นาย รัชชานนทแ เมนสุข
11015731 นางสาว จริยา ศรีวรรณะ
11015732 นางสาว พรนภา อินทริง
11015733 นาง หวานใจ ผลบุญ
11015734 นางสาว กีรติกานตแ แกวทอง
11015735 นาง พิมพแใจ ชีวะนานนทแ
11015736 นางสาว ณัฏฐิพร ทองชวย
11015737 นางสาว จรินทรแ คงกล่ิน
11015738 นางสาว วิลาวัลยแ ขาวขํา
11015739 นางสาว กุลวดี แกวกิริยา
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11015740 นางสาว รัตนา ถามะพันธแ
11015741 นาง มณีนาท จนัทะแจม
11015742 นางสาว กันยารัตนแ แกวบุญมี
11015743 นางสาว นภสันันทแ สถิรประภากุล
11015744 นาย ศุภชัย แสนโสม
11015745 นางสาว จารุวรรรณ ชวยจนัทรแ
11015746 นางสาว กัญญาภคั ชนะอุดม
11015747 นางสาว นัฐพร กานตะดา
11015748 นาย ศิรวัฒนแ มีแกว
11015749 นางสาว อมรรัตนแ แกวคง
11015750 นาย อมรเทพ สืบสาย
11015751 นางสาว ธาริณี ศรีอนงคแ
11015752 นางสาว วิภารัตนแ ไตรดงพลอง
11015753 นางสาว ธัญญแชยา จริโรจนแกิรทัต
11015754 นางสาว กิตติยา อินทนิล
11015755 นางสาว นารีรัตนแ รวมกุล
11015756 นางสาว ศิริพร ศิริกุล
11015757 นางสาว อนงคแนาถ ชูแกว
11015758 นางสาว พินทุสร อัตตะผึก
11015759 นางสาว เจนจริา ลาภจติ
11015760 วาที่ ร.ต.หญิง สุทธิกานตแ ชูชุม
11015761 นางสาว ยารีย฿ะ เปรัสมายา
11015762 นางสาว สุวิชา เด่ือดิน
11015763 นางสาว มนทิรา ศรีไชยานรถ
11015764 นาย อาณัติ เพ็งบานซอด
11015765 นางสาว รุงระวี เกิดหิรัญ
11015766 นางสาว นันทวรรณ กมลเลิศ
11015767 นางสาว รอไอนี ยโูซ฿ะ
11015768 นางสาว ศตพร ศรีชัย
11015769 นาง จฑุารัตนแ วงภธูร
11015770 นางสาว อรอนงคแ ธนะพัตธัญญมน
11015771 นางสาว ยวุรรณดา บุญทบ
11015772 นาย ธีระพล ศรีประยรู
11015773 นาง วราลักษณแ เมืองสอน
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11015774 นางสาว วนิชา ทองใบศรี
11015775 นาง สุพรรษา อินอราม
11015776 นางสาว จนัทรแจริา ยอดคํา
11015777 นาง จริาพร หมืน่ภกัดี
11015778 นาง สุภารัตนแ วรพันธแ
11015779 นางสาว สุวรรณา จั่นสมจติตแ
11015780 นางสาว ไพรินทรแ เชิดสันเทียะ
11015781 นางสาว สุภาพร ไชยเลิศ
11015782 นางสาว ขวัญตา หลาคอม
11015783 นาย จตุรพร ฉิมฉ่ํา
11015784 นางสาว พิมลวรรณ อารีรัมยแ
11015785 นางสาว สมฤทัย ชนะพาล
11015786 วาที่ ร.ต.หญิง สุภาภรณแ แสงใส
11015787 นางสาว มยรีุ มัน่ยนื
11015788 นางสาว ภคพร โกมินทรแ
11015789 นางสาว ศุภลักษณแ รัตนดี
11015790 นางสาว สุพีรยา ต฿ะวิโล
11015791 นางสาว กัญญแณณัฐ พวงสันเทียะ
11015792 นางสาว สุชาวดี จนัทนชัย
11015793 นางสาว จรีวรรณ เขียวงาม
11015794 นาง พรรณี นาคนชม
11015795 นางสาว ธมลวรรณ ใหมออน
11015796 นางสาว ยพุิน แหลมหลาว
11015797 นางสาว ณิชา ควรแยม
11015798 นางสาว รัตนา หอมหวล
11015799 นางสาว ศิริวิภา นูพิมพแ
11015800 นาย สุรินทรแ ทองนอก
11015801 นางสาว สุภาวรรณ ปใตไตร
11015802 นางสาว กรรณิการแ สอนแกว
11015803 นางสาว น้ําฝน บัวสิงหแ
11015804 นางสาว ณฤนนท จั่นสมจติตแ
11015805 นางสาว จฬุารัตนแ เมนทอง
11015806 นางสาว นลินทิพยแ หงสีธิ
11015807 นาย อลงกรณแ ศรีเฟื่อง
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11015808 นางสาว เกศสุดา พรมตา
11015809 นางสาว วรรณนิศา ฤทธิภ์ู
11015810 จ.ท. ปุรัณ สมจติร
11015811 นางสาว จรัิฐิติกาล พจนแโรจนอําพันธแ
11015812 นางสาว จนัทรแเพ็ญ ทองแสง
11015813 นาย อานนทแ สดุดี
11015814 นางสาว พรทิพยแ ดีทิพยแ
11015815 นางสาว ธนิดา เลขานุกิจ
11015816 นางสาว ชนัฎฐา มังสา
11015817 นางสาว วิภาวรรณ แถวไธสง
11015818 นางสาว ภชัรียแ เเขนยาว
11015819 นาย จฑิาวัฒนแ ชาญปราณีต
11015820 นางสาว อัญชลี อุสาพรหม
11015821 นาย อภวิัต อาสนานิ
11015822 นาง ชฎาพร อวยชัย
11015823 นางสาว ชฎาพร แขวงทนงคแ
11015824 นางสาว จรรยา รักเสรีธรรม
11015825 นางสาว ศิริลักษณแ ศิริรัตนพันธแ้
11015826 นางสาว พรรณี พลเสน
11015827 นางสาว สมจติร ทองเล่ือน
11015828 นางสาว พรนภา บุญเรืองลือ
11015829 นางสาว จรินทรแพร นครเกตุ
11015830 นางสาว สุภาพร ครูหงษแสา
11015831 นางสาว รัตนา ทั่งทอง
11015832 นาย จริะพงษแ ยบุลศรี
11015833 นางสาว ลูกน้ํา บุญชัย
11015834 นางสาว ศิรดา เอี่ยมอินทรแ
11015835 นาย ธวัชชัย มูลศาสตรแ
11015836 นาย เฉลิมเดช รุงฟูา
11015837 นางสาว สุดารัตนแ ทองเลิศ
11015838 นางสาว ภทัรกร ปูองสูงเนิน
11015839 นาง กมลรส ภูระหงษแ
11015840 นางสาว รุงรัศมี ธนาอมรสิริ
11015841 นางสาว รอฮาน฿ะ ปะดอมะ
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11015842 นาย ดือราแม หะนะเต฿ะ
11015843 นางสาว อุบลรัตนแ บุปผา
11015844 นาง นันทพร เทศแกว
11015845 นาย จตุรพล แซล้ิม
11015846 นางสาว นางสาวมาราศรี จรจติ
11015847 นาง อารดา ชื่นจติตแ
11015848 นางสาว ณัฎฐธิดา สายประสาท
11015849 นางสาว ลัดดา แสงอรุณ
11015850 นางสาว นภสัสร ดําเกิด
11015851 นางสาว นันทวรรณ มานะการ
11015852 นางสาว รัชนีวรรณ สังขแแกว
11015853 นางสาว สุพัชริดา บุญสราง
11015854 นางสาว พินิจนาถ สุนทรสุทธิโรจนแ
11015855 นางสาว เสาวลักษแ กุลสาร
11015856 นางสาว ปราณีต เหตุทอง
11015857 นางสาว สุนิษา อยูดี
11015858 นางสาว นุชนาถ อินทรมุณี
11015859 วาที่ รต.หญิง กิ่งกาญจนแ สาทะกลาง
11015860 นาย ราชศักด์ิ ทองนอย
11015861 นางสาว กนกพร คุณภริูปใญญา
11015862 นาง ศิวพร เทพจติรแ
11015863 นางสาว พงศแธิดา หวังเจริญ
11015864 นาง ศริญญา ศรีทอง
11015865 นางสาว วาสนา เพ็ชรจนัทึก
11015866 นางสาว ศุภร สินชู
11015867 นาง นลินรัตนแ อินทรแหอย
11015868 นางสาว รัชดา ศุภสาร
11015869 นางสาว นันทแนภสั ทองสกุล
11015870 นางสาว สุรภา เวียงนนทแ
11015871 นางสาว ไพรินทรแ พรหมสอาด
11015872 นางสาว ณัฐนิชา ชิตอักษร
11015873 นางสาว นารีรัตนแ ศัทโธ
11015874 นาย วิวัฒนแ พั่วพันธแ
11015875 นางสาว ภทัริน ศรีมันตะ
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11015876 นางสาว น้ําทิพยแ กองแกว
11015877 นาย ไกรวิชญแ ทองสุก
11015878 นางสาว ไพลิน แจงโม
11015879 นาง วันวิสาขแ ทองแสง
11015880 นางสาว เกศสุมา เดชเดชะ
11015881 นางสาว อรวรรณ นาคโสม
11015882 นางสาว วรรณา ลิมปนชัยพรกุล
11015883 นางสาว ปาณิสรา สอนศรี
11015884 นางสาว สุชญา วรินทรเวช
11015885 นาย สุพงศแ พฤทธิอ์าภาสิริ
11015886 นางสาว จริยา ศิริวาลยแ
11015887 นางสาว อรทัย แหหลา
11015888 นางสาว สุภาภรณแ พรหมเมือง
11015889 นางสาว ณภาสแณัฐ ใยทอง
11015890 นางสาว ภริูชญา เนตรเชวียง
11015891 นาง ศิริลักษณแ สมบูรณแ
11015892 นางสาว อรจริา แดงดี
11015893 นาง สุนันทา กันธิยา
11015894 นาย ณัฐพล ถาปาวงคแ
11015895 นางสาว นันทวดี เทพชุม
11015896 นางสาว วรรณวิมล แตงโสภา
11015897 นางสาว แจมนภา เมินดี
11015898 นาง ผกาสินี ศรีสุวอ
11015899 นางสาว นิลลดา สายเนตร
11015900 นางสาว ดาวพระศุกรแ ปานเจริญ
11015901 นางสาว วรารัตนแ สืบหงษแ
11015902 นางสาว เฉลิมศรี พีเกาะ
11015903 นางสาว ชนมน ดิษยาวรนฤกมล
11015904 นางสาว นีรนุช โนเป็ง
11015905 นาง วิจติรา เจยีมใจ
11015906 นางสาว อัมพวรรณ แสงวารี
11015907 นางสาว ธิดารัตนแ บุญประชม
11015908 นางสาว สุภาพร สลาพิมพแ
11015909 นางสาว อําภา ยาตรา



 - 175 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

11015910 นางสาว พัชราภรณแ คํามอญ
11015911 นางสาว ศรินรัตนแ เดชวงศแนิธิโชติ
11015912 นาง สิราวัลยแ ตรีกุล
11015913 นางสาว ณัชชา บุญสอน
11015914 นางสาว ธนิดา บุญเชิด
11015915 นางสาว วีรวรรณ เพ็งปรีชา
11015916 นางสาว วิลาวัณยแ ดุนกลาง
11015917 นาย ตันติกร ชุมไธสง
11015918 นางสาว ศลิษา จนัทรแขจร
11015919 นางสาว เมธานันทแ ธงศรี
11015920 นางสาว วราภรณแ จนัทะคาม
11015921 นาย สุธินันทแ พรมสุริยแ
11015922 นางสาว เฉลิมรัตนแ พุมทอง
11015923 นางสาว แพรวพราว มายะนันทแ
11015924 นางสาว จฑุารัตนแ เพ็ชรแดี
11015925 นางสาว นรี แซล้ิม
11015926 นางสาว เบญญาภา ยวนบุญหลิม
11015927 นาย รวิภาส เกียรติเอกสิทธิ์
11015928 นางสาว ณัฐณิชา ไกรวสุกุล
11015929 นางสาว เกศแกว ชุนสอน
11015930 นางสาว ณปภชั แสนโสภณ
11015931 นาง นิลเนตร ศรีคํา
11015932 นางสาว นิภารัตนแ ต฿ะอินทรแ
11015933 นาง ธิติมา เคหะฐาน
11015934 นางสาว จริาภรณแ สีนวนลัง
11015935 นางสาว ภทัรแชนกภคั ดิษเจริญ
11015936 นาย กฤษณลักษณแ ชูพงศแ
11015937 นางสาว ปภสัรา แกวกระจาง
11015938 นางสาว ทิตยแสุณี คํานาน
11015939 นาง สุพีรณัฐ สีลําโกน
11015940 นางสาว วณิสา ตะกรุดงาม
11015941 นางสาว หนึ่งฤทัย ไกรกลาง
11015942 นางสาว ปทุมพร ไตรตระการเดช
11015943 นางสาว นวลใจ โคศรี
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11015944 นางสาว วราภรณแ วรรณภาส
11015945 นาง กมลวรรณ ชาปใญญา
11015946 นาง ซอนกล่ิน เดชทะศร
11015947 นางสาว อนัญญา โลหแคํา
11015948 นาง ปรีชญา กามะ
11015949 นางสาว ศรัญญา รัตนสากล
11015950 นางสาว จนัทรแนารี ชัยมูล
11015951 นางสาว สุนิดา พัฒนกุล
11015952 นาย ณัฐพล นกขาว
11015953 นางสาว เตือน หาญเสมอ
11015954 นางสาว อุษณี บุราคร
11015955 นางสาว สุภาวดี ธรรมสมบัติ
11015956 นางสาว เสาวรรณี แดงเกื้อสกุล
11015957 นาย กฤษณะ ทรัพยแประเสริฐ
11015958 นางสาว กรรณิกา นาดี
11015959 นางสาว พัชรินทรแ คีรีเพ็ชร
11015960 นางสาว โสภาพรรณ โลหะนี
11015961 นางสาว พัชรี บัวคํา
11015962 นางสาว กุลสิริ ชัยประเสริฐ
11015963 นางสาว ธัญณิชา ลามแขก
11015964 นางสาว หฤทัย จมูศรีสิงหแ
11015965 นาง ศรีสุดา สงคง
11015966 นางสาว กัญญาภทัร สวางสุข
11015967 นาง ธิดารัตนแ บัวเนียม
11015968 นางสาว ชนมแนิภา บุญใจรักษแ
11015969 นางสาว ศยามล อุบลโพธิ์
11015970 นาย สธนศักยแ โกศลวัฒนกุล
11015971 นาง ปาณิสรา ออนศรี
11015972 นางสาว พรทิพยแ จนัทรแเที่ยง
11015973 นาย สิรภพ กันฮะ
11015974 นางสาว นัยนา เอี่ยมสุข
11015975 นางสาว นัฐติยา ไชยคาม
11015976 นางสาว ชฎาธาร จนัทรปรุง
11015977 นางสาว บาซีเราะหแ สาและ
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11015978 นางสาว บัณยดา คุณนากาล
11015979 นางสาว ปฤษณา นีระพันธแ
11015980 นาง รัตนาภรณแ อิ้มอนงคแ
11015981 นางสาว นิศาชล อยูหนูพะเนา
11015982 นาย วัชระ นิลเอียม
11015983 นางสาว ปางทิพยแ สมประสงคแ
11015984 นางสาว นริศา ผลประทุม
11015985 นางสาว จดิาภา สอาดชีพ
11015986 นางสาว พัชรินทรแ สุวรรณกาศ
11015987 นางสาว จมัยพร สัพโส
11015988 วาที่ ร.อ. สาธิค เจริญศิลป
11015989 นางสาว กนกอร ปุจฉาการ
11015990 นางสาว กมณทิพยแ บุญสุทธิ
11015991 นางสาว บุลพร อินทรแเมือง
11015992 นางสาว กรรณิการแ ปใญญา
11015993 นางสาว ราตรี บุรพา
11015994 นางสาว ชวนพิศ เปรมเจยีม
11015995 นางสาว รัตนาภรณแ บุญฉิม
11015996 นางสาว มัยซีหย฿ะ ธานมาศ
11015997 นาง ประภาวดี กิตตินันทกูล
11015998 นางสาว สิรินดา วันชูพร้ิง สิรินดา วันชูพร้ิง
11015999 นางสาว นฤมล คงสังขแ
11016000 นางสาว เครือวัลยแ เวียงวิเศษ
11016001 นางสาว วรรณภา ดาหา
11016002 นางสาว นัยญณา ตะบองเพชร
11016003 นางสาว ปาริชาต พรหมสวัสด์ิ
11016004 นางสาว ประกายรัตนแ มาตราช
11016005 นางสาว พิดารัตนแ แสงนอย
11016006 นางสาว สุกัญญา ดีอินทรแ
11016007 นางสาว มณฑิรา การะเกตุ
11016008 นางสาว อรจริา ไทยศิลธรรม
11016009 นางสาว นิภาทิพยแ หนูชวย
11016010 นางสาว นุสรา ทิพประโชค
11016011 นางสาว กรรณิการแ พัฒนะแสง
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11016012 นางสาว มัสนา ดือราซอลีมา
11016013 นางสาว อัมพวัน บุญฤทธิ์
11016014 นางสาว ศริญญา ทาคําหอ
11016015 นางสาว ตรีชฎา จานสกุล
11016016 นางสาว วิชยา ชูกล่ินหอม
11016017 นางสาว อมร เหมือนจติตแ
11016018 นาง นฤมล ปิ่นแกว
11016019 นางสาว นภาพร อินทะชิต
11016020 นางสาว จนิตนา เรงมาตร
11016021 นางสาว ธันยแนลิน คุมทรัพยแ
11016022 นางสาว นฤมล ซาเสน
11016023 นางสาว อุษา ทองขาว
11016024 นางสาว ณัฐพร ดวงลัดดา
11016025 นางสาว นภวรรณ แววไธสง
11016026 นางสาว วราพร ประหา
11016027 นางสาว สุนิสา วานเครือ
11016028 นาง นีรชา สมภกัดี
11016029 นางสาว ธารินี วิเศษศรี
11016030 นาย ปริญญา เชาวนดี
11016031 นางสาว พิมพกานตแ หลวงปใน
11016032 นางสาว อนุสรา จนัทรังษี
11016033 นางสาว คนึงนิตยแ จติสุวรรณแ
11016034 นางสาว ฐิติยา คําแกว
11016035 นางสาว วรรณิภา สากอน
11016036 นางสาว ศนียแลักษณแ สุวรรณะชัย
11016037 นางสาว เบญญกมล คชแกว
11016038 นาย กฤตพจนแ ชูเผือก
11016039 นางสาว พิมพิไลยแ การแรง
11016040 นาย ฑัตพงษแ วงษแสาตรสาย
11016041 นาง ศสิมา คํานึงผล
11016042 นางสาว กัญญารัตนแ กุศลคุม
11016043 นางสาว ขวัญเรือน พรมตอ
11016044 นาย สุริรัตนแ เสริมทรง
11016045 นางสาว นัยนแปพร หอมทรัพยแสิน
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11016046 นาง นัยนแปพร ประเสริฐสิน
11016047 นางสาว จริวรรณ ดูพรอม
11016048 นางสาว ศุภรดา เรือนทองดี
11016049 นางสาว พรพิมล แซหวอง
11016050 นางสาว เมษา ชูชัยทยากุล
11016051 นางสาว ยพุา วงภทูร
11016052 นางสาว กัลยาณี ชํานาญกิจ
11016053 นางสาว ณัฐณิชา ทองยอย
11016054 นางสาว อาสนีตา อายารีฮา
11016055 นาย กัณตภณ สีบัว
11016056 นางสาว จารุวรรณ ลุนหลัง
11016057 นางสาว ศิริลักษณแ ทวีสมบัติ
11016058 นาง นิรมล รัตนบุรี
11016059 นางสาว จรียแ คําลาย
11016060 นาย ภากร ศรีราช
11016061 นาย วีระชัย วันคํา
11016062 นางสาว ชนิกานตแ ทิพวารี
11016063 นางสาว วชิรา รุงเรืองอุดมกิจ
11016064 นาง จนัทรแเพ็ญ ฤกษแเปรมปรี
11016065 นางสาว สรอยทิพยแ สรอยพูล
11016066 นางสาว ราตรี พุมเพ็ชรแ
11016067 นางสาว อรทัย หลักแนน
11016068 นางสาว ปทิตตา เพ็ชรใหม
11016069 นางสาว ภราดา ชาญวิจติรแ
11016070 นาง กวินญารัตนแ เพียงใหม
11016071 นางสาว ทิชากร เผาผม
11016072 นางสาว จริารัตนแ ขยนักิจ
11016073 นางสาว มณีรัตนแ ชาวน้ําโมง
11016074 นางสาว นิวรรณ แซต้ัง
11016075 นางสาว ปใทมวรรณ หนูแยม
11016076 นางสาว รัชมินตแ จติจกัร
11016077 นางสาว รพีพร ฟูอนบําเรอ
11016078 นาย ธนากร รุงเรือง
11016079 นางสาว กัลยรักษแ บรรจงเปล่ียน
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11016080 นาง สุไรดา ดอเลาะ
11016081 นางสาว จริาวรรณ ปานแดง
11016082 นาย จริายุ กระจางศรี
11016083 นางสาว ศันสนียแ โสนนอก
11016084 นางสาว จฑุามาศ คลายเมือง
11016085 นางสาว ภรณแพรรณ เสือมัน่
11016086 นางสาว ลักขณา วรรณยะลา
11016087 นางสาว ปาณิศา เดชหุน
11016088 นาง กรภทัรแ ชาญชาง
11016089 นางสาว จฑุาทิพยแ ต้ินหนู
11016090 นางสาว เจนอักษร ปานเถื่อน
11016091 นางสาว ทัศนียแ  ืทะนะลัย
11016092 วาที่รอยตรี พรเทพ พุทธนิยม
11016093 นางสาว นิลญา อุตระ
11016094 นาง มัลลิกา เรียมแสน
11016095 นางสาว กฤษดาพร มัน่ทอง
11016096 นางสาว อัมพร หาวจนัทึก
11016097 นาย ธนกฤต สุขศรีนวล
11016098 นางสาว สาวิตรี ดิสถาฤทธิ ์นพคุณ
11016099 นางสาว วิภารัตนแ สีจนัโท
11016100 นางสาว กิ่งแกว การภกัดี
11016101 นางสาว วันทกานตแ อินวันนา
11016102 นางสาว จฑุารัตนแ ศรีสวัสด์ิ
11016103 นางสาว เกศชนก กําลังเลิศ
11016104 นางสาว ขนิษฐา พิมพแสีดา
11016105 นางสาว แวไซนะ เปาะเลาะ
11016106 นางสาว หฤทัย กองวงคแ
11016107 นางสาว จนิตแจฑุา ครูหงษแสา
11016108 นางสาว อนุสรา วาระวิชะนี
11016109 นางสาว วิชชุดา สอนสีดา
11016110 นางสาว ชไมพร ชูทรัพยแ
11016111 นางสาว กิรณา ศักดาวชิรสกุล
11016112 นาย เจษฎา มีศิริ
11016113 นางสาว พัชรี แลปูุนา
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11016114 นาง ณัฐกานตแ งะสมัน
11016115 นางสาว วิกานดา ออนอยู
11016116 นางสาว รลินรัศมิ์ เอี่ยมสะอาด
11016117 นางสาว เปรมฤทัย ภกัตกฤตษแ
11016118 นาย ณรงคแพร สุขเงิน
11016119 นางสาว กิรติกุล จํารูญศรี
11016120 นาย ธนา เชื้อดวงผุย
11016121 นางสาว กษิรา แสงรัตนแ
11016122 นาง นาดูวะหแ บุญอารี
11016123 นางสาว ปริญญานุช โยมะบุตร
11016124 นางสาว จนัทรา คัดทะรินทรแ
11016125 นางสาว ณัฐรุจา เกิดพันธแ
11016126 นาง กนกรัฐ เข็มทอง
11016127 นางสาว สุนันทา ชินรัตนแ
11016128 นางสาว วรัญญา วงคแประพิณ
11016129 นาย พิทักษแ รักวิชา
11016130 นางสาว ภคัจริา รัฐสมุทร
11016131 นางสาว กนกวรรณ เจริญศรี
11016132 นางสาว ชนกนันทแ ชางเผือก
11016133 นาย ชาญ ศิริบูรณแ
11016134 นางสาว วิมลสิริ เพ็ชรนิล
11016135 นางสาว อรุณวรรณ ชัยมงคล
11016136 นางสาว จริยา อุณาสิงหแ
11016137 นางสาว จริยา คันธจนัทรแ
11016138 นางสาว วรกัญญา ทะนานคํา
11016139 นางสาว ชลนิภา หวังสุดดี
11016140 นางสาว สิริพร พิลา
11016141 นาง จนิตนา ศรีสมบัติ
11016142 นาง อมรรัตนแ แดงสอาด
11016143 นางสาว พรรณิพา หมีบุรุษ
11016144 นางสาว สุกัญญา ปากอง
11016145 นาย จาตุพงษแ รมโพธิเ์ยน็
11016146 นาย เกียรติศักด์ิ ขวัญเจริญ
11016147 นางสาว จริาพร พรหมปใ้น
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11016148 นางสาว กฤตฌญา พันธแโชติ
11016149 นาย รัฐนนทแ ประทีป ณ ถลาง
11016150 นางสาว ปิยพร พัฒนะนุกิจ
11016151 นางสาว อุดมลักษณแ มุงหามกลาง
11016152 นางสาว ณัฏฐณิชา คํามี
11016153 นางสาว จฑุารัตนแ เรือนแกว
11016154 นางสาว วารุนีตแ สอนนนทแ
11016155 นาง นิตยา วรโยธา
11016156 นางสาว สุนียแ ดอกจนัทรแ
11016157 นาง ศรีสุนันทแ เรืองพิมาย
11016158 นางสาว ภรทิพยแ ตนแจง
11016159 นางสาว อภริดี เล้ียงประเสริฐ
11016160 นางสาว ขวัญเดือน หนูชู
11016161 นาย เอกภพ สุฤทธิ์
11016162 นางสาว ศิริกุล ยพัราษฎรแ
11016163 นางสาว ณัฐณิชา ศึกหาญ
11016164 นางสาว เนตรนภา จลุสุข
11016165 นางสาว มุทิตา จนัทรัตนแ
11016166 นางสาว จรัิชฎาภรณแ พรมยอง
11016167 นางสาว สุพรรษา เอี่ยมจํารัส
11016168 นางสาว วัลลดา หลีนอย
11016169 นาง ธันญภรณแ เหล็กสีไทย
11016170 นางสาว สุดาลักษณแ มาศเหลือง
11016171 นางสาว เพ็ญสินี จําชาติ
11016172 นางสาว จนัทรแทิพยแ คุณาสกุลเลิศ
11016173 นาง อุษา มีอินทรแ
11016174 นาย ภคัวัฒนแ ศรีคํา
11016175 นาง ชฎาภรณแ บุญราช
11016176 นางสาว จดิารัตนแ บรรจงเปล่ียน
11016177 นาย ยทุธนา จําปา
11016178 นางสาว ปใตติยา โททรัพยแ
11016179 นางสาว อุไลวรรณแ แสนนาม
11016180 นางสาว เกศราพร รอบุญ
11016181 นางสาว ชนกสุดา ตานาเเฝก



 - 183 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

11016182 นางสาว กองกิดาการ บุญยิ่ง
11016183 นางสาว จนิตนา จนัดาหัวดง
11016184 วาที่ ร.ต.หญิง มนัสวิน เข็มมี
11016185 นางสาว กษมา  ้เพชรดี
11016186 นางสาว ดุจธพร หนองธิตา
11016187 นางสาว ปิยากร จติรีเที่ยง
11016188 นาง เพ็ญจนัทรแ สกุลกิตติพงษแ
11016189 นางสาว สมแสง ชาดง
11016190 นางสาว สุภารักษแ พลเยี่ยม
11016191 นาย วรัญโู ชํามะลี
11016192 นาง ปาริชาต จนัทวงศแ
11016193 นางสาว ทับทิม บุญชู
11016194 นางสาว มยรีุ เซ็นติมา
11016195 นางสาว ปภสัศร บุญทา
11016196 นางสาว กิตติยา ดําริหแสระนอย
11016197 นางสาว มุกดา ปิยะ
11016198 นาย สรายทุธ ชาวเวียง
11016199 นางสาว อลิสรา จบฤทธิ์
11016200 นาย ไพฑูรยแ แจมจํารูญ
11016201 นางสาว เกษรินทรแ บรรเทา
11016202 นาย ธนวัฒนแ อบสุคนธแ
11016203 นาย สยมชัย นีระเคน
11016204 นางสาว พจณียแ คําปา
11016205 นางสาว ศุภนารี จติเงินมะดัน
11016206 นาย พธพล สิทธิ
11016207 นางสาว ขวัญใจ นอยสอนเจริญ
11016208 สิบตรี ณัฐกร บุบภาที
11016209 นางสาว อังคณา รุงมี
11016210 นางสาว พัชราพรรณ วรรณจกัรแ
11016211 นางสาว สุภคั นาคแนวนาม
11016212 นางสาว ปรียาภทัร อยูสนิท
11016213 นางสาว แวนูรอัยนี สะนิ
11016214 นางสาว ณัฐนรี วิวัฒนแวานิช
11016215 นางสาว สุมาลี คุมทอง
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11016216 นางสาว สุรัชญา ภูทอง
11016217 นาง พิริชยาภรณแ ถ้ําทอง
11016218 นาง รตินันทแ ตรีนิธิรัตนแ
11016219 นางสาว อรวรรณ สุวรรณะ
11016220 นางสาว กัญญารัตนแ วัทโล
11016221 นางสาว นาตยา ปฏสินธิ
11016222 นาง วราภสัรแ ภูแกว
11016223 นางสาว รุงเพชร ตุรงคแเรือง
11016224 นาง มธุรส เปี่ยมบางบอน
11016225 นางสาว จริาภรณแ เจริญยศ
11016226 นางสาว ณัฏฐนันทแ มิง่มีชัย
11016227 นางสาว ศิริลักษณแ หอยสังขแ
11016228 นาย มรรควิทยแ โสพุดออน
11016229 นาง อรพรรณ สิงหา
11016230 นางสาว ภาริษา มาฤทธิ์
11016231 นาย ธีรทัศนแ วชิรปการ
11016232 นาย อวิรุทธแ มณีสีขํา
11016233 นางสาว มยรีุยแ รูเกณฑแ
11016234 นาง ศุภพรรณี ไชยงาม
11016235 นางสาว ทองปอน บุตะเขียว
11016236 นาย นริศ ชูทอง
11016237 นาง นุชจริา การินทรแ
11016238 นางสาว กชพร ล้ีไพบูลยแ
11016239 นางสาว กมลทิพยแ นาคสงคแ
11016240 นางสาว สุภาพร สมบูรณแประเสริฐ
11016241 นาง ณภชักมล แรกรุน
11016242 นางสาว ปิยนันทแ วงศแเลิศรัตน
11016243 นาง ประไพพิมพแ นุตาลัย
11016244 นางสาว สุธาสิณี พรมเปลว
11016245 นางสาว วริศรา กรีพานิช
11016246 นางสาว ปรียาดา ศรีธรรมมา
11016247 นางสาว เขมนิจ ชื่นพรม
11016248 นาง เสาวนียแ ศริ
11016249 นางสาว ศิริพร ศรีสวัสด์ิ
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11016250 นาย ภสักฤช สุขเสน
11016251 นางสาว ภทัรแนรินทรแ สุวรรณมณี
11016252 นาย วีระวัฒนแ อินสมัย
11016253 นางสาว สุมา ศรีโยธา
11016254 นางสาว ศิริพร เตจ฿ะใหม
11016255 นางสาว ทรายแกว กิจติสากล
11016256 นางสาว โชษิตา หอมดอก
11016257 นางสาว ศิริพร มาหิรัญ
11016258 นางสาว จติตรา แตมทา
11016259 นางสาว พรรณิพา ดงแกว
11016260 นางสาว หทัยรัตนแ บุญเยี่ยม
11016261 นางสาว วิมลรัตนแ แชมชุลี
11016262 นางสาว อุไรทิพยแ มะโนรักษแ
11016263 นางสาว นิฤมล เยี่ยมสถาพร
11016264 นางสาว มณยา ศักดี
11016265 นางสาว กัลยารัตนแ พลเยี่ยม
11016266 นางสาว คุณาทัย คูณคํ้า
11016267 นางสาว อุษารัตนแ จวงครุฑ
11016268 นางสาว จอมขวัญ จงโปรงกลาง
11016269 นางสาว สุพัตรา สุติน
11016270 นางสาว เกษฎาพร คันศร
11016271 นางสาว อธิชา แกวสีทอง
11016272 นาง ทัชชนล ไชยวรณแ
11016273 นาย ภทัรพงศแ ทองมาก
11016274 นางสาว กัญญารัตนแ รอดชวง
11016275 นาย วุฒินันทแ เพชรแภมูี
11016276 นางสาว ศรสวรรคแ บุญเพ็ง
11016277 นางสาว กมลทิพยแ โพธิพ์ริก
11016278 นางสาว จริภคั ปานแกว
11016279 นาย คณนาถ คณาสาร
11016280 นางสาว สุวรรณี แซซอ
11016281 นางสาว เกสรา บุญชู
11016282 นางสาว วันนิภา ชูศรี
11016283 นางสาว ณัฐกุล เจริญศิริ
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11016284 นางสาว ณัฐธีรา มามุงดี
11016285 นางสาว กนกวรรณ ศรีวีระพันธแ
11016286 นางสาว วิไลพร แกมจนิดา
11016287 นางสาว อัยรดา มาพร
11016288 นาย ทวีชัย วงคแอักษร
11016289 นาง ลําไพ แสงโคตร
11016290 นาย กิตติพงศแ ปานพวง
11016291 นาง อภสิรา รัติโชติ
11016292 นาย ธวัช สุทธิเม
11016293 นาง รุงฤดี อดกล้ัน
11016294 นางสาว ชุตินันทแ งามวัน
11016295 นางสาว สุภารัตนแ แจงแสง
11016296 นางสาว ผกาวรรณ คงนาค
11016297 นางสาว นฐพร สุขสําเนียง
11016298 นางสาว ชลดา เจริญสุข
11016299 นาง ทิพวรรณ ยามรัมยแ
11016300 นางสาว กันทร บุญเลิศ
11016301 นางสาว ชมพู สุยะ
11016302 นางสาว ปนัดดา บาศรี
11016303 นางสาว รัตนพร โพธิท์า
11016304 นางสาว พัชรพร เนตรแทิพยแ
11016305 นางสาว ปิยวรรณ รัตนวงศแ
11016306 นางสาว จารุวรรณ ตรีเอกภาพ
11016307 นางสาว สุภกัษร สายแสน
11016308 นางสาว ทิตยาพร พรมทอง
11016309 นางสาว ศิริวรรณ ศิริประภา
11016310 นางสาว รจเรข ทิพยแฝใ้น
11016311 นางสาว สุนิสา บุญมีรักษแ
11016312 นางสาว สุดาพร มีแมนวิทยแ
11016313 นางสาว อาภสัรา สระทองหลาง
11016314 นางสาว หนึ่งฤทัย มงคลชัย
11016315 นาย เกียรติศักด์ิ โพธิย์อย
11016316 นางสาว วินะภา โตเพชร
11016317 นางสาว พรพรรณ ภูทอง
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11016318 นาง ณัฐณิชา เพิ่มเดช
11016319 นาง สุมลนาฏ นามโคตร
11016320 นาย เจษฎา แสงเขียว
11016321 นาย วัชรินทรแ จําปาเรือง
11016322 นาย ประทีป อันทะปใญญา
11016323 นางสาว ดิลกลดา อินอื่น
11016324 นาย ศิริพงศแ เปล่ียวโต
11016325 นางสาว วราภรณแ บุญบรรลุ
11016326 นางสาว ธมลวรรณ คลังทอง
11016327 นางสาว สลิลทิพยแ สมคํา
11016328 นางสาว สุภสัสรา งามแสง
11016329 นาง วาริศา สวนดอกไม
11016330 นางสาว เพ็ญสกาว หุมกระโทก
11016331 นางสาว ริศารัศมแ พิพัฒจนิดาสกุล
11016332 นางสาว เกศรินทรแ เง้ือมผา
11016333 นางสาว ณัฐธิดา บุตรโต
11016334 นางสาว น้ําทิพยแ วงคแมา
11016335 นาย ศราวุฒิ วายลม
11016336 นางสาว สุชาดา ไตรเนตร
11016337 นางสาว จรีภทัร รัตนโพธิ์
11016338 นางสาว สาวิตรา ขาเรรัมยแ
11016339 นาง ศิรินทรแ กงเพชร
11016340 นางสาว วรรณภา นรินทรแนอก
11016341 นางสาว สุทธินี คํามุลคร
11016342 นางสาว จนิตหรา ระโส
11016343 นางสาว วาสนา ชูขุนทด
11016344 นาย โชคชัย อุนทา
11016345 นาง วิรังรอง สิงหแงาม
11016346 นางสาว ศิรดา อินทบุญศรี
11016347 นาย ณณนวัตมแ บุญธรรม
11016348 นางสาว ธัญพิชชา สกุลแกว
11016349 นางสาว รุงฤดี ทองสงคแ
11016350 นางสาว กมลทิพยแ เจริญเกษมสําราญ
11016351 นางสาว วราพร พุทเสน
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11016352 นาง สุพัตรา นําสงคแ
11016353 นางสาว ศิริวรรณ ทานคํา
11016354 นาย มนตรี เรืองประชุม
11016355 นางสาว ชญปภา ไชยรัตนแ
11016356 นาย ยศพล วงคําสาย
11016357 นางสาว วรารัตนแ ชายเกตุ
11016358 นางสาว สุนิษา คําบุญมา
11016359 นางสาว อาริษา ซามาตยแ
11016360 นางสาว สุกัญญา ชนะสิมมา
11016361 นาง นิติยา เรือนแกว
11016362 นาย มูฮัมหมัด แม
11016363 นางสาว อารี คงแกว
11016364 นาย พัฒนศักด์ิ เกิดอูม
11016365 นางสาว สุทธิดา ผิวขาว
11016366 นางสาว ชรินทรแดา โพธิสุ์วรรณ
11016367 นางสาว ธิดารัตนแ นอยอ่ํา
11016368 นางสาว ศิริพร ชอุมผล
11016369 นางสาว ดุจดาว แสงศรี
11016370 นางสาว นันทแนภสั สุกาวาส
11016371 นางสาว จารุวรรณ แยมนอย
11016372 นางสาว นิรชา ศิริเชษฐแ
11016373 นางสาว นิรัชพร เวทะการ
11016374 นาย ชัยวัฒนแ จนัทรแทอง
11016375 นางสาว ณัฐกาญจนแ เพ็งแจม
11016376 นางสาว รัศมี พรมเทพ
11016377 นางสาว สุภาวดี จนัทรแสวาง
11016378 นางสาว รุงทิวา ถาวงษแกลาง
11016379 นาง ขนิษฐา อินทรแขาว
11016380 นาย สราวุฒิ หนูแปูน
11016381 นาย เมทวี ทนันไชย
11016382 นางสาว วิภาวรรณ ลอมวงคแ
11016383 นางสาว จรีะนัน นามเสารแ
11016384 นางสาว อรพิมล พรหมมาพันธุแ
11016385 นาง พิมพแวลัญชแ จนัฤาไชย
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11016386 นางสาว จรรยา เชื้อชม
11016387 นางสาว วรีญา พุมศิริ
11016388 นาย สากล ภูอาวรณแ
11016389 นางสาว พิรุณพร บัวพิมพแ
11016390 นางสาว ฉัตรธิดา วงศแชัยจนิดา
11016391 นางสาว พัทธีรา คุมคํา
11016392 นางสาว ฐิติมา มาเจริญ
11016393 นางสาว อมรรัตนแ ยอดสอน
11016394 นางสาว ยพุเยาวแ กันนะ
11016395 นาย ฉัฐภพเอก ขุนแกว
11016396 นาย ฉัตรชัย หลากันหา
11016397 นางสาว จวุัยนียแ ยวีา
11016398 นางสาว กันยารักษแ บุตรมาร
11016399 นางสาว ขนิษฐา แกวกาหลง
11016400 นางสาว ศิญาณิษฐฏแ รัตนวิจติร
11016401 นางสาว วิไลพร บุตรพรม
11016402 นาย ศรัณยแ กําเนิดชาติ
11016403 นางสาว พรทิพยแ ปใญญไพโรจนแ
11016404 นาย เจริญชัย โชติพาณิชยแกุล
11016405 นาย จริวัฒนแ จําปามี
11016406 นางสาว ภาวินียแ จนัละมูล
11016407 นางสาว เกศแกว เกนเกตุกร
11016408 นางสาว ธณัชชา กลัดทอง
11016409 นางสาว ชฎากานตแ เกิดประเสริฐ
11016410 นางสาว วันนิสา แสนสาคร
11016411 นาย พิสิทธิ์ พูดครอง
11016412 นาย อดิชัย พินิจมนตรี
11016413 นางสาว สุรียแพร สีสม
11016414 นางสาว กัณฐิกา ศรีวิชัย
11016415 นาย สุเมธ แจมศ้ิริ
11016416 นางสาว บุษกร พุมสุวรรณ
11016417 นางสาว นิธิมา ศัตกุศล
11016418 นางสาว สุนันทา ยะนา
11016419 นางสาว ประภากร ลามสมบัติ
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11016420 นางสาว ศิริพร แสงกระโทก
11016421 นางสาว นิภาพร อัศวภมูิ
11016422 นาง จรรยา อัยกูล
11016423 นางสาว ณัฐชยา อินขาว
11016424 นางสาว สิริพัสตรแ ฤทธิจ์ติตแ
11016425 นางสาว ทัศนียา จนัทะเลิศ
11016426 นางสาว ศศิตา สุขเฉลิม
11016427 นางสาว อภริดี โองอินทรแ
11016428 นางสาว กนกพร จนัทรแเพชร
11016429 นางสาว สกุลทิพยแ ศรีดี
11016430 นางสาว ศุภลักษณแ ดําบานใหม
11016431 นาง จไุรรัตนแ ทะวาแสน
11016432 นางสาว เดนณภา อภยัโส
11016433 นางสาว สุภสัสร ธรรมสอน
11016434 นางสาว ภทัราภรณแ ธุงฤทธิ์
11016435 นางสาว อัญชลิกา อินตา
11016436 นางสาว ไอยวรินทรแ โพธิปฐม
11016437 นางสาว ศยามล บุญมี
11016438 นาง กรัณยภรณแ ฟองมณี
11016439 นางสาว จนัทรา ยาจิ
11016440 นางสาว วัชรี ขุนคงมี
11016441 นางสาว ชุติกาญจนแ ประชุม
11016442 นางสาว บุปผาชาติ นับแสน
11016443 นางสาว อังคณา บุญสบ
11016444 นาย ใจเพชร สีงาม
11016445 นางสาว นอเม฿าะ มหากริช
11016446 นางสาว ศริญญา ศิริปูน
11016447 นาย จรูญ ตาดปราณี
11016448 นางสาว อรปรียา เจริญสุข
11016449 นางสาว จติรา สมบัติไทย
11016450 นางสาว เกศริน ภมร
11016451 นางสาว พรทิพยแ เทียมศรี
11016452 นางสาว ทิวารัตนแ สกลเวช
11016453 นางสาว วิไลลักษณแ ออนเปร้ียว
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11016454 นาย กันชาติ พิมพา
11016455 นางสาว ลดาวัลยแ เท็กตะหยา
11016456 นางสาว มนฤดี แกวขวัญเพชร
11016457 นางสาว พิชญแชามญชแ ธนัดวรานนทแ
11016458 นางสาว ญาตาวี ชวยเกิด
11016459 นางสาว สุดารัตนแ อินทรแกอง
11016460 นางสาว ลินดา ไสยาพรม
11016461 นางสาว นวลฉวี คําผาย
11016462 นางสาว เบญจมาศ ศรีนอย
11016463 นางสาว สุภาวดี พ้มพวงแกว
11016464 นางสาว อรัญรัชญแ ระวีรแวราภร
11016465 นางสาว สาวิตรี อาจศักดี
11016466 นาย ณัฐพล มุสิตัง
11016467 นางสาว อัจฉราวรรณ สุพัฒนแ
11016468 นาง ชัชฎา แปูนจลุสี
11016469 นาง จริาภรณแ มิตรแกว
11016470 นางสาว สุดธิดา พงษแสระพัง
11016471 นางสาว ไอลดา อูเงิน
11016472 นางสาว ยพุิน กลอมใจ
11016473 นางสาว ฑิมมิกา ตรุษเกตุ
11016474 นางสาว อมรรัตนแ ราชโยธา
11016475 นางสาว อุไรวรรณ ถานทองดี
11016476 นางสาว ศิริพร ลอดซอง
11016477 นางสาว กุลกาญจนแ สารีพันธแ
11016478 นางสาว อรวิภา เกษมศักด์ิ
11016479 นาย เบ็น แวนแกว
11016480 นางสาว จริฐา กุลวริณิษฐา
11016481 นางสาว พิกุล ปูองแกว
11016482 นาง วนิฐา โพธิเ์หลือง
11016483 นาย จตุพล สุขนคร
11016484 นางสาว แสงดาว ตันเจริญ
11016485 นางสาว ภทัราวรรณ โนนใหญ
11016486 นางสาว พัชรีพร พานบัว
11016487 นางสาว มนลักษณแ เหี้ยมสนิท



 - 192 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

11016488 นางสาว กนกวรรณ พรมรอยโท
11016489 นางสาว พันธุแทิพยแ เหลืองเวคิน
11016490 นางสาว สุภสัสจี ศรีจนัทรแ
11016491 นางสาว สุภาวดี เดียวสุขประเสริฐ
11016492 นางสาว สุพิชญแชญา เอี่ยมศรี
11016493 นางสาว อรณิชา ขบวนพล
11016494 นาง ภทัทิรา ณ  ระนอง
11016495 นางสาว อรอุมา หิ้นประดับ
11016496 นาง ภกัด์ิอิงคกร เกษประทุม
11016497 นาง เพชรเบญจพร คะชาถา
11016498 นาง มาริน แสงจนัทรแ
11016499 นางสาว ภริินรดา คาหาปะนะ
11016500 นางสาว อารีรัตนแ เป็งคําวัน
11016501 นางสาว น้ําทิพยแ นอยดี
11016502 นาง กุศล ลายสิงหแ
11016503 นาง ภานุมาศ จนัทรแแกว
11016504 นางสาว นันทแนภสั อุทาน
11016505 นางสาว ภสัสร ศรีตระการ
11016506 นางสาว จริาภรณแ กุมภวรรณ
11016507 นางสาว กนกวรรณ พอกระโทก
11016508 นางสาว มัตติกา ดอกพุฒ
11016509 นางสาว มาริสา ตนประดับ
11016510 นางสาว นารีรัตนแ นิยมคง
11016511 นางสาว อริสา โกทัน
11016512 นาย สมชาติ กิจมานะ
11016513 นางสาว วันเพ็ญ สวนฉิมพลี
11016514 นาย จฬุาวัฒนแ ทาปลัด
11016515 นางสาว นมัสภรณแ พูนประโคน
11016516 นางสาว นวพร เครือสบจาง
11016517 นางสาว วาสินี ขาวสนิท
11016518 นางสาว นริศรา สรอยจติร
11016519 นางสาว ณัชชา เรืองฤทธิ์
11016520 นางสาว วิภาวรรณแ อุนาพันธแ
11016521 นางสาว สุมณฑา ยิ้มแยม
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11016522 นางสาว พิม มากบุญ
11016523 นางสาว บุษกร ณ ลําพูน
11016524 นางสาว อุไรลักษณแ ละครวงษแ
11016525 นางสาว ปราณี คําสุข
11016526 นางสาว วธิดา บุตรงาม
11016527 นางสาว รัตนาภรณแ อมรชัยธนันตแ
11016528 นางสาว ดวงนภา อินทรแปรางคแ
11016529 นางสาว อัญรินทรแ เรืองกุลจริาภทัรแ
11016530 นางสาว ศุภรัตนแ ศรีสมบูรณแ
11016531 นางสาว ณดา แสงจนัทรแ
11016532 นางสาว กรรณิการแ พนัสนาชี
11016533 นาย ณัฐพล แทนทอง
11016534 นางสาว จาวมณี ใยอินทรแ
11016535 นางสาว กันยา สินธพ
11016536 นางสาว ทิพยแน้ําฟูา ศิริแพงมา
11016537 นาง ดวงนภา แกวมณี
11016538 นางสาว รัตมณี เฟื่องฟุูง
11016539 นางสาว นริสา ไชยรัตนแ
11016540 นางสาว พัชราภรณแ โลกคําลือ
11016541 นางสาว นุชจรี คร้ึมคางพลู
11016542 นางสาว สุนิสา ชัยสิทธิ์
11016543 นางสาว สุธีรา สงวนรักษา
11016544 นาย กิตติศักด์ิ ทิพยแกรแก้ว
11016545 นางสาว สุภาพรรณ สวนอิ่ม
11016546 นาย วิวัฒนแ แสนสีแกว
11016547 นางสาว วชิรามนตแ สุตลาวดี
11016548 นางสาว ศรุตา สรอยศรี
11016549 นางสาว ศิรินทิพยแ อิ่มเอิบ
11016550 นาย เจมิศักด์ิ เตโช
11016551 นางสาว กมลพร กเาเร็ว
11016552 นาย ศิวดล ปานนาค
11016553 นาย มูฮัมหมัด หลีกันชะ
11016554 นางสาว ศรัญญา โนมะยา
11016555 นางสาว ปราณี จนัทํา
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11016556 นางสาว นิลาวัลยแ สงกูล
11016557 นางสาว อารียแรัตนแ แจงวงษแ
11016558 นางสาว วลีรัตนแ ติดมา
11016559 นางสาว ปริชญา ปิลลิ
11016560 นางสาว รุงทิวา จอมหงษแ
11016561 นางสาว ปารณียแ กองทรัพยแสิน
11016562 นางสาว ชวนันทแ จลุกองฮอ
11016563 นางสาว วาสนา บุดอุบล
11016564 นางสาว ศุกธินี มีคําทอง
11016565 นางสาว ญาณิกา รูปงาม
11016566 นางสาว เกณิกา นิยมคง
11016567 นางสาว สุธิพร สุดสวาท
11016568 นางสาว จนัจริา แจงศิลป
11016569 นางสาว วรินทรแทิพยแ ประวันนวล
11016570 นางสาว ธิติมา ออสันเทียะ
11016571 นางสาว สุดา เพชรที่วัง
11016572 นางสาว ทัศนียแ นามวงคแ
11016573 นางสาว จนัทิมา ทองสุข
11016574 นางสาว สุกัญญา นอยมลิวรรณ
11016575 นางสาว กนกพร การสมทรัพยแ
11016576 นางสาว สุปราณี อินทวงษแ
11016577 นาย อภรัิกษแ อัครภศัูกด์ิ
11016578 นางสาว มาณีรัตนแ พันธุแตัน
11016579 นางสาว อริสา สิงหแพรมมา
11016580 นางสาว กัญญาณัฐ กลารอด
11016581 นางสาว ณัฐมณฑนแ พิณทอง
11016582 นางสาว พนัสดา คุณารุงสิริ
11016583 นางสาว อริสา เหิมหอม
11016584 นาย กฤษฎา ศรีสงคราม
11016585 นางสาว นิษวรรณ ไกรยา
11016586 นางสาว ดวงเนตร พูลทอง
11016587 นางสาว พิศฌากร อูปทอง
11016588 นางสาว สวรรยา ไชยนุบาล
11016589 นางสาว เฌอรินทรแ หวันอาหลัง
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11016590 นางสาว อัมพร คมขําหนัก
11016591 นางสาว ปีสะ หามะ
11016592 นางสาว บุษบา บุญคลอง
11016593 วาที่รอยตรี ธนาธิปสุวีฐแ ลาภศิไรวิณศแ
11016594 นางสาว สุพัตรา พิมวิเศษ
11016595 นางสาว ฐิติวรรณ เหลาอินทรแ
11016596 นางสาว ดวงหฤทัย ปใกโคนัง
11016597 นาย อาริสมันตแ ดือราแม
11016598 นางสาว ปิยะรัตนแ ศิริโชติ
11016599 นาย อภชิาต คงทรัพยแ
11016600 นาย สรายทุธ พันธแภวูงศแ
11016601 นางสาว วันเพ็ญ มาตุวงษแ
11016602 นางสาว ดวงพร ธีระนันทแ
11016603 นาง สมจติต นึกถึง
11016604 นางสาว ธนพร ภกัดีบาง
11016605 นางสาว เสาวนียแ ศรีสุข
11016606 นางสาว บงกชรัตนแ คลายทอง
11016607 นาง กัญญา ประเสริฐ
11016608 นางสาว พิมลพิมพแ มุดขุนทด
11016609 นางสาว จรรยา ใจอดทน
11016610 นางสาว ตะวัน จนัซาย
11016611 นางสาว เพ็ญนภา นะพะวาน
11016612 นางสาว ณัฏฐนิชา ผลประดิษฐแ
11016613 นางสาว ออม ออนขาว
11016614 นางสาว มัณฑนา เทพนา
11016615 นางสาว ชัญญา บุตรกันหา
11016616 นางสาว สุกัญญา สีทะดา
11016617 นางสาว สุภญิญา จริจติไพบูลยแ
11016618 นางสาว สุนิสา เขาโพธิ์
11016619 นางสาว สุภาวดี กงกาเลียน
11016620 นางสาว อนิสา บุญดี
11016621 นางสาว กิ่งกาญจนแ นอยใย
11016622 นาย ศุภวิทยแ ขําสุนทร
11016623 นางสาว ทิพยแสุดา ทูลศิลป



 - 196 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

11016624 นางสาว พรสิริ อมแยม
11016625 นางสาว ศิรินภา คําภริานนทแ
11016626 นางสาว ศศิญา ภศูรีโสม
11016627 นางสาว เสาวรส บุปผาเจริญ
11016628 นางสาว ยพุาดี วงษแกัณหา
11016629 นางสาว ศิริวรรณ โกยทอง
11016630 นางสาว พรพิมล โคธิเสน
11016631 นางสาว ทิวาวรรณ จนัทรแเสน
11016632 นางสาว ปริญญา ศรีโพธิช์ัย
11016633 นาย นิรันดรแ ชัยชนะพงษแ
11016634 นางสาว โนรีซัน มะสีละ
11016635 นางสาว อรอนงคแ ราชาวงษแ
11016636 นาย วัชรินทรแ ผาดผอง
11016637 นางสาว กมลรัตนแ เพตะกร
11016638 นางสาว สุดาพร หยกจารุพงศแลาภ
11016639 นางสาว อรัญญา พิลา
11016640 นางสาว เสาวลักษณแ กระฉอน
11016641 นางสาว จฑุามาศ สมรักษแ
11016642 นางสาว มะลิวรรณ สุวรรณไตรยแ
11016643 นาย พิเชษฐแ จงจอหอ
11016644 นางสาว สิริพรรณ จนัทรแแสง
11016645 นางสาว กัลยกร จนัทนะชาติ
11016646 นาง อรวรรณแ ทองหลอ
11016647 นาย ธีระพงษแ มหาหิงสแ
11016648 นาย สมเกียรติ ขุนธิวงศแ
11016649 นางสาว บุษบา แผลงศร
11016650 นางสาว อารียา ปานขวัญ
11016651 นางสาว จารินี อุนจติร
11016652 วาที่รอยตรีหญิง สรัญญา ไรนุน
11016653 นางสาว ฐิตินันทแ ศรวิชัย
11016654 นางสาว บุญรัตนแ สีตาล
11016655 นาง อุษาภร ศรีเทพบุตร
11016656 นางสาว วรรณเพ็ญ เบญจมาศ
11016657 นางสาว ปใทมา พรมโนภาส
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11016658 นางสาว ฑิฆมัพร วงศแพัฒนกุล
11016659 นางสาว นิภาวรรณ ทองประไพ
11016660 นางสาว วัชรี ชาญยทุธ
11016661 นางสาว ชญาภรณแ ใหมจนัทรแตา
11016662 นาง สรชา สุจติระหะ
11016663 นาง พุทธชาติ ธนะจนิดา
11016664 นางสาว จริยา พรหมมิ
11016665 นางสาว จริาพร สมพงษแพันธแ
11016666 นางสาว วรัญญา ศรีนาคผอง
11016667 นางสาว ภคินี นาคใหม
11016668 นางสาว วราพร พลศรี
11016669 นางสาว นาเดีย ศิริพิพัฒนแสกุล
11016670 นางสาว จนินภา เกรัมยแ
11016671 นาย ไพวรรณ อุนชัย
11016672 นาง สุนันทา คงคารักษแ
11016673 นางสาว นิชดา บุญพรม
11016674 นางสาว อัจฉรา พุฒสุข
11016675 นางสาว สุกัญญา นวลศรี
11016676 นางสาว อรพิน ทองแดง
11016677 นางสาว ณัฐกานตแ ถาวรธรรม
11016678 นางสาว กนกรส จอยเจริญสุข
11016679 นางสาว สายฝน ขัติยะ
11016680 นางสาว จฑุาภรณแ บุษบงษแ
11016681 นางสาว ประภาพร วุฒิศาสตรแ
11016682 นางสาว จริาภรณแ กะพอ
11016683 นางสาว มยรีุ นอยสําแดง
11016684 นางสาว เกษร ทองจนัทรแ
11016685 นางสาว กิตติยา ฉิมานุกูล
11016686 นางสาว ชลธิชา แจงกระจาง
11016687 นางสาว ยมลพร ยั่งยนื
11016688 นางสาว วรัญญา ทศไกร
11016689 นางสาว บัณฑิษา กลากสิการ
11016690 นางสาว อิทิยา โพธิท์อง
11016691 นางสาว เบญญาภา ชัยเจริญ
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11016692 นางสาว ปานทิพยแ มากมณี
11016693 นาง ปริศรา ใจอดทน
11016694 นางสาว โชติกา อารมณแ
11016695 นางสาว ฐิตินันทแ จําปาเรือง
11016696 นางสาว อทิตยา รัตนมุสิก
11016697 นาง เสาวณียแ สาลิกา
11016698 นางสาว นภาพร พิทักษแ
11016699 นางสาว นิธิกานตแ คําชาติ
11016700 นางสาว ลลิตา ใจบุญ
11016701 นางสาว จฬีารัตนแ เกษทองมา
11016702 นางสาว ศศิธร อาจตา
11016703 นางสาว อรุณี ชนกนาถวดี
11016704 นางสาว วรรษิดา โฮมหงษแ
11016705 นางสาว อภญิญา รูปคม
11016706 นางสาว ปใญญากร สมวงศแ
11016707 นางสาว วิไลวรรณ จนัแดน
11016708 นาย บรรจบ ดอนชัย
11016709 นางสาว กรรณิกา ภทัรวัฒนา
11016710 นางสาว เยน็จติร นนธิจนัทรแ
11016711 นางสาว บุปผา บุญคุม
11016712 นาง สุชาดา สุหลง
11016713 นางสาว ตรีญาภคัรแ บุญไชยยงคแ
11016714 นางสาว แวรอบีย฿ะ นิโวะ
11016715 นางสาว โชติกา เถื่อนตีนกง
11016716 นางสาว ชุติมา พุดชู
11016717 นางสาว ธัญชนก จโิสะ
11016718 นางสาว ภารดา เหลาศรี
11016719 นาง ชุติมณฑนแ สุทธิศรี
11016720 นาย พีช สาธุสิทธิ์
11016721 นางสาว อมรรัตนแ ใจเสารแดี
11016722 นางสาว จฑุาพร บุญจริง
11016723 นางสาว พรรนิภา เขาเขียว
11016724 นางสาว ปภสัสิริยแ ชากิตติวัฒนแ
11016725 นาย ศิวัช แกวประดับ
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11016726 นางสาว พรรัมภา รอดศิริ
11016727 นาย ทศวรรษ อยูรอด
11016728 นางสาว ชนิดาภา ชาวะรักษแ
11016729 นางสาว มนัสนันทแ โสมศรีคําธิปก
11016730 นางสาว เจมจริา พรหมเจยีม
11016731 นางสาว สุนียแ สงวนศรี
11016732 นางสาว บุญญา กอบบุญ
11016733 นางสาว ณัฐพร แกวชื่น
11016734 นางสาว พรไพรินทรแ มงคลโพธิ์
11016735 นางสาว รุสรินทรแ โพธิอ์ุดม
11016736 นางสาว กรรณิการแ อุตสาตรแ
11016737 นางสาว สุภญิญา ศิริ
11016738 นางสาว กัญณณัฐฏแ ศรีโพธิ์
11016739 นางสาว วิภา ล้ีพล
11016740 นาย ไกรศักด์ิ เลิศไกร
11016741 นางสาว วรรณิษา ออนหนู
11016742 นางสาว ณัฏฐณิชา ศรีทองจนัทรแ
11016743 นางสาว จารุพร สุรพิพิธ
11016744 นาย อาทิตยแ ขาวศิริ
11016745 นาง สุภชัชา จนัทรแแกว
11016746 นางสาว สมพร ประสงคแ
11016747 นาย วุฒิพงศแ เครือกล่ิน
11016748 นางสาว จฑุามาศ แซฉั่ว
11016749 นาย ชิติพัทธแ วงษแมณีฉาย
11016750 นางสาว ภษูณิศา ภูรัตนโอภา
11016751 นางสาว ณัฐทิตา กุมารสิทธิ์
11016752 นางสาว สุกัญญา ปานขวัญ
11016753 นางสาว ปราณี พรมนิ่ม
11016754 นางสาว พิชญา ผลทับทิม
11016755 นางสาว กรองแกว ชวยทอง
11016756 นาง วิไลลักษณแ เชิดชูพันธแ
11016757 นาย วรวุฒิ แซเฮง
11016758 นางสาว โสภาพรรณ วรวิทยแขจรภพ
11016759 นาง เขมจริา บัวเพ็ชร
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11016760 นางสาว กันยณัฏฐแ บูรณะ
11016761 นางสาว พรรณี ชุมเพ็ญ
11016762 นาง สุภาภรณแ รักษาสัตยแ
11016763 นางสาว อมร มาพร
11016764 นางสาว กชกร ปราดเปรียว
11016765 นางสาว ภทัราวดี เอียดทอง
11016766 นาง ปภสัสรแธันยแ เรืองคํา
11016767 นางสาว เกวลี เดชครอบ
11016768 นางสาว ดาวเรือง กาเผือก
11016769 นาย ฉัตรดนัย สืบสาย
11016770 นาย กันตพัฒนแ คํากาละ
11016771 นางสาว อรอนงคแ ขาวนุย
11016772 นางสาว สุธิมา หอมขจร
11016773 นาย สุทิน มูลสาร
11016774 นางสาว ภทัราพร ตรีเพชร
11016775 นางสาว ภทัรวรรณ โกศาวัน
11016776 นาง วิทดาภา ศรีคํา
11016777 นางสาว พัชรินทรแ เสาวรส
11016778 นาย ปริญญา สุขงาม
11016779 นางสาว พักตรา บุตรลักษณแ
11016780 นางสาว วนิดา เที่ยงธรรม
11016781 นางสาว บูรณา ใจคง
11016782 นาง พิมพา คงกรุต
11016783 นางสาว กรวิภา มากวงคแ
11016784 นาย จริวัฒนแ ทวีชัย
11016785 นางสาว เกษศิรินทรแ ทอนทอง
11016786 นาง สุภาวดี เขียวเข็ม
11016787 นางสาว สุพรรษา แสนเตจ฿ะ
11016788 นาย แวอุสมาน มะแลเด฿าะ
11016789 นางสาว อําไพ สุขขาว
11016790 นางสาว แคทรียา ตะราษี
11016791 นางสาว กานตแธิดา จนัทรแถาวร
11016792 นางสาว ไปรมา เชยจนัทรแ
11016793 นางสาว สุดารัตนแ ธานีรัตนแ
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11016794 นางสาว พิมพรรณ สืบอาย
11016795 นาย อรรถชัย จนัทเลข
11016796 นางสาว จติราพร คันธจนัทรแ
11016797 นางสาว พรพิมล เสวิสิทธิ์
11016798 นางสาว ศุภลักษณแ โยธี
11016799 นางสาว กัญญาณัท กอบวิยะกรณแ
11016800 นางสาว แพรว ปานเฟือง
11016801 นาย พิสิษฐ เอกนุช
11016802 นางสาว ณัฐกฤตา วงคแเบาะ
11016803 นางสาว พรรณี ทานา
11016804 นางสาว กัญญารัตนแ แกวมณีบุตร
11016805 นางสาว สุจติรา พุทธรัตนแ
11016806 นางสาว ณรินทรแธร ประเสริฐ
11016807 นางสาว บุษบา อุทัยเล้ียง
11016808 นางสาว วาสิเรียม วาปีสาสุขเสริม
11016809 นางสาว ฐานิตา ตอพันธแ
11016810 นางสาว หัทยา สงหลอ
11016811 นาง กาญจนา แกวสุก
11016812 นางสาว ณทภคั นพัธธนากร
11016813 นางสาว จกัภทัสรัณยแ ศรีประสงคแ
11016814 นาง เอื้ออารี คลายสอน
11016815 นางสาว ธัญลักษณแ เอกสุภาพันธุแ
11016816 นางสาว กิตติยา ศรีจนัทรแ
11016817 นางสาว จธุามาส ซิวชื่น
11016818 นางสาว ประทุมรัตนแ สวัสศรี
11016819 นางสาว จนิตนา เกตุลา
11016820 นางสาว อรทัย สุริยะ
11016821 นางสาว สุทธิลักษณแ ภอูิ่นออย
11016822 นางสาว สุกัญญา ไชยนอก
11016823 นางสาว รุจรัีตนแ อัคครส
11016824 นางสาว ปุณยปวีณ ใจบุญ
11016825 นาย ฉัตรชัย กุลภทัรวิภาต
11016826 นางสาว อังคณา เกลากลาง
11016827 นางสาว อรัญญา พิกุลทอง
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11016828 นาย ธนวรรธนแ พลศักด์ิ
11016829 นางสาว วิลาวรรณ วิสุณี
11016830 นางสาว สินจยั ทองจนี
11016831 นาย สันติ ศรีนาคนิล
11016832 นางสาว จริาพร ขอนขะแจ฿ะ
11016833 นางสาว ชุติมา พนาพิทักษแกุล
11016834 นางสาว สุวิชาดา ยอดทอง
11016835 นาย ทินกร ชื่นมาก
11016836 นางสาว สุพัตรา จนัปุุม
11016837 นางสาว รัชนี จนัทรแบัว
11016838 นางสาว นันทแนภทัร นามปใญญา
11016839 นางสาว จลีุพร กอวิวัฒนานุกูล
11016840 นางสาว กฤษดาพร แซโซง
11016841 นางสาว สิรินาถ นามธรรม
11016842 นางสาว กัญญาณัฐ ประภาพรรณพิไล
11016843 นางสาว อรทัย เพ็งทิพยแ
11016844 นาย ชูชัย ศรีสุธรรม
11016845 นางสาว จฑุามาศ เดชผิว
11016846 นางสาว ทิพยแธิดา เรืองกูล
11016847 นางสาว ณัฏฐแชุดา ปใญญามาก
11016848 นางสาว พัชรียแ นุยเกล้ียง
11016849 นางสาว ขนิษฐา สุเทพ
11016850 นางสาว ศิรินทิพยแ วรรณะ
11016851 นางสาว วัลลี เอกวรรณัง
11016852 นางสาว นันทวดี บุญเกิด
11016853 นาย พิสิษฐแ เจนเวชประเสริฐ
11016854 นาย จกัรกฤษณแ ปรุงเรณู
11016855 นางสาว จงกล ขําน้ําคู
11016856 นาย อัครเดช สุขรา
11016857 นางสาว กาญจนา ศรีประดิษฐแ
11016858 นางสาว สราลี ยลพันธแ
11016859 นางสาว บุษรา ทับหุน
11016860 นางสาว ณัฐญา ศรีปะยา
11016861 นางสาว ณฐพร อุดร
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11016862 นางสาว รานี มะยายา
11016863 นางสาว พานทอง บทมาตร
11016864 นางสาว เมตตา พงษแพัฒนแ
11016865 นาย นิธิโรจนแ กองแกว
11016866 นางสาว ทิพวัลยแ ลบเเทน
11016867 นางสาว เสาวลักษณแ ศรีสุข
11016868 นาง มะลัยพร แคนสิงหแ
11016869 นาย กิตติศักด์ิ รอดจนัทรแ
11016870 นางสาว รุงนภา พรหมเงิน
11016871 นางสาว ศศิธร กินารักษแ
11016872 นางสาว ซาดียะหแ อาลี
11016873 นาย นิรุท สิงหแนอย
11016874 นางสาว พิมพแชนก บัวโรย
11016875 นางสาว ปริศนา สุพร
11016876 นาย กิตติศักด์ิ หาญมานพ
11016877 นางสาว สายใจ พุมสลิด
11016878 นางสาว ปิยะรัตนแ ปิตะคง
11016879 นางสาว นิโลบล ปานเพชร
11016880 นางสาว เสาวนียแ ซุยลุย
11016881 นางสาว พัชรินทรแ จนัทรแประสิทธิ์
11016882 นางสาว จติตรา มาลี
11016883 นางสาว จารุณี พรมแปูนดี
11016884 นางสาว ธนิดา เจมิสุวรรณ
11016885 นาย ธนา กอแกว
11016886 นางสาว ศศิประภา มีทอง
11016887 นางสาว กุลภานัน เสือเกิด
11016888 นางสาว ณัฐชา นาสิงทอง
11016889 นาย อาทิตยแ ทะเกียง
11016890 นาย ณรงคแ พรมจรูญ
11016891 นางสาว ธาดารัตนแ พลคิด
11016892 นางสาว สุดารัตนแ อินงาม
11016893 นางสาว ดุษณี ร้ังกลาง
11016894 นาง จนัทรแจริา โนนทนวงษแ
11016895 นางสาว ดาวัลยแ นามโยธี
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11016896 นางสาว ดุจเดือน ศักด์ิศรี
11016897 นางสาว กุลธิดา เมษา
11016898 นางสาว สุมิตราวดี พุทธกําเหนิด
11016899 นางสาว จรีะภา ภแูสนใบ
11016900 นางสาว อุทัยวรรณ หนอแกว
11016901 นางสาว พิลาวรรณ เยาวธานี
11016902 นางสาว ทัศนียแ คงราศรี
11016903 นางสาว ศิริการณแ สุขโฉม
11016904 นางสาว จริยา ใสสอง
11016905 นาง กรกาญ วงศแยา
11016906 นางสาว มณฑิชา เทพสอน
11016907 นางสาว จนัจริา ผองพันธแ
11016908 นางสาว รภสัสรณแ จนัทรแเปรียง
11016909 นางสาว มลฑาทิพยแ บุญสวัสด์ิ
11016910 นางสาว สาวิตรี พิมศักด์ิ
11016911 นางสาว มาลีวรรณ กันสวัสด์ิ
11016912 นางสาว อิสราภรณแ แสงสุวรรณ
11016913 นางสาว วรีรัตนแ เสนาอุดร
11016914 นางสาว อรจริา แกวงามสะอาด
11016915 นางสาว กมลรัตนแ บุญเรืองฤทธิ์
11016916 นางสาว ศิริรัตนแ นิลโชติ
11016917 นาย เอกพัฒนแ โพธิท์อง
11016918 นางสาว อุรัสยา หวังน้ําใจ
11016919 นาย เฉลิมพร รัตนประดิษฐแ
11016920 นาย สิรภพ ทิพยแประเสริฐ
11016921 นางสาว สุกัญญา จนัทะมาตยแ
11016922 นางสาว วราภรณแ กบดวง
11016923 นางสาว มนัสดา ศุขสมาน
11016924 นางสาว จารุวรรณ ธรรมวิชัย
11016925 นางสาว อินทิรา แจมดอน
11016926 วาที่รอยตรีหญิง วราภรณแ กาลพัฒนแ
11016927 นาง ณิชานันทแ เสวันตุน
11016928 นาง นางชรินรัตนแ แสงหงษแ
11016929 นางสาว สุวรรณี พรหมจลุ



 - 205 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

11016930 นางสาว ณัฐณิชาชแ คําประกอบ
11016931 นางสาว วิราวรรณแ กาละครัว
11016932 นางสาว นิธินันทแ ทองสม
11016933 นางสาว อําพอน โมรา
11016934 นางสาว ศรัญญา สุขแกว
11016935 นางสาว วณิชชา ตันติอมรพงษแ
11016936 นางสาว พรวัฒนา พรหมจํารัส
11016937 นางสาว รัศมี อุดมศรี
11016938 นางสาว จติติมา สุวรรณ
11016939 นางสาว นุชจรี อดกล้ัน
11016940 นาย กวิน ธรรมสริต
11016941 นางสาว ฐณัชชา คุมครอง
11016942 นางสาว พัชรินทรแ เกษนอก
11016943 นาย วีระยทุธ คําวงษแ
11016944 นางสาว นาตยา วงษแชาลี
11016945 นางสาว จฑุามาศ ทะแพงพันธุแ
11016946 นางสาว น้ําเพชร ดีศรี
11016947 นางสาว มุทิตา สุขคง
11016948 นางสาว กิรติกา พลภงูา
11016949 นางสาว จนิตนา รียิ้ว
11016950 นางสาว พรพิมล ทําทัน
11016951 นาย ศราวุธ ชํานาญ
11016952 นางสาว เบญจพร บุญยะวันตัง
11016953 นางสาว เมธาพร รูการนา
11016954 นาย เฉลิมชัย นิยมเขตรแ
11016955 นางสาว สุปราณี สิงหะคเชนทรแ
11016956 นางสาว ชวิศา ภมูิชัย
11016957 นาง ดวงเนตร ลาลู
11016958 นางสาว กนกพร เปรมทอง
11016959 นางสาว กรทิพยแ พรเจริญ
11016960 นางสาว ปุณิกา จติสวัสด์ิ
11016961 นางสาว วรรชมน เจริญจติร
11016962 นางสาว จนิตนา พานิชสรรพแ
11016963 นางสาว น.ส.ชมพูนุท อุปนันทแ
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11016964 นางสาว วรินยพุา มากมูล
11016965 นางสาว นุชนาถ รางสีคง
11016966 นางสาว อารยา รัตนวงศาเมธากุล
11016967 นางสาว อรกช ล้ิมสมบัติอนันตแ
11016968 นาง ณัฐกฤตา ชางกลาง
11016969 นางสาว เกศริน คลายมณี
11016970 นาย วรัทภพ ทันโคกกรวด
11016971 นางสาว กีรตา ชวยศรีนวล
11016972 นางสาว ธิดารัตนแ สุขเสมอ
11016973 นางสาว นิตยา กุณธิ
11016974 นางสาว สุดา คงเทศ
11016975 นางสาว พัชรินทรแ ประทุมวัน
11016976 นางสาว บุญญา สุวรรณมณี
11016977 นาย วันเฉลิม อวมอุทน
11016978 นางสาว กัญญาวีรแ บุญมา
11016979 นางสาว วิมลรัตนแ จนิดากูลยแ
11016980 นางสาว ชนาทิพยแ ยอยดา
11016981 นางสาว อรอนงคแ ศรีดาวงษแ
11016982 นางสาว ชนัญกาญจนแ จนัไชยยศ
11016983 นาย สัณหพจนแ สมมะลวน
11016984 นางสาว รสสุคนธแ พรหมสาขา ณ สกลนคร
11016985 นาง สกุลทอง โสภาจร
11016986 นางสาว สมคิด แสงทอง
11016987 นางสาว ขวัญนภา นวลศรี
11016988 นางสาว นันทิกร ทาศิริ
11016989 นางสาว ทัตชญา สุดสาย
11016990 นางสาว ชอทิพยแ ลุสมบัติ
11016991 นางสาว ฐานุรักษแ ชัยจํารัส
11016992 นางสาว ธิดารัตนแ อยูอินทรแ
11016993 นางสาว ศุภนิดา วงศแธนาพัฒนแ
11016994 นางสาว ยถูิกา ชูทาน
11016995 นางสาว ประดับ หวังออมกลาง
11016996 นางสาว สุวิมล เล่ือนแกว
11016997 นางสาว วริศรา เครือปใญญา
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11016998 นางสาว ระพีพร หงษแวิไล
11016999 นางสาว ณิชา ดํามากอ
11017000 นางสาว นริตา ทิคะชน
11017001 นางสาว จริาภรณแ ธนะชัย
11017002 นาย ธีรวัฒนแ ศรีละวัลยแ
11017003 นางสาว กัลยา นรารักษแ
11017004 นาง ทับทิม สายรัตนแ
11017005 นาง มินตรา เปฺกศรี
11017006 นาง รุงราวรรณ จนัทมัตตุการ
11017007 นางสาว ดาริกา เถาปใญญา
11017008 นางสาว จติติมา พูลคุม
11017009 นางสาว อาสน฿ะ ยโูซ฿ะ
11017010 นางสาว พัชราภรณแ สาสะเดาะหแ
11017011 นางสาว ศรินยา หนูอุไร
11017012 นางสาว ทิพยแวิมล ติดตองรัมยแ
11017013 นาง พรนิภา ยอดพานิช
11017014 นาย สาบีกุน สุหลง
11017015 นาง สรัลพร ออกแดง
11017016 นางสาว สุชาดา วงษแแกว
11017017 นาย ภทัทาวุธ กลยนียแ
11017018 นางสาว ดวงมณี กองซุย
11017019 นางสาว ลัดดาวัลยแ กันยาชาติ
11017020 นาง วรกานตแ ดิษสระ
11017021 นางสาว สิรินทรา ขันคํานันต฿ะ
11017022 นาย ภาคภมูิ วังนาค
11017023 นาง ปวีณา มณีชัย
11017024 นางสาว พรทิพยแ อังคะแสน
11017025 นาย วชิระ พิลาชัย
11017026 นาง ณัชชา เกตุมอญ
11017027 นาย กฤตเมธ อุดมสุข
11017028 นางสาว พิศมัย คําแพงตา
11017029 นางสาว นารีรัตนแ ฟใ้นคุม
11017030 นางสาว ทรายทอง แสงขํา
11017031 นางสาว เพียงหทัย วงษแดี
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11017032 นางสาว สุวิมล จนัทรแพัก
11017033 นางสาว รินรดา คาถา
11017034 นางสาว สุธนียา ดีดวงพันธแ
11017035 นางสาว สุรีวรรณแ บานเยน็
11017036 นางสาว สุรัสวดี สุวรรณรัตนแ
11017037 นางสาว ประไพศรี เชียงแขก
11017038 นางสาว นิตยา แกวสืบ
11017039 นางสาว ณภทัร พึ่งโคกสูง
11017040 นางสาว มนัญญา บัวกิ่ง
11017041 นางสาว ณภคั จวิเจริญ
11017042 นาง อนัญญา วันเพ็ง
11017043 นางสาว จนัทรแจริา มานพ
11017044 นางสาว นอรีสา หะยตีาเย฿ะ
11017045 นางสาว อริยา เดชผล
11017046 นางสาว กัญญาวีรแ นาคอิ่ม
11017047 นางสาว ฉฎากร ตรีวุธ
11017048 นางสาว จรรยารักษแ ศรีสิงหแ
11017049 นางสาว สุนิภรณแ ศรีหะรัญ
11017050 นางสาว กชพรรณ บุญเกษมวัฒนะ
11017051 นางสาว รัศมี ไตรเสนียแ
11017052 นางสาว ชญากาณฑแ สุวรรณโชติ
11017053 วาที่ ร.ต.หญิง มาซีเต฿าะหแ เจ฿ะมะ
11017054 นางสาว ธนพร ภูทาทอง
11017055 นางสาว สุพรรณี สุราษฎรแ
11017056 นางสาว มณีรัตนแ กิจขุนทด
11017057 นางสาว จตุพร สาระคํา
11017058 นางสาว ณัฐภฒัคแชญา เลือลา
11017059 นางสาว สุธาทิพยแ เรือนใจมัน่
11017060 นาย ศิรเมศรแ บุญกิจสุขุมพัฒนแ
11017061 นาย วีระพงษแ วงษแวิชา
11017062 นางสาว พรชิตา ชางทอง
11017063 นางสาว จฑุารัตนแ ปรีดาผล
11017064 นาง อารีรัตนแ นาเมืองรักษแ
11017065 นาง ฐิติรัตนแ คํามณีจนัทรแ
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11017066 นางสาว สุขุมาล สุดทองคง
11017067 นางสาว ชฎาพร พรหมจนัทา
11017068 นางสาว ปิยะจติรแ วัฒนศักด์ิมณฑา
11017069 นางสาว วราภรณแ เมืองอินทรแ
11017070 นาย ริณริท ชูดี
11017071 นางสาว อัสมา พันเต฿ะ
11017072 นาง กฤษณา แสวงผล
11017073 นางสาว น้ําออย เจน็ประโคน
11017074 นาย วุฒิชัย เมือ่ยสุข
11017075 นาง ปิยาภรณแ ชูสังขแ
11017076 นาย มนัส ศรีสุบัว
11017077 นาย กัมพล ระวิชัย
11017078 นางสาว สุมาลี ภวูิจติร
11017079 นางสาว พัชรนันยแ สิงหแโต
11017080 นางสาว ปทิตตา รอดเที่ยง
11017081 นางสาว พิชามญชุแ ภนูบทอง
11017082 นางสาว ชมภู ศรทอง
11017083 นางสาว สุวรรณภา พลซา
11017084 นางสาว กัลยา บุษมงคล
11017085 นางสาว ศรีวรรณา นาทวิชัย
11017086 นางสาว กนกพิชญแ เสนากุล
11017087 นาย จกักฤษ แสงเพชร
11017088 นาง ชุลีพร ปในโทะ
11017089 นางสาว วราภรณแ ระเริงกล่ิน
11017090 นาย สุชาติ พรหมเมตตา
11017091 นางสาว อนุสรา สังสนั่น
11017092 นางสาว ธารวิมล อาจทวีกุล
11017093 นางสาว มณฑกานตแ คงคีรี
11017094 นางสาว พาตีเมาะ อาบู
11017095 นางสาว ณัฐนันทแ สิงหันตแ
11017096 นาย อรรถพร ปิ่นพรหม
11017097 นางสาว จนัทิพยแ คําเกิด
11017098 นางสาว อริสรา โพธิท์อง
11017099 นางสาว ศัตวรี แกวใหม
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11017100 นางสาว สุปราณี ทันโคกกรวด
11017101 นาง ราตรี ซามงคแ
11017102 นางสาว สุพิชชา เทสิน
11017103 นางสาว กนิษฐา สามสี
11017104 นางสาว จรัิชญา เอี่ยมผอง
11017105 นางสาว อธิชา โคตรเงิน
11017106 นางสาว ปวีณา ใจเฝือ
11017107 นาง ทัศนียแ โชตินิกร
11017108 นางสาว รัตนา ไวยเขตรแกรณแ
11017109 นาย อานวา บิดี
11017110 นางสาว อัสนียแ อิงเสรี
11017111 นาย ณภทัร ยงัมีสุข
11017112 นางสาว จนัทรแทิพยแ เขี้ยวแกว
11017113 นาย ยรุนันทแ โหมดทอง
11017114 นางสาว สําราญ แสงปาก
11017115 นางสาว ธนกร จนัทรแแกว
11017116 นางสาว ศิริลักษณแ ศิลปะ
11017117 นาย พัฒนา อังศุกสิกร
11017118 นางสาว สุธิสา พุทธรัตนแ
11017119 นาย ฉัตรชัยวัลยแ ลํ้าประเสริฐเลิศ
11017120 นางสาว ศุภรินทรแ หันสังขแ
11017121 นางสาว กัญญาภทัร สินลาลับ
11017122 นางสาว วายลีุ แจงสนาม
11017123 นางสาว สุธิตา บุญปาน
11017124 นางสาว วิชุดา พรเสนา
11017125 นางสาว กชพรรณ รัตนเมือง
11017126 นางสาว ปาจรียแ พลสถาพร
11017127 นาย วิชาญ นิลทจนัทรแ
11017128 นางสาว พัดตระนี ทาทอง
11017129 นางสาว จฬุารัตนแ เชื้อคําจนัทรแ
11017130 นาย ประกิต คลายประยรู
11017131 นางสาว ปภาวรินทแ มูลเมือง
11017132 นางสาว กิตติมา ดิษยาเดชานนทแ
11017133 นางสาว ดลพรกมลวร พรมณีรุงปใจฉิม



 - 211 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

11017134 นางสาว เกศรา ทิพยแกองลาศ
11017135 นาย ธนภทัร หลํ่าสาย
11017136 นางสาว จฑุาทิพยแ รอดอินทรแ
11017137 นางสาว อุทุมพร พิมพา
11017138 นางสาว มณีรัตนแ ขุนเวียงจนัทรแ
11017139 นางสาว อัญชลี ทองดี
11017140 นางสาว สายฝน ยาจนัทา
11017141 นางสาว นิตรา พินวานิช
11017142 นางสาว ณิยวรรณ กมลเพชรแ
11017143 นาย สราวุธ พินธุโท
11017144 นางสาว ภทัรมน แซต๋ัน
11017145 นางสาว ผุสดี ชิดชม
11017146 นางสาว พวงประภา ตนศรี
11017147 นางสาว วันทนียแ กระดาษ
11017148 นางสาว เกษร สุขพงษแ
11017149 นางสาว พิมพัตรา สิทธิสาร พิมพัตรา สิทธิสาร
11017150 นาย วุฒิภทัร โพธีศรี
11017151 นางสาว อุทัยรัตนแ เกิดสมมาตรแ
11017152 นาง ชญาณแนันทแ บัวเกตุ
11017153 นาย สมชาย เอมเทศ
11017154 นางสาว นาถลดา ศุภโชคกิจเจริญ
11017155 นางสาว อัสมะหแ อาแวกะจิ
11017156 นางสาว ไรวดา รวมจติร
11017157 นางสาว สุพัตรา ไพหนูสี
11017158 นาง พิชญา พิมพแพันธแ
11017159 นางสาว ศิริญญา สายจนี
11017160 นางสาว รพีพรรณแ จุยเจริญ
11017161 นางสาว เพชรรัตนแ จรัุย
11017162 นางสาว จริาพร ไชยชุมภู
11017163 นางสาว สุรัสวดี พานทอง
11017164 นางสาว ศิริวิมล หาริแสง
11017165 นางสาว จดิาภา สุบูรณแ
11017166 นางสาว สินีนาฏ บุญเจริญ
11017167 นางสาว มลฤดี ใจสงคแ
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11017168 นางสาว พิกุล ไชยชะนะ
11017169 นาง ปพรรณพร บัวคํา
11017170 นางสาว ศิรินทรแทิพยแ แกวเกตุ
11017171 นาย ธนพล ทองกลับ
11017172 นาย สุพศิน จมุเอย
11017173 นางสาว ธัญชนก ทองพรอม
11017174 นาย กลภทัร สกุลจนิดา
11017175 นางสาว เดนนภา เสกเหมาะ
11017176 นางสาว ณัฐพร เข็มทอง
11017177 นางสาว สุปรียา พิชัยเชิด
11017178 นางสาว นริศรา วัชรเกียรต์ิ
11017179 นาง อาภากร หัฐพจนแ
11017180 นาง ธัญวรินธแ พิชัยรัตนแ
11017181 นาย พุทธิชาติ บุญใหญ
11017182 นางสาว หนึ่งนภา ศรีทอง
11017183 นางสาว อุบลวรรณ บัวพันธุแ
11017184 นางสาว จรีนันทแ เรืองจํารัส
11017185 นางสาว อริสา แสงธิ
11017186 นาย ปใญญา พิพัฒนแชื่นสกุล
11017187 นางสาว สุวรรณา อุบลสุข
11017188 นางสาว จฑุามาศ ใจมูล
11017189 นางสาว พานเพชร โสมจตุัรัส
11017190 นางสาว สวนียแ ปากพลีนอก
11017191 นางสาว ศิริจนัทรแ ศรีจอมทอง
11017192 นางสาว อรนภา เยาวแดวง
11017193 นางสาว ปภชัญา ประภาสะโนบล
11017194 นางสาว ชธัญมน เสรี
11017195 นางสาว จริภา จดัละ
11017196 นางสาว อรรยาณัฐ ศรีภริมยแ
11017197 นาง ธัญญลักษณแ มณีโชติ
11017198 นางสาว คอลีเยาะ มามะ
11017199 นางสาว ฮามีดะหแ ดอเลาะ
11017200 นางสาว พัชรี ศาสนะกระบวน
11017201 นาง ณิรัชพร อมโร
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11017202 นาย นิยม สารศิริ
11017203 นางสาว นฤวรรณ นอยจนัทรแ
11017204 นางสาว กฤตติกา ชอประพันธแ
11017205 นางสาว รัชนก สิทธินันทแ
11017206 นาย วิชัย พงศแพีระ
11017207 นางสาว จนัทรแจริา สุขปใญญา
11017208 นางสาว สุดารัตนแ อาการส
11017209 นางสาว อารยา ดิษเณร
11017210 นางสาว อรวรรณ วิรุณพันธุแ
11017211 นางสาว นฤมล อัคคพานิช
11017212 นางสาว กวิสรา นาพุทรา
11017213 นางสาว นนทพร ผิวยะกา
11017214 นางสาว นิศากร ทองงามขํา
11017215 นางสาว ชวนชม รุณยทุธะ
11017216 วาที่รอยตรี อนิรุต โสลิกี
11017217 นางสาว อรอุมา สมตระกูล
11017218 นางสาว นันทิยา อุยสวัสด์ิ
11017219 นาย ธนา ศรีสมบัติ
11017220 นางสาว กมลชนก ประทีปสุขทน
11017221 นาย นพฤทธิ์ เหมนุกูล
11017222 นางสาว ธารารัตนแ ชิณวงศแ
11017223 นางสาว วรินทร ศรีสุนทร
11017224 นางสาว กิ่งกาญจนแ อาสาสมาน
11017225 นางสาว ณัฐธยานแ ศรกายสิทธิ์
11017226 นาย พิชิต พลขยนั
11017227 นางสาว ศศิวิมล พันธุ
11017228 นาง สาริณี สนงูเหลือม
11017229 นาย จติติ เกษมใส
11017230 นางสาว กุณฑิรา ศิริพนาวาสนแ
11017231 นางสาว นงลักษณแ กาญจนพิบูลยแ
11017232 นางสาว เบญจพร ทองกลับ
11017233 นางสาว ทยดิา บัวขาว
11017234 นางสาว ฟูาใส หอมจนัทรแ
11017235 นางสาว จามจรีุ กันยะ
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11017236 นางสาว วิยดา สะแร฿ะมุหมีน
11017237 นางสาว ภมุริน ถือทอง
11017238 นางสาว ธารารัตนแ ปูกันกะ
11017239 นาง อภสัสร วรภทัรพานิชยแ
11017240 นางสาว ผองศรี แซเล่ียว
11017241 นางสาว ภษูณิศา ตันติประเสริฐ
11017242 นางสาว อารีรัตนแ แซซ้ิม
11017243 นางสาว กัลยรักษแ อมรวรวิชยแ
11017244 นางสาว ศุภาพิชญแ ต๊ันมณีกุล
11017245 นางสาว ปิยวรรณ พงษแอรุณรัตนแ
11017246 นาย วิชิต ชวยรัมยแ
11017247 นางสาว นิศานาถ ทองนุน
11017248 นางสาว มนปณิตา วงศแกมลาไสย
11017249 นาง ศิริเพ็ญ แวนไธสง
11017250 นาง คําพลอย รูจติร
11017251 นางสาว วิภาดา เนืองทอง
11017252 นางสาว ฉวีวรรณ โยธี
11017253 นางสาว วันเพ็ญ ผลพิกุล
11017254 นางสาว น้ําผ้ึง มะเอียง
11017255 นางสาว ปริญญา สุขไสว
11017256 นางสาว วิจติรา หมูปุารัง
11017257 นาย จติรภณ จนัทรแนอย
11017258 นางสาว รสสุคนธแ ณุวงษแศรี
11017259 นาง ชลลดาวัลยแ สิทธิสมบัติ
11017260 นางสาว อรภรณแ อุปลกะลิน
11017261 นางสาว สุธาทิพยแ ยงัโยมร
11017262 นางสาว รุงทิวา กมลรัตนแ
11017263 นางสาว เกสินี กุลพานิช
11017264 นางสาว โสรยา เกตุแกว
11017265 นาง พนิดา เสง่ียมกลาง
11017266 นางสาว กลอยทิพยแ ภูพันธแพิทักษแ
11017267 นางสาว สุนิดา ไทยนุกูล
11017268 นางสาว ยพุยง ยะมะกา
11017269 นางสาว จริารัตนแ ชูวงศแ
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11017270 นางสาว บุญเลิศ แวงวัน
11017271 นาย วสุสกิจจแ ใจหมัน้
11017272 นางสาว อุษา รอดทอง
11017273 นางสาว ธิดารัตนแ อินทรแสุข
11017274 นาย ประทิน ปุราถานัง
11017275 นางสาว ดวงจนัทรแ ศรีเนาวรัตนแ
11017276 นางสาว กัณฐมณี วรดี
11017277 นางสาว ณัฐภรณแ อินทรียแ
11017278 นาง สุชญา แสงเทศ ชัยรัตนแ
11017279 นางสาว ฝในอบ ประเทพ
11017280 นางสาว ชัชฎาภรณแ นิ่มนวน
11017281 นางสาว วิภาพร กันธิยา
11017282 นางสาว นิภา สระแกว
11017283 นางสาว ณัฎฐยา กัณฑะเจตนแ
11017284 นางสาว ลาวัลยแ เผือกทอง
11017285 นางสาว รุงนภา เวสสะประวีณวงศแ
11017286 นางสาว วีรพรรณ เพ็ชรศรีงาม
11017287 นางสาว อารียแชนา พันธแภกัดี
11017288 นางสาว กันยาวีรแ เนาวแศรีสอน
11017289 นางสาว วันนิสา ปานมีทรัพยแ
11017290 นางสาว อําภาภรณแ วิจติจนัทรแ
11017291 นางสาว สุวัจนี แกวราช
11017292 นางสาว กัลยกร นิตยแมี
11017293 นางสาว ศรันดา กรุดปทุม
11017294 นางสาว ทิพยแพิวรรณ ทองสอาด
11017295 นางสาว กฤชญา แสงศักด์ิ
11017296 นาย วรพจนแ พินธรรมมาศ
11017297 นางสาว ชุติกาญจนแ ไชยงาม
11017298 นางสาว อารีญา สิมคาน
11017299 นาย จริุนทรแ กิ่งศรี
11017300 นางสาว ภทัรภร วันนา
11017301 นาย พรพจนแ ชูชะรา
11017302 นางสาว จริาภรณแ แลดไธสง
11017303 นาย ภวูนาถ รัตนแกว
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11017304 นางสาว กัญญแวรา นาแพร
11017305 นางสาว กัญญาณัฐ นวมนารี
11017306 นางสาว กัญจนแรัตนแ ศุภธราวัฒนแ
11017307 นาย ชิตวัน หงษแโต
11017308 นางสาว วรรณนา คนคิด
11017309 นาย เอกพล จริงจติร
11017310 นางสาว ปใทมา รอดขวัญ
11017311 วาที่รอยตรีหญิง รัชฎาภรณแ ปรีกุล
11017312 นางสาว วิภาพร โคสุวรรณแ
11017313 นางสาว สิตา คําภู
11017314 นางสาว วัชรี พงษแปกา
11017315 นางสาว จวงจนัทรแ จนัทรแคณา
11017316 นางสาว อรอุมา ชูนาคา
11017317 นางสาว มาสีเต฿าะ แมะโล฿ะ
11017318 นางสาว ภานิดา เสาวคนธแ
11017319 นาย กฤษณะ หลักหาญ
11017320 นางสาว แสงจนัทรแ พรหมเมืองมา
11017321 นางสาว อิสริยา เจนชัย
11017322 นางสาว ขนิษฐา ศรีชมภู
11017323 นางสาว เปรมกมล ไพโรจนแ
11017324 นางสาว ฐาปนี ศรทอง
11017325 นางสาว จรีะนันทแ ถาวร
11017326 นางสาว อนุธิดา บัวถา
11017327 นางสาว สุภญิญา พิพัฒนพงษแศักด์ิ
11017328 นางสาว รศนา เหมนะ
11017329 นางสาว ขวัญหทัย แพฟืน
11017330 นางสาว สุริษา คําซอน
11017331 นาย นัทที แสนปาง
11017332 นางสาว เสาวลักษณแ มนตะเสวี
11017333 นาง ครองขวัญ หิงสันเทียะ
11017334 นางสาว เครือวัลยแ แผนสุวรรณ
11017335 นาย สุรพงษแ ปิ่นทอง
11017336 นาย นภดล ไชยเวทยแ
11017337 นาย นิรันดรแ ขันทองหลอ
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11017338 นางสาว วิมลณัฐ สมศรี
11017339 นางสาว พรนิภา ปิติธนะภทัร
11017340 นางสาว ปวีณา แรงกลา
11017341 นางสาว อติยา โอรักษแ
11017342 นางสาว ขวัญฤทัย พูลชาติ
11017343 นางสาว เสาวพรรณ วงษและคร
11017344 นาง ชลธิชา จติตแสมพงศแ
11017345 นางสาว อรอุมา ยอดกุล
11017346 นางสาว ศิรินภา คําสุพรม
11017347 นางสาว ธนัชพร เกตุมณี
11017348 นาย เกรียงไกร หมัดเด
11017349 นางสาว อําภา อุยพิตัง
11017350 นางสาว พริมา หาญประทุม
11017351 นางสาว จณิหแนิภา อยูภกัดี
11017352 นางสาว สุพัตรา ผลประมูล
11017353 นางสาว ดาริน บัวขาว
11017354 นางสาว อภญิญา คีรีเพ็ชร
11017355 นางสาว อริสา คํามูล
11017356 นางสาว สุธิมา สุขสุเมฆ
11017357 นางสาว สุธีธิดา เจริญเลิศ
11017358 นางสาว ชนาธิป กาสาร
11017359 นางสาว อมรศรี ทําขุนทด
11017360 นางสาว เกณิกา กลมเกลา
11017361 นาย อําพล สุวรรณรัตนแ
11017362 นางสาว พรพนา มะใบ
11017363 นาง วรากร ใจออน
11017364 นางสาว นิตยา รอดแกว
11017365 นาง ระพีพร ชื่นดวง
11017366 นางสาว แกวตา มันเล็ก
11017367 นางสาว ยพุดี เฮียงแกว
11017368 นาง วรุณกาญจนแ แซล้ิง
11017369 นางสาว สุกัลยา สาชมภู
11017370 นางสาว ณัฐกานตแ นาคจนีวงศแ
11017371 นางสาว ณัฎฐินี ปิ่นแกว
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11017372 นางสาว จนิตนา มูลเมือง
11017373 นาย นฤชัย บุญเนตร
11017374 นางสาว ทรรศนแกมล ประสพสิน
11017375 นางสาว ศิรินภา หลวงประทุม
11017376 นาย วิชัย ดวงเกตุ
11017377 นางสาว ดารณี สารจนัทรแ
11017378 นางสาว นิศาชล คําฟอง
11017379 นางสาว สุคนธา อางสุวรรณ
11017380 นางสาว ชฎาภรณแ ชัยออ
11017381 นาย วีระชัย บรรเทา
11017382 นางสาว กัณฐมณี สียาฤทธิ์
11017383 นางสาว นันทวัน ปิยนุสรณแ
11017384 นาง ณฐพร ประหยดัยา
11017385 นาย พลทรัพยแ จนัทศรี
11017386 นางสาว พัชรี นาชัยบูรณแ
11017387 นางสาว ปุณณภา เอี่ยมสะอาด
11017388 นาย กิตติพนธแ จมูาพันธแ
11017389 นาย ภทัรพล ศรีวรรณ
11017390 นางสาว ดวงดาว สุขแสง
11017391 นางสาว อุมาพร คมสัน
11017392 นางสาว แพรไพลิน การรักษแ
11017393 นาย สันติ โพธิวร
11017394 นางสาว ธณรรชกร ภเูนาวแนิล
11017395 นางสาว จริารัตนแ อโหสี
11017396 นางสาว ปิยะธิดา จนิะแกว
11017397 นาย กฤษฐนชนมแ หาระไชย
11017398 นางสาว รุงตะวัน พันธแงาม
11017399 นางสาว ยวุดี มวงใส
11017400 นางสาว ปวีณา สันดี
11017401 นางสาว เพ็ญนภา โฉมทอง
11017402 นางสาว สุนิษา ชีวะรัตนแ
11017403 นางสาว ชาลิณี คําสนิท
11017404 นางสาว ขวัญชนก วิจติรพันธแ
11017405 นางสาว สุภาภรณแ บํารุงจติตแ
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11017406 นาง พราวแพรว ปในมา
11017407 นางสาว ศิริรัตนแ กวัง่ซวน
11017408 นาย อธิวัฒนแ เพชรอาภรณแ
11017409 นางสาว ศิริพร มิตสะมากร
11017410 นางสาว สุรัยดา มะหมัด
11017411 นางสาว กรรณิการแ ศรีสุขโข
11017412 นางสาว เมธินี ตาเตา
11017413 นาย กฤดากร สารทนงคแ
11017414 นาย สุธีทัศนแ ถิรศักด์ิธนนทแ
11017415 นางสาว ธรรศจรศ กันภยั
11017416 นางสาว รมณียแ ศรีนอย
11017417 นางสาว อารียแ มากเกตุ
11017418 นางสาว เยาวลักษณแ เขื่อนแกว
11017419 นางสาว ณรรฐวรรณ ชาลีกร
11017420 นางสาว วิลาวัณยแ สุขสมบูรณแ
11017421 นาง อรอนงคแ ศรีวิลัย
11017422 นางสาว จฑุามาส คําเวโล
11017423 นางสาว พัชรพร เพลินศิลป
11017424 นางสาว ศศิธร กระมุงคุณ
11017425 นางสาว ฐิติมา ครุฑวิถี
11017426 นางสาว เสาวนียแ คงวงษา
11017427 นางสาว ภทัรธิดา ลือชัย
11017428 นาย วีระพันธแ ยนืยง
11017429 นางสาว ศจี เปียชาติ
11017430 นางสาว นฤมล คําสีแกว
11017431 นางสาว ณัฐพัชรแ บุญตอง
11017432 นางสาว กรกนก เล่ือยแพง
11017433 นางสาว ธัญญแชยา จนิดาเจริญรักษแ
11017434 นาย ภทัรพล แตงบุญรอด
11017435 นางสาว จนัทรแธิมา รัตนซอน
11017436 นางสาว นันทแฐิตา ศักด์ิศิริธนาธร
11017437 นางสาว เสาวภาคยแ บริบัติ
11017438 นาย มนัส เขางาม
11017439 นางสาว อัจฉรา เจยีนโพธิ์



 - 220 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

11017440 นาง พรทิพยแ คําหวาน
11017441 นางสาว สุวิมล วงษแนอย
11017442 นางสาว กัญพศ รัชตแกนกพร
11017443 นางสาว พรภนิันทแ ทางโต฿ะ
11017444 นางสาว ปาริฉัตร ไขขุนทด
11017445 นางสาว จฑุารัตนแ อึ้งเจริญวงคแ
11017446 นางสาว อุษณี สีสวนแกว
11017447 นางสาว ฐิติพร พวงทอง
11017448 นางสาว รัชฎาภรณแ โหยกระโทก
11017449 นางสาว วันดี สุธาอัด
11017450 นางสาว อารีรัตนแ เตชะเดช
11017451 นางสาว ดาวรรณ เพ็ชรแกมแกว
11017452 นางสาว วิชาดา โททุโย
11017453 นางสาว มัสตูรา ยา
11017454 นาย สุทธิพร สุดถือ
11017455 นางสาว กัญญาณัฐ ขําคม
11017456 นางสาว กรรณญภสัสรแ เรืองจนัทรแ
11017457 นาย สถิต โรจนแศฤงคาร
11017458 นางสาว เสาวณียแ บุญแจม
11017459 นาย ภชัธนศิกานตแ สวนหมาก
11017460 นางสาว อาภรณแ เรือนทอง
11017461 นางสาว ศศินิภา ยามเสด็จ
11017462 นางสาว วิจติตรา โสภาบุญ
11017463 นางสาว วรดี นาจารยแ
11017464 นางสาว อนิฏฐกา ศึกษาการ
11017465 วาที่รอยตรีหญิง ภทัรภร ใหญยงคแ
11017466 นางสาว รัตนา ชัยดี
11017467 นางสาว นุชจริา สมประเสริฐ
11017468 นางสาว รุงรุจี ชํานาญการ
11017469 นางสาว สายฝน วาระสิทธิ์
11017470 นางสาว นิลกาญจนแ ทําสีทา
11017471 นางสาว ลูกน้ํา ยมเกิด
11017472 นางสาว วศินี แซจง
11017473 นางสาว กรณัฏฐแ ปุณยเศรษฐแกุล
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11017474 นางสาว ศิรินทรแญา ผลสอน
11017475 วาที่ ร.ต. หญิง ธัญญลักษณแ วงศแสหธนภทัร
11017476 นาย อภสิิทธิ์ รุงทอง
11017477 นางสาว ศิริกุล นันต฿ะ
11017478 นางสาว รัชดาพร วรณะภมร
11017479 นางสาว มณีรัตนแ กรรณิกา
11017480 นางสาว ปใญจรัตนแ ศรีจนัทรแทับ
11017481 นางสาว อมรรัตนแ ทองทวี
11017482 นางสาว รัตนาภรณแ หมอยาดี
11017483 นางสาว สุพรรษา เดชแสง
11017484 นางสาว ชิดชนก มนตรี
11017485 นางสาว กฤติยา แปลงนารี
11017486 นางสาว จริาภา พรผักแวน
11017487 นาย ชัยวุฒิ ทองเอม
11017488 นางสาว กัลยาภรณแ รุงเรืองวงศแ
11017489 นางสาว ณิชาภทัร บัวสองสี
11017490 นางสาว ชนัญชิดา ชูประเสริฐ
11017491 นางสาว ชัชชษา ชัชชษา
11017492 นางสาว จฑุามาศ ตาสา
11017493 นางสาว จติรานุช พรหมสุวรรณ
11017494 นางสาว ปรีชาณี จนัทรแสวัสด์ิ
11017495 นาย เสกสรร นุชเทียน
11017496 นางสาว มยรีุ ศรีคุณแกว
11017497 นางสาว พาซียะ บาโฆะ
11017498 นาง ชนิกานตแ นวลลอย
11017499 นาย เอกวุฒิ เฉลิมไทย
11017500 นางสาว ภคพร แสนอินตา
11017501 นางสาว ณัฐณิชา หอยยี่ภู
11017502 นางสาว ธัญลักษณแ เกิดชัยสิริวรกุล
11017503 นาย ธนกร พนมพิทักษแ
11017504 นางสาว ปใทมา หนูหิ้ม
11017505 นางสาว ทิพปภา จนิดาวงศแ
11017506 นางสาว นันทิพร จําบัวขาว
11017507 นางสาว นันทพัชรแ ทิศอากาศ
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11017508 นาง มุนินทรแรัตนแ โอวาสิทธิ์
11017509 นาย ตระกูลพันธแ ต฿ะปใญญา
11017510 นางสาว ปุณณภา สกุลกัญจนา
11017511 นางสาว กรรณิการแ ตันวาตะ
11017512 นางสาว สุกัญญา จนัฝาก
11017513 นาง ยาใจ อิ่มผอง
11017514 นางสาว สุภาพร ผองแผว
11017515 นางสาว ทิตธิญา อมฤกษแ
11017516 นางสาว พิชญาภร เกิดทอง
11017517 นาง ณิชนันทนแ ทรัพยแโสภณิ
11017518 นางสาว กนกวรรณ มงคลวรรณ
11017519 นางสาว ภาวิณี ขันทวัตรแ
11017520 นางสาว ชอฟูา โกศิลา
11017521 นางสาว เสาวลักษณแ พลพิชัย
11017522 นาง จริภญิญา บุญเมน
11017523 นางสาว กุลธิดา แกวโชติ
11017524 นางสาว เพชรไพรินทรแ ทรัพยแพาลี
11017525 นาย อดิศักด์ิ ธงอุตสาหแ
11017526 นางสาว อมรรัตนแ มณีวงษแ
11017527 นางสาว ฐิติมา ประเสริฐศิลป
11017528 นาย คชินทรแ ราชสินธุแ
11017529 นางสาว รัชนี จนัทรแทรง
11017530 นางสาว พัชนียา สมบูรณแ
11017531 นางสาว นฤมล เสนประดิษฐแ
11017532 นาย นันทแทัต พึ่งบุญ ณ อยธุยา
11017533 นางสาว ศุภกานตแ สมบุญ
11017534 นางสาว ภทัรวดี สะสม
11017535 นางสาว กัลยรัสยแ อยูสุภาพ
11017536 นางสาว ณิชาภทัร คงแกวขาว
11017537 นาง วลัยพร พารา
11017538 นางสาว บุญทฤกา ยนืยาว
11017539 นาง นันทแนภสั ขันเงินธัญวัฒนแ
11017540 นาย ทยากร วิชัยรัมยแ
11017541 นางสาว วรรณวิมล มงคลธง
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11017542 นางสาว ศิริกัลยา นรมวง
11017543 นางสาว ศมภสั บัญฑะมาลีกุล
11017544 นางสาว ระพีวรรณแ ประหวัน่
11017545 นางสาว ดวงฤทัย จนัทะบุตรแ
11017546 นางสาว สาวิภา โต฿ะยง
11017547 นางสาว มุกขแรวี สงวนพงษแ
11017548 นางสาว จริาวรรณ สีฟอง
11017549 นางสาว ปารีรัตนแ ประพฤติธรรม
11017550 นางสาว ณัฏฐแกฤตา วรัตถแปวีรแกุล
11017551 นางสาว สุวรรณนี สีดา
11017552 นางสาว นพรัตนแ แกวพวง
11017553 นางสาว ขนิษฐา ปใญญาวงคแ
11017554 นางสาว พรรณิภา พลเยี่ยม
11017555 นางสาว วรวีรแ รุงอํานวยทรัพยแ
11017556 นาย วีรวัตร เชาวนโพธิส์กุล
11017557 นางสาว นิศากร สอนพิมพแพอ
11017558 นางสาว สวรสลภสั มุขทอง
11017559 นางสาว สุวรรณา ลอมวงศแ
11017560 นางสาว กุสุมา เพชรแกว
11017561 นางสาว จามจรีุ ศรีอานัน
11017562 นางสาว สลิลธร ไพรอนันตแ
11017563 นาย อนุรักษแ แสงแกว
11017564 นางสาว กฤตพร พูลประสงคแ
11017565 นาง คณาวรรณ บุญลอม
11017566 นางสาว มณีรัตนแ ทองผา
11017567 นาย อมรรัตนแ อุดมเสียง
11017568 นางสาว นภาวรรณ ภพูลผัน
11017569 นางสาว อุไรวรรณ พูลจติ
11017570 นาย ธนบูรณแ ลุงไธสง
11017571 นางสาว สุดารัตนแ ตาชื่นตอง
11017572 นางสาว สุภาพร พลแกว
11017573 นางสาว อัมพวัน กันฤทธิ์
11017574 นางสาว วิภาวี กันสุข
11017575 นางสาว วชิราภรณแ แรมกระโทก
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11017576 นางสาว กนกพร  ทศศิลา
11017577 นางสาว ศิริยา เกษียร
11017578 นางสาว ธิติมา มุกดา
11017579 นางสาว ยารอดะหแ บาเหะ
11017580 นางสาว เสาวภา พรหมสุข
11017581 นางสาว สุจะรี แกวเศษ
11017582 นางสาว กัญญภทัร บึงราษฎรแ
11017583 นางสาว ศรัญญา ถาจอหอ
11017584 นางสาว อรุโนทัย รังวารี
11017585 นางสาว กรกนก สมศักด์ิ
11017586 นางสาว นพรัตนแ บุญทรัพยแ
11017587 นางสาว สุรีรัตนแ คงเพชรศักด์ิ
11017588 นางสาว อังคณา ธรรมนาม
11017589 นางสาว จารุณี ดันมีแกว
11017590 นางสาว ธนาภา จติรแสิงหแ
11017591 นางสาว กนกวรรณ ประทีป
11017592 นางสาว วิทนียแ ศิริหลา
11017593 นางสาว ปรวรรณ แกวลา
11017594 นางสาว อุมาพร ดวงศรี
11017595 นางสาว ลัดดาพร คณา
11017596 นางสาว พิชญแยะดา สารพันธแ
11017597 นางสาว ปรารถนา ผิวผอง
11017598 นางสาว วราภรณแ ถาวรเจริญ
11017599 นางสาว ชนกนันทแ ชูคํา
11017600 นางสาว จรีุยแ รักชน
11017601 นาย อนุพงษแ การภกัดี
11017602 นางสาว รัฏฐแชญา มณีรัตนวงศแ
11017603 นางสาว เรวดี เชิงสมอ
11017604 นางสาว ณิชารียแ สมบูรณแ
11017605 นางสาว กุลภทั กาเล่ียง
11017606 นางสาว ฤทัยรัตนแ ฟุงสูงเนิน
11017607 นางสาว ธัญชญากาญจนแ กันทะวงคแ
11017608 นาย อธิปใตยแ คงแกวขาว
11017609 นางสาว ขนิษฐา ปานประโคน
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11017610 นางสาว ปวีณา แพทยแนาดี
11017611 นางสาว ปรียาภรณแ นาโสก
11017612 นางสาว จฑุารัตนแ ใจงูเหลือม
11017613 นางสาว กรรณิการแ ซอมรัมยแ
11017614 นางสาว ศุภพร ฝุายพิมาย
11017615 นาย พลพจนแ ผิวเจริญ
11017616 นางสาว สุพรรณี แกวกุล
11017617 นางสาว อรพรรณ อุทุม
11017618 นางสาว รจนา ทองบุญเสริฐ
11017619 นางสาว อรอนงคแ เหมพลชม
11017620 นางสาว สุชีรา บํารุงศรี
11017621 นางสาว ผกาแกว บุญสูง
11017622 นางสาว ยวุนุช กระดุมเงิน
11017623 นาง ฐานิตา เติมผล
11017624 นางสาว อาลัดดา เจริญผล
11017625 นางสาว ศุภกัญญา แพงมา
11017626 นางสาว ชญานแณันทแ นามงาม
11017627 นางสาว ยธุิดา บุรีงาม
11017628 นางสาว รัชฏาภรณแ สิทธิกัน
11017629 นางสาว กัลยารัตนแ เสริฐศรี
11017630 นางสาว เกศรินทรแ เกาะเกตุ
11017631 นาง รัศมี พละสินธุแ
11017632 นางสาว นิภาพร กาสาวัฒนแ
11017633 นางสาว กุลกัลยา กิติวิริยะชัย
11017634 นางสาว ณิชาภทัร ยอดเพ็ชรแ
11017635 นาย เจษฎากร หนองหลวง
11017636 นางสาว อุบล ศรีลาย
11017637 นาย พรอมพันธุแ กล่ินจนัทรแ
11017638 นางสาว พัชรา กาละมหา
11017639 นางสาว กัญธิมา ศรีสด
11017640 นางสาว ศุภลักษแ วงศแประทุม
11017641 นาย นภทัร กนกพินิต
11017642 นาย พงศแภทัร เตชะโชควิวัฒนแ
11017643 นางสาว อัจฉราวดี ดาโอะ
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11017644 นางสาว ดลพร ชาวหวยหมาก
11017645 นางสาว เลอลักษณแ ไพรีขาม
11017646 นางสาว คําเมือง แกวกั้น
11017647 นาง ธนพร พวงเกตุ
11017648 นางสาว สายชล นพเกา
11017649 นางสาว ศศิญดา ศรีธร
11017650 นางสาว วิมลวรรณ บุญแกว
11017651 นางสาว จรีาวรรณ ชิดพันธแ
11017652 นางสาว อรอนงคแ สุริยะมณี
11017653 วาที่ ร.ต.หญิง จริาพร นันตา
11017654 นางสาว สุภาพร แนกลาง
11017655 นาย ภาคภมูิ นุมเรือง
11017656 นางสาว ณัฐสุดา กะรัมยแ
11017657 นางสาว เมธาวี มัน่เมือง
11017658 นาย อัครเดช กิติพูลวงษแวนิช
11017659 นาย สมชัย ทิตสรรพพา
11017660 นางสาว วรุณยพุา เรืองอราม
11017661 นางสาว ณัฐรินียแ โรจนประดิษฐแ
11017662 นางสาว ปใทมา เกษตระ
11017663 นางสาว นงนภสั มากกําไร
11017664 นาย สุชาติ นนดี
11017665 นางสาว จไุรรัตนแ ปรางคแมณี
11017666 นางสาว รัฐฐาวดี เมืองนิล
11017667 นางสาว ณัฐฐินันทแ ศรีนุกูล
11017668 นางสาว กิตติมา เรืองศรี
11017669 นาย เขมตแธนัช บางทราย
11017670 นาง พรรณี อาศัยนา
11017671 นางสาว กัลยาณี โนแกว
11017672 นาง ปิยธิดา นันตา
11017673 นางสาว รุงทิวา วรรณโน
11017674 นางสาว นิภาพร แพงไขสอน
11017675 นางสาว จรัิญญา ประเสริฐศรี
11017676 นางสาว จดิาภา พลอยแสง
11017677 นางสาว อรกัญญา เสาสมภพ
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11017678 นาง ศิริวรรณ กุลประเสริฐ
11017679 นางสาว อลิสา เวชรัตนะวัฒนแ
11017680 นางสาว ปภสัชญา ฉายแสงรัตนแ
11017681 นางสาว วิรชฎา มุงคุณคําชาว
11017682 นางสาว กนกทิพยแ เตโช
11017683 นางสาว บุษบง อินทรแแกว
11017684 นางสาว อุไรวรรณ ศรีสุขแกว
11017685 นางสาว วลัยลักษณแ สังขแทอง
11017686 นาย จตุวิทยแ แกวพิลา
11017687 นางสาว พิชญา เสนาใจ
11017688 นางสาว วิสุภา มาดีประเสริฐ
11017689 นาย กนกศักด์ิ กําเนิดชาติ
11017690 นางสาว ญิศา ยอยแกว
11017691 นางสาว บุญรัตนแ สมบูรณแทรัพยแ
11017692 นาง ศิริพรรณ ขอดหลา
11017693 นางสาว อนงคแนาถ วรรณทอง
11017694 นางสาว สุชาดา ไกรโคกสูง
11017695 นาย คมกฤต นามวงษแ
11017696 นางสาว ธันยแนิชา เจยีมจนัทรแ
11017697 นาย อิศราพงษแ พรหมประเทศ
11017698 นางสาว จนัทิมา บีลี
11017699 นางสาว ฐิตินันทแ กกนอก
11017700 นางสาว ภทัรภร กระมล
11017701 นาง สุธิตา บิงดอเลาะ
11017702 นางสาว นภคั วิชัยยทุธิ์
11017703 นาย อนุพงษแ ครุฑนอย
11017704 นาง ธริศรา บุออน
11017705 นางสาว ปณัฐติยา เหมหา
11017706 นางสาว พัชรินทรแ พลต้ือ
11017707 นางสาว ปสุตา จอยใย
11017708 นางสาว กุสุมา คงเกิด
11017709 นางสาว พัชราภรณแ ทองโกฏิ์
11017710 นางสาว จนิตนา ศรีพรหม
11017711 นางสาว พรพรรณ ประถมกรึก
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11017712 นางสาว อรวรา รัตนะ
11017713 นางสาว รจนาพร แตโนนฝาว
11017714 นาย วีรยทุธ คํามี
11017715 นางสาว นฤมล สอนวัฒนา
11017716 นางสาว ปาริฉัตร ขํารัตนแ
11017717 นางสาว เสาวลักษณแ อบรมชอบ
11017718 นางสาว อพันธุแตรี อุตมะ
11017719 นางสาว อันดา สิงคแสาโร
11017720 นางสาว พัฒนแนรี สุทธิประภา
11017721 นางสาว ตวนอารีนา กุโน
11017722 นาย สุทธิศักด์ิ ชัยมงคลมณี
11017723 นางสาว ยภุาพรรณ สีระคาม
11017724 นางสาว ลัดดา วงษแนอยศรี
11017725 นางสาว กรรณิกา สืบกลัด
11017726 นาย ณัฐชธรณแ พฤกษะวัน
11017727 จาอากาศเอก อลงกรณแ อุลิต
11017728 นางสาว ศันสนียแ เทียมเสง่ียม
11017729 นางสาว ชินัญญา พรมศิริ
11017730 นางสาว ณัฐธยานแ คงนุน
11017731 นางสาว วาสินี ไรสม
11017732 นางสาว เนตรชลัช รีรอ
11017733 นาย ยศถนอม แสนวิเศษ
11017734 นาย นัฐวุฒิ ปีนัง
11017735 นางสาว สูไบด฿ะ สาและ
11017736 นางสาว เสาวณียแ ศะศิวณิช
11017737 นางสาว อัญชลี ทองดาษ
11017738 นางสาว ประภสัสร ชวนชื่น
11017739 นางสาว จนัทิมา สรรเสริญทิม
11017740 นางสาว นภาวรรณ อินศวร
11017741 นาง ปรางทิพยแ มีสวัสด์ิ
11017742 นางสาว ประภาวดี ตาทิพยแ
11017743 นางสาว อรทัย สุขแดง
11017744 นางสาว รุงนภา ศรีทอง
11017745 นางสาว เพ็ญนภา กันเกตุ
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11017746 นางสาว สุนิสา นาคศิริ
11017747 นาง วันศนิ แกวคงดี
11017748 นางสาว วาสนา คณะเวช
11017749 นางสาว รุงฤดี สุทัศนมาลี
11017750 นางสาว ชรินทร สิงหแบํารุง
11017751 นาย ทรงศักด์ิ ฮีมสกุล
11017752 นาย สิทธิพร คะเณ
11017753 นางสาว วนิดา พูลงาม
11017754 นาง พรทิพยแ ตันมิง่
11017755 นางสาว วราภร กาฬพันธแ
11017756 นางสาว ปิยนารถ งามสอาด
11017757 นางสาว ธนัชชา ต้ังตันติวงศแ
11017758 นางสาว ซาวีนา เสวกวิหารี
11017759 นาย ภกัดี พรมสอน
11017760 วาที่รอยตรีหญิง กนกวรรณ ใชยพรม
11017761 นางสาว นฤมล สุขสวัสด์ิ
11017762 นางสาว จารุวรรณ จติศิริ
11017763 นางสาว มณฑาทิพยแ สุวรรณรัตนแ
11017764 นางสาว มาลัย คําโพธิ์
11017765 นาย มงคล สามแกว
11017766 นางสาว ลัดดา สมนึก
11017767 นางสาว สุวรรณี จนัทบูรณแ
11017768 นางสาว กัญญแพัสวี ธนบดีทรัพยากร
11017769 นาง จฑุามาศ ดํากลึง
11017770 นาย สัญญา บุดสะดีวงษแ
11017771 นางสาว วนิดา นอยเกิด
11017772 นางสาว วรนุช ธรรมรัตนแ
11017773 นางสาว พรธิรา คําหอมร่ืน
11017774 นางสาว สุวนันทแ คงกะโฮ
11017775 นาย ธีระยทุธ นาใจ
11017776 นางสาว วริศรา ศรียวง
11017777 นางสาว บุษราคัม อุระโลก
11017778 นางสาว นรีรัตนแ อินทรแเจริญ
11017779 นางสาว มณฑาทิพยแ หมีวรรณแ
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11017780 นางสาว จนัทรา แกววิเชียร
11017781 นางสาว วิมลรัตนแ อาวรณแ
11017782 นางสาว ธันยแวรินทแ สีใจเจริญ
11017783 นางสาว ปวริศา อินทรแขุนจติ
11017784 นาย ภานุมาศ เครือประสิทธิ์
11017785 นาย ภาสกร เกษอาสา
11017786 นางสาว มะลิ แสงหลา
11017787 นางสาว แพรวพันธแ จนัทรแคํา
11017788 นางสาว พรฤมน บุตราช
11017789 นางสาว ประทุมทิพยแ เทพวรรณแ
11017790 นางสาว ลาวัลยแ ชูรัศมี
11017791 นางสาว สุพินยา รักจนัทรแ
11017792 นางสาว ปรียนันทแ เจริญผล
11017793 นาย ทวีโชค พงษแวานิช
11017794 นางสาว ภญิญาพัชณแ สุขอุดม
11017795 นางสาว กัลยกร แสงจนัทรแ
11017796 นางสาว พรรณทิพา มากผล
11017797 นางสาว กัลยกร สาระวรรณ
11017798 นางสาว พิพัชชา รวมรักษแกิติกูล
11017799 นางสาว จารุวรรณ เรืองมณี
11017800 นาย กตตนแ บุญไชยโย
11017801 นางสาว ราตรี คูขามลา
11017802 นางสาว เปมิกา มวลทอง
11017803 นาย รัตชภกัดี เกล้ียงทวี
11017804 นางสาว ทัชชกร ปรมัทนันทกร
11017805 นางสาว สุนิศา แสนอุบล
11017806 นางสาว สุภาพร ทรงศักด์ิศรี
11017807 นางสาว ทิพยแสุดา เวฬุวนารักษแ
11017808 นางสาว ณัฎฐณิดา ทิวามงคล
11017809 นางสาว กัณฑิมา วิมล
11017810 นางสาว นัทธมน คาระวะ
11017811 นางสาว ศรวดี เศวตะพุกกะ
11017812 นางสาว ดาริกา วงษแไพศาล
11017813 นางสาว จฑุารัตนแ ประพันธแไพโรจนแ
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11017814 นางสาว ฐิติชญาณแ เนียมสุวรรณ
11017815 นางสาว รุงนภา บําเพ็ญศิล
11017816 นาย ธนนทแเดช วงคแคํามูล
11017817 นางสาว ณพิชญา ชินกร
11017818 นางสาว มณฑิญา แสงทอง
11017819 นาง ปวีณา บุญศิริ
11017820 นางสาว นิษรา จอมทองสถาพร
11017821 นางสาว กุลภสัสรณแ รัตนศิลป
11017822 นาย ฉัตรฏรากร เพชรมาก
11017823 นางสาว ดาลิกา ปิ่นอําไพ
11017824 นางสาว ชฏาภรณแ จนัทรแเกิด
11017825 นางสาว เพ็ญพิชชา แหวเพ็ชร
11017826 นางสาว ศรัณดา คงสี
11017827 นางสาว รติ ดํารงกิจ
11017828 นางสาว ณิชนันทแ พงศแวนัชพร
11017829 นางสาว ปณิดา บุญกิ้ม
11017830 นางสาว ศิริรักษแ อองกุลนะ
11017831 นางสาว ธัญวรัตมแ เพชรมาตยแ
11017832 นางสาว จริาภรณแ สายทอง
11017833 นางสาว วรรณกรานตแ กอนเครือ
11017834 นางสาว อุทัยทิพยแ อุปพงษแ
11017835 นาย พงศแสรรคแ หอมหวล
11017836 นางสาว ภทัราวดี พิมพแตา
11017837 นางสาว เพ็ญนภา วงษแสา
11017838 นาง ประภาพร เกินสกุล
11017839 นาย ธนภทัร เผือดนอก
11017840 นางสาว สุนิสา เพชรสํานัก
11017841 นางสาว อนุษณา ศรีอนันตแ
11017842 นางสาว มานัส บนดิน
11017843 นางสาว สุรวดี นาคเมา
11017844 นางสาว วัชรี บุญนันตแ
11017845 นาย ธงไชย ทนไชย
11017846 นางสาว เกศินี นันทะแสง
11017847 นาง วรรณพร บุตรวงคแ
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11017848 นาย จกัรพันธแ เตจ฿ะใหม
11017849 นางสาว ลาวัณยแ มหาวรรณ
11017850 นางสาว อัญชนา วาระสิทธิ์
11017851 นางสาว จนัจริา ศรีระบาย
11017852 นางสาว เสาวลักษณแ พร้ิงเพราะ
11017853 นางสาว กนกวรรณแ ปูอมงาม
11017854 นางสาว จฑุารัตนแ คงแกวขาว
11017855 นางสาว อมรรัตนแ กอเกิด
11017856 นางสาว ชุติมา ชูรักษแ
11017857 นาย บริวัฒนแ ทาไธสงคแ
11017858 นางสาว พวงผกา อุทโท
11017859 นาย พิสิษฐแ ทองรอด
11017860 นาย ศักด์ิสิทธิ์ ทองกร
11017861 นางสาว สกุณา เสาเกิด
11017862 นาย จกัรพนธแ ใหญวงศแ
11017863 นางสาว สาลินี ใจตรง
11017864 นางสาว สาลินี อารีทิพยแ
11017865 นางสาว ลลิตา บุบผาโชติ
11017866 นางสาว ราตรี เจริญผล
11017867 นางสาว รสจรินทรแ พรมวิเศษ
11017868 นาย จรีะศักด์ิ อวนสิมมา
11017869 นาย พัฒนกฤช ปใญจศิริ
11017870 นาง จรีรัตนแ ตะใบ
11017871 นางสาว โยษิตา บุญประเสริฐ
11017872 นางสาว วิมล ศรีโยหะ
11017873 นางสาว จริาวรรณ สีสด
11017874 นางสาว อัจฉรา ภคันันทแพงศแ
11017875 นางสาว จฑุามาศ โตเมศรแ
11017876 นางสาว อังศุมาลิน หาญกลา
11017877 นางสาว กมลชนก ปราณี
11017878 นางสาว ธัญญารัตนแ รินอินทรแ
11017879 นางสาว สุคนธแปิยา เพ็งชื่นพะเนา
11017880 นาย ทศพล ฤกษแเสือ
11017881 นางสาว ธัญญาวรรณ แซซ้ือ
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11017882 นางสาว สัตตบงกช สายเนตร
11017883 นางสาว สุกัญญา ดาบชัย
11017884 นาง วัชรินทรแ คําศรี
11017885 นางสาว เมทิกา วัชรเลิศธนา
11017886 นางสาว เพ็ญศิริ แนวพะนา
11017887 นาย วุฒิชัย เกตุผ้ึง
11017888 นาย วรรณชนะศักด์ิ สวนตะโก
11017889 นาย วิรุจนแ สีกงพาน
11017890 นางสาว รักษแมณี บํารุงสุข
11017891 นางสาว ยลลดา ชัยหาสี
11017892 นางสาว อรุณี จอยจรัส
11017893 นางสาว กรวิกา อยูนอน
11017894 นางสาว ธิดารัตนแ โพมีเทพ
11017895 นางสาว อนงคแ เอี่ยมแกว
11017896 นางสาว วรรณนภา อารีการ
11017897 นาย พิภพ รุงแจง
11017898 นางสาว ปภชัญา สวางรัตนแ
11017899 นางสาว สินใจ พลรัตนแ
11017900 นางสาว ศิริลักษณแ คําสุพรม
11017901 นางสาว กรรณิการแ ไชยกันทา
11017902 นางสาว มานิดา ทรงแกว
11017903 นาง กนกวรรณ วงษแนอก
11017904 นางสาว พัชรินทรแ ทองยา
11017905 นาง นิตยา เฉลิมวรรณ
11017906 นาย ศุภศิษฏแ ดํามี
11017907 นางสาว ปวีณา ชาวสมุทร
11017908 นางสาว อัญชลีภรณแ นิ่มมณี
11017909 นางสาว ศันสนียแ โคสีงาม
11017910 นางสาว รัตติกร ฟือสันเทียะ
11017911 นางสาว สุชัญญา ออนศรี
11017912 นางสาว หัทยา หมืน่ต้ัง
11017913 นาย วัฒนา ไกรณรา
11017914 นาง รัชดา ปูอมงาม
11017915 นาย ปาริวัฒนแ วิชัยเนตร
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11017916 นางสาว พัชรินทรแ สงเสือ
11017917 นาย อรุณ ดาวโรจนแ
11017918 นางสาว ประภสัสร สมศักด์ิ
11017919 นาย สุนิรัญ ทรงปใญญา
11017920 นางสาว สุฑาพร ตันเปาวแ
11017921 นางสาว ธิตยา หนูมวง
11017922 นางสาว นิสา อาสกุล
11017923 นางสาว นิรมล รุงสวาง
11017924 นางสาว มากูเซาะ กูโน
11017925 นางสาว รัชนู อารีภกัด์ิ
11017926 นางสาว ชนกนาฏ สวัสดี
11017927 นางสาว ศรุดา วัฒนะ
11017928 นางสาว กัณณรัตนแ หงษวกุล
11017929 นางสาว ดวงนภา ฉลาด
11017930 นางสาว จริยาภรณแ ตระกูลพล
11017931 นางสาว ทิพวรรณ บิดร
11017932 นางสาว รัตนาพร ชฎาชัย
11017933 นางสาว มนฑา สวายสอ
11017934 นางสาว สุภาพร ปานิเสน
11017935 นางสาว ยวุดี ดวงกุลสา
11017936 นางสาว อิงอร ศรีนวล
11017937 นาง มยรีุ เทพมูณี
11017938 นาย อุสมาน กะโด
11017939 นาง พรพิมล พินิจมนตรี
11017940 นาย บุญจวน เอี่ยมประโคน
11017941 นาย ประชา บุญสุวรรณ
11017942 นางสาว กรชนก ธนสิทธิ์
11017943 นางสาว วิจติรา เมืองโคตร
11017944 นางสาว จนัทรแจริา เหมือนดํา
11017945 นางสาว บุษบา วงษแศรีงาม
11017946 นางสาว กษมา ชํานาญกิจ
11017947 นาย รุงโรจนแ ดีลวน


