
ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 602040005 นางสาว กนกนาค ศิริพัฒน์
2 602120013 นางสาว กนกวรรณ นุ่มดี
3 602040015 นางสาว กนกวรรณ แสนสุภา
4 602050017 นางสาว กนกอร วราพุฒ
5 602040045 นางสาว กรุณา ค าปัง
6 602090050 นางสาว กฤติยา สายสล า
7 602040051 นางสาว กฤติยา พังแสงสุ
8 602010055 นาย กฤษดา อุณาพรหม
9 602030059 นาย กวินศักด์ิ จัตุฑะศรี
10 602080061 นาย กษิด์ิเดช เวชเจริญ
11 602030063 นางสาว กัญญ์ณณัฎฐ์ อุดมธนเดชน์
12 602020078 นาย กันต์ฐภัทร ขันตี
13 602100092 นางสาว กาญจนา ขอเชิญกลาง
14 602070102 นาย กิตติกานต์ ถานะ
15 602020106 นางสาว กิตติยา พูลทรัพย์
16 602160105 นางสาว กิตติยา หลีโก๊ะ
17 602050108 นาย กิติพงษ์ ศรีหาวงค์
18 602170112 นางสาว กินรี ศรีจันทร์
19 602040131 นางสาว เกศินี พุทธศรี
20 602170132 นาง เกษร จันทร์สวี
21 602020140 นางสาว ขจีธัญชินี หนานิรันดร์กุล
22 602040141 นางสาว ขนาภา อ่ิมเอิบ
23 602050145 นางสาว ขนิษฐา สร้อยมาลุน
24 602080154 นาย ข้าวหอม ปัญญาเวชมานิต
25 602080163 นางสาว ค าแผ่น ยืนยัง
26 602120167 นาย จตุพักตร์ เพชรจตุรภัทร
27 602110177 นางสาว จริยา พันธ์ุวัฒน์
28 602050179 นางสาว จริยา ภูษากิจ
29 602170183 นาย จักรกฤษณ์ น  าเย็น
30 602060184 นางสาว จันจิรา ปิดตาทะเส
31 602110191 นางสาว จันทรา วุฒิยา
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32 602160196 นางสาว จารุวรรณ จันทร์ยัง
33 602040197 นางสาว จารุวรรณ เอนกนวล
34 602040194 นางสาว จารุวรรณ สุดเทศ
35 602010203 นางสาว จิตราพร โตสูงเนิน
36 602050205 นาย จินดา ทาระศรี
37 602050218 นางสาว จิราพร ระมาศ
38 602040216 นางสาว จิราพร ภูสิทธ์ิ
39 602050222 นางสาว จิราภรณ์ ทองเจียว
40 602090223 นางสาว จิราภรณ์ บาลยอ
41 602040234 นาง จุฑาทิพย์ สุขเจริญ
42 602040240 นางสาว จุฑามาศ วงศ์ประทุม
43 602040248 นาง จุฑารัตน์ อินทร์เฮ้า
44 602150245 นางสาว จุฑารัตน์ ช่วยพรัด
45 602050255 นางสาว จุฬารัตน์ เหลากลม
46 602070259 นางสาว เจนจิรา พืชทองหลาง
47 602170272 นาย ฉายา จิณแพทย์
48 602160275 นางสาว ชญานิศ ทิพย์นุรักษ์
49 602050276 นางสาว ชญาษร สายทอง
50 602150281 นางสาว ชนัญชิดา ขาวชู
51 602040290 นาย ชนาวิทย์ ปาทา
52 602020291 นางสาว ชนิกานต์ ช านิศาสตร์
53 602020293 นางสาว ชนิสรา นพคุณ
54 602050298 นาย ชรินทร์ธร ตาด า
55 602020299 นางสาว ชรินทร์ภัตร วัฒนคง
56 602040303 นางสาว ชลนิสา ทาแนน
57 602040307 นาง ชวนพิศ อินวิเชียร
58 602040314 นาย ชัชวาลย์ ค้ามีผล
59 602170315 นาย ชัยโรจน์ จางวาง
60 602100317 นาย ชัยวัฒน์ อุทยาน
61 602060324 นาย ชินวัฒน์ หิมคุณ
62 602010329 นางสาว ชุติมันต์ ใจกว้าง
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63 602090335 นางสาว ชุติมา ทองศรี
64 602040330 นางสาว ชุติมา ตรีผลพันธ์ุ
65 602150349 นางสาว ซากีมะห์ สะมาแล
66 602020353 นางสาว ซารีนา บือซาบูละ
67 602110361 นางสาว ญาณิกา สมคะเน
68 602020365 นางสาว โญษดา อ่อนเนียม
69 602170377 นาย ฐิติกร วรรณประเข
70 602070380 นาง ฐิติพร นนธิจันทร์
71 602140388 นางสาว ณธิดา จันทยุทธ
72 602100390 นาย ณรงฤทธ์ิ บริบูรณ์
73 602150397 นางสาว ณัฏฐา มีพัฒน์
74 602070407 นางสาว ณัฐชา ไชยผุ
75 602020409 นางสาว ณัฐฐ์ธิดา วงษ์ดารา
76 602050414 นางสาว ณัฐธิดา ขันธิวัตร
77 602130425 นาย ณัฐพล ขันแข่งบุญ
78 602120424 นาย ณัฐพล จันทร์เนตร์
79 602040430 นางสาว ณัฐวดี เทียมสุวรรณ
80 602020445 นางสาว ดลฤดี ปานดวง
81 602020455 นางสาว ดารุณีย์ ขานพิมาย
82 602170461 นาย ตรีเนตร ทองอุ่น
83 602040464 นางสาว ตอยยีบะฮ์ มูเซะ
84 602170469 นาย ถวัลย์ ฤกษ์งาม
85 602140474 นาย ทวีศักด์ิ มากละม้าย
86 602170481 นางสาว ทัศน์วรรณ สินทร
87 602040484 นางสาว ทัศนี สาลีพันธ์
88 602020490 นางสาว ทิพย์เกษร บัวจันทร์
89 602040491 นางสาว ทิพย์ภาพร ดอกดวง
90 602070493 นางสาว ทิพย์สุดา สมย่ิง
91 602080500 นางสาว ธณัชภัค ล้วนแก้ว
92 602020501 นาย ธนกร คงธรรม
93 602040503 นาย ธนพนธ์ กีเวียน
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94 602060509 นางสาว ธนวรรณ วิชญธรกุล
95 602140512 นางสาว ธนัฏฐา ฉิมเพ็ชร
96 602040519 นาย ธนาวุฒิ ค าจุลลา
97 602020533 นางสาว ธัญญลักษณ์ สุคะประเสริฐ
98 602040540 นางสาว ธัญลักษณ์ เท่ียงท า
99 602040543 นางสาว ธัญวรัตม์ รักษาแสง
100 602170544 นาย ธัญวิสิษฐ์ เจริญย่ิง
101 602040555 นางสาว ธิดารัตน์ โพธ์ภา
102 602060557 นางสาว ธิดารัตน์ เลากระโทก
103 602040560 นางสาว ธิดารัตน์ แสนบรรดิษฐ์
104 602020577 นางสาว นพวรรณ ทองค า
105 602170586 นางสาว นริศรา วรสาร
106 602130587 นางสาว นริศรา ยีกับจี
107 602160591 นางสาว นฤภร โมรากุล
108 602100600 นางสาว นวลตอง บุญมาก
109 602060604 นางสาว นัซมีย์ อูมา
110 602160620 นางสาว นันทิยา ศรีพันธ์
111 602060622 นางสาว นันทิยา แม่นหมาย
112 602090629 นางสาว นาดีน เด็ง
113 602160630 นางสาว นาถยา หีมปอง
114 602060631 นาย นายสิทธิพงศ์ พรประสิทธ์ิ
115 602100634 นางสาว นาวินี เจริญโกวิท
116 602150635 นางสาว น  าทิพย์ เจริญรูป
117 602040655 นางสาว นิศารัตน์ ชินอาจ
118 602150657 นางสาว นิษฐานุช ไทยราช
119 602070658 นางสาว นิสารัตน์ รักษา
120 602040661 นางสาว นุชนภา ขุนทอง
121 602060665 นางสาว นุชบา สุวรรณโคตร
122 602170666 นาง นุชอนงค์ พรหมสุวรรณ
123 602040667 นางสาว นุพรัตน์ หารประชุม
124 602050669 นางสาว นุศรา บัวสด
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125 602050671 นางสาว นุสรา คูสัมโรง
126 602080672 นางสาว นูซีฮา สหประสงค์
127 602020673 นางสาว นูร์ดียานา เจะเลง
128 602150681 นางสาว นูรฮุสนา แวมะ
129 602130682 นางสาว นูรีซัน ดอเล๊าะ
130 602170688 นางสาว บดีศร แสนสม
131 602050690 นางสาว บังอร ม่ังมูล
132 602020694 นางสาว บาลิน ไพจิตรัสตยา
133 602040695 นาย บ ารุง ทองดี
134 602030700 นางสาว บุณยอร ทองนุ่น
135 602100703 นางสาว บุษบา อ่อนนวน
136 602010704 นางสาว บุษบา ดวงประทีป
137 602040706 นางสาว บุหลัน จรลี
138 602060722 นางสาว ปทุมมา สายเนตร
139 602030724 นางสาว ปนัดดา โกมลหิรัญ
140 602120726 นางสาว ปพิชญา กองนอก
141 602170729 นางสาว ปภามาศ ตาทิพย์
142 602170738 นาง ประภัสษร เอมอ่อง
143 602050745 นาย ปรัชญา เหล่าออง
144 602110750 นางสาว ปรารถนา จุ้ยละอุ่น
145 602040759 นาง ปวีณา นิลพรมมา
146 602160767 นางสาว ปาณัถฐา คงเอียด
147 602040775 นางสาว ปาริษา จันทะลุน
148 602020779 นางสาว ปาอีซะ เจะหลง
149 602050783 นางสาว ปิยธิดา สิงห์ธรรม
150 602050785 นางสาว ปิยนุช หาญชนะ
151 602080786 นางสาว ปิยวรรณ วิทยาสรรเพชร
152 602050799 นางสาว ปิระญา ศรีสันต์
153 602070802 นางสาว เปมิกา ชัยรัมย์
154 602020809 นางสาว ผกาพันธ์ สิทธิบริบูรณ์
155 602040813 นางสาว ผกามาส ค าลือฤทธ์ิ
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156 602110814 นางสาว ผุสดี มาระวิชะโย
157 602040823 นาย พงษ์สิทธ์ิ แก้วพวง
158 602050827 นาง พนาไพร โฉมงาม
159 602040828 นางสาว พนารัตน์ พุ่มค า
160 602040835 นาง พรทวี กุลเวิน
161 602090840 นางสาว พรนิภา สุวรรณพล
162 602040839 นางสาว พรนิภา พรหมงอย
163 602080847 นางสาว พรพิมล เตชะลือ
164 602120849 นาย พรภวิษย์ ชาลีวรรณ์
165 602040850 นางสาว พรรณทิพย์ มากค า
166 602170859 นางสาว พรศิริ เมธีนุกูล
167 602080858 นางสาว พรศิริ พนมรักษ์
168 602120860 นางสาว พรสวรรค์ หมอยา
169 602020868 นางสาว พลอยชมพู สงวนธนเวทย์
170 602160874 นางสาว พัชจิรา ชูคง
171 602050877 นาย พัชรพงษ์ ช่างสนิท
172 602050879 นางสาว พัชรมัย ชอบดี
173 602090882 นางสาว พัชราภรณ์ คชรัตน์
174 602040881 นางสาว พัชราภรณ์ มณีวงษ์
175 602010887 นางสาว พัชรินทร์ ศรียาใจ
176 602010886 นางสาว พัชรินทร์ ใจกระสัน
177 602170885 นางสาว พัชรินทร์ อินมูล
178 602040894 นางสาว พัชลี ค าคนซ่ือ
179 602070902 นางสาว พิจิตรา ศรีบริบูรณ์
180 602170908 นาง พิชรินทร์ สุขนา
181 602100916 นาย พิทักษ์ ศรีสน
182 602100919 นางสาว พิมพ์นภา สอนเสนา
183 602110920 นางสาว พิมพ์พา ทิตะนนท์
184 602110929 นางสาว พิมพิศา อยู่ด า
185 602170939 นาย พีรวิชญ์ พาดี
186 602170941 นาง เพชรชรัตน์ ก้อนเกษ
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187 602080944 นางสาว เพชรา เถ่ือนทับ
188 602040948 นางสาว เพ็ญนภา ไพค านาม
189 602040950 นางสาว เพ็ญผกา จันทร์กล้า
190 602170953 นางสาว แพรพลอย ไวเกษตรกรณ์
191 602160959 นางสาว ฟาตีนา อีซอ
192 602150960 นางสาว ฟิรดาวส์ อาแว
193 602020963 นางสาว ภรชนก กิตตินิรนาท
194 602040965 นาย ภักด์ิ มุ่งขอบกลาง
195 602020984 นาย ภานุวัตร อาด า
196 602170988 นาง ภิญญาพัชณ์ เศรษฐธัญกิจ
197 602040997 นางสาว มณีรัตน์ โคตรปัญญา
198 602091000 นาย มนตรี ละหมัด
199 602081004 นาง มยุรี นาคายน
200 602041006 นางสาว มรกต กาสา
201 602071013 นางสาว มัทธุรส ไสย์แสง
202 602051018 นางสาว มัลลิกา ไชยจันทร์
203 602051027 นาย มิตรชัย ลักขนัต
204 602041030 นางสาว เมธนันท์ ศักด์ิวงค์
205 602041038 นาย ยุทธนา สุวรรณโคตร
206 602091045 นางสาว ยุวดี หวังอารี
207 602091049 นางสาว เยาวลักษณ์ การถัก
208 602041055 นาย รณชัช ค าสนิท
209 602031059 นางสาว รติมา พงศ์ไพบูลย์
210 602131065 นางสาว รวิวันทา เกิดสุวรรณ
211 602071067 นางสาว รสสุคนธ์ ม่ันจิต
212 602041069 นางสาว ระวิสา สิทธิ
213 602111077 นางสาว รัชนีกร ราชวันดี
214 602011075 นางสาว รัชนีกร ตันนวล
215 602041078 นางสาว รัชนีภรณ์ อ านาจ
216 602131085 นางสาว รัตน์สุดา แก้วอินทร์
217 602041091 นางสาว รัตนา ชาวเวียง
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218 602011092 นางสาว รัตนาภรณ์ บุญสม
219 602041100 นางสาว ราตรีจิตร แก่นมาลี
220 602051104 นางสาว รุ่งทิวา มนที
221 602051107 นาย รุ่งเพชร มะโฮง
222 602051133 นางสาว ลัดดาวัลย์ ยืนยาว
223 602171136 นางสาว ล่ันทม พรรษา
224 602051139 นางสาว ล าใย จันทร์สุกไส
225 602051141 นาง ลุนณี ค ามูล
226 602051142 นางสาว ลุนิดา พันธ์กง
227 602011145 นางสาว วชิรพร ยอดวงษ์กอง
228 602121146 นางสาว วชิราภรณ์ ไชยราช
229 602051152 นางสาว วนิดา พรหมบุตร
230 602051154 นางสาว วรญา สะเดาทอง
231 602161156 นางสาว วรรณดี คงจันทร์
232 602131159 นางสาว วรรณภา น้อยเกิด
233 602041177 นางสาว วราภรณ์ ประกอบนอก
234 602041194 นางสาว วสุพล คมกล้า
235 602041197 นางสาว วัชราพร พูลเพ่ิม
236 602171201 นาย วันชัย สงวนศักด์ิ
237 602041202 นางสาว วันดี บ่อหนา
238 602051211 นางสาว วาสนา หลงชิน
239 602021218 นางสาว วิกานดา ธุวสินธ์ุ
240 602041228 นาย วิทยา นนดารา
241 602071235 นางสาว วิภาวรรณ ฉากกระโทก
242 602071241 นางสาว วิลาวัณย์ โต๊ะงาม
243 602021245 นางสาว วิไลพร ไกรทอง
244 602011258 นางสาว ศรัญญา เขียวเนตร
245 602051263 นาย ศราวุฒิ จันดี
246 602171276 นางสาว ศศิธร พุทธรักษ์
247 602051281 นางสาว ศศิวิมล ผลงาม
248 602161285 นางสาว ศันสนีย์ ไสยฉิม
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249 602091288 นางสาว ศิมาภรณ์ อ้อค า
250 602171294 นาง ศิริกุล ด ารงมณี
251 602171295 นางสาว ศิริญกรน์ ตันติวงศาโรจน์
252 602171324 นาย ศุภชัย วาสินธ์ุ
253 602131327 นางสาว ศุภนิดา ปินตา
254 602051339 นาง ศุภิสรา สีหบุตร
255 602131345 นางสาว สนิตา ศรีบุญเรือง
256 602051353 นางสาว สมร สนใจ
257 602041356 นาย สมศักด์ิ นิลพันธ์ุ
258 602131363 นางสาว สลิตา ยามาเล็น
259 602151369 นางสาว สวรรยา เหล็มปาน
260 602111374 นาย สันติ โกสุม
261 602051382 นางสาว สาลิณี กุมภิโร
262 602071383 นางสาว สาวิณี เทพนาค
263 602051384 นางสาว สาวิตรี วรติยะ
264 602031385 นางสาว สาวิตรี รัตนพันธ์
265 602011388 นาย สิทธิพันธ์ ลออเสถียรกุล
266 602171392 นางสาว สินีนาถ รวยอารี
267 602041391 นาง สินีนาถ สีหล่ิง
268 602041398 นางสาว สิริมา งอธิราช
269 602021404 นางสาว สุกัญญา นวลสะอาด
270 602041403 นางสาว สุกัญญา ยอดแสงค า
271 602021405 นางสาว สุกัญญา ผิวด า
272 602061411 นางสาว สุคันธา กล่อมเกลี ยง
273 602071416 นางสาว สุชาวดี โต๊ะนาค
274 602021424 นางสาว สุดารัตน์ สังหลัง
275 602021432 นาย สุทธิเกียรติ สวนเข่ือน
276 602091437 นางสาว สุธัญญา สีตาแสน
277 602121444 นางสาว สุธิมา ศรีจันทร์
278 602051448 นางสาว สุนันทา ลานนท์
279 602041458 นางสาว สุปรียา หงสีธิ
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280 602051461 นางสาว สุพรรณี ศรีริรมย์
281 602041467 นางสาว สุพัตรา ทองธิราช
282 602031469 นางสาว สุพัตรา ขันทอง
283 602131471 นางสาว สุภนิดา เนียมทอง
284 602041477 นางสาว สุภาพร ศรีสุราช
285 602041483 นางสาว สุภารัตน์ ไชยพลฤทธ์ิ
286 602051485 นาง สุภาวดี สันติรงยุทธ
287 602141484 นางสาว สุภาวดี จันปัญญา
288 602011490 นางสาว สุภาวรรณ จันทร์แจ่ม
289 602171497 นาย สุรพล ศรีค าซาว
290 602131499 นางสาว สุรัสวดี ขันตรี
291 602041505 นางสาว สุไรดา ราแดง
292 602171513 นาง สุวรรณา ผิวอ่อน
293 602071518 นางสาว สุวิภา เบ้าทอง
294 602151521 นางสาว สูปีหยะ แลแม
295 602041522 นางสาว เสาวณีย์ กองส าลี
296 602141523 นางสาว เสาวณีย์ ม่วงนิล
297 602071529 นางสาว เสาวลักษณ์ ทองค า
298 602041530 นางสาว เสาวลักษณ์ พันธ์แก้ว
299 602051531 นางสาว เสาวลักษณ์ ค าวัน
300 602041532 นางสาว เสาวลักษณ์ มะณีบู่
301 602021535 นางสาว โสดารัตน์ สมไทย
302 602071542 นางสาว โสรยา พรรณรงค์
303 602041544 นางสาว โสรายา มักตาร์
304 602011547 นางสาว หยาดพิรุณ ศรีสะอางเลิศ
305 602101555 นางสาว อโณชา เสือบางพระ
306 602011556 นางสาว อทิตยา หน่อใจ
307 602041566 นางสาว อนุสรา โคตะโน
308 602051574 นางสาว อภิชิญาณ์ บุญมี
309 602161578 นางสาว อภิศรา รักบาล
310 602021583 นางสาว อมลรดาณี สุวีระ
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311 602041589 นางสาว อรทัย ผลพูนเกิด
312 602051588 นางสาว อรทัย ทองขาว
313 602041592 นางสาว อรนุช สุภาพันธ์
314 602051594 นางสาว อรพินท์ ขจรเดช
315 602051598 นางสาว อรวรรณ์ ท าทอง
316 602081603 นางสาว อรอนงค์ สีนาสันต์
317 602051604 นางสาว อรอมล ผ่องพุฒ
318 602051606 นางสาว อรอุมา สมนึก
319 602111616 นางสาว อลิสา แพไธสง
320 602041630 นางสาว อัจฉรา อาแพงพันธ์
321 602121633 นางสาว อัญชนา ธิกุลวงษ์
322 602041634 นางสาว อัญชลี หูดัง
323 602011635 นางสาว อัญนิดา พันธ์ส าโรง
324 602041637 นาย อับดุลเราะห์มาน หะยีดือเระ
325 602051640 นางสาว อัมรินทร์ ผลจันทร์
326 602121643 นาย อาคมณ์ พันธ์ุสง่า
327 602091645 นางสาว อาซีซะ ลือมานะ
328 602041646 นาย อาซูวา อุมา
329 602041651 นาย อานนท์ ค าชนะ
330 602061653 นางสาว อาภาพร แขขุนทด
331 602051656 นางสาว อารยา พาเพียเพ็ง
332 602151655 นางสาว อารยา อานนท์
333 602051658 นางสาว อารัญ ดวงโสภา
334 602071661 นางสาว อารีจิตร หนามพรม
335 602041664 นางสาว อารีย์รัตน์ แสนทอง
336 602151668 นางสาว อาลีฟา เด่นอดุลย์มาตร
337 602151670 นางสาว อาหร้อฝะ เส็นบัตร
338 602171672 นาง อ านวย บุญภักดี
339 602081677 นางสาว อ าไพ เกตุแก้ว
340 602021679 นาย อิงค์ ซัง
341 602021684 นางสาว อิศราภรณ์ วุฒิหิรัญวิทย์
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342 602071689 นางสาว อุดมลักษณ์ สุขเพ่ิม
343 602051700 นางสาว อุไรพร มีธรรม
344 602041702 นาง อุไรวรรณ แท่งทอง
345 602061701 นางสาว อุไรวรรณ คีหะกูล
346 602041704 นางสาว อุไรวรรณ งามสิทธ์ิ
347 602091706 นางสาว อุลัยลักษณ์ อินพิมพ์
348 602151718 นางสาว ฮากีมะห์ มีซอ
349 602151721 นางสาว ฮูดา แซะอาหลี


