
ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 602020001 นาย วรุฒ ณัติเดชาชัย
2 602020003 นางสาว กชามาส จตุวงศ์
3 602090014 นางสาว กนกวรรณ ปันอิน
4 602020012 นางสาว กนกวรรณ พลับจีน
5 602040015 นางสาว กนกวรรณ แสนสุภา
6 602070009 นางสาว กนกวรรณ สน่ันรัมย์
7 602050017 นางสาว กนกอร วราพุฒ
8 602040019 นางสาว กนกอร นาขะม้ิน
9 602040026 นางสาว กมลชนก หาญกาย
10 602020028 นางสาว กมลรัตน์ ติรอ านวย
11 602160033 นางสาว กรกนก สิทธิชัย
12 602050035 นาง กรกานต์ กมลรัตน์
13 602040038 นางสาว กรรชิมา หนูเสน
14 602010041 นางสาว กรรัมภา นิลคง
15 602040042 นาย กรวิทย์ แดงโชติ
16 602040045 นางสาว กรุณา ค าปัง
17 602020047 นางสาว กฤตพร ศรีบุตตะ
18 602040049 นางสาว กฤติมาฐ ข าจีน
19 602100053 นาย กฤษฎา คนแคล้ว
20 602080054 นาย กฤษณ์วรงค์ สกุลชัยสิริวิช
21 602040056 นาย กฤษดา ขุนล่ า
22 602030059 นาย กวินศักด์ิ จัตุฑะศรี
23 602090060 นางสาว กวิสรา เพียรเสมอ
24 602140066 นางสาว กัญญาณัฐ ย่ังยืน
25 602020068 นางสาว กัญญาธีรา เศรษฐสุข
26 602090069 นางสาว กัญญาปภัสร์ ราชกิจ
27 602100071 นางสาว กัญญาภัทร ดอนมะไพร
28 602040075 นางสาว กัญฐิกา สมปัญญา
29 602040082 นางสาว กัลยรัตน์ จ่ิมอาษา
30 602170085 นางสาว กาญจนา จีนสีคง
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วิชำ เวชกรรมไทย

วันเสำร์ ท่ี 13 มกรำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 12.00 - 14.30 น.
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

เอกสารแนบ 2

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) คร้ังท่ี 2/2560 ข้ันตอนท่ี 2
วิชำ เวชกรรมไทย

วันเสำร์ ท่ี 13 มกรำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 12.00 - 14.30 น.
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศำสตร์ รังสิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

31 602040095 นางสาว กาญจนาพรรณ ปลาอ่อน
32 602070102 นาย กิตติกานต์ ถานะ
33 602020106 นางสาว กิตติยา พูลทรัพย์
34 602020109 นาย กิติพันธ์ ขาวน่ิม
35 602170112 นางสาว กินรี ศรีจันทร์
36 602060114 นางสาว กีรณัฐ อ่ิมอารมณ์
37 602020123 นางสาว เกวรินทร์ อาจิณกิจ
38 602120124 นางสาว เกวลิน สอดศรี
39 602110126 นางสาว เกวลี หวังคลี
40 602090127 นางสาว เกศกนก คณานันท์
41 602050130 นาง เกศสุดา สุริยะบุตร
42 602040135 นาย เกียรติชัย ยาท้วม
43 602050136 นางสาว แกมกาญจน์ ไกรสุข
44 602040141 นางสาว ขนาภา อ่ิมเอิบ
45 602010143 นางสาว ขนิษฐา ลาภอนันต์บังเกิด
46 602050145 นางสาว ขนิษฐา สร้อยมาลุน
47 602050148 นางสาว ขวัญจิรา ก าแก้ว
48 602090155 นาย เขมราช สุรการากุล
49 602110156 นางสาว เขมิกา ศรีเมือง
50 602050157 นางสาว ไขนภา แพงงาม
51 602040165 นางสาว แคทรียา แสนภพ
52 602100173 นางสาว จริญญา บุ้งทอง
53 602050174 นางสาว จริยพร ทองเสริม
54 602020176 นางสาว จริยา บุญสอน
55 602110177 นางสาว จริยา พันธ์ุวัฒน์
56 602130175 นาง จริยา เหล่ือมปุ๋ย
57 602050179 นางสาว จริยา ภูษากิจ
58 602170183 นาย จักรกฤษณ์ น้ าเย็น
59 602060184 นางสาว จันจิรา ปิดตาทะเส
60 602060186 นางสาว จันทร์จิรา ถมจอหอ
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61 602110191 นางสาว จันทรา วุฒิยา
62 602090192 นางสาว จันธิมา นาบุดดา
63 602040200 นางสาว จารุวรรณ จัตตุประสาร
64 602040201 นางสาว จิตฐิตา พิศสุวรรณ
65 602010212 นางสาว จิรัชฌา สุวรรณศรี
66 602040215 นาย จิรานุวัฒน์ หอมบรรเทิง
67 602050220 นางสาว จิราพร แสงเพชร
68 602050218 นางสาว จิราพร ระมาศ
69 602040219 นาง จิราพร จันทร์เพ็ง
70 602050224 นางสาว จิรายุ อุไรมาลย์
71 602050225 นาย จิรายุทธ์ิ ดาษดา
72 602140231 นางสาว จีรภรณ์ วงษ์จารย์
73 602110233 นางสาว จุฑาทิพย์ ค าแหง
74 602040234 นาง จุฑาทิพย์ สุขเจริญ
75 602030241 นางสาว จุฑามาศ มโนสนีย์
76 602100237 นางสาว จุฑามาศ อินทรกุล
77 602040248 นาง จุฑารัตน์ อินทร์เฮ้า
78 602150245 นางสาว จุฑารัตน์ ช่วยพรัด
79 602050246 นางสาว จุฑารัตน์ เหล่าสิงห์
80 602040252 นางสาว จุไรพร คงสม
81 602040254 นางสาว จุฬารัตน์ อรรคบุตร
82 602050255 นางสาว จุฬารัตน์ เหลากลม
83 602040256 นางสาว จุฬาลักษณ์ สารบาล
84 602040257 นางสาว จุฬาลักษณ์ โกษาผล
85 602160263 นางสาว เจนจิรา ชุมนาค
86 602050265 นาง เจริญศรี ประธาน
87 602170266 นาง เจียมจิตร มหุวรรณ์
88 602110267 นางสาว ใจเทียน แสงไชยญากูล
89 602170272 นาย ฉายา จิณแพทย์
90 602020280 นางสาว ชนม์นิภา สงวนหงษ์
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91 602150281 นางสาว ชนัญชิดา ขาวชู
92 602060294 นางสาว ชมพู่ ฤทธ์ิดี
93 602090304 นางสาว ชลลดา บุญตามทัน
94 602020310 นางสาว ช่อลัดดา เก่งวิชา
95 602100312 นาง ชัชนก อนันตไอศูรย์
96 602010313 นางสาว ชัชนันท์ ฝีปากเพราะ
97 602040319 นาย ชาติชาย วันพิลา
98 602010320 นาย ชานนท์ จันระวังยศ
99 602040322 นางสาว ชิดชนก พืชผล
100 602060324 นาย ชินวัฒน์ หิมคุณ
101 602040325 นางสาว ชุติกาญจน์ งอยภูธร
102 602050326 นางสาว ชุติญา ปลงรัมย์
103 602010329 นางสาว ชุติมันต์ ใจกว้าง
104 602090335 นางสาว ชุติมา ทองศรี
105 602040336 นางสาว ชุติมา วิมล
106 602080333 นางสาว ชุติมา อุตตะพันธ์ุ
107 602170339 นาย เชษฐา สารชัย
108 602080340 นางสาว เชาวดี สิทธิพิทักษ์
109 602060343 นางสาว โชติกา ชัยเพชร
110 602040344 นางสาว โชติยาภรณ์ สุรินทะ
111 602020353 นางสาว ซารีนา บือซาบูละ
112 602060355 นางสาว ซาลาซา วาเละ
113 602050360 นาย ญาณวุฒิ นามวัน
114 602170359 พันจ่าตรี ญาณวุฒิ ทองเฟ่ือง
115 602110361 นางสาว ญาณิกา สมคะเน
116 602040362 นางสาว ญาณิษา ชนะวรรณโณ
117 602080366 นางสาว ฐณิชา แจ่มใส
118 602040369 นางสาว ฐาปนี บุญมี
119 602170377 นาย ฐิติกร วรรณประเข
120 602070380 นาง ฐิติพร นนธิจันทร์
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121 602100390 นาย ณรงฤทธ์ิ บริบูรณ์
122 602050394 นางสาว ณัฎฐนันท์ พะวงษ์
123 602040395 นางสาว ณัฏฐนิชชา โสภาค า
124 602020406 นาย ณัฐชัย จ่ายเจริญ
125 602070407 นางสาว ณัฐชา ไชยผุ
126 602020409 นางสาว ณัฐฐ์ธิดา วงษ์ดารา
127 602050419 นางสาว ณัฐปภัจน์ พิศโสรัตน์
128 602120424 นาย ณัฐพล จันทร์เนตร์
129 602170437 นางสาว ณิชชา มีความเจริญ
130 602110439 นางสาว ณิชนันทน์ หลงเปล่ียว
131 602010441 นางสาว ณิชาภา วิลาชัย
132 602130453 นางสาว ดาราณี จันเทพ
133 602020455 นางสาว ดารุณีย์ ขานพิมาย
134 602170461 นาย ตรีเนตร ทองอุ่น
135 602170462 นาง ตฤณ ยานางิซาวา
136 602050467 นางสาว เตือนใจ นครอินทร์
137 602040468 นาย ไตรภพ พัฒนชัยวงศ์
138 602170469 นาย ถวัลย์ ฤกษ์งาม
139 602010471 นาย ทนงชัย จันทาพูน
140 602130472 นาย ทนงศักด์ิ สะสม
141 602080477 นาย ทศพล เอ่ียมทองค า
142 602170481 นางสาว ทัศน์วรรณ สินทร
143 602080482 นาย ทัศนันท์ รักกลาง
144 602050483 นางสาว ทัศนาภรณ์ ชูค า
145 602020485 นางสาว ทัศนีย์ สิทธิ
146 602170486 นาง ทิฆัมพร ลีสีสุข
147 602090487 นางสาว ทิติยากร วิบูลย์เช้ือ
148 602040489 นางสาว ทิพพิชา ชิตวงษ์
149 602070493 นางสาว ทิพย์สุดา สมย่ิง
150 602050495 นางสาว ทิพวรรณ สรรศรี
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151 602100496 นางสาว ทิพาวรรณ บรรเทิง
152 602020501 นาย ธนกร คงธรรม
153 602050505 นางสาว ธนพร สถานพงษ์
154 602010507 นาย ธนภัทร พลเย่ียม
155 602050506 นาย ธนภัทร วันทา
156 602120511 นางสาว ธนัชพร พลสังข์
157 602090515 นางสาว ธนาภรณ์ สมวงศ์
158 602030516 นาย ธนายุต จันเสรีกร
159 602040519 นาย ธนาวุฒิ ค าจุลลา
160 602040522 นางสาว ธมลลักษณ์ สืบมาขันธ์
161 602170524 นาย ธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์
162 602080531 นางสาว ธัญญนิธ์ิ อภิพุทธิกุล
163 602020533 นางสาว ธัญญลักษณ์ สุคะประเสริฐ
164 602070539 นางสาว ธัญรัตน์ ซ่ือสัตย์
165 602160541 นางสาว ธัญวรรณ เพชรสถิตย์
166 602040543 นางสาว ธัญวรัตม์ รักษาแสง
167 602170544 นาย ธัญวิสิษฐ์ เจริญย่ิง
168 602040545 นาง ธัญสุดา ค าอ้าย
169 602060557 นางสาว ธิดารัตน์ เลากระโทก
170 602040563 นาง ธิมาพร คล้ายสมจิตร
171 602070564 นาย ธีรพงษ์ สมพร้ิง
172 602090567 นาย ธีระพงษ์ หอมบรรเทิง
173 602090571 นาย นพดล พรหมวงศ์
174 602070581 นางสาว นภาพร สนโสม
175 602160583 นางสาว นมล ศรีเมฆ
176 602040584 นาย นราวุฒิ กุลปริยาวุฒิ
177 602020585 นาย นรินทร์ เลิศเรืองนภา
178 602130587 นางสาว นริศรา ยีกับจี
179 602040593 นางสาว นฤมล กุศลศิลป์
180 602060604 นางสาว นัซมีย์ อูมา
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181 602020614 นางสาว นันทพร สีมันตร
182 602010615 นางสาว นันทภรณ์ หล้านามวงค์
183 602050617 นาง นันทัชพร จ าปาสาร
184 602070618 นางสาว นันทิณี แซวกระโทก
185 602020623 นางสาว นันทิยา ชุมไชโย
186 602060631 นาย นายสิทธิพงศ์ พรประสิทธ์ิ
187 602040632 นาย นาราภัทร ฉลวยศรี
188 602040640 นางสาว นิตยา อกอุ่น
189 602010642 นาย นิติธร สถิติรัตน์
190 602020643 นาย นิพิฐพนธ์ จารุวัฒนายนต์
191 602040646 นางสาว นิภาพร วงษ์จันดี
192 602010649 นางสาว น่ิมนวล ปราชญ์เฆษ
193 602160654 นางสาว นิโลบล ชัยสงคราม
194 602040656 นางสาว นิศารัตน์ นาโควงค์
195 602070658 นางสาว นิสารัตน์ รักษา
196 602100659 นางสาว นิสารัตน์ ศรีคูเมือง
197 602020662 นางสาว นุชนารถ คงทรัพย์
198 602120663 นางสาว นุชนารถ ภูผา
199 602060665 นางสาว นุชบา สุวรรณโคตร
200 602050669 นางสาว นุศรา บัวสด
201 602050671 นางสาว นุสรา คูสัมโรง
202 602020673 นางสาว นูร์ดียานา เจะเลง
203 602160677 นางสาว นูรอามาณี เจ๊ะโกะ
204 602130682 นางสาว นูรีซัน ดอเล๊าะ
205 602070686 นางสาว เนตรนภา โพธิชัย
206 602020687 นางสาว บงกชรัตน์ พรมจันท์ทา
207 602120689 นาย บรรณารักษ์ บุญปลีก
208 602050690 นางสาว บังอร ม่ังมูล
209 602010691 นางสาว บัวพร พนาบรรพต
210 602060692 นางสาว บัวลัย บุญสินชัย
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211 602020694 นางสาว บาลิน ไพจิตรัสตยา
212 602050696 นาง บุญเกิด ระเบียบ
213 602170698 นาย บุญไท สะตะ
214 602100703 นางสาว บุษบา อ่อนนวน
215 602040706 นางสาว บุหลัน จรลี
216 602110707 นาย บูรฮัน เยงทูล
217 602110709 นางสาว เบ็ญจมาศ สายคง
218 602010714 นาย เบญญาวัต ทิพกนก
219 602070717 นางสาว ปฐมวดี ย่อทอง
220 602140718 นาย ปณัสพล บุญขจร
221 602100719 นางสาว ปณัสยา มิศิลา
222 602060722 นางสาว ปทุมมา สายเนตร
223 602030724 นางสาว ปนัดดา โกมลหิรัญ
224 602170729 นางสาว ปภามาศ ตาทิพย์
225 602040734 นาย ประนต แก้วทิพย์
226 602020737 นางสาว ประภัสรา สีใสยา
227 602170738 นาง ประภัสษร เอมอ่อง
228 602100739 นางสาว ประภัสสร จันทร์ส่อง
229 602040742 นางสาว ประภาสิริ ปินะวรรณา
230 602050745 นาย ปรัชญา เหล่าออง
231 602050749 นางสาว ปรารถนา สมณา
232 602110753 นางสาว ปริยพิชญ์ บุตรชาติ
233 602050758 นางสาว ปวีณพร สาริกา
234 602070761 นางสาว ปวีณา แก้วยงกฎ
235 602100760 นางสาว ปวีณา พ่ึงกุล
236 602040763 นาย ปองพล เถาว์ชาลี
237 602020764 นางสาว ปัญญรัตน์ มุ่งเหมือย
238 602080781 นางสาว ป่ินปินัทธ์ ประสงค์เกียรติ
239 602100784 นางสาว ปิยธิดา ปัญญา
240 602050796 นางสาว ปิยะรัตน์ ศิลาโชติ
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241 602070798 นางสาว ปิยาภรณ์ สีหะวงษ์
242 602050799 นางสาว ปิระญา ศรีสันต์
243 602170806 นาง ไปรยา สุวรรณเพชร
244 602040807 นางสาว ผกาพรรณ ทันแก้ว
245 602020811 นางสาว ผกามาศ รักชาติ
246 602020815 นางสาว ผุสดี ภานุวัฒนวงศ์
247 602010824 นางสาว พจนา บัวเย็น
248 602040826 นาง พนัชกร สาเป็ง
249 602050827 นาง พนาไพร โฉมงาม
250 602040828 นางสาว พนารัตน์ พุ่มค า
251 602070831 นางสาว พนิดา บุษบงก์
252 602010832 นางสาว พนิดา จรโคกกรวด
253 602020833 นางสาว พรกนก วีระเกียรติ
254 602020836 นางสาว พรทิพย์ โอวาท
255 602090840 นางสาว พรนิภา สุวรรณพล
256 602090846 นางสาว พรพิมล คับพวง
257 602070844 นางสาว พรพิมล บุญปก
258 602020856 นางสาว พรลภัส บุญวิเศษ
259 602020868 นางสาว พลอยชมพู สงวนธนเวทย์
260 602060871 นางสาว พลอยรฐา กาฬภักดี
261 602050877 นาย พัชรพงษ์ ช่างสนิท
262 602050879 นางสาว พัชรมัย ชอบดี
263 602010887 นางสาว พัชรินทร์ ศรียาใจ
264 602010886 นางสาว พัชรินทร์ ใจกระสัน
265 602070891 นางสาว พัชรี ดุลภาคพินิจ
266 602050899 นางสาว พันทิพา จันทะบุตร
267 602020900 นางสาว พันธิภา พ่ึงศิลป์
268 602070902 นางสาว พิจิตรา ศรีบริบูรณ์
269 602090904 นางสาว พิชชากานต์ แสงอุส่าห์
270 602170908 นาง พิชรินทร์ สุขนา
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271 602040910 นางสาว พิณประภา ย่ังยืน
272 602040911 นางสาว พิณวดี บาลวงศา
273 602010912 นาย พิทยา ชินนอก
274 602160915 นาย พิทวัส ล่ิมศิลา
275 602100919 นางสาว พิมพ์นภา สอนเสนา
276 602110920 นางสาว พิมพ์พา ทิตะนนท์
277 602160923 นางสาว พิมพ์ฤทัย พุฒซ้อนดอก
278 602040928 นางสาว พิมพิไล ห้วยทราย
279 602110929 นางสาว พิมพิศา อยู่ด า
280 602010930 นางสาว พิมสุรางค์ บัวขันธ์
281 602020938 นาย พีรวัฒน์ ชัยวันดี
282 602170941 นาง เพชรชรัตน์ ก้อนเกษ
283 602040942 นางสาว เพชรไพลิน รักษารัตน์
284 602020943 นาง เพชรลดา จาบบาล
285 602110945 นางสาว เพ็ญจรินทร์ แซ่ต๊ัน
286 602020947 นางสาว เพ็ญทิพา พิมลไพศาล
287 602050954 นางสาว แพรวพรรณ ทองสุทธ์ิ
288 602070956 นางสาว ไพลิน คลุ้มกระโทก
289 602150960 นางสาว ฟิรดาวส์ อาแว
290 602130961 นางสาว ภคพร จงคล้ายกลาง
291 602040969 นางสาว ภัฑรวฎี เขาหลัก
292 602050970 นางสาว ภัทรธีตา จุ้ยเจริญ
293 602040972 นางสาว ภัทรนรินทร์ น่ิมใหม่
294 602170974 นาง ภัทรวดี สวัสดี
295 602110976 นางสาว ภัทรวัลล์ิ ศรีมีธรรม
296 602040977 นางสาว ภัทรานิษฐ์ แก้วไพฑูรย์
297 602020978 นางสาว ภัทรานิษฐ์ บัวดี
298 602010979 นางสาว ภัทราพร แสนองอาจ
299 602010994 นางสาว มณฑิตา มาขุมเหล็ก
300 602110995 นางสาว มณีนุช สุดสาลี
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301 602091000 นาย มนตรี ละหมัด
302 602041005 นางสาว มยุรี นามมนตรี
303 602071007 นางสาว มลธิรา หมู่โพธ์ิ
304 602021008 นางสาว มลิวัลย์ จงใจรักษ์
305 602051009 นาง มะธุระดา สิมพร
306 602091010 นางสาว มะปะเข มะปะเข
307 602051011 นางสาว มะลิวัลย์ สายใจ
308 602071013 นางสาว มัทธุรส ไสย์แสง
309 602041014 นางสาว มัทนา สุขโชติ
310 602091015 นางสาว มัทมา ไชยพลบาล
311 602101016 นางสาว มัยกลาโสม เทศอาเส็น
312 602041023 นางสาว มาลิณี ตุ่ยไชย
313 602051027 นาย มิตรชัย ลักขนัต
314 602051032 นางสาว เมวิกา ทิลาธรรม
315 602051041 นางสาว ยุพา ปูคะทา
316 602051046 นางสาว ยุวดี ลายทอง
317 602081048 นางสาว ยุวธิดา เพียกคะ
318 602041055 นาย รณชัช ค าสนิท
319 602041056 นาย รณชัย พยอมช่ืน
320 602031059 นางสาว รติมา พงศ์ไพบูลย์
321 602071060 นางสาว รติยากร รัตนวรรณ
322 602131065 นางสาว รวิวันทา เกิดสุวรรณ
323 602071067 นางสาว รสสุคนธ์ ม่ันจิต
324 602041070 นาย รักสกุลชัย ทองจันทร์
325 602041072 นางสาว รัชดาภรณ์ หม่ันจิตร
326 602101074 นางสาว รัชติกา กุมภาว์
327 602111077 นางสาว รัชนีกร ราชวันดี
328 602021079 นาย รัฐภัทร์ ธิติพงศ์เมธี
329 602091083 นางสาว รัตน์ตะวัน ล่าสกุล
330 602051084 นางสาว รัตนพร ชัยทอง
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331 602131085 นางสาว รัตน์สุดา แก้วอินทร์
332 602041089 นางสาว รัตนา อินทวงค์
333 602041091 นางสาว รัตนา ชาวเวียง
334 602011092 นางสาว รัตนาภรณ์ บุญสม
335 602171098 นาง รัตยา ปันจันทร์
336 602091102 นางสาว รินทร์ลภัส วิมลจารุพงศ์
337 602051103 นางสาว ร่ืนฤดี พรหมประดิษฐ
338 602021105 นางสาว รุ่งทิวา ถาวร
339 602051104 นางสาว รุ่งทิวา มนที
340 602021106 นางสาว รุ้งนภา สวัสดี
341 602051107 นาย รุ่งเพชร มะโฮง
342 602101109 นางสาว รุ่งราวรรณ โสโท
343 602121114 นางสาว เรขา เสือจอย
344 602021117 นาย ฤกษ์ดี รุ่งกาญจนกุล
345 602011118 นางสาว ฤดีมาส ช านิกล้า
346 602021131 นางสาว ลักษิกา นุชเทียน
347 602121130 นางสาว ลักษิกา จันทนาลักษณ์
348 602051135 นางสาว ลัดดาวัลย์ วงษ์นิล
349 602081134 นาง ลัดดาวัลย์ วิจิตร
350 602171136 นางสาว ล่ันทม พรรษา
351 602101137 นางสาว ล าพูล เกิดสุข
352 602051139 นางสาว ล าใย จันทร์สุกไส
353 602051138 นาง ล าใย วิรุณพันธ์
354 602041140 นางสาว ลิราวรรณ สิทธิหงษ์
355 602051141 นาง ลุนณี ค ามูล
356 602051143 นางสาว วงเดือน ศรีทอง
357 602051152 นางสาว วนิดา พรหมบุตร
358 602051154 นางสาว วรญา สะเดาทอง
359 602171160 นางสาว วรรณรญา ไชยชนะ
360 602091162 นางสาว วรรณวิศา ช่วยสถิต
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361 602091163 นางสาว วรรณศิริ ศรีชัยชิต
362 602171169 นางสาว วรรณีญา จุลทองไสย
363 602021172 นางสาว วรัญญา แก้วมาก
364 602041177 นางสาว วราภรณ์ ประกอบนอก
365 602021181 นางสาว วรารัตน์ เอ่ียมโภคาประดิษฐ์
366 602051182 นางสาว วรารัตน์ ญาติค า
367 602021187 นางสาว วริศรา ปักการะนัง
368 602041186 นางสาว วริศรา ชาธิพา
369 602041189 นางสาว วลัยภรณ์ ดีวงษ์
370 602171192 นางสาว วลีรัตน์ กาฬบุตร
371 602061195 นางสาว วะสินี เดชะ
372 602011200 นางสาว วัชราภรณ์ เจนด่านกลาง
373 602051199 นางสาว วัชราภรณ์ กูฎโสม
374 602021203 นางสาว วันวิภา สกุลธนะศักด์ิ
375 602051205 นางสาว วันศิริ หลักค า
376 602051211 นางสาว วาสนา หลงชิน
377 602021217 นางสาว วิกานดา ลิขิตพงศธร
378 602041222 นาย วิชัย พัฒนาเวช
379 602021225 นางสาว วิชุดา ตองอ่อน
380 602041229 นาย วิทยา จ าปาสิงห์
381 602051227 นาย วิทยา วงแก้ว
382 602041228 นาย วิทยา นนดารา
383 602021238 นางสาว วิมลสิริ อุคติ
384 602041239 นางสาว วิรัญชนา บุญกอง
385 602071240 นาย วิรัตน์ วระค า
386 602071241 นางสาว วิลาวัณย์ โต๊ะงาม
387 602021246 นางสาว วิไลพร สุขนิตย์
388 602041244 นางสาว วิไลพร ค าประเทือง
389 602071247 นางสาว วิไลลักษณ์ สมปาง
390 602071250 นาง วิไลวรรณ เนตรพันทัง
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391 602051251 นางสาว วีรญา วุฒวัณณะ
392 602071253 นาย วีระชัย เจริสวัสด์ิ
393 602021255 นางสาว ศดานันท์ จีระเสถียร
394 602081256 นาย ศรณ์ ตันตินวะชัย
395 602011258 นางสาว ศรัญญา เขียวเนตร
396 602081261 นาย ศรัณย์ ฉวีรักษ์
397 602011264 นาย ศราวุฒิ ค ากา
398 602011266 นางสาว ศรีพรรณ ตากาศ
399 602101268 นางสาว ศรีสุดา ภาเบ้า
400 602041277 นางสาว ศศิธร เก็บพิมาย
401 602051281 นางสาว ศศิวิมล ผลงาม
402 602051283 นาย ศักดา ชาภูธร
403 602111286 นางสาว ศันสนีย์ เฟ่ืองฟู
404 602161285 นางสาว ศันสนีย์ ไสยฉิม
405 602171295 นางสาว ศิริญกรน์ ตันติวงศาโรจน์
406 602051303 นางสาว ศิริพร โทนุสิน
407 602041302 นางสาว ศิริพร วงษ์มหิง
408 602091305 นางสาว ศิริมา สามิลา
409 602041309 นางสาว ศิริรัตน์ พิกุล
410 602051316 นางสาว ศิริลักษณ์ ท าทอง
411 602011315 นางสาว ศิริลักษณ์ ศรีศักตยา
412 602111318 นางสาว ศิริวิมล มุขรัตน์
413 602171324 นาย ศุภชัย วาสินธ์ุ
414 602131326 นาย ศุภณัฐ อินป๋ัน
415 602071333 นาย ศุภฤกษ์ เสนาสังข์
416 602101335 นางสาว ศุภานัน ต๊ันมณีกุล
417 602051339 นาง ศุภิสรา สีหบุตร
418 602141343 นาย สกานต์ สุดยอด
419 602091348 นาย สมคิด กาละนิโย
420 602151354 นางสาว สมฤดี ช านาญ
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421 602041355 นาย สมศักด์ิ วงศ์กัลยา
422 602021358 นางสาว สร้อยสลา เพชรภักด์ิ
423 602051359 นาย สรอรรค จันทร์เขียว
424 602041360 นาย สราวุฒิ นิลพรมมา
425 602131363 นางสาว สลิตา ยามาเล็น
426 602151369 นางสาว สวรรยา เหล็มปาน
427 602161368 นางสาว สวรรยา ขวัญทองย้ิม
428 602111374 นาย สันติ โกสุม
429 602051378 นางสาว สายไหม กุดเหลา
430 602041379 นางสาว สาริณี ปูเตะ
431 602011380 นางสาว สาริตา เส็นสด
432 602051382 นางสาว สาลิณี กุมภิโร
433 602071383 นางสาว สาวิณี เทพนาค
434 602051384 นางสาว สาวิตรี วรติยะ
435 602031385 นางสาว สาวิตรี รัตนพันธ์
436 602011388 นาย สิทธิพันธ์ ลออเสถียรกุล
437 602011390 นางสาว สินีนาฏ ทิพย์สันเทียะ
438 602171392 นางสาว สินีนาถ รวยอารี
439 602081394 นางสาว สิริกร อ่อนวงษ์
440 602041395 นางสาว สิริกานต์ เหงากุล
441 602051402 นางสาว สิรีธร ศรีบุญเรือง
442 602071416 นางสาว สุชาวดี โต๊ะนาค
443 602041429 นาง สุดารัตน์ ศรีกะพา
444 602071434 นางสาว สุทธิรัตน์ วงษ์ทับทิม
445 602171436 นางสาว สุทิพรดา ศรีราภา
446 602091437 นางสาว สุธัญญา สีตาแสน
447 602041440 นาง สุธารัตน์ หาศิริ
448 602121444 นางสาว สุธิมา ศรีจันทร์
449 602101447 นางสาว สุนัดดา ชมเอ
450 602051448 นางสาว สุนันทา ลานนท์
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451 602091454 นาง สุนิษา หล้าอ่อน
452 602021456 นางสาว สุนิสา ดวงบุตร
453 602061457 นางสาว สุปราณี ขันบัญชารักดี
454 602051461 นางสาว สุพรรณี ศรีริรมย์
455 602081462 นางสาว สุพรรษา ทัพชู
456 602131465 นางสาว สุพัตรา มนอ่ิน
457 602041467 นางสาว สุพัตรา ทองธิราช
458 602101466 นางสาว สุพัตรา ภู่พะเนียด
459 602021470 นางสาว สุพิชชา สืบเทพ
460 602131471 นางสาว สุภนิดา เนียมทอง
461 602041476 นางสาว สุภัสสร บุญกรับพวง
462 602041487 นางสาว สุภาวดี ข าพวง
463 602081494 นางสาว สุมาลี ใบพลูทอง
464 602171497 นาย สุรพล ศรีค าซาว
465 602041498 นางสาว สุรัญญา ไชยตะมาตย์
466 602131499 นางสาว สุรัสวดี ขันตรี
467 602161503 นางสาว สุรีรัตน์ พรหมคง
468 602081504 นางสาว สุรีรัตน์ ล้ิมสุรินทร์
469 602171513 นาง สุวรรณา ผิวอ่อน
470 602021514 นางสาว สุวรรณิการ์ ขวาไทย
471 602071518 นางสาว สุวิภา เบ้าทอง
472 602151521 นางสาว สูปีหยะ แลแม
473 602041522 นางสาว เสาวณีย์ กองส าลี
474 602021525 นางสาว เสาวภา อิทธิพร
475 602071529 นางสาว เสาวลักษณ์ ทองค า
476 602131526 นางสาว เสาวลักษณ์ มากทองหลาง
477 602051531 นางสาว เสาวลักษณ์ ค าวัน
478 602081527 นางสาว เสาวลักษณ์ จารุดารา
479 602011536 นางสาว โสพิศ บัวนาค
480 602041538 นางสาว โสภิดา ถายะเดช
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481 602071542 นางสาว โสรยา พรรณรงค์
482 602161543 นางสาว โสรยา ทองย้อย
483 602051545 นางสาว หทัยทิพย์ เลาหวิโรจน์
484 602011547 นางสาว หยาดพิรุณ ศรีสะอางเลิศ
485 602181548 นางสาว หฤทัย ทองอ่อน
486 602161551 นางสาว หัสยา สัตยากุล
487 602101554 นางสาว อณัญจนา นันตะสูตร
488 602101555 นางสาว อโณชา เสือบางพระ
489 602011556 นางสาว อทิตยา หน่อใจ
490 602011559 นางสาว อนงนาฎ สิงห์ค าป๋ัน
491 602071562 นาย อนุชา ทิศลี
492 602041567 นางสาว อภัสรา บุญชม
493 602101572 ว่าท่ีร้อยตรี อภิชาติ กังเจริญวัฒนา
494 602051574 นางสาว อภิชิญาณ์ บุญมี
495 602091581 นางสาว อมรรัตน์ สุริยะ
496 602051580 นางสาว อมรรัตน์ พลศรีราช
497 602091590 นางสาว อรทัย ชัยวุฒิ
498 602041589 นางสาว อรทัย ผลพูนเกิด
499 602051588 นางสาว อรทัย ทองขาว
500 602051594 นางสาว อรพินท์ ขจรเดช
501 602021596 นาย อรรคเนตร เอ่ียมจิตร์
502 602051598 นางสาว อรวรรณ์ ท าทอง
503 602041602 นางสาว อรวรรณ นักร้อง
504 602041601 นางสาว อรวรรณ ชัยภักดี
505 602171600 นาง อรวรรณ อักษรน า
506 602051606 นางสาว อรอุมา สมนึก
507 602111611 นางสาว อริสา พงชาติ
508 602181612 นางสาว อรุณเนตร ต้นโลม
509 602011614 นางสาว อรุณี อัศวภูมิ
510 602171620 นาง อักษราภัค เข่ือนแก้ว
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511 602021622 นางสาว อังคณา จันทร์เดช
512 602101624 นางสาว อังคณา ร่ืนภาคบุตร
513 602041626 นางสาว อังคะณา ศรีโนนยาง
514 602031632 นางสาว อัจฉริยา พรหมสวัสด์ิ
515 602041634 นางสาว อัญชลี หูดัง
516 602011635 นางสาว อัญนิดา พันธ์ส าโรง
517 602051640 นางสาว อัมรินทร์ ผลจันทร์
518 602071650 นาย อาธิป อรัญสาร
519 602131652 นางสาว อาพรรณชนก บุญทรัพย์
520 602061653 นางสาว อาภาพร แขขุนทด
521 602051656 นางสาว อารยา พาเพียเพ็ง
522 602151655 นางสาว อารยา อานนท์
523 602051658 นางสาว อารัญ ดวงโสภา
524 602161662 นางสาว อารีนา แยนา
525 602041663 นางสาว อารีย์ ใคร่ครวญ
526 602111665 นางสาว อารียา ช่างก่ึง
527 602111667 นางสาว อารีรัตน์ เช่ือมมณี
528 602091666 นางสาว อารีรัตน์ ถาวงษ์กลาง
529 602151668 นางสาว อาลีฟา เด่นอดุลย์มาตร
530 602151670 นางสาว อาหร้อฝะ เส็นบัตร
531 602081677 นางสาว อ าไพ เกตุแก้ว
532 602021679 นาย อิงค์ ซัง
533 602041682 นางสาว อินทิรา พัชรานุ
534 602051688 นางสาว อิสริยา จันทา
535 602041690 นาง อุทัชชา สุวรรณรัตน์
536 602041693 นางสาว อุทัยวรรณ ม่ิงมณีอนุรักษ์
537 602091692 นางสาว อุทัยวรรณ หมีรักษา
538 602041697 นาง อุบลพรรณ ม่ังค่ัง
539 602151699 นางสาว อุไร หมัดอาดัม
540 602051700 นางสาว อุไรพร มีธรรม
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541 602051705 นางสาว อุไรวรรณ รุ่งเรือง
542 602061701 นางสาว อุไรวรรณ คีหะกูล
543 602041711 นาย เอกชัย อุดม
544 602021713 นางสาว โอภาวดี วงศ์สุริยวรรณ
545 602151718 นางสาว ฮากีมะห์ มีซอ


