
เอกสารแนบ 4

ลําดับ รหัสประจําตัวสอบ คํานําหน๎า ชื่อ สกุล

1 601010001 นางสาว กชกร แสนเครือคํา
2 601010002 นางสาว กชมน ฮานาซาวา
3 601010003 นางสาว กชามาส จตุวงศ์
4 601010004 นางสาว กนกกร ปิดทอง
5 601150005 นางสาว กนกพร ศรีประทุมภรณ์
6 601050011 นางสาว กนกวรรณ ขันติยะ
7 601040014 นางสาว กมลชนก เอกชน
8 601050013 นางสาว กมลชนก โสภาอุทก
9 601090018 นางสาว กมลรัตน์ พบบุญ
10 601010020 นางสาว กมลวดี บุญมิ่ง
11 601050028 นางสาว กฤติยา สายสลํา
12 601140027 นางสาว กฤติยา พันธ์วงค์
13 601050031 นาย กฤษฎา ยังหัตถี
14 601090033 นาย กฤษฎา คนแคล๎ว
15 601050034 นางสาว กฤษณา โยมศิลป์
16 601090035 นางสาว กฤษณา พาชื่น
17 601010037 นางสาว กวินทรา แต๎มประสิทธิ์
18 601090039 นางสาว กวิสรา เพียรเสมอ
19 601050040 นางสาว กษิรา ศรีปองพันธ์
20 601050041 นางสาว กัญญ์ณณัฎฐ์ อุดมธนเดชน์
21 601050043 นางสาว กัญญาปภัสร์ ราชกิจ
22 601030044 นางสาว กัญญาวีร์ ประสาร
23 601030045 นางสาว กัญฐิกา สมปัญญา
24 601030047 นางสาว กันติยา ฟุง้เฟือ่ง
25 601090048 นางสาว กัลญาพร คิดพิมย์
26 601040049 นางสาว กัลยรัตน์ พรหมพลจร
27 601080052 นางสาว กัลยาณี คําหาร
28 601090053 นาง กััลยาณี ฉลาดมานะกุััล
29 601020057 นางสาว กาญน์พิฐฌา อินต๏ะพันธ์
30 601090058 นางสาว กายแก๎ว คชเดช

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบความรู้ในวิชาชพีการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ข) ครั้งที ่1/2560 
ขั้นตอนที ่3  วิชา  การผดงุครรภ์ไทย

วันอาทิตย์  ที ่ 20  สิงหาคม พ.ศ. 2560  เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต  จ.ปทุมธานี
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31 601050059 นาย กิตติพันธ์ เชื้อหนองขุํน
32 601050061 นางสาว กิตติยาภรณ์ คิดอําน
33 601050063 นาย กิติพงษ์ ศรีหาวงค์
34 601090064 นางสาว กิติยา นวลขาว
35 601070065 นางสาว กิติยาพร ภูนิคม
36 601040068 นางสาว กุลธิดา อิ่นแก๎ว
37 601020070 นางสาว กุลศิริ แซํพุงํ
38 601020071 นางสาว กุสุมา ศิลาขาว
39 601010072 นางสาว กุสุมาศ ตันไชย
40 601030076 นางสาว เกษดาภรณ์ วรรณวิเศษ
41 601030077 นาง เกษร จันทร์สวี
42 601030079 นาย เกียรติศักด์ิ วงศ์ประเสริฐ
43 601010083 นางสาว ขนิษฐา มูลคาย
44 601140081 นางสาว ขนิษฐา พรมจินดา
45 601030085 นางสาว ขวัญจิรา สุรินแก๎ว
46 601020091 นางสาว ขันเงิน นาควิจิตร
47 601020092 นางสาว ไขํมุก ศรีมุล
48 601020093 นางสาว คณาพร ธิติคุณ
49 601020094 นางสาว คณิตา จําปาเรือง
50 601030095 นางสาว คัทรียา กันยานะ
51 601030097 นาง คํามี บุญยัง
52 601050101 นางสาว จริยา เคนสีลา
53 601090099 นางสาว จริยา สารพัตร
54 601050102 นางสาว จริยา น๎อยสปุง๋
55 601050103 นางสาว จริยาพร บัวดก
56 601040104 นางสาว จอมขวัญ ดําคง
57 601040105 นาย จักรกฤษณ์ น้ําเย็น
58 601020106 นางสาว จันจิรา ดํารงยศยิ่ง
59 601030108 นางสาว จันทร์จิรา เรืองศรี
60 601030109 นางสาว จันทร์จิรา แสงทอง
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61 601010111 นางสาว จันทรจิรา ใหมํทอง
62 601140113 นางสาว จันทร์เพ็ญ วงษ์มากสกุล
63 601010112 นางสาว จันทร์เพ็ญ วาปีโย
64 601140115 นางสาว จันธิมา นาบุดดา
65 601140116 นางสาว จันละออง จันมาทูน
66 601010117 นางสาว จารุวรรณ จันทร์ยัง
67 601050122 นางสาว จิตตาภรณ์ หาญเสมอ
68 601170125 นางสาว จินตนา หวานทอง
69 601100129 นางสาว จิราพร ชูทอง
70 601010128 นางสาว จิราพร ยิ่งเสมอ
71 601070131 นางสาว จิราภรณ์ ละอองปลิว
72 601010134 นางสาว จิราภา ทองพึง่สุข
73 601010135 นางสาว จิราวรรณ ประมาณ
74 601120136 นางสาว จิฬารัตน์ พิมพ์ทอง
75 601120137 นางสาว จีราภรณ์ สิงห์แก๎ว
76 601120139 นางสาว จีวลักษ์ สิงลา
77 601010140 นางสาว จุฑาทิพย์ โสมณวัฒน์
78 601040142 นางสาว จุฑามาศ สุบิน
79 601040143 นางสาว จุฑามาศ วงศ์ประทุม
80 601080145 นางสาว จุฑามาศ ไวยะ
81 601040144 นางสาว จุฑามาศ กันทาเดช
82 601050147 นางสาว จุฑารัตน์ เหลําสิงห์
83 601030150 นางสาว จุฬารัตน์ สมคุณ
84 601020155 นางสาว เจนจิรา ชุมนาค
85 601040161 นาย เฉลิมพล สุรชัยสติกุล
86 601040163 นางสาว ชฎาธาร สระถึง
87 601030164 นางสาว ชฎาพร โคตรประทุม
88 601030165 นางสาว ชฏาภรณ์ บัวปาน
89 601120167 นางสาว ชนนิกานต์ สุทธิบุตร
90 601120168 นาย ชนัญธิดา ราษี
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91 601120169 นางสาว ชนากานต์ อธิกานนท์
92 601120170 นางสาว ชนานันท์ ศุภผลา
93 601060172 นางสาว ชนิกานต์ มีลา
94 601060173 นางสาว ชนิสรา นพคุณ
95 601060174 นางสาว ชมพูนุช เกษมสุขไพศาล
96 601090176 นางสาว ชไมพร คําผาง
97 601010178 นาย ชยุติ วิเศษโวหาร
98 601010181 นางสาว ชลเนตร ประเสริฐสังข์
99 601170182 นางสาว ชลบุษ ทับทิมทอง
100 601170183 นางสาว ชลลดา บุญตามทัน
101 601170184 นางสาว ชลิดา อุํนเรือน
102 601040185 นางสาว ชลิดา เยาวเสริฐ
103 601010188 นาย ชวัลวิทย์ ไชยบุรี
104 601010189 นาง ชํอผกา ทองสง
105 601020191 นาย ชัยญะ เชาว์วิศิษฐ์เสรี
106 601020192 นาย ชัยนรินทร์ เรือนเจริญ
107 601010194 นาย ชัยวัฒน์ จันทาเทพ
108 601010196 จําสิบตรี ชัยวัฒน์ อํอนเส็ง
109 601040198 นาย ชาตรี ศรีอาราม
110 601040200 นางสาว ชุติมา ตรีผลพันธุ์
111 601040205 นางสาว ซัซวานี หะยียะโกะ
112 601020206 นางสาว ซันมา มูเก็ม
113 601020207 นางสาว ซารีนา บือซาบูละ
114 601040208 นางสาว ซูฮัยนี ราพู
115 601140209 นาย ญาณวุฒิ นามวัน
116 601010211 นางสาว ญานที อินถา
117 601010212 นางสาว ญานิกา อุทัยเล้ียง
118 601140216 นางสาว ฐานุตตรี หนูทิม
119 601010219 นางสาว ฐิติมา มาลา
120 601040221 นางสาว ฐิติยา หลวงชื่น
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121 601040223 นางสาว ฑิมพิกา ก๎อนจา
122 601040224 นางสาว ฑุลิกา มังคละ
123 601010225 นางสาว ณธิดา จันทยุทธ
124 601050231 นางสาว ณัฏฐา มีพัฒน์
125 601040234 นางสาว ณัฐกานต์ วงค์ปัญญา
126 601040238 นางสาว ณัฐณิชา มังสระคู
127 601040240 นางสาว ณัฐติยา ลาบ๎านเพิม่
128 601010241 นางสาว ณัฐธิดา วิทยารัฐ
129 601010244 นางสาว ณัฐนรี ศรีเรือง
130 601040245 นางสาว ณัฐนันท์ หลักคํา
131 601030252 นางสาว ณัฐสุภา ปานนอก
132 601010254 นางสาว ณิชกานต์ เวชสิทธิ์
133 601020256 นางสาว ดรัลพร ไชยลังกา
134 601010257 นางสาว ดรัลรัตน์ ชูชํวย
135 601130260 นางสาว ดวงธิดา ทาเล
136 601040264 นางสาว ดาราณี จันเทพ
137 601030267 นางสาว ตรองหทัย นาคแพน
138 601030269 นางสาว ตอยยีบะฮ์ มูเซะ
139 601030270 นางสาว ตัสนีม ตาเดอินทร์
140 601010272 นาย ถวัลย์ ฤกษ์งาม
141 601090273 นาย ถิรพงศ์ บําเพ็ญรัตน์
142 601010275 นางสาว ทวิตียา ต๋ิวตระกูล
143 601090276 นาย ทวีศักด์ิ มากละม๎าย
144 601010277 นาย ทวีศักด์ิ ด๎วงทองสา
145 601090280 นางสาว ทิพปภา อินต๏ะวิชัย
146 601110282 นางสาว ทิพย์วิมล พงษ์สิงห์
147 601110284 นางสาว ทิพวรรณ คําบรรลือ
148 601110283 นางสาว ทิพวรรณ มูลสิงห์
149 601130287 นางสาว ธนกานต์ จรูญ
150 601040289 นาย ธนนท์ เนตรภักดี



เอกสารแนบ 4

ลําดับ รหัสประจําตัวสอบ คํานําหน๎า ชื่อ สกุล

รายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบความรู้ในวิชาชพีการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ข) ครั้งที ่1/2560 
ขั้นตอนที ่3  วิชา  การผดงุครรภ์ไทย

วันอาทิตย์  ที ่ 20  สิงหาคม พ.ศ. 2560  เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต  จ.ปทุมธานี

151 601020294 นาย ธนวัฒน์ บุญราช
152 601050300 นางสาว ธนิชา ดลกิตติกุล
153 601160302 นางสาว ธมน ประสาทพันธุ์
154 601160303 นางสาว ธมลวรรณ อุทรักษ์
155 601140304 นาย ธรรมนูญ ใจตา
156 601050306 นางสาว ธัญชนก ชูเสือหึง
157 601050307 นางสาว ธัญญธร ทองสุทธิ์
158 601050308 นางสาว ธัญมน เกตุสุวรรณ
159 601070310 นาง ธัญสุดา คําอ๎าย
160 601040313 นางสาว ธิดา วงศาทันท์
161 601090314 นางสาว ธิดารัตน์ พองคํา
162 601050320 นางสาว ธิดารัตน์ กะนันไธสง
163 601060321 นางสาว ธิดารัตน์ มะปะเข
164 601060318 นางสาว ธิดารัตน์ ใจชื้น
165 601060317 นางสาว ธิดารัตน์ หลงละเลิง
166 601120323 นาย ธีรภัทร วังคะออม
167 601120324 นาย ธีรวัฒน์ เหง๎าโอสา
168 601120325 นางสาว ธีรานุช กุณะ
169 601120326 นางสาว นงนุช พัชรวิโรจน์สกุล
170 601010327 นางสาว นดา ราษฎร์นิยม
171 601010329 นาย นพดล พรหมวงศ์
172 601010330 นาย นพพร ไพรพฤกษ์
173 601040331 นาย นพพล ธงชัย
174 601040332 นางสาว นพวรรณ บัวตูม
175 601010334 นางสาว นภสร คํามีคร
176 601010335 นางสาว นภัสร์ศรินญ์ เส่ียงโชค
177 601010336 นางสาว นภัสวรรณ เนื่องเดช
178 601010337 นาง นภาพร รุจิระธนลักษณ์
179 601010338 นางสาว นภารัตน์ ติงหวัง
180 601010339 นางสาว นราทิพย์ ชูมีจิตร
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181 601010340 นาย นรินทร์ เลิศเรืองนภา
182 601050342 นางสาว นริศรา กาญจนานันท์
183 601010341 นางสาว นริศรา วรสาร
184 601160345 นาง นฤมล เมฆหมอก
185 601040346 นางสาว นลินรัตน์ วิจิตร
186 601040347 นางสาว นวมลล์ิ สังข์สม
187 601040349 นางสาว นวรัตน์ มีชัย
188 601040352 นางสาว นวลอนงค์ วรสุทธิ์
189 601010353 นางสาว นัจนันท์ สุภา
190 601010355 นาย นัฐพล แก๎วพรม
191 601010357 นางสาว นันทนิษฏ์ ศรีอารีย์
192 601050360 นางสาว นันทิยา ลําสา
193 601090359 นางสาว นันทิยา แมํนหมาย
194 601050361 นางสาว นันทิวรรณ นันตา
195 601090363 นางสาว นัรกีส ยะปา
196 601030364 นางสาว นัศเราะ ปอโต๏ะ
197 601030366 นางสาว นารินรัตน์ เหลําเรือง
198 601030367 นางสาว นารีลักษณ์ ธีระโคต
199 601060369 นางสาว น้ําทิพย์ เจริญรูป
200 601160375 นางสาว นิชาวดี แสนเดช
201 601040382 นางสาว นิภาภรณ์ นนทบท
202 601050383 นางสาว นิรพร จันทา
203 601010386 นางสาว นิศารัตน์ เลาวกุล
204 601030388 นางสาว นิษฐานุช ไทยราช
205 601090391 นางสาว นุชนารถ คงทรัพย์
206 601040393 นางสาว นุพรัตน์ หารประชุม
207 601040394 นางสาว นุรมี มะแซะมะ
208 601030396 นางสาว นูรฮุสนา แวมะ
209 601030397 นางสาว นูรีซัน ดอเล๏าะ
210 601030398 นางสาว นูรีซัน นิสัน
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211 601030399 นางสาว เนตรสกาว ศรีสุวรรณ
212 601140401 นาย บดินทร์ ชาตะเวที
213 601140403 นางสาว บัซรีย์ ตุดบัตร
214 601020405 นางสาว บัลกีส มามะ
215 601030408 นางสาว บุณยอร ทองนุํน
216 601030409 นาย บุรินทร์ วงษ์สุวัฒน์
217 601030410 นางสาว บุษบากร ฤทธิช์ํวย
218 601050411 นางสาว บุษบามินตรา ดิฐประวรรตน์
219 601050412 นางสาว บุษย์น้ําทพย์ ธิชูโต
220 601050413 นางสาว บุหลัน จรลี
221 601010417 นาย ปฏิพล ศิริจันทร์
222 601010419 นางสาว ปนัดดา วังสันต์
223 601020421 นางสาว ปภัสรา บําเพ็ญ
224 601090422 นางสาว ปภาณิน ทองชนะ
225 601090423 นางสาว ปภาวรินท์ จินโจ
226 601090425 นาย ปรมินทร์ โคตรทอง
227 601040426 นาย ปรเมศวร์ คําไทรแก๎ว
228 601140430 นางสาว ประภัสสรา ศิริยาน
229 601010432 นางสาว ประวิตรา เบ๎าหลํอเพชร
230 601140434 นาย ประสพสุข บาลี
231 601100435 นาย ประสิทธิ์ หวันสนิ
232 601050438 นางสาว ปรารถนา หมั่นพลศรี
233 601050439 นางสาว ปริฉัตร ตรีโรจน์
234 601010442 นางสาว ปริญดา ฟองแก๎ว
235 601010443 นางสาว ปริยฉัตร สิงหาบุตร
236 601090445 นาย ปรีชา ท๎าวชินกิจ
237 601090446 นางสาว ปรีญาภรณ์ กลางประพันธ์
238 601130447 นางสาว ปรีดาภรณ์ มงคลประดิษฐ์
239 601140448 นางสาว ปรียาพร เสนาฤทธิ์
240 601130451 นางสาว ปวีณา อัมพุธ
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241 601030460 นางสาว ปาริชาติ วังทะพันธ์
242 601170462 นางสาว ปาลิตา สุรินยา
243 601170463 นางสาว ปาอีซะ เจะหลง
244 601170466 นาง ปิยวรรณ พันมหา
245 601010468 นางสาว ปิยาพัชร จันทรวิมูล
246 601010469 นางสาว ปิยาภรณ์ เนื้ออํอน
247 601010470 นางสาว ปิยาภรณ์ คันศร
248 601170472 นางสาว เปมิกา บุญไทย
249 601050473 นางสาว เปมิกา ชัยรัมย์
250 601100477 นางสาว เปรมวดี อําท๎าว
251 601050480 นางสาว ผกามาศ ปะระทัง
252 601050481 นางสาว ผกามาส คําลือฤทธิ์
253 601010482 นางสาว ผกาวรรณ บุญรํวม
254 601090487 นาย พงษพร นามโนรินทร์
255 601130488 นาย พงษ์สิทธิ์ แก๎วพวง
256 601130489 นาย พชร ฉายา
257 601080492 นางสาว พนิดา แก๎วรํุงเรือง
258 601040491 นางสาว พนิดา สิมมาพิมพ์
259 601150494 นาย พโนมล ชมโฉม
260 601030496 นางสาว พรกนก วีระเกียรติ
261 601030499 นางสาว พรนิภา รัตนผูก
262 601020501 นางสาว พรประภา พรหมรักษา
263 601050504 นางสาว พรพรรณ คํามา
264 601020502 นางสาว พรพรรณ ฟองอินทร์
265 601080505 นางสาว พรพิมล บุญปก
266 601130507 นางสาว พรพิมล เมธีนุกูล
267 601130506 นางสาว พรพิมล คําคุณเมือง
268 601010512 นางสาว พรรณรวี ชัยสิทธิ์
269 601050514 นางสาว พรศิริ เมธีนุกูล
270 601010518 นาย พลวัฒน์ จันทริมา
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271 601010519 นางสาว พลอยชมพู สงวนธนเวทย์
272 601010521 นางสาว พลอยพิรุณ เหลาพรม
273 601040524 นางสาว พัขราภรณ์ กาบจอก
274 601040525 นางสาว พัชจิรา ชูคง
275 601070526 นางสาว พัชนิดา อินทะปัญญา
276 601010528 นางสาว พัชราพร หัตถิยา
277 601010531 นางสาว พัชราภรณ์ ชัยเจริญ
278 601010530 นางสาว พัชราภรณ์ บุญศิลป์
279 601010535 นางสาว พัชราวรรณ นันทนะกิจ
280 601010538 นางสาว พัชรี สายบุตร
281 601010540 นางสาว พัชรียา ประทาสู
282 601140542 นางสาว พันธ์ทิพย์ ปิน่ทองคํา
283 601140543 นางสาว พันวัสสา หาแก๎ว
284 601010544 นางสาว พิชชาวีณ์ เวชเพิม่
285 601010545 นางสาว พิชญ์สินี สิริลัง
286 601080548 นางสาว พิมพ์ชนก ผิวอํอนดี
287 601150551 นางสาว พิมพ์นิภา เทพยศ
288 601130553 นางสาว พิมพ์พิศา แสนพลพําย
289 601010554 นางสาว พิมพิไล ห๎วยทราย
290 601010556 นางสาว พิมสุรางค์ บัวขันธ์
291 601100560 นางสาว พีรยา คนเกํง
292 601140565 นางสาว เพ็ญผกา จันทร์กล๎า
293 601140567 นางสาว เพ็ญพักตร์ สิมาทอง
294 601040568 นาย เพิม่พล จันทรประทักษ์
295 601040569 นางสาว แพรพลอย ฉัตรชัยนพคุณ
296 601010571 นางสาว แพรวนภา เรืองศรี
297 601130572 นางสาว แพรวพรรณ ด๎วงชื่น
298 601130577 นางสาว ไพลิน ชุํมเสนา
299 601090576 นางสาว ไพลิน มุคํา
300 601090579 นางสาว ฟารินดา เจ๏ะแม
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301 601130580 นางสาว ฟารีดา เส็นธนู
302 601130581 นางสาว ฟารีดา นอระพา
303 601040582 นางสาว ภคธิตา ลักษณะมาพันธ์
304 601040583 นาย ภควัต ไชยชิต
305 601010586 นางสาว ภัทรพร หนูวงษ์
306 601010587 นาย ภัทรพล ทรัพย์สุข
307 601060588 นางสาว ภัทรลภา เหลําแก๎ว
308 601060589 นางสาว ภัทรียา วรรณสอน
309 601010590 นางสาว ภัทวดี เรืองมณี
310 601130592 นางสาว ภาณุมาศ ชิณวงษ์
311 601170593 นางสาว ภาสุรัตน์ เจียมสายใจ
312 601130595 นางสาว ภิลันทน์ สังคง
313 601130596 นางสาว ภูริชญา โนราช
314 601040598 นางสาว มณฑิรา สังขจร
315 601040600 นางสาว มณีรัตน์ โคตรปัญญา
316 601040599 นางสาว มณีรัตน์ ชื่นใจ
317 601030603 นางสาว มนต์ทิวา วรคันธ์
318 601030604 นางสาว มนฤดี แก๎วฮํองคํา
319 601070606 นางสาว มนัสชนก ทองจันทร์
320 601070607 นางสาว มนัสนันท์ เริงสันเทียะ
321 601130609 นางสาว มยุรี สิมพลี
322 601090611 นางสาว มลลวีย์ เบญจกุล
323 601090612 นางสาว มัณฑนา คําอ๎าย
324 601090613 นางสาว มาดีฮะฮ์ ตือร๏ะ
325 601090614 นางสาว มาริณีย์ คุณาพิพัฒน์
326 601020615 นางสาว มาริสา วงศ์พินิจวัฒนา
327 601020616 นางสาว มาริสา ลิมะพันธ์
328 601020619 นางสาว มารีนา เเดงเเสง
329 601020618 นางสาว มารีนา สุหรง
330 601020620 นางสาว มารียา บินตํวน
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331 601160622 นางสาว มีนา อมรสุรพันธ์
332 601020623 นางสาว มุกริกา จันทร์หอม
333 601170624 นาย มุสลิม แวอุมา
334 601130627 นาย ยศกร ศรีสุทธิสัมพันธ์
335 601030628 นางสาว ยัซมีน หะมะ
336 601140629 นาย ยุทธนา สุวรรณโคตร
337 601140630 นางสาว ยุพารัตน์ ถนอมเขตต์
338 601060632 นางสาว ยุวดี หวังอารี
339 601140631 นางสาว ยุวดี มั่นจิต
340 601040635 นางสาว เยาวลักษณ์ การถัก
341 601030641 นางสาว รวิภา แจ๎งชาติ
342 601030643 นางสาว รวิสรา ไชยมงคล
343 601060644 นางสาว ระวิสา สิทธิ
344 601060645 นางสาว รัชฎาพร พระพงษ์
345 601060646 นางสาว รัชฎาพร เป็กธนู
346 601040648 นางสาว รัชนีกร จันทริมา
347 601040649 นางสาว รัชนีภรณ์ อํานาจ
348 601040650 นางสาว รัตติยา เวียงคํา
349 601050651 นางสาว รัตนพร ชัยทอง
350 601030652 นางสาว รัตนา โพธิแ์สงดา
351 601030653 นางสาว รัตนา ทัดเกษร
352 601030655 นางสาว รัตนาภรณ์ บุญสม
353 601040656 นางสาว รัตนาวลี ธิจริยา
354 601050657 นางสาว ราตรี หอมหวล
355 601040658 นางสาว ราตรีจิตร แกํนมาลี
356 601040660 นางสาว รํุงทิวา ปัญญาอุด
357 601050662 นางสาว รํุงนภา บุญมา
358 601040664 นางสาว รํุงรัศมี มะลิวงค์
359 601130666 นางสาว รุจิญา กันทะสอน
360 601130667 นาย รุจิภาส ประเสริฐผล
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361 601130668 นางสาว รุสณีย์ หลงตรี
362 601040671 นางสาว เรณุกา เลาวือ
363 601040672 นาย ฤกษ์ดี รํุงกาญจนกุล
364 601040673 นางสาว ลลิดา เทีย่งสกุล
365 601050674 นางสาว ลลิตา ชนะเสภา
366 601050678 นางสาว ลักษิกา จันทนาลักษณ์
367 601130681 นางสาว ลัดดาวัลย์ จิตมาตย์
368 601050680 นางสาว ลัดดาวัลย์ สมแสง
369 601020685 นางสาว วงเดือน ศรีทอง
370 601040689 นางสาว วรกานต์ มาดา
371 601040690 นางสาว วรรณดี คงจันทร์
372 601040691 นางสาว วรรณธกิจ สระเพชร
373 601040694 นางสาว วรรณรัชต์ รักพวก
374 601060696 นางสาว วรรณิศา ยะถา
375 601130697 นางสาว วรฤทัย อ๎นน๎อย
376 601060698 นางสาว วรวรัญชน์ คํามา
377 601140699 นางสาว วรัญชรีย์ แพงมี
378 601140700 นางสาว วรัญญา บุญประเสริฐ
379 601140701 นางสาว วรัญญา แก๎วมาก
380 601140702 นางสาว วราภรณ์ สอาด
381 601090703 นางสาว วราภรณ์ รัตนพาหิระ
382 601140705 นางสาว วรินทร เชิดชูธีรกุล
383 601030710 นาย วรุฒ จรวิเศษ
384 601030711 นางสาว วโรเรศ แซํเต็ง
385 601030712 นาย วสุพล คมกล๎า
386 601120713 นางสาว วะสินี เดชะ
387 601120714 นาย วัชรพล มั่งอํอน
388 601120716 นางสาว วัชราพร พูลเพิม่
389 601140717 นางสาว วัชราภรณ์ สายมาลัย
390 601140719 นาย วันชัย โคตะมี
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391 601080722 นางสาว วันเพ็ญ กําลังดี
392 601010723 นางสาว วันวิสาข์ ลาภวงศ์
393 601030724 นางสาว วาจีย์ ไทยสนิท
394 601030726 นางสาว วารุณี ตะวังทัน
395 601010731 นางสาว วิจิตรา ต๎ูดํา
396 601030733 นางสาว วิญาพร พยัคฆ์
397 601030734 นางสาว วิภา คงคาลิหมีน
398 601050739 นางสาว วิมลสิริ อุคติ
399 601040740 นางสาว วิลาสินี ดาวเรือง
400 601040741 นางสาว วิไล เสาร์แก๎ว
401 601010743 นาย วิศรุต อิสลามิกกุล
402 601040747 นาย ศรณรงค์ กรรฉวี
403 601040748 นางสาว ศรัญญํา เหล็กกาณกูล
404 601070749 นางสาว ศรัณย์รัตน์ ทองหลํอ
405 601090750 นางสาว ศรัณยา นครจันทร์
406 601010753 นางสาว ศรีพรรณ เลาหาง
407 601040754 นางสาว ศรุดา โฉมปรางค์
408 601140756 นางสาว ศศิธร คันธจันทร์
409 601010758 นางสาว ศศินันท์ ไพบูลย์รํุงโรจน์
410 601140759 นางสาว ศศิวิมล นุกูลกิจ
411 601090760 นางสาว ศิตา วรรณทอง
412 601140762 นางสาว ศิรดา เปาะทองคํา
413 601040766 นางสาว ศิริญกรน์ ตันติวงศาโรจน์
414 601130769 นาย ศิริพงศ์ หุนํเภตรา
415 601040771 นางสาว ศิริพร ไชยมุด
416 601010774 นางสาว ศิริมาศ เพชรโคตร
417 601010775 นางสาว ศิริลักษณ์ ศรีศักตยา
418 601010776 นางสาว ศิริวรรณ ชาปัญญา
419 601030778 นางสาว ศิริวราพร คณะทิพย์
420 601030780 นางสาว ศุธาสินี ไชยวารินทร์
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421 601030781 นางสาว ศุภกาญจน์ เจือบุญ
422 601050782 นาย ศุภโชค สมศรี
423 601090784 นางสาว ศุภนิดา คนหาญ
424 601140786 นางสาว ศุภาภรณ์ มูลธิดา
425 601040788 นางสาว ศุภาวรรณ ทองย๎อย
426 601040787 นางสาว ศุภาวรรณ ปรางมาศ
427 601010790 นางสาว โศรดา ตรงสูญดี
428 601010791 นางสาว สนิตา ศรีบุญเรือง
429 601030793 นาย สมบูรณ์ คหะวงษ์
430 601140798 นางสาว สรัณณัฏฐ์ จริงจิตต์
431 601140799 นาย สราวุธ แสงก่าํ
432 601010805 นางสาว สวํางนภา ธะนะพันธ์
433 601010806 นาย สหชาติ วิชัยปุก
434 601030809 นาย สัณณัฏฐ์ รุจิโรจน์วรางกูร
435 601030812 นางสาว สายใจ ปะวันเณย์
436 601160813 นางสาว สาริตา เส็นสด
437 601160815 นางสาว สาวพัสตร์ แปลงดี
438 601160816 นางสาว สาวิตรี สร๎อยระย๎า
439 601140821 นาง สินีนาถ สีหล่ิง
440 601140822 นาย สิรภพ แก๎วทิพย์
441 601100826 นาย สุกฤษณ์ แก๎วมณีชัย
442 601010832 นางสาว สุกัญญา ผาสีดา
443 601090828 นางสาว สุกัญญา หมานสะยะ
444 601010833 นางสาว สุกัญญา ผิวดํา
445 601010834 นางสาว สุคันธา กลํอมเกล้ียง
446 601020840 นางสาว สุดาทิพย์ ยางตลาด
447 601010841 นางสาว สุดารัตน์ สัมพันธ์
448 601010844 นางสาว สุดารัตน์ สังหลัง
449 601010842 นางสาว สุดารัตน์ วงค์ลังกา
450 601050850 นางสาว สุทธาภรณ์ เขียวน๎อย
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451 601010851 นาย สุทธิกร สมรัตน์ธนัญชัย
452 601010852 นางสาว สุทธิณี ตันติวรพันธุ์
453 601010853 นางสาว สุทธิดา ขุนลํ่า
454 601070855 นางสาว สุธาทิพย์ สันตะวงษ์
455 601070856 นางสาว สุธานิธิ์ ตันกุล
456 601040860 นางสาว สุธิดา ตราศรี
457 601010861 นาย สุธินันท์ วิจิตร
458 601010862 นางสาว สุธินี อินแถลง
459 601060866 นางสาว สุนารี นิลเกตุ
460 601150869 นางสาว สุนิษา หนูเมือง
461 601060870 นางสาว สุนิสา หาญชาติ
462 601010871 นางสาว สุนิสา เชื้อชาวนา
463 601010872 นางสาว สุนีหย๏ะ ทิง้ผอม
464 601010874 นางสาว สุเปรมปรีด์ิ มีภูเวียง
465 601090875 นางสาว สุพรรณษา ไชยภาพ
466 601030876 นางสาว สุพรรษา สุขสมทรง
467 601090881 นางสาว สุพัตรา เชื้อสิงห์
468 601140885 นางสาว สุภัสสร บุญกรับพวง
469 601050889 นางสาว สุภาพร จันทะราช
470 601140887 นางสาว สุภาพร ศรีคราม
471 601050891 นางสาว สุภาภรณ์ นิลมาก
472 601050890 นางสาว สุภาภรณ์ สีตา
473 601150894 นางสาว สุภาวรรณ ขัดจา
474 601150895 นางสาว สุภิดา ปินตาเป็ก
475 601130897 นาย สุรชัย ไชยลังการ
476 601130898 นางสาว สุรัญญา ไชยตะมาตย์
477 601050899 นาย สุรัติ สังข์แก๎ว
478 601050901 นางสาว สุรีย์มาศ ปานทองคํา
479 601050902 นางสาว สุรีรัตน์ ชมภูชนะภัย
480 601160903 นางสาว สุไรดา ราแดง
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481 601040905 นางสาว สุวนันต์ อะสันสุข
482 601010910 นางสาว สุวนันท์ ชัยบุรี
483 601030909 นางสาว สุวนันท์ กันยาบุญ
484 601030907 นางสาว สุวนันท์ แก๎วจันทา
485 601030908 นางสาว สุวนันท์ แจํมศรี
486 601030906 นางสาว สุวนันท์ โกลาวัลย์
487 601010913 นางสาว สุวิชาดา แก๎วธิวงค์
488 601070914 นาย สุวินัย เพ็งชัยภูมิ
489 601040915 นาย เสฎฐวุฒิ ไชยเทศ
490 601040916 นางสาว เสาวณีย์ มํวงนิล
491 601140921 นางสาว เสาวลักษณ์ พันธ์แก๎ว
492 601140918 นางสาว เสาวลักษณ์ มากทองหลาง
493 601140919 นางสาว เสาวลักษณ์ ดิษโร
494 601040923 นางสาว โสดารัตน์ สมไทย
495 601040925 นางสาว โสรายา มักตาร์
496 601040936 นางสาว อนุชิดา ฉิมงาม
497 601040937 นางสาว อนุตตรีย์ ทองนพ
498 601040938 นางสาว อนุสรา โคตะโน
499 601020939 นางสาว อนุสรา แซงโคตร
500 601020941 นาย อภิชาติ ศรีมงคล
501 601040944 นางสาว อภิญญา วุฒิวิริยกิจ
502 601170943 นางสาว อภิญญา วัฒนภิญโญ
503 601170942 นางสาว อภิญญา สุมิตร
504 601090949 นาย อภิสิทธิ์ คําเสน
505 601090948 นาย อภิสิทธิ์ อ๎วนวงษ์
506 601040950 นางสาว อมรรัตน์ สารพัฒน์
507 601150952 นางสาว อรณิชา น้ําจิตตรง
508 601150953 นางสาว อรทัย ทัพเนตร
509 601040954 นางสาว อรพรรณ ทัพกาญจน์
510 601030958 นางสาว อรวรรณ หล๎าต๏ะ
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511 601030959 นางสาว อรวรา ยศเรือง
512 601030964 นางสาว อรัญญา ไทยกูล
513 601030965 นางสาว อริษรา เจริญเชาว์
514 601170967 นางสาว อริสรา ภูรํะหงษ์
515 601170968 นางสาว อรุณเนตร ต๎นโลม
516 601090969 นางสาว อรุณรัตน์ พวงทอง
517 601090971 นางสาว อลิษรา บุญเสือ
518 601090972 นางสาว อลิษา รัตนโชติ
519 601020973 นางสาว อลิสา ภูจําเนียร
520 601060975 นางสาว อักษร จารุวงศ์
521 601060976 นางสาว อัคริมา กะพุก
522 601060977 นางสาว อังคณา ใจซ่ือ
523 601040979 นางสาว อังคณา ครองดี
524 601040980 นางสาว อังคะณา ศรีโนนยาง
525 601040981 นางสาว อังศนา มีเหมาะ
526 601030982 นางสาว อังสิกา หิรัญสาลี
527 601030983 นางสาว อัจจิมา หลังยาหนําย
528 601030984 นางสาว อัจฉรา ลาภถึง
529 601090985 นางสาว อัจฉราพร สํงเสริม
530 601090986 นางสาว อัจฉริยา ชูภาระ
531 601090987 นางสาว อัซมา สาและ
532 601090988 นางสาว อัญชณา บุญจันทร์
533 601030992 นางสาว อันทิกา นนทะศรี
534 601120993 นางสาว อัมพกา ตุมกา
535 601120994 นางสาว อัสมา สาแหละเต๏ะ
536 601120995 นางสาว อัสมา แวอารง
537 601010997 นางสาว อัสมาอ์ อาแซ
538 601010999 นาย อาชวิต ดีลี
539 601041001 นางสาว อาทิตยา บัวอํอน
540 601131003 นางสาว อาทิตยา ไชยศรี
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541 601021004 นางสาว อาทิตยา ชุมแก๎ว
542 601041002 นางสาว อาทิตยา บัวแก๎ว
543 601141005 นางสาว อาทินา พินทา
544 601141006 นาย อานัส หมัดหมัน
545 601141008 นางสาว อาภาสิริ โสมไชย
546 601061009 นางสาว อามานี สนิหวี
547 601041010 นางสาว อามิดะ เหมมันต์
548 601041011 นางสาว อารยา พิหก
549 601091013 นางสาว อาริษา ศรีราช
550 601091014 นางสาว อารีญา เจริญวัย
551 601131017 นางสาว อารียา อํอนรอด
552 601091016 นางสาว อารียา งามกมลรัตน์
553 601131018 นางสาว อารีรัตน์ ศรีสุข
554 601141022 นาย อิงค์ ซัง
555 601141023 นาย อิทธินันท์ ทัศนภูมิ
556 601081024 นาย อิทธิพล ตาอุด
557 601141027 นางสาว อุทัยวรรณ ยะวงศ์
558 601021030 นางสาว อุบลทิพย์ เตชะโภคทรัพย์
559 601021031 นางสาว อุมาพร คชสิทธิ์
560 601021032 นางสาว อุไรวรรณ สืบสี
561 601051034 นาย เอกกฤษ จันทร์โต
562 601041035 นางสาว เอื้อวศล อุทัยรัตน์
563 601041036 นางสาว ฮารีซะห์ มีดามี
564 601141038 นางสาว ฮูดา แซะอาหลี


