
เลขประจ าตวัสอบ

11020001 นางสาว จรีะภา มุงเพีย
11020002 นาย สุนทร ศรีจนัทรแ
11020003 นางสาว จฑุามาศ แกวพฤกษแ
11020004 นางสาว บุศรา บุญลือ
11020005 นางสาว สุนารี คํามินทรแ
11020006 นางสาว จฬุารัตนแ เขื่อนเกา
11020007 นางสาว นิตติยา หมวกสอาด
11020008 นางสาว ธนิษฐา สวัสด์ิดวง
11020009 นางสาว นิตยา โมลาสุข
11020010 นางสาว เวธิกา ดวงสีดา
11020011 นาย พีรศักด์ิ ศรีมงคล
11020012 นาย ภทัรพล วิไลพล
11020013 นางสาว ฐิตินันทแ คําวงคแ
11020014 นางสาว พรพิมล แสนบุญยงั
11020015 นางสาว ปุญชรัสมิ์ ศิริจนัทรแ
11020016 นางสาว โสรญา สระทองพูน
11020017 นาง พรศิริ กิตินันทแ
11020018 นางสาว จรีาพัชรแ เมืองถาวร
11020019 นางสาว ชลธิชา หนูพุฒ
11020020 นางสาว อัญชลี ภกัดีจอหอ
11020021 นางสาว เกวลิน ใสสอด
11020022 นางสาว ณัฎฐพัชรแ เอกวุฒิภณัฑแ
11020023 นางสาว จไุรรัตนแ อุนใจ
11020024 นางสาว กุลนันทนแ เผาอินทรแ
11020025 นางสาว ตวงวรรณ แสงประเสริฐ
11020026 นางสาว สุพรรณี ชินศรี
11020027 นางสาว สุวรรณี พรมเวียง

                          ชือ่ - สกุล
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11020028 นางสาว กรุณา ศรีวิชัย
11020029 นางสาว จริยา ศิริรส
11020030 นางสาว สุดารัตนแ สุขสะอาด
11020031 นางสาว จารุวรรณ ศรีวิลัย
11020032 นางสาว เยาวลักษณแ แสนบุญ
11020033 นางสาว บุปผา สําโรงลุน
11020034 นางสาว กมลพร พงษแใหญ
11020035 นางสาว ปานตะวัน มีตาบุญ
11020036 นาง ศศิธร ชนะวงคแวิสุทธิ์
11020037 นางสาว อลิษา สิทธิข์ุนทด
11020038 นางสาว อรุวี นิลคําภรีแ
11020039 นาง บุณยแธีรา คําเหงา
11020040 นางสาว เบญจมาศ บุตรพุม
11020041 นางสาว ปรางทอง เต็งใชสุน
11020042 นางสาว จารุวรรณ แสนจนัทรแ
11020043 นาย ทรงธรรม บุญยะกา
11020044 นางสาว อุดมรัตนแ ตะปะโจทยแ
11020045 นางสาว วิลาวัณยแ สุดทองคง
11020046 นางสาว วิรงคแรอง เกตุอุดม
11020047 นางสาว ณัฏฐแพัชรแ ยติุธรรม
11020048 นางสาว จดิาภา แรงกลา
11020049 นางสาว จนัทรแเพ็ญ ลุงไธสง
11020050 นาง พรปวีณแ ธีรแวราโรจนแ
11020051 นางสาว ปริยานุช บุญโย
11020052 นางสาว นันทิยา นันต฿ะปาน
11020053 นางสาว จริาภรณแ หอมลอม
11020054 นางสาว มนัสชนก หวังพิทักษแวงศแ
11020055 นางสาว ภาวินี ทวมยงั
11020056 นางสาว พัชราวดี แสนนิทา
11020057 นาย เปรมินทรแ การะเกตุ
11020058 นาง นิชาภา ปุยภริมยแ
11020059 นางสาว ปรียาภทัร ทองเนื้อเกา
11020060 นางสาว คมเดือน ชวยสุรินทรแ
11020061 นาย นิติกรณแ วงรอบ
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11020062 นางสาว วรชยา ยงัทอง
11020063 นาง สุฑาทิพยแ บุญเทพ
11020064 นาง บุณยนุช บูรณะพิมพแ
11020065 นางสาว อมรกานตแ มุสิกพันธแ
11020066 นางสาว จนิตหรา อุนใจ
11020067 นาง ขวัญนารา ฉิมนาค
11020068 นางสาว นิตยา เกยคางพลู
11020069 นางสาว ธิดารัตนแ สถานทิพยแ
11020070 นางสาว พิชญา สุรรัตนแ
11020071 นางสาว รัตนา ชิวปรีชา
11020072 นางสาว รัชรินทรแ ภมูิมาโนช
11020073 นาง อรมณี เพลาด
11020074 นางสาว ปวีณา ขุนน้ํา
11020075 นางสาว กรรณิการแ ใจนันต฿ะ
11020076 นาง วริญญา รองวัง
11020077 นาย อานนทแ พุทธรัตนแ
11020078 นางสาว เกษร ุ้เดชสุวรรณแ
11020079 นาย ณัฐพล ต้ังใจ
11020080 นางสาว สิริลักษณแ กัลยาวงศแ
11020081 นางสาว วิชุดา วรรณธนะชัย
11020082 นาง โสรญา กะลาสี
11020083 นางสาว ละดาวัลยแ ศิริภาค
11020084 นางสาว ไพลิน ทวยหาญ
11020085 นางสาว นนทลี เหลาพิเดช
11020086 นางสาว รวิสรา แพทยแรัตนแ
11020087 นางสาว ศิริพร ตะมะโคตร
11020088 นางสาว ขจรัีตนแ ภูเกิด
11020089 นางสาว สิริยกรณแ สงนาค
11020090 นางสาว รัตนา พลฤทธิ์
11020091 นาย นิชฌานชวิศ ชัยมณี
11020092 นาง ปรียาภรณแ เกิดศิลป
11020093 นางสาว เพ็ญผกา สุกสวาง
11020094 นาย กฤษณ กานเหลือง
11020095 นาย สิทธิกร ชุมจติตแ
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11020096 นางสาว ปณิตา แกวบุปผา
11020097 นาง กัลยา จาสกุล
11020098 นางสาว จนัทรแธณา ปใตเมฆ
11020099 นางสาว ราตีปะหแ อาลี
11020100 นาย กิตติภณ เสาสมภพ
11020101 นาย สหัสพงษแ ณ้บางชาง
11020102 นางสาว อารยา เชษฐเจริญรัตนแ
11020103 นางสาว สุชัญญา จนัคณา
11020104 นางสาว วารุณี แจมทิม
11020105 นางสาว อนัญญา ผลคิด
11020106 นาง ณัฐณิชา เกตุแกว
11020107 นางสาว กาญจนา โพธิวัน
11020108 นาง รัชนี ชิดเชื้อ
11020109 นางสาว อรพรรณ ปใญญาเสน
11020110 นางสาว ชอทิพยแ วงษแเงิน
11020111 นางสาว ยพุาภรณแ สีสิม
11020112 นางสาว รัตนาพร ฉิมชาง
11020113 นางสาว พัชรินทรแ วินทะสมบัติ
11020114 นางสาว อภสิรา เกียรติสมาน
11020115 นางสาว ธัญญรตา ชอบดี
11020116 นางสาว ณิชารียแ แซดาน
11020117 นางสาว อรอุมา พุทธศรี
11020118 นางสาว โชติกา มูลเพชร
11020119 นางสาว กาญจนา สารสมัคร
11020120 นางสาว อังศุมาลิน อดินันทแ
11020121 นางสาว กิตติยา ผลมะมวง
11020122 นางสาว วรรณิดา ศรีศรวล
11020123 นาย อภชิาติ เป็นพวก
11020124 นางสาว วาสนา สิงหแลอ
11020125 นาง สุนันทา ดวงพิจติรแ
11020126 นาย มงคลชัย รุงนอย
11020127 นาง จริาวรรณ ภมูิภาค
11020128 นาง กรรณิการแ เตเจ฿ะใหม
11020129 นาง รวดี พลายดวง
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11020130 นาย ภาณุพงศแ กิจเรืองโรจนแ
11020131 นางสาว อัญญารัตนแ แกววิมล
11020132 นางสาว ภคมน อินทนินธแ
11020133 นาง กมลวรรณ วรินทรเวช
11020134 นางสาว ภทัรศยา จอมแกว
11020135 นาย วันชาติ เทียมทัด
11020136 นางสาว ประภาพร สรอยทอง
11020137 นางสาว ภทัราภรณแ ศรีรอง
11020138 นาย อรรถพล ชมกรด
11020139 นางสาว นภสันันทแ กิตติญาจรีาวัชรแ
11020140 นาง อักษิกา ใจปิง
11020141 นางสาว วรฤทัย ปิงเมือง
11020142 นางสาว ศิวปรียา เอี่ยมสอาด
11020143 นางสาว นุสรา วิจาอาย
11020144 นางสาว พึงพจี คําอั้น
11020145 นางสาว สมปรารถนา เกิดนาค
11020146 นาง สุณิสา สุขเกษม
11020147 นางสาว พินนิภา บัวสีคํา
11020148 นางสาว พิรินันทแ สอาดลวน
11020149 นางสาว วสุกาญจนแ เขมนดี
11020150 นางสาว รัตนวรรณ ชื่นบาน
11020151 นางสาว กนิษฐา สุพันธุชาติ
11020152 นางสาว ชุติมา โพธิบัณฑิต
11020153 นางสาว สุจารียแ พลรักดี
11020154 นางสาว รัตนาพร บาลศรี
11020155 นางสาว ยโสธรา บุญกัน
11020156 นาย ธนนชัย เปูาทอง
11020157 นางสาว จรีภา เลิศลักษมีพร
11020158 นาง ธัญชนก เพียซาย
11020159 นาย ผดุงศักด์ิ จลุเอียด
11020160 นาย นิพนธแ อุทุมพร
11020161 นางสาว อรทัย จนิแสน
11020162 นางสาว วรนิษฐา ประมูลทรัพยแ
11020163 นาง นิตยา ไดไซรแ
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11020164 นางสาว พิชญแสินี จารุวิวรรธนแ
11020165 นางสาว พิทธยา พฤติรัตนแ
11020166 นางสาว จนิดา พราหมณแพิทักษแ
11020167 นางสาว ภสัพร ขาวสามรวง
11020168 นางสาว พาณี จนัทวงศแ
11020169 นางสาว ปิยวัณยแ ราชโส
11020170 นางสาว อภสิรา ขันชะลี
11020171 นางสาว นุชรี ใจแปง
11020172 นางสาว ธนพร มโนลา
11020173 นางสาว ณัฐธยานแ ตติยวิวัฒนแ
11020174 นาย สิทธิชัย ศรีวะวงศแ
11020175 นางสาว วรรณา หยจูนี
11020176 นางสาว สิริรัตนแ เรืองนิมิตร
11020177 นางสาว นีรนุช ชมชื่น
11020178 นางสาว สุพัตรา ลีทองหลาง
11020179 นาง เบญญาพัตรแ นามวงษา
11020180 นางสาว เมธาพร อุปแกว
11020181 นางสาว วันธิดา เขียวเฮียว
11020182 นาย สมนึก พิณทอง
11020183 นางสาว วิมลตรี แกวคือ
11020184 นางสาว นิลุมล มิง่มูล
11020185 นางสาว นุสบา บุญภา
11020186 นางสาว ศรัณญแรัชตแ สังขแทอง
11020187 นาง ยพุา มวงพันธุแ
11020188 นางสาว ณัฐปภสัรแ นาดี
11020189 นาย สันติ เที่ยงมาก
11020190 นางสาว ณัฐกฤตา สุภาษร
11020191 นางสาว มณีผล ราชกระโทก
11020192 นางสาว อรทัย นันตะหนอย
11020193 นางสาว ฤดี ขะพินิจ
11020194 นาย พุทธิรักษแ จนัทรศร
11020195 นางสาว ลดาวัลยแ มัง่ค่ัง
11020196 นางสาว อรศศิพัชรแ ณัฏฐสติพา
11020197 นางสาว ณัฐญา รอดมณี
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11020198 นาง นพัชษภรณแ ศรีเกตุนพรัตนแ
11020199 นางสาว เกวลี โสภกิุล
11020200 นางสาว พรรษชล ปานมัง่ค่ัง
11020201 นางสาว รุงฤดี แกวกําเหนิด
11020202 นางสาว ขวัญฤทัย คําฝอย
11020203 นางสาว นนชนันทแ ไกรทอง
11020204 นางสาว สุรดา เนียมแกว
11020205 นางสาว อุมาพร พลอยเจริญ
11020206 นาย นูรดีน สุหลง
11020207 นางสาว ศุกลรัตนแ บุญสิทธิ์
11020208 นางสาว นันทแนภสั ทีหอคํา
11020209 นาย มารีกี มะแซ
11020210 นางสาว อนุชสรา ชวยมิตร
11020211 นางสาว เสาวนียแ ศรีประเทศ
11020212 นางสาว สายชล งามสงา
11020213 นางสาว นันทแนภสั พูนมาตร
11020214 นางสาว อัจฉรา เนตรใจบุญ
11020215 นางสาว ชนากานตแ กลมเกลียว
11020216 นางสาว รัชดาวรรณ ออยเถาวแ
11020217 นาง พรพรรณ ราชพิทักษแ
11020218 นางสาว กชพร สมเชื้อ
11020219 นาย ณัฏฐแฐากูร บูรณกูล
11020220 นาย กิติศักด์ิ สวัสด์ิศรี
11020221 นางสาว นงลักษณแ แข็งมาก
11020222 นางสาว ธัญยกันตแ คําพรม
11020223 นางสาว กชกร หนูสมตน
11020224 นางสาว กิจจา แตงทรัพยแ
11020225 นางสาว เมทินี คําแผง
11020226 นางสาว รัตนาภรณแ อิ่มใจ
11020227 นางสาว สุรียแ ถาสุราช
11020228 นางสาว ภมรรัตนแ สิงหเดช
11020229 นาย ปิยพงษแ เทอดวงศแวิโรจนแ
11020230 นางสาว อุดมลักษณแ ไชยสระแกว
11020231 นางสาว ณัฐนันทแ ขันสัมฤทธิ์



 - 8 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

11020232 นางสาว จกัรีวรรณแ สดีวงคแ
11020233 นางสาว วาสนา โททอง
11020234 นาง อัญชลี ภกัดี
11020235 นางสาว สุดารัตนแ ธรรมราช
11020236 นาย สิชล มีศรี
11020237 นางสาว กรรณิการแ เดชเดชา
11020238 นางสาว ปานฤทัย เรืองสกุล
11020239 นางสาว สุกัญญา บุญยรัตนแ
11020240 นางสาว อมลรดา ศรัณยวิภากุล
11020241 นางสาว เนาวรัตนแ สีทาหนุน
11020242 นางสาว กุหลาบ เตชะแกว
11020243 นางสาว วนิดา หุปะกา
11020244 นาง ภทัรแกมล หนูสงคแ
11020245 นางสาว เทียนศรี นาคสุข
11020246 นางสาว พนิดา กล่ินบุปผา
11020247 นางสาว ภทัรธิดา เทพทิพยแ
11020248 นางสาว ไพรินทรแ กันโท
11020249 นาง ณัฐณิชา เชื้อดวงทิพยแ
11020250 นางสาว กษมา สุวรรณโชติ
11020251 นางสาว สุธีพร เกียนเรือน
11020252 นาย ภาณุภทัร ตานอย
11020253 นางสาว อวยพร สวัสดี
11020254 นาง ลดาวัลยแ ทอนฮามแกว
11020255 นางสาว ลดาวัลยแ นอยทรง
11020256 นางสาว สุภาพร ชาคํามุทรแ
11020257 นาย อิสระ รักพินิจ
11020258 นางสาว พิชญนันทแ ทิพยแมณี
11020259 นางสาว น้ําทิพยแ ศิริจนัทรแโท
11020260 นางสาว ประไพศรี หมอมจอมทอง
11020261 นางสาว วนิดา แกวคํา
11020262 นาย ธนสาร แรกดําเนินกิจ
11020263 นาย รณชัย มิตา
11020264 นางสาว สุดาภรณแ สุนทรธรรมกุล
11020265 นาย รัฐพงศแ นาถนิติธาดา
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11020266 นางสาว ธิราพร สอนบุญตา
11020267 นาง พิชญาภคั เพ็ชรรัตนแ
11020268 นางสาว รัชนี ขาวบุตร
11020269 นางสาว นันทิตา อินต฿ะโคตรแ
11020270 นางสาว สุนารี งามจนัอัด
11020271 นางสาว วรณัน แสงจนัทรแ
11020272 นาย วิชญะ เอื้ออํานวย
11020273 นางสาว ศิริจนัทรแ เชี่ยวพิพัฒนแ
11020274 นางสาว โสภติา เหมพลเทพ
11020275 นางสาว สิริกร เรือนพิษ
11020276 นางสาว รัตนา พันธแบุญ
11020277 นาง นภศร ทองคับ
11020278 นางสาว อารี ปรีดาผล
11020279 นาย สมบูรณแ เป็งมอย
11020280 นาย ชัยภทัร โทฮาด
11020281 นางสาว วีรญา ฟูจา
11020282 นางสาว ปิยมาศ ละมูลนอย
11020283 นางสาว นริศา เรืองศิลป
11020284 นาง อิสริยาภรณแ ศรีสุวรรณ
11020285 นางสาว วรรณฤดี นิวงษา
11020286 นาง วนิดา ทองประเสริฐ
11020287 นาง ปาริชาติ สาระศรี
11020288 นาย อนุชิต ภูมณี
11020289 นางสาว ขนิษฐา อุนศิริ
11020290 นางสาว ชลลดา แกวไชยะ
11020291 นาง วราภสัรแ สุทธาธาร
11020292 นางสาว พรนัชชา ติรัตนะประคม
11020293 นางสาว ศิวพร สครรัมยแ
11020294 นางสาว วานิสา ลุแล
11020295 นาง มลิวัลยแ ปใญโญใหญ
11020296 นางสาว ปริณดา ปในหลา
11020297 นางสาว ชุลีพร มณีฉาย
11020298 นางสาว พิศชนก โยปินตา
11020299 นางสาว อาภาพร เตต฿ะวา
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11020300 นางสาว นิศานาถ จํารัสศรี
11020301 นางสาว วรพรรณ เปฺกทอง
11020302 นางสาว ผกามาศ พันธุแพรม
11020303 นาย อัครชัย ฤทธาพรหม
11020304 นางสาว ขวัญชื่น ชะฎาแกว
11020305 นางสาว อัญชลี มะเรือง
11020306 นางสาว วันทนี ระดาบุตร
11020307 นาย อาลียาส ดือราแม
11020308 นาย ศิวากร วุฒิโภค
11020309 นาย ธีระพงษแ ลาพน
11020310 นาง พิณพิชชา ทานะปใต
11020311 นางสาว สุจติตา ชื่นคํา
11020312 นางสาว ทิพวรรณ หนูเดช
11020313 นางสาว วิมลรัตนแ ฟใกสุวรรณ
11020314 นางสาว ไพจติร คําโสดา
11020315 นางสาว ณัฐสุดา สุภคํีา
11020316 นางสาว พรหมปภสัสร เปียนขุนทด
11020317 นางสาว กาญณา อารีกิจ
11020318 นาง นพวรรณ โพธิพ์รอม
11020319 นางสาว สวรส เสมราบ
11020320 นางสาว อรพินธุแ โชติชวง
11020321 นางสาว กัญวรา เปิ้นเขียว
11020322 นางสาว พิมวินัศชยา ภริมยแนิล
11020323 นางสาว อลิษา เพ็ญประดิษฐ
11020324 นางสาว จริญญา เครือมณี
11020325 นางสาว วารุณี ชนะภยั
11020326 นางสาว ภทัราพร พิมพแซา
11020327 นาง ปภาดา บุญเสง่ียม
11020328 นางสาว นูรีดา เจ฿ะฮะ
11020329 นางสาว สมลักษณแ โกมุท
11020330 นางสาว ยพุิน แกววรรตแตา
11020331 นางสาว ญาณิกา คงกะเรียน
11020332 นางสาว อัจฉรา มหันตธนพันธุแ
11020333 นางสาว ธัญญารัตนแ อุทธิยา
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11020334 นางสาว ณัฐกาญจนแ สะตางาม
11020335 นาย จกัรพงศแ ธิสาวงษแ
11020336 นางสาว นพวรรณ แสนใหม
11020337 นาย ธนกฤต สิงหาไชย
11020338 นางสาว พรเพ็ญ พิพิธชูชัย
11020339 นางสาว จติิมา ดีงาม
11020340 นางสาว มะลิวัลยแ สวางวงคแ
11020341 นางสาว มุทิตา แสนศรีชัย
11020342 นางสาว สุพิชญแชญา อามิตร
11020343 นางสาว ปใญกร แจมฟูา
11020344 นางสาว ปภณิชภทัร พุทธรัตนแ
11020345 นาย วัชชิระ ศาลาแกว
11020346 นางสาว ศิริวรรณ จนัทรแหอม
11020347 นางสาว วรินดา แงมสุราช
11020348 นางสาว รัชดา เกิดมณี
11020349 นางสาว ศิริมา นาโคนามะ
11020350 นาย วรพงษแ ดวงบุญ
11020351 นางสาว ภาวิณี เมืองสิทธิ์
11020352 นางสาว อาภสัรา ประทุมทอง
11020353 นางสาว เกศรินดา เขยตุย
11020354 นางสาว อนัญญา มันทากาศ
11020355 นางสาว ภาราดา ติยะพานิชยแ
11020356 นาย สมิทธแ พวงปรีชา
11020357 นางสาว นรีรัตนแ วิวัทพงษแ
11020358 นางสาว สุนิตสา อุปชาคํา
11020359 นางสาว รดาณัฐ รองทอง
11020360 นางสาว สุวรรณา เกิดหมืน่ไวย
11020361 นางสาว จริาภรณแ ขาวเรือง
11020362 นางสาว นันทนาภรณแ เร่ิมศิลป
11020363 นางสาว วีรนันทแ ชนาภทัรจริะประไพ
11020364 นางสาว กชพรพัฐ มีมาสุข
11020365 นาย ศิวกร สมฤทธิ์
11020366 นางสาว ออยทิพยแ กมลมาลยแ
11020367 นาง ศิริพร เชิงแกว
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11020368 นางสาว กุญชรี โสประดิษฐแ
11020369 นางสาว กันทิมา เกื้อกูล
11020370 นาง ปิยธิดา ดอนไชย
11020371 นางสาว ขวัญฤทัย พิพัฒนแผล
11020372 นางสาว นิตยแธนัช ต้ังรวมทรัพยแ
11020373 นางสาว ณัฐกฤตา เอมชม
11020374 นางสาว ศิริธร พวงทอง
11020375 นางสาว อัจฉราภรณแ วิรากร
11020376 นางสาว ธัญญแฐิตา จนัทรแสุริยะ
11020377 นางสาว จารุวรรณ จมูสูงเนิน
11020378 นาย รุงโรจนแ แสนสุวรรณ
11020379 นาย วิษณุ วองทะเล
11020380 นางสาว นภาพร จนัทวรรณแ
11020381 นางสาว ขนิษฐา คงสวัสด์ิ
11020382 นางสาว อมรรัตนแ บัวพรรณ
11020383 นางสาว ทัตชญา สุขุมินท
11020384 นางสาว อันธิกา ศรีโพธิ์
11020385 นางสาว รัตนาพร บุญทาทิพยแ
11020386 นางสาว ดารณี กมลคร
11020387 นางสาว ฐาญิกา สอนวงคแษา
11020388 นางสาว เมลดา จาติกานนทแ
11020389 นางสาว ยวุดี สุขใส
11020390 นางสาว เสาวลักษณแ กุโนปการ
11020391 นางสาว ปรียารัตนแ ประเสริฐสุข
11020392 นาย พชร พิลานนทแ
11020393 นางสาว สารีนา มูซอ
11020394 นางสาว บุปผาทิพยแ แกวผอม
11020395 นาย ณรงคแฤทธิ์ แกวคูณ
11020396 นางสาว สุภลักษณแ วัฒนแหนู
11020397 วาที่้ร.ต.หญิง ณัฐิดา สุดไทย
11020398 นางสาว วัลภา รักษาเมือง
11020399 นางสาว อุมารินทรแ อาจแกว
11020400 นางสาว รุงรภทัร สังขแพะบุโชติ
11020401 นาย ณรงคแฤทธิ์ พวงทองเหลือง
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11020402 นางสาว คณิศรแนิชา หาญนรงคแ
11020403 นางสาว ปาริชาติ สีดางาม
11020404 นางสาว กนกดารินทรแ ชูเชื้อ
11020405 นางสาว ธัญฤทธณทศภแ กัสสปธนัทอัฐ
11020406 นางสาว ธัญญาลักษณแ พันธแทวี
11020407 นางสาว พรพิศ ศรีชัยวงศแ
11020408 นางสาว อรอุมา สุภกัดี
11020409 นางสาว นัชชา ภคัรปรีดากุล
11020410 นาง รัตนา ทิพรอด
11020411 นาง สิริลักษณแ ทวดอาจ
11020412 นางสาว ภาสินี เพชรจรัส
11020413 นางสาว พิมพแพร จั๋นตา
11020414 นาย บัญชา สิงหแซอม
11020415 นางสาว ชนิตา คงแกว
11020416 นาง กุสุมา ศรีอินทร
11020417 นาย ปิยะณัฐ วีระพันธุแ
11020418 นางสาว เรณู ยอดแฉลม
11020419 นางสาว ดวงพร สุริยะ
11020420 นางสาว บุษบา รินทะรักษแ
11020421 นางสาว กฤติยาณี บุญพัฒนแ
11020422 นางสาว สาวิตรี จนัทรแโท
11020423 นางสาว ณัฐชรินทรแ เสายอด
11020424 นางสาว ฑิตยา รัมมะฉัตร
11020425 นางสาว นิภาพร จนิตกสิกรรม
11020426 นางสาว ไพลิน ชัยสุวรรณ
11020427 นาง ชลนิดา ศรีแกว
11020428 นาย พิชเยศ เทียบคํา
11020429 นางสาว สาลินี สังขแทอง
11020430 นางสาว สาลิกา หยงัสู
11020431 นาง เตชินี สืบสิงหแ
11020432 นางสาว กรรณิการแ เมืองนาง
11020433 นางสาว วัลยแลิกา ตรีชัยวิจติร
11020434 นางสาว กมลทิพยแ ถุงแกว
11020435 นาย สุธิพงษแ โมทารัตนแ
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11020436 นางสาว อภริมยแ คณะนาม
11020437 นางสาว มณฑิรา โพธิยะราช
11020438 นางสาว สุธิดา คําชาลี
11020439 นางสาว โสภดิา ทักสูงเนิน
11020440 นางสาว กัญญาพัชร หฤทัยถาวร
11020441 นางสาว สุมาลี ศรีจนัทรแ
11020442 นางสาว กานดา เกษร
11020443 นางสาว วริษา ญาณปใญญา
11020444 นางสาว เบญจรี ถาวรสาร
11020445 นางสาว ณัฐธยานแ พลอยกระจาง
11020446 นางสาว กฤติยา ตุมทอง
11020447 นาย อโนทัย งามโสม
11020448 นาง วิภารัตนแ จติรสวาง
11020449 นาย วรัญโู วิชัยภมูิ
11020450 นาย ณัชญแ ปานรักษแ
11020451 นางสาว รวีพร สอนเสน
11020452 นาย วุฒิพงษแ ทุมโมง
11020453 นางสาว รัตติกร แสน้ําเงิน
11020454 นางสาว ฐิติมา ชูเฉลิม
11020455 นาง วราภรณแ วงศแสูน
11020456 นางสาว จนัทนา ชะนะลาภ
11020457 นางสาว อรสิริ ภูสุดแสวง
11020458 นาย ภญิโญ แกวอาณา
11020459 นางสาว ยพุธิดา กากแกว
11020460 นางสาว สุกัญญา นาดี
11020461 นางสาว นภารัตนแ เปร่ียมพราย
11020462 นาง จนิตนา เมทาวงศแ
11020463 นางสาว เบญจวรรณ ทองคง
11020464 นางสาว รดาณัฐ ศิรประภาเดโช
11020465 นางสาว ภนิตา สังเมฆ
11020466 นางสาว เกศรา ใยชัยสงคแ
11020467 นางสาว เมทินี อารีทม
11020468 นางสาว ปพร จนิะรักษแ
11020469 นางสาว กุหลาบ นามบุญเรือง
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11020470 นางสาว ศิริลักษณแ ชัยพนัส
11020471 นางสาว ปิยะรัตนแ กุลี
11020472 นางสาว อรพร เสียงเพราะ
11020473 นางสาว จติราพร ไพศาลเสถียรวงศแ
11020474 นางสาว วรรณวิภา มุดสูงเนิน
11020475 นางสาว จฑุารัตนแ ค้ิวดวงตา
11020476 นาง สุภาพร เมืองโคตร
11020477 นางสาว สุพรรณิการแ วรรญวงษแ
11020478 นางสาว พรทิพยแ มาศเสม
11020479 นางสาว นฤมล เพ็ชรแปูอม
11020480 นางสาว กิตติยา ตรีโภคา
11020481 นาง ขวัญดาว ยะปะนันทแ
11020482 นางสาว สิรภทัร อินทร
11020483 นางสาว นิภาภทัรแ สงวนนาม
11020484 นาง ภทัราวดี ปรีจํารัส
11020485 นางสาว วาสนา นนทธรรม
11020486 นาย วุฒิไกร ไชยขาว
11020487 นางสาว วัลยา ศิริปใญญา
11020488 นางสาว วิราภรณแ แววพิลา
11020489 นางสาว ปรีชญาณัฏฐแ วงษแทาขาม
11020490 นางสาว ลัทธพรรณ บุญสนอง
11020491 นางสาว ชนาภา เคร่ืองสกุล
11020492 นางสาว สุภารักษแ สุจารี
11020493 นางสาว พิมพแพิศา แซพั่ง
11020494 นางสาว กนิษฐา นิ่มยงั
11020495 นางสาว นิสา กลํ่าประสาท
11020496 นาง ธนกฤตา นครธรรม
11020497 นางสาว กัลยกร พิณโท
11020498 นางสาว สายฝน ผองบัวเผ่ือน
11020499 นางสาว พัชรี บุตรศรี
11020500 นางสาว ลาวัลยแ สาคะเรศ
11020501 นางสาว เยาวเรศ คุณสมบัติดี
11020502 นางสาว วิภา คําดี
11020503 นางสาว อนัญญา ธนะมูล
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11020504 นาย ศุภกร โตสมตน
11020505 นางสาว ปวีณา หอมใสย
11020506 นาง เบญจพร ปินตา
11020507 นาย ปิยพงษแ แสนบุญมา
11020508 นางสาว จารุวรรณ คําเงิน
11020509 นางสาว กชพร สีมันตะ
11020510 นางสาว วลียา ลองจติตแธรรม
11020511 นางสาว กนกวรรณ ราชานาค
11020512 นางสาว ฐาปนี สิงหแชอม
11020513 นาย วีรพงศแ หวังใจ
11020514 นางสาว สุกฤตา อุนเคราะหแ
11020515 นางสาว นันทพร จระมาศ
11020516 นางสาว กมลชนก กิจนิเทศ
11020517 นางสาว จนัทิมา เขียวเจริญ
11020518 นาย ปาฏหิาริยแ เรงเจริญ
11020519 นาย ญาณกวี อึ้งอมรกิจ
11020520 นางสาว วาสนา รักกลัด
11020521 นางสาว รัตติกาล เทพวงคแ
11020522 นางสาว กัญญณัช โตคงทองวัฒนา
11020523 นางสาว นารินทรแ ยิ้มแฉลม
11020524 นางสาว กาญจนา ออนเจริญ
11020525 นางสาว ทัศนียแ คงคานิจ
11020526 นางสาว สุทธิดา สรวงนอก
11020527 นางสาว สาลินี ลําปน
11020528 นางสาว สุภาณัณ นามตาแสง
11020529 นางสาว ภทัราพร อินทมโน
11020530 นางสาว สกุณา นอยถนอม
11020531 นางสาว นฤมล แตงเข็ม
11020532 นางสาว ฐิตินันทแ แสนสุข
11020533 นางสาว วริศรา ตลาสุข
11020534 นางสาว วิภารัตนแ วงศแวัน
11020535 นางสาว นิติสา ดอกคําแดง
11020536 นางสาว ชนิดา จําปา
11020537 นางสาว ฉวีวรรณ บรรพบุรุษ
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11020538 นางสาว ธัญวรัตมแ มากสถิตยแ
11020539 นางสาว พันธแุทิพยแ สายน้ําผ้ึง
11020540 นางสาว สุจติรา มาพรม
11020541 นางสาว กัญญแกุลณัช แทวกระโทก
11020542 นางสาว ปรภคั บุตรเจริญ
11020543 นางสาว นันธิดา พวงเฟื่อง
11020544 นางสาว ไอลดา วันนามิตร
11020545 นางสาว พัชรินทรแ จนัทรแุโนทัย
11020546 นางสาว ลัลนแลลิต ศิริเชษฐแ
11020547 นางสาว อุไรวรรณ ปใดศรี
11020548 นางสาว อังคณา ศิริเงินยวง
11020549 นาย ไพรวัลยแ เวียนเตียง
11020550 นางสาว นรีนุช สวางศรี
11020551 นางสาว อัจฉราพรรณ กลมกลอม
11020552 นางสาว นงลักษณแ แกวเทศ
11020553 นาย กฤชนล คุณชื่น
11020554 นาง ปาณิสรา แสงคุณปใญญา
11020555 นางสาว วาทินี กอกเชียงแสน
11020556 นางสาว อังสุมา ธินาเทศนแ
11020557 นางสาว จนัทิมา ธุระหาญ
11020558 นางสาว วริฎฐา วารีวนิช
11020559 นางสาว ปรียาภรณแ คําเครือ
11020560 นางสาว บังอร สุวรรณพันธแ
11020561 นางสาว อุไรลักษณแ ยาไชยบุญเรือง
11020562 นางสาว วลีรัตนแ จนัทรแผลชวง
11020563 นาย ชลท ชัยฤกษแ
11020564 นาย ธิติเทพ สูงเกา
11020565 นางสาว อารียา ยะชัย
11020566 นางสาว มะลิวัลยแ ชนัฐสุวัตรศรี
11020567 นางสาว จตุพร อินทอง
11020568 นางสาว ณัฐธยานแ กลัดอิ่ม
11020569 นางสาว สุจติตรา มาคิน
11020570 นาย จกัรพงศแ โพธิม์ีศรี
11020571 นาง ประนอม สดชื่น
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11020572 นาย ภควัต รักขาว
11020573 นางสาว ศรัญญา มัง่สุข
11020574 นางสาว คณิศร ตันติจติร
11020575 นาย นพัฐกร สุทธิธรรม
11020576 นางสาว พัชรินทรแ จนัทรแดี
11020577 นางสาว อุโรวษา เพชรวารี
11020578 นางสาว วนิดา วงษแบานใหม
11020579 นางสาว กิ่งกมล หอมทรัพยแ
11020580 นางสาว สุภาษร วงศแจนัทรแ
11020581 นางสาว ปใทมพร สงคแปาน
11020582 นางสาว อรวรรณ ทองราช
11020583 นางสาว สมฤดี เยี่ยมศิริ
11020584 นาง วันวิสาขแ คําเงิน
11020585 นางสาว กีรติ เถื่อนเหมือน
11020586 นาง มนฤดี คําเอก
11020587 นางสาว ปราณี กล่ินบัว
11020588 นางสาว จติุนาถ นาคสนธิ์
11020589 นางสาว จารุวรรณ วงคแเมีย้น
11020590 นางสาว เวียงใจ ดีมีวงษแ
11020591 นางสาว นฤมล อุโณ
11020592 นาง รัชนี อิ่มเอิบ
11020593 นางสาว อารียแ มิง่ขวัญ
11020594 นางสาว กาญจนา ทองดวง
11020595 นางสาว รัชดาภรณแ สายคําดี
11020596 นางสาว พัตราภรณแ ชัยดี
11020597 นางสาว ยวุันดา เคหแทุม
11020598 นาง ปิยะนุช ขวัญออน
11020599 นางสาว ธันสุดา นันทศิริ
11020600 วาที่้ร.ต.หญิง กมลพร สุรินตัน
11020601 นาง อัญชิษฐา ลามคํา
11020602 นางสาว มุกดา สาสีทะ
11020603 นางสาว อภญิญา ชานอก
11020604 นาง รุงนภา วงษแไกร
11020605 นาง จรัสศรี จนัทรแเจอื
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11020606 นางสาว อนุธิดา ปิยะปง
11020607 นางสาว กัญจนา น้ําแกว
11020608 นางสาว ลัดดาพร โทเล
11020609 นางสาว เบญจมาศ โลมสนธิ์
11020610 นาย กิตติกวิน กอรับเฮือง
11020611 นางสาว วีระนุช นักระบํา
11020612 นาง กวินธิดา อรรคชาติ
11020613 นางสาว ธุรฎา พลเสนา
11020614 นางสาว จติรลัดดา เคนโยธา
11020615 นางสาว จฑุามาส พิมลรัตนแ
11020616 นางสาว กรวรรณ ฟุูงเฟื่อง
11020617 นางสาว สินีนาฎ สุระกําแหง
11020618 นางสาว ศุภารัตนแ เทียมธรรม
11020619 นางสาว วิภาดา ขวัญแกว
11020620 นางสาว สุรางคนา กลาหาญ
11020621 นางสาว พัชรี จนัทรสํารวล
11020622 นางสาว กมลรัตนแ มูลคํา
11020623 นางสาว พนมพร จรพิษ
11020624 นางสาว พรพิมล เศษสมบูรณแ
11020625 นางสาว สาวิตรี พุมเกตุ
11020626 นางสาว จนิตรา นาลงพรม
11020627 นาง ศศิธร ธรรมพิงคแ
11020628 นางสาว โศรยา ชอประทีป
11020629 นางสาว พรพิมพแ มากบานบึง
11020630 นางสาว อําพร เปียสูงเนิน
11020631 นาง ศุภนันทแ โสมนัส
11020632 นางสาว พัชรียา นาคํา
11020633 นางสาว บุณยานุช เจริญศิลป
11020634 นางสาว รัตนาภรณแ หอมบุบผา
11020635 นาย ณฤธนน อนุรักษแ
11020636 นางสาว อังคแริสา กุลวีรลักษณแ
11020637 นางสาว ศตพร ชิตรัตฐา
11020638 นางสาว นิวัรดา เจะดาโอ฿ะ
11020639 นางสาว ปิ่นอนงคแ มวงนอยเจริญ
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11020640 นาย สรายทุธ เทอดพงษแ
11020641 นางสาว การะเกด ทรัพยแถวิล
11020642 นางสาว รุงนภา ฐานทนดี
11020643 นางสาว ปริตตา อดินันทแ
11020644 นางสาว วารี เชื้ออุน
11020645 นางสาว พิมพแใจ พรหมเสนา
11020646 นาง กิริยา วีระชัยรัตนา
11020647 นางสาว รัตติกร พรมคํา
11020648 นางสาว อุทัยวรรณ ตลันดา
11020649 นางสาว ขวัญเรือน สุกาวาส
11020650 นางสาว ภทัรินทรแ สันตะพันธแ
11020651 นางสาว กุลธิดา นอยมาลัย
11020652 นางสาว นงนุช เฝือจนัทึก
11020653 นาย พิษณุชัย รุงอุทัย
11020654 นางสาว ดาว พวงจนัทรแ
11020655 นางสาว วราภรณแ มณีอรุณ
11020656 นางสาว เบญญทิพยแ มุลาลินนแ
11020657 นางสาว สาวินี ธรรมสาสแน
11020658 นาย สุรศักด์ิ แสงแกว
11020659 นาย แวยโูซ฿ะ มามะ
11020660 นางสาว นภสร ชื่นชม
11020661 นางสาว นภสัภรณแ กิรติรัตนพฤกษแ
11020662 นางสาว วิยะดา พันธุ
11020663 นางสาว สไบทิพยแ ศักดาณรงคแ
11020664 นาย อัศวิน เปี่ยมปใญญาชน
11020665 นางสาว ธนัชชา หมูโยธา
11020666 นางสาว ฤดีกานตแ พรหมบุตร
11020667 นางสาว นุชจรียแ พรมเพชร
11020668 นาง ณัฐการยแ ผดุงพร
11020669 นางสาว สุดารัตนแ ทองถิ่น
11020670 นางสาว ญาณิศา คําวัน
11020671 นางสาว ธิดารัตนแ สีสุดโท
11020672 นาย ชูเกียรติ คงเขียว
11020673 นางสาว ศศิพิฌา ชํานาญ
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11020674 นางสาว สุภาภทัทแ เพชรดี
11020675 นางสาว พรพัสนันทแ ศรีหะบุตร
11020676 นางสาว เสาวนียแ ไชยพล
11020677 นางสาว ฤทัยรัตนแ เรือนทอง
11020678 นางสาว กิตติญา แกวผลึก
11020679 นางสาว อรไท เล่ียนกัตวา
11020680 นาย ผดุงเกียรติ จําชาติ
11020681 นางสาว นฤมล สมศักด์ิ
11020682 นางสาว ศรัณพร เขงกรอก
11020683 นางสาว ณกฤตสมญ คุณาวุฒิ
11020684 นางสาว ปิยะนุช จนัทรแทับทิม
11020685 นางสาว นิภาวรรณ แกวประภา
11020686 นาง จรีะนันทแ ทองใบ
11020687 นางสาว ไพจติร เนียดพลกรัง
11020688 นางสาว ปวีณา จติตาทิพยแ
11020689 นางสาว จริยา นอบนอม
11020690 นาง รัศมี บัวพรม
11020691 นาง นิติมา เหมะ
11020692 นางสาว นภาพร ธิราช
11020693 นางสาว เกษร แกวหลวง
11020694 นาง แกวตา หาญณรงคแ
11020695 นางสาว อุไรวรรณ ปใญหา
11020696 นางสาว ธัญพร เดนดวง
11020697 นางสาว ศิริพรรณ ศิริเรือง
11020698 นางสาว ซารีนา มานะกลา
11020699 นางสาว พัชรี ชีดวง
11020700 นางสาว กิตติกาญจนแ อินติใหม
11020701 นางสาว อุด้ี กุลโคตร
11020702 นางสาว จริาภรณแ หมุดนันใจ
11020703 นางสาว ชิสา ริดเต็ม
11020704 นางสาว อภสิรา นามอยู
11020705 นางสาว จณัิฐตา สิงหแเถื่อน
11020706 นางสาว นิชาภา มาราช
11020707 นางสาว ชนิดา นัยยะ
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11020708 นางสาว ปิยะดา ยกฉวี
11020709 นางสาว สุตาภทัร หนูฤทธิ์
11020710 นางสาว จฑุารัตนแ กุลชะโมรินทรแ
11020711 นางสาว อารยา โตนวม
11020712 นางสาว อโนทัย ใบสี
11020713 นางสาว ณัฐิณี การพูล
11020714 นางสาว ธิติมา สีสุทร
11020715 นางสาว จนัทรแเพ็ญ พวงไม
11020716 นางสาว ศรัณยแพัทธแ พิมพสุรกะ
11020717 นาง นฤมล แกวขาว
11020718 นางสาว ชลธิชา จั่นบางยาง
11020719 นางสาว สิริรัตนแ อยูนัดที
11020720 นางสาว ภญิญาพัชญแ เมฆฉาย
11020721 นางสาว จฬุาลักษณแ ศรีพารา
11020722 นางสาว สงกรานตแ สิงหแเรือง
11020723 นางสาว อมริษา พุฒเล็ก
11020724 นางสาว เกศณี มูลนาสัก
11020725 นาง อัจติมา ธนะเศวตร
11020726 นาง อรชดา สุยะคําวงศแ
11020727 นาง นิภา กาวงศแ
11020728 นางสาว ฐานิดา ถนอมนวล
11020729 นางสาว ฤทัยรัตนแ มดนาก
11020730 นางสาว ประภสัสร พื้นงาม
11020731 นางสาว โชติกานตแ บุญนอย
11020732 นางสาว ชัญภฏั ถาวร
11020733 นาง พรลินี เทียวประสงคแ
11020734 นางสาว ณัฐธยานแ สุวรรณศรี
11020735 นางสาว เบญญาภรณแ บัวทอง
11020736 นางสาว วิไลวรรณ สุตเมือง
11020737 นางสาว ศิรินทรา โสดาจนัทรแ
11020738 นางสาว ชุดาภา บุดดี
11020739 นางสาว ปนัดดา บุญเกิด
11020740 นางสาว ขนิษฐา วรรณจงคํา
11020741 นางสาว อังสณา เนตรทอง
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11020742 นางสาว กัลยกร สัญญะ
11020743 นางสาว รักชนก อุปการ
11020744 นางสาว แววใจ แหนมเชย
11020745 นางสาว กมลลักษณแ เงินสมบัติ
11020746 นางสาว วนิดา แปฺะวัฒนา
11020747 นางสาว นุชนาถ กิมากรณแ
11020748 นางสาว อภนิันทแ วังเหนือ
11020749 นางสาว ยวุดี ตรีศุกรแ
11020750 นางสาว แสงมณี แนวจําปา
11020751 นางสาว สุดารัตนแ เชื้อทอง
11020752 นางสาว จารุวรรณ จนัทรแเครือ
11020753 นางสาว สุรีรัตนแ ประยรูเมธา
11020754 นางสาว รัตนพร การุณ
11020755 นางสาว พรรณิษา นนธิราช
11020756 นางสาว ธีราภรณแ ทองมันปู
11020757 นางสาว วงศา หนูแกว
11020758 นาย สุริยา สุขคง
11020759 นางสาว ธนวรรณ ผ้ึงทอง
11020760 นางสาว ธัญยณัชนแ ศรีอุดร
11020761 นางสาว ละออง วุนแกว
11020762 นาย ภทัรภมูิ ตอชีพ
11020763 นางสาว พลอยลดา มณีบุญ
11020764 นางสาว สาวิตรี ทักสูงเนิน
11020765 นางสาว นรรัตนแ กุจะพันธแ
11020766 นาง กฤตยา สิทธิรักษแ
11020767 นางสาว มยรีุ ทนันไชย
11020768 นาง เรณู อยูยนื
11020769 นาง วิไลรัตนแ ชัยขัน
11020770 นางสาว ศกุนตลา คงเจริญ
11020771 นางสาว อรุณทิพยแ สอนนรินทรแ
11020772 นางสาว กนกพิชญแ สีหามาศ
11020773 นางสาว อมรรัตนแ ศรีบุรินทรแ
11020774 นางสาว สายฝน เข็มแกว
11020775 นางสาว บุศรา ทิพยแบุญชู
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11020776 นางสาว ณัฏยา แสนเรียน
11020777 นาย วัชรพงศแ จนัทรแอินทรแ
11020778 นางสาว พลอยไพลิน สีปากดี
11020779 นาง สุภาพร ราชพล
11020780 นางสาว วีรณา อวนลํ่า
11020781 นาง อารีรัตนแ หนายครบุรี
11020782 นางสาว วนิดา คําภเูขียว
11020783 นางสาว อิสรียแ ผดุงทรง
11020784 นางสาว รสสุคนธแ วงษแเหลา
11020785 นางสาว หนึ่งฤทัย ราชบุตร
11020786 นางสาว ฐายกิา จานสิบสี
11020787 นางสาว ปใฐมาวดี ออนทอง
11020788 นางสาว ประภาพันธแ พูนประสิทธิ์
11020789 นางสาว จารุวรรณ ไกยะลํ้า
11020790 นาย สาโรจนแ เหลามาลา
11020791 นางสาว ฐิติรัตนแ อังคะแสน
11020792 นางสาว สุรียแ ภูกัน
11020793 นาย พัชชา แจมสวาง
11020794 นางสาว แวยาวียาหแ วาโอ
11020795 นางสาว กรรณิกา บัวแจง
11020796 นาง ศรีวิไล สุริยาบุตร
11020797 นางสาว สินีนาถ สารจนัทรแ
11020798 นางสาว อังคณา ยวงมณี
11020799 นาย อานันทแ สอาดเอี่ยม
11020800 นางสาว กลีบจนัทรแ ชมภวูิเศษ
11020801 นางสาว ยวุดี ตาวัน
11020802 นาย สุวัฒนแ โพธิเลิง
11020803 นาย ภทัรกร ผองสุภา
11020804 นาง ระวีวรรณ เสวตวงษแ
11020805 จาอากาศตรี ธนภทัร ออนทวม
11020806 นาย กรณรงคแ หนูชู
11020807 นางสาว ปทิตตาภทัร สอนกระตาย
11020808 นางสาว เสาวนี ศุภเสถียร
11020809 นางสาว ณัฐพร ตนภู
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11020810 นาย นพนันทแ เวฬุวนารักษแ
11020811 นางสาว ศิวพร ฤกษแสุภา
11020812 นางสาว พิมใจ ไมเกตุ
11020813 นางสาว สุพัชชา ทองสุข
11020814 นางสาว ทัศนียแ หาดขุนทด
11020815 นางสาว ศศิวิมล คํากเา
11020816 นางสาว วิไลรัตนแ ศรีรัตนแ
11020817 นางสาว พรรณิภา โมลา
11020818 นางสาว รัตนา ทองเอี่ยม
11020819 นางสาว จนัทรแจริา พรมแปูนดี
11020820 นางสาว ศิริรัตนแ เทพชาติ
11020821 นางสาว นฤมล ผาดานแกว
11020822 นางสาว นิภาพร อินทรแนันทะ
11020823 นางสาว ฐาปะนียแ บุญสราง
11020824 นาง วราภรณแ คงสมของ
11020825 นางสาว ลัดฟูา แกวคง
11020826 นางสาว สริญทิพยแ พรหมเมศรแ
11020827 นาย อภสิิทธิ์ โนนิล
11020828 นางสาว ปวีณรัตนแ แกวขาว
11020829 นางสาว จนัทิมา อังสุภานิช
11020830 นาย ณัฐอมร กวางขวาง
11020831 นางสาว รุจริา สารสระ
11020832 นางสาว กมลา กระตายทอง
11020833 นาง สุพิชฌายแ สุริยนัตแ
11020834 นางสาว สุธาพร โลหะการก
11020835 นางสาว อัญชลี พูลอนันตแ
11020836 นางสาว อรวรรณ ฟใกปล่ัง
11020837 นางสาว ปูอมปิง ทวีสุข
11020838 นางสาว จารุวรรณ สิงหา
11020839 นางสาว จามรี ผิวออน
11020840 นางสาว นัฐฐา จฑุามาศ
11020841 นาง นิภาวรรณ ใจวัง
11020842 นางสาว กรรญพร สมุทรเขตรแ
11020843 นางสาว ปฐมาภรณแ สังขแชัย
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11020844 นางสาว อุไร มหิงสุพรรณแ
11020845 นางสาว ศิริวิมล สุนันทแ
11020846 นางสาว ธิตินันทแ ขันไชย
11020847 นางสาว มนทิยา นวลแสง
11020848 นางสาว อรทัย บุตรสี
11020849 นางสาว พาฝใน ขุมทรัพยแ
11020850 นาย ธนาชัย ยอดออน
11020851 นางสาว ฐายนิี ธัญชลีนาวงศแ
11020852 นาง พนิดา กล่ินกลา
11020853 นางสาว นิรดา สังฆะโณ
11020854 นางสาว วิปใศยา พิมศักด์ิ
11020855 นางสาว ฐิตานันทแ บุญลอย
11020856 นางสาว ณัฏฐา พันธุแจงึเจริญ
11020857 นางสาว หทัยชนก ยารังษี
11020858 นางสาว ธนาพร คําเขียน
11020859 นางสาว วิภาวรรณแ ประทุมแกว
11020860 วาที่้ร.ต.หญิง นฤมล มุงหมาย
11020861 นางสาว กรรณิการแ บุญรัตนแ
11020862 นางสาว รุงนภา อินทรแแสง
11020863 นาย พงษแศักด์ิ ประเสริฐศรี
11020864 นางสาว ขวัญชนก ขุนเพ็ชร
11020865 นางสาว ภชารี แจมปรีชา
11020866 นางสาว วนิดา งามคูณ
11020867 นางสาว ณัฐวดี นอยสวัสด์ิ
11020868 นางสาว ตวนฮาซานา ซารี
11020869 นางสาว พัชราวลี สุขปูอม
11020870 นางสาว กมลพร ถึกพะเนาวแ
11020871 นางสาว ลักขณา เพ็ชรนาดี
11020872 นางสาว นันทิพร ศรีมาศ
11020873 นางสาว นงคแเยาวแ แหงมมา
11020874 นางสาว สไบทิพยแ แคะนาค
11020875 นางสาว รุงทิพยแ สุรินธรรม
11020876 นางสาว ทิพวรรณ พึ่งเกษม
11020877 นางสาว วราปภา พรมเทศ
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11020878 นางสาว ชนิดา อันนอก
11020879 นางสาว ทิพาวรรณ วงคแจนัทรแเรือง
11020880 นางสาว เพ็ญรฎา ผูมีสัตยแ
11020881 นางสาว เรวดี ยี่ลา
11020882 นางสาว ชฎาพร เทศทองมี
11020883 นางสาว ณัฐฌา เพิ่มศิลป
11020884 นางสาว กวินตรา ศิลปวิสุทธิ์
11020885 นางสาว วรัญญา หลวงจนัทะ
11020886 นาย สิรภพ อินทอร
11020887 นางสาว จฬุาลักษณแ เปล่ียนสอาด
11020888 นางสาว จฑุาลักษณแ อักเบอรแ
11020889 นางสาว นันทแนภสั จลุธนู
11020890 นาย แสนพล ขันทะกิจ
11020891 นางสาว สุนันทา มวงรัตนศิริ
11020892 นาย ชินรุต ครุธตําคํา
11020893 นางสาว พิรัลรียแ ผิวเกล้ียง
11020894 นางสาว สวางแกว หอมหวล
11020895 นางสาว รินดา รัชตะชาติ
11020896 นางสาว อมรรัตนแ ทรงไว
11020897 นาง จนิตนา เล็กเจริญ
11020898 นางสาว สาวิกา พรมศรีธรรม
11020899 นางสาว ประทุมทิพยแ อุนคําปา
11020900 นาย ณัฐวุฒิ ดวงตา
11020901 นางสาว สรชา พงษแสุวรรณ
11020902 นางสาว ชลณิชา พัดปุย
11020903 นางสาว เพ็ญพักตรแ พงษแอยู
11020904 นาง วนิดา ชายโนนทัน
11020905 นางสาว กาญจนา ทิพยแบํารุง
11020906 นางสาว พัชรี คํานอย
11020907 นาย ภาณุวัฒนแ สิทธิไพศาล
11020908 นางสาว เสาวณี สุขจนัทรแ
11020909 นางสาว จรีุรัตนแ ทิ้งสุข
11020910 นางสาว ธนัญชกร จําปากะนันทแ
11020911 นางสาว ชบาวรรณ ภวูนตรัยเดโช
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11020912 นาง นุชกานตแ เบ็ญมาตยแ
11020913 นางสาว อภญิญา เชื้อชาติ
11020914 นางสาว จริาพร ประพฤติ
11020915 นางสาว วรรณศรี ปาต฿ะ
11020916 นางสาว ภริูตา ทรงประดิษฐแ
11020917 นางสาว วนัสนันทแ ตรัยรัตนแ
11020918 นางสาว แพรวพรรณ พวงพิลา
11020919 วาที่รอยตรีหญิง กัญภษา พิมพแโสม
11020920 นางสาว ทิพาภสัสรแ สามล
11020921 นางสาว วริยดา กาพรม
11020922 นางสาว อรอุมา เกตุศรี
11020923 นาง อริษา พรมประไพ
11020924 นางสาว เบญญาสิร์ิ ดีมาก
11020925 นางสาว รัชนี มีนคร
11020926 นางสาว กฤษณี บุณยะพิจติรแ
11020927 นางสาว จริยา เจริญผล
11020928 นาง ตรีรัตนแ ศิริ
11020929 นางสาว ศรีสุดา จงูศิริ
11020930 นางสาว ชนมแนิภา ขิปวัตร
11020931 นาย วิศรุต ชุมมงคล
11020932 นางสาว สุวดี เทพปในติ
11020933 นางสาว วรัญญา หอมขจร
11020934 นางสาว จฑุารัตนแ วงษแดี
11020935 นางสาว รัชฎาภรณแ พูนสวัสด์ิ
11020936 นางสาว วันเพ็ญ นุชบางเด่ือ
11020937 นางสาว มัทรี แจมนิยม
11020938 นางสาว วิมลศิริ สนิทชน
11020939 วาที่รอยตรีหญิง นาถยา ประสิทธิแสง
11020940 นางสาว อุบลวรรณ ทิพยแมะณี
11020941 นางสาว สุพัตรา อุนสวน
11020942 นางสาว ปุณณแชิสา บวรเพชรไพศาล
11020943 นางสาว ปิยะรัตนแ อุผา
11020944 นางสาว อรพินทแ สุระวัง
11020945 นางสาว ธนาภา ทรงอาจ
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11020946 นางสาว สุวรรณา วาทหงษแ
11020947 นางสาว สุดารัตนแ แกวกอง
11020948 นางสาว กร ศศิธร
11020949 นางสาว อลิตา พลจนัทรแ
11020950 วาที่รอยตรีหญิง อรษา อยูเยน็
11020951 นางสาว สิตา ผลสุวรรณ
11020952 นางสาว จารุวรรณ พลฤทธิ์
11020953 นางสาว เกล็ดทราย จบีพิมาย
11020954 นางสาว สเกวสแ เทพรักษแ
11020955 นางสาว จนิตนา สุขสะอาด
11020956 นางสาว นภาวรรณ มาลา
11020957 นางสาว ดวงสุรียแ บริสุทธิ์
11020958 นาง สุมิตรา ตันมา
11020959 นาย ภนารักษแ นิเวศนแ
11020960 นางสาว ณัฏฐแธยานแ ชาติมูลตรี
11020961 นางสาว ณิณา พันธแพัฒนากุล
11020962 นางสาว ภาสิริ สรอยศักด์ิ
11020963 นาย ธีรยทุธแ ใจแข็ง
11020964 นางสาว เกวลิน วัชระโชติกุล
11020965 นางสาว ภาวิณี ผิวผอง
11020966 นาง สุพรรณี จนัทะดวง
11020967 นางสาว ทวีพร ชัยชมภู
11020968 นางสาว นันทนา วุฒิสันเทียะ
11020969 นางสาว บุญศรี ทั่งทอง
11020970 นาย ธนวัฒนแ บุญประเสริฐ
11020971 นางสาว ณัฏชา สุทธการ
11020972 นางสาว อังคณา จนัตะนะ
11020973 นางสาว ชาลินี อะเซ็ง
11020974 นางสาว ไอรดานันทแ สุริยะจรัสแสง
11020975 นางสาว ขวัญนภา ใจนาน
11020976 นาย อลงกต สิทธิวัง
11020977 นางสาว จฑุาลักษณแ ฟูสุวรรณ
11020978 นางสาว กรรณชฎา มิง่สูงเนิน
11020979 นาง ณัฐนิชา จนัดาศรี



 - 30 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

11020980 นางสาว วิราศิณี ดาวัลยแ
11020981 นางสาว จริาพร พงศแวิกรานตแ
11020982 นางสาว ปาตีฮะหแ เนือเร็ง
11020983 นางสาว จารุพรรณ มีเสถียร
11020984 นาย นครินทรแ จนิโจ
11020985 นางสาว นารีรัตนแ นาคนงนุช
11020986 นาง นิชชา บัวขวัญ
11020987 นางสาว ระพีพรรณ บุญเจริญ
11020988 นาย ณัฐพงษแ เมืองมา
11020989 นางสาว พรทิพยแ ทองบัว
11020990 นางสาว ณิชานันทแ ดีมัน่
11020991 นางสาว นงคแนภสั จตุัพล
11020992 นางสาว โกลัญญา ทองอราม
11020993 นางสาว วารีรัก โพธิศ์รี
11020994 นาย ภทัรศัย เทพวนิลกร
11020995 นางสาว ศิริรัตนแ จงูาม
11020996 นางสาว จนัทรแทรัสมแ หมอกไชย
11020997 นางสาว คัทรียา โสภา
11020998 นางสาว สาวิณี ประสานพันธแ
11020999 นางสาว สุพรรษา แสงงาม
11021000 นางสาว ธัญญา ทองสมบูรณแ
11021001 นางสาว ศุภรดา ศิริภกัด์ิ
11021002 นางสาว พัชรียา ไชยราช
11021003 นางสาว ปฐมาวดี พัดจนัทรแ
11021004 นางสาว วารุณี ทับกฤษ
11021005 นางสาว จรีาวรรณ บุญศรี
11021006 นาย ปฏยิทุธแ สุขุม
11021007 นางสาว ณิชาภา เจริญนาม
11021008 นางสาว วนิดา หญาปรัง
11021009 นางสาว พรนภา อุนสมัย
11021010 นางสาว จนัทิมา ณ้พัทลุง
11021011 นาง ภคพร เพ็งสอน
11021012 นางสาว จนัทรัตนแ จนัทรแเขียว
11021013 นางสาว อรทัย สดากร
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11021014 นางสาว ไอศุรียแ เนาวแจติตแ
11021015 นางสาว บัวขวัญ เขียวนอย
11021016 นางสาว จนัทรา ทิพชาติ
11021017 นางสาว ขวัญนภา ศรีพรชัย
11021018 นางสาว จติสุภา พัทธยากุล
11021019 นางสาว อุษา แยมทับทิม
11021020 นางสาว ปิยภทัร เรือนแกว
11021021 นางสาว ญาณิศา เกิดดี
11021022 นางสาว จฬิาภรณแ สอนศักดา
11021023 นางสาว สิริกมล จดันอก
11021024 นางสาว สุพัตรา ต฿ะสุริโย
11021025 นางสาว สุพัชชา เสริฐเมืองปใก
11021026 นางสาว กฤติยาภรณแ สายดวงต๊ิบ
11021027 นางสาว ปาริยา อินทองปาน
11021028 นางสาว ชไมพร แกวโพคา
11021029 นางสาว ธัญวรรณ ศรีประเสริฐ
11021030 นางสาว ธนัญญา มีมา
11021031 นางสาว วิภาวี ฝาชัยภมูิ
11021032 นาย รวิชญแ อิทธิอาวัชกุล
11021033 นาย ชัยวัฒนแ ทีคําเกษ
11021034 นางสาว ฐิติพร ประทุมวัน
11021035 นางสาว พจณี แกวพินึก
11021036 นางสาว กมลทิพยแ ปใทมดิลก
11021037 นางสาว ลําดวน สาระกุล
11021038 นางสาว นูรมี เจ฿ะแว
11021039 นางสาว กัญติมา ธนะสังขแ
11021040 นาง วิลาสินี โคตรมณี
11021041 นางสาว รัตนาภรณแ ปใญโญใหญ
11021042 นางสาว กูอาสิหรา บิสนุม
11021043 นางสาว สุภาพร แหลมทอง
11021044 นางสาว นางสาวภณัฑิรา ปุุนโกเ
11021045 นางสาว สุรภา เอมสกุล
11021046 นางสาว สิริกร เขตภทัรพิมล
11021047 นาง พิณสุดา เขียวบุตร
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11021048 นางสาว รจรินทรแ เฉลียวธรรม
11021049 นาง นงนุช เกื้อมี
11021050 นาง สุพรรณี เศลาอนันตแ
11021051 นางสาว พัชรากร ภรธนสินสร
11021052 นางสาว สุจติรา พิมจกัรแ
11021053 นาย อภวิัฒนแ ไชยศิริ
11021054 นางสาว รัตฉเวท บํารุงหนูไหม
11021055 นางสาว กัญญาภคั เกิดศิริ
11021056 นางสาว นลินพร กล่ินดอกแกว
11021057 นางสาว ธิดารัตนแ ภาชนะ
11021058 นางสาว สริตา โสเขียว
11021059 นาง อารีรัตนแ สืบสมบัติ
11021060 นางสาว กรนิภา ฉิมนอก
11021061 นางสาว วรรณศิริ กนกนาค
11021062 นางสาว บงกชรัตนแ ถ้ําทอง
11021063 นางสาว อุมาภรณแ มงคลนํา
11021064 นางสาว ศุภลักษณแ เปรมขํา
11021065 นางสาว จริาภรณแ โยธา
11021066 นางสาว สิริกานตแ นอยศรี
11021067 นางสาว ฤทัย ตุนสิงหแคํา
11021068 นาง กนกพร รัตนอุไร
11021069 นางสาว ชนัดดา สิทธิชุม
11021070 นางสาว จรุนี ปใญญา
11021071 นางสาว บุญจริา สงแสง
11021072 นาย วาริชาต ขํากล่ิน
11021073 นางสาว สุกัญญา ลาวพิมาย
11021074 นางสาว อรปรียา บุตรสอน
11021075 นาง วาริยา แสนยศ
11021076 นาย บุญญฤทธิ์ นิ่มสกุล
11021077 นางสาว กมลนันทแ ทองแมน
11021078 นางสาว วรรณนภา ฟใกพับ
11021079 นางสาว นันทแนิชา เสมา
11021080 นางสาว มณีรัตนแ ศรีชาวนา
11021081 นางสาว กชพร แกวศักด์ิ
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11021082 นางสาว มนัสนันทแ ตุติ
11021083 นางสาว ภทัราพร สารมานิจ
11021084 นางสาว สุณัฐดา วงศแสวัสด์ิ
11021085 นางสาว อมรมาศ ศรีทาสังศแ
11021086 นางสาว สาวิตรี เมทา
11021087 นาย ชัชชัย กลอมเกลา
11021088 นางสาว โรฮานา สาเลง
11021089 นางสาว กันตแญาณิฏฐแ บุญชู
11021090 นาง ณัฐชานันทแ ศิริ
11021091 นาย เปรมมณัฐ สารีสุข
11021092 นางสาว ฐิติมา สมใจ
11021093 นางสาว อารี คลายกุง
11021094 วาที่ร.ต.หญิง นิภาพร มะโนสีลา
11021095 นางสาว ณิชกานตแ กรกิจอนันตแ
11021096 นางสาว พิชชาภทัรแ สิทธิชัยชอบชื่น
11021097 นางสาว สาวิตรี แซยาง
11021098 นาย ธนภทัร มณีกุลจติรประศาสนแ
11021099 นาง จดิาภา ปุณยธรศักด์ิ
11021100 นาย กิจพฤทธแ ชมกรด
11021101 นาง จารุณี บุญคํ้า
11021102 นาย ณัฐนันทแ เรืองฤทธิ์
11021103 นาง ปณิดา งามขํา
11021104 นางสาว ภาลินี เกิดทอง
11021105 นางสาว อัญชลี ชินศรี
11021106 นางสาว นภสันันทแ นิตสุวรรณแ
11021107 นางสาว พรนภา ศรีมงคล
11021108 นางสาว วิลาสินี วิริยะพงษแ
11021109 นางสาว สุพนิต อุทธิยา
11021110 นางสาว พรระวี พลอาษา
11021111 นางสาว เขมจริา เทพศิริ
11021112 นางสาว ปาริชาติ จจูนัทรแ
11021113 นางสาว วิไลลักษณแ บุญเทียน
11021114 นางสาว เกศกนก ญาณปใญญา
11021115 นางสาว นลพรรณ รุงประเสริฐ
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11021116 นางสาว พิมพแพา เบางาม
11021117 นางสาว พัชนี นิละทุกขแ
11021118 นางสาว แพรวประกาย วงศแศรี
11021119 นางสาว เยาวนุช บุญยก
11021120 นาย ณัฐกฤต กองหลา
11021121 นางสาว สุรีรัตนแ พุฒงาม
11021122 นางสาว สุพิชฌา พวงแกว
11021123 นาง รุงนภา กล่ินขจร
11021124 นางสาว มุธิตา ลาหลายเลิศ
11021125 นางสาว พรรณทิพา ฟูารวมปใญญา
11021126 นางสาว นันทภคั พุทธิเสน
11021127 นางสาว ศิริกาญจนา สาลี
11021128 นางสาว มยรีุ พวงอาลี
11021129 นาย วิษณุกร นาคสวัสด์ิ
11021130 นางสาว นุชนาถ สินเปียง
11021131 นาย นายปรัตถกร มุงเมือง
11021132 นางสาว ปรียาพร กาวิเต
11021133 นางสาว ธาริณี ภกัดีมง
11021134 นาย ณัฏฐแวัฒนแ เนียมจติตแ
11021135 นางสาว ศิริณัชดาฐแ รักกล่ิน
11021136 นางสาว กฤติยาพร กานเหลือง
11021137 นาง ทฤฒมน ออนชื่นชม
11021138 นางสาว กรรณิการแ บุตะเขียว
11021139 นางสาว อรษา แกวจนัทรแ
11021140 นางสาว อัญชนา วงศแจนัทรแ
11021141 นางสาว สุวดี ศรีทองจนัทรแ
11021142 นางสาว จริยาพร จนัทะนุ
11021143 นาย สมฤกษแ รอดจนี
11021144 นางสาว บุษรา จนัทรแลอย
11021145 นาย เทวา แสนสุข
11021146 นางสาว เนตรชนก ปุูยหลวง
11021147 นางสาว รัตนแกาญจนาพร นางาม
11021148 นาง สุภาพินียแ เจาะจง
11021149 นางสาว สุเนตรา บุตรธงชัย
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11021150 นางสาว น้ําผ้ึง แสงเล่ือม
11021151 นางสาว กัลยาณี ชํานาญเวช
11021152 นางสาว ทิพวรรณ อภนิันทแ
11021153 นาง อําภา แตงอยู
11021154 นางสาว สายทิพยแ กล่ินหอม
11021155 นางสาว อังคณา รัตนมังคละ
11021156 นางสาว กรรัสสแ โสภี
11021157 นาย วีรภทัร ลําดวน
11021158 นางสาว ยพุิน ชื่นชม
11021159 นางสาว เบลจรี ชางบุญไทย
11021160 นางสาว เมทาวี ชายเจริญ
11021161 นางสาว อริยา คงเกื้อ
11021162 นางสาว ชื่นนภา อุนแกว
11021163 นาย ชัยนาจ ดวงอินทรแ
11021164 นางสาว รุชจเิรศ หลักแหลม
11021165 นางสาว โบราณี เจริญผล
11021166 นางสาว นิตยา จนัทรแสวาง
11021167 นางสาว ปรียากรณแ รวมชาติ
11021168 นางสาว ปวริศา ปใญญานวน
11021169 นางสาว ฐิศิรักนแ น้ําทิพยแ
11021170 นางสาว วรลัญลักษณแ เฝูาทรัพยแ
11021171 นางสาว ฤดีรัตนแ อินทมณี
11021172 นางสาว ปรียานุช ผิวใบคํา
11021173 นางสาว ธัญญารัญญแ กิจาทรธันยวัชรแ
11021174 นางสาว ทวีพร ตึกโพธิ์
11021175 นางสาว ซีตีไอซะหแ ยโูซะ
11021176 นางสาว อัญชลี ดีสี
11021177 นางสาว กมลมาศ คุมพิทักษแ
11021178 นางสาว สุวนิด พรมมา
11021179 นางสาว รัตนากร กําจดั
11021180 นางสาว ชลธิชา จิ๋วโรจนแ
11021181 นางสาว ปใถยา แผนสัมฤทธิ์
11021182 นาง อธินันทแ สรอยมี
11021183 นางสาว วรรณภา ดวงศิริ
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11021184 นางสาว ยาวาเฮรแ อาแว
11021185 นางสาว เนตรนภา ศรีมหาโพธิ์
11021186 นางสาว ธัญณิชา พัดสี
11021187 นาย ประสิทธิ์ จนัทิมา
11021188 นางสาว เจนจริา โพธิท์ิพยแ
11021189 นาง สุกัญญา สมบัติ
11021190 ส.อ.หญิง อนุสา ศรีชัย
11021191 นางสาว ยวุดี แสงทวี
11021192 นางสาว ภทัราพร พุฒใหญ
11021193 นางสาว ภมูิมาลี พรรณขาม
11021194 นางสาว เมธิณี ยะครุฑ
11021195 นางสาว กรองณาม ไชยธานี
11021196 นางสาว บุษยา นาคเวช
11021197 นางสาว ชลธิชา ใจเพียร
11021198 นางสาว วรางคณา สวัสดี
11021199 นาง นวิยา พงษแสุระ
11021200 นางสาว อรอุมา พิมพแสุวรรณแ
11021201 นาย บุญยกร อินทรศิริ
11021202 นางสาว ณิชนันทแ โพธิศ์รี
11021203 นางสาว ปุณนัฏฐา ดวงกูล
11021204 นางสาว อุบล มาตสีมา
11021205 นางสาว ศลักษณแภรณแ จนัทรแเพ็ง
11021206 นางสาว สุจติรา แจมใส
11021207 นาย วัชระ ชัยมัง
11021208 นางสาว ศุภนิดา ประเสริฐ
11021209 นางสาว จฑุามาศ พาหาญ
11021210 นางสาว เบญจพรรณ อุ฿ดสม
11021211 นางสาว ปรารถนา คํามูล
11021212 นาย วิริยะ เกียรติกําจร
11021213 นางสาว วาธิณี ไชยกัณทา
11021214 นางสาว อมรรัตนแ อักษรชู
11021215 นางสาว ศกลภทัร ปใญญาทา
11021216 นางสาว สุทินภรณแ เนียมหอม
11021217 นาง สวิภาวรรณ ทองนอย
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11021218 นางสาว ทิพวรรณ แกวคง
11021219 นางสาว กมลทิพยแ เจริญศรี
11021220 นางสาว สุภลักษณแ โนภาส
11021221 นางสาว อมรรัตนแ สินยงั
11021222 นางสาว วราพร แกวอมร
11021223 นางสาว นิชกานตแ แซฉี
11021224 นาย กิตติภพ ปาละอินทรแ
11021225 นางสาว วลัยภรณแ กําปใ่น
11021226 นางสาว พราว พลเสน
11021227 นางสาว นันทวัน ขุนนอย
11021228 นางสาว วิไลวรรณ บุญสราง
11021229 นางสาว อรทัย อัตถาชน
11021230 นางสาว ธัญญาลักษณแ พงษแเขียว
11021231 นางสาว จรีกานตแ ออนเหลา
11021232 นางสาว จฑุาทิพยแ สุขีบท
11021233 นางสาว เกศณี เสืออยาง
11021234 นางสาว พัชรินทรแ ปาปะเขา
11021235 นาง จฑุามาศ จปูระดิษฐแ
11021236 นาย ศิวะบุตร พึ่งอารมณแ
11021237 นางสาว พัฒนแณสรณแ เรืองจุย
11021238 นางสาว อุทุมพร สะครรัมยแ
11021239 นางสาว สุชิตา มีจนิดาวงษแ
11021240 นางสาว จฑุามาศ กุยคํา
11021241 นางสาว วริศรา ไชยโย
11021242 นางสาว สุกัญญา เสนามนตรี
11021243 นางสาว วรนันทแ เต็มดี
11021244 นางสาว อลิษรา กิจจาพานิชยแ
11021245 นางสาว ยพุาพิน สรอยสน
11021246 นาย ศรีเทพ มีลาภ
11021247 นางสาว ละไม แกวสระคู
11021248 นางสาว ปใทมา ราชอภรัิกษแ
11021249 นาย ฐิติวิชญแ สรอยจนัดา
11021250 นางสาว สุจติพรรณแ ภมูี
11021251 นางสาว อนงคแ จนัทรแเขียว
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11021252 นางสาว ธัญยกานตแ ออนหนองหวา
11021253 นางสาว มนชนก บุญเยี่ยม
11021254 นางสาว จนัทรแฉาย กันนุฬา
11021255 นางสาว ชลธิชา นิลแกว
11021256 นางสาว กรรณิกา สุปิน
11021257 นาย เฉลิมวุฒิ บุญหลัง
11021258 นางสาว อลิศา เขียวคํา
11021259 นางสาว อิศรารัช ทองสิน
11021260 นางสาว มนัสนันทแ ราหุลนันทแ
11021261 นางสาว ปุญญาภา สวนสมุทร
11021262 นางสาว จฑุารัตนแ โนรินทรแ
11021263 นาย อนวัช มหาชะโล
11021264 นาง อนัญญา จฑุาจนัทรแ
11021265 นาย สิทธิวัฒนแ หลายชูไทย
11021266 นางสาว รมิดา คุณภริมยแ
11021267 นางสาว ศิริรัตนแ สุดสวาสด์ิ
11021268 นางสาว จฑุามาศ ผิวเหลือง
11021269 นางสาว เข็มเพชร เศวตวงษแ
11021270 นาย วิโรจนแ สรรคแคุณธรรม
11021271 นาง นุชนารถ ทิพยแโยธา
11021272 นางสาว พรรณิภา แซวี
11021273 นางสาว สุธาสินี วิปุลัมภแ
11021274 นางสาว อรณิชา ไมมีแกน
11021275 นาย ณัฐวุฒิ ฉัตรทอง
11021276 นางสาว กรนิกา บุตรดีชัย
11021277 นาย ภาสกร แกวปใกปิ่น
11021278 นางสาว นันทแนภสั หันทําเล
11021279 นางสาว สายใจ เจริญ
11021280 นางสาว อาริยา ขันอาษา
11021281 นางสาว พิชาภา ดานอินทรแ
11021282 นางสาว นงลักษณแ โพธิศ์รี
11021283 นางสาว น้ําผ้ึง มากโฉม
11021284 นางสาว ลลิตา โคตรสุวรรณแ
11021285 นางสาว วิรัญญา ทําธุระ
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11021286 นางสาว อรธิดา จนัทรแกง
11021287 นาง อาภาภรณแ แกวบุดดา
11021288 นาย นพพล สกุลพรเจริญ
11021289 นางสาว ทิพยแวรรณ รัตนาจารยแ
11021290 นางสาว กรรัช กุณรินทรแ
11021291 นางสาว ธิดารัตนแ มหาชัย
11021292 นางสาว สิตานัน จนัทรแเพ็งเพ็ญ
11021293 นางสาว ปีชะวรรณแ เพชรอาวุธ
11021294 นาย ปกเกศ เอี่ยมพลับใหญ
11021295 นางสาว วรรธิดา วิยะนัด
11021296 นางสาว จําปี มอมพะเนาวแ
11021297 นางสาว นุจรี สีแจม
11021298 นางสาว ศิริพร ออนตา
11021299 นางสาว ปภสัรา เพชรพิชัย
11021300 นางสาว สุนิดา อําสุวรรณ
11021301 นางสาว ทิพวรรณ ฉ่ําชื่น
11021302 นาย อรรถพล นาคาพจนแ
11021303 นางสาว สุธนี วงคแไชยา
11021304 นางสาว สุนีรัตนแ กิจการ
11021305 นาย เฉลิมชัย โตพิพัฒนมงคล
11021306 นางสาว ศรัญญา ชื่นศิริ
11021307 นางสาว อัจฉรา เวชบรรพต
11021308 นางสาว ณัฐรดา มังษา
11021309 นางสาว รุงนภา พลหนองหลวง
11021310 วาที่รอยตรีหญิง วรานันทนแ สุขสายทอง
11021311 นาย เจมิชัย ทิพยแดํารงพงษแ
11021312 นางสาว ประกายรัตนแ เปูงคําภา
11021313 นางสาว พิมพแชนก ต้ังจติบุญสงา
11021314 นางสาว ทิพยแวิมล แกนจนัทรแ
11021315 นางสาว วันวิสา วัฒนยา
11021316 นางสาว ณัฐติยา จลุเลษ
11021317 นางสาว พัชรินทรแ จนัทนิตรแ
11021318 นาง กุลนิษฐแชัญญา แสวงลาภ
11021319 นางสาว คัทลียา บุตรบุญตอม
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11021320 นางสาว ธิดารัตนแ อุ฿ดสม
11021321 นางสาว วรินทร ชวยเต็ม
11021322 นาย คงศักด์ิ ทองพระโรง
11021323 นาง อุบลวรรณ ณ้สงขลา
11021324 นางสาว ภทัรวดี จารึกกลาง
11021325 นางสาว สุดาทิพยแ ทองดี
11021326 นางสาว จรีะภา ปะโพเทติ
11021327 นางสาว ปภสัสิริยแ ผดุงพันธแ
11021328 นางสาว ชุติมานันทแ โมทิม
11021329 นางสาว พนิตตา สวัสดี
11021330 นางสาว เมวิกา สังขแสุวรรณ
11021331 นางสาว หอมไกล ดอกรัก
11021332 นางสาว เกตุสุดา ปใญจะ
11021333 นางสาว รัตติกาล ศรีมารักษแ
11021334 นางสาว สุภาภรณแ ยิ้มยอง
11021335 นางสาว อรวรรณ เกตุสิทธิ์
11021336 นางสาว อนุสรา ไชยศรียา
11021337 นางสาว ศิริลักษณแ สงเสริม
11021338 นางสาว ธนาภรณแ เนติ
11021339 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ อาภริมยแ
11021340 นางสาว อังคณา สูหวาหลํา
11021341 นาย นพดล สําลีรวง
11021342 นางสาว นาริมาน ศรีจรูญ
11021343 นางสาว ฐนิตนันทแ กิจเรืองโชติ
11021344 นาย ธนศักด์ิ หาริชัย
11021345 นาง จฑุารัตนแ ใจกลา
11021346 นางสาว รัชนี ปูอมฟู
11021347 นางสาว ภาวดี กิตินาม
11021348 นางสาว สุรียแพร คําตุย
11021349 นางสาว นุจรี ชุมภนูุช
11021350 นาง รัตนกาญจนแ จนัทรแประทักษแ
11021351 นาง สาวิตรี สุจริตพาณิชยกุล
11021352 นาง ชลลดา เหมือยรินทรแ
11021353 นางสาว ธัญชนก ศรีเกตุ
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11021354 นางสาว รุสณียแ มะสาแม
11021355 นางสาว พรสุดา แสงสวาง
11021356 นางสาว ปใทมาพร เข็มทอง
11021357 นางสาว พัชรินทรแ ประไพ
11021358 นางสาว พรลภสั แซโคว
11021359 นาย กันตินันทแ โกมลเศรษฐแ
11021360 นางสาว กมลชนก มานุจํา
11021361 นางสาว ศศิวรรณ เกตุวงษแ
11021362 นางสาว สุวิมล แสงชัย
11021363 นางสาว สิริมา แผนสุพรรณแ
11021364 นางสาว ชุลีกร บุญใบ
11021365 นางสาว สุธิตา กอบทอง
11021366 นาย สุรสิทธิ์ ยั่งยนื
11021367 นางสาว ทาริกา พูลศักด์ิ
11021368 นางสาว รัชนูน ศรีรักษา
11021369 นาง เรืองลอง แสนสุวรรณ
11021370 นางสาว ดารารัตนแ นาคเรือง
11021371 นางสาว วรรณา ขวัญเจริญ
11021372 นางสาว วิจติรา คํากลม
11021373 นางสาว สรัลยา สุภางคแรัตนแ
11021374 นางสาว อรอุมา ปใกศรีสิงหแ
11021375 นางสาว กรรณิกา สางใส
11021376 นางสาว ปใณยตา เบญจมาตยแ
11021377 วาที่รอยตรีหญิง ปภาวดี พลพวก
11021378 นางสาว หทัยชนก สมรรถการ
11021379 นางสาว โชติกา เพชรดง
11021380 นาง ศิริรัตนแ จนัทรแไทย
11021381 นางสาว กชวรรณ ไชยทอง
11021382 นางสาว ณิชชา วิบูลยแผล
11021383 นาย ไกรศร ศรีกระหวัน
11021384 นางสาว ขวัญกมล นาถนิติธาดา
11021385 นางสาว ดุเดือน ขวัญภริูวัฒนแ
11021386 นางสาว มรรริตา ยอดทองหลาง
11021387 นางสาว ณัฐธิดา กิ้มแกว
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11021388 นาย ปรมัตถแ เชิดสุข
11021389 นางสาว ณาพิสาหแ ตุนวัน
11021390 นางสาว เยาวเรศ พักนิล
11021391 นาง ผาณิต ขุมทอง
11021392 นาย คมกฤชณัช วงษแเทพ
11021393 นางสาว พวงเพ็ชร พิบูลยแศิลป
11021394 นาง จริาพร ภาคภมูิ
11021395 วาที่รอยตรีหญิง สุรียแ เจริญพงษแ
11021396 นางสาว ลลิตา ฤทธิเ์ต็ม
11021397 นางสาว รัตติกานตแ กอนกั้น
11021398 นางสาว รัตนา แตงต้ัง
11021399 นาง พรทิพยแ คาคะวารี
11021400 นาง สมาพร จนัทะฟอง
11021401 นางสาว ศิริพร อาจบัณฑิตกุล
11021402 นางสาว กมลทิพยแ นาวาทอง
11021403 นางสาว กัญญารัตนแ ทวีกุล
11021404 นางสาว ฐชาภทัร พึ่งสลุด
11021405 นาย วิวัฒนแ ปิติจะ
11021406 นางสาว พวงทอง สุขคร
11021407 นางสาว กรนิกา สิทธิกูลนะ
11021408 นางสาว ปิยวรรณ พิมพแกิจ
11021409 นางสาว กนกพร รุงฟูา
11021410 นาย สุขประเสริฐ สิริมงคลไชย
11021411 นางสาว ศุภลักษณแ จงเที่ยวกลาง
11021412 นางสาว วิภารัตนแ ไชยนุปภา
11021413 นางสาว ศศิกานตแ ศรีสวาท
11021414 นางสาว สุวิมล อุภยัพรม
11021415 นาง กาญจนา มะลาหอม
11021416 นางสาว วิลาสินี ทิพยแชาญ
11021417 นาย พยงุศักด์ิ หอจงกล
11021418 นางสาว พรพิมล นาคะวิโรจนแ
11021419 นาง อรุณรัตนแ แสนคํา
11021420 นางสาว ภทัราภรณแ ศรีปินตา
11021421 นางสาว วัลลภา ภกูงรี
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11021422 นางสาว หทัยชนก นอยนัก
11021423 นางสาว อารีรัตนแ นอยเสนา
11021424 นาง สุนิษา ยงัคลัง
11021425 นาย นฤชาติ ทองสุข
11021426 นางสาว กาญจนา ใจพรม
11021427 นางสาว โศภติา วรยศเมธิน
11021428 นาง วาทิณี อินทรเพชร
11021429 นางสาว พักตรแทิรา สงาใจ
11021430 นาง ณิชาภา คําผุย
11021431 นางสาว อภญิญา มัน่แยม
11021432 นางสาว กัญญาพัชร รัตนพร
11021433 นางสาว พิชญแสิรี โกศลกาญจนแ
11021434 นางสาว สกุณา จอมเกาะ
11021435 นางสาว สุภาภรณแ ใจตรง
11021436 นาย อนันตชัย วรุณดี
11021437 นาย โสภณ การันสันติ
11021438 นางสาว ชญาณแนันทแ บุญสิงหแ
11021439 นางสาว ศศิญดา สงวนญาติ
11021440 นางสาว เกตุสิรินทรแ มีศรี
11021441 นางสาว สุพัทยา ปาผล
11021442 นางสาว เพชรลดา ศรีดงพลับ
11021443 นางสาว อุทุมพร หัวคํา
11021444 นาย กรวิชญแ ทองคลอด
11021445 นางสาว วนิดา จนัทรแนอย
11021446 นางสาว ศุภพิไล เชียงสา
11021447 นางสาว ณัฐพัชรแ อดุลวงศแวริศ
11021448 นางสาว อนุศรา สุขแกว
11021449 นาย เสกสิทธิ์ แกวทาสี
11021450 นางสาว ประภสัสร ศรีแกว
11021451 วาที่้ร.ต.หญิง ศิริลักษณแ กาบศรี
11021452 นางสาว จติติมา จณิาวัลยแ
11021453 นางสาว ชไบพร มาศิริ
11021454 นาย ศุภทัร พาขุนทด
11021455 นางสาว สุจติรา ไปุจนัทึก
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11021456 นางสาว ปรารถนา จนัทรแกฤษ
11021457 นางสาว ภาสิรินทรแ ปใญญาวงคแ
11021458 นางสาว กิตติยา พลฤทธิ์
11021459 นางสาว นราภรณแ สานตา
11021460 นาย สมศักด์ิ สุขจนัทรแ
11021461 นางสาว อรอุมา ปิ่นกลาง
11021462 นางสาว ชมแสน เสมาดานกลาง
11021463 นางสาว กัญจนแฐานิต ภทัรสุนทรพงศแ
11021464 นางสาว สวลี วิสันเทียะ
11021465 นางสาว นาฎลดา ตุนแกว
11021466 นางสาว สุดารัตนแ วงศแรอบ
11021467 นางสาว สุณิสา บุญชิต
11021468 นางสาว นุชนาพร ปิดพยนัตแ
11021469 นางสาว นิรวรรณ วิทยแตะ
11021470 นางสาว สุรีรัตนแ วรบุตร
11021471 นางสาว ศิริกัญญา แขนนอก
11021472 นางสาว วัชราภรณแ คําศิริ
11021473 นางสาว อัญชุลี มัทธวกาญจนแ
11021474 นางสาว วาสนา คงจอย
11021475 นางสาว ขนิษฐา ขอนพุดซา
11021476 นางสาว วิไลพร อินทรแงาม
11021477 นางสาว แกวตา พลเมืองศรี
11021478 นางสาว กัลยกร ทองคลาย
11021479 นาย วัฒนะ อินไข
11021480 นางสาว สุภาพร พุมประภา
11021481 นางสาว ชลธิชา มวงทอง
11021482 นาย สิทธิพร ดอกเกี๋ยง
11021483 นาง อุไรวรรณ ทรัพยแหวง
11021484 นางสาว กฤษยาภรณแ ไหลประเดิมพันธแ
11021485 นางสาว ฐิติกานตแ เมฆใหม
11021486 นางสาว ธิดาทิพยแ สารกอง
11021487 นางสาว มณีรินทรแ พวงผกา
11021488 นาย ไกรวรรณ ธีระประทีป
11021489 นางสาว อารยา เรือนมณี
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11021490 นางสาว โสรยา คําจาง
11021491 วาที่้รต.หญิง กรกนก ตะธุง
11021492 นางสาว ปวีณา ปฏสินธิ์
11021493 นางสาว รสสุคนธแ บุญวงคแ
11021494 นางสาว นฤมล ทองยงั
11021495 นาย วิทวัส ธนัตวรานนทแ
11021496 นาง ศรุดา ศรีสัชชนกุล
11021497 นางสาว ปใญชิกา ชาญประโคน
11021498 นางสาว วันดี คงใหม
11021499 นางสาว ภคัจริา โสภะบุญ
11021500 นางสาว จนัทนี สอนลาด
11021501 นางสาว ยภุาพร จนัทรแคง
11021502 นางสาว บุศรา พวงสมบัติ
11021503 นางสาว ออมฤทัย รักพึ่ง
11021504 นางสาว นภาวรรณ ทับอินทรแ
11021505 นางสาว ฮัสนะ อาแวยู
11021506 นางสาว สิริพร พรหมหาญ
11021507 นางสาว นิโลบล แสนธรรม
11021508 นางสาว สุขนันทแสินี ฉัตรชฎาธาร
11021509 นางสาว ชนาพร อินชัยวงคแ
11021510 นางสาว เจนจริา ภจูติรทอง
11021511 นางสาว ขวัญหทัย ธรรมชัย
11021512 นางสาว พิมลณัฏฐแ จอมโพธิ์
11021513 นางสาว วรวลัญชแ ใจเด็ด
11021514 นางสาว พิกุล สมุทรหลา
11021515 นางสาว ศิวาพร สายแวว
11021516 นางสาว ธมนตแอร ผาเพ็ญ
11021517 นางสาว อตินุช เหลือพงษแ
11021518 นางสาว มัลลิกา งามจบวิทยานนทแ
11021519 นาง พรวิภา ถิ่นบางบน
11021520 นางสาว ชมพูนุช ดุจดา
11021521 นางสาว ผริตา ปรางคแชัยภมูิ
11021522 นางสาว เกษราภรณแ เรืองต้ือ
11021523 นางสาว วรรณิศา ทุมสวัสด์ิ
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11021524 นาง กานดากร กะวิเศษ
11021525 นางสาว บังอร บุญแปลง
11021526 นาง สุนิสา พิลึก
11021527 นาย รัชพงษแ มูลภกัดี
11021528 นาง วรารัตนแ โวงประโคน
11021529 นางสาว ริญดา เทียมแสงอรุณ
11021530 นาง สุวรรณา ชุมคง
11021531 นาง วราวรรณ ชัยสมทิพยแ
11021532 นางสาว สุกฤตา แกวพะเนา
11021533 นางสาว นันทิยา สาระนา
11021534 นางสาว อภชิญา พึ่งกริม
11021535 นางสาว ปิยวรรณ เปรมประชา
11021536 นางสาว พิกุล เอมหอง
11021537 นางสาว นันธการณแ ยนืยง
11021538 นางสาว วชิรญาณแ ศรีจําปา
11021539 นาย วิทวัส เจริญชัย
11021540 นางสาว วลัยพร บุรุษานนทแ
11021541 นางสาว เนตรยา เพ็งจํารัส
11021542 นาย ชาญชัย ยอดโพธิ์
11021543 นางสาว ชวิภา สุริยานนทแ
11021544 นางสาว ชุติมา กล่ินหอม
11021545 นางสาว ปวีณา ศรีบุญเรือง
11021546 นางสาว จริาพร พูลวานิช
11021547 นางสาว สุทธดา ศรีศักด์ิ
11021548 นาย ดุสิต แทนเดช
11021549 นางสาว สุมารินทรแ ศรีบาลแจม
11021550 นาย ยศพนธแ โตสมตน
11021551 นางสาว มนัสนันทแ สัมฤทธิว์งศแ
11021552 นางสาว ศิริลักษณแ โพธิดา
11021553 นางสาว อุทัยทิพยแ ทิพันธแ
11021554 นางสาว กาญจนา ธงทอง
11021555 นางสาว ฉัตรชฎา ไชยเทพ
11021556 นางสาว นุชนาฎ อาจหาญ
11021557 นาง ปทิตตา ขบวนฉลาด
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11021558 นางสาว นุจรี จนิกาล
11021559 นาง มาลี ทนทาน
11021560 นางสาว ธนกร คุณพฤกษา
11021561 นางสาว ออมขวัญ แสงโชติ
11021562 นางสาว ทิพากร นันตเวช
11021563 นางสาว สุภาวดี ปใกษาสวาง
11021564 นางสาว วิริยา จนัทะการ
11021565 นางสาว พันทิวา อชนนทแ
11021566 นางสาว จฑุามาศ พูลทรัพยแ
11021567 นางสาว ชนาภา ดีบุญมี้ณ้ชุมแพ
11021568 นางสาว วีรนุช แสงสระคู
11021569 นางสาว มณีรัตนแ โคตรศรีวงษแ
11021570 นางสาว อรณัฐ ทันใจ
11021571 นางสาว ศิญาภสัรแ อาจภริมยแ
11021572 นาย ณัฐกานตแ สานนทแ
11021573 นางสาว อํานวยพร บุญประสพ
11021574 นาย ภาณุวัฒนแ ขํากิจ
11021575 นาง นุชนาถ กาบตุม
11021576 นางสาว อารียา คงวงศแเสถียร
11021577 นาย สาคร ปในทะโย
11021578 นางสาว วิภาวดี ศรีคําภา
11021579 นางสาว สุกัลยา สุริโย
11021580 นางสาว เขมิกา พูลสง
11021581 นางสาว ณัฐนิชา ศรีภกัดี
11021582 นางสาว ชลวิภา เอมสุรินทรแ
11021583 นางสาว ขวัญเรือน บุญครอง
11021584 นางสาว จติรลดา วิระสุข
11021585 นางสาว ศศิธร ทองต่ิง
11021586 นางสาว กนกวรรณ งานทนะ
11021587 นางสาว อรุณรัตนแ สิทธิชัย
11021588 นางสาว ศลิษา บุญนอย
11021589 นางสาว ทิพยแสุดา หูแกว
11021590 นาง กันยาพร สมสืบ
11021591 นางสาว ขวัญชนก หงษแกิจ
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11021592 นางสาว ธนาภรณแ ชอซอนกล่ิน
11021593 นางสาว นันทพร เนื้อนิ่ม
11021594 นางสาว เปมิกา ฤทธิง์าม
11021595 นาง วรรณา วันเรืองโชค
11021596 นางสาว ณีรนุช คงทอง
11021597 นางสาว ปิยธิดา กรพันธุแ
11021598 นางสาว เกษศรินทรแ ลานจนัทอง
11021599 นางสาว นภาพร บุตรมหา
11021600 นางสาว พรรณนิดา โกะขุนทด
11021601 นางสาว นันทภคั มีชอบธรรม
11021602 นางสาว ปวียแธิดา โรจนแตระกูล
11021603 นางสาว นฤมล เพียรไลยแ
11021604 นางสาว สุพรรษา จติชู
11021605 นางสาว รุจภิา แกวทอง
11021606 นางสาว ธัญชนก วัชฒันติ
11021607 นางสาว ณัฎฐาภรณแ เหลาประเสริฐ
11021608 นางสาว เครือทิพยแ บํารุงผล
11021609 นางสาว วนิดา โพธิช์ื่น
11021610 นางสาว เสาวณียแ วัชรกิตติวงศแ
11021611 นาย ทศพล สุวภา
11021612 นางสาว คณิตา ผลาทิพยแ
11021613 นางสาว พิราพร นวลแกว
11021614 นางสาว ศุทธิพร สุวรรณมาลี
11021615 นาง ชนกวนันทแ กลางยศ
11021616 นาย ทิวา จนิะการ
11021617 นางสาว นิชารัศมิ์ นามคง
11021618 นางสาว รุงฤดี มุงซอนกลาง
11021619 นางสาว ฐริญชญาภชักแ เจริญ
11021620 นาง ปานชีวา จนัทรคณา
11021621 นาย ฉัตรนที มูลธิสาร
11021622 นางสาว สุวรรณี แสนโคตร
11021623 นางสาว อัจฉรา ผัดกันทา
11021624 นางสาว กุลธิดา ฤทธา
11021625 นางสาว สุนิสา หนูนวล
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11021626 นางสาว วสุพิส เพิ่มพูล
11021627 นางสาว ชรินทรแรัตนแ ใหมเต็ม
11021628 นาง ฐณมน หลวงใน
11021629 นาย ศิวรักษแ ต้ังวงษแสมบัติ
11021630 นางสาว พรรณี สารีสุข
11021631 นางสาว รติพร อินต฿ะพันธแ
11021632 นางสาว กัญญา บุญมา
11021633 นางสาว อุทุมวรรณ ไทยนุกูล
11021634 นางสาว นิชญารัศมแ มโนเจริญ
11021635 นางสาว เกศริน คําควร
11021636 นางสาว ชนัฐปภา วรรณโชติ
11021637 นางสาว บัวแกว แปูนเพชรแ
11021638 นางสาว พิกุลทอง แสนตา
11021639 นางสาว สุปรานี คําขวา
11021640 นางสาว เยาวเรศ ญานะ
11021641 นางสาว วรรณนิสา สีดาแจม
11021642 นางสาว ณัฐฐา สัมมา
11021643 นางสาว วาสินี เฟื่องเมธี
11021644 นาง สุวิมล สุขเจริญ
11021645 นางสาว วิภาวี ปิติฤทธิ์
11021646 นางสาว พิชชาพร คําหนอย
11021647 นางสาว รัตติกาล เจมิรอด
11021648 นาง จริาพร สมาธิ
11021649 นางสาว จริารัตนแ ศรีคลาย
11021650 นาย พิพัฒนแ พจนา
11021651 นางสาว สุภราภรณแ หอมประพันธแ
11021652 นาย พิเชฐ กรีโสภา
11021653 นางสาว สุกัญญา มัน่คงดี
11021654 นางสาว เกษรา เสนสุวรรณ
11021655 นางสาว กนกวรรณ แกวมา
11021656 นางสาว อัยศวรรยแ วรรณเลิศ
11021657 นางสาว จติรลัดดา สิทธิศักด์ิ
11021658 นาย วณัฐ บุตตะราช
11021659 นางสาว ชนิรัตนแ ทองสุข
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11021660 นางสาว ฐิติมา มัน่คง
11021661 นางสาว มาตรฐาน สุหะลา
11021662 นางสาว สุภาพร แนวจําปา
11021663 นางสาว พรพิมล อักษรคง
11021664 นางสาว ปิยะนุช ชูดวง
11021665 นาง วีรยา สําราญจติร
11021666 นางสาว ปิยะมาศ อินทรแไชยศรี
11021667 นาย ชัยรัตนแ ทองเขียว
11021668 นางสาว วิศรุตา ธรรมาเจริญราช
11021669 นางสาว ธนจรรยแ เจริญเยาวแ
11021670 นางสาว จนัจริา โยคุณ
11021671 นางสาว เจนจริา ฝางแดง
11021672 นางสาว พิมพแพร เสนาธรรม
11021673 นาง วันทนา ดวงแกว
11021674 นางสาว เพชรรินทรแ นามบุตร
11021675 นางสาว จริาภรณแ กาวี
11021676 นางสาว ศิรินยา ศรีมงคล
11021677 นางสาว อัชรีญา พูนพาณิชยแ
11021678 นางสาว ภทัราภรณแ ลองฉวน
11021679 นางสาว ปวริศา พรหมบุญ
11021680 นางสาว พัชรพร หานาม
11021681 นางสาว นฤมล บินสุข
11021682 นางสาว อรัญญา ดีรักษา
11021683 นางสาว โสรยา กระชอนสุข
11021684 นางสาว จริาภชัรแ จติกุย
11021685 นางสาว วลัยลักษณแ เกตุประดิษฐแ
11021686 นางสาว ดวงจนัทรแ จําปาทอง
11021687 นางสาว พิมพแณดา ตันแกว
11021688 นางสาว อิสรียแ ปิ่นมุโต
11021689 นางสาว รุงนภา ดวงทวีบุญ
11021690 นางสาว ภรัณยา วงษา
11021691 นางสาว เอื้อมพร พันธแงาม
11021692 นางสาว จริาพร เลยไธสง
11021693 นาง สมฤทัย มีแสงนิล
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11021694 นางสาว ขวัญชนก ชวยพิชัย
11021695 นางสาว สุนันทา ดาดก
11021696 นางสาว ลัดดาวัลยแ พันธุแแกว
11021697 นางสาว หยกสุดา ยนัพิมาย
11021698 นางสาว พัลลดา หลาคําลือ
11021699 นาย ธนากร เนตรเพ็ง
11021700 นางสาว อุทุมพร สังสถิต
11021701 นางสาว สุดากร กมลศรี
11021702 นาย สรศิลป ผินแปร
11021703 นางสาว อภญิญา รุนประพันธแ
11021704 นางสาว เกวลิน ศิริสาคร
11021705 นางสาว นภสันันทแ กลัดหลํา
11021706 นางสาว ชุลีพร จนัทรแนอย
11021707 นางสาว สุนิสา เอี่ยมสําอางคแ
11021708 นางสาว โศภริตา ศิริขวัญ
11021709 นางสาว รัชนก ศรศักดา
11021710 นางสาว ลดาวัลยแ สามฉิมโฉม
11021711 นางสาว นุชรัตนแ วงคแอนุ
11021712 นาย กฤษณะ ศิริปุก
11021713 นาย ศราวุธ ชํานาญเอื้อ
11021714 นางสาว ไอยรา สุภานันตแ
11021715 นางสาว พิราวรรณ ปฺุกหมืน่ไวย
11021716 นางสาว วราลี มูซอ
11021717 นาย ดนุพล ศรีคง
11021718 นางสาว ประภาทิพยแ ชาภธูร
11021719 นางสาว ชิดชนก ธงชัย
11021720 นางสาว ศรีประภา เกตุทับทิม
11021721 นางสาว สาวิตรา โต฿ะยง
11021722 นางสาว อมรรัตนแ อดกล้ัน
11021723 นาย ธนกฤต สินเปรม
11021724 นางสาว อุไรวรรณ ศรีนคร
11021725 นางสาว ธนาวรรณ กันทะ
11021726 นางสาว ฉัตรสุดา คันธะรินทรแ
11021727 นาย กฤษิกร โพธิข์วัญ
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11021728 นางสาว ชนันธร ศิลา
11021729 นางสาว ศิราลักษณแ ไกรทอง
11021730 นางสาว รัตนา จนิดาแกว
11021731 นาง พิกุล เกตุชัยโกศล
11021732 นางสาว ภาวิณี พงษแนัยรัตนแ
11021733 นางสาว อัญญิกา พิศเพ็ง
11021734 นางสาว ปรานอม เมืองอุ฿ด
11021735 นาง กัญณัฏฐแ โสฬสประเสริฐ
11021736 นางสาว กาญจนา เกตุกุล
11021737 นางสาว ผุสรัตนแ ขวัญกุล
11021738 นางสาว เปรมชนก ตายลํายงคแ
11021739 นางสาว สุวนันทแ ผาทอง
11021740 นางสาว เบญจมาภรณแ ยาใจ
11021741 นางสาว ทิวาพร แซหวือ่
11021742 นางสาว ปริสสา เนตรสน
11021743 นาง ดารารัตนแ ตุมเงิน
11021744 นางสาว พิมพา บุญนํามา
11021745 นางสาว นัยภรณแ มูลสาย
11021746 นางสาว จนิตนา พาอีเมง
11021747 นางสาว สุพรรษา สิมลี
11021748 นางสาว เสาวภา หนูชวย
11021749 นางสาว จนิตนา พูลเพิ่ม
11021750 นางสาว ณัฐรุจา ชํานาญราช
11021751 นางสาว จฑุารัตนแ พันรุณ
11021752 นางสาว ศิริภรณแ ศรีโนนงาม
11021753 นางสาว วลัยลักษณแ แกวออน
11021754 นางสาว สุนิสา แกวชัยวงศแ
11021755 นางสาว ธนัชพร คําหอมร่ืน
11021756 นาย สมเกียรติ พลศรี
11021757 นางสาว ดาริกา ลอยเมฆ
11021758 นางสาว นันทแนภสั คําตุย
11021759 นางสาว กรุณา ทรัพยแประดิษฐแ
11021760 นาง กรรณิการแ ใจแกว
11021761 นางสาว ชนิภา พลฤทธิ์
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11021762 นางสาว นันทพร สุขเจริญ
11021763 นางสาว ประภสัสร อินสวาง
11021764 นางสาว เมวดี อาบสุวรรณแ
11021765 นางสาว ณัฐกฤตา ไชยสีดา
11021766 นางสาว วาสนา ตันปิน
11021767 นางสาว วรินทรแยพุา ศรีบุญเรือง
11021768 นางสาว พรธิตา จนัทรแเคร่ือง
11021769 นาง ชมภนูุช ศรีเหรา
11021770 นางสาว จติติมา เยน็สมใจ
11021771 นางสาว พรพิมล ละเภท
11021772 นางสาว รัชฎาพร อยูเยน็
11021773 นางสาว นิด กรางใกล
11021774 นางสาว ธรรมิกา บุญมาชาติ
11021775 นางสาว วาสนา เอมโอฐ
11021776 นางสาว ชลธิชา รุงเรือง
11021777 นางสาว รจนา สาดล
11021778 นางสาว รวีวรรณ กล่ินหอม
11021779 นาง ประภาพัฒนแ ตาแปง
11021780 นางสาว จณัิฐฐา หอมดาวเรือง
11021781 นางสาว ฐิมาพร ศรียาเทพ
11021782 นางสาว ปราณี หินออน
11021783 นาย ธีรยทุธแ สุขศิริ
11021784 นางสาว ปาลิตา รอดรัน
11021785 นางสาว ยพุา จนัทรแหอม
11021786 นาย ฉัตรชัย อนันตะ
11021787 นางสาว โอรัญ โกทัน
11021788 นางสาว ศุภรา ศรีสิริรัตนากร
11021789 นางสาว วิลาวัลยแ พอดี
11021790 นางสาว พรรณทิรา บัวแดง
11021791 นางสาว ปิยรัตนแ พลพิชัย
11021792 นางสาว รัตติกาล นาสูง
11021793 นางสาว พรรณธิมา กสิประกอบ
11021794 นางสาว รุงทิวา อยูสุข
11021795 นางสาว กิระลักษณแ ชุติกาญจนแกุลศิริ
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11021796 นางสาว มณีรัตนแ แสงฤทธิ์
11021797 นางสาว วิยะดา บัวประเสริฐ
11021798 นางสาว วัจนา มาลารัตนแ
11021799 นางสาว สุจติรา ศิริเมืองมูล
11021800 นางสาว กาญจนา ศรีอนันตแ
11021801 นางสาว พรรณทิกา มะรุม
11021802 นางสาว จดิาภา ชัยมงคล
11021803 นางสาว สุทิตา ชุมคําไฮ
11021804 นางสาว กาญจนา ชมโลก
11021805 นางสาว ณภทัชา พัชรชุติโชติ
11021806 นางสาว อมรรัตนแ บุญเพ็ง
11021807 นางสาว กันยา ดวงแกว
11021808 นางสาว ณฐพร ขาเลศักด์ิ
11021809 นางสาว สุนันทรี บัวแกว
11021810 นางสาว กันตแกนิษฐแ หนอจนัทรแ
11021811 นางสาว ยภุาพร เดชครอบ
11021812 นางสาว ซูไรย฿ะ แวกาจิ
11021813 นางสาว ธิดาพร อินทโชติ
11021814 นางสาว นุสรา เข็มทอง
11021815 นางสาว สุพัตรา กําลังเลิศ
11021816 นางสาว ปวัณรัตนแ สีธิ
11021817 นาง วันณิกา ขันทอง
11021818 นาง นวมน แชมชอย
11021819 นางสาว สุรัตนาพร สอนเจตนแ
11021820 นางสาว น้ําฝน กลาจริง
11021821 นางสาว วันศิริ ถิ่นงูเหลือม
11021822 นาย ทนง อินทูฤทธิ์
11021823 นางสาว วาสนา สุวรรณชาตรี
11021824 นางสาว อรวรรณ สามงามเสือ
11021825 นางสาว อรวรรณ จฑุาฤทธิ์
11021826 นางสาว สิริพร บุญญะสัพ
11021827 นางสาว ฉัตรทิพ ไชยวงคแษา
11021828 นางสาว สุริษา ปนคําปิน
11021829 นางสาว ทิพยแวรรณ ดิษฐสาย
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11021830 นาง สุภาภรณแ ทัพพพันธแ
11021831 นางสาว ณิชารียแ เพชรอาวุธ
11021832 นางสาว สาวิตรี พูลธนูน
11021833 นาง วารุณี แซจงั
11021834 นางสาว ขวัญฤทัย จิ้วเล่ียน
11021835 นางสาว เนตรนภา คลายนาค
11021836 นางสาว ทิพวรรณ สิมพันธุแ
11021837 นางสาว พัทธแมน แซโงว
11021838 นางสาว จริารัตนแ ทิพยแวรรณแ
11021839 นางสาว วีราภรณแ อิ่มพราหมณแ
11021840 นางสาว รุศา กันททิพยแ
11021841 นางสาว กัณตแญพัชร พิทักษแพิเศษ
11021842 นางสาว พิมพแลภสั พระงาม
11021843 นาง กฤษณา สังขแจรูญ
11021844 นางสาว สินจยั ศรีปใดถา
11021845 นางสาว ภทัราภรณแ รักธรรม
11021846 นางสาว กนกวรรณ ลองเทพ
11021847 นาย ฐาปกรณแ อุนใจ
11021848 นางสาว พิมพแผกา วีระเสถียร
11021849 นาง มลิกา เรืององอาจ
11021850 นางสาว สุจติตรา สวยสอาด
11021851 นาย บรรจง ทิพยแปใญญา
11021852 นาง อุบลรัตนแ คุณยศยิ่ง
11021853 นางสาว ธนาพร จกัรนารายณแ
11021854 นาย มานิตยแ พันอะนุ
11021855 นาง ปฤษฏี ล้ินบาง
11021856 นาย สุรศักด์ิ สยมชัย
11021857 นาย กิตติ จนัทรแสมาน
11021858 นางสาว กรวรรณ ทองอราม
11021859 นางสาว รัตนา กมลบูรณแ
11021860 นางสาว มเวย ประเสริฐสระนอย
11021861 นาย จติริน วันหิง
11021862 วาที่รอยตรีหญิง วราภรณแ นวบุญ
11021863 นางสาว หทัยชนก บุณยรัตนแ
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11021864 นางสาว ฐิติพรรณ ชมเชย
11021865 นางสาว นิราวรรณ บํารุงธรรม
11021866 นาง พัทธวรรณ สุธารุงเรือง
11021867 นาง พูนศรี สีหาวัตร
11021868 นางสาว จนัทนา ทั่งรอด
11021869 นาง ลัดดาวรรณ ลําแขก
11021870 นางสาว ศิริพร บัวเกตุ
11021871 นางสาว กมลพรรณ ครองสัตยแ
11021872 นางสาว กาญจนา กติกาสติ
11021873 นางสาว ขนิษฐา พรมทอง
11021874 นางสาว ณัฏฐแนรี ศรีใจ
11021875 นางสาว สายสุดา ทองสุ
11021876 นางสาว อารียแรัตนแ จําแมน
11021877 นางสาว วลีรัตนแ วงษแวินิจสร
11021878 นางสาว ธีรนุช พวงเฟื่อง
11021879 นางสาว ชลธิชา เถื่อนสันเทียะ
11021880 นางสาว กาญจนา วงศแนอย
11021881 นางสาว เหมือนฝใน กุลจกัรแ
11021882 นางสาว นัฎฐา อักษรเงิน
11021883 นางสาว สุกัญญา ไตรภาค
11021884 นางสาว อังคณา ถนอมเสียง
11021885 นางสาว พิชชานันทแ ชลภกัดี
11021886 นางสาว วีระธา ตองมิตร
11021887 นางสาว สุทธิดา ไฮคํา
11021888 นาง อรอุมา เรืองจุย
11021889 นางสาว ประภสัสร ปใญญาเครือ
11021890 นางสาว จดิาพร ยิ่งบํารุง
11021891 นางสาว ธณัชชานันทแ บัวสา
11021892 นางสาว วราลักษณแ ไทยศิริ
11021893 นางสาว รักชนก รักลํ้าเลิศ
11021894 นางสาว อัญชลี มังคลาด
11021895 นางสาว เภารําไพ พลายดวง
11021896 นางสาว ผกามาส ไพจติจนิดา
11021897 นางสาว อัญชิสา ชุมหิง
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11021898 นางสาว อรอนงคแ บุตตะ
11021899 นาย ดุสิต ชาติแกม
11021900 นาง ธนันพัชรแ ปิติรัตนฉัตร
11021901 นาง อริสรา พจนแตะคุ
11021902 นาง กรรณิการแ ธิทะ
11021903 นาง ศุภกีร เที่ยงบุญ
11021904 นางสาว คนึง เขียวมี
11021905 นางสาว จริาภรณแ พลวงษา
11021906 นางสาว ศรัญญา แกวดํา
11021907 นางสาว ยพุิน ผาแพน
11021908 นางสาว กัณฑแชุติสรา วรธนณุกรณแ
11021909 นางสาว อังคณา ดวงรัก
11021910 นางสาว สุภาภรณแ ปใญญาแกว
11021911 นางสาว วนิดา วงษา
11021912 นาง สิวพร กล่ินดาว
11021913 นาง อารี สีสุข
11021914 นางสาว ขวัญตา เจริญผล
11021915 นางสาว ราตรี ดอนคํามูล
11021916 นางสาว สายชล ไลไธสง
11021917 นาง พุทธมาศ สายมนตรี
11021918 นางสาว ญาดา ลุสุข
11021919 นางสาว นภทัรแ กองกะมุด
11021920 นาย ศิรสิทธิ์ ปใกกาเวสูง
11021921 นางสาว น้ําฝน ยมนา
11021922 นาย พัชระ ชื่นบาน
11021923 นาย ธนวัฒนแ ณัฐเศรษฐแโสภณ
11021924 นางสาว ลักษณา ริพลชัย
11021925 นางสาว สุชานาฏ กนกหงษแ
11021926 นางสาว วิลาวัลยแ พลายสังขแ
11021927 นางสาว รินทรแวรัท แสนขัด
11021928 นางสาว สุฤทัย สีหาบุตร
11021929 นางสาว พิชชาภรณแ ดาวังปา
11021930 นางสาว สุธิดา วงศแหาญ
11021931 นางสาว สาวิตรี ศรีประเทศ



 - 58 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

11021932 นางสาว ศศิมาพร กาจ฿ุด
11021933 นางสาว วราภรณแ พันธแศรีนวล
11021934 นางสาว ชนิดา โพธิศ์รี
11021935 นางสาว ศิรินันทแ นนทแศิริ
11021936 นางสาว ศิริลักษณแ สุขลํ้าเลิศ
11021937 นางสาว ศศิธร มาเสม
11021938 นางสาว กีรติยา กระแส
11021939 นางสาว อนงคแลักษณแ เสนาวัง
11021940 นางสาว ชญาภา คําถา
11021941 นางสาว อรธีรา สุภามูล
11021942 นางสาว สุธิดา กีสะบุตร
11021943 นางสาว วรรณพร ไชยสัตยแ
11021944 นาย ธนพงศแ พัฒนสิงหแ
11021945 นางสาว จไุรพร ผิวผอง
11021946 นางสาว กัลยาณี หนูขาว
11021947 นางสาว นันทแณภสัสแ ดวงมณี
11021948 นางสาว สุกัลยา เหมทานนทแ
11021949 นาง ปุณิกา เมฆประยรู
11021950 นางสาว ศิรินภา ผลคิด
11021951 นางสาว เสาวนียแ แกวเงิน
11021952 นาง สายฝน มาแยม
11021953 นางสาว ศิริยา ธุระหา
11021954 นางสาว อรสา เพียหลา
11021955 นางสาว กฤษฎาภา บุญอยู
11021956 นาย ธนาวุธ อัญชลีกรณียแ
11021957 นาย คัคนินทแ พรหมราช
11021958 นางสาว สุภาพร จรเสมอ
11021959 นางสาว สุดาพร วินสา
11021960 นางสาว รมิดา พึ่งเพ็ง
11021961 นางสาว เวรินฎาฐแ ทองสุขทา
11021962 นางสาว อาภร จติรักนา
11021963 วาที่้ร.ต.หญิง อนุสรา ภวูงคแผา
11021964 นางสาว วราภรณแ พันทอง
11021965 นาย เสฏฐพงศแ สิงหวิริยะ
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11021966 นางสาว สุกัญญา นนทแตา
11021967 นางสาว จนัทิมา เรืองวงศแ
11021968 นางสาว จธีาภา เนตรแกว
11021969 นางสาว ณัฐธิชา สุขลน
11021970 นางสาว สุุภาภรณแ จนัทรแเทพ
11021971 นางสาว ชลลิสา คําพรมมา
11021972 นางสาว ปรารถนา งามประดับ
11021973 นางสาว สุนิสา ศรชัย
11021974 นางสาว จนัทรแฉาย แสนกาศ
11021975 นางสาว สุจติรา พึ่งจนัทรแ
11021976 นางสาว อุษณา หวาหาบ
11021977 นางสาว ศิโสภา สุวรรณภมูิ
11021978 นางสาว วิรากานตแ อาจสูงเนิน
11021979 นางสาว อุษาศิริ แกวบรรฎฐิ
11021980 นางสาว พรทิพยแ นาครอง
11021981 นางสาว ญาณิศา สมกําลัง
11021982 นางสาว ดาริกา ขวัญอยูถาวร
11021983 นางสาว พิณณแญาภาภสั บุตรสวัสด์ิ
11021984 นางสาว ธัญยธรณแ โรจนแปใญจสิริ
11021985 นางสาว พันนิดา บัวบาน
11021986 นางสาว จฑุามาศ พุมพัว
11021987 นางสาว ณอรรัชชแ ใจคํา
11021988 นางสาว นัดดา ดาวฤกษแภมูิชัย
11021989 นางสาว สุณีพร ฉัตรวิไลลักษณแ
11021990 นางสาว นิสรา ดํารงคแ
11021991 นางสาว อรนุช บุษบาบาล
11021992 นางสาว รมยแธิรา บุสภาค
11021993 นางสาว ชมพูนุท วัฑฒนาธร
11021994 นางสาว ปาริฉัตร เมืองแกว
11021995 นางสาว หทัยรัตนแ จนัทรแหอม
11021996 นางสาว ชไมพร มาศธนานันตแ
11021997 นาง จริาภรณแ จนัทรแงาม
11021998 นางสาว กัญญาณัฐ สวนนอก
11021999 นางสาว สุนิศา รกไพร
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11022000 นาง ธนวรรณ ไขรักษแ
11022001 นางสาว สุภาภรณแ ราตรีโชติ
11022002 นางสาว ธิติยดา วรสาร
11022003 นางสาว ติณณแพิมญชุแ เตชเลิศธนานนทแ
11022004 นางสาว ปใญญณัท สมณะ
11022005 นางสาว อรุณรัตนแ โพบุญเรือง
11022006 นางสาว ขวัญใจ เพียราด
11022007 นางสาว สันธิยา จนิตวรธรรม
11022008 นางสาว สุขสันต์ิ นิยมวัน
11022009 นางสาว รมิลตา ยพัไพศาลกุล
11022010 นางสาว ทัศวรรณ จติรบําเพ็ญ
11022011 นางสาว วรินทรแธิรา หลอดอาสา
11022012 นางสาว มาฆวดี เสาเวียง
11022013 นางสาว อมีณา อินศรีเชียงใหม
11022014 นางสาว พิตรนรินทรแ ทิพยแฝใ้น
11022015 นางสาว เบญจวรรณ นาสมนึก
11022016 นางสาว วิลาวัลยแ พรหมมา
11022017 นางสาว เรนุมาศ เทียบกลึง
11022018 นางสาว จนัทรแฉาย เฮงสิ
11022019 นางสาว สุพัตรา สุพรรณกลาง
11022020 นางสาว จฑุามาศ จงแพทยแ
11022021 นางสาว ชุณหกาญจนแ อินทรแปรุง
11022022 นางสาว วาสนี ลําถึง
11022023 นางสาว ธัญยธรณแ ภคัวัฒนแสถิตพร
11022024 นาง ทัศนียา ออนนอม
11022025 นางสาว สุพัตรา ทวีสุข
11022026 นางสาว สายสมร สุบินนะราช
11022027 นางสาว อนุธิดา เนิดนอย
11022028 นางสาว รัศมี แขขุนทด
11022029 นางสาว จารุวัลยแ สัตยแมาก
11022030 นางสาว อธิชนันทแ สิงหราช
11022031 นางสาว สกุลรัตนแ แซต้ัง
11022032 นางสาว ชนัญรินทรแ จติตแสม
11022033 นางสาว ชุติมา พลทยาน
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11022034 นางสาว มลิวัลยแ พวงสมบัติ
11022035 นางสาว สรัญญา กรมขันธแ
11022036 นางสาว บรากีส หะยตีาเยะ
11022037 นางสาว จนัทรแจริา อินเสนียแ
11022038 นางสาว อรพิมพแ ทองดี
11022039 นาง ปใณพร โคตรมงคล
11022040 นางสาว พัชนา ชูชวย
11022041 นางสาว ณัฐจติรา คําชมภู
11022042 นางสาว อัญธิชา ดุงสูงเนิน
11022043 นางสาว อชิรญา คําปูนเปรียบ
11022044 นางสาว พรรณทิภา ชูชื่น
11022045 นางสาว ศรัณยแพร ตะติชลา
11022046 นาย ดิลก ขันทยศ
11022047 นางสาว อําพรพันธุแ เคหะรุณ
11022048 นางสาว ลัดดา ดีเพียร
11022049 นางสาว ธนภร กล่ันเปา
11022050 นางสาว รมิดา ทวีถาวรไท
11022051 นางสาว สุมลฑา เกล้ียงกลม
11022052 นางสาว บุษณียแ แสนธรรม
11022053 นางสาว สุนันธา มานอย
11022054 นาง ชุติมณฑนแ ทองสุข
11022055 นางสาว จารุวรรณ มหาวัน
11022056 นางสาว อภรัิตนแ สุภาพ
11022057 นางสาว ศิริพร พะนิรัมยแ
11022058 นางสาว ศิริษา บัวภา
11022059 นางสาว พรเพ็ญ วระภมูิ
11022060 นาง ปิยะฉัตร เนียมสําโรง
11022061 นางสาว กาญจนา จนัต฿ะแกว
11022062 นางสาว รัตนา เกิดอาย
11022063 นาง นิลาวรรณ ไขศรี
11022064 นางสาว สุทธิดา สลีบุญ
11022065 นางสาว ศศิธร เยน็ใจ
11022066 นางสาว กมลพร คําคูณเมือง
11022067 นางสาว ศิริพร บุงจนัทรแ
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11022068 นางสาว วรรณวิสาขแ จนัทรแสมัย
11022069 นางสาว ทัชชกร สุขวัฒนแ
11022070 นางสาว เบญจวรรณ สุวรรณกุล
11022071 นางสาว พิมพิไล บุญใจวงศแ
11022072 นางสาว วิไลวรรณ พันชารี
11022073 นางสาว เนตรนภา บุญชัย
11022074 นางสาว วรรณภา แกววงคแ
11022075 นาย จกัราวีรแ มีบุญ
11022076 นางสาว กาญจนา กิ่งลางสาด
11022077 นางสาว อุษา ทองแพง
11022078 นางสาว ภทัราพร ขจรกลํ่า
11022079 นางสาว นาถวีณา อัศวตระกูลศรี
11022080 นางสาว เสาวลักษณแ มังสวัสด์ิ
11022081 นาย อนุสรณแ สุวรรณพานิช
11022082 นาย ศักรินทรแ แสวงเจริญ
11022083 นางสาว ปิยธิดา ลาดเสนา
11022084 นางสาว บริรักษ ปใญญาชาญสิริ
11022085 นาง สุขทาพร แกวประเสริฐ
11022086 นางสาว ดลยา หอมสมบัติ
11022087 นางสาว ปิยะบุตร ทองผดุง
11022088 นางสาว ศุภานัน ชินวงคแ
11022089 นางสาว เปมิกา สิริสืบ
11022090 นางสาว จริาภรณแ ออนสําอางคแ
11022091 วาที่รอยตรีหญิง ชุติกาญจนแ โมรานิล
11022092 นางสาว อัญชลีพร จนัทรแโสม
11022093 นางสาว ปพิชญา แกวกอง
11022094 นาย ชากรณแ มวงนางรอง
11022095 นาง ธรรมรส หอมเฮา
11022096 นางสาว อนงคแ วงศแมณี
11022097 นางสาว พัทธแธีรา อุทัยพรม
11022098 นาง สุพรรษา สีมาพันธุแ
11022099 นางสาว ธิดาวรรณ สพานทอง
11022100 นางสาว ปิยนุช โยวะผุย
11022101 นางสาว พิจติรา พัฒนาพาณิชยแ
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11022102 นางสาว อาทิตยา เล่ือนฤทธิ์
11022103 นางสาว นวลอนงคแ กุลสอนนาน
11022104 นาง ภรภทัร ขาวจตุัรัส
11022105 นางสาว วรัชยา ทิพประเสริฐ
11022106 นางสาว วริทธิน์ัณธแ พรมสุพรรณ
11022107 นาย อาทิตยแ วังใจ
11022108 นาย ภริายุ กิตติอุดมสุข
11022109 นางสาว ปทิตตา ยงัพลอยเจริญ
11022110 นางสาว นิตยแนภา นาคบุตร
11022111 นางสาว วรรวิสา สมตัว
11022112 นาย ณัฐวิชชแ กัลปดก
11022113 นางสาว รสริน บุญคลาย
11022114 นางสาว เจนจริา ถาจอมใจ
11022115 นางสาว แจมใส ลามคํา
11022116 นางสาว ญานิภา เสริฐวาสนา
11022117 นางสาว เกษสุดา ชุมใจ
11022118 นางสาว นฤมล นุนทองหอม
11022119 นางสาว ทัศณีวัลยแ สุกันยา
11022120 นางสาว ณัชชา วรรณจติรแ
11022121 นางสาว กนกวรรณ รักสัตยแ
11022122 นางสาว กาญจนา ชนะภยั
11022123 นางสาว วรรณวิษา รอนยทุธ
11022124 นางสาว มัลลิกา คงเจริญ
11022125 นางสาว นุชนาฏ ตันตา
11022126 นางสาว รัชฎาภรณแ สายสังขแ
11022127 นางสาว จนัทรแจริา โพธิเสน
11022128 นาย นกานตแ สิงนวน
11022129 นางสาว อภฤิดี พอชมภู
11022130 นางสาว ธนัชพร ไชยพิเดช
11022131 นางสาว ศิริพร ทักคุม
11022132 นาง ทับทิม โยคณิตยแ
11022133 นางสาว รพีพรรณ แข็งขัน
11022134 นางสาว อัญชลี เงินคําคง
11022135 นางสาว สุภาวดี รอดเพชร
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11022136 นางสาว กนกรัตนแ แสนยากรณแ
11022137 นางสาว วศินี ปานแดง
11022138 นางสาว อรพรรณ ปุลันรัมยแ
11022139 นาง อําภา ชวนงูเหลือม
11022140 นาย อธิชาติ ศรีฤทธิต์า
11022141 นางสาว ภาวิณี เรือนนาค
11022142 วาที่้รอยตรี้หญิง ชอทิพยแ นิยะนุช
11022143 นางสาว รวิวรรณแ ภูแยม
11022144 นางสาว เจริญรัตนแ ตุมทอง
11022145 นางสาว สุพรรษา ศรีสุวรรณแ
11022146 นางสาว สยามล แกวเมืองนอย
11022147 นางสาว สุกัญญา ชาดไชย
11022148 วาที่รอยตรีหญิง อรทัย อยูศรี
11022149 นาย ทศมาศ สาดสิน
11022150 นางสาว วิภาณี ครองไตรเวทยแ
11022151 นางสาว ศิรภสัสร ศิริมงคล
11022152 วาที่รอยตรีหญิง วิรุณาทิตยแ อุดม
11022153 นางสาว ฉันจรรยแ ยอดคํา
11022154 นางสาว อชิรญา เจาะดี
11022155 นาง พูลทรัพยแ บัวจนัทรแ
11022156 นาย วราพล เปรินกุล
11022157 นางสาว สุกัญญา พลายยงคแ
11022158 นางสาว ไพลิน สีมิงาม
11022159 นางสาว ภทัรานิษฐแ ทองหาว
11022160 นางสาว ชนิตา นพรัตนแ
11022161 นาง รุงนภา ยนืยาว
11022162 นางสาว วรัชญา ใสเหล่ียม
11022163 นางสาว สุพิชญนันทแ เครือทอง
11022164 นางสาว กิตติรัก เกียรติศักด์ิศิริ
11022165 นางสาว ปิยธิดา เหล็กใหล
11022166 นาย ศราวุธ คําพุม
11022167 นางสาว ศศิธร สุตพันธแ
11022168 นางสาว จตุรพร รัตนมันตาคม
11022169 นางสาว มัณฑนา จนัทรุมาศ
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11022170 นางสาว ภทัรา เรืองเที่ยง
11022171 นางสาว พรระวี พงษแมา
11022172 นางสาว พิมลรัตนแ มาขวา
11022173 นางสาว ปภญิญพัทธแ แกนจนัทรแ
11022174 นาง กาญจนา กันทวัง
11022175 นางสาว เนาวรัตนแ เกิดสมนึก
11022176 นางสาว อติพร เดชกลา
11022177 นางสาว คชาภรณแ คชเดช
11022178 นางสาว รุงลาวัลยแ ปใญจนิะ
11022179 นางสาว กัญญรัตตแ หนูคล้ิง
11022180 นางสาว สุพรรษา เหมือนอินทรแ
11022181 นาง อารียา เพชรรัตนแ
11022182 นางสาว ชฎาพร พรเวชอํานวย
11022183 นางสาว พิชญแชนก การุณยแสกุลกิจ
11022184 นางสาว ปวีณกร จรมัง่นอก
11022185 นางสาว กิจมาศ ฤทธิอา
11022186 นางสาว นาฏอนงคแ ราวงษแ
11022187 นางสาว สาริศา ทิตยวงษแ
11022188 นางสาว สุภาภรณแ สิริธร
11022189 นางสาว ขันแกว พอครวงคแ
11022190 นางสาว อริยาภรณแ สอนวิจารณแ
11022191 นาง ธนิตดา ภสีูดิน
11022192 นางสาว ธีรชล ปในต้ือ
11022193 นาย ปุณยวีรแ เตชะอําไพ
11022194 นาย รังสฤษฎแ เรียนทอง
11022195 นางสาว ทานตะวัน แกนคูณ
11022196 นาง ชญานี ใบยา
11022197 นางสาว ปฐมาวดี วงษาภกัดี
11022198 นางสาว นวลศรี ลาภสุรพรชัย
11022199 นางสาว กัญญา บุญมี
11022200 นางสาว เพ็ญนภา สระทองเติม
11022201 สิบตํารวจตรี ภรัณยู อุทธะวงศแ
11022202 นางสาว วิยดารัตนแ ภูทับทิม
11022203 นางสาว จารุวรรณ วังซาย
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11022204 นางสาว ศิรินภา หนอคํา
11022205 นางสาว ปใทมา ทองสุก
11022206 นางสาว ลัดดา จนัทัด
11022207 นางสาว นุศรา มะนุภา
11022208 นางสาว รจนา ไผตง
11022209 นางสาว ฉัตราภา ยะรังวงษแ
11022210 นางสาว นางสาวนิลันดร แสงสวาง
11022211 นางสาว พัชรินทแ หาญจริง
11022212 นางสาว จฑุาภรณแ หาญพรหม
11022213 นางสาว ธนินทแธร นนทแตา
11022214 นางสาว หนึ่งฤทัย โยงกู
11022215 นางสาว รอกีเย฿าะ หะยดีาโอะ
11022216 นางสาว ณัฐกมล แสงคีนี
11022217 นางสาว วีรปริยา วรัญโุูวีรพงษแ
11022218 นางสาว กรณแทิพยแ ทานให
11022219 นางสาว อรวรรณ พลที
11022220 นางสาว รักชนก กันมะโณ
11022221 นางสาว ศรัญญา พรมทะนา
11022222 นางสาว สุนี หวัดแทน
11022223 นางสาว รินดา อุคํา
11022224 นาย ปิยะฉัตร บุญประกอบ
11022225 นางสาว บานชื่น ยรุะไพร
11022226 นางสาว ขวัญชนก หวังผดุงเกียรติ
11022227 นาง ประภสัรินทรแ มุสิกรักษแ
11022228 นาง ธัญจริา ลุนภงูา
11022229 นาย คณิศร ดอกแกวดี
11022230 นางสาว เบญจภรณแ วิริยะกิจ
11022231 นางสาว รมยแนลิน พรหมเลข
11022232 นางสาว ชญาดา โสภาศรี
11022233 นางสาว จริาภรณแ ดวงอานนทแ
11022234 นางสาว รสสุคนธแ ไชยวงศแ
11022235 นางสาว นุชรี พรมออน
11022236 นางสาว เบญจวรรณ ยะกเอน
11022237 นางสาว เนติมา โปรงฟูา
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11022238 นางสาว พิชญา รัตนรังษี
11022239 นาย ศิวบดินทรแ เวชบรรพต
11022240 นางสาว ปวีณา ทรัพยแนิมิตร
11022241 นางสาว วิรัชณา ดรพรมยุง
11022242 นางสาว สิรินยา ลานเหลือ
11022243 นางสาว อมรรัตนแ ทัดศรี
11022244 นางสาว ชัชชญา พลดาหาญ
11022245 นาง สิริยาพร แสงฮาด
11022246 นางสาว กุสุมา เนขุนทด
11022247 นางสาว กมลชนก คํากลาง
11022248 นางสาว ขนิษฐา บริบูรณแ
11022249 นางสาว เฉลิมพร ทองคํา
11022250 นางสาว อังสุมาลิน มีษา
11022251 นาง ภทัรวดี ศรีกุลิ
11022252 นางสาว นิตยา รักคํามุล
11022253 นาย กฤษดา เรืองบวรเกษ
11022254 นางสาว ลลิตา เหลาแกว
11022255 นางสาว พิมพิศา แสวงทรัพยแ
11022256 นาง ปราณี ทองแกว
11022257 นางสาว จรินพร สอนดี
11022258 นาย วินิจ ประดา
11022259 นางสาว สายใจ แสนจุม
11022260 นาย เพชรชรินทรแ ศรีชาติ
11022261 นางสาว ปาริชาต เชื้อเต฿อะ
11022262 นางสาว สุกัญญา ทองสมุทร
11022263 นางสาว สรรษณี คงออน
11022264 นางสาว ธิดารัตนแ กาวิละมูล
11022265 นาย ธิเบต เพชรไชโย
11022266 นางสาว ณภชักมล วิชาธิคุณ
11022267 นางสาว รุงฤดี สมนึก
11022268 นางสาว ศรัญยา ดํานาคแกว
11022269 นาย ้ืวิโรจนแ บุญแกว
11022270 นางสาว อุษา จํานงคแภกัด์ิ
11022271 นางสาว วลัยพร สิงหแจนัลา
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11022272 นาย สุภคั ลางคุลเสน
11022273 นางสาว สิริภทัร ลัมวุฒิ
11022274 นางสาว ปรารถนา จลุลนันทแ
11022275 นางสาว เพชรรัตนแ บุญเรือง
11022276 นางสาว รวิวรรณ พุทธเจริญ
11022277 นาย อัคเดช คําปูอ
11022278 นาง ปริยากร บุตรสมบัติ
11022279 นางสาว รุงอรุณ บุญเรือง
11022280 นางสาว ขวัญฤทัย คงอยูดี
11022281 นางสาว ธํญชนก ศิริพันธะ
11022282 นางสาว สุวิกรานตแ ศรีวรรณา
11022283 นางสาว จริยา แมนศิริ
11022284 นางสาว พวงทอง ศิลาไหล
11022285 นางสาว อัจฉราภรณแ เสมคํา
11022286 นาง กัลยา ไชยมุณี
11022287 นาง ปรียวิชญา ดวงลังกา
11022288 นางสาว สุธีกานตแ สะอาดเอี่ยม
11022289 นางสาว ณัฐกฤตา ยะไวยแ
11022290 นาง นุชจรินทรแ เกตุสิน
11022291 นางสาว รวิสรา คําปาน
11022292 นางสาว จฑุามาศ นิลโคตร
11022293 นางสาว ชุมพร พอยนัตแ
11022294 นางสาว ณัฐมน อนงคแรักษแ
11022295 นางสาว นฤพร สมบูรณแ
11022296 นางสาว อรุณี กุฎสําโรง
11022297 นางสาว กนกวรรณ พรหมจนิดา
11022298 นางสาว มาลินี เขียวสําริด
11022299 นางสาว พิจติรา บุญมาก
11022300 นาง สุรียแพร ธิสาร
11022301 นางสาว อัจฉรา ตาทิพยแ
11022302 นาง ธนิภา บุณยธนาโชค
11022303 นางสาว สุธาสินี เชื้อสะอาด
11022304 นางสาว ปาวิพรรณ แดงต๋ี
11022305 นาง กรรณิการแ จนิะโตง
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11022306 นางสาว พรพิมล กุลวงศแ
11022307 นางสาว วนิดา ดวงประภา
11022308 นางสาว ตีรณา สมศรี
11022309 นาย ธวัชชัย ประสงคแสัน
11022310 นางสาว กฤตยา แกวอยู
11022311 นางสาว พิมพแพร เวียงนาที
11022312 นางสาว อาริษา ดอกบุญนาค
11022313 นางสาว วิไลพร มูลหลา
11022314 นาง บุณฑรา อมรสถิตยแ
11022315 นางสาว กฤตติกา ผิวมะลิ
11022316 นางสาว เสาวนียแ อนุกูลประดิษฐแ
11022317 นางสาว พิมพแประภา รอยเงิน
11022318 นางสาว จรีวรรณ โอฬารตรีรัตนแ
11022319 นางสาว อภสันัชศแ ยะราช
11022320 นางสาว ศุภนัส ฟใกชาง
11022321 นางสาว ไพลิน จเูปีย
11022322 นาง ธันยพร สุบรรณพันธแ
11022323 นางสาว สุกัญญา เอาหานัด
11022324 นางสาว วรญา โกพลรัตนแ
11022325 นางสาว วิมลรัตนแ สมพงษแ
11022326 นางสาว วรรณิศา ตันประดับสิงหแ
11022327 นาย ธภทัร ธนตันติโสภณ
11022328 นาย อนันทวุฒิ สืบเลย
11022329 นางสาว จารุวรรณ การรัตนแ
11022330 นางสาว สรอยทิพยแ ทนเหมาะ
11022331 นาย ชนกานตแ พยงคแศรี
11022332 นางสาว รัชฎาพร ครองแกว
11022333 นางสาว กันตแกนิษฐแ แคลวทัย
11022334 นางสาว วีรภา ประอินทรแ
11022335 นางสาว ราศรี ดันงา
11022336 นางสาว กมลชนก จลุฬา
11022337 นางสาว สิริพรรษา คําหลา
11022338 นางสาว ประวีณมัย สีแสด
11022339 นางสาว ณฐอร แดนศิริ
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11022340 นางสาว กันตแณยานันทแ สุทธมาตยแ
11022341 นาง นัฐติยา จนัทรแศรีทอง
11022342 นาง เมธาวี ดวงมณี
11022343 นาย คนิตกูล ไมเศรา
11022344 นาย ณัฐวุฒิ คนตรง
11022345 นางสาว สมคิด โยโส
11022346 นางสาว ชมัยแพร รักษาวงศแ
11022347 นางสาว ศมณวรรณ คชกูล
11022348 นางสาว สุชาดา ดวงมณี
11022349 นาง ไพริน ใครลัดดาลแ
11022350 นางสาว กฤตธีรา แนนพิมาย
11022351 นางสาว ธัญภา ญาณพงษแ
11022352 นางสาว ทิพวรรณ บุญคุณ
11022353 นางสาว สุภาวดี โสสีดา
11022354 นาง เปรมมิกา อนุวรรัตนแ
11022355 นาย อลงกรณแ พฤทธิสาริกร
11022356 นาง สุดารัตนแ คงแกว
11022357 นางสาว สุพัฒนแตรา ละอองทอง
11022358 นาง สุภกัดี ดวงแกว
11022359 นางสาว วริศรา นระโต
11022360 นาย มาโนช ไชยรัตนแ
11022361 นางสาว รัตนพร จนัทรแเจริญ
11022362 นางสาว อภญิญา ธรรมดิษฐแ
11022363 นางสาว หนึ่งฤทัย เตชะสาย
11022364 นางสาว ณัฐพร รักษมาตา
11022365 นางสาว กัญญารัตนแ สหัสสุขมัน่คง
11022366 นางสาว ลัดดาวัลยแ ปในสุข
11022367 นาย สุพจนแ วงษา
11022368 นางสาว เนตรนภา สุขมาก
11022369 นางสาว ดวงพร บุญเจริญกิจกุล
11022370 นางสาว ชนะจติร ขาวดา
11022371 นางสาว จนัทรแจริา นวลวัฒนา
11022372 นางสาว พรพิมล พงษแโสภณ
11022373 นาย ประจกัษแ สอนเจริญ
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11022374 นางสาว ปราณิศา หงษแสนั่น
11022375 นางสาว เสาวนียแ สีละออง
11022376 นาย เกียรติศักด์ิ สุขเจริญ
11022377 นางสาว นันทแนภสั สินสุข
11022378 นางสาว ณัฐดา วงศแจนัทรแ
11022379 นางสาว จารุวรรณ วิเศษการ
11022380 นางสาว สุจนิันทแ คันธิก
11022381 นางสาว อัมพวัน โตโล
11022382 นางสาว นพรัตนแ สารีวงษแ
11022383 นางสาว พรรษา ฉิมมา
11022384 นางสาว จรินุช วรรณศรียพงษแ
11022385 นางสาว จนัทิรา นําสนองวงศแ
11022386 นางสาว วนิดา สาลิมิน
11022387 นางสาว พัชราภรณแ พุกบัวบาน
11022388 นางสาว วนิดา พูนผล
11022389 นางสาว นริศรา เฉลิมโรจนแ
11022390 นาง สุกัญญา ทองคํา
11022391 วาที่รอยตรีหญิง พิชยา แสนหาญ
11022392 นางสาว เบญจวรรณ สุตะวงคแ
11022393 นางสาว รําไพพรรณ โทบุรี
11022394 นางสาว โชติรส คนไหว
11022395 นางสาว ทิพยแวลัย สุทธิทรัพยแ
11022396 นางสาว กาญจนา เรืองดี
11022397 นางสาว กมลวรรณ ทวมทอง
11022398 นางสาว นภาพร แกนชัยภมูิ
11022399 นางสาว ชญานแณันทแ ฉิมกิตินันทแ
11022400 นางสาว วราภรณแ สีแกวนิตยแ
11022401 นางสาว เมทินี เตวิชชะนนทแ
11022402 นางสาว กุสุมา ชาสุวรรณ
11022403 นางสาว ทิชา คํามา
11022404 นาย นิติ แยมพันธุแ
11022405 นางสาว ณัฐชานันทแ ปใญญา
11022406 นางสาว ฌัฏณัญชแ เขมกลม
11022407 นางสาว สุกัณญา โกจิ๋ว
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11022408 นางสาว อัญชนา แทนโป
11022409 นางสาว ศุทรา ศรีทิน
11022410 นางสาว ดวงรัตนแ จรัสสมบูรณแสุข
11022411 นางสาว จริาภรณแ แซอื้อ
11022412 นางสาว ปิ่นมณี หนูเจริญ
11022413 นางสาว พัชรกฤตยา รัตนพร
11022414 นางสาว ภณิดา ศิริเพ็ชร
11022415 นางสาว กิตติยา จําใจ
11022416 นางสาว ดลนภา เปลงสอาด
11022417 นางสาว วิภาวดี บัวดวง
11022418 นางสาว เบญจมาพร ราชศิริผลิน
11022419 นางสาว วิจติรา นะศรีพันธแ
11022420 นางสาว มินตรา บุรีแสง
11022421 นางสาว จารุวรรณ หนอทิม
11022422 นางสาว สุชาดา พรมเมือง
11022423 นางสาว สุภาวดี สุขลอม
11022424 นางสาว ปาวีณา นาทะสัน
11022425 นาง ศันสนียแ พรมมงคล
11022426 นาย จติรทิวัส จติติพร
11022427 นางสาว อรทัย สิงหแอุดร
11022428 นางสาว พิมพแชนก อินนอย
11022429 นาง กวิสรา เจริญสุข
11022430 นางสาว ณัฏฐแชุดา สุขสม
11022431 นางสาว ฐิติมณฑแ ปานแกว
11022432 นางสาว มณีรัตนแ เจริญใจ
11022433 นางสาว เพชรรัตนแ คํามุข
11022434 นางสาว วลัยพร ใจสืบจร
11022435 นางสาว ขนิษฐา นอมรอด
11022436 นางสาว ยมลธรณแ กันภยั
11022437 นางสาว เพราพิลาส สัมพันธสิทธิ์
11022438 นางสาว ณฐมน ธนนัฐกุล
11022439 นางสาว จรีนันทแ คนปูอม
11022440 นางสาว วรรณิต อุบล
11022441 นางสาว พรพิมล เวชกามา
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11022442 นางสาว กรรณิการแ พุมพูลสวัสด์ิ
11022443 นาง วีรวัลยแ พรหมเทพ
11022444 นางสาว ภรีดา ศิลปชัย
11022445 นางสาว อรวรรยา ต฿ะเอย
11022446 นางสาว วิภา รสหอม
11022447 นางสาว ปนัดดา เจมิภกัดี
11022448 นางสาว ปรียวัลยแ คงเจริญ
11022449 นางสาว ณัฐนันทแ วรนาม
11022450 นางสาว สุภาพร พูลเพิ่ม
11022451 นางสาว มาริษา ประจทุรัพยแ
11022452 นาง สุพรณียแ เสารแพูล
11022453 นางสาว ปุณยนุช เปรมพล
11022454 นางสาว ปรียาภา วงคแเต็ม
11022455 นาง เนตรนภา หอมกระแจะ
11022456 นางสาว ศิริวิภารัตนแ อินทอง
11022457 นางสาว นิชาภา มูลตรีภกัดี
11022458 นางสาว นิรภฎั ใหญปราม
11022459 นางสาว นิลุบล ยนิดียม
11022460 นางสาว เบญจวรรณ รักษาวงคแ
11022461 นาย ปานศิริ มัน่ธัมมา
11022462 นางสาว ตรียานุช ชุมภวูรณแ
11022463 นางสาว สุชานันทรแ มัน่วงศแ
11022464 นางสาว นัฏฐิกา ทองภบูาล
11022465 นางสาว ณิชรัตนแ ยานะ
11022466 นาย ธนิสสร ร่ืนสุคนธแ
11022467 นางสาว ศิริจรรยา ชูเรือง
11022468 นางสาว วิภาดา เมนทอง
11022469 นางสาว สุนันทภรณแ บุญรวม
11022470 นาย สถาพร สุวรรณพรม
11022471 นางสาว จรัิชญา ครุฑดํา
11022472 นางสาว ปรางทิพยแ แพทยแมะลัง
11022473 นางสาว ศิรินทรา พัฒบุบผา
11022474 นางสาว ศิริวรรณ ชาวพงษแ
11022475 นาย ธีระพล เปี้ยสุยะ
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11022476 นางสาว สุนิสา เหมราวงคแ
11022477 นาย สิทธิศักด์ิ หองแซง
11022478 นางสาว อภริดี ปานมณี
11022479 นาง กรรณิการแ อนุไวยา
11022480 นางสาว นงนภสั ลําน้ําเที่ยง
11022481 นาย อุกฤษฏแ แสงเพชร
11022482 นางสาว ดวงพร เทียนแสง
11022483 นาง อัจฉรา อาจขํา
11022484 นางสาว ศุภลักษณแ สุขแกว
11022485 นางสาว อรุณรัตนแ เพ็ชรเตือน
11022486 นางสาว สังวาลยแ ไชยวังเยน็
11022487 นางสาว ทิฆมัพร หลาวทอง
11022488 นาง ศิรินันทแ บุญขาว
11022489 นางสาว ศรีสุณา สะมะแอ
11022490 นางสาว เรืองรัตนแ ดวงไขษร
11022491 นางสาว จฑุารัตนแ ชูทอง
11022492 นางสาว นาตยา ทรัพยแสิงหแทอง
11022493 นางสาว นราศิริ เขียวออน
11022494 นางสาว ฟูาใส อัครเวชญากุล
11022495 นางสาว ชาลินี ขุนชู
11022496 นางสาว วรรทนา รอดรัศมี
11022497 นางสาว สุภาพร อึ้งวิเชียร
11022498 นางสาว นทิตา ตอรัตนวัฒนา
11022499 นาย ธนภณ กุนกันไชย
11022500 นางสาว รอกีเยาะหแ สาแล฿ะ
11022501 นางสาว นิชาภา ปิ่นเทศ
11022502 นางสาว วรัญญา รักชาติ
11022503 นางสาว วรรณวิษา แสทอง
11022504 นางสาว ฉันทพิชญา ผสมวงศแ
11022505 นาย สุนัย บุญคุณ
11022506 นางสาว วัชราภรณแ อนันตกุล
11022507 วาที่รอยตรีหญิง ฐิตาวรรณ พิโยค
11022508 นาง อรประภา อินแกว
11022509 นางสาว เดือนเพ็ญ แกวมา
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11022510 นางสาว อนรรฆวรรณ คะสุดใจ
11022511 นางสาว บุณญรัศมิ์ พระมอญ
11022512 นางสาว จฑุามาศ กวางทุม
11022513 นางสาว พัชรินทรแ สมทรง
11022514 นางสาว อุษา ต่ันปิน
11022515 นางสาว ไอยริณ ปานมัง่ค่ัง
11022516 นางสาว ชนากานตแ มิสุด
11022517 นาย ชัยณรงคแ แยมเมลแ
11022518 นางสาว ศิริวรรณ เชาวแโคกสูง
11022519 นางสาว สุทธิดา แกวศรีนวม
11022520 นางสาว อรญา เพชรทองเกล้ียง
11022521 นางสาว ปาริชาติ ปราสาททอง
11022522 นางสาว ธัญชนก สุทธิวัฒนะ
11022523 นางสาว อนุสรณแ ยนืยง
11022524 นางสาว กัญธิยาพร พุทธิสา
11022525 นาง ชินรัตนแ เกตุสิน
11022526 นางสาว นริศรา นาคสุขศรี
11022527 นางสาว วัชราภรณแ อยูพันธุแ
11022528 นาง โสภาภรณแ สืบสําราญ
11022529 นาง นนทนี สินธุไสย
11022530 นางสาว อมรรัตนแ ใจตรง
11022531 นาง วิชญาดา ภนูี
11022532 นางสาว วันทนียแ จี๋เอย
11022533 นางสาว สุวิมล มัคจติรแ
11022534 นางสาว ขวัญชนก มณฑา
11022535 นางสาว ตะวัน เรืองรัตนแ
11022536 นางสาว ปิยวรรณ อาชาพล
11022537 นางสาว เบญจวรรณ คําลือ
11022538 นางสาว กัญญแชยากุล ภูจนี
11022539 นาย สุมิตร แจะไธสง
11022540 นางสาว จริญญา วินทะไชย
11022541 นางสาว กุสุมายแ เกตุแกว
11022542 นางสาว พัชรา การิยา
11022543 นางสาว ทัศนียแวรรณ ชุมขวัญ
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11022544 นางสาว ธัญภา ตนประสงคแ
11022545 นางสาว พรพิรุณ จนัทรแเชื้อ
11022546 นาง เมตตา มาเผ่ือน
11022547 นางสาว สีวิไลยแ ภกัดีเขียว
11022548 นาง ปวีณา แมดพิมาย
11022549 นางสาว เสาวลักษณแ สอิ้งทอง
11022550 นาย ภาณุวัฒนแ อาจโยธา
11022551 นางสาว เพลินตา สิงหแโต
11022552 นางสาว กาญจนแหทัย ถนอมพันธแ
11022553 นางสาว กนกวรรณ นามสุโพ
11022554 นางสาว จรินพร ภมูินิยม
11022555 นางสาว สุนิตรา กัณหา
11022556 นาง ณัฐกัญญา บุญเทพ
11022557 นางสาว ธันฐภทัรแ ไมงาม
11022558 นางสาว ณัชชารียแ นิธิสินพุฒิชัย
11022559 นางสาว สุปานี สุวรรณศรี
11022560 นางสาว สุภาวดี กิ่งยอด
11022561 นาย ธีระสีหแ ศรีแกว
11022562 นาง สาธนี เอกวงษา
11022563 นางสาว พรรณเพ็ญ นอยหมอ
11022564 นางสาว เกศราภรณแ กานใบยา
11022565 นางสาว วณิชยา ขานเกตุ
11022566 นางสาว กาญจนา อาชีวะ
11022567 นางสาว อรชา ใจบุญ
11022568 นางสาว จนัทรแเพ็ญ นุชวงคแ
11022569 นางสาว ฐิติษร วรรณา
11022570 นางสาว วชิราภรณแ กุลสอนนาน
11022571 นางสาว ชาลิสา เถาวแเบา
11022572 นางสาว นันทแนภสั บุตรพรหม
11022573 นางสาว ปรีญาภรณแ อาหมัด
11022574 นางสาว นริศรา เจนสัญญายทุธ
11022575 นางสาว กรรณิการแ มุกดา
11022576 นางสาว ปิยะนุช แกวอาษา
11022577 นาง วิภาขวัญ สุวรรณัง
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11022578 นางสาว สุรีวัลยแ ตะปะชุม
11022579 นางสาว มัณฑณา ปานพิมพแ
11022580 นาง รุงนภา สุรินทรแ
11022581 นาง ยวุดี ศักดารัตนแ
11022582 นางสาว กาญจนา ดีกลอม
11022583 นางสาว รัตนา มวงละออ
11022584 นางสาว ศศิธร นครสุข
11022585 นาง อานีซา สาระนะ
11022586 นางสาว พัชรินทรแ ปใญญาบุญ
11022587 นางสาว นภสร นวลพลับ
11022588 นางสาว ญาณิศา เกตุแกว
11022589 นางสาว ธัญญรัตนแ คําพะวงษแ
11022590 นางสาว วนิดา โคตะมา
11022591 นาย ศักดินันทแ สมบูรณแ
11022592 นางสาว ปวีณแริศา ธีรโฆษิตพงศแ
11022593 นางสาว บุณฑริก แสงทอง
11022594 นาง ชรัชพร วัฒนกสิกุล
11022595 นางสาว ธิติมา บัวระพา
11022596 นางสาว จดิาภา ไกรหาญ
11022597 นางสาว ศศิธร ทองเผือก
11022598 นาย จําลอง พรหมจรรยแ
11022599 นางสาว นันทนิด สุดสกล
11022600 นางสาว เมธาวินี จนิดา
11022601 นาง กาญจนา ทองแกว
11022602 นางสาว ศศิวิมล มะสาตสม
11022603 นางสาว กนกวรรณ ฟองนันตา
11022604 นางสาว จริภทัร บุราณเหลา
11022605 นาย อาติยะ อากรนิธิ
11022606 นางสาว สุจติตรา ประยงคแ
11022607 นาย สิทธิกร ยะคําแจ
11022608 นางสาว อรุณนี อุนนาทรรัตนกุล
11022609 นางสาว ประคอง บุษบง
11022610 นางสาว สุพรรณี อะนันตแ
11022611 นางสาว ณฤดี วิมูลอาจ
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11022612 นางสาว อรอุมา นาอุดม
11022613 นางสาว สาวิตรี สมานศิลป
11022614 นางสาว ธัญชนก คงแสนคํา
11022615 นางสาว เกศษริน วัฒนพฤกษแ
11022616 นาง พรทิพยแ หาญเกง
11022617 นางสาว ศุภกานตแ ชวยชู
11022618 นางสาว ประไพ จนัทรแกล่ิน
11022619 นางสาว อัญชลี เขียวเขิน
11022620 นางสาว อาภาภรณแ รักดี
11022621 นางสาว ปใญณภคั เปี่ยมสกุล
11022622 นาง สุรภา ณ้รังศรี
11022623 นางสาว ประภา เรืองเวช
11022624 นางสาว จนัทรแทิมา วงจนี
11022625 นางสาว นิภาวดี ฮุงหวล
11022626 นางสาว พจนา สุทธิศักด์ิ
11022627 นางสาว ปาณิสรา พละพล
11022628 นางสาว ชนิสรา ซุยเซ็งซะ
11022629 นางสาว ลัลนภดา พูนกระโทก
11022630 นางสาว จฑุาทิพยแ อินทรแเจริญ
11022631 นางสาว ทัณฑิมา บาตรโพธิ์
11022632 นางสาว ปใทมพร มาเวหา
11022633 นางสาว จฑุามาศ ทองคําบุตร
11022634 นางสาว ชฎารัตนแ ถาวรสุวรรณ
11022635 นางสาว ฐิติมา แกวการ
11022636 นางสาว อลิศรา มาลาแวจนัทรแ
11022637 นางสาว พิมพแณภา คําใจ
11022638 นางสาว ประภาพร เตชะโสด
11022639 นางสาว อาทิชา จตุวัชรสกุล
11022640 นาย ณัฐวุฒิ ภญิโญศิริวัฒนแ
11022641 นางสาว นิตยา ขนาดผล
11022642 นางสาว สุรีรัตนแ ปใ่นสูงเนิน
11022643 นางสาว วิภาวดี ออนนิ่ม
11022644 นางสาว อัญชลี แสวงทรัพยแ
11022645 นางสาว อาทิตยา บุญทา
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11022646 นางสาว ดลฤดี วินทะไชย
11022647 นาย กชกร จกัรนําชัย
11022648 นาย ทินวุฒิ ขําสุนทร
11022649 นางสาว เบญจา โพธิพ์รม
11022650 นางสาว พจนแจนา วงคแสถิตยแ
11022651 นาย ศรัณยแกร ฟใกทอง
11022652 นางสาว เจนจริา ไพบูลยแ
11022653 นางสาว อภริดี เสียมศักด์ิ
11022654 นางสาว วารุณี ตุงคณาคร
11022655 นาย ทวี ชื่นพงษา
11022656 นาง จริาภรณแ พูลภกัดี
11022657 นางสาว พรรณิดา นาเมืองรักษแ
11022658 นางสาว สายชล เครือกลอม
11022659 นางสาว อวยพร พูลรัตนแ
11022660 นาง อัญชลี ตองประสงคแ
11022661 นาง ลิลาวัลยแ ภริมยาภรณแ
11022662 นางสาว อนุสรา ปใญญาทอง
11022663 นางสาว จารุณี จอมพรรษา
11022664 นางสาว พิจติรา ประกอบมี
11022665 นางสาว อุมาภรณแ เจยีมมี
11022666 นางสาว อาริญา เขียวแกว
11022667 นางสาว ธนัญญาดา กลีบมวง
11022668 นางสาว ศรัญญา อุตะมาร
11022669 นาย กรุง นอยกอม
11022670 นางสาว ศิริญญา ศรีราชเลา
11022671 นางสาว กิติยา เรืองรักษแ
11022672 นางสาว ภคภร กุลสวัสด์ิ
11022673 นางสาว ณัฐพร สรอยสังวาล
11022674 นางสาว ธัญรัศมแ บํารุงภกัดี
11022675 นางสาว จฑุามาศ นิ่มจติตแ
11022676 นาย ธวัชชัย กาศโอสถ
11022677 นางสาว ฐปนรรฑแ คีรีราช
11022678 นาย พิชิษฐ กุศล
11022679 นาย วิรัตนแ รัตนพิกุลชัย
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11022680 นาง สมควร วรโคตร
11022681 นางสาว รุงนภา ยิ้มยวน
11022682 นางสาว วิชชุตา ทวีสุข
11022683 นางสาว พรพรรณ ชนะเกตุ
11022684 นางสาว จนิตนา ดอนชัย
11022685 นางสาว จติรพร วิสาระเกตุ
11022686 นาง เพ็ญนภา จนัทรแหลา
11022687 นางสาว ธนพร ทองบอ
11022688 นางสาว ขนิษฐา วิมุตติพงศแ
11022689 นางสาว จริาภรณแ สะสงคแ
11022690 นางสาว รุงนภา มางาม
11022691 นางสาว เยาวภา ชาวยศ
11022692 นางสาว มณีวรรณ ภาคสุโพธฺแ
11022693 นางสาว เอมยดุา อดุลยแสุข
11022694 นางสาว ชยานันตแ ลือชา
11022695 นางสาว ณฐมน รัตนเสน
11022696 นางสาว จรัิชชา ชรอยนุช
11022697 นางสาว ธัญญรัตนแ วงศแขันธแ
11022698 นางสาว รัชนี ทุนิจ
11022699 นางสาว ฐิตินันทแ พงษแสถิตยแ
11022700 นางสาว พฤกษา จติรโคตร
11022701 นางสาว เสาวลักษณแ อรุณโรจนแ
11022702 นาย จรีายทุธ หมวดทิพยแ
11022703 นางสาว ภคัษราภรณแ โพธิช์ัยโย
11022704 นาง พนิดา กันใจ
11022705 นาย สุรเดช บุญเหมาะ
11022706 นาย ศราวุธ เชิงดี
11022707 นางสาว สุพิกา พิมพแแกน
11022708 นางสาว วรรณพร สกุลแพทยแ
11022709 นางสาว นภา อารียแ
11022710 นางสาว ณัฐพิมล พูลประเสริฐ
11022711 นางสาว ศิราพร วงศแใสษา
11022712 นางสาว วนัสนันตแ หุนสุวงคแ
11022713 นางสาว สุชาดา ศรีนุกูล
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11022714 นาย นายสิทธิพันธแ เจริญสวัสด์ิ
11022715 นางสาว ประภากร จนิาพร
11022716 นางสาว อรวรรณ ปะมัทธะ
11022717 นางสาว ณัฐฐา มณีโชติ
11022718 นางสาว กนกนุช บุตรเวียง
11022719 นางสาว อรนิชา เขื่อนขัน
11022720 นางสาว สุภาพร สุภษิะ
11022721 นางสาว อรพิชญแ ขัตตเนตรแ
11022722 นางสาว สุทิน บุราณเมือง
11022723 นางสาว วรัญญา คุณุ
11022724 นางสาว วิยตุา เอกสาร
11022725 นางสาว กันยกร บัวมา
11022726 นาย เศรษฐศักด์ิ บุญมา
11022727 นางสาว เนตรนภา เกียรติธํารงกิจ
11022728 นางสาว ศิรประภา จงเกษกรณแ
11022729 นางสาว ชไมพร หลานเด็น
11022730 นางสาว วิจติรา วังคะวิง
11022731 นางสาว นุชชนาท เตชนันทแ
11022732 นาย ณัฏวัฒนแ เกียรติกําจร
11022733 นางสาว อโณษี ขําสวัสด์ิ
11022734 นางสาว ปใทมา ภมุรา
11022735 นาง ภทัรพร วีระเดชชูชีพ
11022736 นางสาว ศิริรัตนแ เนตรหาญ
11022737 นางสาว กนกนิภา ชุนหชัย
11022738 นางสาว ปวริศา เปรมปรีด์ิ
11022739 นางสาว นุสรา ธุระกิจ
11022740 นางสาว วิชนียแ สิงหแชา
11022741 นางสาว ทิพวรรณ มงคลรัตนแ
11022742 นางสาว พัชราพรรณ ถองตะคุ
11022743 นางสาว ชนากานตแ ประมายะ
11022744 นางสาว ภรทิพยแ ฝอดสูงเนิน
11022745 นางสาว อรดี ศรีกระบุตร
11022746 นางสาว ประภาศรี ชูดวง
11022747 นางสาว มณีรัตนแ ภมูีศรี
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11022748 นางสาว จฑุาทิพยแ อุปคํา
11022749 นางสาว สุญานี ทองพันธุแ
11022750 นางสาว มลฤทัย ไชยกิจ
11022751 นางสาว ศุภทัตรา วรรณภกัตรแ
11022752 นาย ธีรพงศแ ผูกภู
11022753 นางสาว พัชริการแ มีอาหาร
11022754 นางสาว จนัทรแแรม หมอทอง
11022755 นางสาว ปิยะพร ใสสอาด
11022756 นาง สายใจ นาวารี
11022757 นางสาว กนกวรรณ จติประไพ
11022758 นางสาว สุนิภา เดชขจร
11022759 นางสาว จารุวรรณ ชะนอบรัมยแ
11022760 นางสาว มธุกร พิมพแตน
11022761 นางสาว นิชาภา เมืองมาหลา
11022762 นางสาว สาวิกา ธรรมดิษฐแ
11022763 นางสาว กัลยากร สายโรจนแ
11022764 นางสาว มณีรินทรแ แสงจนัทรแ
11022765 นาง เยาวพา จุมปารี
11022766 นางสาว ราณี โตมวง
11022767 นางสาว มาริสา ศรีวารินทรแ
11022768 นางสาว จริยาพร ภดูวงสอ
11022769 นางสาว เพ็ญนภา ผกามาต
11022770 นางสาว พัณณิตา ชํารัมยแ
11022771 นางสาว วริษา พูลศิลป
11022772 นางสาว ยวุดี แซล้ิม
11022773 นางสาว นุจรินทรแ นิลสกุล
11022774 นางสาว สุจนิตา สุรปิยวงศแ
11022775 นางสาว ฐนิดา ปิยารัมยแ
11022776 นางสาว พัชฎา อินทราช
11022777 นางสาว จติติมา พวงแกว
11022778 นางสาว ลักขณา บุญแทน
11022779 นางสาว พฤกษา ใจสําราญ
11022780 นางสาว ศุทธินี ชวัลทยาธรรม
11022781 นาย สุรเชษฐแ ทศสุขสันติ
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11022782 นางสาว นิษฐแวดี สิทธิ
11022783 นางสาว จริาพร ธิบดี
11022784 นางสาว เพชรรัตนแ คําเขิน
11022785 นางสาว ทิพากร ฉิมฉันทแ
11022786 นางสาว พัชรา พึ่งคลาย
11022787 นาย ภทัรพล ใจมินทรแ
11022788 นางสาว รพีพร สังขแทอง
11022789 นางสาว เกศรา นาคจนัทรแ
11022790 นางสาว น้ําเพชร เชิญรัมยแ
11022791 นางสาว พัชรินทรแ สินจกัรแ
11022792 นาง วิภา เสพศิริ
11022793 นางสาว ชามาณัฏฐแ แกวแบน
11022794 นางสาว มาริษา สุขพืชนแ
11022795 นางสาว รัตนาภรณแ เบาชางเผือก
11022796 นางสาว ชนิสรา เฉกแสงทอง
11022797 นางสาว พลอยนภสั วิลากุล
11022798 นาง รูสฟารีซา เบ็ญมคตารแ
11022799 นางสาว โคมแกว กรีโส
11022800 นางสาว ฤทัยรัตนแ ประสม
11022801 นางสาว มะยรีุ เดชอุทัย
11022802 นาย ณรงคแศักด์ิ ไพรอนันตแ
11022803 นางสาว อารีรัตนแ ขวัญเจริญทรัพยแ
11022804 นางสาว สุมาลี จงโปรงกลาง
11022805 นางสาว รัตนาภรณแ ทองดี
11022806 นางสาว ธันยพร อาริจติร
11022807 นางสาว ณฤดี ความคุนเคย
11022808 นางสาว ผุสดี นุชนารถ
11022809 นางสาว ขวัญจติร ไชยฉลาด
11022810 นางสาว พัชริดา นิลแสง
11022811 นาย สหชน อิทธิอาวัชกุล
11022812 นางสาว กอบกุล กาญจนมุกดา
11022813 วาที่รอยตรีหญิง วีฐิมา คชาชนมแ
11022814 นางสาว ลัดดา มะปะทา
11022815 นางสาว อรอุมา ทองดํา
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11022816 นางสาว จนิตนา สมาน
11022817 นาง จําลองลักษแ สูงขาว
11022818 นางสาว พรรณิภา เปลือยหนองแข
11022819 นาง เสริมศิริ ศรีสมบัติ
11022820 นางสาว กรวรรณ ธิโนชัย
11022821 นางสาว มะลิษา หนูมาก
11022822 นางสาว กชพร เชียงคํา
11022823 นางสาว ชรินรัตนแ มากปรุง
11022824 นางสาว ณปภชั จะมะณี
11022825 นางสาว จนิตนา จนัทนิตรแ
11022826 นางสาว กนกวรรณ บัณฑุเจษฎา
11022827 นาย สุทธิพงษแ มาลาศรี
11022828 นางสาว อัญชลี บุษกรรณแ
11022829 นาง ศุิรินทรา กรเปรมสุขพงศแ
11022830 นางสาว สุนันทแ สายทอง
11022831 นางสาว ปใทมา ฤทธิมหันตแ
11022832 นางสาว วิภาจรี เอี่ยมไกรษร
11022833 นางสาว มนตแสุรียแ บัวบาน
11022834 นาย ภมูเรศ ใจนวล
11022835 นางสาว ลัลณแธิชา พุมทอง
11022836 นางสาว ศิรินันทแ วัฒนะไชยศรี
11022837 นางสาว ชนินาถ จตัตุพรพงษแ
11022838 นางสาว ชลิดา วิเศษทรัพยแ
11022839 นางสาว อรอุมา บอแกว
11022840 นางสาว ณิชกานตแ ทิตนันทกุณ
11022841 นางสาว กนกวรรณ เยน็แมน
11022842 นางสาว ศุภดิา เชื้อหมอ
11022843 นาง ผกาวรรณ บุญชวงดี
11022844 นางสาว นิตยา แสนปใญญา
11022845 นางสาว สุกัญญา แจมบุรี
11022846 นางสาว วรรณภา ทุมธรรมมา
11022847 นางสาว ฮานีฟา มะ
11022848 นางสาว ธิดารัตนแ เรควัฒนแ
11022849 นาย จกัรกฤษณแ สิทธิปใญญา
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11022850 นางสาว ภริมยแ เอี่ยมลาคิน
11022851 นางสาว ศุภรัตนแ นวลทา
11022852 นางสาว สุภทัรา ศิริวัฒนภทัร
11022853 นาง อังคณา หลวงพล
11022854 นางสาว เปรมกมล ศิริสาร
11022855 นางสาว สุกัญญา สุวรรณใจ
11022856 นางสาว บัวมาศ ทรงประโคน
11022857 นางสาว จริยานาฎ แสนสุข
11022858 นางสาว พลอยปพัฒนแ มีเพ็ชรแ
11022859 นางสาว นรินทรแพร แกวไพรี
11022860 นางสาว สุธัญญา อินไข
11022861 นางสาว สุธาสินี แสงทอง
11022862 นาง สายทิพยแ ขายกา
11022863 นางสาว พรชนก ดีทองคํา
11022864 นางสาว อุมาภรณแ เปรมกิจ
11022865 นางสาว ณัฐธยานแ จอมเมืองกาศ
11022866 นางสาว วลีพรรณ สังขแทอง
11022867 นาย เจษฎา รุงฤดีชัยมงคล
11022868 นางสาว ศุมาลิน อินทนะ
11022869 นางสาว จริาภา หมืน่พันธแ
11022870 นางสาว สุพรรษา เพ็ชรสุด
11022871 นางสาว วิภารัตนแ กุลที
11022872 นางสาว รัตนา ผลิสนธิ์
11022873 นางสาว วิไล คีรีเสนาธรรม
11022874 นางสาว ณัฐจรินทรแ นวลวิวัฒนแ
11022875 นางสาว ภทัราพร บุตรพันธแ
11022876 นางสาว จนัทรแจริา ศิริอาภรณแ
11022877 นางสาว กาญจนา พันธุแพุม
11022878 นางสาว รัชดาพร ดาจง
11022879 นาย ฉัตรชัย ใจกลา
11022880 นางสาว กาญจนา ทองยศ
11022881 นางสาว จริาพร คนหลัก
11022882 นางสาว สิริปุณยากร ปใญจอุดมรัตนแ
11022883 นางสาว กนกพร ตาคํา
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11022884 นาง ธนัชชา ชมภบูุตร
11022885 นางสาว นุชรี สมแสง
11022886 นาย ศักด์ิระพี ฤทธิลํ้์าเลิศ
11022887 นางสาว ปทุมเกสร คงมัง่
11022888 นางสาว ขนิษฐา เพชรดี
11022889 นางสาว วันวิสาขแ แสงผ้ึง
11022890 นางสาว นิฤมล บริสุทธิ์
11022891 นาย ปริญญา นาดี
11022892 นาง สิรธิดา ทองชวย
11022893 นางสาว ปล้ืม นัยวิทิต
11022894 นาง สุวิมล ดาวดึงษแ
11022895 นางสาว พราวพลิน วัชรจารุเศรษฐแ
11022896 นางสาว สายพิณ ประยรู
11022897 นางสาว ฐิติภสั ศรีฉ่ําพันธแ
11022898 นางสาว นภาภรณแ ทองเกล้ียง
11022899 นางสาว อาภสัรา ชิวหา
11022900 นางสาว ตวงรัตนแ โนนทะศรี
11022901 นางสาว เกษศิรินทรแ เสนาปุา
11022902 นางสาว ณัฐธิดา โกสินทรแ
11022903 นางสาว รุงนภา สุกแดง
11022904 นางสาว กวิสรา แกวสด
11022905 นางสาว มาริสา สุขไส
11022906 นางสาว อัญธิดา เที่ยงทอง
11022907 นาง ศรัญญาภรณแ สุทปา
11022908 นาง อริญา ตรียานนทแ
11022909 นางสาว โสภาพรรณ โอสถโอฬาร
11022910 นางสาว สุดาภรณแ พงษแทอง
11022911 นางสาว ชอเพ็ชร ธรรมนาม
11022912 นาย อนุรัตนแ รุงแสงทอง
11022913 นางสาว ปารมี เจน็ชัย
11022914 นาย ธนากร บุญสิทธิภพ
11022915 นางสาว ยวุดี เกล้ียงนาน
11022916 นางสาว เบญจมาศ ดือรือมอ
11022917 นางสาว สุนิศา รุงกล่ิน
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11022918 นางสาว ณัฐวดี เฮงเติม
11022919 นางสาว กิติยา ตายแตมทอง
11022920 นางสาว นิรัตนศัย ไรนุน
11022921 นางสาว วลัยภรณแ บุตรหาญ
11022922 นางสาว ชญาดา ผองกลาง
11022923 นาย สุริยงคแ พนมจนัทรแ
11022924 นางสาว ภญิญาพัชญแ เครือจนัทรแแกว
11022925 นาย ศึกษา โภคยะสุพัสตรแ
11022926 นางสาว ธีระวรรณ กาบจนัทรแ
11022927 นาง วนิดา โพธิส์วาง
11022928 นางสาว ปทิตตา กลาหาญ
11022929 นางสาว ดลฤดี ขุนแกว
11022930 นางสาว นฤมล กาดนอก
11022931 นางสาว ดวงกมล ศรีเทพ
11022932 นางสาว ขวัญเรือน ขุนทอง
11022933 นางสาว นิรัชฎา ปานกุล
11022934 นางสาว อิสรียแ วุฒิ
11022935 นางสาว อรพรรณ กระทงยาม
11022936 นางสาว ตุ฿กตา นาแถมนาค
11022937 นางสาว ลัดดาภรณแ ปราโมทยแ
11022938 นางสาว แวรอกีเยาะหแ เดมิง
11022939 นางสาว เจ฿ะเย฿าะ มะนิ
11022940 นางสาว ธนธร เสือพยคัฆแ
11022941 นางสาว นลินี ศรีพิบูลยแ
11022942 นางสาว ธัญญลักษณแ สิงหแขร
11022943 นางสาว อรพรรณ นกซีน
11022944 นาง เบญจพร ปูอสิงหแ
11022945 นาย จารุกิตต์ิ จนิาวรณแ
11022946 นาย สิรภพ วรยิ่งยงคแ
11022947 นาง อัจฉราพรรณ เขียวพรอม
11022948 นางสาว จติรลดา ทองกลาง
11022949 นาย ณวัสพล บรัศไพบูลยแ
11022950 นาย วัชรนัย ทองเหล่ียม
11022951 นางสาว ดอกพิกุล เบาทอง
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11022952 นาย มานพ วงษแมี
11022953 นางสาว สุนิตา แสนใจวุฒิ
11022954 นางสาว ธัญนุช บุญเชิด
11022955 นางสาว สุพรรษา ขวัญเสาวแ
11022956 นาง นริสรา จอมเมืองกาศ
11022957 นางสาว นนทแณภสัรแ พันธแปใญญา
11022958 นางสาว วลัยพร นิลโคตร
11022959 นางสาว สมัญญา คงเนตร
11022960 นางสาว วรัญญา พรมสูงยาง
11022961 นางสาว กาญจนา มูเก็ม
11022962 นางสาว นุชรา บัวประกอบ
11022963 นางสาว กัญญาภทัร หนูกูล
11022964 นางสาว นพรัตนแ นกจนัทรแ
11022965 นางสาว วิภานี อ่ําสอน
11022966 นางสาว ปาริชาต แทนแกว
11022967 นางสาว กชพรรณ อ่ําอําไพ
11022968 นางสาว พรปวีณแ ใจเรือน
11022969 นาย บุรวิช มณีรัตนโชติ
11022970 นางสาว มยรีุ ผิวออน
11022971 นางสาว นันธิภา เขียวธง
11022972 นางสาว ทศพร ดอกสนธิ์
11022973 นางสาว อรนิช หมืน่ไกร
11022974 นางสาว นิสารัตนแ ทองเพิ่ม
11022975 นางสาว ชณัญชิดา แกวจนัทรแ
11022976 นางสาว จฑุามาศ ผองสุทธิพันธุแ
11022977 นางสาว ณฐพร หมดใส
11022978 นางสาว สุชาดา วัฒนแพงศแ
11022979 นางสาว อนงคแ โพธิห์ลา
11022980 นางสาว กัญญารัตนแ แลสันเทียะ
11022981 นาย จรีะพงษแ สีหาขันธแ
11022982 นางสาว ปิยพัศ เขียวพุมพวง
11022983 นางสาว อรวรรณ สุรเดช
11022984 นางสาว อุทุมพร ปานเงิน
11022985 นาง ณัฐธีรา ภทัรวงศา
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11022986 นางสาว ดาราธร โคตะนนทแ
11022987 นางสาว ศศิธร อวดกลา
11022988 นางสาว ธิวา โนนทิง
11022989 นางสาว อนุสรา ไกรกิจราษฎรแ
11022990 นางสาว กันญา ศรีธนตแ
11022991 นางสาว ณัฐนันทพร กลาหาญ
11022992 นางสาว ณัฏฐา แหวนครบุรี
11022993 นางสาว สีตลา ขันทอง
11022994 นาย สิทธัตถแ หนูโยม
11022995 นางสาว สุนี จรูญกูล
11022996 นางสาว กมลชนก สุวรรณญาณะ
11022997 นางสาว ชัญญา จนัทรแขาว
11022998 นาย ศรัญโู ทองหอ
11022999 นาย วิษณุ เหลาแตว
11023000 นางสาว ศศิธร โอวาท
11023001 นางสาว นวพร กําแพงแกว
11023002 นางสาว อมรรัตนแ หาพรม
11023003 นางสาว ปรัศนียแ บุตรพาชี
11023004 นางสาว ประภาพร ใครนุนนา
11023005 นางสาว อัจฉรา ชูนพรัตนแ
11023006 นางสาว วนิดา ทองแปลง
11023007 นางสาว นฤมล สุดสิน
11023008 นาย วิศาล ประสานไมตรีจติร
11023009 นางสาว สุภาวดี นาคโสม
11023010 นางสาว เมธยา สรหงษแ
11023011 นางสาว ณสุดา สุวรรณ
11023012 นางสาว สุพรรษา สุภาวรรณแ
11023013 นางสาว รวิวรรณ ขุนจติ
11023014 นาย ปวเรศรแ ปานะสุทธิ
11023015 นาง ทิพยแลดา บุญเยน็
11023016 นางสาว กรรณิการแ ภจูอมจติร
11023017 นางสาว พิมพารัตนแ ใจหมัน้
11023018 นางสาว นิตยา เอียดใส
11023019 นาย สุวิทยแ ขํารอด
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11023020 นาย ธีรพันธุแ คงเปี่ยม
11023021 นางสาว กนกลออ เสริมศรี
11023022 นางสาว จนัทรแจริาภรณแ มีชะนะ
11023023 นางสาว รัชนีวรรณ วีระชัยรัตนา
11023024 นาง นุชราภรณแ ประสวนศรี
11023025 นางสาว สิรินทิพยแ ครองบุงคลัา
11023026 นาย อาทิตยแ สุวรรณสนธิ์
11023027 นางสาว ปริพัฒนแ ซาวยา
11023028 นางสาว ชนาภา ฝีปากเพราะ
11023029 นางสาว สุภาวดี ผองขํา
11023030 นางสาว รุงนภา ไพคํานาม
11023031 นางสาว ณัฐวดี นาวรรณแ
11023032 นาง นิชาภา รักรุงโรจนแ
11023033 นางสาว สุธาทิพยแ เจริญผล
11023034 นาย วัชรินทรแ แซหลี
11023035 นางสาว ปรียานุช มัง่มี
11023036 นางสาว วิลาวัณยแ หนอทอง
11023037 นาง สุพัตรา พรหมดนตรี
11023038 นางสาว มะลิวัลยแ ดวงมา
11023039 นางสาว สุภาภรณแ บุญเกิดรัมยแ
11023040 นางสาว สุพรรณี หวานวาจา
11023041 นางสาว นันทิชา เมืองมอญ
11023042 นางสาว กัญญาภทัร ทองดี
11023043 นาย ชิตพล ทวีผอง
11023044 นางสาว อัญญาสินี คําทัศ
11023045 นาง ราตรี จุนเจริญ
11023046 นางสาว กษิรา จนัทะคีรี
11023047 นางสาว ศุภกานตแ แขเจริญ
11023048 นางสาว ดาว ปราณีตพลกรัง
11023049 นางสาว กนิษฐา เปี่ยมสัตยา
11023050 นางสาว อรพรรณ เหลาอิน
11023051 นาย ประจวบ ลาววงษแ
11023052 นางสาว กรรณิการแ พานิพัฒนแ
11023053 นางสาว สรชา ครุธเผือก
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11023054 นาง ศุภานัน แสงลําภู
11023055 นางสาว ชลันดา จนัทรแเนียม
11023056 นางสาว อภญิญา จนัทรแเสวี
11023057 นางสาว วิภารัตนแ วงคแนางาม
11023058 นางสาว เกษร ผูผอง
11023059 นางสาว กมลฉันทแ จติติศักด์ิ
11023060 นางสาว กุลธิดา ทรัพยแประสงคแ
11023061 นางสาว พรกมล หาญทอง
11023062 นางสาว โศรญา ยอดนาเด่ือ
11023063 นางสาว นิรมล มุงเจยีกกลาง
11023064 นางสาว ชนิกานตแ นาคไทย
11023065 นางสาว ชัญญานุช รถนอย
11023066 นาง จลิา ขุนปราบ
11023067 นางสาว วิไล ไชยรุงเรือง
11023068 นางสาว วรรธกาญจนแ มณีเนตร
11023069 นาย ณัฐวิชชแ พันธแทวิพฤกษแ
11023070 นาย สุรศักด์ิ เล็กประโคน
11023071 นางสาว วริษฎา อินหอม
11023072 นางสาว อรรัมภา จนัทึง
11023073 นางสาว ประภาพร ซอนเสน
11023074 นางสาว นภาพร สาเกตุ
11023075 นางสาว จติตกาญจนแ จนัทรแโกมุท
11023076 นางสาว วชิรญาณแ แกวดวงเล็ก
11023077 นาง นิภาพรรณ ลังกาเปี้ย
11023078 นาย อัษฎายทุธ ศิริฟอง
11023079 นางสาว ภทัรวิจติรา แพรศรีสกุล
11023080 นางสาว ยาใจ นิลจนัทรแ
11023081 นางสาว นฤมล ดอกดิน
11023082 นางสาว เพชรรัตนแ บํารุงพร
11023083 นางสาว พิมพแใจ บุตรนอย
11023084 นางสาว เมษา เจริญศรี
11023085 นาง ทิบพวรรณ ชวนจติตแ
11023086 นางสาว เพชรชรินทรแ ทองหวาน
11023087 นางสาว เบญญาดา โปูสูงเนิน
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11023088 นางสาว พรพิมล หมืน่พันธแ
11023089 นางสาว วิภาพร เปี้ยสืบ
11023090 นางสาว รัชตนิช พิทักษแสิทธิส์กุล
11023091 นางสาว จติพิสุทธิ์ รอดรี
11023092 นางสาว ธาราทิพยแ เงางาม
11023093 นางสาว ณัฌมน ประวัดศรี
11023094 นางสาว กมลพร เดชะพันธแ
11023095 นางสาว ชัชชญา สังโวลี
11023096 นางสาว น้ําคาง มากสมบุญ
11023097 นาง วลัยพร อินทรสิทธิ์
11023098 นาย สงคราม วงษแไชย
11023099 นาย ณัฐพล ประไพ
11023100 นางสาว ชุติมา ชูญาติ
11023101 นาง สุชาดา แสดง
11023102 นางสาว รัศมีแข บดขุนทด
11023103 นางสาว ธัญรดา หลวงวงศแ
11023104 นาย นฤพนธแ รักตระกูล
11023105 นางสาว ปิยวรรณ อินออน
11023106 นางสาว กัลยา ยกยอง
11023107 นางสาว นาถตยา ธาระพุฒิ
11023108 นางสาว ยพุา เชื้อชวด
11023109 นางสาว ณฐศร หมุยแกว
11023110 นางสาว กฤษราภรณแ จารุจติ
11023111 นางสาว ปใทมวรรณ แจมศรี
11023112 นางสาว อรยา ปาทาน
11023113 นางสาว ขวัญตา แดงศรี
11023114 นางสาว ฐิตาภรณแ มรกฎ
11023115 นางสาว ชยาภรณแ อยูรวม
11023116 นางสาว กาญจนา กิจสินธุ
11023117 นางสาว สุกัญญา สุทธิพงษแ
11023118 นางสาว พิมพิกา ลักษณะ
11023119 นางสาว ณิญาดา สุวรรณวงศแ
11023120 นางสาว ดนยา ดําสงคแ
11023121 นางสาว ดาวนภา ภชูมชื่น
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11023122 นางสาว ธริกา เพ็ชรแสัมฤทธิ์
11023123 นาย วิศิษฏ อภญิญาวิศาล
11023124 นางสาว รวิยา มณีรัตนแ
11023125 นางสาว ศลิษา พลจร
11023126 นางสาว อุไรวรรณแ พิมพแรส
11023127 นางสาว วัทนวิภา มณีศร
11023128 นางสาว ยพุิน บุญหวาน
11023129 นางสาว อมรรัตนแ พรมเรือง
11023130 นางสาว ณัฐรดา จนัทรส
11023131 นางสาว ทัศวรรณ ชํานาญ
11023132 นางสาว ภณัฑิรา นาคทอง
11023133 นางสาว ยวิษฐา สุวรรณทอง
11023134 นาง ปราณี เพชรตะกั่ว
11023135 นางสาว สมฤดี มุนตรี
11023136 นาง นันทรัตนแ มูลราช
11023137 นาย ศิวาวุฒิ ศรีหาญ
11023138 นางสาว ศิริพร บุษดี
11023139 นางสาว กิ่งเทียน โลศิริกุล
11023140 นาง ปวีณา อินมงคล
11023141 นาง วิภาวดี บุญแปลง
11023142 นางสาว จริาพรรณแ ศรีจนัทรแโท
11023143 นาย นัฐพล อาจวิชัย
11023144 นางสาว ณัฐพร วิชัย
11023145 นางสาว สุวิมล จนัทรแแดง
11023146 นางสาว กชกร นิลละออง
11023147 นางสาว วิมล เชื้อหยก
11023148 นางสาว พรรณทิพยแ มูลอาย
11023149 นางสาว จดิาภา สาระการ
11023150 นาง ศศิกานตแ ขําปล้ืมจติรแ
11023151 นางสาว ราตรี แพงไชยศรี
11023152 นางสาว ณณัฏฐแ ธนัชญแพงศแ
11023153 นาย ณภทัรษกร ทับทิม
11023154 นาย วัชระ จนัทะรัตนแ
11023155 นางสาว ชรินรัตนแ อินปิง
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11023156 นาง วรรณี ถมจอหอ
11023157 นางสาว แสงเดือน ประมูลของ
11023158 นาย ธีรพงศแ เรืองเดช
11023159 นางสาว อริยาภรณแ คลายสุวรรณแ
11023160 นางสาว อัจจมิา สุริยนตแ
11023161 นาย อภชิัย พจนแชัยจงดี
11023162 นางสาว สโรชินี แกลวเชิงคา
11023163 นาย ษิรวิช ธาราวริชสกุล
11023164 นาย วินัย ประเสริฐไทย
11023165 นางสาว ณัณภทัร สัตรบุตร
11023166 นางสาว วันทนียแ คงกลา
11023167 นางสาว ภคัจรีา พิทยเกษม
11023168 นางสาว พิกุล สิงหแครุธ
11023169 นางสาว วิภาวดี แกนบุดดี
11023170 นางสาว จฑุามาศ ยามวง
11023171 นางสาว ชนินทรแพร จนัทรแศรี
11023172 นางสาว สุกัญญา พรหมชาติ
11023173 นาย ชยพล สุวรรณพันธแ
11023174 นางสาว พิมพิไล พอใจ
11023175 นางสาว อรวรรณ อุดมธรรมกูล
11023176 วาที่้ร.ต.หญิง อินทิรา อินวัฒนา
11023177 นางสาว ทิวากร จนัทรแโคตร
11023178 นางสาว ขนิษฐา ประฤทธิวงษแ
11023179 นางสาว ปวิภา กรอบพุดซา
11023180 นางสาว ณัฐพร พิลาวงคแ
11023181 นางสาว ศิริวรรณ พนัสนาชี
11023182 นางสาว จารุวรรณ นนทสิทธิ์
11023183 นางสาว กาญจนแสิตา คําขอด
11023184 นางสาว แสงเทียน ยิ้มอ่ํา
11023185 นางสาว กัญญภา แสนสินธุแ
11023186 นาย วุฒิชัย สุวรรณวุฒิชัย
11023187 นางสาว ศิริพร กุมภณัทอง
11023188 นางสาว ธัญนันทแ ผัดแกว
11023189 นางสาว พัชริษา ตอสติ
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11023190 นาง อริยา จําปาสา
11023191 นางสาว เกษกนก ยงัดี
11023192 นางสาว ณัฐฐารัตนแ หอมกระจยุ
11023193 นางสาว นิลวรรณ ใบบง
11023194 นางสาว พรรณภา อุปพงษแ
11023195 นาย ธีรศักด์ิ สามารถ
11023196 นางสาว สุพิศตรา วงศแซาว
11023197 นางสาว อิริยา ตอรบรัมยแ
11023198 นางสาว สายน้ําผ้ึง หินแกว
11023199 นางสาว อรอุมา ปราโมทยแ
11023200 นางสาว จริาวรรณแ นาวิชิต
11023201 นางสาว พรพรรณ ทิพยแเนตร
11023202 นางสาว ขนิษฐา ต่ิงต้ังวงศแ
11023203 นางสาว ชลธิชา กําเนิดมี
11023204 นางสาว ประภาวรินทรแ เกียรติสาลี
11023205 นางสาว เกศดาว ผลเหม
11023206 นางสาว กนกวรรณ ชูดละออง
11023207 นางสาว พานิช รินคํา
11023208 นาย กฤษฎา ใสใหม
11023209 นางสาว อภริดี ศรีวิพัฒนแ
11023210 นางสาว อรพรรณ พาทีทิน
11023211 นาง ภทัรวดี อารีเลิศ
11023212 นางสาว ฐิติมา ทัพพรหมเจริญ
11023213 นางสาว กรรณิก โฉมวัฒนา
11023214 นางสาว สุพรรณี สุปินนะ
11023215 นางสาว ปนัดดา ประทุมพฤกษแ
11023216 นางสาว กัญจนรัตนแ ภลูา
11023217 นางสาว อรอนงคแ แสนมงคล
11023218 นางสาว อภริดี จําปา
11023219 นางสาว ธนิดา แกวสอาด
11023220 นางสาว จริาพรรณ เครือวงคแ
11023221 นางสาว สิริขวัญ รอดเทศ
11023222 นางสาว สุธาทิพยแ นวลนิ่ม
11023223 นางสาว มณฑา เพชรสุก
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11023224 นางสาว ปใทมา สาระกิจ
11023225 นางสาว สุภชิญา สกุลเตีย
11023226 นางสาว ทัศนียแ อินหาดกรวด
11023227 นางสาว มะลิวรรณ โมศรี
11023228 นางสาว รัชฎา ยงับุญชวย
11023229 นางสาว อภษิฎา จนัทนันทแ
11023230 นางสาว สาลินี ชูมณี
11023231 นาย จตุพล ปิลาผล
11023232 นางสาว สุชาดา โมคะรัตนแ
11023233 นางสาว รวีวรรณ ขุนราชเสนา
11023234 นางสาว ดวงใจ ดวงต้ัง
11023235 นางสาว มาซลินี มิงมะ
11023236 นางสาว สุภาพร ชํามะลี
11023237 นางสาว ภทัราภรณแ ถาอินจกัรแ
11023238 นางสาว กรณิกา ตาปวง
11023239 นางสาว ชรินทรแทิพยแ ยนิดีพิธ
11023240 นางสาว รัชนี ศรีเขียว
11023241 นางสาว สิริกร หอเจริญ
11023242 นาย เรืองฤทธิ์ ไชยชุมพล
11023243 นางสาว ศศิวิมล เพ็ชรแปูอม
11023244 นางสาว วันเพ็ญ คงทน
11023245 นางสาว สุชาดา คําแกว
11023246 นาย ไกรวิทยแ มิง่ขวัญ
11023247 นางสาว เปมิศา ตันภู
11023248 นางสาว วนิดา สงวนทรัพยแ
11023249 นาย สนอง ขันตรีมิตร
11023250 นางสาว พัชรี เตเจ฿ะนัง
11023251 นางสาว สุภทัรา พุมพวง
11023252 นางสาว พรรณธิภา พูลรักษแ
11023253 นางสาว วีณา พลัดหนู
11023254 นางสาว รัชฎาวรรณ เวชสถล
11023255 นางสาว ไอศอร ไกรนรา
11023256 นางสาว วณัฐา รมเยน็
11023257 นางสาว ดลยา กิตติกาญจนโสภณ
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11023258 นางสาว ศศิประภา ยิ้มสุข
11023259 วาที่รอยตรีหญิง สุภารัตนแ ลางคํา
11023260 นางสาว เสาวภา สาลีโภชนแ
11023261 นางสาว ไอริศรแศา อัสสราวิชญแ
11023262 นาง จารุวรรณ รัตนไว
11023263 นาย ธนทร ชัยเหลา
11023264 นาย ตอพงษแ วงศแจนัสุ
11023265 นาง พิมพแอัปสร มีหลง
11023266 นางสาว ปนัดดา คงอยู
11023267 นางสาว รัตนาภรณแ โพธิต์าดทอง
11023268 นาง เฉลิมศรี แกวบริสุทธิ์
11023269 นางสาว บุญธิดา จลุทะศรี
11023270 นางสาว วรางคณา อิ่นคํา
11023271 นางสาว เพ็ญพร แกนจนัทรแ
11023272 นางสาว พรพิมล จนัดาหา
11023273 นางสาว นงลักษณแ รักตะวัฒ
11023274 นางสาว อุษณียแ ทองเพิ่ม
11023275 นาง ปิยนุช หมืน่โฮง
11023276 นางสาว ณัฏฐาวรินทรแ เพิ่มทรัพยแ
11023277 นางสาว ธัณยแจริา เพียงจนัทรแ
11023278 นางสาว วิภารัตนแ ใจยา
11023279 นาง จริวรา ศิลากาญจนศิลป
11023280 นางสาว ณิชาภา ตะมะพุฒ
11023281 นางสาว วรรณิกา ศรีบัว
11023282 นางสาว นิสา เรืองกะสีจติตแ
11023283 นางสาว จารวี โลราช
11023284 นาย อนุพล รับรู
11023285 นางสาว กัญญาพร เพ็งนุม
11023286 นางสาว โกลัญญา อัดโดดดร
11023287 นางสาว กัณฑิมา เกิดละเอียด
11023288 นางสาว มนัสวี ไชยศิริ
11023289 นาย ศุภกิจ บอเกิด
11023290 นาง รังสิมา ขวัญแดง
11023291 นางสาว ธนพร อยูปรางคแ
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11023292 นางสาว ทิพวรรณแ วงคแใจ
11023293 นางสาว สุนิสา คงแกว
11023294 นาย ศิริศักด์ิ ดุจวรรณ
11023295 นาง ทิพยแมณฑา ชินจนัทึก
11023296 นางสาว ลัลนแลลิลนแ ออนชวย
11023297 นางสาว กิุติยา เขียวประดิษฐแ
11023298 นางสาว พิชญาภร ทองแทน
11023299 นางสาว ปุณยนุช จนัทะคุณ
11023300 นางสาว นงนภสั ตางาม
11023301 นางสาว อรวรรณ รังสิมันตุชาติ
11023302 นาง รัชนีวรรณ บุญโท
11023303 นาง กันยารัตนแ นาคบุตร
11023304 นาง สุภาณี พุทธสอน
11023305 นางสาว วันวิสาขแ ไพรทอง
11023306 นาย ปรัชญา มัน่เมือง
11023307 นาย เฉลิมศักด์ิ แววพานิช
11023308 นางสาว อาภรณแ ขวัญสมคิด
11023309 นางสาว จริาภรณแ รุงเรือง
11023310 นางสาว สุดารัตนแ ล้ิมกุสุมาวดี
11023311 นางสาว กาญจนา งาวทอง
11023312 นางสาว วรรณลยา สุขนอย
11023313 นางสาว ศศิกัญญา เทพวิชิน
11023314 นางสาว จริภา รัตนกุล
11023315 นางสาว สุจติรา บุญโต
11023316 นางสาว ชัญญาพัทธแ จนัทอง
11023317 นาย ปิตินันทแ ปรีชาวุฒิวงศแ
11023318 นางสาว ลีระพรรณ สุดหลา
11023319 นางสาว ชนกนันทแ โลลุวิวัฒนแ
11023320 นางสาว เอกฤทัย สุขเจริญ
11023321 นางสาว เสาวลักษณแ ลุสมบัติ
11023322 นางสาว นัชกานตแ อาษา
11023323 นางสาว สุภาพร คําฝใ้น
11023324 นางสาว อัจฉรียา สระทองเขียว
11023325 นาย บุญธรรม ศรีลาดเลา
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11023326 นาย ภชุงคแ ไกรวุฒิสม
11023327 นางสาว วนาลี ศรีแสง
11023328 นาง กัลยารัตนแ มีลุน
11023329 นางสาว ศุภสิมา ฤาชา
11023330 นางสาว เขมจริา ปในคํา
11023331 นางสาว กมลชนก ภมร
11023332 นางสาว พีรกานตแ มิง่สําแดง
11023333 นางสาว อรจริา จติเนียม
11023334 นางสาว อาภสัรา พลละคร
11023335 สิบเอกหญิง อรชร สาถ้ํา
11023336 นางสาว ทิพวรรณ ศรีสุวรรณแ
11023337 นางสาว ธันยา วงษแศา
11023338 นาย ฤทธิชัย สุขทวี
11023339 นางสาว ลลิศษิตา ปานเกิด
11023340 นางสาว ดรุณพร โมริพันธแ
11023341 นาย วิษณุ อินทรแต฿ะกอง
11023342 นางสาว อรพิน วงษแทองดี
11023343 นางสาว นริศรา แสนธรรมมา
11023344 นางสาว รุงทิวา จดูจนัทรแ
11023345 นางสาว รุงอรุณ จนับัวลา
11023346 นางสาว วัชรินทรแ เชื้อกลางใหญ
11023347 นางสาว สาคร สารกาศ
11023348 นางสาว มาฐิญดาสแ ศรีมันตะกแ
11023349 นางสาว ณัฐพร บุญเรือง
11023350 นาง ผกาวัน ดิสปใญญา
11023351 นางสาว วิลาวัณยแ เดิมนุน
11023352 นางสาว อรวรรณ กมลเจริญ
11023353 นาง อังคณา ทองแฉลม
11023354 นางสาว ฐิตาพร เกื้อสุข
11023355 นางสาว เดือนเพ็ญ บุดดารวม
11023356 นางสาว นฤชล โรจนบุรานนทแ
11023357 นางสาว อรวรรณ สุภาสูรยแ
11023358 นาย ปรเมศวรแ แกวบุญมี
11023359 นาง ภาวิดา กลองเงิน
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11023360 นางสาว จนัทรแอรุณ มหาวรรณแ
11023361 นางสาว ศุทธินี ใจศักด์ิ
11023362 นางสาว ศิริเนตร ฝุายเพีย
11023363 นางสาว สิริพรรณ สีแสด
11023364 นาย ศุภชัย ภทัรไพบูลยแ
11023365 นางสาว เสาวรส ขุสุวรรณ
11023366 นาง รัชดาวัลยแ ศรีวิกูล
11023367 นาง วารุณี กันธะ
11023368 นางสาว ปราณิศา เพชราวัน
11023369 นางสาว อิสริยา ติเศษ
11023370 นาง เสาวนียแ คะอังกุ
11023371 นางสาว สุชาภคัร ชุมนุมมณี
11023372 นางสาว ฉัตรกมณฐแ เฮสโก
11023373 นางสาว ปวันรัตนแ ชื่นดวง
11023374 นางสาว นิตยา ถาบุตร
11023375 นางสาว ชนัดดา เรือนนิล
11023376 นางสาว วิภา วงษแษา
11023377 นางสาว เพ็ญศิณี ดิฐชัยพันธุแ
11023378 นางสาว ธัญลักษณแ บาซอ
11023379 นางสาว ภาวินี ต฿ะเฟย
11023380 นางสาว อริยา ปิงสมุทรแ
11023381 นางสาว อิศรา ชุมใจ
11023382 นาง เพ็ญศิริ ตันบํารุง
11023383 นางสาว พรกนก พงษแมวง
11023384 นาย นิติธร พรมทอง
11023385 นางสาว มยรีุ จอกนาค
11023386 นางสาว ชญาณแนันทแ ขุนภกันา
11023387 นาง สุริยา เชียงจนัทรแ
11023388 นางสาว ประกายแกว เกตุแยม
11023389 นางสาว ธัญวรัตนแ ทิพยแโภชนแ
11023390 นางสาว อรวรรณ ออสุวรรณแ
11023391 นาง ภาวฎี เวียงนนทแ
11023392 นาง โสภาภรณแ สารีบุตร
11023393 นางสาว กมลทิพยแ ทุสสนา
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11023394 นางสาว อัยยา หวยหงษแทอง
11023395 นางสาว ขวัญดาว หนูแท
11023396 นางสาว ยพุา ไชยฤกษแ
11023397 นางสาว ดาริหย฿ะ นิมิตรถวิล
11023398 นาย สมศักด์ิ เจจอื
11023399 นางสาว สุนิษา อุนแกว
11023400 นางสาว อาภาภรณแ อุดถา
11023401 นางสาว เสาวรียแ ศรีจนัทรแ
11023402 นางสาว ผกามาศ แกวมา
11023403 นางสาว ปอจติร สายคลอง
11023404 นางสาว นภสัรพี อาสาสนา
11023405 นางสาว อุไรวรรณ ชุมปใญญา
11023406 นางสาว อรุณรัตนแ ลือสุวรรณแ
11023407 นาง วราภรณแ ดอกพิกุล
11023408 นางสาว อรอนงคแ ปานนอย
11023409 นางสาว เจนจรีา สายธิ
11023410 นางสาว วรัญญา แทนทิพยแ
11023411 นางสาว เสาวลักษณแ ใจกาศ
11023412 นาง วรินทรพร สมแสง
11023413 นางสาว ภทัรแธีนันทแ ไชยวรรณแ
11023414 นาย จติิเรศ ผุยพงษแ
11023415 นางสาว ยภุาพร ตนสาย
11023416 นางสาว จารุมนตแ อรัญญะ
11023417 นางสาว สุดารัตนแ บุญชู
11023418 นางสาว ดารณี ทองคําพันธแ
11023419 นางสาว อรวรรณ เมืองพวน
11023420 นาย กฤษฎา ธรรมสิทธิ์
11023421 นาย ฑีฆายุ ศรีขันแกว
11023422 นางสาว พรกมล แสงสวัสด์ิ
11023423 นางสาว เจยีระไน นาคประสิทธิ์
11023424 นางสาว สุทธิดา พิมพแทอง
11023425 นางสาว อุษา สุขพรม
11023426 นางสาว วัชนันทแ งามสุข
11023427 นางสาว ธารา ศรีสุข
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11023428 นางสาว สุรัชณี ล้ีวงศแวัฒนา
11023429 นางสาว ศศินันทแ พรหมวงศแสกุล
11023430 นาง รัตติกาล ศรีภาชนแ
11023431 นางสาว วรรณา อภไิชย
11023432 นาง มยรุา เลิศวิจติรโสภณ
11023433 นางสาว กุลธิดา สุพรรณภวูงษแ
11023434 นางสาว สายใจ สุพรม
11023435 นาง สุวิมล ละลมชัย
11023436 นางสาว มณธิชา ปินกันทา
11023437 นางสาว นิติกา จตุเทน
11023438 นางสาว อารยา้แถวทิม อารยา้แถวทิม
11023439 นาย ทรงพล คําลือไชย
11023440 นางสาว จารุนันทแ ปี่แกว
11023441 นางสาว ภชิาภชั ปูองคําสิงหแ
11023442 นางสาว สุพัตรา เนียมสิน
11023443 นางสาว ศุภกาญจนแ ไมแกนจนัทรแ
11023444 นางสาว กุลนันทนแ ทองอุนเรือน
11023445 นางสาว วิยะกาญจนแ จนัทรมานิต
11023446 นางสาว นันทิดา สันนิธี
11023447 นางสาว โยทะกา ทองเพ็ชร
11023448 นางสาว รวิกานตแ ลายหงษแ
11023449 นางสาว เพชรรัตนแ รอยแวน
11023450 นางสาว สุชาดา รอดไพบูลยแ
11023451 นางสาว วิลาวัณยแ คลมงคล
11023452 นาง ณิชาภทัร กุมภา
11023453 นาย เสกสรร เพชรกระจาย
11023454 นางสาว เจนจริา โชคเจริญ
11023455 นางสาว หนึ่งฤทัย ฝึกฝน
11023456 นางสาว พัชรินทรแ สุวรรณอินทรแ
11023457 นางสาว ปวีณา สลีสองสม
11023458 นางสาว วิไลภรณแ ทองประทุม
11023459 นางสาว มัตติกา สมพันธแ
11023460 นางสาว ณัฐนันทแ อุนเป็ง
11023461 นางสาว อําภา มุมเรือนทอง
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11023462 นาย เชาวลิต ทาน้ําเที่ยง
11023463 นางสาว ภทัราภรณแ ชิตรัตถา
11023464 นางสาว นพรัตนแ พลายระหาร
11023465 นางสาว ปรารถนา ภมุรา
11023466 นางสาว พลอยณภสั งามบุญคํา
11023467 นางสาว ยพุิมาศ ทาวฟูเขียว
11023468 นาย กิตติณัฏฐแ นรมานิตยแ
11023469 นางสาว สุภาวดี พรหมบุตร
11023470 นางสาว กันตนา โตเหมือน
11023471 นางสาว ณัชผลินี ศรีภานุสุพัฒนแ
11023472 นางสาว สุดารัตนแ พลอยพันธุแ
11023473 นางสาว สุวรรณา หงษแบุญ
11023474 นางสาว กุลจริา วงศแพุทธะ
11023475 นางสาว รสสุคนธแ ตรีนพ
11023476 นางสาว อรอนงคแ บริบูรณแ
11023477 นางสาว เสาวณี แกวบุญตัน
11023478 นางสาว ทรายทอง กิจติสากล
11023479 นางสาว กัลยรัตนแ เทพกมล
11023480 นาง วาสนา ตอมสูงเนิน
11023481 นางสาว ณัฐธิดา ศรียาเทพ
11023482 นางสาว อภญิญา สุนทโรสถแ
11023483 นางสาว เยน็ตนา บาดตาสาว
11023484 นาย วันเฉลิม เอี่ยมจํารัส
11023485 นางสาว พรรณทิวา วารีหล่ัง
11023486 นางสาว ฐิติรัตนแ จนัทรแวงศแ
11023487 นางสาว กนกกานตแ อุตทนัน
11023488 นางสาว บัวผ้ึง เกิดประโคน
11023489 นางสาว ปนิดา เสาทองหลาง
11023490 นางสาว มยรีุ สวางธานี
11023491 นางสาว พยอม ตนพุดซา
11023492 นางสาว พัชรี สุธาอัด
11023493 นางสาว หทัยชนก คําปลอง
11023494 นางสาว พัทธนันทแ มันทะรา
11023495 นางสาว อัจราพร ยากะบิน
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11023496 นางสาว ปิ่นรัตนแ วิไลศิลป
11023497 นางสาว จรรยา อนุกูล
11023498 นางสาว ชญาภา อะมะมูล
11023499 นางสาว เกสรา เลขพงศแ
11023500 นางสาว สุดารัตนแ มัชชะ
11023501 นางสาว วิศรุตา ศรีใจ
11023502 นางสาว วิจติตรา กาฬภกัดี
11023503 นางสาว รุงนภา ชุมปลา
11023504 นางสาว เปรมยดุา เจริญสุข
11023505 นางสาว สุตาภทัร พินิจเจริญ
11023506 นางสาว เพชรลัดดา หนองกาวี
11023507 นางสาว สุกัญยาภทัรแ เวียงทองรุจ
11023508 นาง อรวรรณ เกื้อเมง
11023509 นาย เปี่ยมศักด์ิ สันชุมภู
11023510 นาย นักรบ บัวพุม
11023511 นาง ปารณียแ นามจนัดี
11023512 นางสาว ชยาวีรแ เชื้อปใญญา
11023513 นาย ธงชัย อุดทาสุข
11023514 นางสาว ณฐมน นทีทิพยแเกษม
11023515 นางสาว สุดารัตนแ อุนอาสา
11023516 นางสาว ศิริลักษณแ ฉัตรเจริญทรัพยแ
11023517 นางสาว ศิริรัตนแ รัตนสมบูรณแ
11023518 นางสาว สุชัญญา มาตรวิจติร
11023519 นาย จกัรรินทรแ งานผัด
11023520 นางสาว รัตนาลักษณแ ผาทอง
11023521 นางสาว ภทัรฉัตร คงสีไพร
11023522 นางสาว สายทอง มัง่มีน้ําใจ
11023523 นางสาว นันทแนภสั เสนนะ
11023524 นางสาว กุลธิดา พารารักษแ
11023525 นางสาว ปุณิกา เปลงปล่ังศรี
11023526 นางสาว ปารวี ชางการ
11023527 นางสาว ผกามาศ เรียงนา
11023528 นางสาว เขมจริา สังขแแกว
11023529 นาย วิษณุพงษแ บุญยนื
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11023530 นางสาว เกศราภรณแ รักถิ่นพนา
11023531 นางสาว ปนัดดา ทองดวง
11023532 นางสาว สุชาดา เศรษฐบุตร
11023533 นาย เชษฐา สวามิชัย
11023534 นาย กนกพิชญแ ศรีแพงมล
11023535 นางสาว วิภา การรักษา
11023536 นางสาว มยรีุ มาหลวง
11023537 นางสาว วราภรณแ แกวมะ
11023538 นางสาว อรณี โคตรแสนลี
11023539 นางสาว สุกัญญา อิสลาม
11023540 นาย ปริญญา แกวกระจก
11023541 นางสาว ยิ่งพรรณ ณ้ลําพูน
11023542 นางสาว ศุภาลักษณแ รักรวม
11023543 นางสาว นฤมล ปานมีสี
11023544 นางสาว พรพัสนันทแ ธรรมวิเศษ
11023545 นางสาว เอมิกา คํายนัตแ
11023546 นางสาว พัชณียแ ทนันชัย
11023547 นางสาว วิลาวัณยแ โงสันเทียะ
11023548 นางสาว เบญจวรรณ ชัยวงคแ
11023549 นางสาว วันทนา พุดดวง
11023550 นาง พรพนา บุญทร
11023551 นางสาว มณิสรา รักสม
11023552 นาย วุฒินันทแ เพียรมี
11023553 นางสาว กัณณแอลิน แกวเหล็ก
11023554 นาง ดารารัตนแ วงคแมาน
11023555 นางสาว ดวงพร ใจดี
11023556 นางสาว ภทัธีรา วังหอม
11023557 นาง กาญจนา เดชะคุปตแ
11023558 นางสาว ภาวิณี แชวะสมจติร
11023559 นางสาว ณฐาภคั จนัธิราช
11023560 นางสาว นัดดา ราหุลนันทแ
11023561 นางสาว สุพัตรา รัตนเพ็ชรแ
11023562 นางสาว ดวงกมล เทียบคํา
11023563 นางสาว รัชนี มณีโชติ
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11023564 นางสาว เขมญา เมาะสาแม
11023565 นางสาว สิภาลักษณแ ลัทธิศุภเศรษฐแ
11023566 นาง สุดารัตนแ พรหมจนัทรแ
11023567 นางสาว พิมลวรรณ ชุมภู
11023568 นางสาว ลภสัรดา มาคลาย
11023569 นาย พรชัย สิงหแศรี
11023570 นางสาว หนึ่งฤทัย พงษแสุวรรณ
11023571 นางสาว จารุวรรณ วิสาละ
11023572 นางสาว นฤมล ศรีสุข
11023573 นาง นิสากร จารุจนิดา
11023574 นางสาว ณัฐธิดา ครองยติุ
11023575 นางสาว สุมัจชา บุตรกระจาง
11023576 นางสาว อินทิรา อุชชิน
11023577 นางสาว วิรงษแรอง แจมแจง
11023578 นางสาว เกษมณี เอี่ยมหนอ
11023579 นางสาว ฐาปนี แกวกลํ่า
11023580 นางสาว จรัิชยาพัทร นานอก
11023581 นางสาว รัชฎาวรรณ วิริยะพงศแ
11023582 นางสาว อรุโณทัย พวงพิพัฒนแ
11023583 นาย พงษแชัย คําภรีะ
11023584 นาย พศุตมแ ชวอรรคนานนทแ
11023585 นางสาว สุวารินทรแ ทอดแสน
11023586 นางสาว ยวุดี สนรอย
11023587 นาง สนธยา แยมไสย
11023588 นางสาว วันเพ็ญ แจมวงษแอินทรแ
11023589 นาย สุรเดช พุทธรรม
11023590 นางสาว จรีุพร วรรณเลิศ
11023591 นางสาว อัจจมิา ภจูกัรนิน
11023592 นางสาว วราภรณแ งามสมพงษแ
11023593 นางสาว พรนิภา สุขสาย
11023594 นางสาว โสรยา นุนแกว
11023595 นางสาว อาภาภรณแ คล่ีเกษร
11023596 นางสาว สุุจติรา มณีกุล
11023597 นาย ณัฐพล ชางพันธแ
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11023598 นางสาว ฉมัยพร บัวสุวรรณแ
11023599 นาย พรชัย แสนคําภา
11023600 นางสาว มาลัย วงศแสุข
11023601 นางสาว ถานมาศ รัตนถาวร
11023602 นางสาว มนัญชยา มีไชยโย
11023603 นางสาว นูซีลา ยะนาบาเน็ง
11023604 นางสาว สุกัญญา เสนียแวงษแ้ณ้อยธุยา
11023605 นาง ชินภา ตอรบรัมยแ
11023606 นางสาว วิภาพร คําหลาทราย
11023607 นางสาว รตีรักษแ ไชยสีทา
11023608 นาย กิตติคุณ เวชบรรพต
11023609 นางสาว กิตติมา โพธิไ์พร
11023610 นางสาว มณิสรา จนัทรัตนแ
11023611 นางสาว มีนา เลาะหมัดจติร
11023612 นางสาว บุษบาวรรณ ทองหนูแดง
11023613 นางสาว นุชนาฏ บรรจงปรุ
11023614 นางสาว ปวีณา แกวไสว
11023615 วาที่รอยตรีหญิง เมวิการแ โลหแตระกูล
11023616 นางสาว นภาพร จตุเทน
11023617 นางสาว ญาสุมินทรแ สมศรี
11023618 นางสาว ธันยแชนก แสงจนัทรแ
11023619 วาที่้ร.ต.หญิง ปใทมาวดี โสภโนดร
11023620 นางสาว นฐพร ดิลกเมธานนทแ
11023621 นางสาว อัณศยา ดวงอินทรแ
11023622 นางสาว มารตี หมืน่คง
11023623 นางสาว สุพรรษา จาโนนสูง
11023624 นางสาว นันทแนภสั ชูยศ
11023625 นางสาว จตุพร ปีกกระโทก
11023626 นางสาว อรทัย จนัทอง
11023627 นางสาว เอมอิษฏแ นันตา
11023628 นาง ทิพยแวรรณ ทานุพันธุแสกุล
11023629 นางสาว ศิริวิมล นามมุงคุณ
11023630 นางสาว จนัทรแจริา เกิดปูาน
11023631 นาง เบญจมาศ คงมา
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11023632 นาย ชัยยทุธ สุยะพันธแ
11023633 นางสาว รัชณียแ วังนุราช
11023634 นางสาว รวิษฎา บุญโรจนแ
11023635 นางสาว จารุวรรณแ กองแสง
11023636 นางสาว นลัทพร พวงธรรม
11023637 นางสาว ปารมาภรณแ โพธิเ์อี่ยม
11023638 นางสาว ปภาดา ยอดจกัรแ
11023639 นางสาว สายฝน สุขศิริ
11023640 นางสาว ฤดีมาศ ราชนําปน
11023641 นาง ประภสัสร กอรับเฮือง
11023642 นางสาว จนัทรแทิพยแ นอยบุดดี
11023643 นางสาว สุจติรา สุขละมูล
11023644 นาย เกรียงไกร มะลิคํา
11023645 นางสาว สุทิพยแ จติรธรรม
11023646 นางสาว พันทิวา บุญสุข
11023647 นางสาว วิภาพรรณ แสนใหม
11023648 นาย วีรศักด์ิ สีดารักษแ
11023649 นางสาว นนทิชา นะศรีพันธแ
11023650 นาง มลฤดี ศรีเมืองสุข
11023651 นางสาว ศิริจรรญา ธรรมศิริ
11023652 นางสาว ปใญจวดี ชนะชัย
11023653 นางสาว สมพร ศรีทอง
11023654 นางสาว ลัดดาวัลยแ วิปใสสะ
11023655 นางสาว สุรีรัตนแ ใจมาโม฿ะ
11023656 นางสาว วรินทร อาสารินทรแ
11023657 นาย มนตรี บุญเอี่ยม
11023658 นางสาว สมร แฝงสีคํา
11023659 นางสาว อารีรัตนแ แสนทองทิพยแ
11023660 นางสาว พรทิพยแ พลอยประดับ
11023661 นางสาว จรีพา น้ําใส
11023662 นาง อัญชลี ชาวสวน
11023663 นางสาว สุชาดา เชื้อทอง
11023664 นางสาว ภณัฑิลา จนัทวงษแ
11023665 นางสาว จารุวรรณ เทพวงศแ
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11023666 นาง พีระวรรณ กอแกว
11023667 นางสาว นันทนา ปใทมาสังขพิทักษแ
11023668 นางสาว ปรารถนา เกมสูงเนิน
11023669 นางสาว เกศรา มัน่เสม
11023670 นางสาว จารุกุล สาระคํา
11023671 นางสาว นันทนา สงพิมพแ
11023672 นางสาว ญาธิดา สงวนกิจ
11023673 นางสาว นฤมล พันธุยี่
11023674 นางสาว รุจริาภรณแ วงคแสาย
11023675 นาย กฤติเดช พงษแตุย
11023676 นางสาว ชนัญชิดา คํ้าจนุ
11023677 นาง สุภาภรณแ พินิจกาญจนแ
11023678 นาย ธีรพงศแ ปิดกันภยั
11023679 นางสาว นิชกุล แซฉี
11023680 นาย ภสักร พระไตรราช
11023681 นาง อมรรัตนแ โพธิก์ระสัง
11023682 นางสาว สุปราณี หอมหวล
11023683 นางสาว ปาริชาติ หลาบคํา
11023684 นางสาว ชนนิศา บุญฤทธิ์
11023685 นางสาว ศิริวรรณแ จนัทรแต้ือ
11023686 นาง พิมพิไล เปี้ยอุ฿ด
11023687 นางสาว ประภสัสร มีมาก
11023688 นาง สุทิพยแ จนัทรแแกว
11023689 นางสาว พันธุแจฑุาทิพยแ สินธุชน
11023690 นางสาว พัชราภรณแ จนัทรแแกว
11023691 นางสาว ลลิตา ฝอยทอง
11023692 นางสาว สําลี นาทอง
11023693 นางสาว เสาวลักษณแ ชื่นชม
11023694 นางสาว สุภชัรินทรแ นันตะรัตนแ
11023695 นางสาว ธัญธิตา ธงพระชัย
11023696 นางสาว กันยกร ศรีวิชัย
11023697 นางสาว อิงกาญจนแ แกวปล่ัง
11023698 นางสาว นูอัยณี นะแหละ
11023699 นางสาว อัญชนา อุนะพํานัก
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11023700 นาง ดลฤดี เนตรสกุล
11023701 นางสาว อมลรดา ยศสูงเนิน
11023702 นางสาว กัลยาณี ต้ังเพียร
11023703 นางสาว ทองเรียน ศรแกว
11023704 นาย ปริญญา พลประสิทธิ์
11023705 นางสาว อัจฉริยา งอกวงษแ
11023706 นางสาว ชไมพร คําปใน
11023707 นางสาว เจนจริา โสภนิ
11023708 นางสาว เยี่ยมระวี โพธิศ์รี
11023709 นางสาว อารยา สมภพสิริกุล
11023710 นางสาว กรกมล เพ็งพงษแ
11023711 นาง สุพัตรา ดําเอียด
11023712 นางสาว กมลฤทัย นอยกอม
11023713 นางสาว หนึ่งฤทัย ชาติกานนทแ
11023714 นางสาว กันยาภรณแ คําหนอย
11023715 นาย ปิยะ อินทรสิทธิ์
11023716 นางสาว กรปภา นันไชย
11023717 นางสาว ทรรศนียแ ชั่งสัจจา
11023718 นางสาว ณัฐรดา โพธิขาว
11023719 นางสาว วาสนา บุญเฮา
11023720 นางสาว สุพินธแ วงษแคํา
11023721 นางสาว อรุณี แกสมาน
11023722 นางสาว สุดารัตนแ ยิ้มศิลป
11023723 นางสาว กัญญาภทัร คงนก
11023724 นางสาว ศิรินันทแ มากบานบึง
11023725 นางสาว สุกัญญา คําเรืองศรี
11023726 นาง วลัยมาศ นุชรอด
11023727 นางสาว นฤมล บุญมี
11023728 นางสาว พรฤดี จอกแกว
11023729 นางสาว วราภรณแ สินพรม
11023730 นางสาว ณัฐชยา ปานสําราญ
11023731 นางสาว ภทัรานิษฐแ เหลืองโอฬาร
11023732 นางสาว ประดับพร พรหมลุน
11023733 นางสาว นภสัวรรณ ทองคํา
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11023734 นางสาว รัตนาพร ต้ือยศ
11023735 นางสาว อนุสรา หมีดง
11023736 นางสาว ภาวิณี แสนเหลา
11023737 นางสาว รลินี วรรณทวี
11023738 นางสาว นฤมล พิทักษแสินสกุล
11023739 นางสาว มลฤดี สีเหมือนทอง
11023740 นางสาว สุดใจ ดอกบัว
11023741 นาง นิตยา ศรีนาม
11023742 นางสาว พิณอุมา จนัทรแขาว
11023743 นางสาว วิไลวัลยแ อองสอาด
11023744 นางสาว นิตยา หงสแผาแกว
11023745 นางสาว อรนิตยแ ชูชุม
11023746 นางสาว วิกานดา ใจคําตเา
11023747 นาย สรายทุธ โตแสง
11023748 นาง น้ําฝน สบายครบุรี
11023749 นาย นันทะชัย เยาวนันทแ
11023750 นางสาว นิตยา คุมรักษา
11023751 นางสาว ลักษมี ปใถพี
11023752 นางสาว กาญจนา อินโคกสูง
11023753 นาง วาสนา มัง่มี
11023754 นาย จกัรพันธแ อรามวงศแไพบูลยแ
11023755 นาง จติุพร กวางทะวาย
11023756 นางสาว อัจฉรา เจริญกุล
11023757 นางสาว วิยะดา บริบูรณแ
11023758 นางสาว จงรัก ภูระหงษแ
11023759 นางสาว แสงรุจี ออนละมุล
11023760 นางสาว ณัฐนภสัสรแ มีสัจจแ
11023761 นางสาว นิภาพร ทองหาว
11023762 นางสาว ทิพวรรณ สีมูลไทย
11023763 นางสาว จฑุามาศ เติมอารมณแ
11023764 นางสาว วาสนา พาณิชยแ
11023765 นางสาว รัตติกาล ตาเปี้ย
11023766 นางสาว กัลยา สุขเรือน
11023767 นางสาว ปฏมิากร ออนคง
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11023768 นางสาว วิชุดา ทามา
11023769 นางสาว อรวรรณ บุญอํานวย
11023770 นาย อานนทแ คตยิ้ม
11023771 นางสาว อรษา สวดโสม
11023772 นางสาว กมลทิพยแ บวรศรีสุข
11023773 นางสาว ณัฐณิชา มัน่ใจ
11023774 นางสาว นิตยแรดี ชวยแกว
11023775 นาง ภทัรภรณแ บุญสืบสาย
11023776 นางสาว ฐิติชยา ขามส่ี
11023777 นางสาว อิษฎา วิโรจนุปถัมภแ
11023778 นาง กาญจนา เวียงนาค
11023779 นางสาว สิริกาญจนแ ผลนา
11023780 นาง สาวิกรี หนูจนัทรแ
11023781 นาง ภญิญาพัชญแ คลายสําเนียง
11023782 นาย ปริญญา ภสิูลิตรแ
11023783 นาย ธีระเดช อํานวยพร
11023784 นางสาว สุจนิดา ปุูมกระโทก
11023785 นางสาว ภริมยแ ศรีพูล
11023786 นาย พินิจ บํารุง
11023787 นางสาว ตรีทิพยแ ทองหวาน
11023788 นางสาว รัตนา หลวงชาญ
11023789 นางสาว ศิริวงษแ พรมหาชัย
11023790 นาย ทิณวรรษ คําภกัดี
11023791 นางสาว พิชพิชาญแ สุคนธแ
11023792 นาง เบญญาภา เงินนวล
11023793 นาย อุเทน จฑุาศรี
11023794 จาอากาศตรีหญิง อภชิญา พูลทรัพยแ
11023795 นางสาว ศิริพร เพ็งกลาง
11023796 นางสาว ณฐภทัรแ เณรตากอง
11023797 นางสาว สุนิษา ไทยสุริยนัตแ
11023798 นางสาว กรภทัรแ ตานิโก
11023799 นางสาว ประภสัสร อัมพุธ
11023800 นางสาว จรรยา แกวบุญเพิ่ม
11023801 นางสาว ศศิธร ผาภา
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11023802 นางสาว สิราวรรณ ทัศนา
11023803 นางสาว เปาวรษา แสงทอง
11023804 นางสาว พรทิวา กุมขุนทด
11023805 นางสาว พัชรี สุขพันธแ
11023806 นางสาว สมฤดี วงษแนอย
11023807 นางสาว จฑุารัตนแ ใบงา
11023808 นาง เทพวรรณ บุญภกัด์ิ
11023809 นางสาว ศมนพร แสงเทศ
11023810 นางสาว รมิตา มัชเรศ
11023811 นางสาว ปนิทัศนแ ทศไกร
11023812 นางสาว เสาวรส เกตุแกว
11023813 นางสาว อนุสรา วันดี
11023814 นางสาว รัตติยา ภานุสรณแ
11023815 นางสาว สรอยฟูา โยลัย
11023816 นางสาว ณัฐชานันทแ ไวนุสิทธิ์
11023817 นางสาว ปิยธิดา แมนบุญ
11023818 นางสาว ปรัชญมน รัตนอริยมงคล
11023819 นางสาว พิมพแวืสาขแ ทาใจ
11023820 นางสาว ชบา เวียงสมุทร
11023821 นางสาว อัญชลีพร ยองเซง
11023822 นางสาว พันธแทิพยแ มีแสง
11023823 นางสาว ชนันทิตา บุญทรง
11023824 นางสาว ภาณิญา วนาพฤกษแพงศแ
11023825 นางสาว พรพิมล สุพรรณโมก
11023826 นางสาว พรทิพยแ นิยมสุข
11023827 นางสาว เกตุศรินทรแ วงคแพันธแ
11023828 นางสาว กาญจนา นําลอง
11023829 นางสาว ภทัราวรรณ บัวทอง
11023830 นางสาว วราภรณแ พรมมิ
11023831 นางสาว เนตรนภา สุนทรศารทูล
11023832 นาย วัทธิกร คําไชยเทพ
11023833 นาง กิตติยา ทนันไชย
11023834 นางสาว ผองใส มณีบู
11023835 นางสาว จริวัฒนแ ศรีใจยา
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11023836 นางสาว หทัยกาญจนแ นินนาทโยธิน
11023837 นาง ไพรินทรแ ซุยปฺุก
11023838 นางสาว ชญานุศภฒัคแ สุขณโชต
11023839 นางสาว อรวิจติรแ ควนวิไล
11023840 นางสาว ประภสัสร อารมยแสุข
11023841 นางสาว วราลักษณแ มนัสพรหม
11023842 นางสาว จริาภรณแ เมฆสุวรรณ
11023843 นางสาว พานิชยแ ทองคอนไทย
11023844 นางสาว จติลดา ไชยวงศแ
11023845 นางสาว ขนิษฐา เกตุประทุม
11023846 นาย พิสิษฐแ พลประเสริฐ
11023847 นางสาว จฑุาลักษณแ วงษแนาค
11023848 นาง มาริสา ฤกษแอินทรแ
11023849 นาย ราซาฮา บือซา
11023850 นางสาว สิตานัน วุฒิ
11023851 นางสาว จนัทรา จนัทรบุรี
11023852 นางสาว กนกวรรณ เหลานาคํา
11023853 นางสาว นันทฉัตร สังฆะสอน
11023854 นางสาว พลอยนภสั พิมพแทรัพยแ
11023855 นางสาว โสภา ตองาม
11023856 นางสาว ศศิธร แหวนครุฑ
11023857 นางสาว ละอองดาว จกัรปา
11023858 นางสาว คณิศร ปใจจยั
11023859 นางสาว อัมรา ศูนยแจนัทรแ
11023860 นางสาว รัชนียแ วิชาเงิน
11023861 นางสาว กอบกุล แกวนอย
11023862 นาง ราตรี เมฆตรง
11023863 นางสาว ณัฐฌมนตแ ทองแท
11023864 นางสาว สุกัลยา เรืองมณี
11023865 นางสาว นพพรพรรณ กิตติถนอมวงษแ
11023866 นาง พรปวีณแ ไพรสนธิ์
11023867 นางสาว ปิยฉัตร อินยะวิน
11023868 นางสาว สุทธิณี หมวกนอย
11023869 นางสาว แวววิมล รองสําลี
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11023870 นาย ษมิทธิ์ ขันธิกุล
11023871 นาง วลัยรัตนแ ไกรกิจราษฎรแ
11023872 นางสาว ทัดดาว เนื่องวัง
11023873 นางสาว ฐานิตารัศมิ์ ประทับศักด์ิ
11023874 นาย อํานาจ ดาวหล
11023875 นางสาว ศิริพร แสงทอง
11023876 นางสาว นัฐศรัณยแ สินทอง
11023877 นางสาว กันติชา หินแปง
11023878 นางสาว ดวงรัตนแ นุมตูม
11023879 นาย ประกฤต ฤทธิเ์จริญ
11023880 นางสาว ผุสดี อัตตะสาระ
11023881 นางสาว วริศรา ตรัยตันติวงศแ
11023882 นางสาว สาลิณี ดวงทิพยแ
11023883 นางสาว จฑุามาศ ชูเชิด
11023884 นางสาว ภรชฎา อางศิลา
11023885 นางสาว ประทุมพร มณีนพคุณ
11023886 นางสาว ธัญทิพยแ รุงกิจอนันทแชัย
11023887 นาย ภทัรินทรแ คําเกษ
11023888 นาง ลํายวญ แกวปใน
11023889 นาย วีรภทัร พุมงาม
11023890 นางสาว รัตนาภรณแ แกวเมืองไชย
11023891 นาง พรทิพยแ โขมะจติร
11023892 นางสาว วรัชญา ชัยมีแรง
11023893 นางสาว ทัศนียแ ยอดมวง
11023894 นาง อัญชุตา คชรินทรแ
11023895 นาง สุนิษา รักศิลป
11023896 นางสาว จดิาภา วิเศษศิริ
11023897 นางสาว ศริญญา ทิพยแสระนอย
11023898 นางสาว นฤชา ทองจุย
11023899 นางสาว ซัยตง บีดิง
11023900 นางสาว ณิชาภทัร ทาอาษา
11023901 นางสาว อุษา หอมจริง
11023902 นางสาว พัชรินทรแ ประเสริฐสม
11023903 นาง อุมาพร วรรณภกัดี
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11023904 นาง ลัดดา เรือนทอง
11023905 นางสาว อังสุมาลี ขวัญแกว
11023906 นางสาว ธีรนันฒแ กิ่งทวีทรัพยแ
11023907 นางสาว รุงทิพยแ แกวดํา
11023908 นางสาว ทิพธัญญา ศรีจําปา
11023909 นาย อัตถสิทธิ์ ปิงมา
11023910 นาย ธัญญวิทยแ แกวเจริญ
11023911 นาย จรีพงษแ เนียมพลอย
11023912 นาง อรทัย พุทธา
11023913 นางสาว วลีรัตนแ ศิริกาศ
11023914 นางสาว ปิยะมาศ สายสอน
11023915 นางสาว พัชรินทรแ เพียรทําดี
11023916 นาย อานุภาพ ไชยมี
11023917 นางสาว สุธิษา ชัยวิเศษ
11023918 นางสาว ชุติมา มากแบน
11023919 นางสาว ฤทัย แพงกลอม
11023920 นางสาว เพชรรัตนแ ศรีสวาง
11023921 นางสาว ศิริกุหลาบ คงสิบ
11023922 นางสาว จริาพร แจมเงิน
11023923 นางสาว จริญญา บุงทอง
11023924 นางสาว นิภาพร สังขแสีลา
11023925 นางสาว อรุณศรี คําปาเชื้อ
11023926 นาง กชพรรณ ปใญญาไว
11023927 นางสาว งามตา ผากา
11023928 นางสาว ประภาสิริ สุริยนตแ
11023929 นางสาว อุทัยรดา ทากุดเรือ
11023930 นางสาว รุงฟูา ทองเรือง
11023931 นางสาว เบญจพร ดวงจกัรแ
11023932 นางสาว ภารัศมิ์ เลิศลอง
11023933 นางสาว สุกัญญา มโนร่ืน
11023934 นางสาว กรรณิกา ศรีชู
11023935 นางสาว พิทยาภรณแ พรมธิราช
11023936 นางสาว อาภรณแ บรรเทา
11023937 นางสาว ปวีณา สกุลดี
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11023938 นาง สุพิชญแฌา เจตธํารง
11023939 นางสาว สุดาภรณแ แกวมา
11023940 นางสาว เมษยา เกตุจนัทึก
11023941 นางสาว อาธัญญา คํามี
11023942 นางสาว กัทลี ชมบัณฑิตยแ
11023943 นาง นริศรา วรรณสุขวงศแ
11023944 นาย วรภพ ดีมัน่
11023945 นาง ศรินทรา หลาวงศา
11023946 นางสาว ณัฐอร ศกุนตนาค
11023947 นางสาว อรสิริ ศรีคําภา
11023948 นางสาว วัลลภา สุขเสดาะ
11023949 นางสาว เจษฎแสุดา ปิ่นศักด์ิ
11023950 นางสาว นิตยา ธูปเทียน
11023951 นางสาว ธนาภรณแ เจริญสลุง
11023952 นางสาว สุวรรณ ผุดผอง
11023953 นางสาว อมรรัตนแ ภูทอง
11023954 นางสาว ปใฏฐิการณแ ดิษร
11023955 นาย กฤศธนัช ยรุชาติ
11023956 นางสาว อริญญา ราชสีโท
11023957 นางสาว ศิราพร เมืองยอด
11023958 นาง กนกวรรณ บุญศรี
11023959 นางสาว จติฤดี เหมะธุลิน
11023960 นางสาว สุพรรษา วาจาสิทธิ์
11023961 นาง สิรินภา เรือนศักด์ิ
11023962 นางสาว ธัญญา คนคิด
11023963 นางสาว สุนันทา คําสอน
11023964 นางสาว ปใทมา มุงพันกลาง
11023965 นางสาว กัลยแณภสั จติจําสี
11023966 นางสาว พิสมัย กะมะณี
11023967 นาง ฐิติรัตนแ ไหวคิด
11023968 นางสาว คุณาภรณแ ใหมวงศแ
11023969 นางสาว กชกร ชูแกว
11023970 นางสาว ชุติมา แกวเกล้ียง
11023971 นางสาว วาทกานตแ เพชรรินทรแ
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11023972 นางสาว สุกัลยา บัวสีทอง
11023973 นางสาว ปิยนาฏ ทับพิลา
11023974 นางสาว ปวีณา กาตาสาย
11023975 นางสาว ทัศนียแ กุลแกว
11023976 นางสาว ณิชาภา ภวูรีตนสกุล
11023977 นางสาว พิรญาณแ นิพนธแสกุลดี
11023978 นาง ปวรวรรณ นนทภา
11023979 นางสาว อําภาภรณแ คงรอด
11023980 นาย ตอศักด์ิ เสมอวงศแต๊ิบ
11023981 นางสาว หอมหวน การะยศ
11023982 นางสาว สุนารี ณรงคแนอก
11023983 นางสาว สุภาวดี ลินไธสง
11023984 นางสาว กชกร วิริยนําชัยกุล
11023985 นางสาว กรรณิการแ สุคําตา
11023986 นางสาว จฑุารัตนแ เชยลอมขํา
11023987 นางสาว ปนัดดา นุนหยู
11023988 นางสาว พรทิพยแ บุญกอน
11023989 นางสาว จนิลัดดา ลีแกว
11023990 นางสาว พวงเพชร ทะใจ
11023991 นาย สุริยพงษแ กันกุล
11023992 นางสาว อัจฉรา อวมสอาด
11023993 นางสาว พิชชากร อุปกุน
11023994 นางสาว สินใจ สายสุข
11023995 นางสาว สุกัญญา คําจนัทรแต฿ะ
11023996 นางสาว ปรัสรา มิสุด
11023997 นางสาว เจนจฬิา ขําโคกสูง
11023998 นาย อุเทน ตุลากันยแ
11023999 นางสาว อัญชลี เพชรพราย
11024000 นางสาว ณัฐวรรณ จนิตนาวลี
11024001 นางสาว สุพรรษา ศิริบุรี
11024002 นางสาว สุุชาฎา ทรัพยแแกว
11024003 นางสาว สุนิสา พุมศรี
11024004 นางสาว อรวรรณ ชูกร
11024005 นางสาว รัตนสุดา มุสิกสาร
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11024006 นาย อภนิันทแ สุคันธมาลา
11024007 นางสาว พรพรรณ นอยขัน
11024008 นางสาว ประไพวรรณแ จนัดา
11024009 นางสาว ชมภนูุช เบญโกโรโม
11024010 นางสาว พิทยารัตนแ ภูนอย
11024011 นาง สายชล สิงหแซอม
11024012 นางสาว ประภาพิมพแ เทียนกัณฑแเทศนแ
11024013 นาย ณัฏฐชัย ศิวิลัย
11024014 นางสาว กรองแกว ขํารอด
11024015 นางสาว ศุภรัตนแ ทรงอาวุธ
11024016 นางสาว วริยา ภนูาแร
11024017 นางสาว ปทุมพร แกวกันทะ
11024018 นางสาว กาหลง พิมพาเรือ
11024019 นางสาว ชลลดา คําถาเครือ
11024020 นาย ปรัชญา ้ิอยูอินทรแ
11024021 นางสาว ชาลินี จนัทสิทธิ์
11024022 นางสาว อัญชิสา เกตุทอง
11024023 นางสาว ถิราพร นาคขํา
11024024 นางสาว ระพีพรรณ พูลศิริ
11024025 นางสาว สุชาดา เสนาสุข
11024026 นางสาว ธันยแสิตา ศศิอริยธนภทัร
11024027 นาย ทศวรรษ ทองคํา
11024028 นาง สวลี ใจหาญ
11024029 นางสาว หทัยกาญจนแ อาสนะ
11024030 นางสาว นุชจรียแ พินอุไร
11024031 นางสาว ยพุิน พลจา
11024032 นาย ดุสิต สวนไผ
11024033 นางสาว รุงฤทัย มณีรัตนแ
11024034 นาง นุชนาถ ชัยเสนา
11024035 นางสาว เปียทิพยแ ดวงดาว
11024036 วาที่รอยตรีหญิง กีรติ สารส
11024037 นางสาว นารีรัตนแ รุงปิตะรังสี
11024038 นางสาว ศุภมาศ อุงจติตแตระกูล
11024039 นางสาว สุรีรัตนแ ชมใจเพชร
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11024040 นาย สุรพล เพื่อนสงคราม
11024041 นางสาว นันทแนภสั กรรณิการแ
11024042 นางสาว อัจจมิา นายาว
11024043 นางสาว ขนิษฐา ฟองละแอ
11024044 นางสาว จติติมา สังขแทอง
11024045 นางสาว ฐิติณัฏฐแ มูลนาค
11024046 นาง ปรียา กันธะผัด
11024047 นางสาว นภาพร ปใญญากาศ
11024048 นางสาว หทัยชนก ภาโว
11024049 นางสาว จรินันทแ จําปาศรี
11024050 นาง ประครองวงษแ คงผดุง
11024051 นางสาว อนงคแรัตนแ โยมา
11024052 นางสาว จรัิชญา ทาแกง
11024053 นางสาว ศกลรัตนแ ไทยขวัญ
11024054 นางสาว สุรีรัตนแ รอดคลองตัน
11024055 นางสาว วนิดา ศรีบุญเรือง
11024056 นางสาว สิริกัญญา สมมาคูณ
11024057 นางสาว เสาวลักษณแ แสนคําวัง
11024058 นางสาว สิริกัลยา เครือสุข
11024059 นางสาว สุนิสา สิงหแใจชื้น
11024060 นางสาว ธณัชชา สารวงษแ
11024061 นาย ชนินทรแ ขลิบเพ็ง
11024062 นาง จนัทนา เขียดนิล
11024063 นาย สุธี สุขวรรณ
11024064 นางสาว วารุณี บัวโพธิ์
11024065 นางสาว กุลิสรา ขาวฉวี
11024066 นางสาว ทัดดาว พรมสมบูรณแ
11024067 นางสาว เทียนทอง ไทยเจริญ
11024068 นางสาว บุศรินทรแ คณโฑมุข
11024069 นางสาว สุนิสา บัวแตก
11024070 นาย ริญโู สุจบิาล
11024071 นางสาว ดวงกมล ขํารัตนแ
11024072 นางสาว ศิริกัลยา ไชยมณีรัศมี
11024073 นางสาว เยาวมาลยแ ปใญญาชวย
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11024074 นางสาว กันยารัตนแ จิ้วปใญญา
11024075 นางสาว สุมิตรา ชลอปใญจศิลป
11024076 นาง กรวิภา ศรีสุข
11024077 นางสาว เสาวลักษณแ พุฒบุญ
11024078 นางสาว อัจฉรา ธนะไพบูลยแ
11024079 นางสาว นิรมล ฟใกนิล
11024080 นางสาว พัชรินทรแ พิมพแจนัทรแ
11024081 นางสาว เบญจพร คงมัน่
11024082 นางสาว กิติยา ศิริกิจ
11024083 นาย ไชยเชษฐแ ผาจวง
11024084 นาง กาญจนา สุวรรณมณี
11024085 นางสาว วริศรา ทองขาว
11024086 นาย ยงยทุธ ไชยนิตยแ
11024087 นางสาว ศรัญดา ไชยยงคแ
11024088 นางสาว ฐิติรัตนแ มโนนํา
11024089 นาง ปริศนาภรณแ ฆองคํา
11024090 นางสาว รัตนาวดี เข็มสีดา
11024091 นางสาว วันทนียแ หนูปราง
11024092 นางสาว ปทิตตา กองแพง
11024093 นางสาว ยวุดี ใจเรือง
11024094 นางสาว วิภาภรณแ ลาภบุญ
11024095 นางสาว ธัญชนก เยน็ใจดี
11024096 นางสาว ศรัณยแพร กอบุญ
11024097 นางสาว ปานรดา วงคแเรือน
11024098 นางสาว อัจจนา การิสุข
11024099 นาย ฤทธิชัย ปานเพ็ง
11024100 นางสาว อนุสรา มานอย
11024101 นางสาว สุชาดา กาพา
11024102 นาง นิตตยา จอมคํา
11024103 นางสาว สุภชัชา ศิริสุข
11024104 นางสาว จรีะนันตแ นนทมา
11024105 นางสาว ปริยานุช มงคลศิริ
11024106 นางสาว เขมจริา ชาญพานิช
11024107 นางสาว ลดาพร เอกจนัทึก
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11024108 นางสาว ฐิติมา ดีบานโสก
11024109 นางสาว จฑุามาศ จงเจริญ
11024110 นาย นที วรรณเมืองเกา
11024111 นางสาว ยพุินพร จรทะผา
11024112 นางสาว นฤมล พลคํา
11024113 นางสาว เพ็ญศิตา สิงหพันธแ
11024114 นางสาว มธุรส เกงกวาสิงหแ
11024115 นางสาว อรัญญา สุธีพัฒนชัย
11024116 นางสาว วิภาภรณแ พิมพแสอน
11024117 นางสาว ปิยะนุช หมุดแหล฿ะ
11024118 นางสาว ชุลีพร อิ่มสมบัติ
11024119 นางสาว ชนนิกานตแ บุญเรือง
11024120 นาย ภาสกร โควไล
11024121 นางสาว บุญญารัตนแ สิอิ้น
11024122 นาง ณัฐภสัสร ขุนทองกุล
11024123 นางสาว ปพิชญา ยองเป็ง
11024124 นางสาว สุทิศา สภานุช
11024125 นางสาว พัชรินทรแ พงษแอุดม
11024126 นางสาว นรัฐภรณแ ทองหา
11024127 นางสาว อัจฉรา เสนาคํา
11024128 นางสาว จนิตวีรแ สุริยะโจง
11024129 นางสาว วาสนา อยูคุม
11024130 นางสาว ฐานันตรแ บารมีสัมฤทธิ์
11024131 นางสาว รุงรัตติยา อินสุทน
11024132 นางสาว ไมมูเนาะ เจ฿ะนุ
11024133 นางสาว นิตติยา เสาวนนทแ
11024134 นาง เพียรใจ คงสุข
11024135 นางสาว กัญณแภทัรแ สดชื่น
11024136 นาง ธวัลรัตนแ อุนแกว
11024137 นาง วรารัตนแ จนัทะคุณ
11024138 นาง วัชรี ทรัพยแกระจาง
11024139 นางสาว จติติมา สุขกิจ
11024140 นางสาว จริยา สีทอง
11024141 นางสาว เอื้ออารี อดุลรัมยแ
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11024142 นาง กัลยารัตนแ จนัทรแดํา
11024143 นางสาว รจนา คงเจริญ
11024144 นาง จติรลดา พิมพแแดง
11024145 นางสาว อนุชิดา ขวาชัยวี
11024146 นางสาว ปริศนา กาบคํา
11024147 นางสาว อัญชุลี สุวรรณโน
11024148 นางสาว กิระดา จาระนัย
11024149 นางสาว พุทธมาศ คํานึก
11024150 นาย พิชิต เหลาน้ําใส
11024151 นางสาว กาญจนา ต฿ะปะแสง
11024152 นาย วรวีรแ แกวมณี
11024153 นางสาว ณัฐฐินันทแ พูลเอี่ยม
11024154 นางสาว วราภรณแ มีชื่อ
11024155 นางสาว จํานงคแ พูลอนันตแ
11024156 นางสาว ญาดา บุญเข็ม
11024157 นาง ธราซี หิ้งทอง
11024158 นางสาว ไกรลักษณแ ชุมมิง่
11024159 นาง รุงรวิน นิ่มตรง
11024160 นางสาว จนิดา วิชาศักด์ิ
11024161 นาง มนทกานติ เจริญสุข
11024162 นางสาว ชัชฎาภรณแ ไชยเทพ
11024163 นางสาว กฤตภรณแ เชิงรัมยแ
11024164 นาง อังสุมา ชองทอง
11024165 นางสาว ทยาภรณแ การิยะ
11024166 นางสาว ลลิลทิพยแ ทองดี
11024167 นาย ศุภชัย ธาตุทําเล
11024168 นาง ปีดา ฉิมวาส
11024169 นางสาว รุสณียแ แวหะยี
11024170 นางสาว สุรียแ วิสันเทียะ
11024171 นางสาว เปรมจติร แกวโสนด
11024172 นางสาว กาญจนา วงคแสารี
11024173 นางสาว ขนิษฐา สายหลา
11024174 นาง เกณิกา ต้ังฤทัยภกัด์ิ
11024175 นางสาว ณัฐภรณแ วงษแรักษแ
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11024176 นางสาว จฑุาภรณแ เพชรสถิตยแ
11024177 นางสาว ศุภาวรรณ ประถมอินทรแ
11024178 นางสาว ศิราณี อันบุรี
11024179 นางสาว อรวรรณ รามจกัร
11024180 นางสาว วิภชัชา ดาราแจง
11024181 นางสาว วรรณรดา คําดวง
11024182 นางสาว ธัญญลักษณแ ชูพิพัฒนแ
11024183 นางสาว เปรมสินี คมพิลา
11024184 นางสาว ยพุาวรรณ ธิบดี
11024185 นางสาว จนัทรแแรม กระดานลาด
11024186 นาง จริหทัย วิชัยอรานันทแ
11024187 นาย นายวีระพัฒนแ เพ็ชรพันธุแ
11024188 นางสาว ณัฎฐแศุภกันตแ สุจารี
11024189 นาง พิชญา บุญโต
11024190 นางสาว จรัิชยา ธรรมนิยม
11024191 นางสาว อัญชลี แสนบุตร
11024192 นางสาว มัลลิกา แกวเสนา
11024193 นาย พสิษฐแ จําปา
11024194 นางสาว สาริศา เจริญผา
11024195 นางสาว ชลณิกา คํามงคล
11024196 นางสาว ณัฐวดี เชี่ยวธัญญกิจ
11024197 นางสาว กีรติ สุทธิ
11024198 นางสาว นุชนาถ อัคราดีจรัิชตแ
11024199 นางสาว จติรานัน ชางพันธแ
11024200 นางสาว สุวรา กุลนิษฐา
11024201 นางสาว แสงแข กันทะวงคแ
11024202 นางสาว พิมพแประไพ เภาสิงหแ
11024203 นางสาว กรณิกา วิจติมนตรี
11024204 นางสาว ปใทมา มิตรเมือง
11024205 นางสาว สุพรรษา นาคราช
11024206 นาย ธิติพันธแ พรโชติรัตนแ
11024207 นางสาว สุดารัตนแ สีดาแกว
11024208 นางสาว ชลธิชา ศรีชัยวงคแ
11024209 นาย ภาคภมูิ หนูยอง



 - 125 -

เลขประจ าตวัสอบ                           ชือ่ - สกุล

11024210 นางสาว เสาวลักษณแ สังขแโกมล
11024211 นางสาว ศยามล เสวกสุทธิ์
11024212 นาง แจมจนัทรแ พิทักษแสายชล
11024213 นางสาว วันชุลี ถิ่นใหญ
11024214 นางสาว ศิริพร เขี้ยวสิงหแ
11024215 นางสาว เพ็ญนภา พีระพันธแ
11024216 นางสาว ปวริศา พิมลพัฒนกุล
11024217 นางสาว จรัิฐติกาล แกวตา
11024218 นางสาว พฤกษา วันจา
11024219 นางสาว นุจรี คงประยรู
11024220 นางสาว สุภาพร ประเสริฐสุข
11024221 นางสาว นนทยา อังกาบ
11024222 นาย วีรวัฒนแ รัตนมิตร
11024223 นางสาว สุจติรา ทิมลาย
11024224 นางสาว ปรียานุช อินทรแจําปา
11024225 นางสาว กิ่งแกว คํามาก
11024226 นางสาว สุดา ปวงคํา
11024227 นางสาว นภชัญา โคตรเขื่อน
11024228 นางสาว รุงสินี ราชจริต
11024229 นางสาว อรวรรณ ปานสังขแ
11024230 นาง อุไรวรรณ แกวเต็ม
11024231 นางสาว สุชาวดี นุยเพชร
11024232 นางสาว ณัฐพร แกวรุง
11024233 นางสาว กุนที ถิ่นหนึ่ง
11024234 นางสาว บุษรินทรแ ใจชวง
11024235 นางสาว กุลวดี ชาวเรือ
11024236 นางสาว พิมพแปวีณแ คําบุญเรือง
11024237 นางสาว ธัญสิริ สมบูรณแใจ
11024238 นางสาว ทัศนียา เอียงเปู
11024239 นาย สุรศักด์ิ จนัทาคีรี
11024240 นาย ภรัณยู เป็งใจมา
11024241 นางสาว ปุณณแชญาณิศ กนกภาณุ
11024242 นางสาว ณัฐปภสัรแ รัตนชมภู
11024243 นางสาว วิภาวี แกวกําไร
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11024244 นางสาว ดวงพร ประทุม
11024245 นางสาว มะลิวัลยแ ออชัยภมูิ
11024246 นางสาว สุพัฒตรา ชวดเปีย
11024247 นางสาว จริาภรณแ จลุเต
11024248 นางสาว โสรยา คําพันธแ
11024249 นางสาว เปมิกา ทัพมงคล
11024250 นางสาว อริตา โพธิง์าม
11024251 นางสาว จรีะนันตแ แจงกลาง
11024252 นางสาว อําพร ธรรมสอน
11024253 นาง จฑุามาส ชูชัยธนากุล
11024254 นางสาว ภาณุมาส เอกจติ
11024255 นางสาว อนุสรา ฝใ้นแกว
11024256 นางสาว สุภสัสรา หนองหลวง
11024257 นางสาว นันทพัทธแ วงษแสนิท
11024258 นางสาว กัญญาภรณแ แซมสีมวง
11024259 นางสาว อนุสรา ภชูํานิ
11024260 นาย นิพนธแ ธนะภมูิชัย
11024261 นางสาว นันทิวา ไชยเดช
11024262 นาย สักรินทรแ ตุยมูล
11024263 นางสาว เพ็ญประภา นาคลดา
11024264 นางสาว นิจติญา แกวทาสี
11024265 นางสาว ปิยาพัทธแ แกงศิลา
11024266 นางสาว ฐาปนี จนัทะ
11024267 นางสาว ธัญญารัตนแ สิทธิประภา
11024268 นางสาว วีระยา ทองบุญเพียร
11024269 นางสาว เจษฎาภรณแ ตุลพิพาก
11024270 นางสาว เยาวภา ตรีพงษแ
11024271 นางสาว ปวีณา อายมาเครือ
11024272 นางสาว นงลักษณแ ผลชื่น
11024273 นาง ฐิติพรรณ เอ็นดู
11024274 นาง ทิวา โครงกาบ
11024275 นางสาว ผุสดี ยานะแสง
11024276 นางสาว ธัญญแพัฒนแ กุลเกล้ียง
11024277 นางสาว ริชิตา เรียมแสน
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11024278 นางสาว นวพร งามเหลา
11024279 นางสาว บุรัสกร แสงไกร
11024280 นาย พีระ ชูเพียร
11024281 นาย พิภชั จนิดาหลวง
11024282 นางสาว ปิยะนุช นอมถวาย
11024283 นางสาว วิมลสิริ รอดเงิน
11024284 นาง วันวิสาขา เสือเจริญ
11024285 นางสาว นภาทิพยแ ศาสนโสภณ
11024286 นางสาว นลพรรณ สุภามูล
11024287 นางสาว อรุโณชา ชางเติม
11024288 นางสาว อรพรรณ กาสินพิลา
11024289 นางสาว ศิริทร จําปาแกว
11024290 นางสาว ทิพวัลยแ ทรัพยแเอนก
11024291 นาง วิไลลักษณแ หมึกหอม
11024292 นางสาว สุภาพร ยิ้มละไม
11024293 นางสาว วิไลวรรณ ประดับกรณแ
11024294 นางสาว เยาวลักษณแ ปานแดง
11024295 นางสาว นฤมล เกินอาษา
11024296 นางสาว ลักษมี ปามะ
11024297 นางสาว นลัทพร ยิ้มเยื้อน
11024298 นางสาว ชนัญชิตา สิงหทานนทแ
11024299 นางสาว วรกานตแ โชควิเศษ
11024300 นางสาว ศิริลักษณแ พุฒซอน
11024301 นางสาว ศิริรัตนแ ยติุธรรม
11024302 นางสาว อังศุมา ประยรูพงษแ
11024303 นางสาว ประภาพรรณ จอมใจทิปิ
11024304 นางสาว มินทรแธพร สุขแจม
11024305 นางสาว ประภสัสร ใจลวง
11024306 นางสาว มัลลิกา สุตานนทแ
11024307 นางสาว ฐิติชาญา คําเวช
11024308 นางสาว เยาวลักษณแ มูลรัตนแ
11024309 นางสาว นิตยา อังเปรม
11024310 นางสาว ธวัลรัตนแ พรมสิทธิ์
11024311 นางสาว ปราณี ศรีวิเชียร
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11024312 นางสาว จดิาภา ปฺอกคําอูเ
11024313 นางสาว สุดารัตนแ ใจมัน่
11024314 นางสาว สุธินียแ จริาภทัรพันธแ
11024315 นางสาว สริญญา อับดุลเลาะ
11024316 นางสาว จรีนันทแ แสวงการ
11024317 นางสาว ณัตภทัรแ ริมประนาม
11024318 นางสาว สุรัชนา สอนประสาน
11024319 นางสาว ชฎาภรณแ ชาญสูงเนิน
11024320 นางสาว จดุาพร ศรีทวี
11024321 นางสาว กัณตนา วาปี
11024322 นางสาว ปภาวรินทแ ชาอิน
11024323 นางสาว ธนาภรณแ รากวงศแ
11024324 นางสาว รัชรินทรแ ธนานุตยกุล
11024325 นางสาว จําปี วาสุเทพ
11024326 นางสาว จติติมา ปานทน
11024327 นางสาว สุภาวรรณ นันตา
11024328 นางสาว ชญาภา อินทรแนอก
11024329 นาย อชิระ โสธรรมมงคล
11024330 นางสาว เสาวณียแ พรมเมือง
11024331 นางสาว นงคแเยาวแ ขุนศรี
11024332 นางสาว ชวัลรัตนแ สมานทรัพยแ
11024333 นางสาว สุวดี ศรีอุดม
11024334 นางสาว เหมือนฝใน สังขแกูล
11024335 นางสาว เกศฤดี ไชยมะณี
11024336 นางสาว สมพร ภหูมืน่
11024337 นางสาว สบาย ศรีหมุน
11024338 นางสาว รุงอทิตยา เสริมทรัพยแ
11024339 นาย พงศธร โต฿ะโทน
11024340 นาง สุดารัตนแ แกวใส
11024341 นางสาว ขนิษฐา ตัญญาภกัด์ิ
11024342 นาย เอกวิทยแ นาโสก
11024343 นางสาว นัยนา เชื่อมชิต
11024344 นางสาว จรีุพร เลอเลิศวิเชียร
11024345 นางสาว รมิดา แผนต้ังตอ
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11024346 นาย พลรม เยอสูงเนิน
11024347 นางสาว พรพรรณ จนัทรแมะโน
11024348 นางสาว ศิรินทิพยแ หนูอุไร
11024349 นางสาว ภทัรีพร เดโชศาสตรแ
11024350 นางสาว ณัฏฐนันทแ แดงก่ํา
11024351 นางสาว กุลริศา ไชยจนัดา
11024352 นางสาว มณีญา ชาวสวน
11024353 นางสาว ณัฐรภฏั พิเรนคําพูนสิน
11024354 นาย กิตติพันธแ เล็กกระโทก
11024355 นางสาว นาตยา บูรพา
11024356 นางสาว กุสุมา ฤทธิรงคแ
11024357 วาที่ร.ต.หญิง สุกัญญา สาลี
11024358 นาย เกียรติศักด์ิ เงินชั่ง
11024359 นางสาว ปิ่นประภา สิงหแเสน
11024360 นางสาว สุลาวรรณ ชัยพรหม
11024361 นางสาว วิสสุตา นิตทิม
11024362 นางสาว ทิวาพร สุทธกัน
11024363 นางสาว ศิริพร ชาติบุรี
11024364 นางสาว ศุมารินทรแ จากสูงเนิน
11024365 นางสาว วลัยวรรณ ออนจนัทรแ
11024366 นางสาว ศิริพร ธูปแกว
11024367 นางสาว ประภสัสร กาบแกว
11024368 นางสาว สุภทัรา ศรีสวัสด์ิ
11024369 นางสาว อุไรวรรณ เวชวิทยาอําไพกิจ
11024370 นางสาว ปริณดา บรรดาศักด์ิ
11024371 นางสาว กิ่งทอง คงแกว
11024372 นาย อําพล เสรีรัตนแวิภาชัย
11024373 นางสาว นิภาพรรณ เมืองระร่ืน
11024374 นางสาว ธนิกา มุงแรมกลาง
11024375 นาย นพดล วินาถา
11024376 นาง จติรลดา คําวงษา
11024377 นางสาว ชญาณิศา ขันทสีมา
11024378 นางสาว ธมลวรรณ มัง่มูล
11024379 นางสาว สมฤทัย โต฿ะกาเจ
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11024380 นางสาว ชนิภา บุญกิจ
11024381 นางสาว สินใจ ยางขัน
11024382 นางสาว อุทัยทิพยแ คงเจริญ
11024383 นางสาว รัตนาภรณแ อนุโลม
11024384 นาง อรพิน ต฿ะศิริ
11024385 นางสาว วิไลพร เกยพุดซา
11024386 นางสาว ดาวรุง กาดสันเทียะ
11024387 นางสาว อังคณา วงษแวิจารณแ
11024388 นางสาว เกษราภรณแ กุณามี
11024389 นางสาว ณัฐกานตแ สดศรี
11024390 นางสาว วรรณศิริ ชมเชย
11024391 นางสาว เกียรติสุดา มาศไตร
11024392 นางสาว สุดาลักษณแ ทองเติม
11024393 วาที่รอยตรีหญิง ณัฐวดี วงษแนาศรี
11024394 นางสาว เพชรรัตนแ อริยะวงศแ
11024395 นางสาว อรพรรณ จนัทรแสุข
11024396 นางสาว พิมพแตะวัน ชัยสิทธิ์
11024397 นางสาว วชิราภรณแ มณีจนัทรแ
11024398 นางสาว กลอยใจ สุธรรม
11024399 นางสาว พรพนิต รอดจนัทรแ
11024400 นางสาว จนัทรแจริา เพ็ชรธรรมรงคแ
11024401 นางสาว สิริญญา ใจกลาง
11024402 นางสาว อรพรรณ เพียรสะอาด
11024403 นางสาว ภริมณแยา กองอุดม
11024404 นางสาว ฉัตริยา ดวงเนตร
11024405 นางสาว นกนอย เอี่ยมมะเฟือง
11024406 นาง มนัสภรณแ วังแวว
11024407 นางสาว นฤมล วัฒนะโชติ
11024408 นางสาว นัณธวรรณ ไชยกิ่ง
11024409 นาย ธนสาร จจูนัทรแ
11024410 นางสาว เมธินี เล้ียงสุก
11024411 นางสาว สุพรรณี สมพร
11024412 นางสาว กมลชนก พรหมบุตร
11024413 นางสาว อัจจารี พิทักษแไทรทอง
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11024414 นางสาว จริพัชร กอนฆอง
11024415 นางสาว อรสา ถึงถิ่น
11024416 นางสาว พรรณิษา อักษรเวช
11024417 นางสาว สารภี กล่ินหอม
11024418 นาย นิกร ชัยบุรมยแ
11024419 นางสาว นิตยา วิริยภาพ
11024420 นาง มะลิวัลยแ วงศแสุรินทรแ
11024421 นางสาว พิมตะวัน ปาประมูล
11024422 นางสาว สุภาพรรณ ศรีกัลลา
11024423 นาย ภาสกุล ใฝุจติตระการกุล
11024424 นางสาว ปุณยภา ไกลถิ่น
11024425 นาย กรกช ยอดศรีเมือง
11024426 นางสาว อรอนงคแ สุขสานต์ิ
11024427 นางสาว ศิรินภา ต๊ิบโต฿ะ
11024428 นาง นิภาพร ประจญัพล
11024429 นางสาว สุดารัตนแ ปราบแตง
11024430 นางสาว พจนียแ สุริยา
11024431 นางสาว ณัฐธิยา เกิดหิรัญ
11024432 นาง ศิริกาญจนแ ไชยธรรม
11024433 นาย นพวงศแ ดาวัลยแ
11024434 นางสาว อาภรณแ ใจดี
11024435 นางสาว เอมอร จนัทรแกอง
11024436 นางสาว ธวัลพร เกสรทอง
11024437 นางสาว สาวิณียแ คลายสุวรรณแ
11024438 นางสาว ธิปญาดากรณแ บัวพรม
11024439 นาย มีชัย จนิตุลา
11024440 นางสาว ชัชนียแ บัวลอม
11024441 นางสาว อุดมลักษณแ ทองทับ
11024442 นางสาว จฑุาภรณแ สุขบรรจง
11024443 นางสาว นงลักษณแ ฝาพิมาย
11024444 นางสาว ดวงกมล แซวอง
11024445 นางสาว รินนา ผาอินทรแ
11024446 นาย จกักฤษ ศรีกุลวงศแ
11024447 นางสาว นริศศรา ฉิมพลายาลัย
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11024448 นางสาว พัชรินทรแ สุรินา
11024449 นางสาว สโรชา เถาเอี่ยม
11024450 นางสาว นุชรี แกวพะวงคแ
11024451 นางสาว รุงทิวา อินจําปา
11024452 นางสาว รุงระวี ดวงประเสริฐ
11024453 นางสาว เอื้อมพร ปใญญวรรณศิริ
11024454 นางสาว วรรณิศา ชมภนูิตยแ
11024455 นาง สุปรีญา สุวรรณชล
11024456 นางสาว ปิยะวรรณ คําทอง
11024457 นางสาว เนตรนภา ทุนแท
11024458 นางสาว คนึงนิจ สงแสง
11024459 นางสาว สิริรัตนแ โอเอี่ยม
11024460 นาง ศิรินภา ชัยเรียบ
11024461 นางสาว สินิตา สิงหแแกว
11024462 นางสาว พัชรินทรแ ปใญโญ
11024463 นางสาว เกศรินทรแ เพ็ชรถาวร
11024464 นางสาว สุพรรณิการแ สุวรรณจกัร
11024465 นาย ธราพงษแ ธรรมจารี
11024466 นางสาว สุจติรา ภกัดีวานิช
11024467 นางสาว ณิชนันทนแ ใหมกันทะ
11024468 นาง ณัฐยา หนอศิริ
11024469 นางสาว ชฎาวรรณ แทนทอง
11024470 นางสาว พณัชฎา ภแูสงสี
11024471 นางสาว สรญา ออนดี
11024472 นางสาว วิภาพร เมฆกระจาง
11024473 นางสาว ปราณี กันยานะ
11024474 นางสาว สุกัญญา พุทธา
11024475 นางสาว ชยาภรณแ กาญจนพิบูลยแ
11024476 นาย ชนิพนธแ สุนทรนาค
11024477 นางสาว เสาวนียแ ต฿ะต๊ิบ
11024478 นางสาว ภาวิณี วรรณพราหมณแ
11024479 นางสาว ปนัดดา ทองนุเคราะหแ
11024480 นาง ธัญรัศมิ์ กิ่งแกว
11024481 นางสาว ณิชาภทัร กลมเกล้ียง
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11024482 นางสาว ปใทมาภรณแ คําฟู
11024483 นางสาว สาวิตรี ทิพาศรี
11024484 นางสาว วรินทร สุวรรณ
11024485 นางสาว เยน็ฤดี บุญเรือง
11024486 นางสาว ศศิวิมล คลายคลึง
11024487 นางสาว สิรินโสพิศ สุวรรณจนัดี
11024488 นางสาว สุทิดา เพ็ชรสุวรรณแ
11024489 นางสาว วาสนา ชูรัตนแ
11024490 นางสาว ทักษพร นัยเจริญ
11024491 นางสาว ธัญลักษณแ หลาเรียน
11024492 นางสาว ไซนะ กาเดรแ
11024493 นางสาว กานตแพิชชา จมิานัง
11024494 นาย จริายุ วงศแสม
11024495 นาง วิมล จลุอดุง
11024496 นางสาว นาฏยา ไชยเพชร
11024497 นางสาว ชอลัดดา วัฒนานันทแ
11024498 นาย วัชระ กองทองนอก
11024499 นาย ปริญญา แปงโมง
11024500 นางสาว สุริณี แยมไสว
11024501 นางสาว รําเพยพัชรแ หนูจติร
11024502 นางสาว วราภรณแ บัวเพ็ชรแ
11024503 นางสาว อภริดี แซล้ิม
11024504 นางสาว วรวรรณ จนัหีบ
11024505 นาง สุจริา ชุมเปีย
11024506 นางสาว ณัฐธิดา สกุลจนัทรแ
11024507 นางสาว อรรฐรัตนแ กิตติรัตนสมบัติ
11024508 นางสาว มณีนุช ทัพพพันธแ
11024509 นางสาว ปุณณแภสัสร หอธิวงศแ
11024510 นางสาว ชุติมันตแ กรุดนิส
11024511 นางสาว พรนภสั สมณะ
11024512 นาง นภสัสร ชาวเมืองโขง
11024513 นางสาว พรธิตา ปินาถา
11024514 นางสาว กาญจนา จําปาศรี
11024515 นางสาว ปาริฉัตร ปิตะฝุาย
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11024516 นาย วรพจนแ ภาคีทูล
11024517 นางสาว กัญญแกุลณัช อนเชิด
11024518 นางสาว วีรยา คํากิ่ม
11024519 นาง ศรีสุดา นาชัยเพิ่ม
11024520 นางสาว ขวัญรตา กิจบํารุง
11024521 นางสาว นงคราญ สุยะวงคแ
11024522 นางสาว วรรณภา ใจกลา
11024523 นางสาว อาภา จนัทรแเขียว
11024524 นางสาว ศิริลักษณแ มันทากาศ
11024525 นางสาว บุญรัตนแ กําแพง
11024526 นางสาว นัทรียา สุภายอง
11024527 นางสาว พิมพแสุดา เรืองจบ
11024528 นางสาว ดารุณี สุขเจริญ


