
ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 602040002 นางสาว กชมน เลิศสิทธ์ิ
2 602090004 นางสาว กนกกาญจน์ หนูหลง
3 602130007 นางสาว กนกพร สุทธมา
4 602070008 นางสาว กนกพร เปรมกมล
5 602090014 นางสาว กนกวรรณ ปันอิน
6 602020012 นางสาว กนกวรรณ พลับจีน
7 602010011 นางสาว กนกวรรณ ค้าขาย
8 602060020 นางสาว กนกอร อนุกูลวงษ์
9 602160018 นางสาว กนกอร ขุนทอง
10 602040019 นางสาว กนกอร นาขะม้ิน
11 602080021 นาง กนิษฐา แสนไชย
12 602050023 นางสาว กมลฉัตร ขุนวงษา
13 602160025 นางสาว กมลชนก นาสี
14 602140024 นางสาว กมลชนก จันทร์ทอง
15 602040027 นางสาว กมลทิพย์ โทสวนจิตร
16 602100031 นางสาว กมลวรรณ กันแก้ว
17 602120030 นางสาว กมลวรรณ ชาญณรงค์
18 602090032 นางสาว กมลวรรณ กาญจนประทุม
19 602040029 นางสาว กมลวรรณ แต้กระโทก
20 602160033 นางสาว กรกนก สิทธิชัย
21 602030034 นางสาว กรกมล แซ่ล้ิง
22 602050035 นาง กรกานต์ กมลรัตน์
23 602140036 นางสาว กรชนก ใจใหญ่
24 602140037 นาย กรณ์ รัตนนท์
25 602040038 นางสาว กรรชิมา หนูเสน
26 602070039 นางสาว กรรณิกา บุญนาค
27 602070040 นางสาว กรรณิการ์ สงค์นอก
28 602010041 นางสาว กรรัมภา นิลคง
29 602180044 นางสาว กรองแก้ว หนูอ่ิม
30 602030043 นางสาว กรองแก้ว สุนทรนนท์

เอกสารแนบ 1

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) คร้ังท่ี 2/2560 ข้ันตอนท่ี 1
วิชำพ้ืนฐำนกฎหมำยและจรรยำบรรณวิชำชีพ

วันเสำร์ ท่ี 13 มกรำคม พ.ศ. 2561  เวลำ 08.30 - 11.00 น. 
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31 602130046 นางสาว กรุณาชนก ผลวัฒนะ
32 602020052 นางสาว กฤติยา แก้วกุล
33 602040051 นางสาว กฤติยา พังแสงสุ
34 602080054 นาย กฤษณ์วรงค์ สกุลชัยสิริวิช
35 602040058 นางสาว กวินนา หัดประกอบ
36 602080061 นาย กษิด์ิเดช เวชเจริญ
37 602050062 นางสาว กองกาญจน์ สินอ้วน
38 602080064 นางสาว กัญญ์ณณัฏฐ์ กัณฐกฤตธรรม
39 602040065 นางสาว กัญญาณัฐ แสนสุภา
40 602040067 นางสาว กัญญาณัฐ ก าจร
41 602040070 นาง กัญญาพัชญ์ วิสิฐธนนันท์
42 602100071 นางสาว กัญญาภัทร ดอนมะไพร
43 602120072 นางสาว กัญญารัตน์ ขันธรัตน์
44 602020073 นางสาว กัญญารัตน์ ลาสิงห์
45 602130074 นางสาว กัญญาวีร์ แสงอ่อน
46 602180076 นางสาว กัณฑมาศ ทิพย์ดี
47 602040077 นางสาว กัตติยาณี เอกวุธ
48 602010079 นางสาว กันติชา สุริสัย
49 602040080 นางสาว กันย์ชิสา นาคเสน
50 602010081 นาย กัมพล น าทาน
51 602040082 นางสาว กัลยรัตน์ จ่ิมอาษา
52 602090083 นางสาว กัลยาณี สมัยสงค์
53 602040088 นางสาว กาญจนา คิดดีจริง
54 602050084 นาง กาญจนา โคตรเจริญ
55 602040089 นางสาว กาญจนา คนไว
56 602090091 นางสาว กาญจนา วรรณาการ
57 602160090 นางสาว กาญจนา ทักถาม
58 602040087 นางสาว กาญจนา ผาใต้
59 602120086 นางสาว กาญจนา อ่องละออ
60 602090093 นางสาว กาญจนาพร ศรีจันทร์
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61 602070094 นางสาว กาญจนาพร อยู่เจริญ
62 602040095 นางสาว กาญจนาพรรณ ปลาอ่อน
63 602040096 นางสาว กาญจนาภา สุขสบาย
64 602020098 นางสาว กานต์ทิตา เพชรเขียว
65 602030099 นางสาว กานต์ธิดา เล่ียมแก้ว
66 602080100 นางสาว กานต์สินี กรรณิกา
67 602140101 นางสาว กานติมา ธาตุวิสัย
68 602070102 นาย กิตติกานต์ ถานะ
69 602040103 นาย กิตติพงษ์ สุภากรณ์
70 602160105 นางสาว กิตติยา หลีโก๊ะ
71 602120116 นางสาว กุลชา จิตนาวา
72 602140117 นางสาว กุลณัฐ สมปาน
73 602180118 นางสาว กุลธิดา ปัญจะรักษ์
74 602070119 นางสาว กุลนันท์ ระย้าทอง
75 602070120 นางสาว กุสุมา ทรัพย์มูล
76 602180121 นางสาว กูรอกีย๊ะ สารัง
77 602090122 นางสาว กูรอบียา มณีกามัน
78 602120124 นางสาว เกวลิน สอดศรี
79 602110126 นางสาว เกวลี หวังคลี
80 602090127 นางสาว เกศกนก คณานันท์
81 602120129 นางสาว เกศรา ต้ังใจ
82 602050130 นาง เกศสุดา สุริยะบุตร
83 602040131 นางสาว เกศินี พุทธศรี
84 602080133 นางสาว เกษรินทร์ เจริญสุข
85 602130134 นาย เก้าฉลอง แสงค า
86 602050136 นางสาว แกมกาญจน์ ไกรสุข
87 602130139 นาย โกสินทร์ เพ็งสลุด
88 602040141 นางสาว ขนาภา อ่ิมเอิบ
89 602110144 นางสาว ขนิษฐา กระดานพล
90 602140142 นางสาว ขนิษฐา จันทวี
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91 602110147 นางสาว ขวัญกมล ปานนิล
92 602050148 นางสาว ขวัญจิรา ก าแก้ว
93 602020149 นางสาว ขวัญชนก เกณฑ์ขุนทด
94 602040150 นางสาว ขวัญทิพย์ รักษานาม
95 602130151 นางสาว ขวัญฤทัย รุ่งโรจน์
96 602150152 นางสาว ขวัญฤทัย อัษฎา
97 602080154 นาย ข้าวหอม ปัญญาเวชมานิต
98 602090155 นาย เขมราช สุรการากุล
99 602110156 นางสาว เขมิกา ศรีเมือง
100 602050157 นางสาว ไขนภา แพงงาม
101 602090158 นางสาว คอดีย๊ะ ส าลี
102 602180164 นางสาว แคทรียา ใจถวิล
103 602110166 นางสาว จตุพร ปานะสังข์
104 602070168 นางสาว จรรยารักษ์ ราชรี
105 602150171 นางสาว จรัสพร ดิดสาคร
106 602070172 นางสาว จรัสแสง สถิตสุข
107 602100173 นางสาว จริญญา บุ้งทอง
108 602050174 นางสาว จริยพร ทองเสริม
109 602110177 นางสาว จริยา พันธ์ุวัฒน์
110 602130175 นาง จริยา เหล่ือมปุ๋ย
111 602050179 นางสาว จริยา ภูษากิจ
112 602020181 นางสาว จรียวัฒน์ กล่ินมาหอม
113 602060184 นางสาว จันจิรา ปิดตาทะเส
114 602040185 นางสาว จันทนีย์ ล าดับจุด
115 602060186 นางสาว จันทร์จิรา ถมจอหอ
116 602140187 นางสาว จันทร์ทิพย์ คล่องเชิงสาร
117 602050188 นางสาว จันทร์วิภา ศรีบัวเทศ
118 602100189 นางสาว จันทรวิมล บุตรดา
119 602110191 นางสาว จันทรา วุฒิยา
120 602080193 นางสาว จารุรัตน์ วิเศษสุมน
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121 602040197 นางสาว จารุวรรณ เอนกนวล
122 602070195 นางสาว จารุวรรณ โคตุทา
123 602070199 นางสาว จารุวรรณ สาพันธ์
124 602040194 นางสาว จารุวรรณ สุดเทศ
125 602040201 นางสาว จิตฐิตา พิศสุวรรณ
126 602130202 นาง จิตรา ศรีสวัสด์ิ
127 602130204 นาย จิตอนุวัต พุ่มม่วง
128 602040207 นาย จิรวัฒณ์ สีตาแสน
129 602020208 นาย จิรวัฒน์ เงินเมือง
130 602100209 นาย จิรวัฒน์ คณาภิบาล
131 602050210 นางสาว จิระประไพ ใจดี
132 602030211 นาย จิระวัตน์ สวัสด์ิ
133 602010212 นางสาว จิรัชฌา สุวรรณศรี
134 602030213 นางสาว จิรัชญา ชุมทอง
135 602140214 นางสาว จิรัฏฐ์ พลบุตร
136 602050220 นางสาว จิราพร แสงเพชร
137 602050218 นางสาว จิราพร ระมาศ
138 602040219 นาง จิราพร จันทร์เพ็ง
139 602090223 นางสาว จิราภรณ์ บาลยอ
140 602140221 นางสาว จิราภรณ์ สิงหัส
141 602050224 นางสาว จิรายุ อุไรมาลย์
142 602050225 นาย จิรายุทธ์ิ ดาษดา
143 602040227 นางสาว จีรนันท์ เพ็งสกุล
144 602130229 นางสาว จีรพรรณ ใจค า
145 602090230 นางสาว จีรภรณ์ กาเด็น
146 602140231 นางสาว จีรภรณ์ วงษ์จารย์
147 602110233 นางสาว จุฑาทิพย์ ค าแหง
148 602040234 นาง จุฑาทิพย์ สุขเจริญ
149 602040232 นางสาว จุฑาทิพย์ ม่ันยืน
150 602050236 นางสาว จุฑาพร แดงอุไร
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151 602040239 นางสาว จุฑามาศ รันนะโคตร
152 602030241 นางสาว จุฑามาศ มโนสนีย์
153 602100237 นางสาว จุฑามาศ อินทรกุล
154 602040242 นางสาว จุฑามาศ ค้ าชู
155 602110243 นางสาว จุฑามาศจ์ กันทะน่วม
156 602140244 นางสาว จุฑามาส ไกยราช
157 602050251 นางสาว จุฑารัตน์ ไชยรัตน์
158 602080247 นางสาว จุฑารัตน์ ทะวาแสน
159 602030249 นางสาว จุฑารัตน์ ทักถาม
160 602040248 นาง จุฑารัตน์ อินทร์เฮ้า
161 602030250 นางสาว จุฑารัตน์ สินทะเกิด
162 602040252 นางสาว จุไรพร คงสม
163 602040253 นางสาว จุไรรัตน์ นาคกระแส
164 602040256 นางสาว จุฬาลักษณ์ สารบาล
165 602040257 นางสาว จุฬาลักษณ์ โกษาผล
166 602070260 นางสาว เจนจิรา หาญชนะ
167 602120261 นางสาว เจนจิรา อยู่สุข
168 602010264 นางสาว เจนจิรา ภูพิมาย
169 602050265 นาง เจริญศรี ประธาน
170 602170266 นาง เจียมจิตร มหุวรรณ์
171 602110267 นางสาว ใจเทียน แสงไชยญากูล
172 602040268 นางสาว ฉวีวรรณ สาระโมฬี
173 602070269 นางสาว ฉัตรฐริกา พงไทยสง
174 602030273 นางสาว เฉลิมรัช สุขประเสริฐ
175 602050276 นางสาว ชญาษร สายทอง
176 602040278 นางสาว ชฎาพร อินลุเพท
177 602020280 นางสาว ชนม์นิภา สงวนหงษ์
178 602150281 นางสาว ชนัญชิดา ขาวชู
179 602080284 นางสาว ชนัดดา ปรีชาชาญวุฒิ
180 602040286 นางสาว ชนันกรานต์ มติพรม
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181 602030287 นางสาว ชนากานต์ นุ่นด้วง
182 602130288 นางสาว ชนาธิป สุดสายออ
183 602020289 นางสาว ชนาธิป รัชฎา
184 602040292 นางสาว ชนิกานต์ ป้องพันแก้ว
185 602060294 นางสาว ชมพู่ ฤทธ์ิดี
186 602040295 นาง ชมภู่ วิจิตรจันทร์
187 602040296 นางสาว ชไมพร มุงคุณ
188 602120297 นางสาว ชยาภา ชัยประสิทธ์ิ
189 602020299 นางสาว ชรินทร์ภัตร วัฒนคง
190 602030300 นางสาว ชลธิชา บัวศรี
191 602050302 นางสาว ชลธิชา หลักค า
192 602040305 นาง ชลลัดดา ทองเพียง
193 602020308 นางสาว ชฬาฬา กุญชรินทร์
194 602040309 นางสาว ช่อทิพย์ พลวิเศษ
195 602020311 นางสาว ชัชชฎาพร ชูนาวา
196 602100312 นาง ชัชนก อนันตไอศูรย์
197 602010313 นางสาว ชัชนันท์ ฝีปากเพราะ
198 602040319 นาย ชาติชาย วันพิลา
199 602070321 นางสาว ชารินี ทองชู
200 602040322 นางสาว ชิดชนก พืชผล
201 602110323 นาย ชิดณรงค์ รุ่งโรจน์ถาวร
202 602040325 นางสาว ชุติกาญจน์ งอยภูธร
203 602030327 นางสาว ชุติมณฑน์ ล้ิมวงศ์
204 602050328 นางสาว ชุติมตา ชอบธรรม
205 602130331 นางสาว ชุติมา แซ่ย้าง
206 602010337 นางสาว ชุติมา บุญเก้ือ
207 602090334 นางสาว ชุติมา หน่วยแก้ว
208 602040332 นางสาว ชุติมา ยาทองไชย
209 602090335 นางสาว ชุติมา ทองศรี
210 602080333 นางสาว ชุติมา อุตตะพันธ์ุ
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211 602080338 นางสาว ชูดาว อักษร
212 602080340 นางสาว เชาวดี สิทธิพิทักษ์
213 602060343 นางสาว โชติกา ชัยเพชร
214 602020342 นางสาว โชติกา แหร่มบรรเทิง
215 602040344 นางสาว โชติยาภรณ์ สุรินทะ
216 602080345 นางสาว โชติรส สธนเธียร
217 602120346 นางสาว โชติรัตน์ รอดเกตุ
218 602120347 นาย ไชยวัฒน์ วณิชชากร
219 602150349 นางสาว ซากีมะห์ สะมาแล
220 602150350 นางสาว ซาฟีเราะ มายุดิน
221 602030351 นางสาว ซาฟูรา บีฮิง
222 602020354 นางสาว ซารีน่าฮ์ หมัดสุข
223 602160356 นางสาว ซิตตีนา สุขสง่า
224 602030357 นางสาว ซูมัยยะ สาบา
225 602150358 นาย ซูไฮมิง หะยีสือนิ
226 602170359 พันจ่าตรี ญาณวุฒิ ทองเฟ่ือง
227 602110361 นางสาว ญาณิกา สมคะเน
228 602040362 นางสาว ญาณิษา ชนะวรรณโณ
229 602080366 นางสาว ฐณิชา แจ่มใส
230 602050367 นาย ฐนกร ทิมโพธ์ิกลาง
231 602020368 นางสาว ฐานิกา กระจ่างฉาย
232 602040369 นางสาว ฐาปนี บุญมี
233 602080370 นางสาว ฐาปนีย์ จงด าเกิง
234 602160371 นางสาว ฐายิกา ศิริขวัญ
235 602020372 นางสาว ฐาวรินทร์ ธิติโสตถิกุล
236 602040373 นาง ฐิตากร ฉิมอ่อง
237 602080375 นางสาว ฐิตาภา มะแก้ว
238 602170376 นางสาว ฐิตารีย์ ลาภสาร
239 602030378 นางสาว ฐิติกานต์ สินสุวรรณ
240 602040379 นาย ฐิติกานต์ พรมโสภา
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241 602070380 นาง ฐิติพร นนธิจันทร์
242 602030381 นางสาว ฐิติพร ยอดหวาน
243 602040382 นางสาว ฐิติมา บุญแฮด
244 602040383 นางสาว ฐิติมา บุ้งทอง
245 602040384 นางสาว ฐิติมา สินสุพรรณ
246 602080385 นางสาว ฐิติมา หาญใจ
247 602020387 นางสาว ฐิติวรดา บริรักษ์ศุภกร
248 602160386 นางสาว ฐิติวรดา แก้วจะระ
249 602020389 นางสาว ณภัทร ส าเส็น
250 602040391 นาย ณสุ หริมเทพาธิป
251 602160392 นางสาว ณัชชยา จันทร์โท
252 602030393 นางสาว ณัชชา ล้ าลิขิตการ
253 602050394 นางสาว ณัฎฐนันท์ พะวงษ์
254 602040395 นางสาว ณัฏฐนิชชา โสภาค า
255 602040396 นางสาว ณัฏฐนิชา โสดา
256 602040399 นางสาว ณัฏฐา ป้องล่องค า
257 602140398 นางสาว ณัฏฐา จารุการ
258 602120400 นางสาว ณัฏฐิกานต์ ปรียานนท์
259 602160401 นางสาว ณัฐ ขนิษฐา
260 602080402 นางสาว ณัฐกาญจน์ ปวงขุนทด
261 602030405 นางสาว ณัฐชยา จันทร์อุ่ย
262 602020406 นาย ณัฐชัย จ่ายเจริญ
263 602040408 นางสาว ณัฐชุดา ช านาญฤทธ์ิ
264 602020409 นางสาว ณัฐฐ์ธิดา วงษ์ดารา
265 602070410 นางสาว ณัฐณิชา งามทวี
266 602030412 นางสาว ณัฐธยาน์ จ านง
267 602050413 นางสาว ณัฐธิดา ผัดศรี
268 602050416 นางสาว ณัฐนันท์ หาญศึก
269 602130418 นางสาว ณัฐนิชา พระสุทัย
270 602050419 นางสาว ณัฐปภัจน์ พิศโสรัตน์
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271 602090420 นางสาว ณัฐปภัสร์ ธนาวิทย์ถาวร
272 602140421 นาย ณัฐพงศ์ สุภะกรรม
273 602130423 นางสาว ณัฐพร อภิวัฒน์ไพบูลย์
274 602140422 นางสาว ณัฐพร กุมารเพ็ชร์
275 602120424 นาย ณัฐพล จันทร์เนตร์
276 602140427 นางสาว ณัฐริการ์ อ๊ึงสวัสด์ิ
277 602030428 นางสาว ณัฐรินทร์ สว่างชัยธงทอง
278 602030431 นางสาว ณัฐวิภา มัชฌิมะบุระ
279 602050432 นาย ณัฐวุฒิ เข็มเพ็ชร
280 602080433 นาย ณัฐเศรษฐ มหาเศรษฐศิริ
281 602100435 นางสาว ณัติยา ไกรทรัพย์
282 602110436 นางสาว ณิชกานต์ สนพลาย
283 602170437 นางสาว ณิชชา มีความเจริญ
284 602080438 นางสาว ณิชชา สุธีธนชจิน
285 602110439 นางสาว ณิชนันทน์ หลงเปล่ียว
286 602130440 นางสาว ณิชา สุตะวัน
287 602100442 นางสาว ณิชาภา บ้างต ารวจ
288 602050444 นางสาว ดลยพรรณ ค าโท
289 602040448 นางสาว ดวงใจ บุญประสงค์
290 602040447 นางสาว ดวงใจ กาฬจันทร์
291 602050451 นางสาว ดวงฤทัย อัปกาญจน์
292 602100452 นางสาว ดารณี วุฒิธรรมฐาน
293 602100454 นางสาว ดาราธาร แดงสงวนสุข
294 602020455 นางสาว ดารุณีย์ ขานพิมาย
295 602050456 นางสาว ดาวพระศุกร์ ก้อนค า
296 602050457 นางสาว ดาวเรือง อ้อมชมภู
297 602040459 นาย เดชาพล สังวิบุตร
298 602170461 นาย ตรีเนตร ทองอุ่น
299 602170462 นาง ตฤณ ยานางิซาวา
300 602030463 นางสาว ตวงพร ขุนศรี
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301 602080465 นาย ตะวัน วงค์ช่างเงิน
302 602030466 นาย เตชทัต รัตนวิไลย
303 602050467 นางสาว เตือนใจ นครอินทร์
304 602040468 นาย ไตรภพ พัฒนชัยวงศ์
305 602050470 นางสาว ถิรนันท์ สุขพิพัฒน์
306 602010471 นาย ทนงชัย จันทาพูน
307 602130472 นาย ทนงศักด์ิ สะสม
308 602030473 นางสาว ทรรศนีม หะยีอับดุลระโอ๊ะ
309 602100476 นาย ทศพร กาบแก้ว
310 602030475 นาย ทศพร คงสุขนิรันดร์
311 602080477 นาย ทศพล เอ่ียมทองค า
312 602070478 นางสาว ทะลิยา ยงยุทธ์
313 602120479 นางสาว ทับทิม วรรณภักดี
314 602140480 นางสาว ทัศญาณี ใจทะวงค์
315 602080482 นาย ทัศนันท์ รักกลาง
316 602050483 นางสาว ทัศนาภรณ์ ชูค า
317 602020485 นางสาว ทัศนีย์ สิทธิ
318 602170486 นาง ทิฆัมพร ลีสีสุข
319 602090487 นางสาว ทิติยากร วิบูลย์เช้ือ
320 602130488 นาย ทินกร เงินก่ า
321 602040489 นางสาว ทิพพิชา ชิตวงษ์
322 602030492 นางสาว ทิพย์วดี หนองสุวรรณ
323 602070493 นางสาว ทิพย์สุดา สมย่ิง
324 602090494 นางสาว ทิพวรรณ โพรัตน์
325 602050495 นางสาว ทิพวรรณ สรรศรี
326 602100496 นางสาว ทิพาวรรณ บรรเทิง
327 602050497 นางสาว ทิวาพร โฉมเฉลา
328 602050499 นาย เทียนชัย บุญแน่น
329 602050502 นาย ธนพนธ์ ยาศรี
330 602050505 นางสาว ธนพร สถานพงษ์
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331 602160504 นางสาว ธนพร สุเหร็น
332 602050506 นาย ธนภัทร วันทา
333 602020508 นาย ธนภัทร ข าเอนก
334 602080510 นาย ธนะวรรธน์ ธนาหิรัญโรจน์
335 602120511 นางสาว ธนัชพร พลสังข์
336 602030513 นางสาว ธนันพัชร์ พวงสอนใช้สกุล
337 602160514 นาย ธนานันต์ เกตุเอ่ียม
338 602090515 นางสาว ธนาภรณ์ สมวงศ์
339 602040517 นางสาว ธนารักษ์ ค าสงค์
340 602040519 นาย ธนาวุฒิ ค าจุลลา
341 602040520 นางสาว ธนิดา สมภาร
342 602020521 นางสาว ธนินธร ศึกษา
343 602040522 นางสาว ธมลลักษณ์ สืบมาขันธ์
344 602030523 นางสาว ธมลวรรณ สวัสดี
345 602170524 นาย ธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์
346 602140525 นางสาว ธัญจิรา โพสาราช
347 602130526 นางสาว ธัญชนก จันก๋าวี
348 602030527 นางสาว ธัญชนิต โล่ประคอง
349 602140528 นางสาว ธัญญทิพย์ นวลเปียน
350 602080530 นางสาว ธัญญ์นภัส ธนศิริวรวิชญ์
351 602080531 นางสาว ธัญญนิธ์ิ อภิพุทธิกุล
352 602020533 นางสาว ธัญญลักษณ์ สุคะประเสริฐ
353 602140532 นางสาว ธัญญลักษณ์ พลายวิชิต
354 602120534 นางสาว ธัญญา แรกจ านงค์
355 602040535 นาย ธัญญาณัฐ ศรีวาปี
356 602040536 นาง ธัญทิพย์ ธรรมกิตติพันธ์
357 602010537 พระ ธัญพิสิษฐ์ เก่งเดชา
358 602070539 นางสาว ธัญรัตน์ ซ่ือสัตย์
359 602160541 นางสาว ธัญวรรณ เพชรสถิตย์
360 602080542 นางสาว ธัญวรัตน์ สุโพธ์ิ
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361 602180546 นางสาว ธัณญภรณ์ บุตรสมัน
362 602030547 นางสาว ธันย์ชนก สวรรค์งาม
363 602030548 นาย ธันยชัย แซ่ช้ัน
364 602130550 นางสาว ธันว์ชนก ทะนะวงค์
365 602070551 นางสาว ธารทิพย์ สุภาพ
366 602040552 นางสาว ธาริณี ภูงามนิล
367 602130553 นางสาว ธิญาดา หวนจิตร
368 602180554 นางสาว ธิดา ฐานะ
369 602110559 นางสาว ธิดารัตน์ ปราบสงบ
370 602110561 นางสาว ธิดารัตน์ กลีบสมุทร์
371 602060557 นางสาว ธิดารัตน์ เลากระโทก
372 602140556 นางสาว ธิดารัตน์ แจ่มปรีชา
373 602120558 นางสาว ธิดารัตน์ แซ่อ้ือ
374 602040563 นาง ธิมาพร คล้ายสมจิตร
375 602070564 นาย ธีรพงษ์ สมพร้ิง
376 602090566 นาย ธีรวัฒน์ แก้วม่ิงดี
377 602030568 นางสาว ธุมวดี พุทธสุภะ
378 602170569 นาง นงรัตน์ พิธกิจ
379 602140570 นางสาว นงลักษณ์ พิงภูงา
380 602070573 นาย นพดล พรายชุม
381 602040574 นางสาว นพธีรา พลสุวรรณ
382 602120576 นาย นพรัตน์ โพธ์ินอก
383 602120575 นางสาว นพรัตน์ เลิกชัยภูมิ
384 602020578 นางสาว นภสร คงไพศาล
385 602080580 นางสาว นภัสสร บุญเทพ
386 602120579 นางสาว นภัสสร เฉ่ือยกลาง
387 602140582 นางสาว นภาวรรณ ยอดแสงค า
388 602020588 นางสาว นริศรา โพดเฟ่ือง
389 602130587 นางสาว นริศรา ยีกับจี
390 602130590 นางสาว นฤภร เกียรติประทับใจ
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391 602020592 นางสาว นฤมล เพชรช านาญ
392 602040593 นางสาว นฤมล กุศลศิลป์
393 602020594 นางสาว นฤมล ชุ่มแก้ว
394 602040595 นางสาว นลินทิพย์ สุขด า
395 602110596 นางสาว นลินา เหมือนมี
396 602040597 นาง นลินี ช่ืนชุมพร
397 602020598 นางสาว นลินี เศวตะดุล
398 602160599 นางสาว นวกชมณ สุวรรณรัศมี
399 602100600 นางสาว นวลตอง บุญมาก
400 602150601 นางสาว นัจญมีย์ ทิพทอง
401 602030602 นางสาว นัชชา ชูเรือง
402 602060604 นางสาว นัซมีย์ อูมา
403 602030603 นางสาว นัซมีย์ นวลแย้ม
404 602030605 นางสาว นัฏมน โรจน์หัสดิน
405 602090606 นางสาว นัฐญมา มาลินี
406 602080607 นาย นัฐพงษ์ วงศ์วิริยะชัย
407 602160608 นางสาว นัดตา รัตนโชติ
408 602070609 นางสาว นัติยา ย่ิงมี
409 602040611 นาย นัทธพงศ์ พวงเงิน
410 602050612 นางสาว นัทมน พิเคราะห์
411 602020613 นางสาว นันท์นภัส แก้วตาเสน
412 602020614 นางสาว นันทพร สีมันตร
413 602040616 นางสาว นันทัชพร กาละรัตน์
414 602070618 นางสาว นันทิณี แซวกระโทก
415 602020623 นางสาว นันทิยา ชุมไชโย
416 602160620 นางสาว นันทิยา ศรีพันธ์
417 602040625 นางสาว นันธิดา จันทร์ลาวงค์
418 602090626 นางสาว นัสริน อาลีดีมัน
419 602180627 นางสาว นาฎฤดี คงทอง
420 602030628 นางสาว นาฏชาลี มณีโชติ
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421 602060631 นาย นายสิทธิพงศ์ พรประสิทธ์ิ
422 602040632 นาย นาราภัทร ฉลวยศรี
423 602160633 นางสาว นารีรัตน์ หนูชู
424 602160637 นางสาว น้ าฝน ค ารณ
425 602140636 นางสาว น้ าฝน บุญเรือง
426 602020638 นางสาว นิชาดา อ้นสุนา
427 602020639 นาย นิฑากรณ์ ด ารักษ์
428 602040640 นางสาว นิตยา อกอุ่น
429 602020643 นาย นิพิฐพนธ์ จารุวัฒนายนต์
430 602040646 นางสาว นิภาพร วงษ์จันดี
431 602070645 นางสาว นิภาพร บุญเก้ือ
432 602140644 นางสาว นิภาพร แสนสุรินทร์
433 602090647 นางสาว นิภาพรรณ อู่แสงทอง
434 602090648 นางสาว นิภาวรรณ รัตนคช
435 602010650 นางสาว นิยรัตน์ หงษ์ศรี
436 602050651 นางสาว นิรันตรี สุนทร
437 602040652 นาง นิลวรรณ ด่ิงแก้ว
438 602050653 นางสาว นิลัดชา อังฉกรรณ์
439 602160654 นางสาว นิโลบล ชัยสงคราม
440 602040656 นางสาว นิศารัตน์ นาโควงค์
441 602100659 นางสาว นิสารัตน์ ศรีคูเมือง
442 602130660 นางสาว นุจรี เจริญผล
443 602120663 นางสาว นุชนารถ ภูผา
444 602040664 นางสาว นุชบา อาษาสนา
445 602090668 นางสาว นุรฮาซีกีน นาเจะ
446 602050669 นางสาว นุศรา บัวสด
447 602150670 นางสาว นุสนี เจ๊ะดอ
448 602050671 นางสาว นุสรา คูสัมโรง
449 602080672 นางสาว นูซีฮา สหประสงค์
450 602020673 นางสาว นูร์ดียานา เจะเลง
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451 602030674 นางสาว นูรมา นาแว
452 602180675 นางสาว นูรอัยน่า บือราเฮง
453 602030676 นางสาว นูรอัยนี ซันศิริ
454 602160677 นางสาว นูรอามาณี เจ๊ะโกะ
455 602030678 นางสาว นูรไอลา มะ
456 602150679 นางสาว นูรฮาณีฟาร์ ตันยีนายู
457 602150683 นางสาว นูรีซัน หลีสัน
458 602150684 นางสาว นูรีสาวาตี วาเต๊ะ
459 602090685 นางสาว เนตรชนก นนยะโส
460 602070686 นางสาว เนตรนภา โพธิชัย
461 602050690 นางสาว บังอร ม่ังมูล
462 602150693 นางสาว บาจรีย์ สินฉิม
463 602050696 นาง บุญเกิด ระเบียบ
464 602060697 นางสาว บุญจิรา ภูยิหวา
465 602110701 นางสาว บุศรินทร์ สิมาขันธ์
466 602010704 นางสาว บุษบา ดวงประทีป
467 602070702 นางสาว บุษบา เกิดประโคน
468 602030705 นางสาว บุสริน เจะกายอ
469 602110707 นาย บูรฮัน เยงทูล
470 602080708 นางสาว เบญจพร แก้วขาว
471 602110709 นางสาว เบ็ญจมาศ สายคง
472 602020710 นางสาว เบญจริยาพร ยุ่นเซ็ง
473 602180711 นางสาว เบญจวรรณ ประทุมทอง
474 602140713 นางสาว เบญญา เพชรยังพูล
475 602070715 นางสาว ใบเฟิร์น โสมสุข
476 602150716 นางสาว ปฏิญญา ปาละมาณ
477 602070717 นางสาว ปฐมวดี ย่อทอง
478 602140718 นาย ปณัสพล บุญขจร
479 602100719 นางสาว ปณัสยา มิศิลา
480 602070723 นางสาว ปทุมวรรณ ชนกเนตร
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481 602180725 นางสาว ปนิดา แต่งแดน
482 602030727 นางสาว ปพิชญา นนทพุทธ
483 602120728 นางสาว ปภาดา นาดี
484 602170729 นางสาว ปภามาศ ตาทิพย์
485 602030730 นางสาว ปภาวี นุชนาฏ
486 602080731 นาย ปรเมศวร์ วชิรเวช
487 602070732 นางสาว ประกาพันธ์ ทิศลี
488 602040734 นาย ประนต แก้วทิพย์
489 602050735 นางสาว ประนัดดา จันทร์เพ็ชร
490 602120736 นางสาว ประไพพรรณ เอ่ียมศรี
491 602020737 นางสาว ประภัสรา สีใสยา
492 602100739 นางสาว ประภัสสร จันทร์ส่อง
493 602140740 นางสาว ประภาพร ทองเสริฐ์
494 602080741 นางสาว ประภาลักษณ์ อินธิเดช
495 602110744 นางสาว ปรัชญา ข าขม
496 602120746 นางสาว ปรางทิพย์ คงดุสิต
497 602040747 นางสาว ปรางปรียา พลสีหา
498 602050749 นางสาว ปรารถนา สมณา
499 602040748 นางสาว ปรารถนา บุตรอ าคา
500 602040751 นางสาว ปราริชาติ วงศ์ประทุม
501 602110753 นางสาว ปริยพิชญ์ บุตรชาติ
502 602180754 นางสาว ปรียานัฐ หวันกะมา
503 602140755 นางสาว ปลายฝน พลายงาม
504 602120757 นางสาว ปวารลี คล้ายหิรัญ
505 602050758 นางสาว ปวีณพร สาริกา
506 602070761 นางสาว ปวีณา แก้วยงกฎ
507 602100760 นางสาว ปวีณา พ่ึงกุล
508 602080762 นางสาว ปสุตา กีรติยาพงษ์
509 602040763 นาย ปองพล เถาว์ชาลี
510 602020764 นางสาว ปัญญรัตน์ มุ่งเหมือย
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511 602180766 นางสาว ปัทมา วินฉ้วน
512 602160767 นางสาว ปาณัถฐา คงเอียด
513 602120768 นางสาว ปานจรีย์ ศรีวรรณะ
514 602050770 นางสาว ปานวาด ไตรปกรณ์กุศล
515 602120771 นางสาว ปาริฉัตร ม่ังค่ัง
516 602130772 นางสาว ปาริชาต เป้าทอง
517 602030773 นางสาว ปาริชาต ดวงภักดี
518 602040774 นางสาว ปาริชาติ บุตรโยธี
519 602090777 นางสาว ปาลวัลย์ พรหมทรัพย์
520 602090778 นางสาว ปาลิดา ชัยสงคราม
521 602160780 นางสาว ปิติพร อานันท์สันติ
522 602080781 นางสาว ป่ินปินัทธ์ ประสงค์เกียรติ
523 602120782 นางสาว ปิยธิดา วงศ์ค าสิงห์
524 602100784 นางสาว ปิยธิดา ปัญญา
525 602090788 นางสาว ปิยวรรณ สมบัติ
526 602100787 นางสาว ปิยวรรณ รามภาพ
527 602130789 นาย ปิยวัฒน์ อินทร์จันทร์
528 602040790 นางสาว ปิยะนันต์ ฝาชัยภูมิ
529 602040791 นางสาว ปิยะนุช แพงวงศ์
530 602180792 นางสาว ปิยะนุช รัตนวัน
531 602080793 นาย ปิยะพล พรมทอง
532 602110794 นาย ปิยะภัทร์ ชัยศิริ
533 602120795 นาย ปิยะมินทร์ ดินม่วง
534 602050796 นางสาว ปิยะรัตน์ ศิลาโชติ
535 602160797 นางสาว ปิยาพัชร กายเพ็ชร์
536 602070798 นางสาว ปิยาภรณ์ สีหะวงษ์
537 602030803 นางสาว เปมิกา คุรุ
538 602020804 นาย เปรมยุตา สีสิทธ์ิ
539 602160805 นางสาว เปรมฤดี นาวารัตน์
540 602170806 นาง ไปรยา สุวรรณเพชร
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541 602040812 นางสาว ผกามาศ ต้ังสุวรรณกุล
542 602020811 นางสาว ผกามาศ รักชาติ
543 602030810 นางสาว ผกามาศ หนุนเก้ือ
544 602020815 นางสาว ผุสดี ภานุวัฒนวงศ์
545 602040816 นางสาว พกาวรรณ ทับศรี
546 602080817 นาย พงศกร ศิริรัศมีววงศา
547 602140818 นาย พงศธร ปาละตา
548 602010819 นาย พงศ์ผลา นามวิชัย
549 602030820 นางสาว พงศ์สุนันท์ สุพงศ์
550 602010824 นางสาว พจนา บัวเย็น
551 602140825 นาย พชร บูชากุล
552 602040828 นางสาว พนารัตน์ พุ่มค า
553 602070831 นางสาว พนิดา บุษบงก์
554 602010832 นางสาว พนิดา จรโคกกรวด
555 602110829 นางสาว พนิดา ลาโมะ
556 602040835 นาง พรทวี กุลเวิน
557 602050838 นางสาว พรทิพย์ ล้ิมสุขเสกสรรค์
558 602020837 นางสาว พรทิพย์ จิตจ านงค์
559 602090840 นางสาว พรนิภา สุวรรณพล
560 602040841 นางสาว พรปวีณ ไชยค า
561 602130843 นางสาว พรพิชญา ค านา
562 602090846 นางสาว พรพิมล คับพวง
563 602080847 นางสาว พรพิมล เตชะลือ
564 602090845 นางสาว พรพิมล เบ่ือน้อย
565 602040848 นางสาว พรไพลิน หารจิตร
566 602040850 นางสาว พรรณทิพย์ มากค า
567 602040852 นางสาว พรรณนิภา เจ๊กแตงพะเนาว์
568 602070853 นางสาว พรรณนิภา วรางกูร
569 602050854 นางสาว พรรณี หอมเนียม
570 602070855 นางสาว พรรวินท์ สิทธิบุญ
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571 602030857 นางสาว พรวิภา ช้ันวิเชียร
572 602050861 นางสาว พรสวรรค์ บัวพันธ์
573 602040862 นางสาว พรสุดา จันลาวงค์
574 602040863 นางสาว พรสุดา ภัสดาภรณ์
575 602120864 นางสาว พรสุภา พงศ์แพทย์
576 602020865 นางสาว พริม รัตนพล
577 602030866 นางสาว พริมา ทองวิเชียร
578 602070869 นางสาว พลอยไพลิน ฉิมมาลี
579 602080872 นางสาว พลอยศวรรณ คุณยะโคตร
580 602010873 นาย พลากร จ าเริญ
581 602040875 นางสาว พัชนิดา สิทธิเสนา
582 602080876 นางสาว พัชรนันท์ พาณิชย์ภักดิสกุล
583 602020883 นางสาว พัชราภรณ์ สังข์พัน
584 602010887 นางสาว พัชรินทร์ ศรียาใจ
585 602050888 นางสาว พัชรินทร์ วงศ์ประเทศ
586 602170885 นางสาว พัชรินทร์ อินมูล
587 602070891 นางสาว พัชรี ดุลภาคพินิจ
588 602010892 นางสาว พัชรีญา เช้ือเเดง
589 602120893 นางสาว พัชรียา ตีบกลาง
590 602030895 นางสาว พัณธิตรา ศรีรักษา
591 602120896 นางสาว พัตต์วราภรณ์ อุดรสรรพ์
592 602080898 นาย พัทธวงศ์ กชอ าไพ
593 602020900 นางสาว พันธิภา พ่ึงศิลป์
594 602030901 นาย พันธ์ุธัช เล่ียวนโรปกรณ์
595 602180903 นางสาว พิจิตรา ยืนย่ัง
596 602090904 นางสาว พิชชากานต์ แสงอุส่าห์
597 602170908 นาง พิชรินทร์ สุขนา
598 602120909 นาย พิเชษฐ์ โตใหญ่
599 602040911 นางสาว พิณวดี บาลวงศา
600 602010912 นาย พิทยา ชินนอก
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601 602140913 นางสาว พิทยาภรณ์ เจริญสุข
602 602130914 นางสาว พิทยารัตน์ เถาวัลย์
603 602100919 นางสาว พิมพ์นภา สอนเสนา
604 602110920 นางสาว พิมพ์พา ทิตะนนท์
605 602080921 นางสาว พิมพ์พิชญ์ชา เจริญรดาสกุล
606 602020922 นางสาว พิมพ์พิชญา แสนมะโนช
607 602160923 นางสาว พิมพ์ฤทัย พุฒซ้อนดอก
608 602020924 นางสาว พิมพ์วลัญช์ พลเกษตร
609 602120925 นางสาว พิมพ์วิมล มะโนกิจ
610 602070926 นางสาว พิมพา ไม้หอม
611 602080927 นาย พิมพิมาลย์ การรินทร์
612 602110929 นางสาว พิมพิศา อยู่ด า
613 602030931 นางสาว พิไลวรรณ ปานวุ่น
614 602120934 นาย พิสิษฐ์ บุตราช
615 602080935 นาย พิสิษฐ์ ผลโรจน์ปัญญา
616 602050936 นาย พีรนัย ศรีวงศ์
617 602020938 นาย พีรวัฒน์ ชัยวันดี
618 602120940 นางสาว พุทธิดา บรรจมาตย์
619 602170941 นาง เพชรชรัตน์ ก้อนเกษ
620 602160946 นางสาว เพ็ญจันทร์ ขาวจันทร์คง
621 602020947 นางสาว เพ็ญทิพา พิมลไพศาล
622 602040949 นางสาว เพ็ญนภา โคตรจ าปา
623 602140951 นางสาว เพ็ญพรรณ ชัยสงคราม
624 602130952 นางสาว เพ็ญพิมล ใจน้ า
625 602050954 นางสาว แพรวพรรณ ทองสุทธ์ิ
626 602170957 นางสาว ไพวัลย์ ช านาญศึก
627 602030958 นางสาว ฟาตอนะห์ จารู
628 602150960 นางสาว ฟิรดาวส์ อาแว
629 602130961 นางสาว ภคพร จงคล้ายกลาง
630 602080962 นาง ภคภรณ์ เอ่ียมสอาด
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631 602040964 นางสาว ภรณ์ทิพย์ จันทร์สุข
632 602040965 นาย ภักด์ิ มุ่งขอบกลาง
633 602020966 นางสาว ภัชชญา อธิเตชะนนท์
634 602030968 นาย ภัฏฐ์ธกฤษฎ์ เทียมแก้ว
635 602040969 นางสาว ภัฑรวฎี เขาหลัก
636 602050970 นางสาว ภัทรธีตา จุ้ยเจริญ
637 602030971 นางสาว ภัทร์ธีนันท์ ประยงค์มรกต
638 602040972 นางสาว ภัทรนรินทร์ น่ิมใหม่
639 602170974 นาง ภัทรวดี สวัสดี
640 602020975 นางสาว ภัทรวดี วงษ์สะอาด
641 602110976 นางสาว ภัทรวัลล์ิ ศรีมีธรรม
642 602040977 นางสาว ภัทรานิษฐ์ แก้วไพฑูรย์
643 602010979 นางสาว ภัทราพร แสนองอาจ
644 602120980 นางสาว ภัทราวรรณ ทองกร
645 602040983 นาย ภานุวัชร บุญแสน
646 602040985 นางสาว ภาวิตา เสนงาม
647 602050986 นางสาว ภิญญดา สาเกตุ
648 602120987 นางสาว ภิญญาพัชญ์ พรประเสริฐ
649 602170988 นาง ภิญญาพัชณ์ เศรษฐธัญกิจ
650 602140989 นางสาว ภิญาภัส ถวายชัย
651 602120990 นางสาว ภิณยะภัชร์ เหมือนเปล้ือง
652 602040991 นาย ภูมัย หาสุระ
653 602010994 นางสาว มณฑิตา มาขุมเหล็ก
654 602110995 นางสาว มณีนุช สุดสาลี
655 602090996 นางสาว มณีภรณ์ ช านาญแป้น
656 602170998 นาง มณีรัตน์ ตงประเสริฐ
657 602051001 นางสาว มนัชนก นาคทอง
658 602071002 นาย มนัส ตุติ
659 602031003 นางสาว มนัสวี ลูกจันทร์
660 602081004 นาง มยุรี นาคายน
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661 602041005 นางสาว มยุรี นามมนตรี
662 602071007 นางสาว มลธิรา หมู่โพธ์ิ
663 602021008 นางสาว มลิวัลย์ จงใจรักษ์
664 602051009 นาง มะธุระดา สิมพร
665 602051011 นางสาว มะลิวัลย์ สายใจ
666 602041014 นางสาว มัทนา สุขโชติ
667 602091015 นางสาว มัทมา ไชยพลบาล
668 602101016 นางสาว มัยกลาโสม เทศอาเส็น
669 602051018 นางสาว มัลลิกา ไชยจันทร์
670 602041017 นางสาว มัลลิกา ไชยบุญ
671 602041020 นางสาว มาฆนุช คะอังกุ
672 602101021 นางสาว มาริษา ช้างครุฑ
673 602091022 นางสาว มารีนา วงศ์หมัดทอง
674 602041023 นางสาว มาลิณี ตุ่ยไชย
675 602181024 นางสาว มาลินี มาน้อย
676 602111025 นางสาว มาลี ไชยเพศ
677 602181026 นางสาว มาศสุภา อรรถสงเคราะห์
678 602181028 นางสาว มินตรา แสนสวาท
679 602031029 นาย มูฮ าหมัดซูฮา อาแวมะ
680 602041031 นาย เมธาวี ดาทา
681 602051032 นางสาว เมวิกา ทิลาธรรม
682 602111033 นาย เมษา บุญยง
683 602101034 นางสาว ไมสุรีย์ ควนเค่ียม
684 602031035 นางสาว ยลดา จ าปา
685 602041036 นางสาว ยศวดี ใจหาญ
686 602161037 นางสาว ยาวาเฮร์ แวยูโซะ
687 602051039 นาย ยุทธะพงษ์ วงค์ไชยา
688 602041040 นางสาว ยุพลักษณ์ ส่อสืบ
689 602051041 นางสาว ยุพา ปูคะทา
690 602041042 นางสาว ยุพาพรรณ สัพโส
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691 602041043 ส.ต.หญิง ยุพาภรณ์ นาสวน
692 602181044 นางสาว ยุวดี สุริวงค์
693 602061047 นางสาว ยุวดี หลงพรหม
694 602051046 นางสาว ยุวดี ลายทอง
695 602011050 นางสาว โยธิกา ปวนทา
696 602091051 นาย โยธิน คงค าแก้ว
697 602031052 นางสาว โยษิตา ชนะสิทธ์ิ
698 602031054 นางสาว รชนีพร เมฆสงค์
699 602041055 นาย รณชัช ค าสนิท
700 602041056 นาย รณชัย พยอมช่ืน
701 602081057 นาย รณภพ โอสถพันธ์ุ
702 602121058 นางสาว รติพร พรรณจิตต์
703 602071060 นางสาว รติยากร รัตนวรรณ
704 602121061 นางสาว รมยกร พละศรี
705 602031062 นางสาว รมิตา ธนศักด์ิสุรางค์
706 602131063 นางสาว รวินท์นิภา ปรานปราชญ์
707 602121064 นางสาว รวิภา คามะดา
708 602031066 นางสาว รวิสรา เชาว์พ้อง
709 602091068 นางสาว รอดีย๊ะ ชาติไทย
710 602051071 นางสาว รัชฎา วงศ์บุดดี
711 602051073 นางสาว รัชดาวัลย์ ยารักษ์
712 602101074 นางสาว รัชติกา กุมภาว์
713 602111077 นางสาว รัชนีกร ราชวันดี
714 602011075 นางสาว รัชนีกร ตันนวล
715 602021079 นาย รัฐภัทร์ ธิติพงศ์เมธี
716 602181080 นางสาว รัตดาวรรณ คงเอียด
717 602111081 นางสาว รัตติยา รัตนมณี
718 602131082 นางสาว รัตติยากร เพียขันทา
719 602091083 นางสาว รัตน์ตะวัน ล่าสกุล
720 602131085 นางสาว รัตน์สุดา แก้วอินทร์
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721 602041089 นางสาว รัตนา อินทวงค์
722 602011087 นางสาว รัตนา ทิพย์ประจักร์
723 602071086 นางสาว รัตนา คงเก่ง
724 602081095 นางสาว รัตนาภรณ์ ลิขิตเรืองฤทธ์ิ
725 602131094 นางสาว รัตนาภรณ์ โพธ์ิธากุล
726 602171093 นาง รัตนาภรณ์ โตไธสง
727 602131096 นางสาว รัตนาวลี แก้วใจ
728 602151097 นางสาว รัตนาวลี หนูบูรณ์
729 602171098 นาง รัตยา ปันจันทร์
730 602081101 นางสาว ริญญารัตน์ พรธนาบุณยรัตน์
731 602091102 นางสาว รินทร์ลภัส วิมลจารุพงศ์
732 602051103 นางสาว ร่ืนฤดี พรหมประดิษฐ
733 602021105 นางสาว รุ่งทิวา ถาวร
734 602051104 นางสาว รุ่งทิวา มนที
735 602021106 นางสาว รุ้งนภา สวัสดี
736 602021108 นางสาว รุ้งรวิน หนูกรอบ
737 602101109 นางสาว รุ่งราวรรณ โสโท
738 602111110 นาย รุ่งเรือง พสุธาพิทักษ์
739 602131111 นางสาว รุ่งลาวัลย์ นายด่าน
740 602111112 นาย รุจฮัน มูซอ
741 602031113 นางสาว รุจีรา วันทาวงษ์
742 602111115 นางสาว เรณู คงเหมือน
743 602051116 นาย เรืองศักด์ิ ธนภูมิพิศาล
744 602011118 นางสาว ฤดีมาส ช านิกล้า
745 602071119 นาย ฤาชัย ขันตี
746 602031120 นางสาว ลลิตภัทร สุขสกุล
747 602091125 นางสาว ลลิตา แขกเต้
748 602011124 นางสาว ลลิตา สายอะภัย
749 602091122 นางสาว ลลิตา เทพชะนะ
750 602041121 นางสาว ลลิตา ค าภาพล
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751 602091126 นางสาว ลักขณา สายเนตร
752 602021127 นางสาว ลักษณ์ดลยา กิตต์ิเดชาปิติวัชร
753 602051135 นางสาว ลัดดาวัลย์ วงษ์นิล
754 602081134 นาง ลัดดาวัลย์ วิจิตร
755 602041132 นางสาว ลัดดาวัลย์ ราชาชัย
756 602101137 นางสาว ล าพูล เกิดสุข
757 602051139 นางสาว ล าใย จันทร์สุกไส
758 602051138 นาง ล าใย วิรุณพันธ์
759 602041140 นางสาว ลิราวรรณ สิทธิหงษ์
760 602051141 นาง ลุนณี ค ามูล
761 602021144 นางสาว วชิรญาณ์ ศรีแก้วเฒ่า
762 602131147 นางสาว วชิราภรณ์ แก้วไหลมา
763 602081149 นาย วนภู อภิสนทสมบัติ
764 602041150 นางสาว วนัสนันท์ แสนจ าลา
765 602131151 นางสาว วนัสนันท์ ศรีประภา
766 602081153 นาง วนิดา ชินโคตร
767 602151158 นางสาว วรรณนา มูดอ
768 602111161 นางสาว วรรณฤดี บุดดา
769 602091164 นางสาว วรรณา บุญธรรม
770 602071165 นาง วรรณา หนูแก้ว
771 602181167 นางสาว วรรณิภา สีโสพล
772 602141166 นางสาว วรรณิภา พิสภิรมย์
773 602041168 นางสาว วรรณิษา ศิริมาตร
774 602171169 นางสาว วรรณีญา จุลทองไสย
775 602091170 นางสาว วรรนิสา หาญกล้า
776 602031174 นางสาว วรัญญา ถ่ินกาญจน์
777 602051173 นางสาว วรัญญา วงเวียน
778 602121175 นางสาว วรัญญา เต่าทอง
779 602091176 นางสาว วราพร ชัยศิริ
780 602181179 นางสาว วราภรณ์ รัตนวัน
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781 602041177 นางสาว วราภรณ์ ประกอบนอก
782 602091180 นางสาว วราภรณ์ ศรีแสง
783 602051178 นางสาว วราภรณ์ ใจบุญ
784 602051182 นางสาว วรารัตน์ ญาติค า
785 602031183 นางสาว วราวีร์ บุณยะศิวะ
786 602041186 นางสาว วริศรา ชาธิพา
787 602041185 นางสาว วริศรา ศรบุญทอง
788 602041189 นางสาว วลัยภรณ์ ดีวงษ์
789 602091190 นางสาว วลัยวรรณ อ ามาตเสนา
790 602111191 นางสาว วลี โมรา
791 602131193 นางสาว วสุนธรา ช่ืนมอญ
792 602041196 นาย วัชรพงษ์ กลายกลาง
793 602011200 นางสาว วัชราภรณ์ เจนด่านกลาง
794 602021203 นางสาว วันวิภา สกุลธนะศักด์ิ
795 602041204 นางสาว วันวิสา สังวรนวล
796 602051205 นางสาว วันศิริ หลักค า
797 602101206 นางสาว วัลปพัชญ์ วริทธ์ิพิพัฒ
798 602131207 นางสาว วัสนนันท์ เจริญเกษมวิทย์
799 602031209 นางสาว วารุณี รุ่งทิวาประทีป
800 602181212 นางสาว วาสนา พานทอง
801 602181213 นางสาว วาสนา พุฒโสม
802 602181210 นางสาว วาสนา โฮ่ห้ิน
803 602051211 นางสาว วาสนา หลงชิน
804 602021216 นางสาว วิกัญดา รอเกตุ
805 602041219 นางสาว วิจิตรา ศรีไกรรส
806 602121221 นางสาว วิจิตราพร วรรณชัย
807 602041222 นาย วิชัย พัฒนาเวช
808 602041223 นาย วิชิต ต๋าค า
809 602051224 นาย วิชิต อัศวภูมิ
810 602041226 นางสาว วิชุตา ย่ิงใจกล้า
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811 602041229 นาย วิทยา จ าปาสิงห์
812 602041230 นาย วินัย มามะ
813 602181231 นางสาว วิภาดา คามวัลย์
814 602021232 นางสาว วิภาพร ม่ันคง
815 602011233 นางสาว วิภารัศม์ิ จินะราช
816 602161234 นางสาว วิภาวดี วัตตพรหม
817 602121236 นางสาว วิภาวรรณ อุดด้วง
818 602081237 นางสาว วิมล โชติเฉลิมพงษ์
819 602071240 นาย วิรัตน์ วระค า
820 602071241 นางสาว วิลาวัณย์ โต๊ะงาม
821 602131242 นางสาว วิลาสินี สนประเทศ
822 602041244 นางสาว วิไลพร ค าประเทือง
823 602131248 นางสาว วิไลวรรณ งามย่ิง
824 602071249 นางสาว วิไลวรรณ สุกใส
825 602051251 นางสาว วีรญา วุฒวัณณะ
826 602081252 นาย วีรวัฒน์ ทวีแสงรุ่งโรจน์
827 602071253 นาย วีระชัย เจริสวัสด์ิ
828 602031254 นางสาว แวนะ กาซอ
829 602021255 นางสาว ศดานันท์ จีระเสถียร
830 602081256 นาย ศรณ์ ตันตินวะชัย
831 602031257 นางสาว ศรวรีย์ สุวรรณเวลา
832 602011258 นางสาว ศรัญญา เขียวเนตร
833 602181260 นาย ศรัญญู รสหอม
834 602081261 นาย ศรัณย์ ฉวีรักษ์
835 602021262 นางสาว ศราวดี เส้งแก้ว
836 602041265 นางสาว ศริญญา แก้วนาง
837 602011266 นางสาว ศรีพรรณ ตากาศ
838 602171267 นางสาว ศรีสุดา หลักกล้า
839 602101268 นางสาว ศรีสุดา ภาเบ้า
840 602031271 นางสาว ศศิคนางค์ มานันตพงศ์
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841 602181272 นางสาว ศศิณา สาและ
842 602041277 นางสาว ศศิธร เก็บพิมาย
843 602051275 นางสาว ศศิธร รวมธรรม
844 602171276 นางสาว ศศิธร พุทธรักษ์
845 602041273 นางสาว ศศิธร อุ่นเรือน
846 602041278 นางสาว ศศินา ชาวชายโขง
847 602021279 นางสาว ศศิพิมพ์ ทองงามข า
848 602021280 นางสาว ศศิมา พงษ์เจริญ
849 602041282 นางสาว ศสิธร ค ามุงคุณ
850 602051283 นาย ศักดา ชาภูธร
851 602041284 นาย ศักด์ิดา นาหก
852 602111286 นางสาว ศันสนีย์ เฟ่ืองฟู
853 602161285 นางสาว ศันสนีย์ ไสยฉิม
854 602101287 นางสาว ศานต์ฤทัย เพ็งใส
855 602051289 นาย ศิรสิทธ์ิ ศรีเพชร
856 602031290 นางสาว ศิระดา มาอินจร
857 602181293 นางสาว ศิรามล ค ามะวงค์
858 602041296 นางสาว ศิริญาภรณ์ พางาม
859 602111298 นางสาว ศิรินันท์ ศรีโนนยาง
860 602051303 นางสาว ศิริพร โทนุสิน
861 602041302 นางสาว ศิริพร วงษ์มหิง
862 602051301 นางสาว ศิริพร เศรษฐมาตย์
863 602051300 นางสาว ศิริพร ไชยโคตร
864 602081304 นางสาว ศิริมล กาวีระ
865 602091305 นางสาว ศิริมา สามิลา
866 602051306 นางสาว ศิริยากร สุพรรณนนท์
867 602181291 นางสาว ศิริรัตน์ เหล็กเกิดผล
868 602181308 นางสาว ศิริรัตน์ พลยุทธ์ิ
869 602041309 นางสาว ศิริรัตน์ พิกุล
870 602181311 นางสาว ศิริรัตน์ ป้อมผาลา
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871 602071310 นางสาว ศิริรัตน์ สายทอง
872 602041307 นางสาว ศิริรัตน์ อุ่นแก้ว
873 602051316 นางสาว ศิริลักษณ์ ท าทอง
874 602041314 นางสาว ศิริลักษณ์ สุรศร
875 602041313 นางสาว ศิริลักษณ์ บุญตาวัน
876 602051312 นางสาว ศิริลักษณ์ ศรีษะใส
877 602041317 นางสาว ศิริวรรณ หอมพิทักษ์
878 602111318 นางสาว ศิริวิมล มุขรัตน์
879 602041319 นาย ศิลปไทย ครองสิงห์
880 602041320 นางสาว ศุจินธิรา สาระพันธ์
881 602081322 นาย ศุภกร ข าวิไล
882 602031321 นาย ศุภกร คาโดกิ
883 602011323 นาย ศุภกิตต์ิ มาตรอินทร์
884 602171324 นาย ศุภชัย วาสินธ์ุ
885 602031325 นาย ศุภชัย ทองค า
886 602041328 นางสาว ศุภนิดา ทิพย์ค ามี
887 602071329 นางสาว ศุภนิดา แก้วดี
888 602091330 นางสาว ศุภมงคล ปักษีสิงห์
889 602071333 นาย ศุภฤกษ์ เสนาสังข์
890 602041332 นาย ศุภฤกษ์ ขอสินกลาง
891 602171334 นาง ศุภลักษณ์ พันธ์ุสุข
892 602101335 นางสาว ศุภานัน ต๊ันมณีกุล
893 602121337 นางสาว ศุภาพิชญ์ เกียรติพรพิทักษ์
894 602031336 นางสาว ศุภาพิชญ์ โสพิกุล
895 602031338 นางสาว ศุภาวรรณ สุวรรณทอง
896 602051339 นาง ศุภิสรา สีหบุตร
897 602041340 นาย เศรษฐา ภูมิประเสริฐ
898 602121342 นาย สกล เสง่ียมศรี
899 602051344 นางสาว สนธยา แข็งแรง
900 602181346 นางสาว สใบทิพย์ กรชิต



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

เอกสารแนบ 1

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข) คร้ังท่ี 2/2560 ข้ันตอนท่ี 1
วิชำพ้ืนฐำนกฎหมำยและจรรยำบรรณวิชำชีพ

วันเสำร์ ท่ี 13 มกรำคม พ.ศ. 2561  เวลำ 08.30 - 11.00 น. 
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศำสตร์ รังสิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

901 602041347 นาย สมควร บุญขาว
902 602091348 นาย สมคิด กาละนิโย
903 602111351 นาง สมปาน ค าภิระ
904 602081352 นาย สมพงษ์ ศรีโสวรรณ
905 602041355 นาย สมศักด์ิ วงศ์กัลยา
906 602041357 นาง สรรเสริญ แสนสุภา
907 602021358 นางสาว สร้อยสลา เพชรภักด์ิ
908 602041360 นาย สราวุฒิ นิลพรมมา
909 602081361 นาง สรินพร สิทธิปรีชาชาญ
910 602131363 นางสาว สลิตา ยามาเล็น
911 602031366 นางสาว สวพร คงขาว
912 602031367 นางสาว สวพร สุวรรณเกตุ
913 602151370 นางสาว สะมีม่ีย์ สะอุ
914 602041371 นางสาว สะรีษา สีหมะ
915 602101372 นางสาว สะอาด แน่นอุดร
916 602031373 นางสาว สะอาดะห์ บูรอเดีย
917 602111374 นาย สันติ โกสุม
918 602161375 นางสาว สาธิตา โออินทร์
919 602051377 นางสาว สายชล ศรีเสน
920 602051378 นางสาว สายไหม กุดเหลา
921 602151381 นางสาว สารีป๊ะ เจะฮะ
922 602051382 นางสาว สาลิณี กุมภิโร
923 602031385 นางสาว สาวิตรี รัตนพันธ์
924 602131386 นางสาว สิดาพร ไปเร็ว
925 602041387 นาย สิทธินนท์ จรูญพันธ์
926 602051389 นาย สินทวี อุดมทวี
927 602011390 นางสาว สินีนาฏ ทิพย์สันเทียะ
928 602081394 นางสาว สิริกร อ่อนวงษ์
929 602041395 นางสาว สิริกานต์ เหงากุล
930 602091396 นางสาว สิรินทร์รภัส อินธนสวุรรณ
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931 602031399 นางสาว สิริยา ศรีสมบูรณ์
932 602131400 นางสาว สิริยาภา กุหลาบพนา
933 602041401 นางสาว สิริวิมล นนทภา
934 602051402 นางสาว สิรีธร ศรีบุญเรือง
935 602021404 นางสาว สุกัญญา นวลสะอาด
936 602051407 นางสาว สุกัญยา ประสานพันธ์
937 602091408 นางสาว สุกัลยา อะลีหะ
938 602041409 นางสาว สุกานดา สุตลาวดี
939 602171410 นาย สุกิจ กานนสัมฤทธ์ิ
940 602181413 นางสาว สุจีนันท์ น้ าขาว
941 602041414 นางสาว สุชาฎา ปรือปรัก
942 602131415 นางสาว สุชาดา การม่ังมี
943 602021417 นางสาว สุชาวดี กุฎีรัตน์
944 602111418 นางสาว สุชีรา ไพรี
945 602041429 นาง สุดารัตน์ ศรีกะพา
946 602031427 นางสาว สุดารัตน์ มะนอ
947 602051421 นางสาว สุดารัตน์ จิตรจริง
948 602021422 นางสาว สุดารัตน์ สันวิจิตร
949 602151423 นางสาว สุดารัตน์ คงเหลือ
950 602091420 นางสาว สุดารัตน์ ด ามี
951 602141419 นางสาว สุดารัตน์ บุญรักษา
952 602151425 นางสาว สุดารัตน์ พิเดช
953 602041431 นางสาว สุทธิกานต์ ลายโถ
954 602021432 นาย สุทธิเกียรติ สวนเข่ือน
955 602041433 นางสาว สุทธิดา เก่ิงสุวรรณ
956 602071434 นางสาว สุทธิรัตน์ วงษ์ทับทิม
957 602011435 นางสาว สุทัตตา พิมาลา
958 602091437 นางสาว สุธัญญา สีตาแสน
959 602031438 นางสาว สุธางศ์ุรัตน์ รัตนกูล
960 602041439 นางสาว สุธาชิณี แก้วเลียง
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961 602041440 นาง สุธารัตน์ หาศิริ
962 602031442 นางสาว สุธิดา งามศรีข า
963 602031441 นางสาว สุธิดา แซ่จอง
964 602041443 นางสาว สุธิตรา พลรักษา
965 602041446 นาย สุนทร วงรักษา
966 602081451 นางสาว สุนันทา ครองบุญ
967 602101449 นางสาว สุนันทา แซ่ต๋ัน
968 602121452 นางสาว สุนิตา ธูปหอม
969 602131453 นางสาว สุนิธิ เทอดพิทักษ์พงษ์
970 602091454 นาง สุนิษา หล้าอ่อน
971 602021456 นางสาว สุนิสา ดวงบุตร
972 602181455 นางสาว สุนิสา เพชรใส
973 602061457 นางสาว สุปราณี ขันบัญชารักดี
974 602181459 นางสาว สุพรรณษา หวังเสล่
975 602051460 นางสาว สุพรรณษา ปาตู
976 602051463 นางสาว สุพรรษา พรหมประดิษฐ์
977 602131465 นางสาว สุพัตรา มนอ่ิน
978 602101466 นางสาว สุพัตรา ภู่พะเนียด
979 602021470 นางสาว สุพิชชา สืบเทพ
980 602131471 นางสาว สุภนิดา เนียมทอง
981 602021472 นางสาว สุภลักษณ์ ครุฑทิพย์
982 602131475 นางสาว สุภัสสร ช้างขวัญยืน
983 602131479 นางสาว สุภาพร ขัดเปา
984 602041480 นางสาว สุภาพร ปานชาติ
985 602141478 นางสาว สุภาพร ไยสาร
986 602071481 นางสาว สุภาภรณ์ กุมรัมย์
987 602041482 นางสาว สุภารัตน์ พัฒนา
988 602041487 นางสาว สุภาวดี ข าพวง
989 602141484 นางสาว สุภาวดี จันปัญญา
990 602041488 นางสาว สุภาวดี ภาสองช้ัน
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991 602181489 นางสาว สุภาวรรณ อ าลอย
992 602031492 นางสาว สุมลฑา ทองรักษ์
993 602051493 นางสาว สุมาพร วิเวกวินย์
994 602081494 นางสาว สุมาลี ใบพลูทอง
995 602041520 นางสาว สุมิตรา สุวรรณไตร
996 602171495 นาง สุเมจตา ศรีทอง
997 602171497 นาย สุรพล ศรีค าซาว
998 602031500 นางสาว สุรัสวดี ศิริพันธ์
999 602091501 นางสาว สุริยาพร ค าดวง
1000 602091502 นางสาว สุรีน่า พลนุ้ย
1001 602161503 นางสาว สุรีรัตน์ พรหมคง
1002 602081504 นางสาว สุรีรัตน์ ล้ิมสุรินทร์
1003 602031506 นางสาว สุไรด้า ถกเอียด
1004 602051508 นางสาว สุวนันท์ ปัจจัย
1005 602141509 นางสาว สุวพัชร ถวิลการ
1006 602041510 นางสาว สุวรรณภา เพ็งแจ่ม
1007 602071511 นางสาว สุวรรณภา ยืนยาว
1008 602171513 นาง สุวรรณา ผิวอ่อน
1009 602111512 นางสาว สุวรรณา เหลืองทอง
1010 602051515 นางสาว สุวรรณี ภูมูล
1011 602091516 นางสาว สุวัจนี คะรุณ
1012 602041519 นางสาว สุไฮดะ แวสะแม
1013 602151521 นางสาว สูปีหยะ แลแม
1014 602041522 นางสาว เสาวณีย์ กองส าลี
1015 602021524 นางสาว เสาวนีย์ แซ่ซ้ิม
1016 602021525 นางสาว เสาวภา อิทธิพร
1017 602041528 นางสาว เสาวลักษณ์ อาจทุมมา
1018 602051531 นางสาว เสาวลักษณ์ ค าวัน
1019 602081527 นางสาว เสาวลักษณ์ จารุดารา
1020 602041533 นางสาว แสงแข แก้วกาไลย
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1021 602021534 นางสาว แสงนภา บูรณาภา
1022 602011536 นางสาว โสพิศ บัวนาค
1023 602181537 นางสาว โสภิณ ค าป่าคาย
1024 602041538 นางสาว โสภิดา ถายะเดช
1025 602031540 นางสาว โสภิตา พูลภักดี
1026 602161543 นางสาว โสรยา ทองย้อย
1027 602051545 นางสาว หทัยทิพย์ เลาหวิโรจน์
1028 602181546 นางสาว หนูแดง เอ้ือยฉิมพลี
1029 602181548 นางสาว หฤทัย ทองอ่อน
1030 602031549 นางสาว หัทยา วงศ์สวัสด์ิ
1031 602131550 นางสาว หัทยาภรณ์ วะรุตะมะ
1032 602161551 นางสาว หัสยา สัตยากุล
1033 602131552 นางสาว ไหมแพร วังกาวรรณ
1034 602041553 นาย อณวัฒน์ บุญมี
1035 602101554 นางสาว อณัญจนา นันตะสูตร
1036 602011556 นางสาว อทิตยา หน่อใจ
1037 602041558 นางสาว อธิญาภรณ์ แก้วดี
1038 602011559 นางสาว อนงนาฎ สิงห์ค าป๋ัน
1039 602071562 นาย อนุชา ทิศลี
1040 602061563 นางสาว อนุธิดา ทับมี
1041 602131564 นาย อนุศิษฏ์ หงษ์ทอง
1042 602131565 นางสาว อนุสรา ยะเพ
1043 602041568 นางสาว อภัสรา เหล็กกาณกูล
1044 602041567 นางสาว อภัสรา บุญชม
1045 602041570 นางสาว อภิชญา สุดแน่น
1046 602141569 นางสาว อภิชญา บริสุทธิชัย
1047 602041571 นาย อภิชาติ พิมพ์ภูค า
1048 602101572 ว่าท่ีร้อยตรี อภิชาติ กังเจริญวัฒนา
1049 602021575 นางสาว อภิญญา ทับเอ่ียม
1050 602071576 นางสาว อภิญญา สุโพธ์ิ
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1051 602021577 นาย อภิเดช สุขโกศล
1052 602091581 นางสาว อมรรัตน์ สุริยะ
1053 602051580 นางสาว อมรรัตน์ พลศรีราช
1054 602041579 นางสาว อมรรัตน์ วงค์ศรีลา
1055 602121582 นางสาว อมราวดี เกิดสว่างเนตร
1056 602031584 นางสาว อมีรา บือราเฮง
1057 602041585 นางสาว อรญา บุญพูล
1058 602051586 นางสาว อรณี ผิวศรี
1059 602091590 นางสาว อรทัย ชัยวุฒิ
1060 602131587 นางสาว อรทัย หวังประสพกลาง
1061 602041589 นางสาว อรทัย ผลพูนเกิด
1062 602051588 นางสาว อรทัย ทองขาว
1063 602041591 นางสาว อรนุช ศูนย์ด า
1064 602151593 นางสาว อรพรรณ ขุนพารเพิง
1065 602041595 นางสาว อรยา พลสงเมือง
1066 602021597 นาย อรรถเวช กองนักวงษ์
1067 602051598 นางสาว อรวรรณ์ ท าทอง
1068 602041601 นางสาว อรวรรณ ชัยภักดี
1069 602051604 นางสาว อรอมล ผ่องพุฒ
1070 602041607 นางสาว อรอุมา อ่อนม่ิง
1071 602041605 นางสาว อรอุมา ดวงจันทร์
1072 602021608 นางสาว อรัญญา จงรอบคอบ
1073 602141609 นางสาว อริศรา ธนานุศักด์ิ
1074 602111611 นางสาว อริสา พงชาติ
1075 602011614 นางสาว อรุณี อัศวภูมิ
1076 602051613 นางสาว อรุณี ประทุมทอง
1077 602111616 นางสาว อลิสา แพไธสง
1078 602081617 นางสาว อศรียะห์ สามะ
1079 602131618 นางสาว อ่อนนุช โทขนาด
1080 602171620 นาง อักษราภัค เข่ือนแก้ว



ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

เอกสารแนบ 1
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1081 602101621 นางสาว อัครมณี พฤกษา
1082 602021622 นางสาว อังคณา จันทร์เดช
1083 602161625 นางสาว อังคณา เอ่งฉ้วน
1084 602031627 นางสาว อังสุมาลิน นวลล่อง
1085 602141629 นางสาว อัจจิมา สาริกา
1086 602031631 นางสาว อัจฉราภรณ์ ชูดวง
1087 602031632 นางสาว อัจฉริยา พรหมสวัสด์ิ
1088 602041634 นางสาว อัญชลี หูดัง
1089 602031636 นางสาว อันธิกา โอวาทฬารพร
1090 602151638 นาย อับดุลเลาะห์ ยศนุ้ย
1091 602151639 นาย อัฟฟาน ดีนามอ
1092 602051640 นางสาว อัมรินทร์ ผลจันทร์
1093 602121641 นางสาว อัมริษา พูลผล
1094 602021642 นางสาว อัสมะ นิวาสวัสด์ิ
1095 602091645 นางสาว อาซีซะ ลือมานะ
1096 602161648 นางสาว อาดีลา บือราเห็ง
1097 602181649 นางสาว อาทิตยา คล่องดี
1098 602071650 นาย อาธิป อรัญสาร
1099 602031654 นางสาว อามีเราะห์ ดอเล๊าะหมะ
1100 602091657 นาย อารอฟัต สะบูดิง
1101 602051658 นางสาว อารัญ ดวงโสภา
1102 602151659 นาย อาริฟ สันนาหู
1103 602161662 นางสาว อารีนา แยนา
1104 602111665 นางสาว อารียา ช่างก่ึง
1105 602111667 นางสาว อารีรัตน์ เช่ือมมณี
1106 602091666 นางสาว อารีรัตน์ ถาวงษ์กลาง
1107 602151668 นางสาว อาลีฟา เด่นอดุลย์มาตร
1108 602151670 นางสาว อาหร้อฝะ เส็นบัตร
1109 602031671 นางสาว อาไอยดา แวมายอ
1110 602171672 นาง อ านวย บุญภักดี
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1111 602041673 นางสาว อ าพรพรรณ หอมสมบัติ
1112 602051674 นางสาว อ าพรศรี ก้อนเรณู
1113 602081677 นางสาว อ าไพ เกตุแก้ว
1114 602031678 นางสาว อิกขณา ทองอ าพัน
1115 602031680 นางสาว อินทิพร ห่วงเอ่ียม
1116 602041681 นางสาว อินทิรา เรืองนุช
1117 602041682 นางสาว อินทิรา พัชรานุ
1118 602021683 นาย อิมรอน หมูดเอียด
1119 602101685 นาย อิศวร์ วงษ์สาหร่าย
1120 602111686 นาย อิสมาแอ เจ๊ะยอ
1121 602121687 นาย อิสระ เข็มพุดซา
1122 602051688 นางสาว อิสริยา จันทา
1123 602041690 นาง อุทัชชา สุวรรณรัตน์
1124 602041691 นาง อุทัย ฤทธ์ิเดช
1125 602091692 นางสาว อุทัยวรรณ หมีรักษา
1126 602041693 นางสาว อุทัยวรรณ ม่ิงมณีอนุรักษ์
1127 602041696 นางสาว อุทุมพร เบียนชัย
1128 602041697 นาง อุบลพรรณ ม่ังค่ัง
1129 602041698 นางสาว อุมาวดี ชาสอน
1130 602151699 นางสาว อุไร หมัดอาดัม
1131 602031703 นางสาว อุไรวรรณ ประกอบแก้ว
1132 602051705 นางสาว อุไรวรรณ รุ่งเรือง
1133 602041702 นาง อุไรวรรณ แท่งทอง
1134 602091706 นางสาว อุลัยลักษณ์ อินพิมพ์
1135 602041709 นางสาว อุษา ออมนะภา
1136 602021708 นางสาว อุษา เอกนพพระ
1137 602041710 นางสาว อุฬาริกา แก้วพิลา
1138 602091712 นางสาว แอรีซา ยาแต
1139 602021713 นางสาว โอภาวดี วงศ์สุริยวรรณ
1140 602141714 นางสาว ไอรินทร์ดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
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1141 602041715 นางสาว ไอลดา พลไชย
1142 602091716 นางสาว ฮัซวานี ก าพวน
1143 602031717 นางสาว ฮัลวา กาเหร็มกา
1144 602151718 นางสาว ฮากีมะห์ มีซอ
1145 602091719 นางสาว ฮานีส ยุนุ
1146 602151720 นางสาว ฮาฟีซา โตะกอ
1147 602031722 นางสาว ฮูดา ดาตู
1148 602041723 นางสาว ฮูดา มาหะมะ


