
เลขประจําตัวสอบ
300001 นางสาว สกาวเดือน คําวงศ�
300002 นาง สุนิสา พวงนิล
300003 นางสาว สุดารัตน� วงษ�ชารี
300004 นางสาว ชุติกาญจน� ป!"นแตง
300005 นาง ชไมพร คณะพันธ�
300006 นางสาว สุภาพร สุดดี
300007 นางสาว ศิริลักษณ� เเสนทวีสุข
300008 นางสาว ชุติมา นุ0ยสุข
300009 นางสาว สายชล พระอนงค�
300010 ว3าท่ีร0อยตรีหญิง นฤมล แก0วบัวดี
300011 นางสาว สุดารัตน� แสงสีอ3อน
300012 นางสาว ชาลินี บุญชู
300013 นางสาว เบ็ญจวรรณ สังข�ทอง
300014 นางสาว ภารดี ซินโซ
300015 นางสาว พิมพ�ผกา สิทธิวงศ�
300016 นางสาว วรรณิภา ชาบัญ
300017 ว3าท่ี ร.ต.หญิง ดารณี อินทนนท�
300018 นางสาว วชิราภรณ� เรืองชัย
300019 นางสาว วารุณี พวงจันทร�
300020 นางสาว กานต�ชนก สุวรรณโณ
300021 นางสาว แสงจันทร� แซ3ว3า
300022 นางสาว สมพิศ บุญกอง
300023 นาย ชัยวัฒน� คุณยศยิ่ง
300024 นาย เกียรติศักด์ิ มีแก0ว
300025 นาย ป!ณณวิชญ� นิธิศอรุณพงษ�
300026 นางสาว พิชญ�สินี ปลาทองรุ3งเรือง
300027 นางสาว วรรณวิสาข� หน3อแดง
300028 นางสาว พัชราภรณ� รักษาพล
300029 นางสาว วนิดา น0อยสมบัติ

ช่ือ - นามสกุล

เอกสารแนบท�าย 3 ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รายช่ือผู�สมัครสอบแข.งขันเพ่ือบรรจุและแต.งตั้งบุคคลเข�ารับราชการในตําแหน.งนักวิเคราะห2

นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน.งนิติกรปฏิบัติการ และตําแหน.งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
วันอาทิตย2ท่ี 22 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.30 น.

ตําแหน.งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
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300030 นางสาว วรณัน คําตัน
300031 นางสาว เกศณี อ3อนสา
300032 นางสาว สิริพร พรหมหาญ
300033 นางสาว ธมนวรรณ ภิรมย�
300034 นางสาว น้ําทิพย� สมทอง
300035 นางสาว วริศรา เอ่ียมละออ
300036 นางสาว ธนาภรณ� บุญธรรม
300037 นางสาว เพชรรัตน� สีเหมือน
300038 นางสาว นริศราภรณ� วัจนไพศาล
300039 นางสาว จีรนันท� เสริชัย
300040 นาง เสาวลักษณ� คงสมของ
300041 นางสาว เกศินี ช3วยชู
300042 นางสาว สิริพร ภักดีเถ่ือน
300043 นางสาว สุนิสา ยมสุขขี
300044 นางสาว หัศยา ใจคิด
300045 นางสาว ภิญญาพัศ สุขดํา
300046 นางสาว พะนิดา ฤกษ�มา
300047 นางสาว กันยารัตน� คันหาดี
300048 นางสาว กัญญ�ญภรณ� บุญแก0ว
300049 นางสาว อาทิตยา ดับดี
300050 นางสาว ภูภิณภรรณ แสงสว3าง
300051 นางสาว กาญนิภา ขาวกอด
300052 นางสาว กุลวรรณ มงคลโสฬศ
300053 นางสาว กุลภัสสรณ� สิงห�สถิตย�
300054 นางสาว วชิรญาณ� ธนาคุณ
300055 นางสาว เจนนิสา หอมขาว
300056 นางสาว ธนิศรา ราชดี
300057 นางสาว วรรธิดา ตาทิน
300058 นางสาว ชณัฏทิพพ� สารากรบริรักษ�
300059 นาย มัคฟูล อาลีมิง
300060 นางสาว พิมพ�ชนก ยุสุวพันธ�
300061 นางสาว สุกัญญา พูลล0น
300062 นางสาว พิมวิไล สุนันทกร
300063 นางสาว ปรัชนันท� คงสว3าง
300064 นาย พศวัต นิ่มอนงค�
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300065 นางสาว มัทนา บุตรดา
300066 นางสาว ไอยรา คณาวงศ�
300067 นางสาว สุพัตรา อุ3นสวน
300068 นางสาว อวิกา หอมหวล
300069 นางสาว ธัญลักษณ� บาซอ
300070 นางสาว กัญญาภัทร ใจเย็น
300071 นางสาว ณัฏฐ�พัชร� แสนพันนา
300072 นางสาว วิมลพรรณ มงคล
300073 นางสาว นิตยา กลิ่นเพชร
300074 นางสาว นงนุช วงค�ร0อย
300075 นางสาว วิจิตรา นาคลี
300076 นาง ณิชธัน ษารักษ�
300077 นางสาว รุ3งนภา เรืองยิ่ง
300078 นางสาว พัทธนันท� เนื่องตีบ
300079 นางสาว ซอบะห�นูร� เลาะเมาะ
300080 นางสาว ศิริกัญญา อินทร�ขําวงค�
300081 นางสาว พรอนงค� สุนทรพัฒน�
300082 นางสาว ศรัณย�ญาภัทร ภาคกายสิทธิ์
300083 นางสาว ภัทราภรณ� กาบแก0ว
300084 นางสาว ฤทัยรัตน� เคลือนุตยางกูร
300085 นาย อัฐพนธ� พูลสวัสด์ิ
300086 นางสาว สุภาพร บุญอาจ
300087 นางสาว บุญญวรรณ โกยทอง
300088 นางสาว วาสิตา จันทรานุสรณ�
300089 นางสาว ทิพย� เทียมพล
300090 นางสาว จิตรานุช บุญจันทร�
300091 นางสาว วันวิสา วัยวุฒิโธ
300092 นางสาว นงค�นุช โสรมรรค
300093 นางสาว ประภาพร สินทิพลา
300094 นางสาว จตุรพร รัตนมันตาคม
300095 นางสาว จิราวรรณ� นาวิชิต
300096 นางสาว กัญจน�ณพร คงกาล
300097 นางสาว แคทลียา ผ3านสําแดง
300098 นางสาว ศิริพร บุญพันธ�
300099 นาง ณัฏฐนันท� ประจําเมือง
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300100 นางสาว ชลลดา ราตรีสุข
300101 นางสาว กัญกร เอ่ียมพร
300102 นาย วีรินท�ลิตา ชนะพิมพ�
300103 นาย ณัฐปคัลภ� ปHIนทอง
300104 นางสาว บุญญาภา นุชอุทัย
300105 นาย ณัฐวุฒิ ไชยจินดา
300106 นาง ชุติวรรณ ชูยกปHIน
300107 นาง วิมุกตา เฒ3าแก0ว
300108 นางสาว บุญสิตา เสริมชั้น
300109 นางสาว อโณทัย คําน0อม
300110 นางสาว จิราภรณ� พิพัฒน�ศาสตร�
300111 นางสาว ธัญวรัตม� สุขสถิตย�
300112 นางสาว นงลักษณ� คูตา
300113 นางสาว สายสุนีย� จันคํา
300114 นางสาว วิไลพร สอนสมฤทธิ์
300115 นางสาว ชวารินทร� ฉิมแปKน
300116 นางสาว กิตติยา เต็นฉอย
300117 นางสาว ปณัฐภัสร� อ3วมอ3อง
300118 นางสาว ศิริขวัญ อุนาพันธ�
300119 นางสาว ฐิติพร คําลือสัก
300120 นางสาว พัชรินทร� ดามา
300121 นางสาว ขนิษฐา อินทร�สุวรรณ�
300122 นางสาว ป!ทมา อ3องกลิ่น
300123 นางสาว เบญญภาณ์ิ บัวทอง
300124 นางสาว พัชรินทร� ไชยตะมาตย�
300125 นางสาว มลทาวรรณ สวนมาลี
300126 นางสาว ปวีณา ชูบัวขาว
300127 นางสาว ดาปนีย� ปราสาททอง
300128 นางสาว บุณยานุช เรืองยุบล
300129 นางสาว ทัศวรรณ จิตรบําเพ็ญ
300130 นางสาว กัญญารัตน� ประดับลาย
300131 นางสาว ชุตินันท� อภิสิตานนท�
300132 นางสาว กัญชลิกา ภิรมณ�ญา
300133 นางสาว นันทนา เหลาประเสริฐ
300134 นางสาว สุรัชสวดี จันทวงษ�
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300135 นางสาว กมลชนก หงอกสิมมา
300136 นางสาว ทิพดา วงศ�นาม
300137 นางสาว สิริกร บริบูรณ�
300138 นางสาว กมลทิพย� จันทร�ฟองเสน
300139 นางสาว ชวนพิศ แสงปHติ
300140 นางสาว ชนิกานต� สังขาว
300141 นางสาว ศิริพร คทายุทธ
300142 นางสาว กิชชาญา ชินชัยวุธ
300143 นางสาว จีรวรรณ แสนหาร
300144 นางสาว จุฑามาศ นีระกุล
300145 นางสาว สุจิตรา ศิริบาล
300146 นาย วีรยุทธ ปHนใจ
300147 นางสาว ผกามาศ วงศ�หนังสือ
300148 นางสาว นภัสสรณ� ละลี
300149 นางสาว จิราภา แปลนาค
300150 นาง ราตรี จุ3นเจริญ
300151 นาง ณัฐณิชา จงภักดี
300152 นางสาว กชณัช สโมสร
300153 นางสาว วลีจันทร� สุภโส
300154 นางสาว ภัทรวดี รุ3งโรจน�ขจร
300155 นางสาว สิริพร บุญศรี
300156 นางสาว ชวิกา นครินทร�
300157 นางสาว ศิรินธร ศรีตะป!ญญะ
300158 นางสาว วาสนา ใคร3ครวญ
300159 นางสาว ศรสวรรค� แก3นทอง
300160 นางสาว อรวรรยา นนท�ขจี
300161 นางสาว กันธิชา กลับส3ง
300162 นางสาว กนกวรรณ เพชรชนะ
300163 นางสาว ปริญญา สังข�อ3อน
300164 นางสาว ณัฐนิช สถิตย�พงษ�
300165 นางสาว นวพร เปรมปรีดิ์
300166 นางสาว น0อมจิตต� จุลเดช
300167 นางสาว ธนัชชา บุญเรือง
300168 นางสาว สนธยา สงสิงห�
300169 นางสาว กฤตยา เทพแก0ว
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300170 นางสาว สุวิมล จันทร�สมร
300171 นางสาว รุ3งรัตน� อรัญญิก
300172 นางสาว อภิญญา แปKนดวง
300173 นางสาว ดวงเดือน เรียบร0อย
300174 นาง นิตยา อินงาม
300175 นาย นิชฌานชวิศ ชัยมณี
300176 นางสาว วีรดา ขาวพุ3ม
300177 นางสาว จิตรจิรา รามจันทร�
300178 นางสาว นิสา อาสกุล
300179 นางสาว จินตนา ม่ันคง
300180 นางสาว อังสุมารินทร� ออมสิน
300181 นางสาว ลักขณา โพธิ์ศรี
300182 นางสาว อัสมีรา จันทร�สง
300183 นางสาว ศศิธร บุตรโท
300184 นางสาว แคทลียา เล็กกลาง
300185 นางสาว บุษยพรรณ ช3วยนุ0ย
300186 นางสาว ดุจเดือน ยุโส0
300187 นางสาว เพชรดา นันทะปHน
300188 นางสาว นงลักษณ� แก0วสว3าง
300189 นางสาว อริยา สุภีย�
300190 นางสาว ผกามาศ จันทร�สุราช
300191 นางสาว นงลักษณ� ชัยชะนะ
300192 นางสาว อินท�ชลิตา วิไชยยา
300193 นาย จิตรภาณุ เหรียญกิจการ
300194 นางสาว ศุภักษร ม่ันคง
300195 นางสาว จิราภรณ� สุกันทอง
300196 นาง จุฑารัตน� เกิดสุวรรณ
300197 นางสาว ปุญชิดา ศรีวัง
300198 นางสาว ณัฐทิตา ละตา
300199 นางสาว ธณัชชานันท� บัวสา
300200 นางสาว รุ3งนภา หัสตุด
300201 นางสาว รัตนา วิจิตรสมบัติ
300202 นางสาว ดวงใจ ทวีกิจเสถียร
300203 นางสาว รอบีอะห� ยานยา
300204 นางสาว นันทพรรณ� ขัดสงคราม
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300205 นางสาว กรณ�ปHติญา ชุมศรี
300206 นางสาว พิชยา สุริยะ
300207 นางสาว จริยาภรณ� ภาระมามร
300208 นางสาว เบญจมาศ เอียดเหิน
300209 นางสาว ภัทราพร ภาจันทร�คู
300210 นางสาว ชญาดา อยู3จันทรา
300211 นางสาว อรอุมา แก0วอุดร
300212 นางสาว โสภิตา เกิดประดับ
300213 นางสาว จุฬาลักษณ� จันทรัตน�
300214 นางสาว พัทธานันท� บุญถือ
300215 นางสาว รัตติยา คงนวลใย
300216 นางสาว มานิตา แก0วฤทธิ์
300217 นาย ปฏิพัทธ� พุ3มริ้ว
300218 นางสาว ณฐอร เกษศิริ
300219 นางสาว สรัญญา นวลเปNยน
300220 นาง สายรุ0ง แจ3มแจ0ง
300221 นางสาว สุธาสินี บุญส3ง
300222 นางสาว นงค�ลักษณ� ดอกเต็งกลาง
300223 นางสาว นัจนันท� วรรณรัตน�
300224 นางสาว กาญจนา ดาวทอง
300225 นางสาว ชรินรัตน� เลื่อนเเก0ว
300226 นางสาว ชัญญานี เวียงศิริ
300227 นางสาว สุทธิรัตน� เศียรอุ3น
300228 นางสาว ฉัตรสุดา ไชยรัตน�
300229 นางสาว พนิดา โยประทุม
300230 นางสาว พรพิมล จันทร�แพ
300231 นางสาว สายรุ0ง จันหอม
300232 นางสาว วันวิสา แก0วศรีนวม
300233 นางสาว อรุณลักษณ� อรชร
300234 นางสาว บุษบา สกุลหรัง
300235 นาย ชัชชัยชยันต� ช3อสม
300236 นาง สุนิศา ชูพรหม
300237 นางสาว ณัฎฐณิชา เงินสมทอง
300238 นางสาว เกศดาภรณ� เหลือมพล
300239 นางสาว ภรณ�ทิพย� ยิ้มดี
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300240 นางสาว แววมณี ประจําถ่ิน
300241 นางสาว พรไพลิน บุญญรัตนสิริ
300242 นาง นิภาพรรณ มินดอน
300243 นางสาว พัชนี บัวแสง
300244 นางสาว ณัฐณิชา เลขาวิจิตร�
300245 นางสาว อาสนีตา อายารีฮา
300246 นาง สุวรรณี แสงใส
300247 นางสาว ศิริจันทรา ดีใจงาม
300248 นางสาว พิกุลทอง จันทะพงษ�
300249 นางสาว อารียา จันทรเสนา
300250 นางสาว สุนิตสา อุปชาคํา
300251 นางสาว วารุณี อุดแก0ว
300252 นางสาว พิชญาภรณ� ไชยโสภา
300253 นางสาว ผณิทร ศรประสิทธิ์
300254 นางสาว พรพิมล สําเร็จฤกษ�
300255 นางสาว สุภาภรณ� สารธิ
300256 นาย ภูเมธ ประภากุลรัตน�
300257 นางสาว ณัฐกานต� ทะขัติ
300258 นางสาว เทวิกา แก0วผลึก
300259 นางสาว ประภาภรณ� วงศ�เจียมเกตุ
300260 นางสาว วนิดา อยู3ม่ัน
300261 นางสาว ขวัญตา จันทะคูณ
300262 นางสาว ธัญญลักษ� จิตอํามาตย�
300263 นาย นราวิชญ� พิมวาปN
300264 นางสาว อภิญญา เงินสวัสด์ิ
300265 นางสาว วิชญา นะราช
300266 นางสาว สุดาภรณ� ขุนวงษ�
300267 นางสาว ภาวินี บุญสุด
300268 นางสาว ญาณิศา ธรรมวิเศษ
300269 นางสาว ชนิดา รัตนชล
300270 นางสาว ณิชนันท� บุญกลิ่น
300271 นางสาว สุทิศา ไข3หนู
300272 นางสาว รุ3งนภา โพธิ์ ศรี
300273 นางสาว เสาวนีย� แก0วจินดา
300274 นางสาว จิตรา แสนวัง
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300275 นางสาว จิรนันท� โกศล
300276 นางสาว พรพิมล ทิพย�เสถียร
300277 นางสาว นันทิยา ชาลีเปNIยม
300278 นางสาว พัฒน�ชญา ทองศิริ
300279 นาย พิสิษฐ� เจนเวชประเะสริฐ
300280 นางสาว สุรวดี สาหมีด
300281 นางสาว อังคณา อาญาเมือง
300282 นางสาว ชุติกาญจน� บุญมาก
300283 นางสาว สุกัญญา ไตรภาค
300284 นางสาว สุธิดา อาวุธ
300285 นางสาว ศศิธร แซ3ฉิม
300286 นางสาว พราวแสง มณีจักร�
300287 นางสาว สุภาภรณ� กุลบุญญา
300288 นางสาว เกศณี ดําดี
300289 นางสาว ประภัสสร พรมประทีป
300290 นางสาว ป!ณณพร ง0วนพันธ�
300291 นางสาว อนุสรา จันทร�ศิริ
300292 นางสาว วธิดาภรณ� พิชญไพบูลย�
300293 นางสาว กุลภัท กาเลี่ยง
300294 นางสาว ป!ญญาพร บูชาธรรม
300295 นางสาว จิตราณัฐ สุขบําเพิง
300296 นางสาว ดอกแก0ว โยธะคง
300297 นางสาว สุพรรณี ศรีสังข�
300298 นาย ปHยะพงษ� แก0วบุญเพ่ิม
300299 นางสาว พรเพ็ญ แซ3จุ0ง
300300 นางสาว อภิญญา จีนน้ําใส
300301 นางสาว พรรณิภา นาคแคล0ว
300302 นางสาว สุภาลัย ฟากฟR"น
300303 นางสาว กัญญา เพชรรัตน�
300304 นางสาว ภัคนิจ ภัสสัตยางกูร
300305 นางสาว จิราวดี ยอดนิล
300306 นางสาว ดวงใจ พวงอินทร�
300307 นางสาว กาญจนา ทรงศรีวิลัย
300308 นางสาว สุพรรณา ลุนสําโรง
300309 นางสาว อนงค�นาถ หวังมีสุข
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300310 นางสาว นุชจรี ใสส3อง
300311 นางสาว วีณา ยาติกุล
300312 นางสาว มัทนา ฉุนหอม
300313 นางสาว อารีรัตน� เตชะวงค�
300314 นางสาว อวยพร สมเก้ือ
300315 นางสาว ธัญญพัทธ� ธิติอุดมเศรษฐ�
300316 นางสาว กนกพร สองสา
300317 นางสาว วิยะดา ตันยะ
300318 นางสาว ซูไหลา เจะโซะ
300319 นางสาว ปรีดาภรณ� สุวรรณทา
300320 นางสาว ธันยานิษฐา บุญมาศ
300321 นางสาว ฤทัย วงค�ตาผา
300322 นางสาว สุนันธิพร ยอดฉัตร
300323 นางสาว ประภาพรรณ แสนโคตร�
300324 นางสาว ศิริพร เส0นทอง
300325 นางสาว กานต�ชนก ไชยอุต
300326 นางสาว สิริพร กรรณศร
300327 นางสาว นันทินีย� สินธุชัย
300328 นางสาว กรวิกา ขําสกุล
300329 นางสาว พิชญาภัค คําบาล
300330 นางสาว ภัทรธิดา สารสุข
300331 นาง รอมือละ ดาซามิ
300332 นางสาว ทิพรัตน� ลิ้มเจริญ
300333 นางสาว วนัสนันท� จินดานนท�
300334 นางสาว วิชุดา แสงศรี
300335 นางสาว น้ําพลอย ขําเมือง
300336 นางสาว อนงค�ลักษณ� เสนาวัง
300337 นางสาว เสาวลักษณ� ยอดจิตร
300338 นางสาว สุภัสรา สุนทรพงษ�
300339 นางสาว ปHยะนันท� ขอบอรัญ
300340 นางสาว เกวลิน สาระทิพย�
300341 นางสาว อรวรรณ คงเวียง
300342 นางสาว กรรณิการ� ทาอินเปSง
300343 นางสาว สมฤดี แดงเต้ีย
300344 นางสาว อัจฉรา ผ3องใส
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300345 นางสาว บุษกร แก0วสุขโข
300346 นางสาว ปนัดดา ตรีธนกาญจน�กุล
300347 นางสาว เพชญ�วรา สุนทรอําพล
300348 นางสาว เนาวรัตน� ชราพก
300349 นางสาว พิไลวรรณ จิตรกว0าง
300350 นางสาว ขวัญจิราพร ฉันทพุฒิ
300351 นางสาว พัสนันท� นามคุณ
300352 นางสาว สุภัคพร โพธิละเดา
300353 นางสาว เสาวรส ทวีสุข
300354 นางสาว พิชชาภา โพธิ์งาม
300355 นางสาว ธนิดา ม่ังมี
300356 นางสาว วราพรรณ พิชิตการณ�
300357 นางสาว กาญจนา เนตรม่ิง
300358 นางสาว เนมินธร เทนอิสระ
300359 นางสาว นันนิกา ชุมพล
300360 นางสาว ธิดารัตน� หมัดอาด้ัม
300361 นางสาว เฉลิมพร ขุนนุ0ย
300362 นางสาว จารุวรรณ วิเศษการ
300363 นางสาว สกลทิพย� มะยิ
300364 นางสาว มยุรา กุลมะโน
300365 นางสาว พิรัชต�ชญาน� ลําทา
300366 นางสาว วรารัตน� ศรีวิเศษ
300367 นางสาว ณัฐพร บุญเรือง
300368 นางสาว สุชาดา ชนไธสง
300369 นางสาว บุษบา วิราพงษ�
300370 นางสาว ชาดา เสาศิริ
300371 นางสาว เบญจมาศ แปลงศรี
300372 นาย กฤาณากร โนนทนวงษ�
300373 นางสาว ไพลิน มีศุภะ
300374 นางสาว จันทนา คําเบา
300375 นางสาว ศิวปรียา เอ่ียมสอาด
300376 นาย กุลธร นิวัฒน�วาสน�
300377 นาย ธงชัย แกล0วกล0า
300378 นางสาว สิริพัชระ ธัญกรินธนะรัตนะ
300379 นางสาว บุษยา นาคเวช
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300380 นางสาว สุวรรณกร บัวขาว
300381 นางสาว สมฤทัย ชุมช3วย
300382 นางสาว สุภารัตน� เหลาเพ็ง
300383 นางสาว นิศาชล ตาลิน
300384 นางสาว จรรยา อ3อนจุล
300385 นาย ภาณุวัฒน� ชาลี
300386 นางสาว วิลาวัณย� บัวชื่น
300387 นางสาว สุภาภรณ� คลังทับ
300388 นาง ชุติมา ประคองสุข
300389 นางสาว พรชนก สุวรรณพิบูลย�
300390 นางสาว ชลธิชา ใจภักดี
300391 นางสาว เบญจวรรณ ขวัญแก0ว
300392 นาง ศิริวรรณา อุ3นเรือนพิงค�
300393 นางสาว ณัฐกา โพธิ์แก0ว
300394 นางสาว อัญชิสา ช3วยทอง
300395 นางสาว ทัศนีย� ดิษเจริญ
300396 นางสาว วันเพ็ญ นามบุญเรือง
300397 นางสาว ดวงใจ พรหมบุตร
300398 นางสาว กัญญา กอศักด์ิ
300399 นางสาว สิริรัตน� สุวรรณรักษ�
300400 นางสาว ภูริชญา ศรีแก0ว
300401 นาย ภาณุเมศวร� โสนาคา
300402 นางสาว พราวนภา ถนัดหนังสือ
300403 นางสาว นฤมล ยุชมภู
300404 นางสาว อุทุมพร อุปสิทธิ์
300405 นางสาว เกศรา ธงศรี
300406 นางสาว กฤตติกา รัตนพุทธคุณ
300407 นางสาว ณัฐกาญจน� ห0วยหงษ�ทอง
300408 นางสาว ทิตยาพร อินทสะโร
300409 นางสาว รัชดาภรณ� บวบทอง
300410 นางสาว พรรณี ยศศรี
300411 นางสาว สุพัตรา ป!ญญาดง
300412 นางสาว พิไลลักษณ� แย0มอยู3
300413 นางสาว สุมาลี ก0านนาค
300414 ว3าท่ี ร.ต.หญิง เพชรลดา กิตติโชคตระกูล
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300415 นางสาว ลมัย โทสวนจิตร
300416 นางสาว ปHยภรณ� กรณีย�
300417 นางสาว ณัฏฐณิชา นิมมานพิภักด์ิ
300418 นางสาว พันธุ�ทิพย� ชาลี
300419 นางสาว วาสนา รักชาติ
300420 นางสาว อัครยา ดวงมณี
300421 นางสาว อาภารัตน� ทองแทน
300422 นางสาว อัสมาอ� หมัดเหย็บ
300423 นางสาว ทรงสุดา ภูพาดนา
300424 นาย กิตติพงศ� ปานพ3วง
300425 นางสาว พรรณิภา บุญพันธ�
300426 นางสาว ภัทราวรรณ ขําแก0ว
300427 นางสาว พลอย เข็มเพ็ชร
300428 นางสาว ศุภาพร เพาดํา
300429 นางสาว ศรัณย�พร เหล็กกล0า
300430 นางสาว ขนิษฐา วงศ�คําตา
300431 นางสาว สาวิตรี หงษ�โยธี
300432 นาย ชาญลิขิต สุภาภรณ�ประดับ
300433 นางสาว สุมนทกานต� บุญบุตร
300434 นางสาว ขวัญฤดี ชุ3มช0อย
300435 นางสาว ณัฐฐาพร บุญมาศ
300436 นางสาว กรฐิตา ยศหนัก
300437 นางสาว เตือนใจ วรโชติ
300438 นางสาว ธัญพร รักวงค�
300439 นางสาว ณัจฉรียา เนตรทอง
300440 นางสาว อรอนงค� คําพูเพชร
300441 นางสาว นาริน โคตรทอง
300442 นางสาว เด3นนภา นัยสันทัด
300443 นางสาว ณัฐรดา สํารวมจิตร
300444 นางสาว จีระวรรณ ชาวระนอง
300445 นางสาว กัญญาภัค รอดอินทร�
300446 นางสาว ปHยวรรณ หมะสัน
300447 นางสาว กรรณิการ� บัวชุมสุข
300448 นาง เรวดี เพชรสีดํา
300449 นางสาว ชบา ปทุมสูติ
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300450 นางสาว ณัฐกฤตา แนวน0อย
300451 นางสาว เบญญา ประยูรสิทธิ
300452 นางสาว ศิริพร พ่ึงนุสนธิ์
300453 นางสาว ศิวพร แคนยุกต�
300454 นางสาว จิราพัชร สุปHรยะ
300455 นางสาว ณัฐกฤตา แสงทับทิม
300456 นางสาว พิราอร น0อยหม่ืนไวย
300457 นางสาว ภัทรศมน จันทโชติ
300458 นางสาว วาธิณี แสนวัง
300459 นางสาว ปริศนา ชมภูนุช
300460 นาง รัฐฐาภรณ� องอาจ
300461 นางสาว นิรัตฌา คุณโน
300462 นางสาว ภัทรวรรณ ทิพวัน
300463 นางสาว ชนากานต� สุภลาภ
300464 นางสาว สุนิสา มาตรนอก
300465 นางสาว วรัญญา ชื่นชม
300466 นางสาว พิชชานันท� แสนมุข
300467 นาง บุญจิรา เขียนขาบ
300468 นางสาว อัจจิมา เพชรบุรี
300469 นางสาว จินตนา สารศาสตร�
300470 นาง ทิพากร สุจริตธรรม
300471 นางสาว นภัสชญา ยศป!ญญา
300472 นางสาว สุดารัตน� พิพัฒน�
300473 นางสาว วรรณภา สายทอง
300474 นางสาว ทัศนีย� บุญสว3าง
300475 นางสาว พรพิมล สิงห�เงิน
300476 นางสาว กรรทิมา ไชยมงคล
300477 นางสาว ณัฏฐนันท� วาทินวุฒิปรีชาชาญ
300478 นางสาว วิไลวรรณ ลินจง
300479 นางสาว ศุภักษร อนุกูล
300480 นาง กฤษธนมนตร� คํากวาว
300481 นางสาว ฤทัยรัตน� คําดี
300482 นาย ธีรพันธ� เติมแก0ว
300483 นาย สามารถ ภูครองหิน
300484 นาย อํานาจ ภูครองหิน
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300485 นางสาว วริษา วรรณรี
300486 นางสาว หนึ่งฤทัย หม่ันดี
300487 นาย อดิศักด์ิ ตาทอง
300488 นางสาว บุญญารัตน� คล0ายแก0ว
300489 นาย ทศพล จิตตะเสนีย�
300490 นางสาว สุพิศ ทองเถ่ือน
300491 นางสาว สุชาดา บุญสุข
300492 นางสาว วิชุดา ใยสิงห�สอน
300493 นางสาว การันต�พิชญ� เพ็ชรพยาบาล
300494 นางสาว นฤมล หลงฉิม
300495 นางสาว ชนากานต� มาม่ังค่ัง
300496 นางสาว สุชัญญา บุญช3วยรอด
300497 นาง อรอุมา มามีสี
300498 นางสาว ณัฐทิตา จันทวี
300499 นางสาว วนิดา จันทร�น0อย
300500 นางสาว บุญฐิตา เผื่อนภิญโญ
300501 นางสาว วรารัตน� รินป!ญโย
300502 นางสาว กนกวรรณ สว3างศรี
300503 นาง พิชามญชุ� ศิริเจริญ
300504 นางสาว สุพิชชา วิกรัยเจริญยิ่ง
300505 นางสาว จิรนันท� จารึกกลาง
300506 นางสาว อัจฉราพร เรืองสกุล
300507 นางสาว วิไลวรรณ ดงเย็น
300508 นางสาว วริษฐา พุทธังกุโร
300509 นางสาว เบญจมาศ กองมะณี
300510 นางสาว ปHยะฉัตร เขียวใหญ3
300511 นางสาว เกษร ตTะวิจิตร
300512 นางสาว ชญาภา มหิฤศรคเณศวร
300513 นางสาว ณัฐญา ทองป!นจา
300514 นางสาว อนุสสรา จิตมาเส
300515 นาย จิระศักด์ิ วงศ�ชัยโคตร
300516 นางสาว ศิริกาญจน� เพลาชัย
300517 นาย อภิเษก แพไธสง
300518 นาง ชินรัตน� เกตุสิน
300519 นางสาว ฐาปนีย� จันทร�เนย
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300520 นางสาว นูรีซัน เวาะแห
300521 นาย เทพไท เล็กศิริ
300522 นาย ชนุดม ผลความดี
300523 นาง ณัฐณิชา วงศ�วิริยะธรรม
300524 นางสาว ประมวลรัตน� ลาพันธ�
300525 นาย วรจักร ขันทอง
300526 นางสาว ชนิสา ปานสวัสด์ิ
300527 นางสาว เบญจวรรณ รัตนวรรณี
300528 นางสาว จันทนา อินวรรณ�
300529 นางสาว กัญญาพัชร ลาภารัตน�
300530 นางสาว จุฬารัตน� เตวี
300531 นาย เกียรติกานต� เจริญพร
300532 นางสาว พรปวีณ� ยอดเพชร
300533 นางสาว สุจิกา ทองคํา
300534 นางสาว ฐิติรดา นะวะสิมมา
300535 นางสาว โศรยา สมนึก
300536 นาง กุสุมา ผลเจริญ
300537 นางสาว ธันยา คล0ายขยาย
300538 นางสาว ชลิตา เพ็งระวะ
300539 นางสาว บุญณิศา ขําทวี
300540 นางสาว ดวงกมล โพธิ์ธัญญา
300541 นางสาว สุนารี อาจวาที
300542 นางสาว พรทิพย� ยุรยาตร
300543 นางสาว ศศิวิมล ดีมงคล
300544 นางสาว สุกัญญา นามเหลา
300545 นางสาว ปรียาภรณ� บุญสุข
300546 นางสาว สุชานันท� รักจะบก
300547 นางสาว หัสนีย� ยั่งยืน
300548 นางสาว ศิริวิมล บัวแก0วทอง
300549 นาย ภานุวัฒน� คงคุ0ม
300550 นางสาว จงกล พักเสียงดี
300551 นาง ภักด์ินิษฐา อาจชอบการ
300552 นาง จุฬาลักษณ� ชูเชิด
300553 นางสาว วิยะดา อุทานิตย�
300554 นางสาว สาลินี สุวรรณสําลี

หน0าท่ี 16 จาก 211



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
300555 นางสาว ศิริลักษณ� ส3งเสริม
300556 นางสาว เกษมศรี คันธอุลิศ
300557 นางสาว กมลทิพย� ปานคํา
300558 นาง กนกวรรณ อันเกรียงไกร
300559 นางสาว นฤมล ซูศรี
300560 นางสาว ฉวีวรรณ ฝ!"นเซ้ียน
300561 นางสาว ศิริลักษณ� ตริยาวนิช
300562 นางสาว จิราพร จุฑาฤทธิ์
300563 นางสาว เกวลิน บุญเสนอ
300564 นางสาว บุษกร งามทรัพย�พงศ�
300565 นางสาว อัญมณี ปKองกัน
300566 นางสาว จิราพรรณ วงษาสูง
300567 นาย กิตติพัชญ� คําทอง
300568 นางสาว สมใจ จั่นเพ็ช
300569 นางสาว โสภิดา ม่ันอ3วม
300570 นางสาว ปุณยวีร� ถิตย�พิพิธ
300571 นางสาว ชลลดา นามสง3า
300572 นางสาว กาญจนาภรณ� แน3นอุดร
300573 นางสาว นิชาภัทร บุญมาก
300574 นางสาว จินตหรา แสงอุไร
300575 นางสาว ฐิติมา ภูหนองโอง
300576 นางสาว นรีรัตน� สุชาตานนท�
300577 นาง อมรา แสนประสิทธิ์
300578 นางสาว มัสกานดา คอมา
300579 นางสาว ลิชาภรณ� เงินมาก
300580 นาง สุภาวิณี น0อยพลี
300581 นางสาว ศุภลักษ� วงศ�ประทุม
300582 นางสาว สริญญา พานิชย�
300583 นางสาว ธิดารัตน� หินทอง
300584 นางสาว เกษร เหระวรรณ�
300585 นางสาว พิมลพรรณ หอมมะลิ
300586 นางสาว สุกัญญา ยีหวังเจริญ
300587 นาย ชิตพงษ� จงรักษ�
300588 นางสาว นลินนิภา คุณารูป
300589 นางสาว อังศุมา แก0วสุวรรณ
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300590 นางสาว รวิวรรณ เงินทุ3ง
300591 นางสาว กรรณิการ� ใจเฉ่ือย
300592 นางสาว เพียงเพ็ญ เฟRIองฟุKง
300593 นางสาว เยาวธิดา สังข�แจ3ม
300594 นางสาว สุจิตรา จันทะเสน
300595 นางสาว เพ็ญสุดา ฮดบุญเรือง
300596 นางสาว ฐปนรรฑ� คีรีราช
300597 นางสาว นุสรา โพธิ์ศรี
300598 นางสาว สมฤทัย สายทอง
300599 นางสาว สมฤดี เงินทุ3ง
300600 นางสาว วิสา ทองคลี่
300601 นางสาว สุพัชรี สารีบุตร
300602 นางสาว นิศา บัวเผื่อน
300603 นางสาว เพ็ญวิภา เอกพงศ�
300604 นางสาว จารุดา กองศรี
300605 นางสาว กาญจนา วงศ�นาจ
300606 นางสาว วิภา คําภาบุตร
300607 นาย คณพล วิชาชูเชิด
300608 นาง ธนภรณ� จึงสมเจตไพศาล
300609 นางสาว บุษญา ท0าวคาม
300610 นางสาว กรรณิการ� แก0วดอนหัน
300611 นางสาว เจนจิรา สวัสดิพันธ�
300612 นางสาว ชนิดา ขุนทองจันทร�
300613 นาง จีรวรรณ อักษรณรงค�
300614 นางสาว ศิลาวรรณ สะตะ
300615 นางสาว เกตุวดี เรืองคํา
300616 นางสาว วีรยา ดวงคุณ
300617 นางสาว นัยทิพย� ดําดิน
300618 นาย ยุทธนา ละศรีจันทร�
300619 นางสาว พรรณธิภา ไชยกาญจน�
300620 นางสาว วันทนา แหวนวงศ�
300621 นางสาว อภิฤดี ทิพย�อินพรม
300622 นางสาว พัชรียา คงบุญวาท
300623 นางสาว ณัฐธิดา เอ่ียมอ่ิม
300624 นางสาว ภัทราวดี นิลแสง
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300625 นางสาว ณัฐมน บุญบํารุง
300626 นางสาว พรพรรณ มูลเสน
300627 นางสาว นันทิยา ชาติไทย
300628 นางสาว ชญาภา ไชยยอง
300629 นางสาว นัฐพร สายธิไชย
300630 นางสาว จริยา หมาดมีหนา
300631 นางสาว พิชญา ชาติประเสริฐ
300632 นางสาว น้ําทิพย� แสงสาร
300633 นางสาว สาวิตรี มีชัย
300634 นางสาว ศิริวรรณ แสงไชย
300635 นางสาว อรุณลักษณ� บุญยิ่ง
300636 นาง ฐานิช หิปHยะ
300637 นางสาว พศินกฤตบุญ นันทชัย
300638 นางสาว อัยซาน อาแวปูเตะ
300639 นางสาว จิราภรณ� ชวนอาจ
300640 นางสาว ชรินทร�ทิพย� เพ่ิมพูล
300641 นาย กฤษฏิ์ ใจเย็น
300642 นางสาว สุวดี นวลอนงค�
300643 นางสาว พรรษชล ธงภักด์ิ
300644 นางสาว ปาริษา จงถวิล
300645 นางสาว อุไรพร แก3นหามูล
300646 นางสาว ศรัณยา ต0ายบุญเทียม
300647 นางสาว ดุษฎีภรณ� นุ3นปล0อง
300648 นางสาว หนึ่งฤทัย สัมปุญญา
300649 นางสาว สุชาวดี ศรีขุ0ย
300650 นางสาว ภัคชาดา แย0มสาขา
300651 นางสาว พรพิมล ประทุมเทศ
300652 นางสาว รจนา รัตนมงคล
300653 นางสาว ฉลองรัตน� แจ0งพะเนียด
300654 นาย ชัยชนะ บุญทอง
300655 นางสาว มุนินทร� รู0วิชา
300656 นาย ไพรัตน� ภูพาดแร3
300657 นางสาว สุลัยณีย� คารี
300658 นางสาว ปทุมวดี ช3องพิทักษ�
300659 นางสาว พัชรินทร� สําราญเนตร
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300660 นางสาว สุธิดา พ่ึงพล
300661 นางสาว นรินทร� ปะวะเสนัง
300662 นางสาว ชนิกา พันธุ�กา
300663 นางสาว ดาวาตี แวโดะ
300664 นางสาว ปาริชาต พรหมดนตรี
300665 นางสาว ธิดารัตน� บรรจง
300666 นางสาว ชาลิดา บัวสุวรรณ
300667 นางสาว อัญชิษฐา ศิริป!ญญาประเสริฐ
300668 นางสาว กาญจนา สุพรรณา
300669 นางสาว เมวิกา ศรัทธา
300670 นางสาว เพ็ญฤดี ธรรมวาโร
300671 นางสาว ทศพร ดําดี
300672 นางสาว ศริญญา ต้ังวันเจริญ
300673 นาย ณัฐภัทร จันทร�เชาวลิตร
300674 นางสาว ปาณิสรา ศาตากร
300675 นางสาว วรีรัตน� บุญรักษา
300676 นางสาว เพชรศรินทร� วงศรี
300677 นางสาว นิตยา วานุนาม
300678 นางสาว คิริเมขล� แก0วสุโข
300679 นาย สัณห� กุลธนกาญจน�
300680 นางสาว นิภาพร ศรีครไทย
300681 นางสาว เสาวลักษณ� สระศรีสม
300682 นางสาว น้ําฝน ภูพานแดง
300683 นางสาว อรภัสร�ชญา สุขประเสริฐพิธา
300684 นางสาว พรพิมล ปานทอง
300685 นาง มาลิณี ดวงสุวรรณ�
300686 นางสาว สุจารีย� หีตช3วย
300687 นางสาว สุรัตนา โตTะสกุล
300688 นางสาว วรรธกาญจน� มณีเนตร
300689 นางสาว อชิรญา เตชะ
300690 นางสาว ปวีณา วาดี
300691 นางสาว เอมอร เหมาภากร
300692 นางสาว ศตนันทน� ศรีอิสาณ
300693 นางสาว ณัทชนก แซ3เบ0
300694 นางสาว จิราพร สุระพันธุ�
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300695 นางสาว ระเวียง ชินมิตร
300696 ว3าท่ี ร.ต. อิสดาริส วาดี
300697 นางสาว ณัชชลิดา สระมูล
300698 นางสาว ปHยนันท� เขียดน0อย
300699 นางสาว ปริณดา ปริตรวดี
300700 นางสาว สุนิสา นาคคํา
300701 นางสาว วชิราภรณ� จันทวงค�
300702 นางสาว จุรีรัตน� พันรักษา
300703 นางสาว สุธาสินี รักเอียด
300704 นางสาว ซูมีรา สาอิ
300705 นางสาว กชพร โคนาดํา
300706 นางสาว ณัฐนิชา ศรีภักดี
300707 นางสาว ณิชาภัทร นิลสลับ
300708 นางสาว ก่ิงกาญจน� ดอกพุฒซ0อน
300709 นางสาว สุทธิลักษณ� เมืองแก0ว
300710 นางสาว ไพจิตรา มาบัว
300711 นางสาว มะลิยา กองจันทร�
300712 นางสาว กอบกุล สนงูเหลือม
300713 นางสาว ป!ตติมา แซ3จิว
300714 นาย ปฏิภาณ ชาญชัยภูวดล
300715 นางสาว จารุวรรณ เจนสระน0อย
300716 นางสาว กานต�สิรี ถาคร
300717 นางสาว นิรชา จันลา
300718 นางสาว ปHยธิดา กายแก0ว
300719 นาง นภาพร จรลี
300720 นางสาว มณวิกา ช3วยชู
300721 นางสาว ปาลิตา ชูทิพย�
300722 นางสาว วิภาพร จิ๋วกาวี
300723 นางสาว มณศิกานต� ชูทิพย�
300724 นางสาว โสรยา แสงทอง
300725 นางสาว จิระธร การะเกตุ
300726 นาย เอกชัย พูลอําไพ
300727 นางสาว สรัลรัตน� บัวพันธ�
300728 นางสาว จารุวรรณ แก0วมณี
300729 นางสาว ดาริน ศรีทองธรรม
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300730 นางสาว สุรางคนา นวลทอง
300731 นางสาว เพ็ญไพลิน ภูสีเขียว
300732 นางสาว ปาริชาติ สืบสิงห�
300733 นางสาว เขมวิกา ชินายศ
300734 นางสาว ณัฐชานันท� สมบูรณ�
300735 นางสาว ธัญญ�ฐิตา จันทร�สุริยะ
300736 นางสาว ฐิตาภรณ� ขัติยะ
300737 นางสาว จินตรา ทุมกํ่า
300738 นาย จิรายุทธ มีผล
300739 นางสาว ชนากานต� คําเมรี
300740 นางสาว วนัชภรณ� เถาวัลย�
300741 นางสาว กาญจนา สิงห�สุระ
300742 นางสาว ฐิตาภรณ� เอ่ียมสะอาด
300743 นางสาว ชนิดา มูลแสง
300744 นาย ศฐาพงศ� บ0านมอญ
300745 นางสาว ลักษิกา รัศมีอักษรสกุล
300746 นางสาว กนกพร ศรทรง
300747 นาย วัชรินทร� กลับทับลังค�
300748 นางสาว พิมพ�ปวีณ� วงษ�คําหาญ
300749 นาย จอมกฤษณ� สิมรักแก0ว
300750 นางสาว กัณธมาศ กอสุวรรณ
300751 นางสาว โยธนัฏ วินิจผล
300752 นางสาว อานีตา อาแซบากา
300753 นางสาว วรรณวิสา เนตรอนงค�
300754 นางสาว นุสบา สาระรัตน�
300755 นางสาว ศิริลักษณ� เกตุทิม
300756 นางสาว ณัฐการณ� รักนิยม
300757 นางสาว สุรภี กวงใหม
300758 นางสาว ดลญา ทาขัด
300759 นางสาว ภัทร�ปรียา จันทร�เดชรัตน�
300760 นางสาว สุภัชชา ขุนฤทธิ์
300761 นาย กิตติชัย พ่ึงอินทร�
300762 นางสาว ณัฐนิชา ศรีสงกรานต�
300763 นางสาว ชลิตา หลักทองคํา
300764 นางสาว อภิชาดา สุขแดง
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300765 นางสาว อารดา วุฒิการณ�
300766 นางสาว จิรารัตน� ชูวงศ�
300767 นางสาว ฑิฆัมภรณ� ฉายแสงจันทร�
300768 นางสาว นัชฎา เจริญผล
300769 นางสาว วัลย�ณี ช3วยบํารุง
300770 นาย กัญจภพ แสงเดือน
300771 นางสาว สุกัญญา บุญมี
300772 นางสาว ปาริชาติ สุขอัมพร
300773 นางสาว ปHยะนันท� เปลี่ยนวงศ�เช0า
300774 นางสาว อมรรัตน� ดวงคํา
300775 นางสาว ขวัญสุดา มุ3งเข่ืองกลาง
300776 นางสาว ธัญลักษณ� ยมพิมาย
300777 นางสาว เจตศุภา ศรีเมฆ
300778 นางสาว สมฤดี สุขช3วย
300779 นางสาว วิสุภา มาดีประเสริฐ
300780 นาย เพทาย ทิพย�พิมล
300781 นางสาว นาถฐิกา รัตนเดชาศิริ
300782 นางสาว ฐิติพร ธนาเสถียร
300783 นางสาว ป!ณณภัสร� เหล3าโก0ก
300784 นางสาว พรธิมล บุญศรี
300785 นางสาว กนกวรรณ บุญศรี
300786 นางสาว ณัฐนิชา ลือตาล
300787 นางสาว วิทัยรัตน� บัวทอง
300788 นาย ธีรยุทธ ขําวุฒิ
300789 นางสาว ธนพร งามสว3างรุ3งโรจน�
300790 นางสาว สิริรัตน� ภู3ห0อย
300791 นางสาว ปรียานาถ เต3ารั้ง
300792 นางสาว นราภรณ� อ3อนลมูล
300793 นางสาว กัญญา สว3างแจ0ง
300794 นางสาว นิภาพันธ� ฐานวงค�
300795 นางสาว สุณัฏฐา อัฐนาค
300796 นางสาว สินีนาถ จิตต�เจริญ
300797 นางสาว รําพึง รู0บุญ
300798 นางสาว ชไมพร ห0าวหาญ
300799 นางสาว ปูชนีย� ชูช3วย
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300800 นางสาว ปHยนาถ ชูช3วย
300801 นางสาว ศศิธร โขรัมย�
300802 นางสาว ศิริพร พลีพรม
300803 นางสาว ณปภัช พรมมินทร�
300804 นาย ณรงค�ชัย วิเศษรักสกุล
300805 นางสาว ทิพวรรณ อินทวงศ�
300806 นาง สุกัญญา วสยางกูร
300807 นางสาว ศิริประภา บุตรดี
300808 นางสาว ดรุณี รูปเหลี่ยม
300809 นางสาว สุพัตรา ประเสริฐสังข�
300810 นางสาว นิศาชล เศรษฐเจริญกุล
300811 นางสาว ยุวดี ศรีสวัสด์ิ
300812 นาย พิงคนคร กังไพบูลย�
300813 นางสาว เสาวภา ประทับกอง
300814 นางสาว ปวีณา คําแหงพล
300815 นางสาว จริยา ชุมขันธ�
300816 นางสาว อัญชลี สุระดม
300817 นางสาว เมริสา โยมงาม
300818 นางสาว สุภาภรณ� คุยบุตร
300819 นางสาว นันทกานต� ซุยสกุล
300820 นาง สายพิณ พรสันติสกุลชัย
300821 นางสาว ฟาสณีย� บาเกาะ
300822 นางสาว น้ําทิพย� รอดทอง
300823 นางสาว นุชจรี หอมสมบัติ
300824 นางสาว ปาริษา ศรีเทียมเงิน
300825 นางสาว นุชวรา ปวงอินชัย
300826 นางสาว นันทวัน หาปูทน
300827 นางสาว กรรณิกา จันทะมัน
300828 นางสาว กัญจนา ศรีภัททิยกุล
300829 นางสาว สาวิตรี เท่ียงตรง
300830 นาง พัชรมนต� ต3อสกุล
300831 นางสาว สุมลฑา นามเย็น
300832 นางสาว แคทรียา เรืองเจริญ
300833 นางสาว อรอนงค� พรหมทอง
300834 นางสาว อมรรัตน� เตจTะสุวรรณ�
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300835 นางสาว มลฤดี พวงยอด
300836 นางสาว ศศิธร ไชยพงศ�
300837 นางสาว ศุภัสสร จงราช
300838 นางสาว เพ็ญพยอม ถิตย�สวาท
300839 นางสาว ขวัญใจ หม่ืนขัน
300840 นางสาว กิตติมา วรรณโสภณ
300841 นาย ศิวดลย� กองมิตรชัย
300842 นางสาว เปรมนิกา อภิรัตน�มนตรี
300843 นางสาว โชติกา สอนสระเกษ
300844 นางสาว กนกวรรณ อุทาทิพย�
300845 นางสาว สร0อยฟKา ทองคําโฮ0ง
300846 นางสาว สุภานาถ กาญจนสมบัติ
300847 นางสาว ประนัดดา นันทา
300848 นาง สุภาวดี ภารังกูล
300849 นางสาว อัญชลิกา เถาว�พันธ�
300850 นางสาว นิยาภา วรดี
300851 นางสาว จิรวัฒน� เตียทวิสุทธิ์
300852 นางสาว ดวงกมล แปKนนางรอง
300853 นางสาว ทิพรัตน� ทัดเทียม
300854 นางสาว บุญาพร กลางพิมาย
300855 นางสาว ศิริรัตน� สุดสวาสด์ิ
300856 นางสาว วิภาวี คําดิบ
300857 นางสาว ทิพย�ทิวา ศรีบุญเลิศ
300858 นาง อัญชรีพร ทองกลิ่น
300859 นาง กมลวรรณ ควรรณสุ
300860 นางสาว ณฐวงศ� สุกสัก
300861 นางสาว กัลยาณ�พร วิญญาณ
300862 นางสาว อรอนงค� วงค�จันดี
300863 นางสาว จันทร�เพ็ญ เราเท3า
300864 นางสาว พรรณนิภา ทองวิเชียร
300865 นางสาว เด3นนภา จันทรส
300866 นางสาว กรรณิกา เอกสุข
300867 นางสาว ธัญพร สุขประจํา
300868 นางสาว รัชฎาพร ครองแก0ว
300869 นางสาว นฤมล ศรีสมพจน�
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300870 นางสาว อภิรดี ช0อนทอง
300871 นางสาว ศศิมา ขาวรมย�
300872 นาง โสภิดา หงษ�เวียงจันทร�
300873 นางสาว ศุภกาญจน� ไม0แก3นจันทร�
300874 นางสาว ธริษตรี ขวัญศรี
300875 นางสาว รุ3งนภา มางาม
300876 นาย ชัยวิวัฒน� ผสม
300877 นางสาว ธิดารัตน� แมรอ
300878 นางสาว สมใจ กาฬษร
300879 นางสาว ประพิม วรรณะ
300880 นางสาว นะรัตน�ชะรา เหล็กอ3อน
300881 นางสาว จินตนา สุขผล
300882 นางสาว ภัทรานิษฐ� บุญคํา
300883 นาง วิมล แก0วสีนวล
300884 นาย รุจิโรจน� ซารัมย�
300885 นางสาว ชนันพร ทองสุขนอก
300886 นางสาว วิชชุดา จันทร�ขาว
300887 นางสาว ภวนันทร� วงศ�อินทร�
300888 นางสาว ไพลิน สําราญวงค�
300889 นางสาว นริศรา นามเหลา
300890 นางสาว ฐิติพร ศรีเงินทรัพย�
300891 นาง สุวิมล โพธิ์วงษ�
300892 นางสาว พีรพร จรุงชัยศรี
300893 นางสาว ธารินี โสลิกี
300894 นางสาว สุนันทา เจริญฉํ่า
300895 นางสาว จิรานันต� พงศ�นราทิพย�
300896 นางสาว ปฎิมากรณ� จันทร�แก0ว
300897 นาง สุรีพร เกตุแก0ว
300898 นางสาว มัตติกา ทัศน�จันดา
300899 นางสาว กามารียะห� โมง
300900 นางสาว ศุภลักษณ� อุทธศรี
300901 นางสาว อารยา ลิ้มศรีพนากร
300902 นางสาว อิษฎา วิโรจนุปถัมภ�
300903 นาง สุนิสา สิฏฐกุล
300904 นางสาว ณัฐกานต� สุทําแปง
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300905 นางสาว ปาณิสรา แก0วใจดี
300906 นางสาว รัตมา ยูโซTะ
300907 นางสาว ศิริลักษณ� มะลิลา
300908 นางสาว ตวงพร ชูแก0ว
300909 นางสาว สุดารัตน� รักเกิด
300910 นางสาว ชนันภรณ� ชมพุฒ
300911 นาย กําชัย ชูแก0ว
300912 นางสาว สมฤดี เกตุปาน
300913 นางสาว หนึ่งฤทัย จงไกรจักร�
300914 นางสาว เกศนีย� ศรีหิรัญ
300915 นางสาว ศิริวิภา เปลี่ยนสาย
300916 นางสาว ศรีไพร บุรพจิตร�
300917 นางสาว ม่ิงขวัญ รักสม
300918 นาง พัชรมณฑ� ศิวะพิรุฬห�เทพ
300919 นางสาว ญาณี อมรขจรเดช
300920 นางสาว จันทร�เพ็ญ เถียรทองศรี
300921 นางสาว รัตนา อุสหกรรม
300922 นางสาว ปHยนุช บุญยะวันตัง
300923 นาง สุจิน เกริกชัยวัน
300924 นางสาว นิษา ศรีอาวุธ
300925 นางสาว นิชนิชา สร0อยทอง
300926 นางสาว อุรารัตน� สายใจ
300927 นาง วิภาดา ซ่ึงรัมย�
300928 นางสาว อนุสรณ� วินทะชัย
300929 นางสาว ยุธิดา บุตรธนู
300930 นาย วริทธิ์นันท� บุญลอย
300931 นางสาว วริฤฐา บุญทนาวงค�
300932 นางสาว เกศินี ศรีบุตร
300933 นางสาว น้ําฝน โพธิแสวง
300934 นางสาว พัชรกาญจน� สมรรถการ
300935 นางสาว กนกวรรณ คําสอาด
300936 นาย จเร พระอภัย
300937 นาง จรรยารัตน� เท3งวา
300938 นางสาว สายสมร ฐาตุจิรางค�กุล
300939 นางสาว ศุภาพิชญ� มีอาหาร
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300940 นางสาว สุภัค แห0วเพ็ชร
300941 นางสาว กนกวรรณ ชูดละออง
300942 นางสาว กัลยา หัวนา
300943 นางสาว ศิริวรรณ สืบสงัด
300944 นางสาว ณัฐณิชา กีบุญมี
300945 นางสาว กัญญา สาระสุข
300946 นางสาว ศรันดา กรุดปทุม
300947 นางสาว รอกีเยTาะ เจTะแว
300948 นางสาว ธารารัตน� พูลสมบัติ
300949 นางสาว ซีตีรอกียะห� มามะ
300950 นางสาว พัชราภรณ� โลกคําลือ
300951 นางสาว จุฑามาศ แซ3ฉ่ัว
300952 นางสาว อรพรรณ แซ3ฉ่ัว
300953 นางสาว มณฑิตา กองรัมย�
300954 นางสาว อรุณรัตน� สมบูรณ�บดีบุตร
300955 นางสาว ณัฐธิดา เพชรเอกอําไพ
300956 นางสาว มนัสนันท� หงษ�สําโรง
300957 นาย คุณานนต� จันทร�ภูมิ
300958 นางสาว นิภาภรณ� มาวขุนทด
300959 นางสาว ศิริลักษณ� กงนกขุ0ม
300960 นาง พิสมัย แดงศักดิX
300961 นางสาว อรษา ห3อนาค
300962 นางสาว จุฑามาศ สุดจิต
300963 นางสาว สุดารัตน� หาทรัพย�
300964 นางสาว ศิริกุล ขยันงาน
300965 นาย ประณต แสงไพบูลย�
300966 นางสาว นิชาภา จันทร�หอม
300967 นางสาว มธุรส เชียงคํา
300968 นาง มธุรส ชูวนัส
300969 นางสาว พีรพัทธ� ขุนอําไพ
300970 นางสาว ปรารถนา ปKอมสกุล
300971 นางสาว น้ํามนต� ผึ้งบริบูรณ�
300972 นางสาว เนตรนภา ปHกกํ่า
300973 นางสาว ศิริพร บุญยัสสะ
300974 นางสาว ปวีณา บุญมี
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300975 นางสาว ภัคชนิตา อนุจันทร�
300976 นางสาว แสนรัก กาบกลาง
300977 นางสาว ธัญพร ศรีอินทร�จันทร�
300978 นางสาว อทิตยา จันทรพล
300979 นางสาว อนิลธิตา วัตถุสินธุ�
300980 นางสาว อัฉราพรรณ คาดสนิท
300981 นางสาว วรรยา ภารจรัส
300982 นางสาว จีระนัน นามเสาร�
300983 นางสาว ธัญภสร งามวิริยะวงศ�
300984 นางสาว ฉัตรลดา เลี่ยมสกุล
300985 นางสาว กชกร นุชพุ3ม
300986 นางสาว ปวีย�รัฐฐา ภูสีฤทธิ์
300987 นางสาว เปรมฤดี ม่ิงชัย
300988 นางสาว สมฤดี คล0ายขยาย
300989 นางสาว เพชรนารา สนธิโพธิ์
300990 นางสาว แววนภา คําเสียง
300991 นาย โกศล ผดุงภักด์ิ
300992 นางสาว กนกนาถ ศรีกาญจน�
300993 นางสาว กชกร แสนโสม
300994 นางสาว เนตรสกาว จันทองแท0
300995 นางสาว กัญจนาพร มิตพะมา
300996 นางสาว อริสา เหลาคํา
300997 นางสาว ปรียานุช บัวหอม
300998 นางสาว ศิราภา อินทรพานิชย�
300999 นาง ธีรารัตน� จันศรีระมี
301000 นางสาว พิกุล นันทะมาตร
301001 นางสาว ชนิดา จําปา
301002 นางสาว ญดา อินทผลัญ
301003 นางสาว สุวรรณี พรมเวียง
301004 นางสาว อัญชิษฐา สระแก0ว
301005 นางสาว สุพัตรา แสนสุข
301006 นางสาว พรทิพย� ชลสิริโชคอุดม
301007 นาง มัญฐหทัย จุลลา
301008 นาย วีรวุฒิ อุดมเทอดสกุล
301009 นางสาว นิศาชล เต็มแก0ว
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301010 นางสาว จิราภา มาสุวรรณ
301011 นางสาว วชิราภรณ� กุลวงค�
301012 นางสาว สุทธญาณ� สืบสายดี
301013 นางสาว ชลทิชา เต็มแก0ว
301014 นางสาว ทิพย�ทิวา สุวรรณเพชร
301015 นางสาว ฐิรนันท� วิเศษดอนหวาย
301016 นางสาว ณัฐธิดา สุขวิทย�
301017 นางสาว ธนัชพร เสนา
301018 นางสาว ประภาวรรณ บุญช3วย
301019 นางสาว จุฬาลักษณ� ศรีทิพย�
301020 นางสาว อัญชลี คร0ามฉนวน
301021 นางสาว อัญชิสา ตันสันเทียะ
301022 นางสาว มลิกา แดงบํารุง
301023 นางสาว ชัชชฎา บัวคลี่
301024 นางสาว วิภารัตน� ไม0อ3อนดี
301025 นางสาว ลลิตา สนธิ
301026 นางสาว ชลันดา รักษาวงศ�
301027 นางสาว ธัญพร บัวดี
301028 นาง นุชจริน เสริมสวัสด์ิ
301029 นางสาว จุฑารัตน� แก0วช3วย
301030 นางสาว นงลักษณ� รัศมี
301031 นางสาว เสาวลักษณ� อินทโชติ
301032 นางสาว ตะวัน รักนุกูล
301033 นางสาว ธมลวรรณ วงษ�ภูธร
301034 นางสาว ประวีณา สมศรี
301035 นางสาว วิวิศนา มากคงแก0ว
301036 นางสาว สุธีรา วัฒนา
301037 นางสาว นันท�นภัส ทาวี
301038 นางสาว นพลักษณ� อามิตร
301039 นางสาว นุชรี คุ0มนุช
301040 นาย สิทธินนท� ปHนทรายมูล
301041 นางสาว กัณณิกา ภัทรกุลอมร
301042 นางสาว สุภัทรา พุ3มพวง
301043 นางสาว จิตตา ธรรมวงค�
301044 นางสาว อรวรรณ โตสุขศรี
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301045 นางสาว สาวิตรี พูนมาก
301046 นางสาว นงคราญ สีหานาม
301047 นาง ซูซาน3า ยุมคุณ
301048 นางสาว ไพลิน จงมงคลเสถียร
301049 นางสาว สลามTะ เจTะงTะ
301050 นางสาว ชฎาพร โพธิมน
301051 นางสาว ป!ทมพร โพธิ์สุรินทร�
301052 นาย พงศกร ขวัญมา
301053 นางสาว ฌานิกา วิสุทธิชาติธาดา
301054 นาง ณัฐธิชา ตันดิลกตระกูล
301055 นาง สุมาลี ศรีลาชัย
301056 นางสาว ฐานิตร� อโนทัยสินทวี
301057 นางสาว อุบลรัตน� ชยุติมา
301058 นางสาว หทัยกานต� ทองสวัสด์ิ
301059 นางสาว ธิพาภรณ� ไตรสุธา
301060 นางสาว ปลัดดา ศักด์ิสุเวชสกุล
301061 นางสาว จําปN คําหอมกุล
301062 นาง นฤมล แดงประเสริฐกุล
301063 นางสาว ภัทรวดี มณีกาศ
301064 นางสาว รัชดา อารีเอ้ือ
301065 นางสาว รัชนก ไกยะฝYาย
301066 นางสาว กมลฉัตร ทวีโคตร
301067 นางสาว อรทัย เทือกท0าว
301068 นางสาว อธิษฐาน เพ่ิมยินดี
301069 นางสาว ณัฐกานต� มีสุข
301070 นางสาว ขนิษฐา ปานประโคน
301071 นาย นรง พรหมทอง
301072 นาง คัทรินทร� สีหาบุตร
301073 นางสาว สุกัญญา ทองทากาศ
301074 นางสาว ภณิศชญา บุญตา
301075 นางสาว เนตรชนก ตันศิริทรัพย�
301076 นางสาว ศศิรินทรา เทศเกตุ
301077 นางสาว ภรณ�ทิพย� ภูป!ญญา
301078 นางสาว ญานิสา ชิณวงค�
301079 นาง อรพรรณ ชูแดง
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301080 นางสาว วรรณี เสนาทอง
301081 นางสาว ชลลดา อ่ิมเหว3า
301082 นางสาว กัญญาลักษณ� สุขพันธ�
301083 นาย วัชรพงษ� นาถมทอง
301084 นางสาว ณัฐชา วินิจวรกุล
301085 นางสาว ศันสนีย� หนูน้ํา
301086 นางสาว นภัฎ ตันประเสริฐ
301087 นางสาว ปภัฎชมณ การถวิล
301088 นางสาว วนิดา อินทร
301089 นางสาว ฐิตาภรณ� แสนสุพันธ�
301090 นางสาว อภัทสร จุกกระโทก
301091 นาย ธนาวุฒิ ฝากกิจ
301092 นางสาว ปาลิกา เกิดศิริ
301093 นางสาว พักตร�พิไล แก0วกัลยา
301094 นางสาว ธิดารัตน� บุญเกิด
301095 นางสาว นภาพร ทองบุญ
301096 ว3าท่ี ร.ต.หญิง วัลภา ธรฤทธิ์
301097 นางสาว นันธการณ� ยืนยง
301098 นางสาว ประดับฤดี หมวกมา
301099 นางสาว ภัทรธมน แสงอรุณ
301100 นาง รัตนาภรณ� ทองดี
301101 นางสาว วนิดา ดากะวงศ�
301102 นาง เพ็ญนภา สาริสุข
301103 นางสาว ศศิวิมล ศรีประจันทร�
301104 นางสาว อัญณิตา จาอินตTะ
301105 นาย ภูริเดช จํานงกุล
301106 นาย คัมภีร� เพชรคง
301107 นางสาว กานต�รวี อาภาขจร
301108 นางสาว ชิราพรรณ อาจชมภู
301109 นางสาว ภัสณิชา สิงหกุล
301110 นางสาว จันฉาย แซ3ตั้ง
301111 นางสาว อารียา มีชัย
301112 นางสาว เจนจิรา สุขเสริม
301113 นางสาว สุพัตรา ทวีสุข
301114 นางสาว พรญ3า ผลดี
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301115 นางสาว ลัดดาวัลย� สีลานนท�
301116 นางสาว ภัควลัญชญ� สุวรรณธาดา
301117 นางสาว จามจุรี ชาธิพา
301118 นางสาว ชมพูนิกข� สิทธิวงค�
301119 นาย ธนา ขิขุนทด
301120 นาย กฤษฎา นันตTะแก0ว
301121 นาย พงษ�ศักด์ิ จริยะคุณอนันต�
301122 นางสาว พัชริดา ลาระบุตร
301123 นางสาว ณัฐฐิชา วันคํา
301124 นางสาว ศุภลักษณ� อาจหาญ
301125 นางสาว จริยา ภาคพิชัย
301126 นางสาว จุฑามาศ ทองกัลยา
301127 นางสาว นูรียะห� ซา
301128 นางสาว พิรุณขวัญ หงส�สิริรัตน�
301129 นางสาว นิรัตติยา หะยียามา
301130 นางสาว เมตตา คชสาร
301131 นางสาว จุฑารัตน� ยุทธ�ธนอุดม
301132 นาง ยามีละ โตะเฮง
301133 นางสาว ป!ทมา เพ็ชรนุ0ย
301134 นาง สมถวิล ศิลประเสริฐ
301135 นางสาว โสรยา อุทธิสินธุ�
301136 นางสาว ภคอร ไกรพัฒน�
301137 นางสาว กานดา เรืองกรุณา
301138 นางสาว นิตยา อุดมผล
301139 นางสาว ฟาติน แวกะจิ
301140 นางสาว ณิชารีย� คําคุณ
301141 นางสาว ภรวี พวงสุวรรณ
301142 ว3าท่ีร0อยตรีหญิง วาสนา เภอเกลี้ยง
301143 นางสาว วิชุดา มโนรถประดิษฐ
301144 นางสาว กนกวรรณ ศิริโนนรัง
301145 นางสาว ภัทรชนก แซ3ตั๋น
301146 นางสาว วรรณรัตน� ไทรท0วม
301147 นางสาว ปรียาภรณ� ขัติมงคล
301148 นางสาว วิภารัตน� แสนพันธ�
301149 นางสาว ปุณณ�ลภัส คําอินทร�
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301150 นางสาว นลินี จุลสุคต
301151 นางสาว กชพรรณ ชาคาร
301152 นางสาว นัทรียา สุทา
301153 นางสาว ปานนภา ปานคล้ํา
301154 นางสาว ปณาลี ไชยศรี
301155 นางสาว ดวงพร วงหาญ
301156 นาย เดชาพล สังขตะอําพน
301157 นางสาว สุธรรมา สุขสุแดน
301158 นาย กิตติพงษ� ชังเก
301159 นางสาว เขมลิตา จรูญแสง
301160 นางสาว นิตยา อินไหม
301161 นางสาว สุจิตราภรณ� ศรีจันทร�
301162 นางสาว หิรัญญา ปHIนสอน
301163 นางสาว ปาณิสรา พรมลี
301164 นางสาว รมิตา บรรจง
301165 นางสาว รัชชวรรณ� ศรีบวรเศรษฐ�
301166 นางสาว ศวิตา บุญรัตน�
301167 นางสาว ศุทธินี สมบูรณ�
301168 นาง จิรวดี พูลทรัพย�
301169 นางสาว ฐิติญา แก3นของ
301170 นางสาว กฤษดา เพชรภักดี
301171 นางสาว วิลาวัลย� บุญสิมมา
301172 นางสาว เกศริน โหมดเทศ
301173 นางสาว นูรุลวาฮีดา รอนิง
301174 นางสาว กฤติยา ราชเล็ก
301175 นาง อรวรรณ วันชะเอม
301176 นางสาว ณัฐพร บุญแทน
301177 นางสาว กมลวรรณ จันทระ
301178 นางสาว วันดี บัวแก0ว
301179 นางสาว ธัญญพัทธ� ธวัฒน�สิทธิภูมิ
301180 นางสาว เขมจิรา พิลาธรรม
301181 นางสาว เมธาพร อุปแก0ว
301182 นางสาว อะสะพฎี ทุมลา
301183 นางสาว เสาวนีย� แสงด0วง
301184 นาง สุธาสินี ดวงภักดี
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301185 นาง วิภาณี สุขเอียด
301186 นางสาว มาณีรัตน� พันธุ�ตัน
301187 นาย จรัสรวี ศรีสว3าง
301188 นางสาว อนุธิดา นฤชัย
301189 นางสาว ชญาภา คําแก0ว
301190 นางสาว นาริสสา สุขสะอาด
301191 นาย พีรภัทร สุดาจันทร�
301192 นางสาว นริศรา จันทาพูน
301193 นางสาว ชณิภา ตันบํารุง
301194 นางสาว สุภาวดี สุวรรณรัตน�
301195 นางสาว นิภาพร มะโนวรรณ
301196 นางสาว อุษณีภรณ� พลโดด
301197 นางสาว ณัฐวีร� พร0อมจะบก
301198 นางสาว วราภรณ� รักไร3
301199 นางสาว ภัททิยา เพ็งประไพ
301200 นางสาว ศิรินาขวัญ ขุริมนต�
301201 นางสาว อารี สาระทํา
301202 นางสาว ภาณีรัชฎ� แซ3เฮง
301203 นางสาว สุภาพร สาระทํา
301204 นางสาว กาญจน�สิตา โชติสันติธนากุล
301205 นางสาว น้ําหวาน เกษทองมา
301206 นางสาว สุทัศณีย� แก0วพนม
301207 นาง อาพีดา มีมอง
301208 นางสาว บัญชุสา แทนหนู
301209 นางสาว ธาราพร นพภากูล
301210 นางสาว ซากีนา ดอเลTาะ
301211 นางสาว พัชราวรรณ ชัยโยง
301212 นางสาว จารุวรรณ วิจิตรสมบัติ
301213 นางสาว พิมผกา เมืองมา
301214 นางสาว มยุรี กาลจักร�
301215 นางสาว รอฮีมะห� โตะลู
301216 นางสาว อรนุช กันพนม
301217 นางสาว กชกร ไชยเฮือง
301218 นางสาว พัฒน�นรี พัสสร
301219 นางสาว ป!ทมาพร ทิพย�รัตน�
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301220 นางสาว อุไลวรรณ จันทะจิต
301221 นางสาว กฤษฎาภรณ� มาซา
301222 นางสาว พิชญา จินาคํา
301223 นางสาว อริสรา ธนภาวัฒน�
301224 นาง ระพีพรรณ ชุมวงศ�
301225 นางสาว ไอลดา อู3เงิน
301226 นางสาว ณัฐพิมล โมสิกะ
301227 นางสาว โชติกา แก0วเมฆ
301228 นางสาว พัชราพรรณ แช3มสวัสด์ิ
301229 นางสาว กาญจนี ปานอ่ิม
301230 นางสาว สุพันธ�ษา พงษ�อุบล
301231 นาง สิริยากร พลสุภาพ
301232 นาย มนัสพงษ� สุปHนะวงศ�
301233 นางสาว กมลวรรณ เวหนะรัตน�
301234 ว3าท่ี ร.ต.หญิง นัฐชานันท� ศิริวัฒนบริกุล
301235 นางสาว รัตติกาล สนองค�
301236 นางสาว นิศารัตน� พลโต
301237 นางสาว กชามาส มีทองแสน
301238 นางสาว กัญจน�ณัฏ บุญธรรมา
301239 นางสาว เมธินี ถาวร
301240 นางสาว วีรารินทร� สายสุพรรณ�
301241 นางสาว รัตนาภรณ� ดํานุ3ม
301242 นางสาว ปานรดา สารชมภู
301243 นาง ฉวีวรรณ แก3นเกษ
301244 นาย ปวีณ�กร ป!ดถานัง
301245 นางสาว กฤตยา ผิวอ3อน
301246 นางสาว เสาวรส พ3วงพานทอง
301247 นางสาว นภสร บัวน0อย
301248 นางสาว วรางคนาง แก3นทิพย�
301249 นางสาว มัลลิกา บุญขะจาย
301250 นางสาว มาริสา ฤทธิรงค�
301251 นางสาว ชนิตา ราชเทวินทร�
301252 นางสาว ภควรรณ แย0มโสภี
301253 นางสาว เนตรชนก แก0วมา
301254 นางสาว เอริน นาละกา
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301255 นาย ฐาปณัฐ โสภา
301256 นางสาว จิราภรณ� ชุมภูวัน
301257 นางสาว ศรัญญา ปKองเรือ
301258 นาง จุฑามาศ กาจารี
301259 นางสาว ณัฐธยาน� ทัดช3อม3วง
301260 นางสาว อัจฉรา พันธุ�แสน
301261 นางสาว สรวรรณ ลาภเจือจันทร�
301262 นาย ธรรมปพน พุทธคํา
301263 นางสาว ธนพร วังศรี
301264 นางสาว วนิดา ศิลชาติ
301265 นางสาว ขวัญฤทัย สมพันธ�
301266 นางสาว อรทัย โยศักด์ิ
301267 นางสาว กรภัทร ลาวเฉียง
301268 นางสาว กุลธิดา มาลัยเเก0ว
301269 นางสาว เบญญาภา นามบุญลา
301270 นางสาว กาญจนา บุญรังษี
301271 นางสาว เกศกนก อินทรนิมิตร
301272 นางสาว ฟารีซา ลีลาอมรเดช
301273 นางสาว จันทร�จิรา นาวารี
301274 นางสาว นุสรา ดอคอ
301275 นางสาว เมธปHยา มูลแก0ว
301276 นางสาว ชณัฐกานต� ม3วงเงิน
301277 นางสาว สุนิษา จันทร�สังข�
301278 นางสาว ฉัตรอุมา ปรีดาพันธุ�
301279 นางสาว หนึ่งวิมล ทองนันชัย
301280 นางสาว ณัฐธยาน� สาสนาม
301281 นางสาว สรัญญา รอดพานิช
301282 นางสาว รัตนา บุญสง3า
301283 นางสาว สโรชา ต๊ิบถาวงศ�
301284 นางสาว พัชราพร ศรศิลป
301285 นางสาว สุภรัตน� ชนะศรี
301286 นางสาว สใบทิพย� เหลือสืบชาติ
301287 นางสาว เพ็ญวรรณ ทองแดง
301288 นางสาว นฤมล จ3าขว0าง
301289 นางสาว ชุติมา อิสระพานิช
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301290 นางสาว เนตรนภา รักด0วง
301291 นาย กฤชนนท� พรมมาดวง
301292 นางสาว นภาศิริ บริคุธ
301293 นางสาว รัก ประตังถาเน
301294 นางสาว ปพิชญา จารุภูมิ
301295 นางสาว บุษกร บรรจงรัตน�
301296 นางสาว นารีรัตน� ธิรินทอง
301297 นางสาว จันทิมา นวลหนู
301298 นางสาว อัญชนา ดีป!ญญา
301299 นางสาว ปาริฉัตต� เกชุน
301300 นางสาว อมรรัตน� โคบุตร�
301301 นาง สุภาพร ทองแบน
301302 นางสาว ณัฐธนภัทร� บัวตูม
301303 นางสาว ชัชชญา คชภักดี
301304 นางสาว อุมาพร คําลาย
301305 นางสาว วาสนา งอนภูเขียว
301306 นางสาว วันสา หิรัญภาษณ�
301307 นางสาว จารุนิภา นิลสุข
301308 นางสาว วารุณี วงษ�นิคม
301309 นางสาว ธัญชนก พูลทรัพย�
301310 นาย ณัฐพงษ� มะลิวัลย�
301311 นางสาว สุรีพร ทองอ3อน
301312 นางสาว คณิศร พันธุ�อินทร�
301313 นางสาว กมลชนก ละอองพันธ�
301314 นางสาว พรสิริ ทรัพย�เมฆ
301315 นางสาว สุจิตรา กิจวนา
301316 นางสาว ธัญญารัตน� สังวาลย�เงิน
301317 นางสาว อทิตยา โคตรชมภู
301318 นาง อายซาห� เจะนะ
301319 นาง พารีดะห� สะอุ
301320 นาย วุฒิพงศ� ยิ้มโกศล
301321 นางสาว ชุดาพร ภู3แก0ว
301322 นางสาว ปNยานุช เขตนิมิตร
301323 นางสาว พวงเพ็ญ แสงทอง
301324 นางสาว กัญญารัตน� คงปราณ
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301325 นางสาว รสรินทร� อุชุภาพ
301326 นาง รัตนา จันทวงค�
301327 นางสาว ศศิมา แสงอาวุธ
301328 นางสาว ช3อผกา ดาบสีพาย
301329 นางสาว รุ3งเรือง ดาบชัย
301330 นางสาว อุษา พลอยสุกใส
301331 นางสาว ศรีวรรณา ป!ญญาจีน
301332 นางสาว พรจิรา ทวีปวรกุล
301333 นางสาว อรณิชา สุทิน
301334 นางสาว ปุณยนุช คํามา
301335 นางสาว มนสิชา จันทกาญจน�
301336 นางสาว ดารารัตน� เขียวเกิด
301337 นาง สุภาวดี กุลเกล0า
301338 นางสาว รังสิยา นรินทร�นอก
301339 นาย ณัฐนนท� สุทธิธรรม
301340 นางสาว จินดารัตน� ดําทอง
301341 นางสาว นัฐพร บุญเพ็ง
301342 นางสาว จิราภรณ� แสงเขียว
301343 นางสาว สุชาดา สุริยะ
301344 นางสาว ปภาวรินท� เงินเมือง
301345 นางสาว ศิริญญา มณีสวัสด์ิ
301346 นางสาว นฤมล ต้ันธนาภูวนัตถ�
301347 นางสาว วิจิตรา โทลา
301348 นางสาว จุฑาทิพย� สุพรรณทัสน�
301349 นางสาว ยุภาพร จันทร�เขียว
301350 นาย ณัฐวิทย� รักธง
301351 นาง ยาลีนา สุยะตา
301352 นางสาว พณัชฎา ภูแสงสี
301353 นางสาว ศิริลักษณ� เสาม่ัน
301354 นางสาว พรนภา นิ่มเจริญศักด์ิ
301355 นางสาว วรรณิษา บรรเทิงใจ
301356 นางสาว กันต�กนิษฐ� ธนปริวรรตกุล
301357 นางสาว ปาณิสรา ยะธา
301358 นางสาว กันธิชา นพรัตน�
301359 นางสาว เหมือนฝ!น ธนปริวรรตกุล
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301360 นาย คมต�สูง วีรยุทธกําจร
301361 นาย ณัฐ โพธิ์จันทร�
301362 นางสาว พรหมภัสสร อุดกันทา
301363 นางสาว ศิริพร เวชรังษี
301364 นาย เอกชัย เนียมพรมลี
301365 นางสาว พัชราวรรณ ธนะโภค
301366 นางสาว อัญชลี ใหม3อารินทร�
301367 นาง นิลเนตร แก0วบุดดา
301368 นางสาว บุญชิต ไชยมาศ
301369 นางสาว จันทร�ทิพย� บุตรโยจันโท
301370 นางสาว เนตรชนก บรรณาลัย
301371 นางสาว จันทร�นิภา ทองจันทร�
301372 นางสาว อัญญาภรณ� กลับกังวาล
301373 นางสาว สุจิณณา จําเริญ
301374 นางสาว สาวิณี ประสานพันธ�
301375 นางสาว เกษราภรณ� เรืองต้ือ
301376 นางสาว หนึ่งฤทัย ทองจันทร�
301377 นางสาว จิราพร ชิวขุนทด
301378 นางสาว ยุวลี มุ0งทอง
301379 นางสาว ขวัญชนก พุ3มพวง
301380 นางสาว กมลวรรณ หัสบงกต
301381 นาย วรรธนัย ผาใหญ3
301382 นางสาว กณิกนันต� เลื่อนแก0ว
301383 นางสาว ชฎิลภัสสร อภิรมย�สุขสันต�
301384 นางสาว สุมิตา อภิสิทธิศักด์ิ
301385 นางสาว ปวีณา พรมวิชา
301386 นางสาว วิลาสินี มีเรือง
301387 นางสาว ซาฟNนะห� พิทักษ�ณาณุรักษ�
301388 นาย ภาณุวัฒน� ม่ันคง
301389 นางสาว สุวกัลย� โชคสุขนิรันดร
301390 นางสาว ภาชญา ทองเจือเพชร
301391 นางสาว สุกิตติมา กล0าจริง
301392 นางสาว ฐิติพร พ3วงฤทธิ์
301393 นางสาว บัณยดา พุกเปNIยม
301394 นางสาว เกศสุดา จิตรําพรรณ�
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301395 นางสาว ธารทิพย� มนต�นอก
301396 นางสาว กรกนก ดํามี
301397 นางสาว อัสรา เจTะยอ
301398 นางสาว ปHยะพร บุญจิม
301399 นาย ขจรเกียรติ สร0อยทอง
301400 นางสาว อุรารัตน� สิทธิพานิช
301401 นางสาว หทัยภัทร ทองน0อย
301402 นาง ลินนา มาหะมะ
301403 นางสาว สลิลทิพย� ทองวิเชียร
301404 นางสาว ศกลรัตน� ดวงแก0ว
301405 นางสาว ภัทรสุดา ดวงแก0ว
301406 นางสาว อลิษา เขาแก0ว
301407 นางสาว กมลวรรณ ปานคร0าม
301408 นางสาว จุฑามาศ ก้ีข0อ
301409 นางสาว ศรานันท�ทร กุลมิตร
301410 นางสาว ลีลาวดี ริยาพันธ�
301411 นางสาว อาริยะ ดินแดง
301412 นางสาว วันดี มงคลวัฒนโรจน�
301413 นางสาว นฤมล รุ3งจํารัส
301414 นางสาว ทัชชกร ยิ้มศิริวัฒนะ
301415 นางสาว สุรีมาศ สงกูล
301416 นางสาว ปรียาภรณ� ชมภูนุช
301417 นาย วุฒิชัย แก0วปาน
301418 นางสาว พิรดา กลมกล3อม
301419 นางสาว อายลล�ศิติยา โพชราษฎร
301420 นาง นภาลัย ทะนะปาน
301421 นางสาว เริงใจ ค้ึนคํา
301422 นางสาว ธัญญารัตน� สิริโพธิวงศ�
301423 นางสาว นิรันรัตน� คําแสง
301424 นางสาว จันทนา รอดผล
301425 นางสาว สุดารัตน� ปานโต
301426 นางสาว วรรณศรี ป[าตTะ
301427 นางสาว สุกัญญา แพใหญ3
301428 นางสาว วรรณา ปาลวัฒน�
301429 นางสาว เกวลิน คําอินสม

หน0าท่ี 41 จาก 211



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
301430 นางสาว อัจฉรีย� ปรีชาชุมวงศ�
301431 นางสาว กนกวรรณ อุดม
301432 นางสาว จีราภรณ� พุทธฤทธิ์
301433 นางสาว กณิกนันต� แสนเขียว
301434 นาย ธนกร ชุ0นตระกูล
301435 นางสาว พิชชญานันท� แสนจันทร�
301436 นางสาว บุษรินทร� คําขวาง
301437 นาง เกวลิน นาสมใจ
301438 นางสาว จิราพัชร แนบเนียน
301439 นางสาว ศศิลดา โพธิรัตน
301440 นางสาว โรสมีณีย� บือซา
301441 นางสาว อมรพรรณ จันทจิตต�
301442 นางสาว รวิสรา สาเกต
301443 นางสาว ลัดดา ตุ0มทอง
301444 นางสาว ณิรินทร�พัชญ� ศรีวิชัย
301445 นางสาว ขนิษฐา วาทิน
301446 นางสาว ประทุมรัตน� คงบุญ
301447 นางสาว นัททิดา เอียดแก0ว
301448 นางสาว กัญชุกร อักษรถึง
301449 นาง นูรีดา อะสัน
301450 นางสาว สรวงสุดา คํายันต�
301451 นางสาว วีณา กันทาฟ!ง
301452 นางสาว มณีรัตน� ศรีวิชัยจันทร�
301453 นางสาว ฟากฟKา แซ3คู
301454 นางสาว ดวงกมล บูรณเพ็ง
301455 นางสาว อรวรรณ กุลสุรินทร�
301456 นางสาว สิริพรพรรณ เอ่ียมยัง
301457 นางสาว ทิพวรรณ ยอดจันทร
301458 นางสาว กุลธิดา มาแสน
301459 นางสาว เพ็ญโพยม เทพกัญญา
301460 นางสาว เพ็ญพิรา พุทธวงษา
301461 นางสาว วรัญญา รังครัศมี
301462 นางสาว ณทนัน สันกลกิจ
301463 นางสาว ศุภลักษณ� เสวิกา
301464 นางสาว ฟาติมา ณ นคร
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301465 นาง สุนิสา เลาะนะ
301466 นางสาว กิตติยา เมืองพรม
301467 นางสาว ชัญญานุช สินสมบัติ
301468 นางสาว วิมลรัตน� อสุนี ณ อยุธยา
301469 นางสาว ประการัง ซ0ายจันทึก
301470 นางสาว กัลยารัตน� พรประสิทธิ์
301471 นางสาว จิราภรณ� เพ็ญสุข
301472 นางสาว ภิญญาพัชญ� จันทร�เจริญ
301473 นางสาว ศรินยา กรีมานนท�
301474 นางสาว สาธิมา ประเสริฐ
301475 นางสาว ตถตา ทองบัว
301476 นาง เกษสุดาภรณ� รัตน�สูงเนิน
301477 นางสาว กัลยา สุวรรณสังโส
301478 นาย ณัฐวุฒิ แจ3มเกิด
301479 นางสาว ภัทราพร เหลืองพุทธรัตน�
301480 นาย ชิติพัทธ� แร3ทอง
301481 นางสาว พรชนก หอมระรื่น
301482 นางสาว นันท�นภัส บุญเลิศ
301483 นางสาว วิรงรอง วันหรั่ง
301484 นางสาว ณัฏฐณิชา วงศ�วิวัฒน�
301485 นางสาว พัชราภรณ� กล0าขยัน
301486 นางสาว ทิวาพร นพกุลธนกิจ
301487 นางสาว ณรัชยา แก3นสาร
301488 นางสาว ยุวดี พิมล
301489 นางสาว จุไรรัตน� เจริญผล
301490 นางสาว นูรอีมาน ละเตTะ
301491 นางสาว แวนาบีลา ดอยี
301492 นางสาว จรัสศรี ลิขิตวันดี
301493 นางสาว ภัคก�ฆวรรณ แก0วบัวไข
301494 นางสาว สุพัตรา สิทธิแสงชัย
301495 นางสาว กมลชนก นานาค
301496 นางสาว เกษมณี สุขงาม
301497 นาย กาญจนวัฒน� ชายปHว
301498 นางสาว ขวัญฤทัย มีนิล
301499 นางสาว จุฑารัตน� คําทอง
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301500 ว3าท่ีร0อยตรีหญิง อัมรา คําเพียง
301501 นางสาว พราวพิชชา สอนบุตร
301502 นางสาว ภาวดี โพธิสรรค�
301503 นาย ธิติพันธุ� อุ3นคํา
301504 นาง นงนุช บุษราคัม
301505 นางสาว รัตนาภรณ� พรมเสน
301506 นางสาว อนรรฆนงค� แซ3หลู3
301507 นางสาว จุฑาทิพย� หนูนพรัตน�
301508 นางสาว วิไลลักษณ� สังข�หนู
301509 นางสาว หทัยกานต� สารใจ
301510 นาง เปมิกา พันธุศิริ
301511 นางสาว รัชนี สิทธิชัย
301512 นางสาว ศิราณี อันโคตร
301513 นางสาว จรินธร จูมสี
301514 นางสาว กุสุมา ฤทธิรงค�
301515 นางสาว กชชมน ตางจงราช
301516 นางสาว นิตยา จอมทิพย�
301517 นางสาว มยุรี เร3งสูงเนิน
301518 นาง นารีรัตน� นาครักษา
301519 นางสาว กรรณิการ� ใจชอุ3ม
301520 นางสาว กชพรรณ สุคันธมาลา
301521 นางสาว เพ็ญศรี สาระวัน
301522 นางสาว ศิรินันท� เสาร�ประโคน
301523 นาย ศุภชัย ไชยหงษา
301524 นางสาว ลภัสรดา รัตน�ธนดล
301525 นางสาว เกศศิณี จันทร�ศิริ
301526 นาง ศวรรณษร เอ่ียมสะอาด
301527 นางสาว ณิชาภา อรรคอุดม
301528 นางสาว กนกพร ธารบุญ
301529 นางสาว สมนิตย� เนื่องกระโทก
301530 นางสาว ณิชารีย� ทิพย�บุญแก0ว
301531 นางสาว โชติกา ปHIนเพ็ชร
301532 นาย ณัฐพงศ� เรืองวัฒนาภรณ�
301533 นาย ภูริมาศ เอมสมบุญ
301534 นาย ธนบดี บุญจันทร�
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301535 นางสาว ชัญญาปพัส ไชยภาพ
301536 นางสาว รัตนาภรณ� ท่ีรัก
301537 นางสาว จุฬาลักษณ� นวลละออง
301538 นางสาว ปนัดดา เดชเล
301539 นางสาว รุ3งนภา แดนตะเคียน
301540 นางสาว ศิริยากร แสงภารา
301541 นางสาว ศิริประภา ทองวล
301542 นางสาว อาอีฉะ พัฒนประดิษฐ�
301543 นางสาว นิตยา สายเพีย
301544 นางสาว ภาชินี ประสิทธิ์
301545 นางสาว อนุสรา มะดิเยาะ
301546 นางสาว กรชนก ทูลกลาง
301547 นางสาว ธวัลหทัย ธนแก3น
301548 นางสาว อรวรรณ ผูกดวง
301549 นางสาว ปนัดดา เฟRIองสํารวจ
301550 นางสาว ฐิติมา นบนอบ
301551 นางสาว ญาริณี โรจนรัตน�
301552 นาย เจษฎา จิตมานนท�
301553 นางสาว กนกภรณ� อ3อนปาน
301554 นางสาว ปาริชาติ จันทรางกูร
301555 นางสาว เวรินฎาฐ� ทองสุขทา
301556 นางสาว เกศรา ทิพย�กองลาศ
301557 นางสาว อรวรรณ เชยเพชร
301558 นาง สุภาภรณ� โพธิ์หิรัญ
301559 นางสาว สกาวเดือน ปาละวงศ�
301560 นาง พิมพ�ชนก นามสมมิตร
301561 นางสาว สุดาวรรณ เทียนทอง
301562 นางสาว ชนกพร บูโฮม
301563 นาย เนติลักษณ� รักทอง
301564 นางสาว สิริพร เจตะวัน
301565 นาย อดิศักด์ิ ธีรเนตร
301566 นางสาว ปฎิญาภรณ� พิมเพราะ
301567 นางสาว เนตรนภา อังกูรกวินโชติ
301568 นางสาว ภิญญาพัชญ� ปาลี
301569 นางสาว สุภัควดี พรมเมฆ
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301570 นางสาว จันทรา เรืองช3วย
301571 นางสาว ป!ฏฐิการณ� ดิษร
301572 นาย จารุพงศ� รัตนบันดาล
301573 นาง ชุติมณฑน� ทองสุข
301574 นาย กิตติพงษ� นันทวงศ�
301575 นางสาว พัฒน�นรี ธนารัตน�พุฒิธร
301576 นางสาว ณัฏฐกันย� โชคเขมรัชต�
301577 นางสาว กมลวรรณ จริตรัมย�
301578 นางสาว ศรัญดา ไชยยงค�
301579 นางสาว ณัฐชฎา พลบุญ
301580 นางสาว จันทร�จิรา ทิพวรรณ
301581 นางสาว ปฐมาวดี สมบัติมาก
301582 นางสาว วรรณพร นวลอินทร�
301583 นางสาว วรัญญา แตงอ3อน
301584 นาง สรัญญา สองแก0ว
301585 นางสาว พิชญา หอมหวล
301586 นางสาว กรรณิการ� มะลิลม
301587 นางสาว ภูริตา เทียนม่ิงมาตร
301588 นางสาว วรรณฬยา บับพาน
301589 นางสาว วริศรา เลาอารีกิจ
301590 นางสาว สุมิตรา รังสิยานุพงศ�
301591 นางสาว กันยารัตน� เกษกุล
301592 นางสาว ศศิวิมล สายเชื้อ
301593 นางสาว ทิฐินันท� รอดเปKา
301594 นางสาว ธนัชญา ยืนยาว
301595 นางสาว นิภาพร ภักดีชน
301596 นางสาว กนิษฐา นวลใส
301597 นาย เอกนรินทร� ภักดีสุวรรณ�
301598 นาย เจนภพ คูสว3างวงศ�
301599 นางสาว นูรียัง อาบู
301600 นางสาว พัชนี เวียงคํา
301601 นางสาว นารินทร� มังกรแก0ว
301602 นางสาว ทิพวรรณ วัฒนคุณ
301603 นาง หทัยรัตน� พรสิรวิชญ�
301604 นางสาว สุธิดา แสงอุทัย
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301605 นางสาว จุฑารัตน� ชุมมะ
301606 นางสาว สุภัทรา ศรีสวัสด์ิ
301607 นาย ยุทธนา เจนจบ
301608 นางสาว สุภาวดี สิงห�ใส
301609 นางสาว เสาวลักษณ� แสนคําวัง
301610 นางสาว สุภาพร กตัญ\ู
301611 นางสาว สุพัตรา เจริญวัฒน�
301612 นางสาว พรชนก แนบเนียน
301613 นางสาว รสรินทร� เย็นกาย
301614 นางสาว รัตนาภรณ� ปKองคํารส
301615 นางสาว กนกวรรณ เกษวิริยะการณ�
301616 นางสาว รสรินทร� ลี้วัฒนาฮง
301617 นางสาว ปHโยรส หงส�ทอง
301618 นางสาว ปภัสรา อภัยวงศ�
301619 นางสาว นูรีซัน ตีโด
301620 นางสาว ปHยะนุช นาใจคง
301621 นาง นุจรินทร� สิทธิฤทธิ์
301622 นางสาว มินตรา ไพพฤติ
301623 นาง อําไพ บํารุงคีรี
301624 นาง ดวงดาว แสงวัชรพันธุ�
301625 นาย จิรายุทธ ผากา
301626 นางสาว จริพร แถมเดช
301627 นางสาว สุจินันท� สวัสขิง
301628 นาย สุทธิพงษ� สาคร
301629 นางสาว พิมพ�ฉมา สงวนพันธ�
301630 นางสาว พิมพ�วัสสา ประเสริฐสุข
301631 นางสาว กนกวรรณ เพ็ญสุริยา
301632 นางสาว ปารณัท นฤพนธ�จิรกุล
301633 นางสาว น้ําทิพย� กระออมแก0ว
301634 นาง ปHยนุช จิระแพทย�
301635 นางสาว ปรียานุช เสนจันตะ
301636 นางสาว พรทิพย� นุ3นคง
301637 ว3าท่ีร0อยตรีหญิง ธนัชพร เสนาลัย
301638 นางสาว อรทัย อาจภิรมย�
301639 นางสาว กนกพร ลาภวิไล
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301640 นางสาว ชลนิชา ไกรวงศ�
301641 นาง สมใจ แก0วสาคร
301642 นางสาว ตุแวนูรีซา สาและ
301643 นางสาว เมทินี พลการณ�
301644 นางสาว สุนิสา ใบประดู3
301645 นางสาว ทิวาพร จันทร�สิงห�
301646 นางสาว ธิดารัตน� ภูคะเณร
301647 นางสาว นพรัตน� พ่ึงพาพงศ�
301648 นางสาว อาภาศรี คงจันทร�
301649 นางสาว อลิสา ศรีบุรินทร�
301650 นางสาว ศิวรางค�กร ไชยเกียรติศรุต
301651 นางสาว สาวิตรี ศรีเรือง
301652 นางสาว อัญมณี ธันทมาตร
301653 นางสาว จีระนุช ศักดาราช
301654 นางสาว สุกัญญา น0อยมลิวรรณ
301655 นาย วุฒิชัย ทองจริง
301656 นางสาว รัตนา ธัญญะ
301657 นางสาว วศินี เส็งเอ่ียม
301658 นางสาว นฤมล นันทวงศ�
301659 นางสาว นุรมัน ยะสะแต
301660 นาง มลฤดี พรมจันทร�
301661 นาย เมธาสิทธิ์ ประเสริฐสุขสกุล
301662 นางสาว สุนีย� มณีม่ังค่ัง
301663 นางสาว หนึ่งฤทัย ฮุ3งหวล
301664 นางสาว ภัทรวดี บัวขันธ�
301665 นางสาว ณัฐฐาพร เนื่องช0าง
301666 นางสาว จรัสทรามาศ สง3าเรืองฤทธิ์
301667 นาง ชาลิดา ชื่นพันธ�งาม
301668 นางสาว ศุภรัศม์ิ อิสสระเสวี
301669 นางสาว กัญญาภัทร คงคีรี
301670 นาย ดุลอาซิส หมัดหมีม
301671 นางสาว รัตนาภรณ� กุงไธสง
301672 นางสาว กวิสรา รักทองจัน
301673 นางสาว สุคนธา รัตน�นิธิพงศ�
301674 นางสาว ศศิมล ศรีพินิจ
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301675 นางสาว ชฎารัตน� ทองคุปต�
301676 นางสาว ซานีต0า อาจสัน
301677 นางสาว อภิญา ขวัญทองห0าว
301678 นางสาว ปุณณภา โพพิมล
301679 นางสาว รัตนาภรณ� แสนสี
301680 ว3าท่ีร0อยตรีหญิง สุชาดา ประเชตุ
301681 นางสาว นัจนันท� อุปนันท�
301682 นาย ธีรเดช คงพันธุ�
301683 นางสาว สุภาพร มาอุ3น
301684 นางสาว บุษยมาศ เคลือบพ3วง
301685 นางสาว ปวีณ�นุช รัตนคม
301686 นางสาว ณัฐนรี ทิพยทัศน�
301687 นางสาว กิตติยา บ0าเหร็ม
301688 นางสาว อัจฉรา บุญมาก
301689 นางสาว เมษกรานต� ดีแน3
301690 นางสาว นลิน สถาวรนันท�
301691 นางสาว กชพร เชียงคํา
301692 นางสาว นงรักษ� แสงสีดา
301693 นางสาว เบญจวรรณ พิทักษ�พรชัยกุล
301694 นางสาว ปารณีย� บัวทอง
301695 นางสาว จิราวัลย� สมสถาน
301696 นางสาว ณัฐณิชา ชูมี
301697 นางสาว มินตรา ใจหาญ
301698 นางสาว พรธิดา จันทราช
301699 นางสาว นงนภัส หอมสุวรรณ
301700 นางสาว ณัฐธิดา คลายคลี่
301701 นางสาว นพรัตน� บุญทรัพย�
301702 นางสาว พรพรรณ ศรีพิทักษ�
301703 นาย อัทธายุ รัตตะรังสี
301704 นางสาว หทัยกาญจน� แย0มเกตุ
301705 นางสาว อัมพร คําตา
301706 นาย ฐิติวัฒน� คูทิพย�
301707 นางสาว พรรณิการ� ใจรินทร�
301708 นางสาว วานิถี ศรีสุธรรม
301709 นาง รสสุคนธ� หอมเนียม
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301710 นางสาว กาญจนา วงษ�ด0วง
301711 นางสาว กนกวรรณ โฆษิตนุศาสตร�
301712 นาย ภัทรพงศ� พุทธรักษ�
301713 นางสาว ภัทราภรณ� กาญจนคลอด
301714 นางสาว กนกวรรณ เกิดโพธิ์
301715 นางสาว ประภัสสร พันธะ
301716 นาง อุลัย สุโข
301717 นาย เลิศสกุล แยงลีลา
301718 นางสาว ยุภารัตน� ศรีหริ่ง
301719 นางสาว แรมจันทร� คํากอง
301720 นางสาว พลอยนภัส จันทศรี
301721 นางสาว น้ําฝน กล0วยภักดี
301722 นางสาว อังคณา อุษุยะ
301723 นางสาว สุพัตรา พลภักดี
301724 นางสาว ลดารัตน� แสงผา
301725 นางสาว กิตติภรณ� วิไลศรีประเสริฐ
301726 นางสาว ฮาซานะฮ� เทศอาเส็น
301727 นางสาว ศรัญญา คําพิพากษ�
301728 นางสาว ศิรดา เหลืองหิรัญ
301729 นางสาว อุทุมพร จะรา
301730 นาย ณรงค�เวทย� ป!ญทจักร�
301731 นางสาว ไซหนับ นิลสกุล
301732 นางสาว สินิตา สิงห�แก0ว
301733 นางสาว ชนิกานต� วงษ�ธรรม
301734 นาง อารีรัตน� พรหมเจียม
301735 นางสาว รุ3งนภา กํ่าศรี
301736 นางสาว เปมิกา พุฒโตง
301737 นางสาว จงถนอม วนาราช
301738 นางสาว พรรณรัตน� ใจคําสืบ
301739 นางสาว ปวัณรัตน� ชมชิด
301740 นางสาว จิตตราภรณ� นวลป!นยอง
301741 นาย สรชัย อินทโสตถิ
301742 นางสาว สุกัญญา มโนรื่น
301743 นางสาว เพ็ญนภา แย0มกลีบ
301744 นางสาว วันวิสา ปกครอง
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301745 นางสาว สิริพร แก0วเจริญสุข
301746 นางสาว สุทธิรัตน� คงบุญ
301747 นาย รอสกี หายอ
301748 นางสาว ญาณิฐา คงนุ3น
301749 นางสาว อัญชลี มุงเมือง
301750 นางสาว วิไลภรณ� เพ็ชร�กูล
301751 นางสาว พัชนียา สมบูรณ�
301752 นางสาว ขนิษฐา จิรพัธนนท�
301753 นาง อรทัย สมัยกุล
301754 นางสาว วาทินี บุญประกอบ
301755 นาย สมเกียรติ ณ บางช0าง
301756 นางสาว พัณนิดา พรหมมินทร�
301757 นาง อัจฉราภรณ� เสาทอง
301758 นางสาว พรทิพย� พลศรี
301759 นางสาว อรอุษา กองทอง
301760 นางสาว กุลนันท� ยะวิญชาญ
301761 นางสาว สุวรรณีย� บุญรับ
301762 นางสาว นัทธมน คําร3วง
301763 นางสาว สมทิวา อินทร�หอม
301764 นางสาว ชิดชนก เจริญรัมย�
301765 นาง ลัดดา ไทรนนท�
301766 นางสาว ดวงใจ พันธ�เจริญ
301767 นางสาว กัลยรัตน� เพชรวิสิทธิ์
301768 นางสาว ธนพร จองพินิจสถิต
301769 นางสาว ชวนพิศ จันทร�ช3วยนา
301770 นางสาว กมลชนก กิจเลิศโสภณ
301771 นางสาว สุภัคชนก เพ็ญบูรณ�
301772 นางสาว ชนิดา ไกรมุ3ย
301773 นาย ธนาศักด์ิ บัวชุม
301774 นางสาว สุขปรียา ธรรมกิจไพโรจน�
301775 นาง สิทธินี สิงหพยัพ
301776 นางสาว ปุญวีณ� ธรรมกิจไพโรจน�
301777 นางสาว ป!ทมพร จูมปา
301778 นางสาว อโนชา จันทะสีลา
301779 นางสาว ณิชาภัทร โพธิ์พ่ึง
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301780 นางสาว วิชุดา อุปฮาต
301781 นางสาว เกศริน พรหมจันทร�
301782 นางสาว อรญา วงษ�คําจันทร�
301783 นางสาว ประภาพร พิมพ�บึง
301784 นางสาว เบญจวรรณ พรหมทองนาค
301785 นางสาว ตมิสา สุทธิพรชัย
301786 นาง สรสิชา ทัศนเจริญ
301787 นางสาว พรพรรณ มาลัย
301788 นาง วิภาวดี เพชรห0วน
301789 นางสาว ปรางค�มาศ ศรีบูพิมพ�
301790 นางสาว วรรณิศา เทพจันทร�
301791 นางสาว นฤมล สิงเนี่ยว
301792 นางสาว สุชาดา นิลศรี
301793 นางสาว กัญญาวีร� กรดเต็ม
301794 นางสาว บุษกร ขาวกริบ
301795 นางสาว อัญชลี พูนพิมาย
301796 นางสาว ธนัชพร อินกองงาม
301797 นางสาว ราตรี ชูไทยนิรันดร�
301798 นางสาว ขวัญใจ แซ3 ลิ้ม 
301799 นางสาว จิรัชญา แย0มธูป
301800 นางสาว ณัฐริกา คุณุไทย
301801 นางสาว กาญจนา แสงทอง
301802 นาย เชาวินทร� กองผา
301803 นางสาว อภิญญา เจียมเงิน
301804 นางสาว สุชาดา ชาตินันทน�
301805 นางสาว ตัสนีม หวังเบ็ญหมัด
301806 นางสาว รัตน�สุดา พ3อโคตร
301807 นาง เสาวลักษณ� พงศาปาน
301808 นางสาว ภัทราวดี เชื้อคําฮด
301809 นางสาว สุชัญญา สวัสด์ิรักษา
301810 นางสาว รุสลีนา เจTะแว
301811 นางสาว จันทร�ทิพย� มะนาวหวาน
301812 นางสาว กัญญารัตน� กลิ่นแพทอง
301813 นางสาว อัฐภิญญา ทรัพย�สะสม
301814 นาย จักราวุฒิ คํามงคล

หน0าท่ี 52 จาก 211



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
301815 นางสาว ประภาวดี ม่ังมูล
301816 นาย กันต�ธร ช0างเจริญ
301817 นางสาว ชาลินี กาญบุตร
301818 นางสาว ศิวรัตน� พลพันธ�
301819 นางสาว อรชุมา บุญช3วย
301820 นางสาว นิตยา เค็นดา
301821 นาย ณัฐพล วงษ�ภักด์ิ
301822 นางสาว ปวีณา โชติการ
301823 นางสาว ชญาพร สายแวว
301824 นางสาว สุนิสา สุภารีย�
301825 นางสาว จุฑามาศ โยธาดี
301826 นางสาว ผาณิต ขุมทอง
301827 นาย ชยพล รุณลาศรี
301828 นางสาว วิสุตา ขุ3มด0วง
301829 นางสาว มะลิวัลย� ดวงมา
301830 นางสาว นารีรัตน� เรียนป!ญญา
301831 นางสาว ไพรวัลย� สว3างทองหลาง
301832 นางสาว วาสนา พาณิชย�
301833 นางสาว ปนัดดา พระจรสมบัติ
301834 นางสาว วิมลสิริ แซ3อ้ึง
301835 นางสาว ปวีณา ช3วยชู
301836 นาย พรหมินทร� จันทร�ทนต�
301837 นางสาว บุญญารัสม์ิ ยินดี
301838 นางสาว กิตติมา พนมสินธุ�
301839 นางสาว อรทัย เหล3าเขตรกรณ�
301840 นางสาว สุนีพร แก0วเรือง
301841 นางสาว ธิดารัตน� เทียมรัตน�
301842 นาย เหมันต� เกิดทอง
301843 นางสาว ชยาภรณ� ลิขิตธรรมวาณิช
301844 นางสาว ภาณุมาส อาจมุนตรี
301845 นาง วนิดา อีซอร�
301846 นางสาว อมรรัตน� สุขวัฒนา
301847 นางสาว วราภรณ� แก0วศักด์ิ
301848 นางสาว มัณฑนา คําทา
301849 นางสาว วิลัยวรรณ บุญเลิศ
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301850 นางสาว ปวีณา วรวัตร�
301851 นางสาว ดารุณี ค0าไหมคํา
301852 นางสาว สุทธิลักษณ� บุญร3วม
301853 นางสาว กรรณิกา อินทะนะ
301854 นางสาว สุจิตรา บุญฤทธิ์
301855 นางสาว นภาพร ปานประทีป
301856 นางสาว อัญชลีพร เซ3งเซ่ียง
301857 นางสาว อาภัสรา คุ0มรักษา
301858 นางสาว วลีพร สามทอง
301859 นาย กฤษกร อินตTะผัด
301860 นางสาว นพวรรณ ป!ญญารอบรู0
301861 นาง ชมัยพร ลําทอง
301862 นางสาว ยามีลา เจTะแว
301863 นางสาว สรัญญา กุหลาบขาว
301864 นางสาว เพ็ญศิริ นิลวงษ�
301865 นางสาว สุบัยดา เจTะแว
301866 นางสาว กชพรรณ แปKนย0อย
301867 นางสาว พรเพ็ญ ไชยผล
301868 นางสาว ณัชชาวีณ� ธีระสุนทรเวทย�
301869 นางสาว ภูพิชชา หอมชื่นใจ
301870 นาย ธนัยนันท� จันทร�เขีบว
301871 นางสาว ญาณิดา กล3อมเกลี้ยง
301872 นางสาว พัณนิดา คงเกษม
301873 นางสาว จันทร�จิรา เกิดทอง
301874 นางสาว สุนิษา ทานธรรม
301875 นางสาว สกุลทิพย� เนตรภู3
301876 นางสาว ฐิติกร พ่ึงศรี
301877 นางสาว รุ0งเพชร ภาคนิมิตร
301878 นางสาว อารมย� อยู3ยืน
301879 นางสาว คัมภีรยา ทองสุข
301880 นางสาว ปวีณา วนวัชรากร
301881 นางสาว มนัสนันท� สังคต
301882 นางสาว อนัญญา เข็มกลัด
301883 นางสาว สุจิตรา หอมหวล
301884 นางสาว ฐิตาภา ฆะวีวงษ�
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301885 นางสาว จิตาภา แก0วพะโอะ
301886 นางสาว ภัคณัฏฐ� โอภาสสุรนันท�
301887 นางสาว ศรินธร เก๋ียงพา
301888 นางสาว โสภิตสุดา บุตรไทย
301889 นางสาว สุทธิดา อินทิแสน
301890 นางสาว จิรัฏฐิติกาล ใจก0อน
301891 นางสาว ศุภลักษณ� หม่ืนอักษร
301892 นางสาว วรวรรณ นิติวงศ�สถิตย�
301893 ว3าท่ี ร.ต.หญิง ณัฐกฤตา ทองพุฒ
301894 นางสาว คณิศร ป!ดถานัง
301895 นางสาว ธัญญาลักษณ� ศรีลุน
301896 นางสาว นุรฮาฟNซา บือราเฮง
301897 นางสาว ภัทรวดี อุ0มพิมาย
301898 นางสาว กาญจนา เทียนศิริ
301899 นางสาว นฤมล ไตรพรม
301900 นางสาว ขนิษฐนภา สําเร็จ ดี
301901 นางสาว วราภรณ� ไชยมณีย�
301902 นางสาว สุกานดา แก0วตา
301903 นางสาว ภิญญ�สุประภา หม่ืนหาวงศ�
301904 นางสาว ทัชดารัตน� ทองศักด์ิ
301905 ว3าท่ี ร.ต.หญิง เรวดี อ0นเขาวงศ�
301906 นางสาว ชญมน ลาภโพธิ์ทอง
301907 นางสาว ขนิษฐา จําปาพันธ�
301908 นางสาว ศิริพร จันทร
301909 นางสาว ณัฐธิดา พูลสวัสด์ิ
301910 นางสาว เพ็ชรรัตน� นพวิจิตร�
301911 นางสาว จิราภรณ� ชิงชนะ
301912 นาง พรทิพย� เพชรมีแก0ว
301913 นางสาว เนศิรินทร� น0อยโม0
301914 นางสาว สาวิตรี วนาพรม
301915 นางสาว อัจฉรา กลิ่นกล3อม
301916 นาย พิทักษ� ทัพโยธา
301917 นางสาว นิฌาภัส ชูโรย
301918 นางสาว ผยอม ธาดาวงษา
301919 นางสาว อุษา หนองเฆ3
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301920 นางสาว ศตพร กสิภูมิ
301921 นางสาว จันทร�แรม สุดตา
301922 นางสาว นาถลดา นาหนองตูม
301923 นางสาว ศศิวิมล นาคสุข
301924 นางสาว ธิรา รัตน�นิธิพงศ�
301925 นางสาว ธิดารัตน� ยงยศยิ่ง
301926 นางสาว รดาษร ศรีพวงใจ
301927 นางสาว วรณัน ทองดอนคํา
301928 นางสาว ธิดารัตน� จันทพันธ�
301929 นางสาว อรจิรา บุญญาภิรมย�
301930 นางสาว กัญญา นุชทองม3วง
301931 นางสาว อารยา แก0วจํานงค�
301932 นาง สุภัทรา สีนวล
301933 นางสาว กัณฑ�ชลิกา พันธ�สุวรรณ
301934 นางสาว กนิกนันต� สิงห�แจ3ม
301935 นางสาว ประภาพร แจ3มกระจ3าง
301936 นางสาว สุภาพร มหาราช
301937 นางสาว จุฬารัตน� บุญเยือง
301938 นางสาว กรรณิกา หนูเสน
301939 นางสาว อําพร แสงจันทร�นวน
301940 นางสาว นฤมล อยู3สูงเนิน
301941 นางสาว เกสร พัดมุกข�
301942 นางสาว มิรันตรี เสือทอง
301943 นางสาว ธนพร ภูษิตโภยไคย
301944 นางสาว นาราทิยพ� เรืองไชยศ
301945 นาย อรรถพล พรหมเสนา
301946 นาย ภาณุพงศ� ฟูวิโรจน�
301947 นางสาว กชพร แสงเรือน
301948 นางสาว กานต�พิชชา แสงดารากุล
301949 นาย เอกราช อยู3จินดา
301950 นางสาว พชรสรวง บัวแก0วทอง
301951 นางสาว อินทุอร พุทธรัตน�
301952 นางสาว ปรียาภัทร แสงหาชัย
301953 นางสาว วัชรี ศรีราม
301954 นาย ทรงพล คําลือไชย
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301955 นางสาว วณิดา แสงไวย�
301956 นางสาว ป!ณณรัตน� วัฒนโอฬารรัตน�
301957 นางสาว นิตยา เย็นชีพ
301958 นาย จุมพล พิศาล
301959 นางสาว ณัฐกฤตา จันดี
301960 นางสาว สุวรรณา ตลุ3มเครือ
301961 นาง สุดารัตน� พวงศิลป]
301962 นางสาว พรรณธิพา อินตTะวงค�
301963 นางสาว ยุภารัตน� เบ็ญศรีรัตน�
301964 นางสาว พิชญากร ไชยจรูญ
301965 นางสาว วิลัยพร วันเต็ม
301966 นางสาว ธนาภรณ� ชูแก0ว
301967 นางสาว อารียา ทองคํา
301968 นางสาว รติพร อินตTะพันธ�
301969 นางสาว ลลิตา ราชนิยม
301970 นาง เปรมฤดี นุชหอมจันทร�
301971 นางสาว ฐานิดา เหมยอุ3น
301972 นางสาว กรรภิรมย� ปาณะศรี
301973 นาย อฒิวัชร� ธรรมสะโร
301974 นางสาว ณรัฐนันทน� ไชยป!ญญาเจริญ
301975 นางสาว อาภรณ� สาล3าห�
301976 นางสาว เมทะนี สุมาโท
301977 นางสาว นิศาชล ปHยภาณีกุล
301978 นางสาว สิรามล ภาระคุณ
301979 นางสาว ณัฏฐณิชา วงศ�เย็น
301980 นางสาว วรรณฤดี เสนีวงศ� ณ อยุธยา
301981 นางสาว สุณีรัตน� แสงบุดดา
301982 นางสาว ปนัดดา อํ่าใจ
301983 นางสาว พัชรี จิวะสุรัตน�
301984 นางสาว ชนิดา บัวเพชร
301985 นางสาว เพชรชมพู เมืองนิล
301986 นางสาว ศิรินทร� แสงทองประกาย
301987 นางสาว อรอนงค� ใจกล0า
301988 นางสาว นฤมล เผือกไชย
301989 นางสาว ธารารักษ� ส3องเมืองสุข
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301990 นาย นิพนธ� วันเพ็ญ
301991 นางสาว นริศรา นวลแขว3ง
301992 นางสาว กมลนิตย� มิมาละ
301993 นางสาว อุษา เลหนุด
301994 นางสาว จตุพร ทัพชัยยุทธ
301995 นางสาว นันทพร ภัสสร
301996 นางสาว ธันยพัฒน� กิตติโชติธนกุล
301997 นางสาว สุชาดา กุหลาบ
301998 นางสาว ธัญญามาศ ปHติปกรณ�เกียรติ
301999 นางสาว ฑิฆัมพร ทิพย�สิงห�
302000 นางสาว ศศิธร เหลืองสนิท
302001 นางสาว ซาฟNซัณย� เพ็งเปาะละ
302002 นางสาว เสาวลักษณ� สุพันธะ
302003 นางสาว กนกพร แสนสุข
302004 นางสาว สีตีสาเราะห� สาแอะ
302005 นาย ทศพร ทองอ3อน
302006 นาง สุธิตา ยุโซะ
302007 นาง นิภารัตน� ไชยพันโท
302008 นางสาว ธัชนันท� ติระพัฒน�
302009 นางสาว บุษยา พัทนา
302010 นางสาว ธันยพร พลงาม
302011 นางสาว วราภรณ� ศรีลาคํา
302012 นางสาว อังคณา อุ3นลื้อ
302013 นางสาว ฉัตรพิมล รินชุมภู
302014 นางสาว ลักขณา ซู3ระวัง
302015 นางสาว เจียระใน ศรีครซ0าย
302016 นางสาว อ0อยทิพย� เมืองทอง
302017 นางสาว เทวรัตน� รุ3งแสง
302018 นางสาว ศิริพร เอ่ียมสําอางค�
302019 นางสาว กัญญารัตน� แสงคํา
302020 นางสาว ธนิษฐา ทองมา
302021 นางสาว กุลนัฐ ศรีหนูปุKย
302022 นาง จีลาวรรณ� เปSนกล
302023 นางสาว สุภลักษณ� เสนานอก
302024 นาย ปฏิพล สีเหลือง
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302025 นาย ศุภกฤต นรารัตน�กุล
302026 นางสาว ณัฐฐาลดา ราชรักษ�
302027 นางสาว วิกานดา ใจคําต̂า
302028 นางสาว พรทิพย� หมู3ศิริ
302029 นางสาว ณิชากร ปุยรุก
302030 นาย วุฒินันท� สมปHตตะ
302031 นางสาว ภัคจิรา ทวีกาญจน�
302032 นางสาว รอฮีซา สาและ
302033 นางสาว สุจิตรา หม่ืนท0าว
302034 นางสาว พวงผกา พรมสุวรรณ
302035 นางสาว สุไรดา อาแวกาแฉะ
302036 นาย กมลภพ สุวรรณรัตน�
302037 นางสาว อัญชลี สันติกุล
302038 นางสาว วรางคณา จันทร�โสภา
302039 นางสาว อนุสรา หลีหาด
302040 นางสาว ยอดข0าว ใยบัว
302041 นางสาว สุกัญญา บัวเพ็ชร
302042 นางสาว พิมพ�ปวีณ� เพชรรัตน�
302043 นางสาว ทัศนีย� จันสุข
302044 นางสาว จิรัฏฐา สุขสมพร
302045 นางสาว วิลาวัณย� คลมงคล
302046 นางสาว จันทร�จิรา กอบการ
302047 นางสาว ธัญลักษณ� หล0าเรียน
302048 นางสาว กษมพร อิฐรัตน�
302049 นางสาว กันติยา ทองทิพย�
302050 นางสาว รุสนี สะโอง
302051 นางสาว คีญาภัส กันทะจันทร�
302052 นางสาว จัสมิน ปูหยัง
302053 นางสาว อนิม ปูหยัง
302054 นาง วริยา เถาว�เปSน
302055 นางสาว ฐานะมาศ จันทร�อ3อน
302056 นางสาว ภัทรวรรณ ศากรณ�
302057 นางสาว นาถฐยา ทองนวล
302058 นางสาว แสนระวี โจระสา
302059 นางสาว นภวรรณ นิลทกาล
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302060 นางสาว วชิราพร บุญเติม
302061 นางสาว เพ็ญพิชชา ชุนพงศ�ทอง
302062 นาย นพฉัตร ชงัดเวช
302063 นางสาว กาญจน�นัดดา กุมแก0ว
302064 นาย ดํารงศักด์ิ เปSนสําราญ
302065 นางสาว อารีรัตน� นิมิตร
302066 นางสาว อัจฉรา อุทธาโกสม
302067 นาง กนกจันทร� ชวานนท�
302068 นางสาว อภิญญา สุขปราโมทย�
302069 นางสาว รัชนีกร หอมรื่น
302070 นางสาว อชิรญาณ� หม่ืนพรมไพร
302071 นางสาว อภิชญา ช3วยสุด
302072 นาย ณัฐดนัย กลิ่นส3ง
302073 นางสาว สุพัตรา โมสิกะ
302074 นางสาว กรรณิกา ชูนุ0ย
302075 นางสาว เจียรนัย แสนป!ดสี
302076 นางสาว สรินทร�ทิพย� รงคปราณี
302077 นางสาว พิชญา โชติพันธ�รุจิวงศ�
302078 นางสาว ชญานิษฐ� จันษร
302079 นางสาว พรรณนารา นากาศ
302080 นางสาว สุจรรย�จิรา พงษ�สุวรรณ
302081 นางสาว อุมาพร เขียวทอง
302082 นาง ศรินภัสร� วงค�คําจันทร�
302083 นางสาว พัชรี บุญอํานวยกิจ
302084 นางสาว พรชนก อินทสิทธิ์
302085 นางสาว สายสมร อ3อนสี
302086 นางสาว ปยาณีย� ป!ตนกุล
302087 นางสาว ปHIนปHนัทธ� แสงดี
302088 นางสาว กรณิการ� ระดาเสริฐ
302089 นางสาว รัตนา วิเวกวรรณ
302090 นางสาว สุกัญญา บัวทอง
302091 นางสาว อรสินี ฮ้ันตระกูล
302092 นางสาว จิตติภรณ� พันธุ
302093 นางสาว คัทลียา จระกา
302094 นางสาว รัตติกาล พุดชู
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302095 นางสาว ณัฐติยาภรณ� ปKองคํามี
302096 นางสาว สรัลพร วงษ�ประยูร
302097 นางสาว สินีนาฎ กลิ่นบุบผา
302098 นางสาว ภัทรินทร� เทียนดํา
302099 นางสาว สริษา แซ3เท3
302100 นาย พีรภัทร บูรณะพล
302101 นางสาว ประภาวรินทร� เข่ือนคํา
302102 นางสาว ชลธิชา ร3มเย็น
302103 นางสาว ศิริกมล ผลดี
302104 นางสาว พนิดา ลีวงษา
302105 นางสาว ม่ิงพร วังจํานงค�
302106 นางสาว ฐิฏาภาฑ� บุญสนิท
302107 นางสาว ปริยานุช บุญโย
302108 นางสาว อภิญญา ไชยรัตน�
302109 นางสาว ลัดดาวัลย� แก0วร3วมวงค�
302110 นางสาว พรภัทร พ่ึงบุญ
302111 นางสาว สุนันทา บุญภักดี
302112 นางสาว วชิราวรรณ วราภรณ�นิลอุบล
302113 นางสาว ปHยะดา วงศ�ป!ญญา
302114 นางสาว ภัทรา ไชยวัน
302115 นางสาว ณัฐสุดา เพชรนุ0ย
302116 นางสาว สุวิมล ฟ!กเครือ
302117 นางสาว จิรัชญา พัฒนะมงคล
302118 นางสาว ธนันดา ทาริยะ
302119 นางสาว หนึ่งฤทัย สุขนัยกิจ
302120 นาง พัชราพร ธนู
302121 นางสาว ประภัสสร ทองเนื้อเก0า
302122 นางสาว ณสุดา สุวรรณ
302123 นางสาว ณกานดา นพนิช
302124 นางสาว ดุจเรขา มิตรสุวรรณ�
302125 นางสาว วิภาพร เอ็กหลี
302126 นางสาว สุชาวดี หนูเทพ
302127 นางสาว หทัย โกสันเทียะ
302128 นางสาว ธีราพร สมใจ
302129 นางสาว นูรียTะ โซะเบ็ญอาหลี
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302130 นางสาว บุญฤทธิ์ ศรีสุจริต
302131 นางสาว จุฬารัตน� ศรีสังข�
302132 นางสาว ฐิติมา อาคมานุวัตร
302133 นางสาว ปHโยรส สุขสวัสด์ิ
302134 นางสาว สุรีรัตน� แก0วดอนรี
302135 นางสาว วาสนา ทองรักจันทร�
302136 ว3าท่ีร0อยตรี พงศกร ไทรทอง
302137 นางสาว เพชรละมัย เพชรหนองชุม
302138 นาง ปราณี ลีลาธร
302139 นางสาว สุภัสสร บัวระพันธ�
302140 นางสาว จุฑาทิพ ทองเพ็ง
302141 นาง มัฑนา สุมะโน
302142 นางสาว ชุติมน ถ่ินระยะ
302143 นางสาว มาริสา มงคลอินทร�
302144 นางสาว ภัทรีภรณ� วงษ�ดวง
302145 นาย ชาญณรงค� เผือกรักษ�
302146 นางสาว มยุรี สมศรี
302147 นาย เนติ โชติรังสรรค�
302148 นางสาว พัชราภรณ� ขอยันกลาง
302149 นางสาว ณัฐพัชญ� ดําสุวรรณ
302150 นางสาว วนิดา กันยะมี
302151 นางสาว สุคนธ�ทิพย� ขําเกิด
302152 นางสาว เพ็ญประภา สีซุย
302153 นางสาว สุดารัตน� ในจิต
302154 นางสาว ศิริลักษณ� ถุงน้ําคํา
302155 นาย ณัฐชนน นุ0ยเล็ก
302156 นางสาว สุนิษา หาญเชิงชัย
302157 นางสาว หอมจันทร� อ3อนละออ
302158 นางสาว ณัฐรินีย� ภัทรภูริตานนท�
302159 นางสาว อัญชลี จันทร�แก0ว
302160 นางสาว ถนอมศรี กะการัมย�
302161 นางสาว พิสมัย โลหะทัด
302162 นางสาว ป!ฏฐยา จุมพล
302163 นางสาว ณัฐธยาน� อิทธิพัทธ�เดชาธร
302164 นางสาว สุภาพร ทองอินทร�
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302165 นางสาว ปHยาณี นันทเวช
302166 นางสาว ณัฐวรา สร0อยทอง
302167 นางสาว นิภาพร ศรีนวล
302168 นางสาว วัลย�ลดา คงเจริญ
302169 นางสาว ศศิประภา เจตวิทูร
302170 นาย ทัพพ�นภัทร ทักษิณ
302171 นางสาว ณัฐภรณ� สุขนุ3น
302172 นาง พวงเพชร เมืองพิล
302173 นางสาว ณัฐฐาพร บุญกว0าง
302174 นางสาว ภริมา สัมมาคาม
302175 นางสาว ภานุมาศ สุวรรณพรรค
302176 นางสาว นิรชา วงษ�สุกรรม
302177 นางสาว จุไรรัตน� สุริยเชิดชูสกุล
302178 นางสาว ฐนิดา ต3อโชติ
302179 นาง กุลภรณ� แก0วประสม
302180 นางสาว เกวลิน ขวัญนวล
302181 นางสาว กัลยา พริ้งเพราะ
302182 นางสาว ภัสรา บุญทับ
302183 นางสาว นภัสชญา เหล3านอก
302184 นางสาว ตองทิพย� จันทร�เปรียง
302185 นางสาว ณัฐธิชา สระทองแพ
302186 นางสาว รัชฎา เล็กศรี
302187 นางสาว ธารินี ผงบุญตา
302188 นางสาว ศิริขวัญ ป!ญญาสิม
302189 นางสาว วริศนันท� พรพรรณทิวา
302190 นางสาว ปวีณา รุจิภานนท�
302191 ว3าท่ีร0อยตรีหญิง วิรัลยุพา ตาคํา
302192 นางสาว วิไลวรรณ เติมใจ
302193 นางสาว พรนิภา อินถาโท
302194 นาย อมรเทพ บัวมาก
302195 นางสาว พัชรี ปHงใจ
302196 นางสาว สาลินี สาสนทาญาติ
302197 นางสาว วราภรณ� โด3งดัง
302198 นางสาว ศิริรัตน� นิ่มแก0ว
302199 นางสาว นุสดี จุ0ยประโคน
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302200 นางสาว สุภาพร นิ่มแก0ว
302201 นางสาว พจมาน ชาตะสุวัจนานนท�
302202 นาง หยาดพิรุณ ทองคํา
302203 นาย กิตติศักด์ิ แก0วอุดร
302204 นาง นงค�นุช รัตนสกล
302205 นางสาว นฤมล อินทอง
302206 นางสาว นิภาพร บัวผัน
302207 นางสาว ณัฐวิการ� ด0วงคง
302208 นางสาว ณัฏฐณิชา โอชาอัมพวัน
302209 นางสาว ปาลิตา โอสถวิสุทธิ์
302210 นางสาว เบญจมาศ บุญมาก
302211 นางสาว กุหลาบ วงศ�ไชยา
302212 นางสาว แพรวนภา ทนเหมาะ
302213 นาง ซูไรดา มะจะ
302214 นางสาว กนิษฐา รามขาว
302215 นางสาว นฤมล พรหมยา
302216 นางสาว สุวนันท� สําราญสุข
302217 นางสาว พิมพิกา เฟRIองฟู
302218 นาง อาภาภรณ� แก0วบุดดา
302219 นางสาว อาภาพร จ3ายพอควร
302220 นางสาว สาริณี พรมคํา
302221 นางสาว ขนิษฐา หอยทอง
302222 นางสาว สุพิชชา ลาภเบญจกุล
302223 นางสาว ทวินันท� บุญแผ0ว
302224 นางสาว สุชาวลี ศรีศรยุทธ
302225 นาย กฤษณะ ตู0พันทวี
302226 นางสาว วรรณภา เย็นรักษา
302227 นาย ณัฐดนัย อุบลราช
302228 นางสาว วีราภรณ� ชูทอง
302229 นางสาว นาวา กํ่ามอญ
302230 นางสาว อลิสา พ3วงขํา
302231 นางสาว ณัชพร ศรีคําขัติ
302232 นางสาว ทัตติกา ศรีคชไกร
302233 นาง วันนิภา เกษทองมา
302234 นางสาว นิภาพร ศรีวะรมย�
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302235 นางสาว ณัฐชกานต� แก0วเปN"ย
302236 นางสาว ทวิตรา พาหุมันโต
302237 นางสาว จุฑามาศ คล0ายเมือง
302238 นางสาว ฐิตินันท� ป!ญญาดี
302239 นางสาว พภัสสรณ� โรจน�วิมลการ
302240 นางสาว ยุวดี แก0วทอง
302241 นางสาว สุจิตรา กุลวงค�
302242 นางสาว จิตตรา มะนาวหวาน
302243 นาย กฤตเขมณัฐ สาระทิพย�
302244 นางสาว คมคาย ปฏิแพทย�
302245 นางสาว ฝาตีมTะ หมันเส็น
302246 นาง กฤตยา สมบัติกําไร
302247 นางสาว สุธาทิพย� ศรีอรุณ
302248 นางสาว กนิษฐา รักชาติ
302249 นางสาว เขมขณิษฐ� ธนะท0วมประเสริฐ
302250 นางสาว ภัทรวดี องอาจ
302251 นางสาว สุพัตรา อินสองใจ
302252 นางสาว สุจิตรา สมัยศรี
302253 นางสาว อุบลวรรณ จันทร�ไตร
302254 นางสาว พรภิมล อ3อนวงษ�
302255 นาง ชณัฐติกานต� เดชมา
302256 นางสาว กมลวรรณ บุญใส
302257 นางสาว ปุรณีย� พัฒนวิบูลย�
302258 นางสาว ประภาศิริ คําอินทร�
302259 นางสาว รัชรินทร� ธนานุตยกุล
302260 นางสาว กาญจนา วิยะรัตน�
302261 นางสาว วิไลวรรณ สังข�สม
302262 นาย ธนาวุฒิ สีมีคอน
302263 นางสาว สุจีรารัตน� สังข�แก0ว
302264 นางสาว เสาวภา แก0วเทียมทอง
302265 นางสาว โสภิฏ�สุดา แสงเกาะ
302266 นาง อิสรียา เทียนสว3าง
302267 นางสาว ธัญลักษณ� คํานาน
302268 นางสาว ณฐพร ขาเลศักด์ิ
302269 นาง นรินทร�พร เอ่ียมอร3าม
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302270 นางสาว ณฐพร ม3วงป!"น
302271 นาง สุดารัตน� ไชยป!ญญา
302272 นางสาว ดวงพร บุญเจริญกิจกุล
302273 นางสาว ปวีณา สาธุจรัญ
302274 นางสาว นิภาวรรณ ชัยภักดี
302275 นางสาว กฤษญา มาชัยวงค�
302276 นางสาว ณัชกมล ปรีดีวงษ�
302277 นางสาว พิรนันทร� อวยพร
302278 นางสาว ชฎาทิพย� สอนปะละ
302279 นางสาว ดวงฤทัย ขุนดารา
302280 นางสาว ภารดี วีระวงศ�
302281 นางสาว นูรวาฮีดา ยาลา
302282 นางสาว พัชรินทร� ป!ญญาบุญ
302283 นางสาว สุจิตรา สลีสองสม
302284 นางสาว ฤทัยรัตน� เมตไตร
302285 นางสาว พนิดา สุวรรณรงค�
302286 นางสาว กชนิภา จันทร�จินดา
302287 นางสาว อาริษา ดวงแสง
302288 นาย พีรกานต� ศรีกองหนุน
302289 นางสาว วารุณี ภูกองไชย
302290 นางสาว นุสรา ฮ3อธิวงศ�
302291 นางสาว พัทรวรรณ มากลับ
302292 นางสาว นุสบา แช3มเสือ
302293 นางสาว กัญญาพัชร ขันวัง
302294 นางสาว กาญจนา ชูสกุล
302295 นางสาว เกตราภรณ� ทองถม
302296 นางสาว พิมพ�พิศา ประกอบความดี
302297 นางสาว ปาณิสรา ภาคอารีย�
302298 นางสาว จิตรทิวา เอ้ือไทย
302299 นาย สุพีร� ชายหาด
302300 นางสาว สุนิษา มณีบางกา
302301 นางสาว กัลย�สุดา บุญมา
302302 นางสาว พิชญานิน ยันเยี่ยม
302303 นางสาว ดวงตา สีอินทร�มน
302304 นางสาว จุฑารัตน� คุณทุม
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302305 นางสาว ยาวารี สาเมาะ
302306 นางสาว ดวงกมล ปทุมชาติ
302307 นางสาว ดาร�ลัด โคแหละ
302308 นางสาว นพรัตน� วิโยธา
302309 ว3าท่ีร0อยตรี นพรัตน� สามารถ
302310 นางสาว กัญญารัตน� ขัดฝ!"น
302311 นาย วีรพล สังข�เพ็ชรื
302312 นางสาว ฉันทพิชญา ชูโรจน�
302313 นางสาว ศุภรัตน� อ้ิมพัฒน�
302314 นางสาว วิจิตรา หนูเพชร
302315 นางสาว วาสิตา ป!ญญานันทกิตต์ิ
302316 นาย นรธรรม บุญสิทธิ์
302317 นาย พศวัต คชการ
302318 นางสาว พรฑิภาดา แก0วน0อย
302319 นางสาว กนกพร ชีวนําสกุล
302320 นางสาว เสาวลักษณ� ปะตะคามินทร�
302321 นางสาว วรินดา สุวรรณวงศ�
302322 นางสาว ศิริลักษณ� สร0างการนอก
302323 นางสาว สุดารัตน� รักฐิติธรรม
302324 นางสาว นัตจา จึงพิทักษ�
302325 นางสาว เพชรรัตน� คําเขิน
302326 นางสาว สาวิกา ชวดรัมย�
302327 นางสาว ธิดารัตน� บุบผากอง
302328 นางสาว ขวัญฤทัย พัฒน�แก0ว
302329 นางสาว ฟKาดาว ทองหมี
302330 นางสาว สุวรรณี บุญสมศรี
302331 นางสาว รัชนีวรรณ� ริมรัศมี
302332 นางสาว ชนิกา กลีบสุวรรณ�
302333 นาย ณัฐภัทร สมุทรจินดา
302334 นางสาว อินทิรา คงชู
302335 นาย สุขประเสริฐ งามไตรมาศ
302336 นางสาว ขนิษฐา ฝYายบุตร
302337 นางสาว วิลานุช ผดุงเดช
302338 นางสาว ตุลยดา มาศโอสถ
302339 นางสาว ทิพย�ผกา วิเท3ห�
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302340 นางสาว จันจิรา วงค�เจริญ
302341 นาย ธนรรณพ สุทธิภาค
302342 นาง ธิติมา สีดาพันธุ�
302343 นางสาว จิรภา มุ3งงาม
302344 นาง เนตรนารี ด่ืมโชค
302345 นางสาว ประภาพรรณ คําสอาด
302346 นางสาว หนึ่งฤทัย โสดามรรค
302347 นาย สันติธร สุวรรณโพธิ์
302348 นางสาว ศุภากร ใจดี
302349 นาย สุวิจักขณ� ช3วยจันทร�
302350 นางสาว พิชญ�สินี ชํานาญ
302351 นางสาว กัญญารัตน� ภูผาสิทธิ์
302352 นางสาว ธวินันท� กอบแก0ว
302353 นางสาว สุไวดา เปรมใจ
302354 นาง เดือนแรม สีใส
302355 นางสาว วิกานดา วงษ�ประคอง
302356 นาง มธุกร ศรีเตชะ
302357 นางสาว จินตพร เลิศกระโทก
302358 นาง ดวงกมล คล0ายพ่ึงสินธุ�
302359 นางสาว สิริกัญญา หนูบัว
302360 นางสาว สุกานดา คําชู
302361 นางสาว จิราภรณ� เขียวจู
302362 นางสาว ประวิณา ขยันทํา
302363 นางสาว ไซนับ มะแซ
302364 นาง ฟาตีมะฮ� ปูตะ
302365 นางสาว อาสนTะ ยูโซTะ
302366 นางสาว ขนิษฐา ศรีชมภู
302367 นางสาว รุสนีตา เบ็ญอาแว
302368 นางสาว สุปวีร� ทามณี
302369 นางสาว นวชา จริงจิตร
302370 นางสาว พัชรี ทาแดง
302371 นางสาว นวรัตน� สุวรรณโชติ
302372 นางสาว ภัทรชริญา จิตร�ภักดี
302373 นางสาว ปนัดฐา พิมพกาญจน�
302374 นาย พิชัย จวบรัมย�
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302375 นางสาว เมลานี วชิรพันธ�วิชาญ
302376 นางสาว พิชญาภัค สุขสโม
302377 นางสาว ภัทรนันท� ศรีนคร
302378 นางสาว กาญจนาพร คงผอม
302379 นางสาว อารยา ภูชะวี
302380 นางสาว หัสบง รัตนโชติ
302381 นางสาว ปณิธาน ภูชํานิ
302382 นางสาว ชลธิชา เทศภูมิ
302383 นางสาว รัตนาวดี แก0วสามดวง
302384 นางสาว มาลี สกุลมา
302385 นาง ไอลดา ผิวอ3อน
302386 นาย ทินกร สังฆะชาย
302387 นาย มงคล โพธิ์นะ
302388 นางสาว จารุวรรณ โทธรรม
302389 นางสาว ปาริชาติ รชตะนันท�
302390 นางสาว ศิริขวัญ สุทธิพล
302391 นาง กฤติมา เหล3ารอด
302392 นาย จักรธร สิงห�มณี
302393 นางสาว อรนา ไชยบุตร
302394 นางสาว ขอพรชนก วัฒนศิริ
302395 นางสาว เกตุวลี ทองวล
302396 นางสาว ฐิติภัสร� วฤทธิไชยนันท�
302397 นางสาว นัฏฐา คณารักษ�
302398 นางสาว ภัทชรินทร� ขุนน3าน
302399 นางสาว วันวิสาข� ปHIนอํานาจ
302400 นางสาว นรีนุช สว3างศรี
302401 นางสาว อิศราภรณ� วงลคร
302402 นางสาว จารุวรรณ นาดี
302403 นาย กษิดิ์เดช อินมาก
302404 นางสาว จุฑารัตน� กลมเกลี้ยง
302405 นาย สุนทร วารีศรี
302406 นางสาว ญาธิป สมภักดี
302407 นางสาว ป!ฐติมา ถาวร
302408 นางสาว อรอุมา สิงห�มอญ
302409 นาย สันติภาพ เปาจันทึก
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302410 นาย พงศกร สอนสุกอง
302411 นางสาว อุมาพร ดียิ่ง
302412 นาย ธวัชชัย บุญมี
302413 นางสาว ดวงกมล สันติวรพงศ�
302414 นางสาว อัจฉรา ขุนชัย
302415 นางสาว ดารารัตน� น0อมนําทรัพย�
302416 นางสาว พรชิดา นุชสาย
302417 นางสาว ภัณฑิรา ใจคํา
302418 นางสาว คีตารัตน� วิมลสถิตพงษ�
302419 นางสาว ภาวินี ดวงภูเมฆ
302420 นางสาว ปภาวี สิทธิวงศ�
302421 นางสาว นิภาพร บรรยงค�
302422 นางสาว อัญชญา ปราจันทร�
302423 นางสาว เสาวรส ขุสุวรรณ
302424 นางสาว ยอดขวัญ จงน0อมกลาง
302425 นางสาว ปHยวรรณ ประยูรดารา
302426 นางสาว ขวัญฤดี ดวงหม่ืน
302427 นางสาว วีรปริยา คําแอ3น
302428 นางสาว ลัดดา ติงสา
302429 นางสาว นฤมล คําอาจ
302430 นางสาว นลพรรณ นนท�นภาพันธ�
302431 นางสาว ปริศนา สวัสดิพงษ�
302432 นางสาว นงลักษณ� บุรีขันธ�
302433 นางสาว พณิพิมพ� คุ0มไกรสร
302434 นาย มนต�เดช ก3อเจริญวัฒน�
302435 นางสาว ณิชากร สงคราม
302436 นางสาว บุญจิรา ส3งแสง
302437 นาง สุวรินทร� ขันธ�เสน
302438 นางสาว สุกัญญา เพ็งธรรม
302439 นาง นุชนารถ มารมย�
302440 นางสาว ปรีชญา ทวีสุข
302441 นางสาว ไพรินทร� ชูสาตร
302442 นางสาว สวรส เอ้ือชูจิตต�
302443 นางสาว สุชัญญา เชื้อประทุม
302444 นางสาว จุฬาลักษณ� จันทร�วิจิตร
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302445 นางสาว ปริญดา ตรีรัตน�
302446 นาย ชลิตพงศ� ร3องซ0อ
302447 นางสาว กฤษณา งามคําตัน
302448 นางสาว จุรีรัตน� ชัยสุริยา
302449 นางสาว ทิพย�ภาภรณ� ศรีประจันทร�
302450 นาย กิตติคุณ หนูนวล
302451 นางสาว กัลยา ประวัติ
302452 นางสาว ญาณิศา เจริญราช
302453 นางสาว ปาจรีย� ปานท3าไข3
302454 นางสาว พนิดา ศรีขัดเค0า
302455 นางสาว ธนิดา ศรีชัย
302456 นางสาว สุภาพร เดชกมล
302457 นางสาว เสาวณีย� วงค�ลําดวน
302458 นางสาว วาสนา วงค�แก0ว
302459 นางสาว สุกัญญา ตรีกุล
302460 นางสาว อโนธยา เณรจิบ
302461 นางสาว กิจจา แตงทรัพย�
302462 นางสาว เปาซียTะ มะนอ
302463 นางสาว ศิริญญา ตันตระกูล
302464 นางสาว อทิตยา นพตระกูล
302465 นางสาว กนกลักษณ� ประเสริฐศรี
302466 นาย ดนัทธ� วิเชียรฉันท�
302467 นางสาว วรีรัตน� ชื่นภักดี
302468 นางสาว น้ําฝน ฤทธิณรงค�
302469 นางสาว อัญญรัตน� วิจาราณ�
302470 นาย ศุภเชษฐ� สิทธิสุนทรวงศ�
302471 นางสาว ธิดารัตน� ก่ิงโก0
302472 นางสาว ณัฐณิชา เยาว�ดํา
302473 นางสาว กัญญารัตน� หมายทวี
302474 นางสาว อาภาภรณ� แสงสุโท
302475 นางสาว สาวิตรี แสงมณี
302476 นาง ชมพูนุช เจริญรส
302477 นางสาว ปาริฉัตร พุฒิธรธนพงศ�
302478 นาง พชิรภัสสร กันธุ
302479 นางสาว วราภรณ� สาธร
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302480 นางสาว วรรณวิไล ขันชะลี
302481 นางสาว จิรวรรณ พุ3มโพธิ์ฆัง
302482 นางสาว จิตาภา รัตโณภาส
302483 นางสาว ธีรนันท� สุขสมัย
302484 นาย อานนท� สวัสด์ิปรีชา
302485 นางสาว ราตรี แพงไชยศรี
302486 นาย ศิวพล ฤกษ�วิสาข�
302487 นางสาว ภัชราภรณ� มาน0อย
302488 นางสาว วิภาดา ศรีแก3น
302489 ว3าท่ี ร.ต. เอกลภัส เส็งพานิช
302490 นางสาว พัชรามัย ธีระวัฒนานนท�
302491 นางสาว วัลทนา สว3างชื่น
302492 นางสาว อธิษฐาน ยืนยง ค� 
302493 นาย ธนสิทธิ์ ศรีนาม
302494 นางสาว สิริญา แก0วงาม
302495 นางสาว ประภาพร สมประสงค�
302496 นางสาว นิชาภา สวัสดี
302497 นางสาว นฤวรรณ มะลิพวง
302498 นางสาว ศุภรักษ� คันธฬิกา
302499 นาง ภัทรศยา ศรีแก0วทุม
302500 นางสาว อนุสรา วงศ�วาลย�
302501 นาง อทิชา วงศางาม
302502 นางสาว สุธาสินี สีดาโชติ
302503 ว3าท่ี ร.ต.หญิง รมย�รัมภา อัครพรรณสกุล
302504 นาย ประจวบ ลาววงษ�
302505 นางสาว อลิษรา กิจจาพานิชย�
302506 นางสาว เกวรินทร� ฤกษ�ดําเนินกิจ
302507 นางสาว ขนิษฐ�นุช พุทชา
302508 นางสาว วิชชุตา พิมพ�สกุล
302509 นางสาว ชวิศา แก0วเพ็ง
302510 นาย ประสิทธิ์ ชาญตระกูลวงศ�
302511 นางสาว สุภาภรณ� มะลิใหม3
302512 นางสาว บุญรัตน� มีแสง
302513 นางสาว จริยา ชาอิน
302514 นางสาว ศรัญญา สุขแก0ว
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302515 นางสาว วลัยลักษณ� มีศรี
302516 นางสาว ปHยวรรณ ชินวงศ�
302517 นางสาว ลีลาวดี บุญณะแก0ว
302518 นาย ณฐนันทน� ตันติกําธน
302519 นางสาว ฐิติรัตน� ชุมทอง
302520 นางสาว เรวดี คล0ายแดง
302521 นางสาว มณสิชา เวสสะภักดี
302522 นางสาว ปHยนุช บัวคง
302523 นางสาว เขมภา ธนูมาศ
302524 นาย จตุพงศ� จันทร�ดี
302525 นางสาว กนกวรรณ พรหมเผ3า
302526 นางสาว จุรีภรณ� พิมเสน
302527 นาง กมลศรี โพธิ์วิทยาการ
302528 นางสาว นริศรา ภูจํานงค�
302529 นาย หัสนันต� ลือวัฒนภักดี
302530 นางสาว กรรณิการ� คําตาศิลา
302531 นาง ปานชีวา จันทรคณา
302532 นางสาว พรพิมล แสนบุญยัง
302533 นางสาว วรรณา จันทร
302534 นางสาว วิภาวดี กว0างขวาง
302535 นางสาว เรณู ถาวรยิ่ง
302536 นางสาว ทิพวรรณ สีมูลไทย
302537 นางสาว พรหมภัสสร ชคกรธนวัจน�
302538 นางสาว ญาติกา พุทธวงษ�
302539 นางสาว หฤทัย ขาวเหลือง
302540 นางสาว ปฐมาภรณ� สังข�ชัย
302541 นางสาว ปานชนก หญีตน0อย
302542 นางสาว พิมลภา บุดดาวงค�
302543 นาย สิทธิพร ศิริเวช
302544 นางสาว ไอยลดา แก0วดี
302545 นางสาว อุทุมพร เนเยือด
302546 นางสาว สุทธิดา บุญจันทร�
302547 นางสาว เพ็ญพิชชา อัศริยะพันธุ�
302548 นางสาว สุนิษา สังข�ธนู
302549 นางสาว สิริยาภรณ� จ3าวัง
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302550 นาง วาสนา หนูเกลี้ยง
302551 นางสาว มุกดาวรรณ สุวรรณรัตน�
302552 นางสาว ลักษิกา พรปHยรัตน�
302553 นาง รัตนลักษณ� จําปาขีด
302554 นางสาว แพรวนภา ดอนกลาง
302555 นางสาว สิริกาญจน� ศรีเจริญ
302556 นางสาว ศิริลักษณ� บุญชัยสุข
302557 นาง วิมล จันทร�เทศ
302558 นางสาว พิชญ�วดี แก0ววารี
302559 นางสาว สุพพัตรา วงค�สามารถ
302560 นางสาว จินตนา พานิชสรรพ�
302561 นาง เฉลิมขวัญ พุกมาก
302562 นางสาว เมทินี แคว0นน0อย
302563 นางสาว จริยาพร งอสอน
302564 นาง วรรัตน� สุเตนัน
302565 นาย นราศักด์ิ เนตรทิพย�
302566 นาง มันฑนา เจริญพร
302567 นางสาว ประภา ประสงค�ดี
302568 นางสาว ยุภาพร เสวิสิทธิ์
302569 นาย กนกพล ศรีตระกูล
302570 นางสาว สมใจ สูงเจริญ
302571 นางสาว กมลวรรณ เพ็ชรประดับ
302572 นางสาว ณัฐชยา ศรีธรรมบุตร
302573 นางสาว วรนารี ใจงาม
302574 นางสาว อมรา บรรเทา
302575 นางสาว ชุติมณฑน� ถวิลวงษ�
302576 นาง ณภัทร เอ่ียมเลิศ
302577 นางสาว กรกนกพร เจริญพร
302578 นางสาว นิภาพร สระกลาง
302579 นางสาว กรรณิกา จันทวาน
302580 นาย พงษ�ศักด์ิ รัตนกุล
302581 นางสาว มินัญชลา พุ3มมาลี
302582 นางสาว อนุสรา ภูชํานิ
302583 นางสาว พิมพ�ลภัส กิตติยาภรณ�สกุล
302584 นางสาว อารีรัตน� วิปรวณิชย�
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302585 นางสาว ปาริชาติ เลี้ยงเพ็ชร
302586 นาง ศิริรัตน� พิมพิรัตน�
302587 นางสาว ชลิดา ไชยรัตนฉัตร
302588 นางสาว ปพิชญา ลีฬหวรงค�
302589 นางสาว นภัสวรรณ สุชนก
302590 นางสาว ขวัญทิพย� หนูทิพย�
302591 นางสาว ฐาปนี เจริญชื่น
302592 นางสาว สิริรัตน� งามสมบัติเจริญ
302593 นางสาว สรัญญา ปรีเปรม
302594 นาง เกวลิน มโนการ
302595 นางสาว วิรัลยุพา มณีโชติ
302596 นางสาว มิรันตี ศรีเษม
302597 นางสาว อุไร สุอําพันธ�
302598 นางสาว ณัฐมน เดชคําภู
302599 นางสาว กนกนิภา โลหะกุล
302600 นางสาว สาลินี ศิรินัย
302601 นาย ชาคริต ขันคูณ
302602 นาง พัชรา เกตุไทย
302603 นางสาว อริศรา ทองสุข
302604 นางสาว ฆรณี หัสด้ิน
302605 นาย เมธากร แจ0งศิลป]
302606 นางสาว ดรุณี ศรีเสน
302607 นาย ธีระวัฒน� ล0วนศิริ
302608 นาง ภณิดา หลีเกษม
302609 นางสาว วิศัลย�ศยา ตุละภิภาค
302610 นางสาว ยลรดา อินทร�สมบูรณ�
302611 นางสาว ยุพา สายเพชร
302612 นางสาว ประทุม เขียวเข0ม
302613 นางสาว อรชุดา จันทะโส
302614 นางสาว พัชราภรณ� คําเลิศ
302615 นางสาว วรรณิศา พงศ�สุวรรณ
302616 นางสาว ภัทฐราพร บุญสอาด
302617 นางสาว ศิริพร ชลูดดง
302618 นางสาว ปรารถนา งามประดับ
302619 นางสาว คนิฐา ยาสมุทร
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302620 นางสาว ปุริมปรัชญ� ธนะศักด์ิเจริญ
302621 นางสาว วรัญญา เพตะกร
302622 นางสาว ธนัชญา พรมดาว
302623 นางสาว ปรารถนา ใจบาล
302624 นางสาว ป!ทมาวรรณ มูณี
302625 นางสาว ธิดารัตน� ฤทธิ์ทรงเมือง
302626 นาง จตุพร พันธุ�เสง่ียม
302627 นาย พิพัฒน� ภูพวก
302628 นางสาว รัตนา อารมณ�
302629 นางสาว เปรมกมล ใกล0ผล
302630 นางสาว กฤติภัฏ เชียวเลี่ยน
302631 นางสาว นวรัตน� ศรีเจริญทอง
302632 นางสาว อาตีกะห� สาและ
302633 นางสาว นารินทร� บัวทอง
302634 นางสาว วัณณิตา แก0วภักดี
302635 นาย พรธเนศ จันทสุวรรณ
302636 นางสาว กชวรรณ สารอรรถ
302637 ว3าท่ีร0อยตรีหญิง อําไพ ยอดวิชา
302638 นางสาว แพรวนภา จันศรีอ3อน
302639 นางสาว สุชาดา ลายสิงห�
302640 นางสาว วันเพ็ญ นุชบางเด่ือ
302641 นางสาว ปทิตตา ผลพฤกษ�
302642 นางสาว ภัทรกร บุญทา
302643 นางสาว ศรสวรรค� แก0วเกตุ
302644 นางสาว กัญจนพร เพียงตา
302645 นางสาว สุดารัตน� เวชประสิทธิ์
302646 นางสาว อามีเนาะห� เจTะแว
302647 นางสาว รวิวรรณ อรรถกรวิกรัย
302648 นางสาว กาญดา หนูทองแก0ว
302649 นางสาว สุดารัตน� ดวงคุณ
302650 นางสาว ภิญญาพัชญ� เพ็ชรพันธ�
302651 นาง พัชวลัญข� สุพร
302652 นางสาว หยกมณี ยืนยง
302653 นางสาว ลักขณา รอดลมูล
302654 นางสาว มินตรา พัชรเลขกุล
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302655 นางสาว พิชชารีย� รูปสม
302656 นางสาว ขวัญรัตน� สกุลเอ่ียม
302657 นางสาว วิภาดา ฤทธิ์ฤๅชัย
302658 นางสาว วรานิษฐ� เอกศิริธนพงศ�
302659 นาย กวิน เจนสัญญายุทธ
302660 นางสาว เยาวลักษณ� ขาวสําอางค�
302661 นางสาว ฐิตาภรณ� สักกะจง
302662 นางสาว รัตติยา จันทะบูรณ�
302663 นางสาว ศจี กุลมณี
302664 นางสาว จีระนันต� แจ0งกลาง
302665 นางสาว รัตนาภรณ� วิรุณพันธ�
302666 นางสาว ชนณิศา ณรินทร�
302667 นางสาว กุลรดา ศิริพงษ�ไทย
302668 นาง ธวัลรัตน� อุดมบุญ
302669 นางสาว สมฤดี วงศ�น0อย
302670 นางสาว กิติยาภรณ� หันจางสิทธิ์
302671 นางสาว ชลธิชา วงษ�เทศ
302672 นางสาว รวิภา ศัทธาคลัง
302673 นางสาว กิติมา คงอ่ิม
302674 นางสาว สาวิตรี สีนวนสกุนณี
302675 นางสาว พิฐชญาณ� พงศ�ศิริกุลธนา
302676 นาง เยาวลักษณ� จันทรปาน
302677 นางสาว อมรรัตน� กวมทรัพย�
302678 นางสาว สุกัญญา เพ็ชรทูลย�
302679 นางสาว ปาริฉัตร รักษาแก0ว
302680 นางสาว ทัศสิมา ต๋ีชื่น
302681 นาง วิไลลักษณ� ไมตรี
302682 นาย ก3อพงษ� เสนารัตน�
302683 นางสาว สุภาพร วรวงศ�
302684 นางสาว ปวริศา แก0วไฝ
302685 นางสาว มนัสพร สมประกอบ
302686 นางสาว ธนนันท� แดงศรี
302687 นางสาว ธัญญามาศ พันธุสะ
302688 นางสาว อนุสรา อินอิว
302689 นางสาว อัญพัชร� ถึงหม่ืนไวย�
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302690 นาง ณิชกานต� วาดเขียน
302691 นาง พรทิพย� ประดับมุข
302692 นางสาว เจนจิรา เชื้อชัยนาท
302693 นางสาว ปริยาภัสสร� พัฒนะจินดากุล
302694 นางสาว รุ3งลาวรรณ โคตรชา
302695 นางสาว ภคภัทร ทิพจรูญ
302696 นางสาว วารุณี รวมพร
302697 นางสาว จักรทิพย� จาตุรงควนิชย�
302698 นางสาว ปรียาพร บุนนาค
302699 นางสาว ป!ทมา พันธ�ชัย
302700 นางสาว นภาจรี ชินรี
302701 นาย ปฐมพล กมลศุภสิริ
302702 นางสาว ภัคธีมา ใบหวัง
302703 นางสาว ฉัยไล เสนกระจาย
302704 นาย จิรัฎฐ� เนตรเจริญ
302705 นางสาว จามจุรี เชื้อสกล
302706 นางสาว เจนจิรา โรจนประทีป
302707 นางสาว อรุณรัตน� จันดาหาร
302708 นางสาว กัลยรัตน� หลิวทอง
302709 นางสาว ปุญชรัสม์ิ ทองรักจันทร�
302710 นางสาว กานต�ชนก นองเมือง
302711 นางสาว วาทิศรา ถ่ินระยะ
302712 นางสาว นัทฐินัน แก0วเก้ือ
302713 นางสาว อัญชลี เงินคําคง
302714 นางสาว พัชรี สังข�ทอง
302715 นางสาว นลินี สีขาว
302716 นางสาว ณิชภัทร นุใหม3
302717 นาย ธรรพ�ณธร กิตติวุฒิดํารงชัย
302718 นาง จุรีพร ชายทวีป
302719 นางสาว บุญยิสา โสประดิษฐ
302720 นางสาว ผกามาศ ลีลาด
302721 นางสาว นุชรีย� หมอยา
302722 นางสาว ประภาวรินทร� เจริญภักดี
302723 นางสาว รุ3งฤทัย หมอนคํา
302724 นางสาว สุธาทิพย� กลั่นสุวรรณ
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302725 นาย พชรพงศ� อังกสิทธิ์
302726 นางสาว จิราทิพย� เต็กเดิม
302727 นางสาว ฐิติมา หลวงจู
302728 นาง เมทินี โลหะเวช
302729 นางสาว นลินี กัลยาบูรณ�
302730 นางสาว อารียา ยอดคําปา
302731 นางสาว อัจชรินธร ภู3นอก
302732 นางสาว ขวัญจิตร ไชยฉลาด
302733 นางสาว ปทุมพร แจ3มยวง
302734 นางสาว สุพรรษา บุญเฉย
302735 นางสาว สุชาวดี มีสันทัด
302736 นางสาว วชีราภรณ� เรือนเมา
302737 นางสาว มณฑิรา วงสมศรี
302738 นางสาว เกวลี เพชรสุนี
302739 นาง อรศศิร� อัศวรัตน�
302740 นางสาว สาวิตรี ราชถ0อย
302741 นางสาว วันเพ็ญ มาตุวงษ�
302742 นางสาว พิมพ�วิภา จันทอง
302743 นางสาว ธีระพันธ� องอาจ
302744 นางสาว พิชามญช� โกไศยกานนท�
302745 นางสาว นิตยา ศรีฟKา
302746 นางสาว สุพรรณี หงษ�แก0ว
302747 นางสาว อัติพร นาราศรี
302748 นางสาว ยุพาวดี บัวอ3อน
302749 นางสาว สิตาพร ม3วงสี
302750 นางสาว โซรญา วาแมดีซา
302751 นางสาว วิภาวดี เกณฑ�ขุนทด
302752 นางสาว ป!ญญาศิริ จินตยาวุฒิ
302753 นางสาว คัทรียา ไชยน0อย
302754 นางสาว พัชริดา พิพัฒน�พงษ�ธาดา
302755 นางสาว วรรณวิไล หน3อคํา
302756 นางสาว อริษา เดชพิชัย
302757 นางสาว รัชณี บุตราช
302758 นางสาว นิสิตรา สุดโสม
302759 นางสาว จิตรา ลือโสภา
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302760 นาย ศตวรรษ กองธรรม
302761 นางสาว สุภัค แสงแก0ว
302762 นาง กรรณิการ� ดอเลาะห�
302763 นาย กิดาการ หาญปราบ
302764 นางสาว เก็จจันทร� หนูแท0
302765 นางสาว สุดารัตน� มาตะ
302766 นางสาว อดิศยา บุญกว0าง
302767 นางสาว อคีสราณีย� ดอเลTาะ
302768 นางสาว เสาวลักษณ� เชื้อม่ัง
302769 นางสาว นิสูไฮบTะ นิเฮง
302770 นางสาว อทิตยา ระลึก
302771 นางสาว สุทธิเนตร คงแปKน
302772 นางสาว ศุภิสรา เกียรติเสวี
302773 นางสาว ปHIนเพชร จีนหลักร0อย
302774 นางสาว พรรณทิวา ยุวะบุตร
302775 นางสาว ชนาพร ลือพันธุ�
302776 นางสาว นิฮุซนี ดอเลาะ
302777 นางสาว กิติยากร แก0วเก้ือ
302778 นางสาว ศุภางค� เชาวนเมธา
302779 นางสาว ลลิตา โชควิบูลย�กิจ
302780 นางสาว ประภาศรี ศรีสะอาด
302781 นางสาว กนกวรรณ อินทร�ยอด
302782 นางสาว นิตยา สังข�เงิน
302783 นาย พลาศิษฎ� ป!ตถา
302784 นางสาว ธิติมา พุ3มพฤกษ�
302785 นางสาว สุภาวดี บุญญาภิชาติกาล
302786 นางสาว กาญจนาธร การพัชชี
302787 นางสาว วิจิตรา อุปพงษ�
302788 นางสาว จินดานุช กางทอง
302789 นางสาว ดลฤดี ศรีสุวรรณ�
302790 นางสาว ชุติมา คําสุขุม
302791 นางสาว กนกพร สมศักด์ิ
302792 นางสาว สุวนันท� ผาทอง
302793 นางสาว รัศมี ภิบาลสิงห�
302794 นางสาว พิสุทธิณี ศรีใส
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302795 นางสาว พนิดา หนูเขียว
302796 นางสาว นันทิกานต� ธิหลวง
302797 นางสาว จุฑามาศ คําบุดดี
302798 นางสาว พิกุล ไชยชะนะ
302799 นางสาว ธารารัตน� พรมยศ
302800 นางสาว อริสสา ศิริคําปา
302801 นางสาว ศศิธร ใครหิน
302802 นางสาว สุริษา ปนคําปHน
302803 นางสาว รวีวรรณ กลิ่นหอม
302804 สิบตํารวจโทหญิง ทัศนีย� จิตรโวทาน
302805 นางสาว กรรณิกา สุมารสิงห�
302806 นางสาว ณัฐฐา มณีโชติ
302807 นางสาว สุกัญญา พราวศรี
302808 นางสาว ดาราวรรณ ใบทอง
302809 นางสาว ณัฐมล สุเสนา
302810 นางสาว ศุภกร เสนบุญมี
302811 นางสาว ชนัญษมณฑ� อนุเวช
302812 นางสาว ฤทัยรัตน� พ่ึงพัก
302813 นางสาว นาอีมะห� นิมะ
302814 นางสาว วรรณิภา ปริพล
302815 นางสาว กนกพร รุ3งฟKา
302816 นางสาว จุฑามาศ ใจตาบุตร
302817 นางสาว อัมพร ทองประเสริฐ
302818 นางสาว มณธิดา มิตรอธิพันธ�
302819 นาง พยอม เสาหิน
302820 นางสาว ณัฐชา โตTะเจริญ
302821 นางสาว รัตนา สุลินทาบูรณ�
302822 นางสาว ปนัสยา ป!ดภัย
302823 นางสาว กานติมา เติมสุข
302824 นางสาว นุธิดา สาพิมาน
302825 นางสาว ศุภวรรณรัตน� เกษสุวรรณ
302826 นางสาว เบญจวรรณ พร0อมมูล
302827 นางสาว วรัญญา เวชประสิทธิ์
302828 นางสาว ณิชกมล อํานวย
302829 นางสาว จุฑามาศ ตุลยสุข
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302830 นางสาว กมลพร แก0วคง
302831 นางสาว ปุณฑริกา หม่ืนจี๋
302832 นางสาว ธนสรณ� บัวกลาง
302833 นางสาว สุภาภรณ� แถลงศรี
302834 นาย ชวนันท� อินตTะราช
302835 นางสาว ปภาวดี ศรีรักษา
302836 นางสาว ยุพาพร หลักหมู3
302837 นางสาว ทิพนิภา ครุฑธาพันธ�
302838 นางสาว วิภาวี สุขประจันทร�
302839 นางสาว วลัยพร เนื้ออ3อน
302840 นางสาว ธิติมา กองเพชร
302841 นางสาว สูซานา ดือเระ
302842 นางสาว ปรียานุช พรหมมีศรี
302843 นางสาว จิราภรณ� นิลกําเนิด
302844 นางสาว นลิน นันทกิจวัฒนโชติ
302845 นางสาว รําไพ กอแก0ว
302846 นางสาว อังศนา สุขยานุดิษฐ�
302847 นางสาว สุกัญญา อินทร�สว3าง
302848 นางสาว ลัดาา ไชยบุรี
302849 นางสาว สโรชา คุ0มเจริญ
302850 นางสาว รวิษฎา สิงห�สา
302851 นางสาว ติณณา ประกอบกิจ
302852 นางสาว ณริศรา มีสําราญ
302853 นาย ธีรดนย� ผลบุญ
302854 นางสาว สุนิสา เพ็ชรจํารัส
302855 นางสาว อทิตยา แสงเนตร
302856 นางสาว ชลิตา ผลบุญ
302857 นาย วิษณุรักษ� วันดี
302858 นางสาว นันทิกานต� กิวหลิม
302859 นางสาว นงนุช ศิรินัย
302860 นางสาว สุมณฑา บู3ศรี
302861 นางสาว มาทินี บุตดาเพ็ง
302862 นาย วสวัต ผลาชิต
302863 นางสาว ธิดารัตน� เพียรกสิกรรม
302864 นางสาว เมธาวี ยศแก0ว
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302865 นางสาว เสาวณี โตTะหลี
302866 นางสาว หนึ่งฤทัย ไกรแก0ว
302867 นางสาว ธารีรัตน� จันทวัติ
302868 นางสาว พิศมัย มุละสีวะ
302869 นางสาว อุไรรัตน� พันชนะ
302870 นางสาว กาญจนา กลางนอก
302871 นางสาว จิรติ สิรินุสรณ�
302872 นางสาว อาทิตยา มาลีหวล
302873 นางสาว ภัทราวรรณ วุฒิเจริญ
302874 นางสาว หนึ่งฤทัย อินทมาตร
302875 นางสาว เพ็ญประภา บุญหล0า
302876 นาย นิติรักษ� ทองน0อย
302877 นางสาว สรัญญา ป!ญญาศิริ
302878 นางสาว ณัฏฐ�พิมล พรมวิชัย
302879 นางสาว อัสมะ เจTะสมาแอ
302880 นางสาว ปวีณา ศิลารักษ�
302881 นางสาว ขวัญชนก ศิริธรรม
302882 นางสาว เพชรดา สาราบรรณ�
302883 นาง จารุณี ธรรมคุณชัย
302884 นางสาว นงเยาว� แถมเกษม
302885 นางสาว สาวิตรี ชูช3วย
302886 นางสาว นิตยา จันทร�สว3าง
302887 นาย อนุพงษ� ต0นจันทร�
302888 นางสาว วิภาภรณ� เอกจิตต�พิเชฏฐ�
302889 นางสาว ธนพร อุดมพันธุ�
302890 นาย พิริยะ ไชยงาม
302891 นางสาว เพชรลักษณ� โชควัฒนาสมบัติ
302892 นางสาว จรูญศรี ศิริบูรณ�
302893 นางสาว สุภัส�สรา แซ3อ่ึง
302894 นางสาว อนัญญา คล0ายหลิม
302895 นางสาว บัณฑิตา อุณหเลขจิตร
302896 นางสาว รชตพรพรรณ ยาสมุทร
302897 นางสาว นพธีรา ฦาชา
302898 นางสาว ธัญยพรรณ อินเกตุ
302899 นางสาว พรณัช นุ3นน0อย
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302900 นางสาว เกศรินทร� พวงมาลี
302901 นางสาว ปHยะพร คันฉาย
302902 นางสาว จิราพร ช3วงโชติ
302903 นางสาว พวงพยอม คําสิงห�
302904 นางสาว ธัญญาเนตร นิตยาชิต
302905 นาง สุภาพร ทองแดง
302906 นางสาว สุชาดา ศรีสวัสด์ิ
302907 นางสาว นันทิวา สุดชารี
302908 นางสาว ทัศมล พรหมโคตร
302909 นางสาว ชัญญานุช บุญนํา
302910 นางสาว พรมนัส นุชเอ่ียม
302911 นางสาว สําลี แดงวิลัย
302912 นางสาว อิสริยาภรณ� สุมาลี
302913 นาย ชลชาติ โสภาเวทย�
302914 นางสาว วิหค สีหบรรพต
302915 นางสาว กานต์ิธิรา ฝ!นนิมิตร
302916 นางสาว ศิริพร ทารศร
302917 นางสาว มุทิตา สัตย�สุขยิ่ง
302918 นาย นวศิลป] อินทวงษ�
302919 นางสาว นิรัชฎา อุปนัน
302920 นางสาว จิรัชยา ป!ญญาวงศ�
302921 นางสาว ขนิษฐา อําไพพันธ�
302922 นางสาว สุกัญญา เพ็ชรศรี
302923 นางสาว นาตยา บุญจําภู
302924 นางสาว นราวรรณ ศรีงาม
302925 นางสาว อัจฉราพร ปHนสว3าง
302926 นางสาว บุษยมาส จันทรโชติ
302927 นางสาว สุนิสา เงาะเศษ
302928 นางสาว กชกร เปลี่ยนสมัย
302929 นางสาว ณิชากร ช3ออ3อน
302930 นางสาว ลลิตา โตมาซา
302931 นางสาว อรพรรณ แวงวรรณ
302932 นาย ธนะวัฒน� นวลมณี
302933 นางสาว มนชยา วงศ�อาษา
302934 นางสาว กมลพรรณ มณีนวล
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302935 นางสาว นภิศ จันทารักษ�
302936 นางสาว จิดาภา พรหมเมศร�
302937 นางสาว ณัฐสิณี พวงสวัสด์ิ
302938 นาง จุฬา ปลายด3วน
302939 นาย ธนพล สังข�แก0ว
302940 นางสาว อติภา คุปตะศิริ
302941 นางสาว สรวงกนก มีปHด
302942 นาย ปกปKอง กันตระกูล
302943 นางสาว ญาติรัตน� ชมหมู3
302944 นางสาว จุฑามาศ พหล
302945 นางสาว ประวิชญา สุวรรณไตรย�
302946 นางสาว ยุพารัตน� ศิริพงษ�
302947 นางสาว เพชรรัตน� รักษาทรัพย�
302948 นางสาว ชลนภา พลยศ
302949 นาย วงศธร แร3เพ็ชร�
302950 นางสาว ปาจรีย� แก0ววิจิตร
302951 นางสาว วิลัดดา ใจบุญทา
302952 นาย อํานาจ ท่ีภักดี
302953 นางสาว วรรณภา ดวงพรม
302954 นางสาว ศุภัชญา มณีธร
302955 นาย พรดิลก บุตรกลัด
302956 นางสาว กมลทิพย� รัตนบวรชัย
302957 นางสาว รุ3งนภา โลมะบุตร
302958 นางสาว สร0อยสุดา เทพขาว
302959 นางสาว เพชรรัตน� บัวบุญ
302960 นางสาว สิรีธร สายวงศ�
302961 นางสาว สรญา แสนประเสริฐ
302962 นางสาว อังสุภา วงศ�พรมมา
302963 นางสาว ณัฐฐาพร เจรจา
302964 นางสาว กัญรัศม์ิ ศรีละพันธ�
302965 นาย คมสันต์ิ ใจยศเส0า
302966 นาง พิมพ�พิมล โชติพ3วง
302967 นาย ณัฐวุฒิ รุ3งนุช
302968 นางสาว ลักษณารีย� อรชร
302969 นางสาว ปาหนัน ทนงูเหลือม
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302970 นางสาว จิราพร เลยไธสง
302971 นางสาว จุฑาลักษณ� จิตพิทักษ�
302972 นางสาว นุชรี พูลผล
302973 นางสาว วาทินี ชุมมะ
302974 นางสาว ณิชาภา เรืองวรชัย
302975 นางสาว เนตรทราย ตรีพุฒ
302976 นาย อิทธิกร คุรุนุศาสก�
302977 นางสาว ทิพวัลย� แย0มพรหม
302978 นางสาว ชลธิชา สมิงชัย
302979 นางสาว สุรีรัตน� ศรีสุข
302980 นางสาว วราภรณ� โสมหิรัญ
302981 นาย ศุภวิชญ� นิ่มบุญ
302982 นางสาว สุภาพร หุภาทิพย�
302983 นางสาว ต3วนอาอีสะห� ไซอุมา
302984 นางสาว เจนจีรา แท3นนิล
302985 นางสาว กมลชนก รัตนเสน
302986 นางสาว ดรุณี นวลเจริญ
302987 นางสาว เพชรรัตน� อริยะวงศ�
302988 นางสาว ดวงพร มูลธิ
302989 นางสาว โสภินทร� คงเอ่ียม
302990 นางสาว กิตยาภรณ� ธนนภากุล
302991 นางสาว จันทร�ทิวา ชํานาญเวช
302992 นางสาว อาอีเซาะ มูซอ
302993 นาง มารีนา รอหะ
302994 นางสาว โสรยา ยะโกะ
302995 นางสาว ประภัสสร กTวยเจริญ
302996 นาย พร0อมพงศ� เทพมนถี
302997 นางสาว เมทินี หนูอินทร�
302998 นางสาว ชุติรัตน� สังข�แก0ว
302999 นางสาว รนาภรณ� แย0มสุดใจ
303000 นาย เสฎฐวุฒิ ณ นคร
303001 นางสาว บุษกร ศรเพ็ชร�
303002 นางสาว อัญชลี คําอ3าง
303003 นางสาว จันทิรา นําสนองวงศ�
303004 นาง มนัสชนก สัชฌุกร
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303005 นางสาว ละมัย เชยกะรินทร�
303006 นางสาว อุษณิษา หนองบัว
303007 นางสาว ปรียานุช คงนวล
303008 นางสาว อรุณรัตน� คําแก0ว
303009 นางสาว รัตนา สุขม่ิง
303010 นาง ศิวพร เส0งมี
303011 นางสาว กมลลักษณ� สุทธิเกิด
303012 นางสาว จิราวรรณ สิงหวงค�
303013 นางสาว อตินุช เหลือพงษ�
303014 นางสาว ปริยวัลย� พรมอินทร�
303015 นางสาว ปุญยพัฒน� บัวศรีพันธุ�
303016 นางสาว ยศสรัล ทองคุณ
303017 นางสาว นุสรา นวลละออง
303018 นางสาว สุดาภรณ� อัมพรศักด์ิ
303019 นาย วิชชุพงศ� ทิพย�สิงห�
303020 นาย สรวิชญ� พงศาปาน
303021 นางสาว นิราวรรณ บํารุงธรรม
303022 นางสาว อุมาพร บุดดี
303023 นาง มัชญา คําสุข
303024 นางสาว ปHยะนันท� การมนเรือง
303025 นางสาว รัตนากร ทับแก0ว
303026 ว3าท่ีร0อยตรีหญิง ชุติมน คงเทียน
303027 นางสาว อังคณา บุญสบ
303028 นางสาว กัญจนพร เก้ือเดช
303029 นางสาว วาริยา คงประดับ
303030 นางสาว ปุณยาพร พรอนุวงศ�
303031 นางสาว วันเพ็ญ คําศรี
303032 นางสาว พิมพ�พิมล นาชัยโชติ
303033 นางสาว อภิสรา เมฆวัน
303034 นาง ลักษณ�คณา ราชภิรมย�
303035 นางสาว พิมพ�พิสุทธิ์ นาชัยโชติ
303036 นาง ธารณา ทิพย�กรรณ
303037 นางสาว ชญานิษฐ� พรหมพุฒแก0ว
303038 นางสาว อาริสา ศรีสุข
303039 นาย ต3อพงศ� หม0อบุญมี
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303040 นางสาว อมรรัตน� วงษ�มาก
303041 ว3าท่ีร0อยตรีหญิง ภัทรดา พรหมจรรย�
303042 นางสาว กัญญารัตน� กลําพัด
303043 นางสาว กัณฑิมา เกิดละเอียด
303044 นางสาว ณิชาภัทร พิสฐศาสน�
303045 นาย จิรทีปต� แซ3ลี้
303046 นาย รักเกล0า แสงส3อง
303047 นางสาว อภิญญา มีสิน
303048 นางสาว กัญญาภัทร เรียงสันเทียะ
303049 นางสาว ป!จจารีย� ผ3องผิว
303050 นางสาว กัลยาณี บุญทอง
303051 นางสาว จิตตราภรณ� ผ3องผิว
303052 นาง วินิดา เพชรประทุม
303053 นางสาว เพ่ิมทรัพย� เอ็นมาก
303054 นางสาว กมลวรรณ เนียมทอง
303055 นางสาว กชพรรณ ดวงมุสิก
303056 นางสาว เพราพิลาส สัมพันธสิทธิ์
303057 นางสาว กนกวรรณ ประดับแก0ว
303058 นางสาว ศิริพรรณ อังศุศตพรรษ
303059 นางสาว สุทธญาณ� สาแหยม
303060 นาย สิรวิชญ� เทพสุนทร
303061 นางสาว ปาริชาต จันตะศรี
303062 นางสาว ชาลิสา จันทร�ประทีป
303063 นาย สุพศิน ทานธรรม
303064 นาง นันทนา เข็มทอง
303065 นางสาว วิไลลักษณ� สูงทรง
303066 นาย อติชาติ ประสงค�ศรี
303067 นางสาว นุสร ได0เลิศ
303068 นางสาว เยาวลักษณ� ลีเลิศ
303069 นางสาว เนวิกา มะลานันต�
303070 นาย สันติชัย ศรีวงค�วรรณ
303071 นางสาว ปริยฉัตร วงค�คําหูม
303072 นางสาว นุรไอนี แวหะยี
303073 นางสาว นวลสิริ เพชรกําเนิด
303074 นางสาว สุภาพร พลแก0ว
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303075 นางสาว จินตหรา ดอนโหน3งชา
303076 นางสาว ชัญญพัชร� เศรษฐานาม
303077 นางสาว สุกัญญา อินพรหมมา
303078 นางสาว ศศนันท� หลายรุ3งเรือง
303079 นาย วิริทธิ์พล ตรังคอภิรักษ�
303080 นางสาว สรรทวรรธ สุนทรมหาลาภ
303081 นางสาว กาญจนา นามวงษ�
303082 นาง รุ3งฤดี คูเปอร�
303083 นางสาว วิภาวรรณ อนุอัน
303084 นางสาว ธณัชพร ใจอดทน
303085 นางสาว ปชัฎฎา สุขสุเมฆ
303086 นาย บริพัตร ศรีวิวรรธนกุล
303087 นางสาว วลัยพร ขุนรงค�
303088 นางสาว วรรณวิภา ไชยชนะ
303089 นางสาว พลอยสิริ โพธินําแสง
303090 นางสาว กชพร จรบุรี
303091 นางสาว อุบลรัตนา แสงสว3าง
303092 นางสาว ธัญญารัตน� บํารุงพานิชย�
303093 นางสาว สุจิตตรา เอ่ียมสําอางค�
303094 นางสาว ณพิชญา สูญราช
303095 นางสาว ระติรส อุดมศักด์ิ
303096 นางสาว มูนีเรTาะ เจTะอุมา
303097 นางสาว ธมลวรรณ พูลกสิศรี
303098 นาง จินตนา เชิดสุข
303099 นางสาว สาวิตรี เภรีภาศ
303100 นางสาว นฏพร ทองบุญชู
303101 นางสาว นูรีซัม ดอเลาะ
303102 นางสาว พิมพ�ภัทรา ธนโชคชัยสาร
303103 นาย วิศรุต ไชยสาร
303104 นางสาว ศรัญญา ช3วยชู
303105 นางสาว กรรณิกา เสนาช3วย
303106 นางสาว อภิรดี เพชรชูช3วย
303107 นางสาว สุขหทัย ภาณุทัตร
303108 นางสาว พรทิพย� แพงบุดดี
303109 นางสาว จิรนันท� อ3อนนาน
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303110 นางสาว ณัฐพัชญ� ศรีขวัญ
303111 นางสาว จารุวรรณ บุตรเจริญ
303112 นางสาว สิริกร สังฆมณี
303113 นางสาว ลินจง อ่ิมรักษา
303114 นางสาว สมฤทัย พรหมแก0ว
303115 นาย กฤษดา ตระกูลพรหม
303116 นางสาว พนัดดา วงวิลาศ
303117 นาง บัวบล ปุณณสัมฤทธิ์
303118 นางสาว ยุวดี พรมแก0ว
303119 นางสาว ชวนพิศ เปรมเจียม
303120 นางสาว จุฑาภรณ� อุดรรักษ�
303121 นางสาว เฟRIองฤทัย พันธ�จรุง
303122 นางสาว ปรายรัตน� สังวิบุตร
303123 นาย ศิรสิทธิ์ สีสะไหล
303124 นาง ลลิตา คณาศรี
303125 นางสาว ศุภานัน บุญนุ3น
303126 นางสาว ณัฐวิภา ไชยสิทธิ์
303127 นางสาว จิราพร ภู3สวัสด์ิ
303128 นางสาว วรรณวิษา เจริญสมบัติ
303129 นางสาว นริสรา พยุกรัมย�
303130 นางสาว ปริฉัตร คําสุก
303131 นางสาว วรรณฐิตา กิตติโก
303132 นางสาว นิตนภา ภูมิคอนสาร
303133 นาย วีรวิทย� จันทะเล
303134 นางสาว พิมภากร ศรีโฉมงาม
303135 นางสาว นงนภัส สุธีรัตนสุนทร
303136 นางสาว ณัฎฐนันท� สิงห�ธวัช
303137 นางสาว วรนุชนันท� ธนณิศพัฒน�
303138 นางสาว อรอุมา บุญเวช
303139 นางสาว อรวรา สรหงษ�
303140 นางสาว ทิพวรรณ บิดร
303141 นางสาว กันต�ฐเสนห� ลิ้มประชาศักด์ิ
303142 นาย พชรพล พินิจอุปพันธ�
303143 นาย ปHติภัทร ฤกษ�เมือง
303144 นางสาว สุฑาริดา พฤกษพานิช
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303145 นางสาว จารินภรณ� ชูพงศ�
303146 นางสาว สุธัญญา หามนตรี
303147 นาย กฤชโชค สุวภิญโญภาส
303148 นางสาว ปรางค�วลัย ขวาไทย
303149 นางสาว พิชญา เชื้อทอง
303150 นางสาว กุสุมา เต็มดวง
303151 นางสาว ศรัญญา โคตรภู
303152 นางสาว วิมลรัตน� ทองรี
303153 นางสาว ขวัญใจ นุภาพ
303154 นางสาว ศิริพร ศรีใจยา
303155 นางสาว จิรารัตน� ดัดงอน
303156 นางสาว ศุภาวรรณ วงค�คม
303157 นางสาว ศศิวิมล กุลมัย
303158 นางสาว พราวพรรณ จันทร�โต
303159 นางสาว มณีรัตน� ไวสุภี
303160 นาย อิศรา ไชยวรรณ�
303161 นางสาว สุวัยดา แปแนะ
303162 นางสาว รัตนา ด0วงลอย
303163 นางสาว พิชชานันท� จันทร�ลาภ
303164 นางสาว วรัชยา พลอยภัทรภิญโญ
303165 นางสาว ดุสิตา นุ0ยเล็ก
303166 นางสาว พัชรี ปKองกัน
303167 นางสาว จริยา ธรรมประสิทธิ์
303168 นางสาว ภัชราพร อินจุ0มสาย
303169 นางสาว ญาณิภา ชุมพล
303170 นางสาว ชญานุช ใจแข็ง
303171 นาย ซาลีม คงหัด
303172 นางสาว รวิวรรณ มหาวีระตระกูล
303173 นางสาว ศิณัฐตา อร3ามเรือง
303174 นางสาว ทิพย�สุดา แสงสกุล
303175 นางสาว จิราพรรณ ยางเงิน
303176 นางสาว โชติมา ห0อยพู3
303177 นางสาว จันทนี พิมพา
303178 นางสาว นัจนันท� รัชฎา
303179 นางสาว พรนภา ขุนทอง
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303180 นางสาว จารุณี กาญจนจินดาพงศ�
303181 นางสาว กัลยา ผิวเหลือง
303182 นางสาว ธันย�ชนก กาหลง
303183 นางสาว โสภิตตา ป!ญญา
303184 นางสาว รัตติพร ศรีสวัสด์ินุกุล
303185 นางสาว ขนิษฐา เกลี้ยงทวี
303186 นางสาว เกศดา บุญผ3อง
303187 นางสาว พัชรี วงค�กันตา
303188 นางสาว อุสารัตน� ศรีอTอด
303189 นางสาว ชนาธิป ประเสริฐศรีชะนะ
303190 นางสาว ศิริพรรณ พิชยภิญโญ
303191 นางสาว จิราพร จันตTะภา
303192 นางสาว นฤมล คําสีแก0ว
303193 นาง จริยา พุทธวงศ�
303194 นางสาว บุณยนุช เก3งนอก
303195 นางสาว ธนาภา แก0วประพล
303196 นางสาว นวนันท� ขัตินนท�
303197 นางสาว พรกมล กันทะธง
303198 นาง อนงค�นาฏ ชื่นตา
303199 นางสาว จิตติมา จันซ0อง
303200 นางสาว กมลลักษณ� โชติพระสมบัติ
303201 นางสาว พรศิริ แจ0งอุบล
303202 นางสาว จงรัก สาลี
303203 นางสาว กนกวรรณ รูปสังข�
303204 นาง อมรรัตน� เพ็งผอม
303205 นางสาว เบญจมาศ อยู3สวัสด์ิ
303206 นางสาว ชุลีกร บุญใบ
303207 นางสาว นันทภัค กลิ่นผกา
303208 นางสาว สลักจิต สนเอ่ียม
303209 นางสาว หัสยา มงคล
303210 นางสาว ณัฐวรา บุญธรรม
303211 นางสาว ศิริญรัศม์ิ วรรณแสงทอง
303212 นาย ภาคภูมิ น0อยมี
303213 นางสาว จิราวรรณ แจ3มจันทร�
303214 นางสาว เจตนา พวงแก0ว
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303215 นางสาว ชนัญธิดา นาคกรด
303216 นางสาว มาริสา เนาวะราช
303217 นางสาว ภาณุมาศ พลโรม
303218 นางสาว กมลทิพย� แก0วชิงดวง
303219 นางสาว ดวงกมล ขาวเจริญ
303220 นางสาว ชนัดดา หอมหวล
303221 นางสาว อรไพลิน เจ็ดรัมย�
303222 นางสาว ภัทรา เปล3งเกียรติกุล
303223 นางสาว ธนิตา สอนขํา
303224 นางสาว จิตภัทร รินทอง
303225 นางสาว อัญญารัตน� ลิ่มสกุล
303226 นางสาว วิราวรรณ ดาอาษา
303227 นางสาว รุ3งเรือง ชื่นกมล
303228 นางสาว ศุภนิดา ชัยสนาม
303229 นางสาว ไอระดา นุ3นมี
303230 นางสาว ชฎาพร แสงสุวรรณ
303231 นางสาว เบญจพร สงไพรสน
303232 นางสาว เบญจวรรณ ล0อมน0อย
303233 นางสาว มลาพร แสนอุบล
303234 นาง เกศมณี ศรีเทพ
303235 นางสาว นฤมล ศรีประเสริฐ
303236 นางสาว วารุณี ศรีสุยิ่ง
303237 นางสาว นรินทร�ภัทร� หอมแก3นจันทร�
303238 นาย ชนาธิป พ3วงพูล
303239 นาง สุพัตรา สมบัติธนสาร
303240 นางสาว เมธินี พิกษร
303241 นางสาว สุพรรณา ภูมิโมไนย
303242 นางสาว มยุรี สว3างธานี
303243 นางสาว ภัณฑิรา ธรรมสกุล
303244 นางสาว ธนาภรณ� ดวงดารา
303245 นางสาว เพ็ญแสง จันทวี
303246 นางสาว นันทิดา กุลมาตร�
303247 นางสาว ลัดดา ธรรมบุตร
303248 นางสาว ณปภัช เพ็งสว3าง
303249 นาย ศรัญยู แก0วธรรมมา
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303250 นางสาว มาราศรี จรจิต
303251 นางสาว สาธิดา อัมภรณ�
303252 นางสาว จุฑารัตน� สุขชนะ
303253 นางสาว ธิดารัตน� บัณฑิตภักด์ิ
303254 นางสาว ภัคสิรา แดนไธสง
303255 นาย อรรถวิทย� กวีกิจบัณฑิต
303256 นางสาว ณิชาภา นวลปลอด
303257 นาย สมภพ ดวงกลาง
303258 นางสาว ฌาตญา น3วมศิริ
303259 นางสาว จินตนา สุหงษา
303260 นางสาว สุวิศา ชายเกตุ
303261 นางสาว ปาริชาต เณรแก0ว
303262 นางสาว ติณณา วัฒนชัยธนิน
303263 นางสาว ณัฎฐธิดา คชฤทธิ์
303264 นางสาว สนธยา คํามาตร
303265 นางสาว จุรีพร อ3อนทอง
303266 นางสาว บงกช ผังคี
303267 นางสาว มีนตา มูลคํา
303268 นางสาว อริสา เนียมถนอม
303269 นางสาว อภิ ชญา ปาละ
303270 นางสาว ศิริพร โมมีเพชร
303271 นางสาว ระวิวรรณ ยาจาติ
303272 นางสาว พรรณผกา มาปHaก
303273 นางสาว นิตยา กันธาป!น
303274 นางสาว อภิสรา ถนนแก0ว
303275 นางสาว กฤตณัช สลีวงศ�
303276 นางสาว ทวีวรรณ ศรีทัยแก0ว
303277 นางสาว เขมิกา ชัยพลดี
303278 นางสาว ปารณีย� พุทธคู
303279 นางสาว ชนิสรา โอภาศรี
303280 นางสาว น้ําทิพย� ชํานาญเสือ
303281 นางสาว จันทร�จิรา ผาสบาย
303282 นางสาว กนกวรรณ ทาหอม
303283 นางสาว ปรีดาภรณ� เกตุเลขวัตร
303284 นางสาว ศศิธร แหวนครุฑ
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303285 นางสาว กชพร ต้ังถึงถ่ิน
303286 นางสาว สโรชา ก่ิมเท้ิง
303287 นางสาว เพ็ญสุดา ปลื้มใจ
303288 นาย พงศ�พัฒนายุทธ สุขศิริ
303289 นางสาว ยลศิญา มัติโก
303290 นางสาว อภิฤดี เข็มทอง
303291 นางสาว อรปภา วรรณทอง
303292 นางสาว ดาราวรรณ มูลเทศ
303293 นางสาว เพ็ญพักตร� บุญสถิต
303294 นางสาว นิตยา สิงหาอาจ
303295 นางสาว ณัฐพัชร� พันนาเหนือ
303296 นางสาว อานีสTะ สะมะโละ
303297 นางสาว พารินดา ปาแนฮียา
303298 นางสาว ทิพย�วรรณ ชัยเดียว
303299 นางสาว กรอร วงศ�พุฒิ
303300 นางสาว ไอลดา ไชยชนะ
303301 นางสาว วราภร กล่ํา
303302 นางสาว ซูไฮลา เจTะนิ
303303 นางสาว สกุลรัตน� พุทธพงค�
303304 นางสาว วีรวรรณ สีคง
303305 นางสาว นฤมล ศรีประทุม
303306 นางสาว ปHยะนุช หนันลี
303307 นางสาว สวรส ดิษผล
303308 นางสาว กรัญญา เหลือรักษ�
303309 นางสาว อนามิกา นามมณี
303310 นางสาว คณางค� แสงทรวง
303311 นางสาว รัตน� ทิมเพ็ง
303312 นาง สุวรรณา รามเมือง
303313 นางสาว อาภากุล เขมะดุษฎี
303314 นางสาว อาภาพร เจริญสว3าง
303315 นางสาว จารุวรรณ สีแก0ว
303316 นางสาว สุนิศา ศิลาแดง
303317 นางสาว พิมพ�พัสสร บัวหลวง
303318 นางสาว ประโลมรัตน� ศรีเมือง
303319 นางสาว นิศาชล อินทะเสโน
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303320 นางสาว ชุติมา ทองดีวงค�
303321 นางสาว ศิริพร เผ3าชู
303322 นาง ฐิตาภา พลายละหาร
303323 นางสาว วิราพร ภูครองนาค
303324 นาง เพ็ญพิมล กันทะวงค�
303325 นางสาว นิตยา โยทา
303326 นางสาว พรนภา สีหะไตรย�
303327 นางสาว เสาวณีย� โพธิกัน
303328 นางสาว กัณชมาศ ยุทธกาศ
303329 นางสาว ธนัชพร มีศิริ
303330 นางสาว พัชรี สอนสุภาพ
303331 นางสาว สุภาวดี จันดา
303332 นางสาว ปราณีต รังกลาง
303333 นางสาว ชยมณฑ� แก0วกาศ
303334 นางสาว ศิริวิมล นามมุงคุณ
303335 นางสาว บุตรสบง ทาทอง
303336 นางสาว ฐานิตา ด0วงดี
303337 นางสาว วรชร ดามา
303338 นาย กฤษณะ ก้ิมจันทร�
303339 นางสาว ธัญลักษณ� มาดี
303340 นางสาว ปริศนา ศรีสว3าง
303341 นาง รําไพ งามวงษ�
303342 นางสาว หนึ่งฤทัย มัชฐารักษ�
303343 นาย ภูวดล ต้ังป!ญญาสกุล
303344 นางสาว มาลัยพร ศรีเมือง
303345 นางสาว สุภาวดี จิตติศักดิX
303346 นางสาว รัตติมา กาญจนา
303347 นางสาว ประภาภัช คงสําราญ
303348 นางสาว รัศมี สืบมี
303349 นางสาว ศิรินทร�นา บุญอ3อน
303350 นางสาว กัญญาภัค เกษมสานต�
303351 นางสาว นรินทร�ทิพย� แพทย�มด
303352 นางสาว กนกพรรณ เทียนถวาย
303353 นางสาว พิมสวิยา พงศ�พิมรพี
303354 นางสาว ศิริพร ป!ญจธารากุล
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303355 นางสาว วรินทร�ยุพา พิมพ�สะอาด
303356 นางสาว กัลยกร โกฎิรักษ�
303357 นางสาว สมพร สุปรินายก
303358 นางสาว ปณิชา สังข�น0อย
303359 นางสาว ญาณินท� สุวรรณประทีป
303360 นางสาว สุกัญญาดา ธรไชยวุฒิ
303361 นางสาว กฤตดนยา อินทชัย
303362 นางสาว นันทนา สินสมบัติ
303363 นางสาว พวงผกา ศรีระษา
303364 นางสาว อักษรา องคราธรรม
303365 นางสาว ศศิประภา อุปชนม�
303366 นางสาว ดารารัตน� วิทยสุจินต�
303367 นางสาว กานต�พิชชา เหง่ียมงามศรี
303368 นางสาว ภัทราภรณ� มูสิกพงค�
303369 นางสาว โสภิดา บุญดาลาด
303370 นางสาว จันทิมาภรณ� เอ่ียมแสน
303371 นางสาว สิรินันท� สมใจ
303372 นางสาว ภัทรภร นิ่มกัน
303373 นาง ยุภาวรรณ� เชื้อตาพระ
303374 นางสาว ณัฐชา ภู3ทรัพย�
303375 นางสาว ณัฐพร ตรรก�ชูวงศ�
303376 นางสาว วชิรญา ใสนาม
303377 นางสาว กนกวรรณ วัลยาภรณ�
303378 นางสาว มนขวัญ จําปาแขก
303379 นางสาว กนกวรรณ วะเท
303380 นาย สมรักษ� พรมอ3อน
303381 นางสาว วารุณี ทรงกรด
303382 นางสาว วีรยา ถนอมพงษ�
303383 นางสาว สุธิดา ถาวระ
303384 นางสาว น้ําฝน สกุลไทย
303385 นางสาว ซูไบดะห� ดอเลาะ
303386 นาย ณัฐภัทร ศาลาลอย
303387 นางสาว กรณัฐ ขาวป!"น
303388 นางสาว เนตรชนก วิภูษณวงศ�
303389 นางสาว วันดี ผกาขาว
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303390 ว3าท่ี ร.ต.หญิง ภาณินี สุขวิสุทธิ์
303391 นางสาว โชติกา สว3างมนต�
303392 นางสาว รุ3งดารา เมาหวล
303393 นางสาว ประภัสสร พลเกตุ
303394 นางสาว กรรณิการ� ศรีโพธิ์
303395 นางสาว สุประภา จังกาญจน�
303396 นางสาว เรณุกา สาลีพันธ�
303397 นางสาว นัทธมน แสงสุวรรณ�
303398 นางสาว นันท�นภัส จีนอยู3
303399 นางสาว จารุวรรณ การรัตน�
303400 นางสาว กานดา ณ วิเชียร
303401 นางสาว ทิพวรรณ ลาดํา
303402 นางสาว ยุพา มิตรพิทักษ�
303403 นางสาว อรญา เหง3าศิลา
303404 นางสาว สุชาดา สิทธิศรชัย
303405 นางสาว อารีรัตน� เนตรทิพย�
303406 นางสาว นวรัตน� นนทศรี
303407 นางสาว ณัฐรินีย� กาฬภักดี
303408 นางสาว จินดากานต� ติณราช
303409 นางสาว จิราพร เทอดชูสกุลชัย
303410 นางสาว ธัญยธรณ� เอ่ียมศิลป]
303411 นางสาว พัชรี ศิริสวัสด์ิ
303412 นาง พรรณี อาศัยนา
303413 นางสาว ณัฏฐ�ธนิน พรหมพัฒน�
303414 นางสาว ณัณภัทร สัตรบุตร
303415 นางสาว แพรวนภา มากสุข
303416 นางสาว หัทมล เหล3าผักสาร
303417 นาย กรกช กันภัย
303418 นางสาว นันทนา กาส3าน
303419 นางสาว ตุราษา ชูประสูตร
303420 นางสาว อัญชลี อุปพงษ�
303421 นางสาว ยารียTะ เปรัสมายา
303422 นาย วันชัย แซ3แต0
303423 นางสาว มาลินี จัดของ
303424 นางสาว นฤภร จิตต�กําแหง
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303425 นางสาว ฐิตาพร วรรณรังษี
303426 นางสาว สุภาภรณ� มุงคุณ
303427 นางสาว จิตติมา พรหมดี
303428 นางสาว ชัชฎาภรณ� เนตรสิงแสง
303429 นางสาว ณิชานันท� ธารไสว
303430 นางสาว กันต�ธนินท� ป!จฉิมศิริ
303431 นางสาว ปHยธิดา กันปาน
303432 นาง องุ3น สมสังข�
303433 นางสาว นิรภัฎ ทองดี
303434 นางสาว อนัญพร เดิมหมวก
303435 นาง นันทิดา สามารถ
303436 นางสาว โสภาภรณ� เรืองเวช
303437 นาย ภาณุพัฒน� โคตรชารี
303438 นางสาว นิลาวัลย� วีระจรรยา
303439 นางสาว อลิศ ลอยมา
303440 นางสาว ภิริย�ญาภรณ� สรพิมพ�
303441 นาย อรรถพล ตรงคํานึง
303442 นางสาว พัชรี กินเสน
303443 นางสาว ศุภวรรณ ช3วยบํารุง
303444 นางสาว พิมพ�พิไล พลแสน
303445 นางสาว สุชาดา เท่ียงทิพย�
303446 นางสาว ธนิญาฎา อักษรเสือ
303447 นางสาว อนุสรา จันทวงศ�
303448 นางสาว นุช อ3อนสลวย
303449 นาง ภัทรา เปNยงกา
303450 นางสาว บุษรินทร� ก่ิงภูเขา
303451 นางสาว กัญญภัทร บึงราษฎร�
303452 นางสาว จุฑาทิพย� สุขโฮก
303453 นางสาว วัชราพร จันทร�โท
303454 นาง เยาวมาลย� สุวรรณทา
303455 นางสาว สุภาพร เกิดทิพย�
303456 นางสาว จุฑาวรรณ บุ3งหวาย
303457 นางสาว ปนัดดา เสลาคุณ
303458 นางสาว ณิชนันทน� แว3วสอน
303459 นางสาว นภัสภรณ� สมมุติกิตต์ิธนา
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303460 นางสาว ณัฐพร ทัศนไพบูลย�
303461 นางสาว ทศพร อ3อนสุวรรณ�
303462 นาย วิชชบูรณ� ศรีสันติสุข
303463 นาย ธนกฤต เอกธนาศรีกุล
303464 นางสาว รัตติภา สร3างไธสง
303465 นางสาว เสาวลักษณ� เรือนนาค
303466 นางสาว กุญช�ภัสส� นาคา
303467 นางสาว ศรชนก จวนงาม
303468 นางสาว กัลยาณี ดวงตา
303469 นางสาว ธิดาวดี บุญเดช
303470 นางสาว สุภาพร แก0วนวล
303471 นางสาว เมวิกา กุมารบุตร
303472 นางสาว กรพัชรา แก0วแสงผ3อง
303473 นางสาว อรวรรณ พันธ�วิไล
303474 นาย อิทธิพัทธ� แสงสุระ
303475 นางสาว วันวิสาข� วงษ�จันทร�ที
303476 นางสาว กมลวรรณ ผูกพันธ�
303477 นางสาว ณิชาภัทร ภิโสรมย�
303478 นางสาว ฐานิดา โพธิ์คีรี
303479 นางสาว วราภรณ� ก0อนแก0ว
303480 นางสาว อรพินท� ตาลสุกเรือง
303481 นางสาว สรารัตน� พิมพิศาล
303482 นางสาว ขวัญรัตน� ศรีนานาม
303483 นางสาว นริศรา พิมพ�ทรัพย�
303484 นางสาว พัทธ�ธีรา หวานประเสริฐ
303485 นางสาว ศิริพร จันทร�สกุล
303486 นางสาว จิตรานุช ภู3สันติสัมพันธ�
303487 นาย ศรณรงค� อยู3ดํา
303488 นางสาว ภัทธิยา ทองพัดภู3
303489 นางสาว วิราภรณ� กาละทอน
303490 นางสาว พนิดา เนื่องกันทา
303491 นาง อัณชยรัศม์ิ สุตะวงษ�
303492 นางสาว เกวลิน นิลเพ็ชร
303493 นางสาว มณทกานต� ราชเดิม
303494 นางสาว รุ3งนภา เมืองซอง
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303495 นางสาว มะลิสา พระภูมี
303496 นางสาว นพรัตน� คงสุขเจริญชัย
303497 นางสาว ศิรินาถ ปรีชา
303498 นางสาว ฑุลิกา รูปทอง
303499 นาย สิรภพ อนุอันต�
303500 นางสาว กนกวรรณ กันทะวงค�
303501 นาง เรวดี ต้ังคํา
303502 นางสาว ทิพวรรณ อาจพงษา
303503 นางสาว ภิญญดา รัตตะมาน
303504 นางสาว จุฑามาศ พุฒพันธ�
303505 นาง สุดารัตน� ตะเภาพงษ�
303506 นางสาว วราภรณ� สิงหาญ
303507 นางสาว อนงค�อร นะนุนาค
303508 นาง สุชาดา รีไพโรจน�
303509 นางสาว วิภากมล อ่ิมทอง
303510 นางสาว พิจิตรา ปากกล0า
303511 นางสาว ธัญพิชชา ถนอมนาค
303512 นางสาว รุXXงลาวรรณ ดวงวิเชียร
303513 นาง อลิษา ป!ญญาชน
303514 นางสาว พจนาถ โพธิ์พักตร�
303515 นางสาว ศศิอร ทองอินทร�
303516 นาง ชัญญานุช กันหล0า
303517 นางสาว ปHยะนุช ละลี
303518 นางสาว ณฐมน มิตรอุดม
303519 นางสาว นฤพัทธ� ทับมณี
303520 นาง ชลิดา โตTะเฮ
303521 นางสาว ชลธิดา กองเพียร
303522 นางสาว ณัฐชานันท� เกาะกลาง
303523 นาย ธันยวัจน� กิมสร0อย
303524 นางสาว ขนิษฐา คงถึง
303525 นางสาว อุษา แย0มทับทิม
303526 นางสาว พรทิพย� มณีงาม
303527 นางสาว รังสิธร ประการแก0ว
303528 นาย ธนกฤต สีหา
303529 นางสาว สิตมณี พงพันธ�
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303530 นางสาว สุดารัตน� ผิวดี
303531 นางสาว พัชรินทร� เกิดศักด์ิ ณ แวงน0อย
303532 นางสาว สุนัดดา ชมมาพร
303533 นางสาว ศิรดา ไพบูลย�วงศ�
303534 นางสาว ชนากานต� งามก่ิงแก0ว
303535 นางสาว อริศา โยคสิงห�
303536 นางสาว ศิริรัตน� ทวีวรรณ
303537 นางสาว นิศาชล นามจุมจัง
303538 นางสาว สุกัลยา จรลี
303539 นาย ณัฐิวุฒิ ศรีหวัง
303540 นางสาว อัสนิ์ยา สันติภูมิโพธา
303541 นางสาว สุพัฒตรา แสนนาใต0
303542 นางสาว สุภาพร พันธ�อ3อน
303543 นางสาว ชลดา เจริญสุข
303544 นางสาว ภัทธิ์ปHญา แท3นทอง
303545 นางสาว ปริตา เพ็งสง
303546 นางสาว วรัญญา รันนันท�
303547 นางสาว เพ็ญนภา สนธิคุณ
303548 นางสาว กวิสรา ปHโย
303549 นาง วิกานดา สร0อยสุขาพาพันธ�
303550 นางสาว รอหะยา เจะแมะ
303551 นางสาว วรรณวิภา น3าบัณฑิต
303552 นางสาว นูรือมา เย็ง
303553 นางสาว เบญญาภา นิลวิสุทธิ์
303554 นางสาว ทักษพร มิสุด
303555 นางสาว ณัฏฐณิชา ทองมังกร
303556 นางสาว กนกชล ไทยมีสุข
303557 นางสาว กิตติยา เนียมนะรา
303558 นางสาว ช3อผกา บุระเนตร
303559 นางสาว อัจชราพร มุ3งหมาย
303560 นางสาว ภัทรานิษฐ� แก0วปราง
303561 นางสาว จุฑาลักษณ� ระดาบุตร
303562 นางสาว ภัทราภรณ� เพชรทะวงค�
303563 นาย ราชัน ประดับสุข
303564 นางสาว วรรณิภา จอกแก0ว
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303565 นางสาว รุ3งนภา กล่ําเหว3า
303566 นางสาว ฉวีวรรณ ไมอินทร�
303567 นางสาว เจนจิรา วิจะสิกะ
303568 นางสาว ตรีลดา พิมพา
303569 นาย อนิรุธ สุดสนธิ์
303570 นางสาว นงนุช กุสวรรค�
303571 นาง วิชชุดา ทิตะพันธ�
303572 นางสาว ณิชกมล ทองประดู3
303573 นางสาว ประภัสสร เพ่ือนใจมี
303574 นางสาว จินตนา เม3นสุวรรณ�
303575 นางสาว วิชชุลดา ตุนาค
303576 นางสาว มณินทร วันณวาทร�
303577 นางสาว หทัยทิพย� ปะกิเสนัง
303578 นาย ภาณุเดช อยู3เย็น
303579 นางสาว เจTะอินตันร� โกบปุเลา
303580 นางสาว เยาวนา ยาพระจันทร�
303581 นางสาว มยุรี ตระการดี
303582 นาย พงศ�สิริ อภัยโส
303583 นางสาว นันณภัชสรณ� บุญพิทักษ�
303584 นางสาว ขวัญนภา นวลศรี
303585 นางสาว ปราณี รับรอง
303586 นางสาว อนุสรา ธรรมสนองคุณ
303587 นางสาว ชลธิชา หละวรรณ�
303588 นางสาว สรารัตน� หน3อแก0ว
303589 นางสาว รักษณาลี จันทราชา
303590 นางสาว ศิริลักษณ� ปุกเจริญ
303591 นางสาว เสาวลักษณ� รัสภา
303592 นาง วรารัตน� จันทะคุณ
303593 นางสาว นุชจรินทร� จอโหล3
303594 นางสาว พัชรีพรรณ พุกบัวบาน
303595 นางสาว ธัญญา หนูขวัญ
303596 นางสาว กัญธมาศ ลาดใจ
303597 นางสาว จิตตินทร� ตันติสาครเขต
303598 นางสาว นุชรีย� ทองสม
303599 นางสาว เสาวนีย� บุญเชิด
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303600 นางสาว ปรียาภรณ� แว3นศิลา
303601 นางสาว ณัฐพร ชาหนองหว0า
303602 นางสาว กัลยาณี จุกจันทร�
303603 นางสาว ทิพวรรณ จงนอก
303604 นางสาว สุธิดา อ่ิมบุญสุ
303605 นางสาว สุภาพร ภู3เจริญ
303606 นางสาว วิไลลักษณ� ศรีทา
303607 นางสาว วาสนา โสมาสุข
303608 นางสาว กานต�สิรี เตวี
303609 นางสาว นิภาวรรณ ผาลม
303610 นางสาว รัตนา เฉิดฉ้ิม
303611 นางสาว กันยา สังฆกิจ
303612 นางสาว สรญา มุลิ
303613 นางสาว สาลินี น0อยคล0าย
303614 นางสาว นภาพร พลอินทร�
303615 นาง ธีราภรณ� ลอวิลาร
303616 นางสาว มินทิรา ชุบคํา
303617 นางสาว นิภาพร รัญเพ็ชร
303618 นาย ทัชชกร มณีกิจ
303619 นางสาว คณัสวรรณ กรรขํา
303620 นาง กัลยารัตน� ฝอยจันทร�
303621 นางสาว วรรณภา มารรัมย�
303622 นางสาว กมลวรรณ ศุภรัตน�คนนท�
303623 นางสาว ณัฐธิดา ศรีเมือง
303624 นาง ฑิมศ�พิกา เถาจู
303625 นางสาว ศิรินทิพย� ปHจจะ
303626 นางสาว สุกัญญา รูปขาว
303627 นางสาว ทิวาภรณ� ป!ญญา
303628 นางสาว โส รญา เทพเกลี้ยง
303629 นางสาว จุไรรัตน� อุ3นใจ
303630 นางสาว กันต�ญาณิฏฐ� บุญชู
303631 นางสาว กรกนก ปานสมสวย
303632 นางสาว ศิริลักษณ� ประเสริฐสังข�
303633 นางสาว กัญญารัตน� เกิดดี
303634 นางสาว ชนิดาภา โคตรมหา
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303635 นาง สมร โสดี
303636 นางสาว กอลีเยาะ ปะดอลี
303637 นางสาว ณัฐสุดา หมอนทอง
303638 นางสาว ณิชากร ไผ3ม3วง
303639 นางสาว จุฑามาศ หม่ืนโฮ0ง
303640 นางสาว ปภาดา อร3ามเรือง
303641 นางสาว นภษร นาคสําฤทธิ์
303642 นางสาว มณีเนตร แก0วโท
303643 นางสาว ธนาภรณ� คงแจ0ง
303644 นางสาว วาสิตา อ3อนในชาติ
303645 นางสาว สุภาวดี พรหมพันธ
303646 นางสาว เกศรินทร� อยู3ศรี
303647 นางสาว เสาวณี อ3อนก0อน
303648 นางสาว กานต�รวี หิรัญรัตน�
303649 นางสาว อัญชลี กาวิน
303650 นางสาว วราภรณ� ฟองอินทร�
303651 นางสาว หทัยกาญจน� ดําแก0ว
303652 นางสาว ประวีณา แผนป!"น
303653 นางสาว ลัลน�ลลิต พุทธเจริญทอง
303654 นางสาว ปHยะวรรณ จันทร�เจริญ
303655 นางสาว แจ3มจันทร� มณีอินทร�
303656 นางสาว เจนภัส เติมงาม
303657 นางสาว อุบล มูลสมบัติ
303658 นางสาว ประภัสสร ป!ททุมมี
303659 นางสาว จุฑารัตน� ไชยเทพ
303660 นางสาว สิริมา เทพพิทักษ�
303661 นางสาว ฤทัยชนก ปลอดภัย
303662 นางสาว ฮาเซียะห� เลาะเมาะ
303663 นางสาว วราภรณ� กระตุดนาค
303664 นางสาว นูรฮายาตี นํายูรี
303665 นางสาว นุชรี ชํานาญเพาะ
303666 นางสาว รัตติกาล สายวัน
303667 นางสาว ศรัญญา บุษราคัม
303668 นางสาว อุไรวรรณ วงค�ไทย
303669 นางสาว วราภรณ� นามเมือง
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303670 นางสาว ผ3องใส มณีบู3
303671 นางสาว หทัยทิพย� บัวคง
303672 นางสาว มนต�สุรีย� บัวบาน
303673 นางสาว ไพรินทร� นาชัย
303674 นางสาว อํานวย บุญญานันท�
303675 นางสาว ณัฐปราย� เรวัฒน�ทูตานนท�
303676 นางสาว กรรณิการ� ทันใจ
303677 นางสาว หนึ่งฤทัย วัตฏิสุ
303678 นางสาว กัลวิกา วงศ�ดี
303679 นางสาว กรรณิกา วันไทย
303680 นางสาว พรกนก อัครพงศ�
303681 นาย พีระพัฒน� นาเวียง
303682 นางสาว ศรีดาบุตร ขยันงาน
303683 นางสาว สุชีรา ผ3านจังหาร
303684 นางสาว กชกร ภูมิศรี
303685 นางสาว ยุวรี คุณมี
303686 นาง พรพรรณ คําไพเราะ
303687 นาย จักรกฤษณ� รักษาภักดี
303688 นางสาว แพรวนภา จาจุ^ย
303689 นางสาว บัณฑิตา สาลี
303690 นางสาว จิราพร จันลอย
303691 นางสาว สุจินดา สุโทวา
303692 นาย ศรัญ\ู ปHIนดอนทอง
303693 นางสาว มนัสนันท� พ่ึงเขียวแหน3ง
303694 นาย ธนภัทร ชัยยา
303695 นางสาว น้ําอ0อย แดงโชติ
303696 นางสาว ปาริฉัตร ด0วงบ0านยาง
303697 นางสาว นันทนา รักความซ่ือ
303698 นางสาว สุวิมล เหียงแก0ว
303699 นาย สรธัญ วัฒนปรากรม
303700 นางสาว ปฐมพร สุดสี
303701 นาย นเรนทร�ฤทธิ์ เทพวงค�
303702 นาย วัชรพงศ� สวรรค�ทอง
303703 นางสาว วาสนา พงศ�พิทยายุทธ
303704 นางสาว ณัชชา ทองอาน
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303705 นางสาว ธันยพร ดาวงษา
303706 นางสาว ประภาภรณ� สิงห�ศิริ
303707 นางสาว ศุภัชฌา นิราราช
303708 นางสาว รินทร�ลภัส เรืองกุลทวีสิน
303709 นาง สิริพร นวลมัย
303710 นางสาว พรชนก สอนศักดา
303711 นางสาว มณฑาทิพย� อรุณรุ3ง
303712 นางสาว ทักษกร ราชาไกร
303713 นางสาว สุลัดดา อ0นชื่น
303714 นางสาว เจตสุดา รอดแก0ว
303715 นางสาว อัญมณี แซ3ถ3อง
303716 นาย อภิสิทธิ์ เติมทอง
303717 นางสาว พรรณทิพา สุทาดล
303718 นางสาว ชนิดา พิมพ�พก
303719 นาง จุฑารัตน� สาระสุข
303720 นางสาว รัชดาภรณ� สิทธิยศ
303721 นางสาว ธารินี จินดาไทย
303722 นางสาว หทัย เชื้อคําฮด
303723 นางสาว วิจิตรา ศรีรักษ�
303724 นางสาว ชุดา บุปผาเพชร
303725 นางสาว อุมาพร ฝNมือดี
303726 นาย อํานวย คุณารักษ�
303727 นางสาว พิทธยา พฤติรัตน�
303728 นาง สุทธิชา พะนิกร
303729 นาง อรนุช สรวงศิริ
303730 นางสาว สนองใจ ดอกทองหอม
303731 นางสาว ดวงพร เกตแก0ว
303732 นางสาว ชวลิดา อะโนดาษ
303733 นางสาว ภาณุมาส พันธ�จินดานนท�
303734 นางสาว ปานรวี สุขยามผล
303735 นางสาว กนกวรรณ จิตรแปKน
303736 นางสาว เกศินี อัคฮาด
303737 นางสาว ณัฐสินี ศรีพลแท3น
303738 นางสาว รัชฎา ชาพิทักษ�
303739 นางสาว ปHยธิดา วงษ�ฉายา
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303740 นาง ฐานิตา เติมผล
303741 นางสาว จารินี คุ0มพร0อม
303742 นางสาว วิไลภรณ� สีแตง
303743 นางสาว ศุภสุดา สมหมาย
303744 นางสาว สมศรี สิงห�เล็ก
303745 นางสาว ซูฟยานี อาแวยี่งอ
303746 นาย วรวุฒิ อะนันทา
303747 นางสาว ทิพย�ภาวดี สองชัย
303748 นาย ธิปกร เปลินศิริ
303749 นาง รัชฎาวรรณ สุรมุล
303750 นางสาว มัตติกา พลาโห
303751 นางสาว ลัดดา จันทร�พวง
303752 นางสาว ดวงตา พรหมเกิด
303753 นางสาว เอมอร เนื่องตีบ
303754 นางสาว สะกาวเดือน ชรากาหมุด
303755 นางสาว กานต�ธีรา เอียดเฉลิม
303756 นางสาว จันจิรา ภิญโญ
303757 นางสาว กัญญาณัฐ แสงส3ง
303758 นางสาว ณิชาต� รอดสุด
303759 นางสาว สุชาดา นิพล
303760 นาง จิราวรรณ ชัยพินิจ
303761 นางสาว ประภาพร สุพรรณรังษี
303762 นาง ลักษณี เครือม่ัน
303763 นาย สิทธิพงษ� จันทร�สนธิ
303764 นางสาว ป!ญจมาภรณ� สุรําไพ
303765 นางสาว จินต�จุฑา หลีสกุล
303766 นางสาว อารยา ชื่นใจ
303767 นางสาว กุหลาบ สนิทบุญ
303768 นางสาว หทัยรัตน� ชัยสิทธิ์
303769 นางสาว พัทรีภัณฑ� เอกวิโรจนสกุล
303770 นางสาว นรินทร�รัตน� ศรีชาหลวง
303771 นางสาว ซานีตา ยีตาเห
303772 นางสาว จิรารัตน� ทิพย�สุขุม
303773 นาย ฉัตรชัย มงคลพรวิทยา
303774 นางสาว ภัคสิริ ป!จฉิมญาติ
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303775 นางสาว สุภัทตรา นาโสก
303776 นางสาว นุชสรา กันทะวงค�
303777 นาย กิตติ เชาว�ดี
303778 นางสาว กานต�พิชชา ดังเด็น
303779 นางสาว สุXภาพร พันธ�แจ3ม
303780 นางสาว เบญจมาศ พันธ�กลับ
303781 นางสาว โสภา สุวรรณเขต
303782 นางสาว พรรณิกา ซุยโพธิ์น0อย
303783 นางสาว มุจลินท� ระดาบุตร
303784 นางสาว สมฤทัย สารมโน
303785 นางสาว อาทิตยาพร เข็มเพ็ชร
303786 นางสาว ณัฐสิมา เล3าเก้ียง
303787 นางสาว วารุณี บัวโพธิ์
303788 นางสาว ศิริพร เรืองโต
303789 นางสาว ดวงใจ ปรึกไธสง
303790 นางสาว อิสรีย� คูณคําตา
303791 นางสาว สุนิศา พรหมณาเวช
303792 นางสาว ปทุมพร แก0วกันทะ
303793 นางสาว วริยา อรรคพงษ�
303794 นางสาว จิรศรี ศรีโตกลิ่น
303795 นางสาว ปวีณ�นุช เนื่องจากฉิม
303796 นางสาว ชนิกา พงษ�สวรรค�
303797 นางสาว กนกวรรณ� ปKอมงาม
303798 นางสาว ฐิติวรดา ดาวันนา
303799 นางสาว ธัญสุตา เกตุภูเขียว
303800 นางสาว สาวิตรี ไทยพ3วง
303801 นางสาว พิกุล จันจรมานิตย�
303802 นางสาว กนกพร คําสีแก0ว
303803 นางสาว ทัศนียา เอียงเปK
303804 นางสาว กัญญารัตน� จันทร
303805 นางสาว อุไรวรรณ หอมบุญ
303806 นางสาว ปรารถนา ครชาตรี
303807 นางสาว อังคณา รักษาผล
303808 นางสาว ชัญญาภัค ด0วงคําฟู
303809 นาย ชัยยุทธ สุยะพันธ�
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303810 นางสาว นันท�นภัส รักเดชะ
303811 นาง พรทิพย� หาญเก3ง
303812 นางสาว กนกนิษฐ� เพ็ชร�ขวัญ
303813 นาย ศิวรัตน� ชุมทอง
303814 นาย ทัดธน ธรรมพร
303815 นาง กัญญ�วรา สันบุญเปSง
303816 นางสาว นิชาดา บุญชัย
303817 นาย ยูสรี แวหะมะ
303818 นางสาว ณัฐพัชญ� วงศ�มงคลศิริ
303819 นางสาว อรภัทรา วาสนา
303820 นางสาว วราภรณ� พรหมภมร
303821 นางสาว วิธาวีร� ศิริจิรานันทน�
303822 นาย ศรัณ ศิริรักษ�
303823 นาย พีรพัสตร� ขวัญกิจสิริกร
303824 นางสาว ฉวีวรรณ เพ็ชรครุฑ
303825 นางสาว ดารณี สิทธิป!ญญา
303826 นางสาว ศศิตา สุขเฉลิม
303827 นาย คณิน กองมณี
303828 นาง กิติยา หาญเสมอ
303829 นางสาว พิชชากร ม่ิงขวัญ
303830 นางสาว รัตนศิริ แคสันเทียะ
303831 นางสาว ณิชชาภัทร ดลสุข
303832 นางสาว ยุพาวดี แก0วรัตน�
303833 นางสาว ดวงมณี สอนสุภาพ
303834 นางสาว ศิริขวัญ ศรีหวาด
303835 นางสาว นฤมล ชุมรอด
303836 นางสาว ประศมา สุจิมงคล
303837 นางสาว ยุภาวดี ช3วยศรี
303838 นางสาว ภัทราธิป ป!ญญาดี
303839 นาย ศิวะบุตร พ่ึงอารมณ�
303840 นางสาว รตินันท� หาชานนท�
303841 นางสาว ญาณี วีรานุพัฒน�
303842 นางสาว ธนัญญา ศรีรักษา
303843 นางสาว ธนาภรณ� พุทธทง
303844 นางสาว วาสนา โพธิ์ศรี
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303845 นางสาว วรางคณา บรรจงปรุ
303846 นางสาว ปวีณา ลมุลศรี
303847 นางสาว สุธาทิพย� วงษ�สินธ�
303848 นางสาว สาวิตรี พันธ�สน
303849 นาย ณรงค�ฤทธิ์ ศรีพลกรัง
303850 นางสาว จุฬารัตน� ยะทุ3งตัน
303851 นาง อานีซา สาระนะ
303852 นาย สรณะ นาครัตน�
303853 นางสาว ประภัสสร สมานจิตร
303854 นางสาว พวงประกาย โชติบุญ
303855 นางสาว พีรญา คําจริง
303856 นางสาว สุปราณี เพ็ชร�รัตน�
303857 นางสาว พรชนก ทองรักษ�
303858 นางสาว กฤษณา โพธิ์อ3อง
303859 นางสาว ชิดชนก กันใหม3
303860 นางสาว จิตรา บุญรักษา
303861 นางสาว กุลธิดา คํากาละ
303862 นาย ปวีร� สินธุรัตน�
303863 นางสาว ฐาปนีย� จันทร�โคตร
303864 นางสาว พิมพ� แซ3ม0า
303865 นางสาว วงเดือน แปKนหาญ
303866 นางสาว จันทร�จิรา เรืองแสน
303867 นางสาว นิตยา ฤทธิศักด์ิ
303868 นางสาว วานิตย� สายบัว
303869 นาย พงศกร สอนคํามูล
303870 นางสาว เพ็ญพรรณ กลิ่นหอม
303871 นางสาว จิรัฐติกานต� สุศิริ
303872 นางสาว หนึ่งฤทัย เพชรรักษา
303873 นางสาว ฐิตารีย� สุยะลังกา
303874 นางสาว เกศรินทร� อินทะสังข�
303875 นางสาว เพ็ญพิชชา อยู3ญาติมาก
303876 นาง ภิณญ�ญากาญจน� เผ3าภูรี
303877 นางสาว อังคนา ถ่ินนาเมือง
303878 นางสาว นิภา ยิ้มวัลย�
303879 นางสาว ชญานุช จันคูเมือง
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303880 นาย กฤษนล ยะวา
303881 นางสาว วัลยา นพสรอมรกิจ
303882 นางสาว กัลยารัตน� คํานาน
303883 นางสาว พิมพร อินตTะอ0อม
303884 นางสาว อุษณี แก0วธรรมมา
303885 นางสาว ศิริพร กิติมา
303886 นางสาว อารียา โชติประดิษฐ�
303887 นางสาว อาภากร ไชยยา
303888 นางสาว ชญานิศ ณัฐนิติโรจน�
303889 นางสาว นิชานาถ พรหมประเสริฐ
303890 นาย ยุทธนา ประภิระนํา
303891 นางสาว กัณหา สิริสัมพันธ�
303892 นางสาว สุภาวดี รัตนวิเศษ
303893 นาย ณรงค�ฤทธิ์ มะลิลา
303894 นาย กันตณัฐ แสนศิริ
303895 นางสาว สุชาวดี อับดิน
303896 นางสาว โศศิษฐา กล0าอาสา
303897 นางสาว เชนิยา เศษสันต�
303898 นางสาว เมศิณี ตรีวงศ�
303899 นางสาว กรรณิกา วงค�กาฬสินธุ�
303900 นางสาว สุภาพร สุดาบุตร
303901 นาง สุณานี อินทปHIน
303902 นางสาว ปะนินทร�รัตน� ศรีหะทัย
303903 นาง กาญจพร จารุสิทธิ์
303904 นางสาว วราลักษณ� เกิดทอง
303905 นาย นวพล โมยะ
303906 นาง อรณิช ยาวะโนภาส
303907 นางสาว ศรินทร�ทิพย� พรมลี
303908 นางสาว นภาวรรณ ภาษีสวัสด์ิ
303909 นางสาว อรนภา ประดิษฐ�ด0วง
303910 นาย ธนวัฒน� ศรีธัญรัตน�
303911 นาง วรรณภา สํานักนิตย�
303912 นางสาว วาสนา ทองอินทร�
303913 นางสาว ศิรภัสร� บุญมี
303914 นางสาว จุฬารัตน� สุทารัตน�
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303915 นาง ปHยนุช ชูมณี
303916 นางสาว เบญจพร นิลผาย
303917 นางสาว กนกวรรณ ซ่ือเสมอ
303918 นาง ปรียานุช ภูนิคม
303919 นางสาว นุจรีย� กลยณีย�
303920 นางสาว จิราพร ปงรังษี
303921 นางสาว ศิรดา มิตรเปรียญ
303922 นางสาว พวงทอง บริบูรณ�
303923 นางสาว อภิญญา เย็นใจ
303924 นางสาว นริศร อิศรภักดี
303925 นางสาว พรพรรณ พรมโชติ
303926 นางสาว ทิพาวรรณ วงค�จันทร�เรือง
303927 นางสาว พัชรินทร� ต้ังใจ
303928 นางสาว ธันยธรณ� ขําสุนทร
303929 นางสาว ภัทราพร รวดเร็ว
303930 นางสาว อินทิรา เครือเทศ
303931 นางสาว กาญจนาพร เหลาแตว
303932 นางสาว ศุภกร บุรีขันธ�
303933 นางสาว สิริวิมล พลเวียง
303934 นางสาว วริศนันท� เจริญศานติพร
303935 นางสาว ประภัสสร สังข�แก0ว
303936 นางสาว วริสา ทองชูนิตย�
303937 นาง จิราภรณ� โพธิ์แก0ว
303938 นางสาว พิมพ�วิภา พงศ�ศรีโรจน�
303939 นางสาว ศุภรดา ศรีสงคราม
303940 นางสาว รภัสศา คชาพรรธน�
303941 นางสาว ธรรมพร วลีศิลป]
303942 นาง นิศาชล พงษ�ศาสตร�
303943 นางสาว จุฑารัตน� สมสุข
303944 นางสาว นาริตา สมพงศ�
303945 นางสาว สุธาทิพย� ไวยนิทา
303946 นางสาว มัลลิกา ตลึงจิตต�
303947 นางสาว มนัญชยา นาคแสงทอง
303948 นางสาว เปรมกมล ปุbกทะเล
303949 นางสาว กชกร เข็มท0าว
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303950 นางสาว ปาลิตา โพธิ์แก0ว
303951 นางสาว พิชชาภัค พันธะศรี
303952 นางสาว สมจิตร บุญจันทร�
303953 นางสาว รุ0งนภา ฤทธิสาร
303954 นางสาว สายทิพย� จันทรมณฑล
303955 นางสาว ศรัญญา พรรณา
303956 นางสาว เจนจิรา อินธิสาร
303957 นางสาว บุศบา วันชนะ
303958 นางสาว สุวรรณา เกิดหม่ืนไวย
303959 นางสาว สุชาดา มณีทร
303960 นางสาว ณัฐชยา เกตุใส
303961 นางสาว สุจิตราภา กาวิโจง
303962 นางสาว รุ3งทิวา อินตากาศ
303963 นางสาว อุรชา สุขแจ3ม
303964 นางสาว สุดารัตน� นิลสม
303965 นางสาว กมลมาศ ยอดไกร
303966 นางสาว ฐาปนี ศรีสุพรรณ�
303967 นางสาว สุชีรา แพงมี
303968 นางสาว สุกัญญา ชิงชัย
303969 นาย กรวิชญ� วสุธารัฐ
303970 นางสาว ศิรินาฏ คุณศิริ
303971 นางสาว ปHติรัตน� กฤษณานนท�
303972 นาย เฉลิมเกียรติ เกษราธิกุล
303973 ว3าท่ีร0อยตรีหญิง กรรณิการ� ธิน3าน
303974 นางสาว นวรัตน� ปHงเมือง
303975 นางสาว แสงเทียน ยิ้มอํ่า
303976 นาง กาญจนา ชัยคําเพ็ญ
303977 นาง มาลินี ลัมยศ
303978 นางสาว ณฐพร อินทร�ประหยัด
303979 นางสาว ชมพูนุช อัครเอ้ืออังกูร
303980 นางสาว มูนีเราะห� สามะ
303981 นางสาว นุชนาถ อาจชอบการ
303982 นาย ศุภกฤษ อภัยโส
303983 นางสาว ณัชฐ�ฐิชาวดี พรหมภักดี
303984 นาง เยี่ยมศรี ยังสุข
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303985 นางสาว สุวพิชญ� ภู3พุกก�
303986 นางสาว ทยาตา สือนิ
303987 นาง วนัสสนันท� โพธิ์ทองคํา
303988 นางสาว สุนันทา ขําหิน
303989 นางสาว สุกัญญา ปุญญา
303990 นางสาว อมรรัตน� พืชขุนทด
303991 นางสาว ศิริขวัญ สําราญสุข
303992 นางสาว วารุณี คิดดี
303993 นางสาว จิภัทรดา เชื้อคําฮด
303994 นางสาว สรญา เชื้อคําฮด
303995 นางสาว ภัทรานิษฐ จิตต�พรหม
303996 นางสาว ปริศนา ช3อชิต
303997 นางสาว รสิตา วงศ�ป!ดสา
303998 นางสาว ภูณิษศา บัวจันทร�
303999 นางสาว วิยะดา บริบูรณ�
304000 นางสาว หนึ่งธิดา ลือบุญ
304001 นางสาว ญาดา พิณแช3ม
304002 นางสาว ชญาณี ศรีหะมงคล
304003 นางสาว ตรีชดา มีจันทร�
304004 นางสาว พัชรินทร� ปHIนแก0ว
304005 นางสาว อัจฉรา เล3ห�กล
304006 นางสาว วริศรา บุญร3วมแก0ว
304007 นาง มาริสา ฤกษ�อินทร�
304008 นางสาว ธนัชพัชญ� สุทธิโรจน�พงศา
304009 นางสาว นาเดีย สาและ
304010 นางสาว วรรณภา พะยอม
304011 นางสาว ศิรินทิพย� หนองแก0ว
304012 นางสาว สุรัสวดี คุ0มตระกูล
304013 นางสาว เสาวเรศ เถนนิยม
304014 นางสาว นพรัตน� ลิ้มสันติ
304015 นางสาว ลภัสรดา สุขเกษม
304016 นางสาว รัชฎาภรณ� ประทุมรัตน�
304017 นางสาว ชนัฐกานต� วัตถุ
304018 นางสาว อรพรรณ พ0นภัย
304019 นางสาว พัศนีย� แซ3เตียว
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304020 นางสาว นุไอนี อรุณอิสรา
304021 นางสาว ชญาภา ลือคํางาม
304022 นางสาว ทิพย�วรรณ ห0องสวัสด์ิ
304023 นางสาว พินิจนันท� พลสม
304024 นางสาว โสภิตา แก0วสว3าง
304025 นางสาว วันวิสาข� สังข�เงิน
304026 นางสาว นริศรา คงเพ็ชร�
304027 นางสาว วาสนา เพ็ชรประดับ
304028 นางสาว ภัทรวดี เงินวิลัย
304029 นางสาว ธิดากานต� ป!ญญาไว
304030 นางสาว ชลธิชา ดวงจันทร�
304031 นาง สําเนียง สานะ
304032 นางสาว สุภากร ยาย3อ
304033 นางสาว สุภาภรณ� ตรีสงค�
304034 นางสาว ชิดชนก จอมหงษ�
304035 นางสาว จิราภรณ� ยาย3อ
304036 นางสาว สกาวเดือน ดาเหล็ก
304037 นางสาว สุดารัตน� เทียมจันศร
304038 นางสาว อรวรรยา ฟองดา
304039 นางสาว จุรีรัตน� เกตุนิ่ม
304040 นาย ธันยภัทร เพ็งประโคน
304041 นางสาว จริยา คารทอง
304042 นาง น้ําหยด นิ่มนาง
304043 นาง มินตรา เขตสถาน
304044 นางสาว ทิวาพร เจริญสง
304045 นางสาว ปริยากร สาระคํา
304046 นางสาว ญาณิศา บุญช3วยธรรมกิจ
304047 นางสาว ธัญญามาศ ปานเพ็ชร
304048 นางสาว แสงอรุณ ทองสลับ
304049 นางสาว วิรินทร�รัชฎิ์ ชูศรี
304050 นางสาว วิภารัตน� บุญเก้ือ
304051 นางสาว ทัศนีย� คงคานิจ
304052 นางสาว มณี เหล3าโกศลวัฒน�
304053 นางสาว นุชจรี ศรีเกษม
304054 นาง มัธนก นาบํารุXXXXง
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304055 นาย อิศราง ภูผากา
304056 นางสาว เกศินี เพ่ิมพูน
304057 นาง บุญนา พันธ�ภักด์ิ
304058 นางสาว ณิชารีย� นุชสาย
304059 นางสาว ณัชชา เจริญไชย
304060 นาย ยุรนันท� สมณะ
304061 นางสาว อันติกา ทองแทน
304062 นางสาว อภิญญา สุทธิสาร
304063 นางสาว ภัสสร อยู3ฉัตร
304064 นางสาว ขวัญเรือน เขนงแก0ว
304065 นางสาว อภิญญา เกิดทองสุข
304066 นางสาว เกวลิน นวลพลับ
304067 นาง เสาวลักษณ� คงทอง
304068 นางสาว ชรีพร วังคีรี
304069 นางสาว พรสุดา กิจปาโมกข�
304070 นางสาว มณีรัศมี บ3อพิมาย
304071 นางสาว สุรีรัตน� อุตแก0ว
304072 นางสาว นภาพร แซ3แต0
304073 นางสาว ณัฏฐพิชา สุพรรณอ3วม
304074 นางสาว สุภาพร สุขถมยา
304075 นางสาว เนรัญชรี ใจดี
304076 นาย กรรณัฏฐ� งามวิริยะวงศ�
304077 นางสาว กิตติมา สังข�ทอง
304078 นางสาว ศรัยวัลย� สรรเพ็ชญ�
304079 นางสาว มัรมารีน เมฆหมอก
304080 นางสาว ปHยพร สิงห�ทอง
304081 นางสาว สุขิตา ชูเพ็ง
304082 นางสาว โสภา ตุ0ยดง
304083 นาย ธนวัฒน� คําไพรินทร�
304084 นางสาว จันทร�จิรา ปฏิแพทย�
304085 นางสาว อภิชญา ทวีภัทรกุล
304086 นางสาว อารียภร ทะบุระกรณ�
304087 นาย ทศพล กุลเกลี้ยง
304088 นางสาว อภิรุจี พุ3มจําปา
304089 นางสาว จุฑารัตน� อินทร�เรือง

หน0าท่ี 117 จาก 211



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
304090 นางสาว อรวรรณ จิตรคํ้าคูณ
304091 นางสาว จิตพิสุทธิ์ ส3วยสินธ�
304092 นางสาว บุชชาวดี อุดชาชน
304093 นางสาว ณัฐกานต� ใจเปN"ย
304094 นางสาว สุภาพรรณ ม่ันเหมาะ
304095 นางสาว สุชาดา อ3างสุพรรณ
304096 นาง เบญจมาศ สอนวงษา
304097 นางสาว ฏิญญารัตน� วงศ�คําจันทร�
304098 นางสาว สุพรรณิการ� วรรณเลิศ
304099 นางสาว สายชล วังอินทร�
304100 นางสาว สุพรรษา เหลาสิงห�
304101 นางสาว วารินรัตน� โพธิ์ศรี
304102 นางสาว ศิริวารินทร� กิจช3วย
304103 นาง จุไรรัตน� แก0วแสน
304104 นางสาว พรสุดา ผุยคําสิงห�
304105 นางสาว กุสุมาลย� นุชนารถ
304106 นางสาว ธันญนันท� ป!ญจธง
304107 นางสาว เปรมยุดา ประไทยเทพ
304108 นางสาว จันทร�เพ็ญ เพ็ชรสุกแสง
304109 นางสาว ณัฐมล กลวัชรสกุล
304110 นางสาว กุลนาถ รัตนวงศ�
304111 นางสาว กมลทิพย� ปลื้มใจ
304112 นางสาว ปHยะดา แก0วเสมา
304113 นางสาว ณัฐธิดา วงศรีรักษ�
304114 นางสาว กนกวรรณ รอดกลาง
304115 นางสาว อรอุมา ศรีประไพ
304116 นางสาว อัญชนา แพทย�เจริญ
304117 นางสาว วิรัลพัชร จันทะลี
304118 นางสาว นิตยา แก0วขวัญ
304119 นางสาว ทัศนีย� ทองดอนกุ3ม
304120 นางสาว สุวิมล เพชรกลับ
304121 นางสาว สิรินทรา แสงจันทร�
304122 นาง สุราญา หะยีเจTะแน
304123 นาย สิทธิโรจน� เชื้อผู0ดี
304124 นางสาว ณภัทร เปNยทอง
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304125 นางสาว วรรณา บัวทอง
304126 นางสาว กฤติมา สุทธิวรรณ�
304127 นางสาว อัญชลีพร เวยยาวัจมัย
304128 นาง อารีย� เขียวบุรี
304129 นางสาว อังสนา ช3างประดิษฐ�
304130 นางสาว นูรีดา ตะโละดิง
304131 นาง กานดารัตน� พูประเสริฐ
304132 นางสาว พิราวรรณ วาโฉม
304133 นางสาว ศุภวรรณ หงษ�เวียงจันทร�
304134 นางสาว สุพรรษา สิงห�กลาง
304135 นาย ชนสิทธิ์ ล3องพานิช
304136 นางสาว ศศิฉาย เจริญดี
304137 นางสาว วิจิตร แพทย�มด
304138 นางสาว วารีรัตน� คํามะนาด
304139 นางสาว พัชราภรณ� สายเพอ
304140 นางสาว วีรนุช ปทุมรัตน�
304141 นางสาว กชกร ปานซ0าย
304142 นางสาว สุชัญญา แช3มชูกลิ่น
304143 นางสาว ชยาณิช สถินท�
304144 นางสาว ธิดารัตน� นมรักษ�
304145 นางสาว สุวนันท� แดงสว3าง
304146 นางสาว สุวภา ดําคํา
304147 นางสาว ชฎาพร ขวัญเทพ
304148 นางสาว สาริศา พุ3มพวง
304149 นางสาว พัชริดา พักสูงเนิน
304150 นางสาว กันยา หิรัญ
304151 นางสาว วิภาวดี มูลตรีสา
304152 นางสาว ก่ิงกมล เกิดสมบัติ
304153 นางสาว จารุวรรณ เพียงงาม
304154 นางสาว อัจจิมา ภูจักรนิน
304155 นางสาว กัญญารัตน� อัมภาพร
304156 นางสาว รติภัศร� ภักดี
304157 นางสาว ชิดชนก เกิดแจ0ง
304158 นางสาว อัญธิกา สายอุราช
304159 นางสาว ปHยะพร จิตตะโคตร�
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304160 นางสาว จิตฏิยาพร ของโพธิ์
304161 นางสาว ดารุณี ป!Iนทองหลาง
304162 นางสาว ธนภรณ� ซ่ือตรง
304163 นางสาว วราภรณ� เลิศชัยภูมิ
304164 นาย ธีรเจต ลาภาทรัพย�ทวีกุล
304165 นางสาว อมรรัตน� เจียวกTก
304166 นางสาว ปาลิตา แตงร3ม
304167 นางสาว เขมิกา พูลสง
304168 นางสาว อลิษา ไกรทัต
304169 นางสาว ขวัญชนกพร ไข3นุ3มสิงห�
304170 นางสาว สุภาพร บุนนาค
304171 นางสาว รมิดา วงสําแดง
304172 นาย ปองณภัทร ปูชะพันธ�
304173 นางสาว ลักขณา อ3อนจันทร�
304174 นางสาว ปHยนันท� แจ0งอักษร
304175 นาง ชาลิสา ยอดเพ็ชร
304176 นางสาว ณัชชา ดาราษฎร�
304177 นางสาว วนิดา เนื้ออ3อน
304178 นางสาว ศิริพร พันมูล
304179 นาง นวพัศจ� เศรษฐพิศาล
304180 นางสาว ลินดา ยอดดํา
304181 นางสาว นิศาชล ครอบแก0ว
304182 นางสาว จิตสุภา ชนะนาญ
304183 นางสาว ชนัญญา สุวรรณรัตน�
304184 นางสาว ชนาพร กล0ากสิกิจ
304185 นางสาว อรพรรณ อ3อนละมัย
304186 นางสาว มณีรัตน� ผิวจันทร�
304187 นางสาว มยุรี จิตรักนที
304188 นาย จักรพงษ� ยวงตาปKอ
304189 นางสาว จุฬาลักษณ� การหม่ัน
304190 นางสาว นพวรรณ โปธิเรือน
304191 นางสาว กมลวรรณ ชูธัญญศักด์ิ
304192 นางสาว พิณนภา ฝางชัยภูมิ
304193 นางสาว จันทร�จิรา เปSงตัน
304194 นางสาว วราภรณ� นิมิตร
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304195 นางสาว นิดา กุฎีเขต
304196 นาง สุกัญญา คงมี
304197 นาง ศรีสุดา นาชัยเพ่ิม
304198 นางสาว ศิริอาภรณ� ดาวมณี
304199 นางสาว ณัฐติยา สุปน
304200 นางสาว รวิกานต� ลายหงษ�
304201 นางสาว จิราภรณ� ชัยวัง
304202 นางสาว กมลชนก อ0วนวรรณา
304203 นาง ปHIนพิชชา สํารวมจิต
304204 นางสาว พรทิพย� สําโรงแสง
304205 นางสาว ปณิตา สายสุวรรณ�
304206 นางสาว ชุติรัตน� จันทร�อ3อน
304207 นางสาว พัฒน�นรี เรืองศรี
304208 นางสาว สุวารี เขียวอ3อน
304209 นางสาว ธิดารัตน� แสงนิล
304210 นางสาว ป!ญฑารีย� ไพโรจน�
304211 นาง มัลลิกา โหล3ว
304212 นางสาว ญาณิศา สว3างเมฆ
304213 นาง ภรภัทร ขาวจัตุรัส
304214 นางสาว วรรณิสา จรูญผล
304215 นางสาว ชาลิสา โสภาพันธ�
304216 ว3าท่ีร0อยตรี วรวิช สุวรรณศรี
304217 นางสาว อรัญญา แก0วพิลา
304218 นางสาว สุวภัค สมบูรณ�
304219 นางสาว อัจฉราพรรณ เงินเหรียญ
304220 นางสาว ทิฆัมพร สมศักด์ิ
304221 นาย นคเรศ ชมชื่น
304222 นางสาว ศิรินยา พาชีเชาว�
304223 นางสาว กาญจนา สมศรี
304224 นางสาว จิรนาฎ พันชาศรี
304225 นาง วรพรรณ รัตนประเสริฐ
304226 นางสาว ณัฐธิดา อินนันชัย
304227 นางสาว ศศิประภา พุ3มพฤกษา
304228 นางสาว วงค�ษา เกิดทอง
304229 นางสาว พิชญาภรณ� ผลโยน
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304230 นางสาว ปภาวรินท� เหง่ียมจุล
304231 นางสาว ยุพาวดี พิทักษ�
304232 นางสาว วิยดา ผางทอง
304233 นางสาว ภรณ�ทิพย� ตัญญาภักด์ิ
304234 นางสาว ไอลดา ขยัน
304235 นางสาว นิดาร� อังกุรวิลาส
304236 นาย เอกสิทธิ์ อุดคํามี
304237 นางสาว ธีราภรณ� ขอดเมชัย
304238 นางสาว อุสา ด3างเกษี
304239 นางสาว สุลาวัลย� แสงแก0ว
304240 นางสาว ณัฐธิดา ไสวศรี
304241 นาง สุชาวดี รุ3งเรืองพจน�
304242 นาง ปุณญาพร เหล็กหล3ม
304243 นางสาว กมลทิพย� อินอ่ิม
304244 นางสาว บุษยมาส เลิศศิริธรกุล
304245 นางสาว นิยา บรรยง
304246 นางสาว สุธาทิพย� จําปา
304247 นางสาว วรรณิศา ขํากรัด
304248 นางสาว มยุรี เผ3าศรี
304249 นางสาว เจนจิรา จ0อยชู
304250 นางสาว ชนิดา อันนอก
304251 นางสาว นิลเนตร บุญประเสริฐ
304252 นางสาว โสภี สลีสองสม
304253 นางสาว อาริสา รอดภักดี
304254 นางสาว เปมิกา ป!ญญา
304255 นางสาว ชยาภรณ� อยู3ร3วม
304256 นางสาว สุณัฐฐิณี มีสาตรพงษ�
304257 นางสาว ณัฐกานต� แย0มมา
304258 นางสาว ณัฐนันญ� รักสุจริต
304259 นางสาว ธนพร ศรีเมฆ
304260 นางสาว ยุพิน อารักขกุล
304261 นางสาว สุวนันท� สมพันธ�
304262 นางสาว ปHยพร รู0ธรรม
304263 นางสาว ปาริชาติ คําโหมด
304264 นางสาว เพ็ญนภา การิโก
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304265 นางสาว พุทธรักษา ทองบู3
304266 นางสาว ปรางค�ทิพย� ใจสุวรรณ�
304267 นางสาว กนิษฐา นิ่มยัง
304268 นางสาว นันท�นิชา เชาว�ช3างเหล็ก
304269 นางสาว พัชราภรณ� คําปาตัน
304270 นางสาว อุ3นเรือน โพธิ์ขํา
304271 นาง ณัฎฐา ญาณสิทธิ์
304272 นางสาว นัทชา สามนคร
304273 นางสาว เกศสุดา ชิ้นเพชร
304274 นางสาว กวินนา เสาะรส
304275 นาย คณิศร มีเดช
304276 นางสาว วิรากานต� นกทอง
304277 นาย อิศรา อรุณเมือง
304278 นางสาว ชนิดา บุญศรี
304279 นาง ยุวัลย�ดา เชื้อบุญมี
304280 นาย สุนทร ไชยแสง
304281 นางสาว ปภัสมน แจ0งเปลี่ยน
304282 นางสาว พิไลวรรณ เซียววงษ�ครอบ
304283 นางสาว สุดาพร เชื้อป!ญญา
304284 นางสาว ณัฐพร ธุระยศ
304285 นางสาว ไพลิน บังคมเนตร
304286 นางสาว ภัทรลดา พลภาณุมาศ
304287 นางสาว วรกัญญา ทะนานคํา
304288 นางสาว ปาริฉัตร ปHตะฝYาย
304289 นาย ธนัสม� บุญธีรารักษ�
304290 นางสาว จันทรา คัดทะรินทร�
304291 นางสาว สุกานดา คงดํา
304292 นางสาว ศิวพร ขาวผ3อง
304293 นางสาว นวรัตน� จ0อยสูงเนิน
304294 นางสาว นฤภร ศรีจันทร�งาม
304295 นางสาว ศศิธร พิมพา
304296 นางสาว อลิษา อินาลา
304297 นางสาว ทิชากร พรกระจ3าง
304298 นางสาว ธันยพร บ3อสิน
304299 นางสาว นันท�นภัส อาสายุทธ�
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304300 นางสาว วันวิสาข� ศรีสุก
304301 นางสาว ชญาภา กองสวัสด์ิ
304302 นางสาว เอมอร ป!จจุโส
304303 นางสาว สุพัตรา รักษาพราหมณ�
304304 นางสาว ขนิษฐา มูลมานัส
304305 นางสาว เปรมฤดี โคตรวงษ�
304306 นาง วราภรณ� ฝอยทอง
304307 นางสาว สุภาวิดา กลัดเนินกุ3ม
304308 นางสาว ฑิตยา เรืองฤทธิ์
304309 นางสาว นันทวรรณ เสือทอง
304310 นางสาว จันทิมา ม่ันรอด
304311 นางสาว ปาริชาติ บัวอ3อน
304312 นางสาว สุทธิกานต� หมายสุข
304313 นางสาว สุวิมล บัวชื่น
304314 นางสาว นงคราญ จันทร�ทับทอง
304315 นางสาว ทิพย�ธนาพร ทองรุ3ง
304316 นางสาว ศิวิมล คณฑา
304317 นางสาว สุพิสรา โกมล
304318 นางสาว สุดารัตน� บุญชู
304319 นางสาว โชษิตา เสนทอง
304320 นางสาว อมรรัตน� ชาญพล
304321 นางสาว น้ําอ0อย เกษหอม
304322 นางสาว จิรารัตน� โพธิสาร
304323 นางสาว รัชนี ระนาจ
304324 นางสาว ฉัตรวดี ศุภรรัตน�
304325 นาย พอเจตน� ศิริชัย
304326 นางสาว อรอุมา ชมภู
304327 นางสาว จันทร�จิรา กลมมี
304328 นางสาว จิตราภรณ� ศิริ
304329 นางสาว นฤมล บัวเหลา
304330 นางสาว กฤตภรณ� เชิงรัมย�
304331 นางสาว ศิริวิไล ใจบาน
304332 นางสาว ปราณี พุฒิพัฒน�พาณิชย�
304333 นางสาว นุจรี หลังยาหน3าย
304334 นางสาว นุรฮาฟNซัน ดาโอTะ
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304335 นางสาว นวรัตน� พาณิชปฐมพงศ�
304336 นางสาว กานต�พิชชา ขําม่ัน
304337 นางสาว ศรีสุวรรณ แสนบรรดิษฐ�
304338 นาย บุญมี แซ3ลิ่ว
304339 นางสาว สิริพร เหมือนมณี
304340 นางสาว จารุณี ภัทรเคหะ
304341 นางสาว ป!ทมา สุขนพกิจ
304342 นาง ธินีนาฏ บุตรโพธิ์
304343 นาย ทนงศักด์ิ ตรีวัย
304344 นางสาว ดรุณภรณ� ราชคมน�
304345 นาง ศิริลักษณ� ทองแดง
304346 นาย อดุลย� แท3นบัลลัง
304347 นางสาว ทิฆัมพร รัตนานุพงศ�
304348 นางสาว จินตหรา นันสมบัติ
304349 นาง วลัยพร ทินาทิน
304350 นางสาว จุฑารัตน� ชายทวีป
304351 นางสาว รัชฎาภรณ� นีระพันธ�
304352 นาย ธนกร คันธเนตร
304353 นางสาว กนกวรรณ พรศรี
304354 นางสาว พรพิสุทธิ์ เอมสอาด
304355 นางสาว ลิลลา สะตาปอ
304356 นางสาว เบญจมาศ ภูอาลัย
304357 นางสาว ชุติมา ราษีทอง
304358 นาง บุษบง สร0อยสิงห�
304359 นางสาว ศศิธร พรมสิงห�
304360 นางสาว วิภาวรี พรมธิ
304361 นางสาว ภัทร�ญารินทร� ภูดารัตน�
304362 นางสาว ชวัลกร วราสิริชัย
304363 นางสาว กมลวรรณ จันทรจนา
304364 นางสาว กมลลักษณ� นิลดี
304365 นางสาว เกวลิน จันพลงาม
304366 นางสาว ชุดา พุฒแย0ม
304367 นางสาว พรศิริ ทับศรี
304368 นางสาว อรวรรณ เพ็งบก
304369 นางสาว ชนิกานต� รอดทุกข�
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304370 นางสาว ตุTกตา เเช3มช0อย
304371 นางสาว จันทร�เพ็ญ คําก่ิง
304372 นางสาว กมลรัตน� บัวภิบาล
304373 นางสาว ลีระพรรณ สุดหล0า
304374 นางสาว ดนิตา ช0อนรัมย�
304375 นางสาว อุไรวรรณ อุดมลาภ
304376 นางสาว เกษมศรี บุญญพันธุ�
304377 นางสาว นิรูซีตา แวหามะ
304378 นางสาว ดารณี สุขประสาท
304379 นางสาว กอมารียะห� กาโฮง
304380 นางสาว ปวีรัฏฐ� ตรีเนตรตระการ
304381 นางสาว ธีรนุช ดวนครบุรี
304382 นาง สาวิตรี พรหมมณีย�
304383 นางสาว อารียา สมบูรณ�
304384 นางสาว ยุรดา กล0าพังเทียม
304385 นางสาว ศรัญญา เตยสอย
304386 นางสาว นุจรินทร� ภูวัติ
304387 นางสาว ชนาธิป สันติวณิชย�
304388 นาย ณัฐวุฒิ แก0วคุ0มภัย
304389 นางสาว อาภัสรา บุญยิ่ง
304390 นางสาว อจิมา สียางนอก
304391 นางสาว พิสมัย มาเจริญ
304392 นางสาว เจนจิรา จันทร
304393 นางสาว ธนัชพร สังขรณ�
304394 นางสาว รังษิยา ถามูล
304395 นางสาว สุรางคณา เหมือนจิตต�
304396 นางสาว ปHยะธิดา ประชากุล
304397 นางสาว บุณยวีร� จีระเดชธนาวัฒน�
304398 นาง กาญจนา ศรีบุระ
304399 นางสาว รุ3งรัตน� พิมพันธุ�
304400 นางสาว จารุกัญญ� จินาสา
304401 นาง ปวีณา ใจม่ัน
304402 นางสาว จินดามาส หม่ืนโฮ0ง
304403 นางสาว ทัศนีย� สาเลศ
304404 นางสาว อารีย� แขกกาฬ
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304405 นางสาว สิริมา ศรีอริยานนท�
304406 นางสาว อาภาภรณ� ทองดี
304407 นางสาว ดวงแก0วสิริ จําปาศรี
304408 นางสาว นัทธมน ปรียวาณิชย�
304409 นางสาว จันทนี สมโภชน�
304410 นางสาว วราพร สรัสสมิต
304411 นาย มนูญ ตาท0าว
304412 นางสาว ศศิญดา ศรีธร
304413 นางสาว นุชธิดา โยคะกุล
304414 นางสาว อรนิต ศรีสะอาด
304415 นางสาว กมลวรรณ ก3องนอก
304416 นาง ภรณ�ทิพย� จีนฉ้ิม
304417 นางสาว นริศรา คงคา
304418 นางสาว นิตยา ชมพุฒ
304419 นาง ชัชฎาพร จอดนอก
304420 นางสาว จิรัชยาพัทร นานอก
304421 นางสาว ภัทรชนน กล3องแก0ว
304422 นางสาว สมจิตร เย็นสบาย
304423 นาย ธีระศักด์ิ ทับอักษร
304424 นางสาว พนิดา โตTะสิงห�
304425 นางสาว รัชนี สุขศรีเพ็ง
304426 นาง ธัญญลักษณ� สุดโต
304427 นางสาว รัตติยา จันทร�อาหาร
304428 นางสาว เสาวลักษณ� สาหล0า
304429 นางสาว ทิพรัตน� อนันต�
304430 นางสาว หัทยา แกว3นการไถ
304431 นางสาว พรพรรณ จวนแจ0ง
304432 นางสาว ศิวจิราภัค บริกุลพีรพงศ�
304433 นางสาว พัชรี พยุหะ
304434 นาย ภานุวัฒน� เท3าเขียว
304435 นางสาว สิริรัญญา ปHนกันทา
304436 นางสาว วริศรา ตรัยตันติวงศ�
304437 นางสาว อรทัย เสาะสืบงาม
304438 นางสาว ธวัลหทัย ดวงเดือน
304439 นางสาว ธิสุดา นามรัตน�
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304440 นางสาว มัลลิกา ไชยคุณ
304441 นาย กิตติ ตระกูลศิลป]
304442 นางสาว ฉายนภา คําป!นศักด์ิ
304443 นางสาว ชิดชนก คํามก
304444 นางสาว ศศิชา พิลึก
304445 นางสาว หัทยา พิกุลศรี
304446 นางสาว ศศินิภา พะวัง
304447 นางสาว ญาตาวี ลือทองจักร
304448 นางสาว ราตรี ภูน้ําทอง
304449 นาง สุมิตรา คําพูล
304450 นาง จีรพา คํามีทอง
304451 นางสาว กฤษรา ลีฉลาด
304452 นางสาว เบ็นนิภา แสงเนตร
304453 นางสาว นารีรัตน� บ้ังทอง
304454 นางสาว กาญจนา เถาว�วัฒนะรุ3งโรจน�
304455 นางสาว สุรีภรณ� วงค�งาม
304456 นาง แสงทิพย� อ่ิมอําไพ
304457 นางสาว พรพิมล นิลสนธิ
304458 นางสาว ชัญญานุช ชมนิ่ม
304459 นางสาว วนัทปรียา พิลา
304460 นางสาว ไอลดา เทียมคํา
304461 นางสาว ชุติมณฑน� คําแพงตา
304462 นางสาว จารุวรรณ มาตขาว
304463 นางสาว พรกนก หนูเริก
304464 นางสาว จตุพร กุบแก0ว
304465 นางสาว วรานุช พวงศรี
304466 นางสาว พัชรินทร�ทร เปรมลาภ
304467 นาย ภูวดล ด3านรัตนชัย
304468 ว3าท่ี ร.ต.หญิง นฤมล มุ3งหมาย
304469 นางสาว ศิริขวัญ วุ3นชุม
304470 นางสาว กาญจนา มูลโยธา
304471 นางสาว กัณฐมณี วรดี
304472 นางสาว ณัฎฐธิดา คุณะชล
304473 นางสาว หนึ่งหทัย คําหน3อ
304474 นางสาว ชลธิชา ทรงพันธุ�คชสาร
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304475 นางสาว เหมือนฝ!น หลายชูไทย
304476 นางสาว สุธาทิพย� เฟRIองฟูลอย
304477 นางสาว รัชดาภรณ� รักรุ3ง
304478 นางสาว อัมพาพรรณ อินทรแหยม
304479 นางสาว อุทุมพร ทองพร0อม
304480 นางสาว พิมตะวัน แก0วสูงเนิน
304481 นาย วีระชัย กาญจนรังษี
304482 นางสาว ณัฐนรี กันพร0อม
304483 นาย ธรรมวิพุธ ทัพแสง
304484 นางสาว รุ3งทิวา รอดเพชร
304485 นางสาว พัชราภรณ� มังคล0าย
304486 นางสาว พินใจ ทีเขียว
304487 นางสาว เกตุมณี ต้ังณัฐกาญจน
304488 นางสาว สิริพร บริบูรณ�
304489 นางสาว กนกพรรณ สงเคราะห�ราษฎร�
304490 นาย ภานุวัฒน� คงรอดเพ็ง
304491 นางสาว สุรางคนางค� พอสม
304492 นาย บิลลี่ ใจดี
304493 นางสาว อมรา จํากัด
304494 นางสาว พรพิมล เตจTะ
304495 นางสาว วนิดา เชยวัดเกาะ
304496 นางสาว ศศินา งอสอน
304497 นางสาว ชมพูนุท กลางอรัญ
304498 นางสาว พัฒนียา เก3งเศรษฐาพงศ�
304499 นางสาว วโรชา มาลิแตง
304500 นางสาว ปาริฉัตร นิมิตกุล
304501 นาย ธนินณิวัฒน� สิริป!ญจทรัพย�
304502 นางสาว กานติมา ป!ญญาวุฒิธรรม
304503 นาย ธีรวุธ สุภาพันธ�
304504 นางสาว นาถรดา เลิศสหพันธ�
304505 นางสาว รัชดาภรณ� โพธิ์คําพก
304506 นางสาว เสาวลักษณ� น3วมกลาง
304507 นางสาว วิภารัตน� ผลอุดม
304508 นางสาว ดวงพร วนานนท�
304509 นาย สัญญา ศรีต3างวงค�
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304510 นางสาว อัมพร จันตTะขัติ
304511 นาย พฤกษ� สิริวารินทร�
304512 นางสาว เบญจพร บุญยะวันตัง
304513 นางสาว ประภาพร ทองชุม
304514 นางสาว วสะ เพ็ชรประสิทธิ์
304515 นางสาว นัสรี วันทอง
304516 นางสาว ศุภรดา มณีรัตนวรกุล
304517 นางสาว สกุลรัตน� วงษา
304518 นางสาว หญิงอร ขันขวา
304519 นางสาว อภิชญา สุรเสียง
304520 นางสาว ศศิธร นามนิยม
304521 นางสาว ฐิติพร ทอนไชย
304522 นางสาว โยษิตา เข็มพันธุ�
304523 นาย ธนาพิพัฒน� เอ้ียงหมี
304524 นางสาว ณปภัช ประดับใจ
304525 นางสาว เพ็ชชรี ทับนาค
304526 นางสาว สุภาวดี โพยนอก
304527 ว3าท่ี ร.ต. วีรพงศ� อรุณ
304528 นางสาว เอวิตรา อินทอง
304529 นางสาว นารีรัตน� พวงนวม
304530 นางสาว ชญาณ�นินท� โคตุเคน
304531 นางสาว นิชณา ใหม3เอ่ียม
304532 นางสาว ณภัทร เทพพูลผล
304533 นางสาว วาสนา สุมาลี
304534 นาย มูฮัมหมัด เจTะแว
304535 นางสาว ณัฐกานต� เข็มพันธ�
304536 นางสาว อัญชลี ฟูเกษม
304537 นางสาว กาญจนา โคมลอย
304538 นางสาว ยุรนันท� อะปะมายา
304539 นางสาว ศุจิกาญจน� ดาวเรือง
304540 นางสาว นุชจรีย� สิทธิ์ภักดี
304541 นางสาว ณัชชา พูลมา
304542 นางสาว อรปรียา โมฆะรัตน�
304543 นางสาว ณัฐสุดา ชัยอารยะเลิศ
304544 นางสาว ฦาทิตา ชัยไพบูลย�
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304545 นางสาว เมขลา ไพศาลพัฒนกิจ
304546 นางสาว มัสยา ฤทธิ์มหา
304547 นาย ปฏิพัทธ� ศรีสวัสด์ินุกุล
304548 นางสาว ชญานิษฐ� อินวันนา
304549 นาย พีระศักด์ิ สิทธิรัตน�
304550 นางสาว ศิริรัตน� จันทร�สุกใส
304551 นางสาว วิภาวรรณ ขาวปN"
304552 นางสาว ชลธิชา ม่ันคง
304553 นางสาว เบญจมาศ ใบไกร
304554 นางสาว เบญจวรรณ ใบไกร
304555 นางสาว อลิษา รุ3นแสง
304556 นางสาว จุฑาทิพย� เด็ดดวง
304557 นางสาว นิรดา รุ3งเรือง
304558 นางสาว ชลิตา โพธิรัตน� 
304559 นางสาว นฤมล จุลานุพันธ�
304560 นางสาว ศิริลักษณ� ชูทอง
304561 นางสาว ปนัสยา จันทร�แดง
304562 นางสาว กนกวรรณ สุวรรณรัตน�
304563 นางสาว รุ3งนภา เงินถาวร
304564 นางสาว ภัทราวดี กระจายโภชน�
304565 นางสาว ขวัญฤทัย คงสอน
304566 นางสาว เพชรรินทร� เวชกามา
304567 นางสาว อฤทัย มะโนชาติ
304568 นางสาว จุฑามาศ วรเชษฐ
304569 นางสาว พนิดา ฉุใจ
304570 นางสาว อรญา เสียงเพราะ
304571 นางสาว ปณัชญา ยิ้มสมาน
304572 นางสาว ศุภนิดา เกษจันทร�ทิวา
304573 นางสาว ณัฐรดา กุลชญาวรนัน
304574 นางสาว สุทิศา จุลบุษรา
304575 นางสาว ปรางสิริ คําวัฒน�
304576 นาย เกษมสันต� คําพุฒ
304577 นางสาว คัทลียา เย็นใจ
304578 นางสาว กรรณิการ� เพ็ญสวัสด์ิ
304579 นาง กุลรัตน� สรดา
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304580 นางสาว สมพิศ สุทธหลวง
304581 นางสาว อําพร สมคําศรี
304582 นาย กัณณพนต� จันทรเจริญ
304583 นางสาว วลัยพร เปลือยหนองแข0
304584 นางสาว ศิริขวัญ นําหาร
304585 นางสาว มุกดา สุริยมาตย�
304586 นางสาว สไบทิพย� ศักดาณรงค�
304587 นางสาว ชุติมา นามมูลน0อย
304588 นางสาว นวพร อินทะเทพ
304589 นางสาว ยอดขวัญ เตียพานิช
304590 นาย ณัฐพงศ� เพ็ชรสงฆ�
304591 นาย บัญญัติ มณีรัตน�
304592 นาย กีรติ คงสุพรศักด์ิ
304593 นางสาว นิติพร อุทัยนาง
304594 นางสาว เบญจมาศ คําต๋ัน
304595 นางสาว สังวาลย� ภูกองไชย
304596 นางสาว ยุวธิดา วงศ�คํา
304597 นางสาว อุรุชา เครือสุวรรณ
304598 นางสาว อามีเนTาะ เซ็งโซะ
304599 นางสาว วิไลลักษณ� นุระธนะ
304600 นางสาว อุมาพร หุ3นทรง
304601 นางสาว กาญจนา ศรีสวัสด์ิ
304602 นางสาว วิมลพรรณ ขันติโกวิท
304603 นางสาว พิมลพรรณ ศรีโพธิ์
304604 นางสาว พรมุณี ฤกษ�ดี
304605 นางสาว รัตติกาล นิรันรัตน�
304606 นางสาว นภารัฐ อัมพสุวรรณ
304607 นางสาว รัตนาภรณ� นิโรธร
304608 นางสาว นันทิยา รักไหม
304609 นางสาว อภิญญา โตภูเขียว
304610 นางสาว อรุณรัตน� คลังหิรัญ
304611 นางสาว อัจฉราภรณ� สุขแจ3ม
304612 นางสาว มัสยา ชุ3มอินจักร�
304613 นางสาว วราภรณ� คําภูเงิน
304614 นาย นิพนธ� ล่ําสัน

หน0าท่ี 132 จาก 211



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
304615 นางสาว ศิรินทรา ชัยภา
304616 นางสาว ทิพย�พาพร บัวเกตุ
304617 นางสาว ปานทิพย� พิมพ�ขารี
304618 นางสาว ทิตยา ปูปHง
304619 นางสาว ณิชชา สุปะวะโรทัย
304620 นาย พีรพล บูรณวัฒนกุล
304621 นางสาว วันวิสาข� ชัยวิชาชาญ
304622 นางสาว ขวัญฤดี ไชยเรนทร�
304623 นางสาว พรธิดา วงษ�กาฬสินธุ�
304624 นางสาว ศศิวิมล บํารุงญาติ
304625 นาง สุนันทา คงจินดามณี
304626 นางสาว ธารารัตน� สมป!ญญา
304627 นางสาว หฤทัย คําภา
304628 นางสาว ปาณิศา ยืนยง
304629 นางสาว อรชุดา แปbะอุ0ย
304630 นางสาว อธิญา รัตนมา
304631 นางสาว เดือนเพ็ญ คงกวินวงศ�
304632 นางสาว ลัดดาวัลย� พ่ันพลู
304633 นางสาว หฤทัย สุขห0วยพระ
304634 นางสาว พิมพ�ชนก ศรีสิทธิโยธิน
304635 นางสาว ดาวประกาย สินธนบดี
304636 นางสาว วรรณพร สมยอง
304637 นางสาว สกุณี อินทร�ทิพันธุ�
304638 นางสาว จรรยพร สงวนพรรค
304639 นางสาว จารุณี ทองลอง
304640 นางสาว นุสรา กางรัมย�
304641 นางสาว กัญญาภัค สายเล็ก
304642 นางสาว สายสุดา โรจน�เจริญ
304643 นางสาว สโรชา ยอดแคล0ว
304644 นางสาว ภัทราวดี ศรีสว3าง
304645 นางสาว กัญญารัตน� คล0ายวงษ�
304646 นางสาว สิริจันทร� วันทะวงค�
304647 นาง ไอรินทร� ปHตุพรหมพันธุ�
304648 นางสาว โสรญา อินทรคํา
304649 นางสาว อุมาพร ขุนรัง
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304650 นาย ศุภกรณ� บุตรพรหม
304651 นาย แทน บุญเฟRIอง
304652 นางสาว เพียงพร ประชุมเหล็ก
304653 นางสาว นารี แก0วกาหลง
304654 นางสาว จุฑารัตน� นามนิตย�
304655 นางสาว เพ็ญนภา บัตรมาก
304656 นางสาว ศิรินภา ปงลังกา
304657 นาง อังคณา มงคลมะไฟ
304658 นาย วรากร วงษ�ดารา
304659 นางสาว ปนัดดา จําปารัตน�
304660 นางสาว ธารินี จีนพานิช
304661 นางสาว อรปภา สุวรรณ�
304662 นางสาว มินตรา โรจนวิภาค
304663 นางสาว ธัญญา พนาลิกุล
304664 นางสาว สาลิวรรณ บุญรัตน�
304665 นางสาว จิราภรณ� อุดมไชย
304666 นาย สิทธิชัย วงศ�แสง
304667 นางสาว ปริญญ3า นาคปน
304668 นางสาว เบญจวรรณ ไขสะอาด
304669 นางสาว พิมพ�วรัตม� ประภัสสร
304670 นางสาว กรรณิกา ทวีมวล
304671 นางสาว อารีรัตน� กองเกิด
304672 นางสาว มุทิตา ภูผิวผา
304673 นางสาว ศรัญยา จันทรอุดร
304674 นางสาว อรัญญา น0อยบัวทิพย�
304675 นางสาว อัปสร บุญช3วย
304676 นางสาว วัลนิภา ทองประเสริฐ
304677 นางสาว ป!ญญาพร แสงเขียว
304678 นางสาว กันตาพิชญ� นิธิธนโรจน�
304679 นางสาว บุษพัตร� พูหลํา
304680 นางสาว กรฉัตร บํารุงพันธ�
304681 นางสาว นิศารัตน� สุดใจ
304682 นางสาว ชนิดา ทองอนันต�
304683 นางสาว ทรายขวัญ เหล็งเจริญ
304684 นางสาว ธนกานต� สุกแดง
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304685 นางสาว ดวงพร ทรงกรต
304686 นาง รินทร�ลภัส รัศมีจิรธนาธร
304687 นางสาว นพวรรณ ศรีชัย
304688 นางสาว อุไรรัตน� ปอสูงเนิน
304689 นางสาว วราภรณ� โพธิ์ศรี
304690 นางสาว พรสวรรค� ชีพณุรัตน�
304691 นางสาว สายสุนีย� แก0วคือ
304692 นางสาว พรสวรรค� หาญบุรุษ
304693 นางสาว กัลยารัตน� เศษลือ
304694 นางสาว จุฬารัตน� สายเมฆ
304695 นาย รัตทชัย พูลสวัสด์ิ
304696 นางสาว ปHยารัตน� อาญาพิทักษ�
304697 นาย กฤดากร สารทนงค�
304698 นางสาว นิฮัสนะห� เจTะเละ
304699 นางสาว พัชรพร ชนะชัย
304700 นางสาว พัชราภรณ� มันธิมา
304701 นาย นัทธพงษ� พูนเพชรหิรัญ
304702 นาย ธิติพงศ� สุขเมฆ
304703 นางสาว สกุณา พริ้งมงคล
304704 นางสาว สุนันทา ความเพียร
304705 นางสาว ภัสษร บุญรัตน�
304706 นาย พัฒนพงษ� ศตะรัต
304707 นางสาว ขวัญชนก ใจอุ3น
304708 นางสาว รสริน ไชยมาศ
304709 นาย รุ3งเรือง ชุมเปNย
304710 นางสาว อโรชา ไชยลังกา
304711 นางสาว ริญาภรณ� ไทยยิ่ง
304712 นางสาว นิรดา สายสุวรรณ
304713 นางสาว กัณย�สินี ประพันธ�กาล
304714 นางสาว วารุณี ศรีรักษา
304715 นางสาว ศิริประภา งามงอน
304716 นางสาว พลอยชมพู การชาคํา
304717 นางสาว พัชราภรณ� บรรลุ
304718 นางสาว พนิดา มหาโยธิน
304719 นางสาว ณัฐชนก ยีโหวTะ
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304720 นาย ธนัท เรืองทอง
304721 นาง ชนิสรา คงคุ0ม
304722 นางสาว ศรัญญา คําพินันท�
304723 นางสาว มยุรา น้ําจันทร�
304724 นางสาว วรญา โพธิ์เอ่ียม
304725 นางสาว อัจฉราวดี สยามล
304726 นาง สาวิตรี รอดจินดา
304727 นางสาว ปราณดา วันทาพงษ�
304728 นางสาว ณัฐวรรณ แก3นมาก
304729 นางสาว พรรณทิพา พันธุมณี
304730 นางสาว ดอกไม0 นามสิงห�
304731 นางสาว พรรัตน� จิรวรากร
304732 นาย นิวัฒน� ภูมิกอง
304733 นางสาว วิภาสิริ มีเวชย�
304734 นางสาว กมลชนก กองแดน
304735 นางสาว วิรากาญจน� สาระชาติ
304736 นางสาว เจตษะภรณ� กลิ่นหอม
304737 นางสาว จีระภา โพธิ์แก0ว
304738 นาย ทศพร พันธุรัตน�
304739 นางสาว นิตยา สุจารี
304740 นาง ฉันทนา คิดโสดา
304741 นาย ณัฐวุฒิ น0อยสิน
304742 นางสาว นภาพร พรเฉลิมพงศ�
304743 นางสาว ณัฐริตา ฉกรรจ�ศิลป]
304744 นางสาว ไอลดา พุ3มนิล
304745 นางสาว เฟาซียะห� ซาแซเลTาะ
304746 นางสาว พัทธนันท� พรึกถก
304747 นางสาว ทัดดาว เนื่องวัง
304748 นางสาว ระพีภรณ� เบ0าทอง
304749 นางสาว ณิชารีย� ชัชวาลย�
304750 นางสาว วาทินี พงษ�เพชร
304751 นาย เอกชัย อบชื่น
304752 นางสาว ณธพร ผาทอง
304753 นางสาว อรนุช วรขันธ�
304754 นางสาว พีรสุดา พงษ�กษัตริย�
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304755 นางสาว ศิริลักษณ� โพธิ์ชัย
304756 นางสาว นิภาพร ศรีเกษม
304757 นางสาว ณัฐกฤตา ทองอร3าม
304758 นางสาว ฐิตารีย� สุดชัยพร
304759 นางสาว วราภรณ� คําสิงห�
304760 นางสาว กานต�รวี ศรศักดา
304761 นางสาว ลัดดาวัลย� ศรีกระจ3าง
304762 นางสาว ปาณิสรา ก่ิงพุด
304763 นางสาว วันทนา พุ3มอํานวย
304764 นางสาว สุรีพร กุลสุทธิ์
304765 นางสาว สุดธิดา ค3อมคิรินทร�
304766 นางสาว หัสดาภรณ� ทองแช3ม
304767 นางสาว จุฑาทิพย� ชนะบาล
304768 นาง สนันต�ชล รัตนธิพันธ�
304769 นางสาว ปริศนา บัวพิมาย
304770 นางสาว ชนัญชิดา อินสุวรรณ
304771 นางสาว อมลรดา ยศสูงเนิน
304772 นางสาว จุรีรัตน� บัวดก
304773 นางสาว ศิริพร กาศกระโทก
304774 นางสาว ชุติมา ชาโรจน�
304775 นางสาว วรรณภา มหาหงษ�
304776 นางสาว ลัดดา วงษ�น0อยศรี
304777 นางสาว ณิชา มานะกิจศิริสุทธิ
304778 นาง พรพรรณ บุญชูศรี
304779 นางสาว กัลยา ตาดอน
304780 นางสาว กมลพรรณ ราชขมภู
304781 นาย กานต� สุขประเสริฐ
304782 นางสาว สุรีกานต� มานุช
304783 นางสาว จินดาพร ชาวสวน
304784 นางสาว ภูวษา เนติกุลชัย
304785 นางสาว วราลักษณ� บุญป!ญญา
304786 นางสาว สุภาภรณ� กมลชอบวิริยะ
304787 นางสาว ถิรดา สุขพงษ�
304788 นางสาว ชญาฎา ฉัตรชฎาธาร
304789 นางสาว กัญจนพร สายศิลป]
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304790 นางสาว เพ็ญหทัย ชื้อมีชัย
304791 นางสาว กัลย�สุดา ดวงประเสริฐ
304792 นางสาว อรอุมา บุญทองสังข�
304793 นางสาว บุญธิดา ไมตรีจร
304794 นางสาว จันทนา อาญาเมือง
304795 นางสาว เบญจกาญจ� อุดมโชคไพบูลย�
304796 นางสาว ปHยวรรณ จักรนารายณ�
304797 นางสาว ทิวาพร หนูสม
304798 นางสาว สุรภา สังข�สุวรรณ
304799 นางสาว อารีย�พร ฉายาประเสริฐพร
304800 นางสาว ปรียา พงษ�เสวก
304801 นางสาว วงศ�วุฒิพร ศิริษะ
304802 นางสาว ทิพย�วารี ชัยศิลบุญ
304803 นางสาว เจนจิรา รอดดอน
304804 นางสาว รดา บุตรดี
304805 นางสาว ดวงเดือน จุฑาศรี
304806 นางสาว สุภารัตน� สุวรรณผา
304807 นางสาว สุกัญญา สีหานาม
304808 นาย การัณยภาส วิริยะศักด์ิสกุล
304809 นางสาว ลัดดาวัลย� ปKองปลา
304810 นางสาว น้ําฝน ตะนะโส
304811 นางสาว ธีราภรณ� มาหิรัญ
304812 นาย วีรชัย บุญเรือง
304813 นางสาว วรรณประพา ภาโสภะ
304814 นางสาว อาทิตติยา วงศ�ผาบุตร
304815 นาย วรัญ\ู อานามวัฒน�
304816 นางสาว วีรนุช กันทาฟ!ง
304817 นาง สกัยรัตน� ศรีสวย
304818 นางสาว พัณณิตา สมหนองบัว
304819 นาย ไชยพงษ� สกลวัฒนานนท�
304820 นางสาว พิมลรัตน� ปางแก0ว
304821 นาง นิรมล ภาระนัง
304822 นางสาว ตวงทอง ศาสตรวิลัย
304823 นาง ทิพวรรณ บุญช3วย
304824 นางสาว พรกมล สุกแก0ว
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304825 นางสาว สุพัทยา ปาผล
304826 นาย ธีรพล ทิวัฑฒานนท�
304827 นางสาว ศิริวรรณ พันมณี
304828 นางสาว ภาวิณี แชวะสมจิตร
304829 นางสาว ปาลิตา วรรณพงษ�
304830 นางสาว เสาวลักษณ� เรืองสวัสด์ิ
304831 นางสาว สุธิชา โคตรพันธ�
304832 นางสาว ภิรมย� ศรีพูล
304833 นางสาว ศิวพร งามสม
304834 นางสาว สุมินตรา แก0วสวัสด์ิ
304835 นางสาว พรวิมล ไกยะฝYาย
304836 นางสาว จันทร�นุรักษ� แก0วเพชร
304837 นางสาว ญาณิศา เกิดดี
304838 นางสาว นิจประภา ฉิมเตย
304839 นางสาว อรอุมา สีมืด
304840 นางสาว สุนิสา ศรีทอง
304841 นาย ภานุวัฒน� บัวทอง
304842 นางสาว เรณู สุขกุมภาพันธ�
304843 นางสาว น้ําฝน อร3ามเรือง
304844 นางสาว ยุวารีย� คํานิล
304845 นางสาว มณีรัตน� นบน0อม
304846 นางสาว ปรียาภัทร� อินทสุรัช
304847 นางสาว ประภาสิริ ฤกษ�สังเกตุ
304848 นางสาว กิตติยา ผิวเกลี้ยง
304849 นางสาว อรทัย ไพรจุฬากุล
304850 นาย ธนวัฒน� ต0นจําปN
304851 นางสาว ลัดดายุ ครองประสงค�
304852 นางสาว กรวิกา อําไพศรี
304853 นางสาว เพชราภรณ� สมพงษ�สี
304854 นางสาว กฤษณา วรรณเลิศ
304855 นาง เกศรินทร� วงค�พิชัย
304856 นางสาว โอปอล อิสระธานันท�
304857 นางสาว วศินี ทับทอง
304858 นางสาว ปลื้มจิต เหมือนใจ
304859 นาง สมพร อุประ
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304860 นางสาว กัญญาพัชร โพธิ์ศรี
304861 นางสาว จิรัชยา วงษา
304862 นางสาว กมลชนก คํากลาง
304863 นางสาว ปนัดดา ทิพย�แสง
304864 นางสาว วิรญา ถนอมเนื้อ
304865 นาง จิรัชยาพร หินโม
304866 นางสาว กันยารัตน� หงษ�ชัย
304867 นางสาว สกุลรัตน� สอหา
304868 นางสาว พิชญ�สิรี ขุอินตTะ
304869 นางสาว จิราวรรณ ปุกมูล
304870 นางสาว จิตประภา สิทธิโชค
304871 นางสาว ชัญญภัฏ ชิดปราง
304872 นางสาว ธนิฎฐา เอ่ียมใจดี
304873 นาย ณัชพล พุกกะรัตน�
304874 นางสาว กฤตาภรณ� เท่ียงธรรม
304875 นางสาว จรินทร วงศ�ป!ญญา
304876 นางสาว ศุภรัตน� สุขยอด
304877 นางสาว กมลพร แซ3แต0
304878 นาง ประภาพัฒน� ตาแปง
304879 นางสาว ยุคลธร แสงตารัตน�
304880 นางสาว นิตยา เปNยนประโคน
304881 นางสาว ศิรินพร ร3วมรส
304882 นางสาว บงกช กาหลง
304883 นางสาว ธนัชชา แก0วใน
304884 นาย จักรกฤษ เงินชุ3ม
304885 นางสาว อรศิริ ยตะโคตร
304886 นางสาว เบญจมาศ สุวรรณกาญจน�
304887 นาย ชวิศ พวงเพชร
304888 นางสาว สุภานันท� จิรชัยยิ่งเจริญ
304889 นางสาว สาวิตรี ขวัญมล
304890 นางสาว พรปวีณ� เล็กสุธี
304891 นาย ฐิติวัฒน� สังข�ทอง
304892 นางสาว สุพัตรา ชุมจินดา
304893 นางสาว สุกัญญา ปYาตาล
304894 นางสาว พรทิพย� สัมฤทธิ์
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304895 นางสาว ดารัตน� มากสวัสด์ิ
304896 นางสาว ศิริพร ชาลุน
304897 นางสาว กรกมล รุ3งแสง
304898 นาง โสภารักษ� หลักด3าน
304899 นาย จิรกิตต์ิ ตันติวงศ�กานต�
304900 นางสาว ธิดารัตน� อินทริง
304901 นางสาว สุนิสา เขาทอง
304902 นาย พลวัฒน� จตุรวงค�
304903 นางสาว หนูลักษณ� เดชสายบัว
304904 นางสาว ศิราณา วรรณทวี
304905 นาย ธนพัฒน� สวาคฆพรรณ
304906 นางสาว ภัทรวดี กฤตรัชตนันต�
304907 นางสาว วณิภา สุขสวัสด์ิ
304908 นางสาว จิราภรณ� ใจบุญดี
304909 นางสาว ปราณี ป!นปละ
304910 นางสาว วิมลวรรณ ดวงจันทร�
304911 นาย พีรพงษ� โพธิบัวทอง
304912 นางสาว อรษา พรหมเพชรนิล
304913 นางสาว สุขุมาภรณ� จุฬาไรนนท�
304914 นางสาว กิตติมา สุดตรง
304915 นางสาว รุ3งนภา จันทร�อยู3
304916 นางสาว ทัศนีย� แสงโสด
304917 นางสาว วันวิษา อินทบิน
304918 ว3าท่ีร0อยตรีหญิง สุธิพร กางการ
304919 นางสาว วัชรีพร ขวัญกล่ํา
304920 นางสาว อรพรรณ สีพรม
304921 นางสาว อานีซาวาตี มามะ
304922 นางสาว รัตนา สร0อยสุวรรณ
304923 นางสาว สุพรรษา ชนันชนะ
304924 นางสาว พาขวัญ จินนาคุณ
304925 นางสาว บุศรา เกิดศิริ
304926 นางสาว ป!ทมาสน� ศิริวิศิษฐ�กุล
304927 ว3าท่ีร0อยตรีหญิง พิชญาภา พัฒนธาดาสกุล
304928 นางสาว ทิวาพร ดํารงชาติ
304929 นางสาว หวัน บุญมาโค
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304930 นางสาว สุธารัตน� ชัยมงคล
304931 นางสาว เบญจมาศ สุดจํา
304932 นางสาว นันทชา โฆษาศรี
304933 นางสาว ศิริวรรณ สุรีย�
304934 นางสาว ชัชชญา สังโวลี
304935 นางสาว นริศรา บุญมาคํา
304936 นางสาว เนตรชนก ภูฆัง
304937 นางสาว พิชญ�สินี สุขสวัสด์ิ
304938 นางสาว หัฏฐะ วชิรนรเศรษฐ�
304939 นางสาว จิตทิมา พ3งถ3าย
304940 นางสาว วราทิพย� ชํานาญดง
304941 นางสาว เกศสุดา อุทธา
304942 นางสาว สุนันทา หินอ3อน
304943 นาง รวีนุช สุภโรจนีย�
304944 นางสาว ศุภาพิชญ� รัตนโสภา
304945 นาง อมรรัตน� จันทะรักษา
304946 นางสาว ปรียาภรณ� กลัดสําเนียง
304947 นางสาว สลักจิต ศิริเสถียร
304948 นางสาว ณัฐพร ขันแก0ว
304949 นางสาว ดรุณี สุขแก0ว
304950 นางสาว จิดาภา มารุ3งเรือง
304951 นางสาว ชนากานต� ทองสอนลอน
304952 นางสาว สุพิชชา มาตราคิด
304953 นางสาว รุจิรา พลอาจทัน
304954 นางสาว ศิริพร เข้ียวสิงห�
304955 นางสาว ธัญชนก รัตนเชาว�
304956 นาง ระพีพรรณ คลังกรณ�
304957 นางสาว วรัญญ�รัตน� อาญาเมือง
304958 นาง อัญมณี สุขสว3าง
304959 นางสาว เบญจลักษณ� นิลวงค�
304960 นางสาว จิรัฐิกาล มาละวรรณโณ
304961 นาย ธนารักษ� กิจจาดุลยกุล
304962 นางสาว อารียา พลศรี
304963 นางสาว นุชจรินทร� นามโคตร
304964 นางสาว สุชาดา นุ3นคง
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304965 นางสาว จุฑามาศ นิ่มนุช
304966 นางสาว วาสนา เลาะวิเศษ
304967 นางสาว ชนานันท� จันทร�หอม
304968 นาย วัชระ กองทองนอก
304969 นาย วิชัย คําชมภู
304970 นางสาว สุภาภรณ� ลันทอง
304971 นางสาว สุพัตรา ปุลาตะโน
304972 นางสาว ศุภนิดา พากเพียร
304973 นางสาว ชนัญชิดา สามัคคี
304974 นางสาว โชติกา จินดาสวัสด์ิ
304975 นางสาว อัจฉรา โพธิ์ศรี
304976 นางสาว ชุตินธร อมาตยานนท�
304977 นางสาว นิชกานต� มีแสง
304978 นางสาว กัญญาณัฐ สุขวัน
304979 นางสาว สายใจ ทัศบุตร
304980 นางสาว วีณา จําเนียรการ
304981 นางสาว วนิดา แจ0งสว3าง
304982 นางสาว ธารทิพย� พนิกรณ�
304983 นางสาว อาทิตยา เข็มทอง
304984 นางสาว สุนันทา ศิริโวหาร
304985 นางสาว วนัดดา แก0ววิชัย
304986 นางสาว พลอยพรรณิภา เสียงล้ํา
304987 นางสาว สุจิตรา ศรีล0านมี
304988 นางสาว กิตติวรา ดอนลาว
304989 นางสาว นิวัรดา เจะดาโอTะ
304990 นางสาว มัตติกา แก0วข0าว
304991 นางสาว พัชรีย� กันทะวัง
304992 นางสาว พิมพ�ใจ ตุ3นกันทา
304993 นางสาว พรพิตรา วนานนท�นาต
304994 นางสาว ป!ณณิกา ช3วยงาน
304995 นางสาว ทิพวรรณ ศรียุทธนา
304996 นางสาว สัตตวจี พรมแพง
304997 นางสาว ชนัญชิดา ตุ3นสิงห�คํา
304998 นางสาว เจนจิรา ดวงจิตร�
304999 สิบเอก อัษฏาวุธ แดงสกุล
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305000 นางสาว ป!ทมา จันทร
305001 นางสาว อารีน3า เก็มเต็ง
305002 นาย ธีระพงษ� สุวรรณเพชร
305003 นาย วรพล จันทาภา
305004 นาย กิตติชัย มะทา
305005 นางสาว นิตยา บัญชา
305006 นางสาว กานดา โสประดิษฐ�
305007 นาย ปรมัตถ� ศรีสุวรรณ
305008 นางสาว รัชนี อุดมวิริยะ
305009 นางสาว ปHยะนาถ ม3วงเจริญ
305010 นางสาว ยศวดี เครื่องคํา
305011 นางสาว จุรีวัลย� อินบัว
305012 นางสาว อัจฉรา ใจทิพย�
305013 นางสาว สุภาวดี จันทร�บุญ
305014 นางสาว ณิชาภัทร บัวแก0ว
305015 นางสาว จิณณณัฏฐ� รักษนาเวศ
305016 นางสาว ศิริรัตน� ยอดดี
305017 นางสาว นูรีฮัน โตะลู
305018 นางสาว ปHยะธิดา วิชัยศร
305019 นางสาว เสาวลักษณ� เกษรามัญ
305020 นาย กฤตภาส เหลือจันทร�
305021 นางสาว วิภาดา อ3อนทอง
305022 นางสาว รุ3งนภา กลิ่นเจริญ
305023 นางสาว หทัยรัตน� อินคํา
305024 นาย ณัฏฐวุฒิ พร0อมเพียงบุญ
305025 นางสาว คนึงนิตย� คําจ0อย
305026 นางสาว กันยา เค0นา
305027 นางสาว อังคณา อ3อนสลุง
305028 นางสาว ศันชนีย� บับพาน
305029 นางสาว ชลธิชา โลกานัง
305030 นางสาว ณัฐกานต� ขาวประเสริฐ
305031 นางสาว ดวงฤทัย ขวัญงาม
305032 นางสาว พิมพ�พิสุทธ� โกศัยกานนท�
305033 นาย รุซดีย� ชะนะทอง
305034 นางสาว โฉมสอางค� แก0วการจร
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305035 นางสาว วรรัตน� หลิมวุฒิกุล
305036 นาย วสวัตต์ิ รัตนาเอนกชัย
305037 นาย วีระชัย ชัยบุญรัต
305038 นางสาว สมใจ ยิ้มปราโมทย�
305039 นางสาว วัชรีบูล หวังดี
305040 นางสาว ณัฐวดี แต3งรูป
305041 นางสาว กัญญาภัทร เรือนแก0ว
305042 นางสาว อัจฉรา กุนะดี
305043 นาย รณภูมิ อัศวบุญมี
305044 นาย อานนท� พุทธรัตน�
305045 นางสาว ชณิตา บุระเนตร
305046 นางสาว ศุภิสรา ณ พัทลุง
305047 นางสาว สิริลักษณ� ก0องสุรกาญจน�
305048 นางสาว สุนิสา จินเพชร
305049 นาง สุธาสินี วิเศษศักด์ิศรี
305050 นางสาว มนฑาทิพย� เทพโภชน�
305051 นางสาว จิราวรรณ ทองเสป
305052 นางสาว ณัฐกาญจน� ประเสริฐ
305053 นางสาว ชฎาพันธ� เกตุโรจน�
305054 นางสาว มาลี ทองสุข
305055 นาย ชาญเดช หงษ�ห0อม
305056 นางสาว ณัฐพร วรงศ�เกรียงไกร
305057 นางสาว อภิชญา ศรีสุริยจันทร�
305058 นางสาว ปHยวรรณ ถึงพร0อม
305059 นางสาว ประภัสสรา ปานมา
305060 นางสาว พิมพ�อัปสร สิงหรัตน�
305061 นางสาว อินทิรา จันทร�หอม
305062 นาย ธนภพ บุญธีรารักษ�
305063 นางสาว วริศรา มีเจริญ
305064 นาย ดนุพล คนยืน
305065 นางสาว ธัญลักษณ� รักขาว
305066 นางสาว วรนิษฐ� นิธิเสถียรรัฐ
305067 นางสาว เพ็ญณี ชีวนิชพันธ�
305068 นางสาว จุฑามาศ พิชิตสุริยา
305069 นางสาว จริยา จันทร�ไตรรัตน�
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305070 นาย ศิวัช กีรติอาภากุล
305071 นางสาว บุญสิตา ไวยศรีแสง
305072 นางสาว วรรณวิสา บุญกิจ
305073 นาย บดินทร� มีแสง
305074 นางสาว นุชดา ชูนิน
305075 นาง พิมพ�วดี สุขโชติ
305076 นางสาว ประภัสสร สายก0อน
305077 นางสาว วิภาวัลย� เวียงอินทร�
305078 นางสาว วนิดา เอ่ียมสุขา
305079 นางสาว รัตติยาภรณ� เดชะ
305080 นางสาว จิรภา ศรีสองเมือง
305081 นางสาว ปทุมพร เจนเขตการณ�
305082 นางสาว สุพัตรา โพธิป!ตชา
305083 นางสาว ธนพร บุญใบ
305084 นางสาว พัชรี อุทัยเรือง
305085 นางสาว เมวิกา วิชาฮาด
305086 นางสาว สุธินี ด3านสถาพร
305087 นางสาว ปาริชาติ ภาษี
305088 นาย อาทิตย� พรหมธิดา
305089 นางสาว คัมภีรพรรณ โพธิ์ขาว
305090 นางสาว ศุภัทษร ป!จมิ
305091 นางสาว วิยะดา พันธุ
305092 นางสาว วันวิสา ไชยมหาบุตร
305093 นางสาว จิรานันท� เชียงคํา
305094 นาง ฤทัยชนก ปริกเพ็ชร
305095 นางสาว ภัทราวรรณ โนนใหญ3
305096 นางสาว เมวิกา ประสันแพงศรี
305097 นางสาว วิมลตรี แก0วคือ
305098 นางสาว พรรณิดา ขันแข็ง
305099 นางสาว ภัณฑิรา จันตา
305100 นางสาว รวิสรา ยอดกุศล
305101 นางสาว ปHรัญญา แหละโตTะหีม
305102 นางสาว กัลย�กุลยา พิทักษ�พรมงคล
305103 นางสาว จุฑาลักษณ� จรัสพันธ�
305104 นางสาว ธาริกา คชกาญจน�

หน0าท่ี 146 จาก 211



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
305105 นาย ธัญญ�ชนก พันชั่ง
305106 นางสาว อริศรา สมบัติคีรีไพบูลย�
305107 นางสาว วิมลยา ศรีหะ
305108 นางสาว ยุภาภรณ� พันธ�พงค�
305109 นางสาว สําราญ หลวงละ
305110 นาย ณธกร สุธีธนานนท�
305111 นางสาว วันวิสา ศรีสุโคตร
305112 นางสาว สุวลักษณ� สุทธิ
305113 นางสาว จุฑามณี เส็นฤทธิ์
305114 นาง กาญจนา อันทะไชย
305115 นางสาว สุวิมล บุญประสพ
305116 นางสาว มณฑา ทิพย�มณี
305117 นางสาว อลิศษา เจริญจิตร�
305118 นาย บัณฑิต เสาร�วงษ�
305119 นางสาว จันทรรัตน ข0อคํา
305120 นางสาว ภัสชญา ทองพรหม
305121 นางสาว สุนารีย� เสาม่ัน
305122 นางสาว มุจรินทร� รวยสํารวย
305123 นางสาว ภนิตา รุจิกิตติเกษม
305124 นางสาว สุพัตรา ชมภูพาน
305125 นางสาว ภัทรา กาแก0ว
305126 นางสาว กนกวรรณ แก0ววัน
305127 นาง ลัดดาวัลย� สุธรรม
305128 นางสาว ฮาซามีย� มะดีเยาะ
305129 นางสาว นันทนา สงพิมพ�
305130 นางสาว วันวิสา อุ3นบริบูรณ�
305131 นางสาว พรพิมล เพ็ชรเหล็ก
305132 นางสาว สุรีรัตน� ด3านเท3ง
305133 นางสาว ฉัตรติยา ไชยจําเริญ
305134 นาย ศรายุ ทรงประกอบ
305135 นางสาว สาลิสา ลีระกุล
305136 นางสาว ธิดารัตน� สินพิทักษ�
305137 นางสาว ญาณกานต� ม่ิงไทยสงค�
305138 นางสาว ณฐกานต� แตงกลัด
305139 นางสาว ชญาน�พัชร พรมดี
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305140 นางสาว นันทกานต� อาชารณชัย
305141 นางสาว จิราพร พันธ�หนองบัว
305142 นางสาว นพรัตน� พวงจําปN
305143 นาง พรรณี นาคนชม
305144 นางสาว ธิดารัตน� เห็มสุวรรณ�
305145 นางสาว ศุภมณฑา ไวยเจริญกุล
305146 นางสาว อิงครัต สวัสดิสาร
305147 นางสาว มีนานันท� ลาพึง
305148 นางสาว อาทิตยา รังกะริน
305149 นางสาว พิชญานิน คุ0มวงศ�
305150 นาย ภาณุพงศ� รังคพุทธมานะ
305151 นางสาว อรวรรณ กากแก0ว
305152 นางสาว สายน้ําผึ้ง อินทรกุล
305153 นางสาว ลัดดาวัลย� ปานมาศ
305154 นางสาว สุดารัตน� บ3วงรัมย�
305155 นางสาว นิตยา ปลาเงิน
305156 นางสาว อาภา บุญช3วย
305157 นางสาว พิมพ�มาดา พลพงศ�
305158 นางสาว กรกช แตงจั่น
305159 นางสาว กฤษณา อินอ3วม
305160 นาย ณัฐพล วิไลพันธ�
305161 นาย รชฎ ศิริปุณย�
305162 นางสาว วรรวิสา เอ่ียมศรี
305163 นางสาว ชลดา สิงหาด
305164 นางสาว ณัฏฐวดี สมเขาใหญ3
305165 นางสาว ธมลวรรณ คลังทอง
305166 นางสาว กมุฑมาศ วุ3นแสง
305167 นางสาว มาธวี สุขธรานนท�
305168 นางสาว มลฤดี สิงห�ดํา
305169 นาย พสิษฐ� มังคละ
305170 นางสาว ปาณิศา สมใจ
305171 นางสาว อาภรณ� สุขเนียม
305172 นางสาว วิลาลักษณ� พลแสน
305173 นางสาว พรพรรณ เจนขจร
305174 นางสาว บุญญรัตน� ดูดวง
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305175 นาย นันทวัฑน� ชัยพฤกษ�ไพรวัน
305176 นางสาว กชกร แก0วคูนอก
305177 นางสาว หนึ่งฤทัย ศรีสุวรรณ�
305178 นางสาว สุทธิกานต� โคตรคํา
305179 นางสาว รัชนีกร ย3างกุ0ง
305180 นางสาว อลิษา เอ่ียมสําอางค�
305181 นางสาว ญาณิศา ปุณณภัทรกุล
305182 นาง ฐิตินันท� กันทะวี
305183 นางสาว จุฑามาศ หนองสูง
305184 นาย ทินกร ไขลี
305185 นางสาว ภัสราภรณ� จันตTะตึง
305186 นางสาว วาสนา บุญชิต
305187 นางสาว จตุนารัตน� หงษ�นภวิทย�
305188 นางสาว ชุติมา คงรอด
305189 นาง เกษสุดา ประเสริฐสังข�
305190 นาย ศักรินทร� แสวงเจริญ
305191 นางสาว เอรินทร� เรียนเวช
305192 นางสาว สุภาวดี พิใจ
305193 นางสาว นิภากร ชูรัตน�
305194 นาง ปวีณ�ธิดา ฤทธิ์ผล
305195 นาย กฤษณ� บุญอินทร�
305196 นางสาว รมณีย� ไกรเสม
305197 นางสาว พเยาว� ดอนประศรี
305198 นางสาว ศศิโสภา พิมพา
305199 นางสาว รวินทร�นิภา สาครินทร�
305200 นางสาว อ0อมจิต บุญกาญจน�
305201 นางสาว นันธิดา ปHนตาวงศ�
305202 นางสาว ศตพร เคนสิงห�
305203 นางสาว พิมพ�ประไพ ธีระธัญโญภาส
305204 นางสาว ปทุมพร คงวัดใหม3
305205 นางสาว สุธิดา ฉลาด
305206 นางสาว อัญชลิน พ3วงมหา
305207 นางสาว นพวรรณ ธีระธัญโญภาส
305208 นางสาว ไพลิน พ่ึงโพธิ์ทอง
305209 นางสาว รุ3งนภา จําปาทอง
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305210 นาย นิรุต สายพรม
305211 นางสาว สุขฤทัย กิริพันธุ�
305212 นางสาว พลอยไพลิน เปลี่ยนสังคม
305213 นางสาว นวลจันทร� ศรีวาปN
305214 นางสาว วราภรณ� วิลัยมาตย�
305215 นางสาว สุนิสา ทองสําโรง
305216 นางสาว สโรชา ป!กการะโน
305217 นางสาว กุลพัทธ� คงมีเงิน
305218 นางสาว ปHยนาฏ ทับพิลา
305219 นางสาว กฤติกา เอียดเจริญ
305220 นางสาว วันวิสา ศรีสุดใจ
305221 นางสาว ณัฐณิชา สุขพันธ�
305222 นางสาว อรทัย มัดฐารักษ�
305223 นางสาว อัญญาภรณ� นันทหาญ
305224 นางสาว จิราวรรณ บุญหม่ัน
305225 นางสาว พิมพ�พรรณ กลางประพันธ�
305226 นางสาว สร0อยอําไพ ไชยงาม
305227 นางสาว กมลนันท� ทองแม0น
305228 นางสาว วารีย� หันธิรัง
305229 นางสาว พิมวิณัฐ พูลสิทธิ์
305230 นางสาว จุฑาทิพย� เพลินจิตต�
305231 นางสาว มาลัย ซุยชม
305232 นางสาว เอ้ืออารี อินทรมณี
305233 นางสาว เกตกัลยา กันทะวัง
305234 นางสาว ฉัตรธิดา ช3างทองเก3ง
305235 นางสาว ณิชากร อยู3ดี
305236 นางสาว มาริน เทพบุดดา
305237 นางสาว ณาฤมาร� เจะอารง
305238 นางสาว นิภาพร เพ็งเต็ม
305239 นางสาว นฤมล คงสมบูรณ�
305240 นางสาว หร0อบีดะ โคเเหละ
305241 นางสาว อภิญญา บุญเจริญ
305242 นางสาว กาญจนา แก0วนะ
305243 นาง ภัทรวดี ศรีทวี
305244 นางสาว สุพัตรา โสมาศรี

หน0าท่ี 150 จาก 211



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
305245 นาย โสภณัฐ พุมนวล
305246 นางสาว พัตรพิมล ทาวรรณ
305247 นางสาว พรรณิการ� อํ่านุช
305248 นางสาว สุภาวิตา พลายทอง
305249 นาง กวินทิพย� ยอดเก้ือ
305250 นาย พิทยา เล0าเจริญพานิชย�
305251 นางสาว สุกัญญา คําหอม
305252 นาง พชรกมล เล0าเจริญพานิชย�
305253 นาย ภาณุวัฒน� ดําช3วย
305254 นางสาว พิมพ�ชนก ฝ!"นสืบ
305255 นางสาว โยทะกา สุวรรณศรี
305256 นาง เกษฎาภรณ� ขุมคํา
305257 นางสาว ฐิตารัตน� คุ0มคํา
305258 นางสาว นฤมล แนวอุโล
305259 นางสาว วราภรณ� คล0ามสถิต
305260 นางสาว ตรีภัทร สังข�น0อย
305261 นางสาว พรพรรณ คําสวน
305262 นางสาว สาวิตรี อินธุโสภณ
305263 นางสาว รัตนา อินชายเขา
305264 นางสาว นิโซเฟNย นิมะ
305265 นางสาว ตอวีละห� มะดีเยาะ
305266 นางสาว อัญชลี มังคลาด
305267 นางสาว อ0อยทิพย� ศรีทิน
305268 นางสาว เกศินี เถาวัลย�
305269 นางสาว พรทิพย� อารีเอ้ือ
305270 นางสาว เอ้ือพรรณ สุนนท�ชัย
305271 นาย แสงชัย ปHตานี
305272 นางสาว สุกัญญา คงศรี
305273 นางสาว กิตติยาภรณ� หลักตา
305274 นางสาว อภิสรา จีนอ3วม
305275 นางสาว ณัฏยา ทองเนื้อนิ่ม
305276 นางสาว พรพรรณ ใจคะจัด
305277 นางสาว ณัฐกาญจน� ว3องไว
305278 นางสาว วัชราภรณ� ศรีทองเหลา
305279 นางสาว สุรีย� ถาสุราช
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305280 นางสาว มลฤทัย ทรัพย�ชื่น
305281 นางสาว อมรรัตน� นิลวรรณ�
305282 นางสาว ปHยะนุช โสTะสันสะ
305283 นางสาว อรอุมา วงศ�ตรี
305284 นางสาว โชติกา วิริยะภาพ
305285 นางสาว อรุณรัตน� ยอดกุล
305286 นางสาว ปทุมพร แก0วมาก
305287 นางสาว กนกพร อินทร�สุวรรณ�
305288 นางสาว ศิริพร วิสัตธะนาม
305289 นาย วุฒิไกร เครืออยู3
305290 นางสาว กวินทรา ใจตรง
305291 นางสาว มธุรส สระทองคํา
305292 นางสาว กาญจนาพร แดนกาไสย
305293 นางสาว พิมพกานต� เริงลี
305294 นางสาว ศิริลักษณ� สาระกูล
305295 นางสาว ศฏิญญา วรคันธ�
305296 นางสาว รจเรศ ประจักษ�เมือง
305297 นาง รภัสธนกัญจน� จันทร�มณี
305298 นางสาว พรเพ็ญ พริกเอียด
305299 นางสาว กุสุมา พรหมเสนา
305300 นางสาว เขมรัสนี ธนทรงสวัสด์ิ
305301 นางสาว อรชา ชายคํา
305302 นาย กิตติศักด์ิ ปาตัน
305303 นาง นวลใย สุวงกฏ
305304 นางสาว ณิฎา ชินจักร�
305305 นางสาว พัชรี เสือสูงเนิน
305306 นางสาว ศิราวรรณ ผดุงสัตย�
305307 นางสาว วิไลวรรณ เจริญ
305308 นางสาว ภาณุมาศ พิศงาม
305309 นางสาว ปริศนา กลิ่นด3านกลาง
305310 นางสาว ขนิษฐกานต� ใจพันธ�
305311 นางสาว อริสา เสมอภักด์ิ
305312 นางสาว มาริษา สังข�ศรี
305313 นาย รชต อาลี
305314 นางสาว ปรมทพร คชกฤษ
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305315 นางสาว อรพรรณ วรรณรัตน�
305316 นางสาว ฐิติมา กัลยาบาล
305317 นางสาว หฤทัย เปลี่ยนสะอาด
305318 นางสาว ณัฐชยา ขุนณรงค�
305319 นางสาว วารี ยุบลเพ็ชร
305320 นางสาว กาญจนา แว3นแก0ว
305321 นางสาว ณัฐรดา พูลเขียว
305322 นางสาว ธัญยกันต� ส3องแก0ว
305323 นางสาว ระพิพัชร� อิศรางกูร ณ อยุธยา
305324 นางสาว เพ็ญสินี จําชาติ
305325 นางสาว พรนัดดา บรรยงค�
305326 นางสาว หทัยรัตน� ป!ญสวัสด์ิ
305327 นาง ลัดดาวัลย� คีรีวงศ�
305328 นางสาว ชนินาถ มานะตระกูลโรจน�
305329 นางสาว สุปรียา เพชรทองบุญ
305330 นางสาว สไบทิพย� สุรินทร�
305331 นางสาว นวลอนงค� นุ3มลืมคิด
305332 นางสาว กมลลักษณ� หอมหวล
305333 นางสาว ชุติมา แก0วเกลี้ยง
305334 นางสาว เพชรรัตน� วงค�เรือนคํา
305335 นาง ไพรินทร� มะโนวรรณ
305336 นาง วรวิมล คําเลี้ยง
305337 นางสาว ณัฐพัชญ� ศุภมงคลชัยสิริ
305338 นางสาว สินีนาถ เขียวจีน
305339 นางสาว ภัคจิรา ประสิทธิ์
305340 นางสาว ฐิติมา เกิดจงรักษ�
305341 นางสาว อรอุมา สรวยแสง
305342 นางสาว กนกวรรณ วงศ�เศรษฐี
305343 ว3าท่ีร0อยตรีหญิง พิมพร อําพันศิริ
305344 นางสาว ฉัตรปวีณ� ทองสวัสด์ิ
305345 นางสาว จิตร�ชดา วิชัย
305346 นางสาว อัญชลี อ̂องสุทธิ์
305347 นางสาว ณชิดาภา พรมเคนสา
305348 นางสาว ธนพร จันศรีสวัสด์ิ 
305349 นางสาว ซัมซูนีย� ซากา
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305350 นางสาว ปราณปริยา ผาสุตะ
305351 นางสาว นงเยาว� นรมาตร
305352 นางสาว จิณณพัต สุทัศน� ณ อยุธยา
305353 นางสาว สุดารัตน� พ3วงเจริญ
305354 นางสาว กัลย�สุดา โภคทรัพย�
305355 นางสาว สาวิตรี บุญเหลือ
305356 นางสาว บุษรินทร� อําไพจิตร
305357 นางสาว ทิพยเกสร ศรชัยยืน
305358 นางสาว จิรารัตน� ทิพย�วรรณ�
305359 นางสาว ณัฐธิดา ใจมิภักด์ิ
305360 นางสาว หนึ่งฤทัย สนิทไชย
305361 นางสาว ศรินยา ชัยลังกา
305362 นางสาว รุจณีย� ตราวิชัย
305363 นางสาว กุศลิน บุญบันดาล
305364 นางสาว อินทุอร ชูรัตน�
305365 นางสาว สิรินยา หมานหยะ
305366 นางสาว ชวัลนุช ประพัสสร
305367 นางสาว ปรารถนา เกมสูงเนิน
305368 นางสาว ปฤษฎาพร นาคะเกศ
305369 นางสาว วิสสุตา อนุสาร
305370 นางสาว ชนัญชิดา ทุมชาติ
305371 นางสาว นันท�ณิภัค สิงห�แก0วยศธนา
305372 นางสาว รุ3งทิวา ไชยพันธุ�
305373 นางสาว นันทิชา สครรัมย�
305374 นางสาว ณัฐญาณี สามารถ
305375 นางสาว นฤมล สินสงวน
305376 นางสาว ขวัญเรือน แก0วมงคล
305377 นางสาว จันจิรา ศรีระบาย
305378 นางสาว ฉัตราภรณ� สายอ̂อง
305379 นางสาว ธนัญญา เขียวสังข�
305380 นางสาว กัญญาภัค สอนนนฐี
305381 นางสาว ธิดาลักษณ� เรืองฤทธิ์
305382 นางสาว ภัสราวรรณ ศรีสว3าง
305383 นางสาว พรชนก อาจแก0ว
305384 นางสาว ชฎาพร ผ3องสนาม
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305385 นางสาว เมระวี ขุนเณร
305386 นางสาว สุพรรษา จันทร
305387 นางสาว ฐิณัฐฐา บรรลือโชคชัย
305388 นางสาว ศิริพร ชูสระน0อย
305389 นางสาว จินตนา บูรณะ
305390 นางสาว วิภาดา สุริยะ
305391 นางสาว สุดารัตน� อินทนุพัฒน�
305392 นางสาว ประกาย ฮาวบุญป!cน
305393 นางสาว พิมลพรรณ เพชรน0อย
305394 นางสาว ทรงสมร ศรีโกตะเพ็ชร
305395 นางสาว ปรียานุช มหาไม0
305396 นางสาว พชรพร เทียมเวช
305397 นางสาว อรวิจิตร� ควนวิไล
305398 นางสาว จิราวรรณ หลบภัย
305399 นางสาว ชลิตา ใจรักษ�
305400 นางสาว ณัฐศรา สุพรรณพายัพ
305401 นางสาว มนรัตน� เยาว�ดํา
305402 นางสาว อธิติยา สุวรรณทัพ
305403 นางสาว อัมพร บุดดี
305404 นางสาว ชุติพร ยอดกลิ่น
305405 นางสาว นาถลดา ศรียะพันธ�
305406 นางสาว จิราวรรณ สําโรงแสง
305407 นางสาว ชฎาพร เรืองศรี
305408 นางสาว เจนจิรา แสงจันทร�
305409 นางสาว นวพร สุธรรม
305410 นางสาว สุพัตรา สุภะช3าง
305411 นางสาว ธนาภรณ� คํานนท�
305412 นางสาว วารุณี ใยปางแก0ว
305413 นางสาว พัชรี มณีโชติ
305414 นางสาว ศิราณี ศรีละโคตร
305415 นางสาว นุชชุดา ราษฎร�เจริญ
305416 นางสาว ปริชาดา พร0อมสุข
305417 นางสาว ก่ิงแก0ว ยุระพันธ�
305418 นางสาว สุทธิดา เพ็งธรรม
305419 นางสาว ป!ญจะมา ไกรแก0ว

หน0าท่ี 155 จาก 211



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
305420 นาย สุวรรณพงศ� มีบึงพร0าว
305421 นาง ธัญวรัตม� โกรธกล0า
305422 นางสาว กนกวรรณ พรหมจินดา
305423 นางสาว กัญญารัตน� แพงน0อย
305424 นางสาว สุรีรัตน� ทัดชั่ง
305425 นางสาว จันทิมา ลุนบุดดา
305426 นางสาว อรพรรณ นองสุข
305427 นาย ปริญญา แสนป!นตา
305428 นางสาว แพรไหม โกศลสมบูรณ�
305429 นางสาว สมใจ นามฮุง
305430 นางสาว ชลดา พรหมทา
305431 นางสาว ป!ทมา วรรณสุทธิ์
305432 นางสาว ปวีณ�นุช แก0วพันธ�ทูล
305433 นางสาว จุฑารัตน� ชูขันธ�
305434 นางสาว จิรนันท� นนท�จันทร�
305435 นางสาว ณัฐชยา เขียวทอง
305436 นางสาว พิมพ�พิศา พรหมสาส�น
305437 นางสาว ศิรินตา วงษาศรี
305438 นางสาว ปภาวี ทองสกุล
305439 นางสาว วรัญรัตน� ดุลยพันธ�
305440 นางสาว พรพิมล พงษ�โสภณ
305441 นางสาว พิมลพรรณ ทองมาก
305442 นาย ภูสิเดช คําคันธฤทธิ์
305443 นางสาว เฉลิมขวัญ ดวงสุภา
305444 นางสาว นฤมล วงษ�สุวรรณ�
305445 นางสาว ธันยาภรณ� ดาบสันเทียะ
305446 นางสาว สุภาพร แย0มสุวรรณ
305447 นางสาว จีระพร แก0วอยู3
305448 นางสาว อรชุดา เชื้อช3าง
305449 นาย อัษฎาวุธ อัมลา
305450 นางสาว พิชญานิน บุญงอก
305451 นางสาว จิราวรรณ� บานใจ
305452 นางสาว ปHIนสุมน วงค�ป!นติ
305453 นาย ชัยวลัญช� เรืองรุ3งไพศาล
305454 นางสาว ดวงนภา ศรีสุรักษ�
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305455 นาย ปวิช แกล0วกล0า
305456 นางสาว กรรภิรมย� สีจง
305457 นางสาว พรรวินท� ศิวะยิ่งสุวรรณ
305458 นาง ภาวินี จันพันธ�
305459 นางสาว จรัสชา สมพรพิพัฒน�
305460 นางสาว กมลเนตร กรึงไกร
305461 นางสาว ยุวันดา หลีดี
305462 นางสาว สุภาพร ไชยสนาม
305463 นางสาว จินดามณี แปKนดวง
305464 นางสาว สุธินี อุปการณ�
305465 นางสาว นิตยา ประยูร
305466 นางสาว นุชจรินทร� จริตงาม
305467 นางสาว สิรินันท� เหลืองวิลัย
305468 นางสาว เบญจวรรณ พัสดร
305469 นางสาว นิศาชล พันธ�ละออ
305470 นางสาว พัชรี ธรรมขัน
305471 นางสาว ปริชญา สฤษดิสุข
305472 นางสาว พนิดา กลางประพันธ�
305473 นางสาว อทิตยา นพคุณ
305474 นางสาว สุวรรณา จันทหอม
305475 นาง ดวงนภา คําวิเศษ
305476 นางสาว จุฑามาศ แสนศิริ
305477 นางสาว สิริรัตน� มินชะ
305478 นางสาว จิดาภา จินรักษ�
305479 นางสาว กรรณิการ� ไหมแก0ว
305480 นางสาว พิมพ�มาดา ยอดจันทร�
305481 นาย วิศรุต ภัทรกุลเชฎฐ
305482 นางสาว อภิริญา ทากาด
305483 นางสาว กมลรัตน� ทองเนื้อสาม
305484 นางสาว เกวลี โสภิกุล
305485 นางสาว ชนนิกานต� เรืองจุ0ย
305486 นางสาว กนกวรรณ อยู3ทน
305487 นางสาว นงคราญ สืบใจถา
305488 นางสาว อมรพันธ� ฐามณี
305489 นางสาว พชร เงินทอง
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305490 นางสาว สมัชญา สุคันธตุล
305491 นางสาว กนกวรรณ อินทะวุธ
305492 นางสาว ดีพร ศิริชู
305493 นาง ศุภลักษณ� วันเพ็ญ
305494 นาง จุฬาพรรณ จันทิหล0า
305495 นางสาว อุมารินทร� มนทิพย�
305496 นางสาว มะลิวัลย� เทียนแจ3ม
305497 นาง สาวิตรี พิมล
305498 นางสาว จรัสวรรณ ชูเรือง
305499 นางสาว กลิตา บุญนวล
305500 นาง สุพรรษา พนประชาเชษฐ�
305501 นางสาว อรพรรณ นาคสุริยวงษ�
305502 นางสาว สุนิสา หวังรวมกลาง
305503 นางสาว จามจุรี คําบุรี
305504 นางสาว หัสยามล มะลิ
305505 นางสาว นาฎอนงค� พรวรรณะศิริเวช
305506 นางสาว รุสนานี หะยีอาซา
305507 นางสาว พนิตเนตร ด0วงดํา
305508 นางสาว จีรวรรณ ปกปKอง
305509 นางสาว วรรษา ไหว0ครู
305510 นางสาว ทัศนีย� อินทรปภา
305511 นางสาว วาสนา ปานใจนาม
305512 นางสาว อติพร เทพพรมวงศ�
305513 นางสาว สุจิรา อินพรม
305514 นางสาว ณัฐริตา นาสถิตย�
305515 นางสาว ฐิติมา ชะม0าย
305516 นางสาว อรวรรณ หอมเจริญ
305517 นางสาว นฤมล พัฒน�ผล
305518 นางสาว ธณกร ศรีรัตนโช
305519 นางสาว พัฒน�นรีกานญ� คําวงศ�
305520 นางสาว สุวนันท� ป!ญญาเพชร
305521 นางสาว สุภานันท� สระแก0ว
305522 นางสาว จุฑารัตน� อินอุไร
305523 นางสาว เกวลิน สุดเปรม
305524 นางสาว จุฑาลักษณ� อักเบอร�
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305525 นางสาว จินต�วรา ศรีมูล
305526 นาย กนกศักด์ิ พลวัฒน�
305527 นางสาว ประไพพรรณ� พิทักษ�
305528 นางสาว ดวงใจ ประสันรักษ�
305529 นางสาว วราวรรณ ศรีพัตร
305530 นางสาว วิมลณัฐ สุขมา
305531 นางสาว สุนิสา ศักด์ิอินทร�
305532 นางสาว เจนจิรา มณีแสง
305533 นางสาว ปุณยวีร� สวัสด์ิรัตนกร
305534 นางสาว จรวี มณีโชติ
305535 นางสาว แก0วตา ศรอดิศักด์ิ
305536 นาย ศิรวัษ เกตุสุวรรณ
305537 นางสาว ธิดารัตน� เพียสุพรรณ
305538 นางสาว กานต�พิชชา ซ่ึงเสนวรงค�
305539 นางสาว เปมิกา นิลพัน
305540 นาง เบญจมาพร สินไชย
305541 นางสาว ศรินทิพย� ตุ0ยตามพันธ�
305542 นางสาว อัฉราพร เครือยา
305543 นางสาว สุรีย�พร บัวทอง
305544 นาย วีระยุทธ แก0วมาตย�
305545 นางสาว พัชรินทร� อินทผล
305546 นางสาว ณัฐวดี ศรีจันทะ
305547 นางสาว ปาณิสรา จันทะภา
305548 นางสาว นันทนัช นาคยอดทอง
305549 นางสาว ศศิประภา อรุณโชติ
305550 นางสาว จันทร�เพ็ญ พวงไม0
305551 นางสาว ภีรดา แก0วสุพรรณ
305552 นาย ภาสกร สุริเย
305553 นางสาว จินดารัตน� ดอกดาวเรือง
305554 นาย มารูวัณ เจTะเตTะ
305555 นางสาว มัทนียา ธรรมรักษ�
305556 นางสาว พรศิริ เพชรพวงผู0
305557 นางสาว ชลธิชา แสงศรี
305558 นางสาว อดิศา ธันวานิวัฒน�
305559 นางสาว ดลนภา จูสมหวัง
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305560 นางสาว กรณ�สิรี ปรัชญกุล
305561 นางสาว ธัญสุดา พงษ�ป!ญญา
305562 นางสาว กรรณติญา จันทร�พริ้ม
305563 นาย ธงธวัช สุวรรณมงคล
305564 นาง สิริพร วันทา
305565 นางสาว สุพิชชา มานะโส
305566 นางสาว อรณี โตTะกาสอ
305567 นางสาว กชกร มหาพล
305568 นางสาว พรทิวา จันทะขิน
305569 นางสาว จุฑารัตน� พันธ�แจ3ม
305570 นางสาว ทิพวรรณ สิทธิชัย
305571 นางสาว วันวิสา วงษ�สกุล
305572 นางสาว นันทิยา ชูอักษร
305573 นาง ปHยนุช ดลเจิม
305574 นางสาว ณัฏฐณิชา จันทร�โหนง
305575 นาย ชิตพล อัศวปกรณ�
305576 นางสาว พรปมน ครุฑจันทร�
305577 นางสาว เจนจิรา เลี่ยมปรีชา
305578 นางสาว ธัญญาภรณ� เสนาวงศ�
305579 นางสาว สุพรรณษา บุญศิริชัย
305580 นางสาว ธันย�ชนก ไชยพงษ�
305581 นาย กล0าณรงค� คณะวาปN
305582 นาย ศิริธรรม จันทร�ทอง
305583 นางสาว พรพิรุณ คําอักษร
305584 ว3าท่ีร0อยตรีหญิง ณัฏฐชญา ตาวงษ�
305585 นางสาว เปรมยุดา คํานนท�
305586 นางสาว สินีนุช กําเหนิดทอง
305587 นางสาว สุภาวิณี แสนสีมน
305588 นางสาว โรสนานี บินสาแลTะ
305589 นางสาว ปณิชา สร0อยสะอาด
305590 นางสาว พิชญ�ชนุนาถ เหลียวล0อมทอง
305591 นางสาว ลัดดาวัลย� บินรินทร�
305592 นางสาว ลาวาตี เขตเทพา
305593 นางสาว เบญจพร เอ่ียมเจริญ
305594 นางสาว ชัชฎา จิตตพงศ�
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305595 นางสาว ปรียาภรณ� หล0ากันหา
305596 นางสาว แวฮาสลิม เซ็งหมะ
305597 นางสาว สุดดวงใจ วงษ�บ0านดู3
305598 นางสาว สุพรรณี สานุวิทย�
305599 นาง ธนิตา มูลจะเยาว�
305600 นางสาว สาธิตา บุญสอาด
305601 นางสาว ปวีณา จิตตาทิพย�
305602 นาง ปารณีย� สุวรรณนิตย�
305603 นาง กนกวรรณ ไพจิตร
305604 นางสาว โสนธี แก3นเหล็ก
305605 นางสาว ทิพย�สุดา กองมนต�
305606 นาง ฐิติพรรณ เอ็นดู
305607 นางสาว วารีศรี คําทอง
305608 นางสาว สุนิสา เขาโพธิ์
305609 นางสาว ทิพวรรณ กุหลาบ
305610 นางสาว สุพัตรา จอมเมือง
305611 นาย สมพร พวงทวี
305612 นางสาว จุรีรัตน� ท้ิงสุข
305613 นาง ภาสินี สังข�ขวัญ
305614 นาย ธรรมสรณ� ภูพิสิฎฐ�พล
305615 นางสาว แสงอรุณ นิยมวันต�
305616 นางสาว รสลิน อภัยแสน
305617 นางสาว ธิติมา บุญประชม
305618 นางสาว ปฐมาวดี ป!นแก0ว
305619 นางสาว มาริณี ยุบลไสย
305620 นางสาว เยาวนุช บุญยก
305621 นางสาว โยทะกา สว3างทิตย�
305622 นางสาว รุ3งนภา เทียวไทย
305623 นางสาว รัตติการ มณีจันทร�สุข
305624 นางสาว ชัฎชดาพร รักษาบุญ
305625 นางสาว กันต�ฤทัย ภาชนสมบูรณ�ชัย
305626 นางสาว กตัญชลี มูลสาร
305627 นางสาว สุภาวดี แก0วขาว
305628 นางสาว ฤดี แดงนิ่ม
305629 นาย วชิระ แก0วสว3าง

หน0าท่ี 161 จาก 211



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
305630 นาย ณัฐดนัย โยธาบริบาล
305631 นางสาว ฟาอีสา เสะ
305632 นาง ภัทรจิตร ประสิทธิเวช
305633 นางสาว เกษศิรินทร� ฟ!กโต
305634 นางสาว โสภาพรรณ วงค�ศรี
305635 นาง รพีภรณ� แก0วระดี
305636 นางสาว นุชฤดี หาญธงไชย
305637 นางสาว กัลยา ไกรษี
305638 นางสาว ศิรประภา ศรีภา
305639 นางสาว ชนิสรา ศรีจันทร�
305640 นางสาว ชัชชฎา สีพลอย
305641 นาง เกษรา จิรังการ
305642 นางสาว ตาลตะวัน ศิลาอํา
305643 นางสาว ศันสนีย� สามพันธ�
305644 นางสาว วาริณี เตียงแก0ว
305645 นางสาว อัจฉรา บุญโยธา
305646 นางสาว ปภาวรินท� โชคดี
305647 นางสาว พรรษาวดี ตาละเต็ง
305648 นางสาว จิณห�วรา ทิพแก0ว
305649 นาง รสสุคนธ� ชมเจริญ
305650 นางสาว วราภรณ� วงษาเวียง
305651 นางสาว กมลวรรณ รัตนนิคม
305652 นางสาว นภัสสรณ� โรจน�เดชาสิทธิ์
305653 นางสาว พัชราพร สุทธิแสน
305654 นางสาว ขวัญชนก โอสถานนท�
305655 นางสาว กรรณิการ� พานิพัฒน�
305656 นาง ณัฏฐ�ธยาน� สีประสม
305657 นางสาว กัลยวันต� บัวสรวง
305658 นางสาว วาสนา จิรชีวิน
305659 นาย ชนาธิป แจ0งสว3าง
305660 นาย อัครพล เพ่ิมสินธุ�
305661 นางสาว สุทธิดา ขจรบุญ
305662 นางสาว สิริพร ลับดีพะเนา
305663 นางสาว กรรณฑาทิพย� ป!ญจพงษ�
305664 นางสาว สุกัญญา บุญเพ็ง
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305665 นางสาว จิราภา แก0ววิลัย
305666 นางสาว ศศิธร เชื้อต3าย
305667 นางสาว พิศมัย วงศ�จุ0ย
305668 นางสาว พิชชากร จิวเลิศสกุล
305669 นาย นฤเทพ ยวงเจริญ
305670 นางสาว วิไล เนตรแสงศรี
305671 นางสาว จันทิมา เขาทอง
305672 นางสาว กังสดาล แก0วตา
305673 นางสาว ธัฐษพร สุวรรโณ
305674 นางสาว กาญจนา ยาสมุทร
305675 นางสาว สุกัญญา ทองเหลือง
305676 นางสาว ธัญชนก สมดวง
305677 นางสาว เมธาวี วจีกรรม
305678 นางสาว จิตราภรณ� หน3อแก0ว
305679 นางสาว กุลพัชร พวงแก0ว
305680 นางสาว ศิรินภา กล่ําฮุ0ย
305681 นางสาว ธนัญภรณ� ราชทิพย�
305682 นางสาว อู3ทอง ถํ้าทอง
305683 นางสาว สุนิตา จันทร�ส3อง
305684 นาย ภาคภูมิ ปลอดฤทธิ์
305685 นางสาว พลอยชมพู อุดรทักษ�
305686 นางสาว นันท�นภัส วิริยะเศรษฐ�สกุล
305687 นางสาว เกศยา เล็กท3าไม0
305688 นางสาว อรอนงค� ยอดสุรางค�
305689 นาย เอกราช ศิลาพันธุ�
305690 นางสาว พรพรรณ เก้ือกูล
305691 นางสาว มณฑิรา บุญวิจิตร
305692 นางสาว สิริเพชร ศรีสารคาม
305693 ว3าท่ี ร.ต. ทัศนัย แดงนภาพรกุล
305694 นางสาว ระพีพรรณ หลั่งน้ําทิพย�
305695 นางสาว สุทธิรัตน� โออุไร
305696 นางสาว นลินี หะยีปNเยTาะ
305697 นางสาว อภิญญา อินทจร
305698 นางสาว ไปรนันท� จันทนาวิเวท
305699 นาย เนติพงษ� กันทวี
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305700 นางสาว นทีกานต� การถาง
305701 นางสาว สุมิตรา บางภูมิ
305702 นางสาว วาสนา แสนมา
305703 นาย ณฐวัฒน� ยิ้มเสง่ียม
305704 นางสาว อนุศรา โคตรขันติ
305705 นางสาว อภิญญา ไชยชาติ
305706 นางสาว สมปอง บุญหลวง
305707 นางสาว ธัญย�รดี พาแก0ว
305708 นางสาว รักชนก รอดนิรภัย
305709 นางสาว กาญจนา เอ่ียมอาจ
305710 นางสาว อัญชลี บุญมีประภา
305711 นาย กุลวรรธน� พุมมา
305712 นางสาว พัชรินทร� มูลสา
305713 นางสาว สุรัสวดี ภูมี
305714 นางสาว รุ3งระวี หน3อยศ
305715 นาย กิตติวัฒน� จันสุตะ
305716 นาย สุพัชร� สุวรรณ
305717 นางสาว มูณีรา ยาซิง
305718 นางสาว นิภาพร โดมขุนทด
305719 นางสาว ภัทรนิษฐ� จองสุข
305720 นาย ชลัฐ รุจเตชิดา
305721 นางสาว ศิริวรรณ ปุรินทราภิบาล
305722 นางสาว ประวีณา นันตาฤทธิ์
305723 นางสาว สุรารักษ� แสงเถกิง
305724 นางสาว ธนาภา ศิริโรจน�
305725 นางสาว ชนิตา ฤทธิ์เลิศ
305726 นางสาว วรรณภา แก0วก่ิง
305727 นางสาว นงนาถ ทองเกลี้ยง
305728 นางสาว รติพร จงถนอม
305729 นางสาว วนิฐษชยา ขอบโคกกรวด
305730 นางสาว โสภิดา ศรีโคตร
305731 นาง นริศรา รัตตัญ\ู
305732 นางสาว เหมือนฝ!น กฤตสิน
305733 นางสาว ธัญชนก ทาวิภัชน�
305734 นางสาว ศศิธร ทองไว
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305735 นาย ภรต คล0ายสุบรรณ
305736 นางสาว สิริลักษณ� ภูฆัง
305737 นางสาว อารี บุญเรือง
305738 นางสาว พัฒนา โปธามูล
305739 นาย สัญห�สรรป]ศร ยมสีดา
305740 นางสาว กัลย�รวี รอดทอง
305741 นางสาว พิศมัย เรอุไร
305742 นางสาว อธิชา แก0วสีทอง
305743 นางสาว ชิลินธ� แสงกุล
305744 นาง ปHยวรรณ เพ็งแจ3มศรี
305745 นางสาว ป!ทมา แตงพรม
305746 นางสาว ศศิธร จิตรกะทิน
305747 นางสาว กรรณิการ� มือขุนทด
305748 นาง กุลฑลี สาสดี
305749 นางสาว ณัฐวรรณ สร0อยทอง
305750 นาย พัฒนา บุญเพ็ง
305751 นางสาว เจนจิรา มีโชคชัย
305752 นาย สิทธิพงษ� ม่ิงขวัญ
305753 นางสาว พัชรี ชูรักษ�
305754 นางสาว ฅีติกา ศรีวาจร
305755 นางสาว ทิพวรรณ พิมพ�สุวรรณ
305756 นางสาว ฮานานี ปาแย
305757 นางสาว จีราภรณ� อะโรคา
305758 นางสาว ภัททิยา วิริยะยุทธการกุล
305759 นางสาว จิราพร บุญเพ่ิม
305760 นางสาว ฐิติกานต� โชติภัทรา
305761 นางสาว มารยาท เคลือบทอง
305762 นาง ฐปชนก บุญสนอง
305763 นางสาว จินดา สงเดช
305764 นางสาว วาสนา แก0วกาม
305765 นางสาว ปาริดา ประดิษฐ�
305766 นางสาว อุไรกร บัวบุญ
305767 นางสาว นูรอัยนี หมุดงา
305768 นางสาว ลลิตา จงสงวนกลาง
305769 นางสาว วัลนภา ลามอ
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305770 นางสาว ธิดารัตน� เครือชัย
305771 นางสาว สนทิดา บุญรอด
305772 นางสาว สุดารัตน� สมมาก
305773 นางสาว ชมภูนุช เกนขุนทด
305774 นางสาว พิจิตรา รอดเขียว
305775 นางสาว สิริพรรณ มีเสน
305776 นางสาว ป!ทมา โสภาเลิศ
305777 นางสาว สินาภรณ� สอนศรี
305778 นางสาว ผกามาศ เกษรสมบัติ
305779 นางสาว วิลาวัลย� ชาญณรงค�
305780 นาง อรพรรณ บุญสอน
305781 นางสาว วไลลักษณ� ชานนอก
305782 นางสาว ประภาภรณ� สุขเสน
305783 นางสาว สุดารัตน� ชัยดา
305784 นางสาว บุษกร ชูภิรมย�
305785 นางสาว จันทร�เพ็ญ โฮมภิรมย�
305786 นางสาว จันทรัตน� ตองอ3อน
305787 นางสาว ธาริกา เลิศสัมฤทธิ์
305788 นางสาว สาธิกา แก0วหล0า
305789 นางสาว ปณิตตรา ผดุงวงษ�
305790 นางสาว ศิรินทรา สาแก0ว
305791 นางสาว ปาณิสรา พุ3มฉัตร
305792 นางสาว กฤติยาณี ผดุงวงษ�
305793 นางสาว สุวภัทร ขวัญเมือง
305794 นางสาว ภาวดี จันทพราหมณ�
305795 นางสาว สิริพิสุทธิ์ จันทร�ด0วน
305796 นาง ปรียา เชื่อมฉิม
305797 นางสาว รพีพร อุพลเถียร
305798 นางสาว ปริณดา ป!นหล0า
305799 นางสาว ทิพวัลย� อิงชัยภูมิ
305800 นางสาว บุษยาภรณ� ดีเลิศ
305801 นาย ซัลวี สาและสา
305802 นางสาว รัตมณี บุ3งอุทุม
305803 นางสาว ภัททิรา สินทวงษ�
305804 นางสาว วรรณิษา อินตา
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305805 นางสาว ปฏิมากร พรหมสิทธิ์
305806 นางสาว สุนิษา โนอินทร�
305807 นางสาว ชวัลลักษณ� กองแก0ว
305808 นางสาว พรชนก สุระสาย
305809 นางสาว สุประวีณ� นนท�ไธสงค�
305810 นางสาว พัชรพร เทพบุตร
305811 นางสาว นุชรา แปKนทอง
305812 นาง พนิดา คงเจริญ
305813 นาง วธิดา วงศรี
305814 นางสาว ธนกร ปะริโต
305815 นางสาว อรวรรณ บุญประสิทธิ์
305816 นางสาว ณัฐมณี แม3สอนลา
305817 นางสาว นฤมล วิริยา
305818 นางสาว มุทิตา วงษ�จันทร�เพ็ง
305819 นางสาว ฐิติญาพัณ สมอารยพงศ�
305820 นางสาว มนธิรา ธาณี
305821 นางสาว วิภัทรา คงอินทร�
305822 นาย อิทธิพล ลืออํานาจ
305823 นางสาว คนางค� คํามา
305824 นาย ศิวดล ปานโต
305825 นางสาว มนัสวี แสนเสนาะ
305826 นางสาว จุฬาลักษณ� แผ3นพงษ�
305827 นาย นันธรัตน� สุวรรณ�
305828 นางสาว พัณณิตา เสือสูงเนิน
305829 นางสาว อุบลวรรณ ศรีศรุติยาภรณ�
305830 นาย ธีรกฤต จันทร�แดง
305831 นางสาว ธนิดา พุ3มเรือง
305832 นางสาว ผกามาศ ธรรมมา
305833 นางสาว พรรณพร พาบุ
305834 นางสาว สุธิพร สุดสวาท
305835 นางสาว สุภาพร นันตา
305836 นางสาว สุวรีย� บางแก0ว
305837 นาย บพิธ มีสวาทนอก
305838 นางสาว วารี ทองโตนด
305839 นางสาว อัจฉรา หน3อทิม
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305840 นางสาว จุฑามาศ โลโท
305841 นางสาว ไพรทอง เพียงเงิน
305842 นางสาว นิรัชพร โยมไธสง
305843 นางสาว ณัฐนันท� สุทธการ
305844 นางสาว มลีวรรณ ศรีสว3าง
305845 นางสาว ภัทราวรรณ นุ0ยมาก
305846 นางสาว ลัดดาวรรณ� เมืองมา
305847 นางสาว อรกัญญา แสงทิม
305848 นางสาว สิรินาถ ธนันท�วงศ�
305849 นางสาว รัตนา ก̂าคํา
305850 นาง สุนิศา สุทธิพงศ�เกียรต์ิ
305851 นางสาว ชุลีพร ทองก0อน
305852 นาง สุพัตรา ก่ิงก0าน
305853 นางสาว เปรมมิกา สุกิจไพศาล
305854 นางสาว ณัฐฐศศิ ไชยกุล
305855 นางสาว นฤมล พูนผล
305856 นางสาว อริสา บุษบน
305857 นางสาว อ0อยทิพย� สากร
305858 นางสาว กัญชววรรณ ฤทธิ์ประเสริฐ
305859 นางสาว พวงรัตน� หนูรัก
305860 นางสาว รุจิสา อภิชิตพงศ�พันธุ�
305861 นางสาว ภัทรชนก ไกรยรัตน�
305862 นาย รัฐกร ปะดุกา
305863 นางสาว ธนัชนันท� เสนาพรม
305864 นางสาว ธมลวรรณ ยืนวงค�
305865 นางสาว จตุรพร มิณฑสูตร
305866 นางสาว เสาวณีย� เอ้ืออารีย�กุล
305867 นาย ณัฐพงค� เขม็ด
305868 นาง เยาวนุช อุปปHด
305869 นางสาว นิติยา สีดายา
305870 นางสาว วิลาวัลย� นิ่มวุ3น
305871 นาง จินตนา อารีมิตร
305872 นาง พรชนก ผ3องศรี
305873 นางสาว ชนิกานต� กาญจน�กีรติศักด์ิ
305874 นางสาว กมลญารัชช� รักประทุม
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305875 นางสาว มลิษา โชคแสน
305876 นางสาว รวิภา กมลจิตร
305877 นางสาว จริยา มะณี
305878 นางสาว จิราภรณ� พิลาทอง
305879 นางสาว มลฤดี เกตุเวียง
305880 นาย สุไลมาน หะแว
305881 นางสาว ป!ทมวรรณ ธรรมจุมปู
305882 นาย รุ3งโรจน� เปนะนาม
305883 นางสาว กุณฑลี โพธิ์ธัญญา
305884 นางสาว นันทนัท อินทร�ทอง
305885 นางสาว วัชราภรณ� คะมอนรัตน�
305886 นาง ชฎากาญจน� กมลเพชร
305887 นาย พลวัฒน� อัครพัฒนชูวงษ�
305888 นาย บดินทร� บุญเรือง
305889 นางสาว นาตยา ราศรี
305890 นางสาว สมถวิล สงวนศักด์ิ
305891 นางสาว เพียงอัมพร ป!"นเหน3งเพ็ชร�
305892 นางสาว กูมารียะห� นิเซ็ง
305893 นางสาว ธิดาพร เสือบางพระ
305894 นางสาว สุภาวดี ทองยา
305895 นางสาว ธิดารัตน� ไชยเสโน
305896 นางสาว อุไรวรรณ แซ3หล3อ
305897 นางสาว ปHยะณัฐ หาญณรงค�
305898 นาย เข็มทอง ปะติตานัง
305899 นางสาว กาญจนา ไชยลังกา
305900 นางสาว สุณิสา กลั่นทอง
305901 นาย ธนกฤต ธนิทธิ
305902 นางสาว สุภารัตน� ชูเชื้อ
305903 นางสาว สุนิษา ไตรรัตน�วุฒิป!ญญา
305904 นาง ศิริพร อังคภากรณ�กุล
305905 นางสาว ประเสริฐ ชาตี
305906 นางสาว พัชรีญา นิลมังกร
305907 นางสาว นฤมล เฉลียวเลิศ
305908 นางสาว สิริพร ทองอนันต�
305909 นางสาว จารุวรรณ ดาดํา
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305910 นางสาว จตุพร นาคนวล
305911 นาย อภิสิทธิ์ เมืองแก0ว
305912 นางสาว มณีรัตน� โปธิ
305913 นาย พีรพัฒน� กันทะถ่ี
305914 นาง นลินพร แก0วศศิวิมล
305915 นางสาว สุพัตรา สะลาคํา
305916 นางสาว จุฑาพร เดชเดโช
305917 นางสาว ป!ทมน พันธ�มา
305918 นาย อรรณพ ทองด0วง
305919 นางสาว ณัชชา ศรีบุญเรือง
305920 นางสาว ชุติกาญจน� ตระกูลดี
305921 นางสาว สุรีรัตน� คําชมภู
305922 นางสาว แคทรีญา ตันติเกษตรกิจ
305923 นาง รัชนี ไชยสิทธิ์
305924 นางสาว แปKง ยุระตา
305925 นางสาว พัชรินทร� เสายอด
305926 นางสาว อันธิกา แก0วมา
305927 นางสาว อิศรา ประจักษ�เลิศวิทยา
305928 จ3าเอกหญิง ณัฐกานต� จันทร�เขียว
305929 นางสาว เจนจิรา ขุนเทา
305930 นางสาว พจนา สุขบัติ
305931 นางสาว พิชามญชุ� โชติจินดาสกุล
305932 นางสาว มรกต พ3วงมาลี
305933 นางสาว วณิชยา อุบล
305934 นางสาว ศิวพร ประไพรัตน�
305935 นางสาว ณัฏฐา สมสวย
305936 นางสาว กนกพร ลายสาคร
305937 นางสาว ณัฐมล วรรณศิริ
305938 นางสาว ขวัญชนก โชติโรจน�
305939 นางสาว อรนุช เชาวนาธิคม
305940 นางสาว ศรัณย�ภัทร เคียงพิมาย
305941 นางสาว พรรณิศา สุขสกุล
305942 นางสาว โชติมา ชัยคงสถิตย�
305943 นางสาว คัทลียา ทับพรหม
305944 นางสาว นัฐตราวดี รัตนานุกูล
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305945 นางสาว ษมาภรณ� บุญณะโสภณ
305946 นางสาว อภิญญา อามระดิษฐ�
305947 นาย ชาคริตส� ปานผ3อง
305948 นางสาว จรรยา รักเสรีธรรม
305949 นางสาว นิชาภา โภคินวัฒนากุล
305950 นางสาว ธนาวดี บุญเกตุ
305951 นางสาว ลัดดาวัลย� จรเอียด
305952 นางสาว สาลี นวรัตนกุล
305953 นางสาว กอบกุล ทองคํา
305954 นางสาว จุฑาทิพย� ฝYายเพีย
305955 นางสาว เสาวลักษณ� จําชาติ
305956 นางสาว ณัฏฐ�นรี ศรีใจ
305957 นางสาว พีระยา ทองเย็น
305958 นางสาว จิรายุ เกตุสุขแสง
305959 นางสาว นุดี คชคีรี
305960 นางสาว วรลักษณ� รอดทอง
305961 นางสาว วรรณภา บูรณะ
305962 นางสาว กาญจนา ค3ายหนองสรวง
305963 นาย เศรษฐวิชญ� สว3างวัฒนกิจ
305964 นางสาว วาศิษฐี สุขเกษม
305965 นาง ยุพา ม3วงพันธุ�
305966 นางสาว เดือนเพ็ญ แสนมาตร
305967 นางสาว ญาสุมินทร� สร0อยทอง
305968 นาง ประภา เศษรินทร�
305969 นางสาว สุตาภัทร คชาสุวรรณ
305970 นางสาว สุพิชญา มาอุ3น
305971 นางสาว ธัญวรรณ ทะสดวก
305972 นาง สมควร วรโคตร
305973 นางสาว มัสนา อินเย็น
305974 นางสาว เบญจวรรณ ดวนใหญ3
305975 นางสาว พัชรกันย� รัตนพันธ�
305976 นางสาว ทิพย�สุดา สุขโข
305977 นางสาว สุมินทร�ญา ชูชีวา
305978 นางสาว เสาวลักษณ� พ่ึงตาแสง
305979 นางสาว ปาริชาติ เพียรอุสาหะ
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305980 นางสาว อนัญญา อัญฤาชัย
305981 นางสาว สุทธิดา สิงห�ทอง
305982 ว3าท่ีร0อยตรีหญิง สุกัญญา พรมอินทร�
305983 นางสาว มณีรัตน� ผาทอง
305984 นางสาว ศิลป]กวี หรับหลี
305985 นางสาว รุลลป!กษ� เอียดปาน
305986 นางสาว ต3วนเฟาซียะห� ยือแร
305987 นางสาว กรรณิการ� พลศรี
305988 นางสาว สุจิตราภรณ� ไพฑูรย�
305989 นางสาว อภิญญา ไพมาตร
305990 นางสาว ณัฐสิตา บุตรคํา
305991 นางสาว วรรธพร โอทอง
305992 นางสาว ปวันกร เพลัย
305993 นางสาว ทัตพิชา จันทร�ทอง
305994 นางสาว อารีรัตน� อุ0มบุญ
305995 นางสาว สุมนฑา ดอกไม0
305996 นาง อาณดา อ3อนท0าว
305997 นางสาว กนกขวัญ ศิรินคร
305998 นางสาว กนกวรรณ พรมยศ
305999 นาง ผกามาศ อะนะบุหรง
306000 นางสาว เจมจิ สิทธี
306001 นางสาว อัยลิศา หงส�วรานนท�
306002 นางสาว ศกุลตลา สิทธี
306003 นางสาว อมรรัตน� มีสวัสด์ิ
306004 นางสาว พนัสดา กาวิชัย
306005 นางสาว ไอลดา หมาดอะดํา
306006 นางสาว หนึ่งฤดี สาเกตุ
306007 นางสาว อังค�วรา ง0าวกาเขียว
306008 นาย วิเศษ ศรีมุกดา
306009 นางสาว วรรณรัตน� สุขชูศรี
306010 นาย ฉันท�ทัต มีภูคํา
306011 นางสาว ปนัดดา เงานอ
306012 นาย ธนพร สุดจิตร�สมโภชน�
306013 นางสาว สกาวรัตน� สมบูรณ�
306014 นางสาว ปาริชาต ทองใหญ3
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306015 นางสาว ปณิธี จันทร�ตระกูล
306016 นางสาว วรรณกานต� กินรี
306017 นางสาว สาธิตา จันแดง
306018 นางสาว สุรีรัตน� สวัสด์ิจุ0ย
306019 นางสาว ศศิชา ลดาวัลย�
306020 นางสาว จิราภรณ� โพธิวงษ�
306021 นางสาว ศศิวิมลวรรณ สุขสวัสด์ิ
306022 นางสาว ลินดา ภักด์ิวิสัย
306023 นางสาว จันทร�จิรา อู3วัฒนสกุล
306024 นางสาว ป!ทมา หอณรงค�ศิริ
306025 นาย เพ่ิมพัฒน� พฤษธิสาริกร
306026 นางสาว สุวรรณา ชูเชิด
306027 นาย วุฒิพงษ� ศรีคูณ
306028 นางสาว วันวิสา กัณหาปKอง
306029 นางสาว ปรารถนา จันทร�กฤษ
306030 นางสาว สุภาวดี เขียวเล3ง
306031 นางสาว กรกมล ศรีทอง
306032 นางสาว อาภัสสร เฮงทอง
306033 นางสาว ทนัดฐา บูละ
306034 นางสาว รักษณาลี สุขศรี
306035 นางสาว นงลักษณ� ทวยแก0ว
306036 นางสาว สุญญตา ฉํ่าแจ3ม
306037 นางสาว นิภาวรรณ เมฆวิไล
306038 นางสาว จันจิรา เข่ือนหม้ัน
306039 นางสาว ศศิธร สุริยะแสงฉาย
306040 นางสาว อมรรัตน� อินชะนะ
306041 นางสาว รัชนก สุรินทร�ศรี
306042 นางสาว ลภัสรดา จักขุเรือง
306043 นางสาว ประธานพร โสธร
306044 นาย อนุพงษ� ครุฑน0อย
306045 นางสาว ณัฐพร ธรรมธิติคุณ
306046 นางสาว สายบัว รองยาง
306047 นางสาว วิภา กิจฉลอง
306048 นางสาว ณัฏฐ�กชพร ลายพัฒน�
306049 นาย สิทธิชัย คําแปง
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306050 นางสาว เมธาวี อธิมุตติกุล
306051 นางสาว โรสรินทร� อินวัตพันธ�
306052 นางสาว วันทนี เชิดชิด
306053 นางสาว ธัญณิชา ภูมิราศรี
306054 นางสาว สุภัจชรี จันทร�ศิลป]
306055 นางสาว กนกพร เขียวสอาด
306056 นางสาว ศศิวิมล วารินสุก
306057 นางสาว ณศิภัสร� วรวิรุฬห�ฤทธิ์
306058 นางสาว กนกวรรณ อุ3นเรือน
306059 นางสาว ณัฐกฤตา มันตะรักษ�
306060 นางสาว ชลิตา ศิริกุล
306061 นางสาว ชญาภัทร เอมโอษฐ�
306062 นางสาว รถยา ศรีไพบูลย�
306063 นางสาว บุษกร สุพรรณสาย
306064 นางสาว ปHยะพร จี๋แก0ว
306065 นางสาว เปรมิกา บัวไข
306066 นางสาว สุธาสินี แสงสวรรค�
306067 นางสาว ลักขณา ชุมวิโรจน�
306068 นาย วิชัย ดาวประกายสี
306069 นางสาว ปารวีย� จักกระหวัด
306070 นางสาว ป!ณณพร กลิ่นศรีสุข
306071 นางสาว สุพัสจี พอจิต
306072 นางสาว นุสรา ดารากัย
306073 นาย ฉันทัช ว3องไชยสิทธิ์
306074 นางสาว จุรีพร กุ0ยอ3อน
306075 นางสาว อรวรรณ ปานสังข�
306076 นาย สุรสิทธิ์ จันทร�บุญพิทักษ�
306077 นางสาว ณิชกานต� สิงห�ทอง
306078 นางสาว ธนพร กุมภวิจิตร
306079 นางสาว กชกร แซ3ติ้ง
306080 นางสาว พัทธ� ศรีรินต๊ิบ
306081 นางสาว นฤมล บุญประจวบ
306082 นางสาว เบญจมาศ อุประโรจน�
306083 นาย ศุภกิจ ถาตา
306084 นางสาว กันต�ฤทัย ไชโย
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306085 นางสาว พนิทตานันทน� ศรีสุข
306086 นาย พฤตินันท� สังข�กาจ
306087 นางสาว อัญชลี โพธิสาร
306088 นางสาว กฤตชญา มุสิกพงษ�
306089 นางสาว มุฑิตา จันทร�พิทักษ�
306090 นางสาว มินตรา ผิวเงิน
306091 นางสาว คัทลียา ลาศรีทัศน�
306092 นางสาว นงนภัส จันทพันธ�
306093 นางสาว กรจัน โล0วโสภณกุล
306094 นางสาว วิไลลักษณ� ขุนทอง
306095 นางสาว สันทราย มธุรส
306096 นางสาว รัชฎาพร ศรีทัศน�
306097 นางสาว พัชรพร ประสงค�ศรี
306098 นางสาว ชฎาภรณ� ศรีนครนันท�
306099 นางสาว ชนันท�กานต� ศรีระขันธ�
306100 นางสาว ปาริฉัตร วิญญาศัพท�
306101 นางสาว วิชชุฎา ศรีทะบาล
306102 นางสาว ทิพธัญญา แสงหิรัญ
306103 นางสาว ปาริฉัตร ภูต0องลม
306104 นางสาว สุดารัตน� แซ3ตั้น
306105 นางสาว บัณฑิตา บุญรอด
306106 นางสาว ภัคภร ชยเสนาพงศ�
306107 นางสาว ปภัชญา อินสิงห�
306108 นาย นฤนาท รักษาจันทร�
306109 นางสาว สุธิดา พูลภักดี
306110 นาง มุกดา พุธเมือง
306111 นางสาว สรญา ศรีทองแจ0ง
306112 นางสาว ฉัตรกมล แก0วมีชัย
306113 นางสาว สิริรัตน� ดอกขัน
306114 นางสาว บานจิตร เทียมเพ็ง
306115 นางสาว สุติมา ศิลาโชติ
306116 นาย ยศนรินทร� กาทอง
306117 นาง กนกพร ต้ังตระกูล
306118 นางสาว สุพรรณิการ� ไชยสีหา
306119 นางสาว ธัญสุดา วันชะนะ
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306120 นางสาว ฐิติพร ปHยะสนธิ์
306121 นางสาว กัลฏ�กมล สนทาธร
306122 นางสาว ภัคพัชญ� มุสิกสิริจิรกุล
306123 นางสาว นุชรี นุชง้ิวงาม
306124 นางสาว วิจิตรา หาสุข
306125 นางสาว รุ3งฤดี ไวจําปา
306126 นาย กัณตภณ สีบัว
306127 นาง เปมิกา เทพพานิช
306128 นางสาว รจนา เหล3หมุด
306129 นางสาว ชยานันท� นวดไธสง
306130 นางสาว ปHยะธิดา ปHตะฝYาย
306131 นาย มารุต คลองแห0ง
306132 นางสาว กมลวรรณ อยู3พร0อม
306133 นางสาว ชาวิณี พราหมณะ
306134 นางสาว อมรทิพย� สกนธวัฒน�
306135 นางสาว จุฬาพรรณ� ชาญประโคน
306136 นาง วิยะดา วัชโรทัย
306137 นางสาว แวอินซาณีร� แวมูซอ
306138 นางสาว ธีรนาฐ ชนะพล
306139 นางสาว ภัทรธีรา เกิดคํา
306140 นางสาว พัชราภรณ� ทนคําดี
306141 นางสาว ชนกสุดา แสนศรี
306142 นางสาว อรพิน เหมาะชาติ
306143 นางสาว อัญดานุช แสงสกุล
306144 นางสาว รุ3งนภา ฉันวิจิตร
306145 นางสาว อุษณีย� มะเกะ
306146 นางสาว วัลลภา บุญยะพันธ�
306147 นางสาว ไล3หล0า พันชู
306148 นางสาว สิชล หม่ืนศรี
306149 นางสาว พัทรภรณ� ประจํา
306150 นางสาว ธนิดา ธนิกทัพพ�
306151 นางสาว ปุณณดา จรูญพงษ�
306152 นางสาว อารีรัตน� เดชจิตร
306153 นางสาว ชนิตา พัชนะ
306154 นางสาว จิตติมา จิตรจง
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306155 นางสาว สุจินดา งามประดิษฐ�
306156 นาย ธเนศร� น้ําจันทร�
306157 นางสาว วิไลวรรณ รักษาเคน
306158 นางสาว ปHยรัตน� ขุมทอง
306159 นางสาว ขนิษฐา ชูชนะ
306160 นางสาว กันติชา บุญรินทร�
306161 นางสาว นิภาพร จิตภิรมย�
306162 นางสาว กันยา แซ3ว3าง
306163 นาย กิตติศักด์ิ บุญบํารุง
306164 นางสาว กาญจนา แสนอุ3น
306165 นางสาว เบญจมาศ พรมมา
306166 นางสาว กัลยา สายุทธ
306167 นางสาว ฐิติวรดา จํารัสบุญ
306168 นาง สุพัตรา เพียยุระ
306169 นาง ป!ทมา สงวนทรัพย�
306170 นางสาว ขวัญใจ งอกศิลป]
306171 นาย เมธาวี รักวิจิตร
306172 นางสาว เจนจิรา แสนเงิน
306173 นางสาว พรปวีณ� คัมภีรคุปต�
306174 นางสาว สุพัตรา อินทร�ทอง
306175 นาย ธนากร ทองจรัส
306176 นาย ชวนันท� พละชัย
306177 นาย ชนัตถ� มาตะราช
306178 นางสาว นพรัตน� อู3ตะเภา
306179 นางสาว รุ3งทิวา ภูศรีป!ญญา
306180 นางสาว ภาริณี กะหละหมัด
306181 นางสาว บุษกร ธานีพูน
306182 นางสาว ธนพร นฤภัย
306183 นางสาว ชนิกานต� สองสี
306184 นางสาว นิศาชล กงวงษา
306185 นางสาว อรอุมา บุตรปHนตา
306186 นางสาว กัญญาวีร� แปลงดี
306187 นางสาว พิมวิไล สายแก0ว
306188 นางสาว ณัฐริกา ป!ญญาหาญ
306189 นางสาว นันทวดี กล่ําชัย
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306190 นางสาว วิชุดา วรรณธนะชัย
306191 นางสาว ณัฐณิชา ดวงรัตน�
306192 นางสาว ฐิติรัตน� พ3วงเปNIยม
306193 นางสาว ผกากานต� ศรีโพธิ์
306194 นางสาว ธัญชนก ผลพิบูลย�
306195 นางสาว สิริรัตน� โอสะถา
306196 นางสาว ฐิตาพร กลึงกลางดอน
306197 นางสาว พัชรินทร� พวกน0อย
306198 นางสาว มลิณี โตTะมาเส็ม
306199 นางสาว เจนจิรา แผนกุล
306200 นาย สุกรัช จันทวิช
306201 นาย ศรัณย� รอดสม
306202 นางสาว สุนทรี ศรีเรือง
306203 นางสาว ไข3มุก หล3อแหลม
306204 นาย กิตติ แซ3ย3าง
306205 นางสาว บุตรศิรินทร� ตระบันพฤกษ�
306206 นางสาว ลลิตา มณีจันทร�สุข
306207 นาง วิยดา เวชศาสตร�
306208 นางสาว อ0อมดาว หงษ�ศรี
306209 นางสาว พัทธ�ธี่รา แก0วประดิษฐ�
306210 นางสาว ศุภาลักษณ� บุญส3ง
306211 นางสาว รุ3งนภา กาญจนสงคราม
306212 นาง จีราวรรณ ชินดร
306213 นางสาว เยาวลักษณ� เยาว�ด0วง
306214 นาง รัชนี ชาธิพา
306215 นางสาว ทัศนีย� แพโคกสูง
306216 นางสาว ลักขณา อินทร�จันทร�
306217 นางสาว อาทิตยา คชชา
306218 นางสาว วราภรณ� เข็มมา
306219 นางสาว อุไรวรรณ ช3วยชู
306220 นาย กรภัทร� ขอคํา
306221 นางสาว เจนจิรา พันทา
306222 นางสาว เกศศิณี ภักด์ิกําเลา
306223 นางสาว สุภาพร ไชยเทพ
306224 นาย อดิเทพ ยศมาดี

หน0าท่ี 178 จาก 211



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
306225 นางสาว พรนภา คงมาก
306226 นาย คณนาถ ราชคม
306227 นางสาว นิธิดา เกตุนอก
306228 นาย กีรติย� ดัดพินิจ
306229 นางสาว ดวงพร สุภา
306230 นางสาว นภัสสร ด0วงนุ0ย
306231 นางสาว จิรพันธ� คามนีย�
306232 นางสาว นุชนาฏ เพียรทํา
306233 นางสาว พัทธมน สุภจิรกุล
306234 นางสาว สุวรรณี ปุเลโต
306235 นาย ธีรพงศ� สิมพันธ�
306236 นางสาว ฐิติรัตน� ตาสาย
306237 นางสาว สุชาดา อ3วมคง
306238 นางสาว สาปูเราะห� เจTะเลาะ
306239 นาย พลกฤต พิศนอก
306240 นางสาว สูนัยนะห� แวกูยิ
306241 นางสาว นภสร สุทัยบํารุง
306242 นางสาว รมย�ธีรา จําปา
306243 นางสาว ปาจรีย� เทพหนู
306244 นางสาว สุภิสรา พุ3มโพธิ์
306245 นางสาว พัชรินทร� สุวรรณ
306246 นางสาว จิรภิญญา อารินทร�
306247 นางสาว ธัญสินี วิมลใย
306248 นางสาว กรณิสา ป!นวาละ
306249 นางสาว สิริยา เยี่ยมรัมย�
306250 นางสาว พรลิญา ธงชัย
306251 นางสาว ธาริณี นุ0ยดี
306252 นางสาว นิรชรา อักษรโสภณ
306253 นางสาว พิมธิพรรณ ชัยสุวรรณรักษ�
306254 นางสาว เจนจิรา วงศ�แสน
306255 นางสาว สุจิตรา ถ่ินปากมาง
306256 นางสาว เกสรา ชื่นวัฒนา
306257 นางสาว อัมพิกา ศรีสุวรรณ
306258 นางสาว ป!ต เรียบร0อย
306259 นางสาว นิตยา ปHIนใจ
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306260 นางสาว ปาณิสรา มูลเมือง
306261 นางสาว กาญจนา สรรพชัย
306262 นางสาว สุภมณฑน� สุภชัยพานิชพงศ�
306263 นางสาว มณีรัตน� นิยมญาติ
306264 นางสาว จิราพร ธรรมวงศ�
306265 นางสาว สิรินุช กุดแถลง
306266 นางสาว ศิรกานต� สนุกแสน
306267 นางสาว นราทิพย� จันทา
306268 นางสาว จิราภรณ� กาลเศรณี
306269 นาย อัมรินทร� ศิริพันธ�
306270 นางสาว กรรณิการ� ศรีเจริญ
306271 นางสาว ธณัฐฐา บัวใหม3
306272 นางสาว อําภา รัตนพันธ�
306273 นางสาว ศศิประภา วัชรพงศ�อนันต�
306274 นางสาว จฑามาศ ส3งแสง
306275 นาย สรสิช วิรัชติ
306276 นางสาว นภัสวรรณ ทองระอา
306277 นางสาว สุภาวดี หม่ืนเดช
306278 นางสาว ลัดดาวัลย� ดาราคํา
306279 นางสาว ศิริวรรณ อร3ามรักษ�
306280 นางสาว อัมภิกา บางโปYง
306281 นางสาว ปทิตตา ม่ันประเสริฐ
306282 นาย แวอัมริน สาและ
306283 นาย วิศณุ แจ3มสุวรรณ�
306284 นางสาว อรธีรา สุภามูล
306285 นางสาว อรุณศรี ไวยเนตร
306286 นางสาว บุษกร อุเทน
306287 นางสาว ยุพวัลย� ลําภา
306288 นางสาว พิมพ�สร อาสาราช
306289 นางสาว อนัญญา สนธิชาติกุล
306290 นางสาว วิภาวนี ปานตTะระษี
306291 นางสาว ศุภักษร คงเจริญ
306292 นางสาว ธัญวรัตน� เถาว�สอน
306293 นางสาว ชนิตา แก0วนนท�
306294 นางสาว ก่ิงกาญจน� ใจเขียว
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306295 นางสาว วิชุดา คําโสภา
306296 นางสาว วัลภา นินทะป!กษ�
306297 นางสาว เกตุกนก ประนิสอน
306298 นางสาว สุภัสสรา นิรารมย�
306299 นาย กฤตภาส กาญจนะโภคิน
306300 นางสาว สุไลลา สาแม
306301 นางสาว ดรุณี เรือนปHน
306302 นางสาว รจนา เกตวงษา
306303 นางสาว กัญรินทร� กองพล
306304 นางสาว วรรณทิพา ภักดี
306305 นางสาว ภัคจิรา สุขสุวรรณ
306306 นาย ทัตพงศ� บุญชัยอาจ
306307 นาย ชัยเชษฐ� จันทร�เกตุ
306308 นางสาว กัณฐิกา อ3อนแก0ว
306309 นางสาว วนิดา มะหาป!"น
306310 นางสาว ศุภนุช ประคองสุข
306311 นางสาว วิกานดา ปองพรนิมิต
306312 นางสาว ชญากร จอมหงษ�
306313 นางสาว ชุติมา ชุ3มชื่น
306314 นางสาว กนิตา นาคอ3วม
306315 นางสาว วรรณภา ด0วงศาลเจ0า
306316 นางสาว ชลธิชา ไทยแท0
306317 นางสาว จิตรา พลอยโต
306318 นางสาว ธัญวรัตน� จริงจิตต�
306319 นางสาว นันทิยา อ่ิมมาก
306320 นาย อนวัช พบโชค
306321 นางสาว รัชตวรรณ เย็นสุดใจ
306322 นางสาว กชวรรณ ตุ3มประสงค�
306323 นางสาว ภัสร�สร ทหารไทย
306324 นางสาว อริสรา เกลียวชีวิต
306325 นางสาว กาญจณาภรณ� วิงพัฒน�
306326 นางสาว เสาวนีย� ใหมเหลือง
306327 นางสาว ปุณญาวัณย� โพธิ์สีดา
306328 นางสาว ชลิดา จํานงค�
306329 นางสาว พัชรา วงษ�ลอย
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306330 นางสาว สุวรรณภา ฝาคํา
306331 นาง พวงเพชร ไคขุนทด
306332 นางสาว วรรณภา เพ็ชร�ชระ
306333 นางสาว ยุพิน จุ0ยเดช
306334 นางสาว ศรสวรรค� คําไซร0
306335 นางสาว ทิพธัญญา ทองมี
306336 นางสาว ศศิวิมล ศรีทองหลาง
306337 นางสาว ภรพสุ ใบมูซอ
306338 นาย วีระพงษ� ชูแสง
306339 นางสาว สุทธิดา มีชอบธรรม
306340 นางสาว สุจิตรา ช3างป!"น
306341 นางสาว สารีณา หลงแซ
306342 นางสาว จีวรา โพธิ์บัว
306343 นางสาว ดรุณี บุญเทพ
306344 นางสาว ศุภัสสร ไชยชนะ
306345 นางสาว วราภรณ� ไชยทิพย�
306346 นางสาว อาณิดา อาบูดายอ
306347 นางสาว รัยหมTะ ตาเละ
306348 นางสาว อารีรัตน� ศรีสุวรรณ�
306349 นางสาว ธนวรรณ ลาภเจริญวงศา
306350 นางสาว สุนันทา สุขากาศ
306351 นาย ณัฐพงศ� วรวงษ�วิวัฒน�
306352 นางสาว อัจฉรา ผันอากาศ
306353 นาง สุริษา ลาดนอก
306354 นางสาว สุนันทา ผลเพียร
306355 นางสาว จิดาภา ทองหล3อ
306356 นางสาว กวินทรา ใจดี
306357 นางสาว รัตติกา แซ3เนี้ย
306358 นางสาว จิรากาญจน� บัวก่ิง
306359 นาง อาภรณ� อักษรเงิน
306360 นางสาว อมรรัตน� ไม0จันทร�ดี
306361 นางสาว เกศรินทร� วังสาร
306362 ว3าท่ีร0อยตรีหญิง ทิวาภรณ� อินทะโส
306363 นางสาว อัจฉรา ดาโอะ
306364 นาย บุญศักด์ิ ภู3ผกาพันธุ�พงษ�
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306365 นางสาว กานพลู ปHยะเกษมวงศ�
306366 นาง ณภัทรชล กTวยเจริญ
306367 นางสาว วชิรญา ชินวงศ�
306368 นางสาว กชนิภา งวงชัยภูมิ
306369 นางสาว จันทน�ทิมา อุตส3าห�การ
306370 ว3าท่ี ร.ต.หญิง อุไรภรณ� สันติสูงเนิน
306371 นางสาว อสมาภรณ� มณีนวล
306372 นาย อนันต�นัค วงศ�สูงเนิน
306373 นางสาว พรพิมล ธงอาจ
306374 นางสาว ปHยวรรณ บุรินทร�วัฒนา
306375 นางสาว ธิตินันท� เตียเย็น
306376 นางสาว กิตติยา ตรีโภคา
306377 นางสาว จิรัฐติกร ภาคมฤกษ�
306378 ว3าท่ีร0อยตรีหญิง สาวิตรี แขมนก
306379 นางสาว ศุภสุตา สุดดี
306380 นางสาว กานต�มณี แก0วมณี
306381 นางสาว พัทธ�ธิดา ไทยแท0
306382 นางสาว กุลนิษฐ� พันชนะ
306383 นาย ภาณุวิชญ� สรรเสริญ
306384 นางสาว ธนาภา รุ3งเรือง
306385 นางสาว ณัฏฐา ดีวรรณ
306386 นางสาว มณีรัตน� ชัยขันธ�
306387 นางสาว กัลยกร บุญเกลี้ยง
306388 นางสาว สุภาภรณ� วิเศษ
306389 นางสาว จิราพรรณ พุ3มพวง
306390 นางสาว ศุภวัทน� เอก
306391 นางสาว ณัฐธิดา มูลทา
306392 นาง วันดี เนื่องเอม
306393 นางสาว พจณี อาศรัยจ0าว
306394 นางสาว ณิชกานต� เหลาคม
306395 นาย นราดุลย� ฉิมวิเศษ
306396 นางสาว ศิริลักษณ� แย0มพราหมณ�
306397 นางสาว กมลลักษณ� สุระกิจ
306398 นางสาว กุลสุรักษ� ยะวิญชาญ
306399 นางสาว ณัฐวลัญชน� บุญญา
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306400 นางสาว วัลภา เงินวิลัย
306401 นางสาว ฉันทิสา วรรณบูลย�
306402 นางสาว ดาราพร วงศ�จอม
306403 นาง คัมภีร�พรรณ กุลบรรณดิษฐ�
306404 นางสาว อุบลวรรณ วินทะไชย
306405 นาง สมจิตร� ไชยพันธ�
306406 นางสาว ศศิธร แสนศิลา
306407 นางสาว สุจิวรรณ เอ่ียมสกุล
306408 นางสาว อัฉรพร ภูสีน้ํา
306409 นางสาว เพ็ญพร วงค�เพชร
306410 นางสาว นันทพร โพธิ์สุข
306411 นางสาว ชญาพรรณ จันทสุวรรณ
306412 นางสาว วนิดา เพ่ิมพูล
306413 นาง วรรณวิภา ทวิชศรี
306414 นางสาว ชฎาพร ดอกแย0ม
306415 นางสาว ฐานิดา มีมงคล
306416 นางสาว วธิดา สอนแพง
306417 นางสาว พัชนุช พรมบุตร
306418 นางสาว วีรวรรณ บุญร3วม
306419 นางสาว จิรารัตน� คําไพ
306420 นางสาว อภิชญา โกษาแสง
306421 นางสาว ปานดวงใจ อุปพงษ�
306422 นางสาว สิริการย� ธนรัฐศุภวิทย�
306423 นาย ธิปก สิงห�อินทร�
306424 นางสาว วราลักษณ� วรรณพราหมณ�
306425 นางสาว วรรณวิษา วิจรรชน
306426 นางสาว จันทิมา ม่ันเจTก
306427 นางสาว จิรนันท� เชียงน0อย
306428 นางสาว ศิริรัตน� อันสนั่น
306429 นางสาว ณัฐริณีย� ชาวงษ�
306430 นางสาว สุพิศ สุดเพียร
306431 นางสาว นงนุช บุสดี
306432 นางสาว อารียา เบ0าทองคํา
306433 นางสาว กมลรัตน� ธิสอนงัว
306434 นางสาว อรพรรณ พรมตาไก0
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306435 นางสาว ณัฐวรรณ โกมลมรรค
306436 นาง สุวรรณี ปาธิสุทธิ์
306437 นางสาว วิไลวรรณ บ0านคุ0ม
306438 นางสาว ชนมน พลอยแดง
306439 นาย วีระวัฒน� หลั่งแรงกิจ
306440 นางสาว กัณทิมา ใจไวย�
306441 นาย ณัฐวุธ ขุนณรงค�
306442 นางสาว พรพิมล พนารี
306443 นาย ศตวรรษ วังชํานาญ
306444 นางสาว จุรีรัตน� ทองหีต
306445 นางสาว จุธาภัค วรโคตร
306446 นางสาว นูรอ หะยีเด
306447 นาง กุลญาณัช บัวแปKน
306448 นางสาว สุฑิตา ก3อเกิด
306449 นางสาว เกษร จันทร�เมือง
306450 นางสาว สิทธินีย� กางก้ัน
306451 นาย ภาณุพงศ� วงศ�สวัสด์ิ
306452 นางสาว เฉลิมมาศ ป!ตพี
306453 นาย ธํารงค�ศักด์ิ ชาญอาวุธ
306454 นางสาว ทิพยาภรณ� ดุเหว3า
306455 ว3าท่ี ร.ต.หญิง ปุณยาพร ขัดทาน
306456 นางสาว วรัญญา ผลสันต�
306457 นางสาว วีรยา โคตรธรรม
306458 นางสาว พัฒน�ชนัน พัฒนพงศ�สันติ
306459 นางสาว ช3อพิตรี จันทร�ใหม3
306460 นางสาว รวิวรรณ กุลใย
306461 นาย ณัฐธงชัย ศรีวชิรพิเชฐ
306462 นางสาว มนทิรา ศรีบุญเรือง
306463 นางสาว พัสตราภรณ� ศรีวาสุทธิ์
306464 นาย นิรุทธ� ศรีหะ
306465 นาง วีณา ต้ังศรีสงวน
306466 นางสาว วริศรา ยอดศร
306467 นางสาว สุณิตา ไล3พริก
306468 นางสาว ธิติพร พิมลเกตุกุล
306469 นางสาว นฤมล รามมะเริง
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306470 นาย วิษณุ สุทธิกุล
306471 นาง ลฎาภา คําป!ง
306472 นางสาว สุดาภรณ� โอดรัมย�
306473 นาย ธเนศ วงหาจักษ�
306474 นาย ธีระพงษ� ศรีหาวงค�
306475 นางสาว สุภัทริกา แผละกระโทก
306476 นางสาว วลัยพร เมืองแก3น
306477 นาย วีรวัฒน� เมืองสนธิ์
306478 นางสาว พิชญ�สินี บุญฤทธิ์
306479 นางสาว รุ3งทิพย� พินชะนะ
306480 นางสาว สุพรรณี พิสฐศาสน�
306481 นางสาว อําไพ เย็นกาย
306482 นางสาว โสรยา เหร3บุตร
306483 นางสาว ปริดา แก0วดวงใหญ3
306484 นางสาว นภาพร ศิริวิบูลโชติ
306485 นาย อภิชาติ แก0วสาคํา
306486 นางสาว รสรินทร� ต0นโศก
306487 นางสาว ปณิดา ถ่ินไกล
306488 นางสาว เสาวรส พุทธสุภะ
306489 นางสาว สิมาภรณ� บุญคูบอน
306490 นาย ชิตณรงค� วงศ�อนันต�
306491 นางสาว มยุรี ศรีสุเลิศ
306492 นางสาว ศุภาพิชญ� โพธิ์สว3าง
306493 นางสาว สุทิน บุราณเมือง
306494 นางสาว อังคณา แก0วไกรไทย
306495 นาย เกริกเกียรติ ไตรโมกข�
306496 นางสาว เพ็ญพรรณ สืบวาปN
306497 นางสาว รัชดา บุญเจือ
306498 นางสาว ธัญญลักษณ� ศรีบุญแปลง
306499 นางสาว คุณากร จันทระ
306500 นาย พรเทพ แก0วโกมล
306501 นางสาว ศิริกัญญา นราปุย
306502 นาย พิสิษฐ� ศิริพรนพคุณ
306503 นาย พัชรพล คําสีใส
306504 นางสาว จารุวรรณ ลุนหลัง
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306505 นางสาว จิรัชญา ผินภักดี
306506 นาย กฤษฏ� เจียรประเสริฐ
306507 นางสาว กรทิพย� สักการะ
306508 นางสาว เจนจิรา ภูวัช
306509 นางสาว อรณิชา เพ็งนาเรนทร�
306510 นางสาว สุนิษา ดีเส็ง
306511 นางสาว สุภาภรณ� โคตะนนท� 
306512 นางสาว นันท�หทัย ชัยเครือ
306513 นาย ดนัย ปงกาศ
306514 นางสาว สุนิตษา โฉมไธสง
306515 นาย วิศรุต ชุ3มมงคล
306516 นาย ชยพัทร� ตาลตระกูลหล0า
306517 นางสาว รัฐมนูญ� พิมล
306518 นางสาว กศนรรธ� เหมืองพูล
306519 นางสาว ชลธิชา สงวนนาม
306520 นางสาว วิภาณี ขัติกุล
306521 นางสาว แคทรียา วิยะนัด
306522 นางสาว นฤมล อุตรภาส
306523 นางสาว ลลิตา และตี
306524 นางสาว ชนิกานต� ลิ้มหลี
306525 นางสาว มีนตรา อุทริยะประสิทธิ์
306526 นางสาว รุ3งทิวา ทาแปงพรม
306527 นางสาว เกษรา บ3าวแช3มช0อย
306528 นาย สุพจนาท อุทธัง
306529 นางสาว รัชฎาพร ชัยอามาตย�
306530 นางสาว ศิริพร อินทมาศ
306531 นางสาว ทรงสุดา เหมริหนี
306532 นางสาว ณัฐณิชา ครุฑหุ3น
306533 นางสาว ธิดารัตน� จําปN
306534 นางสาว พัชรีพร ทองแจ0ง
306535 นางสาว ธนวรรณ แสงครุธ
306536 นางสาว ฉัตรสุดา หนูอุ3ม
306537 นางสาว อรทัย การหม่ันดี
306538 นาย ณฐกฤต แก0วเจริญผล
306539 ว3าท่ีร0อยตรีหญิง ฐานมาศ ปานฟ!ก
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306540 นางสาว นันทิชา เฉียบแหลม
306541 นางสาว สุมาลี วัยเจริญ
306542 นางสาว สุรางค�ศิริ พิเชษฐตระกูลชัย
306543 นางสาว อัฟนาน อีแต
306544 นางสาว ชลิดา ด0วงทองสุข
306545 นางสาว ศิรประภา ศิริจันทร�
306546 นางสาว ปุณยภา เถ่ือนใย
306547 นางสาว จิราวรรณ รัตนโสภณ
306548 นางสาว กุลสตรี รักษาศรี
306549 นาย ศุภวิชญ� ภู3แก0ว
306550 นางสาว ปณิตา พันธุ�เมฆ
306551 นางสาว สุวภัทร พรายพรรณ
306552 นางสาว ธารารัตน� อินชเง0อ
306553 นางสาว สุจิตรา ผอมบุตร
306554 นางสาว ธัญนิตย� มณีวงษ�
306555 นางสาว ศันสนีญา ศอศันสนีย
306556 นางสาว สัณห�สมร ศิริสําราญ
306557 นางสาว สุมาลี ประมูลจะโก
306558 นางสาว ศิรินันท� ผดุงญาติ
306559 นางสาว นภาภรณ� ทองเกลี้ยง
306560 นางสาว พรรณิภา ภูมีศรี
306561 นางสาว กนกวรรณ สุทธิจินดา
306562 นางสาว กนกวรรณ ศรีรักษ�
306563 นางสาว สรารัตน� เสนอ่ิน
306564 นางสาว วรรณพร อุสาหะ
306565 นางสาว ณัฏฐิศศิอร ต้ังยิ่งยง
306566 นางสาว ภูษณิศา กล3อมอ่ิม
306567 นางสาว อรทัย ช3วยชู
306568 นางสาว สุวพร เปลี่ยนพุ3ม
306569 นางสาว กรรณิการ� อันวิเศษ
306570 นางสาว วิภาดา แก0วชนะ
306571 นางสาว นูรียะ ปอทอง
306572 นางสาว ศศิวิมล บุ0งจันทร�
306573 นางสาว สิริวิมล โมสิทธิ์
306574 นางสาว วิลาสินี ฉายแก0วมณี
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306575 นางสาว สุภาพร พรหมดี
306576 นางสาว อนุธิดา นันท�กลับ
306577 นางสาว ศรสุดา จันทร�งาม
306578 นางสาว รัตน�วลี ทองประพันธ�
306579 นางสาว จรัสศรี ทองร3วง
306580 นางสาว รัตนประภา ธรรมใจ
306581 นางสาว จารุวรรณ โพธิ์ศรี
306582 นาย กําพล แก0วเอ่ียม
306583 นาง ปริยากร หงษ�วานิชย�
306584 นางสาว เสาวลักษณ� ตุ0มกระทึก
306585 นาย สุริยา เขียวอาษา
306586 นางสาว เกตุสุดา ลือเรือง
306587 นางสาว อานิตา เปาะซา
306588 นางสาว ทราภรณ� ทองปาน
306589 นาย ณัฐพล ทองนุ3ม
306590 นางสาว แพรววนิต สีดาห0าว
306591 นางสาว ศิริกรานต� ซําเจริญ
306592 นางสาว เนตรนรินทร� มรรควิจิตร
306593 นางสาว ศุภมาส ชาลวันกุมภีร�
306594 นางสาว ธนภรณ� พัดเพ็ง
306595 นางสาว อําภาพร อินเต0
306596 นาย ธนภัทร� ศาสตร�ศรี
306597 นางสาว กาญธามาศ ฉิมวารี
306598 นางสาว สวรส จําปาทอง
306599 นางสาว สุพิชชา ราษฎร�บํารุง
306600 นางสาว วราลี นาคคํา
306601 นางสาว ณิชาดา โทษาธรรม
306602 นางสาว จิรารัตน� กําทอง
306603 นางสาว ม่ิงขวัญ ผสมงาม
306604 นาย สามารถ นาสุข
306605 นางสาว ทิติยา อรดี
306606 นางสาว ณิชาปวีณ� พลศรี
306607 นางสาว จิตติมา เนตสาคร
306608 นางสาว ชุติกาญจน� จันทวิโรจน�
306609 นางสาว ศุภนิดา รัตนะ
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306610 นางสาว ปรีญาภรณ� อาหมัด
306611 นางสาว กนกทิพ ทองแปKน
306612 นางสาว สญามล ประสาทสิทธิ์
306613 ว3าท่ี ร.ต.หญิง ศศิธร อุทัยวงษ�
306614 นางสาว ปาจรีย� ยังชู
306615 นางสาว วิภาภรณ� รัตนชุม
306616 นางสาว พชิรา พรมษา
306617 นางสาว ปพิชญา ทุมวัน
306618 นางสาว สุกัลยา สารคํา
306619 นางสาว ศศิธร ปุYนเจริญ
306620 นางสาว เบญจมาศ พลหินกอง
306621 นางสาว กฤติมา ภิรมย�พลัด
306622 นางสาว ลลิตา ใจบุญ
306623 นางสาว นงค�นภัส จัตุพล
306624 นางสาว กุสุมา ดีขุนทด
306625 นาง สรวีย� มาละมัย
306626 นางสาว จิระประภา ไวยโภคี
306627 นาย วรสรรค� ประเสริฐกุลชัย
306628 นางสาว ผุสรัตน� การีน
306629 นาย นวพรรษ ประชุมรักษ�
306630 นางสาว ภาวดี มนตรี
306631 นางสาว ณัฏฐาภรณ� คงศักด์ิ
306632 นางสาว อรชุลี สรรพาวุฒิ
306633 นางสาว อรสุธี ควรพฤกษ�
306634 นางสาว ชุติมา แสงงาม
306635 นางสาว เยาวรักษ� วิไลเจริญกิจ
306636 นางสาว สิน น0อมบุญลือ
306637 นางสาว วันดี ไชยราช
306638 นาย กวินท� จันทร�ภี
306639 นางสาว อัญชนา ปลื้มทรัพย�
306640 นางสาว ณัฏฐ� ชํานาญนา
306641 นางสาว นุจรินทร� นาสาทร
306642 นาย ณัฐชัย จันทามิ
306643 นางสาว ปรียาภรณ� นาโสก
306644 นางสาว ศศิธร พุฒซ0อน
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306645 นางสาว ปุณยาพร ขิวรัมย�
306646 นางสาว ฉัตรจริยา พ3อค0า
306647 นางสาว กชพร ยอดสง3า
306648 นางสาว อุไรวรรณ ทองเมือง
306649 นางสาว อสมากร ลอยอุดมโชค
306650 นางสาว น้ําแพร ชูเส0ง
306651 นางสาว พัชรี นาโสก
306652 นางสาว ธัญทิพย� สีแปงวงค�
306653 นางสาว พิมพ�คุณัชญ� สบอนันต�โชค
306654 นางสาว อาภัสรา ลาดบาศรี
306655 นางสาว สุพัชฌาย� ช3วงทอง
306656 นางสาว วรางคณา ลายทิพย�
306657 นาย ศิวภัทร นิศรี
306658 นาย สิทธิกร เพ่ิมพูล
306659 นางสาว ณัฐมน บุญมาโตน
306660 นางสาว จุฑามาศ ฤทธิกุล
306661 นาย กริชเพ็ชร ศิริพัฒนาเจริญสุข
306662 นางสาว วราภรณ� แบขุนทด
306663 นางสาว วริศรา บัวศรี
306664 นางสาว มัทวัน อินหาดกรวด
306665 นางสาว ประวินนา อุผา
306666 นางสาว สุลีพร เครือวงษา
306667 นางสาว รุ3งนภา เพ็ชรรัตน�
306668 นางสาว นูรุลฟHตรี กาเจ
306669 นางสาว พฤกษา รัตนมงคล
306670 นางสาว อรพิมล จอมพุก
306671 นางสาว กนกกุล เครือกาบทอง
306672 นางสาว พิไลพร จันทร�สม
306673 นาย ชเลศวร สุธรรมมา
306674 นางสาว รุสนีย� อาแวกจิ
306675 นางสาว นาเดีย โตะเจะ
306676 นางสาว จุฑาลักษณ� ไพสิทธิ์
306677 นางสาว สรัญญา ม่ันศรีจันทร�
306678 นางสาว พรกนก ศรีนาม
306679 นางสาว วรวลัญช� พัสดร
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306680 นางสาว ขวัญลดา บุญเรือน
306681 นาง จิดาภา พรมดวงดี
306682 นางสาว ภูสนี สุรฤทธิ์โยธิน
306683 นางสาว ปุณยาวีร� คําภิลัง
306684 นางสาว กัญญาภัทร วินิจสร
306685 นางสาว ลัดดา วงค�พันธ�
306686 นางสาว ธนพร มโนลา
306687 นางสาว นัฐกานต� มะหะหมัด
306688 นางสาว โชติมา มะลิลาวัลย�
306689 นางสาว ปารณีย� กรับฉ่ิง
306690 นางสาว บุษรินทร� จริตรัมย�
306691 นางสาว ณัฐกานต� ลิมปพนาทอง
306692 นางสาว ภารดี ผลกลัด
306693 นางสาว กัลยารัตน� โสภณจิตร
306694 นางสาว เบญจภา สังโขบล
306695 นาย กรณ� ยิฏฐะสิริ
306696 นางสาว ณัฐกฤตา สุภาษร
306697 นางสาว จรรติญาภรณ� ศรีสวัสด์ิ
306698 นางสาว นิภาภรณ� ประจวบสุข
306699 นางสาว สุขระวี ขุนณรงค�
306700 นาย ภาณุพงษ� ทิพวงค�
306701 นางสาว วราภร เพชรอินทร�
306702 นางสาว ศันสนีย� สังข�ปYา
306703 นาย สันติภาพ ทองใส
306704 นางสาว กนกภัทร จานมีชัย
306705 นางสาว ภัณฑลักษณ� อิสระเศรษฐพงศ�
306706 นางสาว พิกุลแก0ว พลจันทร�
306707 นางสาว ภคพร ยอดเสน
306708 นางสาว ศุภนิดา บํารุงผล
306709 นางสาว กนกวรรณ มัจจุปะ
306710 นางสาว แสงมล ลุงหวุนะ
306711 นางสาว วิรัก สุขรักษ�
306712 นาง ลลิตวดี เหลาเหล็ก
306713 นางสาว ธานันญา โกยรัมย�
306714 นางสาว ศุภิสรา ใสสุชล
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306715 นาง สมพร หนูสลุง
306716 นาย อํานาจ ฉิมวาด
306717 นางสาว รพี รัตนราช
306718 นางสาว วัชรา อินแสวง
306719 นางสาว ภัทรียา เถ่ือนเทียม
306720 นาง พรทิพย� ตันม่ิง
306721 นางสาว อัญชุลี นามบัณฑิต
306722 นางสาว ภัสนันท� หลวงดี
306723 นางสาว หทัยทิพย� ตาธุวัน
306724 นาย ชวลิต นวนิล
306725 นางสาว พัชรินทร� สุรินา
306726 นางสาว สุพรรษา แสนเตจTะ
306727 นางสาว อรสิริพิมพ� ศรีคําลือ
306728 นางสาว สาวิตรี เรืองโพธิ์
306729 นางสาว พรรณนิภา บุญอาษา
306730 นาย ธนวิชญ� วัฒนเรืองชัย
306731 นางสาว ลภัสรดา กาลพันธา
306732 นางสาว ณัฐกฤตา กาญจนสงค�
306733 นางสาว จรรยารักษ� จํานงค�ถ่ิน
306734 นางสาว ธัญญ�นภัส ศรีวสุจิระโชติ
306735 นางสาว สุปราณี การรัมย�
306736 นางสาว จุรีรัตน� รามแก0ว
306737 นาง ภิญญาพัชญ� สีพุก
306738 นางสาว พรทิพย� วงศ�ภักดี
306739 นางสาว วริศรา อินทร�น0อย
306740 นางสาว อธิศรี ธีระกมลรัตน�
306741 นางสาว ณิชชานัทธิ์ จารุครุฑ
306742 นางสาว กาญจนา ธรรมลังกา
306743 นางสาว รัชนี สุทธิเกิด
306744 นางสาว นิภาพร มณีโชติ
306745 นางสาว สุภาวดี สีลาบา
306746 นางสาว อรษา ยวงใจ
306747 นาย ประวิทย� การสอน
306748 นาย นิตินาท แสงงาม
306749 นางสาว อาภาภรณ� แก0วรอดวงษ�
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306750 นางสาว ปาริชาต ทองฤกษ�
306751 นางสาว ชนากานต� เพียรพล
306752 นางสาว สุพัตรา ทรงเจริญ
306753 นางสาว ศิริภรณ� อินริสพงศ�
306754 นางสาว ปรีชญา อินทนชิตจุ0ย
306755 นางสาว สิตาภา เอ่ียมหน3อ
306756 นางสาว ชณิกา พุทธิปHลันธน�
306757 นางสาว อริฑา อินนุรักษ�
306758 นางสาว ณฐมน นะภิใจ
306759 นางสาว วิภารัตน� แสนพันนา
306760 นางสาว นลณีย� ภิลาลึก
306761 นาย ชนกกมล โสวภาค
306762 นางสาว รัตนพร ภูชัยแสง
306763 นางสาว ฐิติรัตน� กําบัง
306764 นางสาว พรพักตร� สกุลกล0า
306765 นาย วีรวัฒน� สนสี
306766 นางสาว ธัญวดี ชนิดกุล
306767 นางสาว หทัยรัตน� ใบสมุทร
306768 นางสาว วิภารัตน� สุยะตTะ
306769 นางสาว สุนิษา ส3งศรี
306770 นางสาว ประภัสสร ศรีเมือง
306771 นางสาว อรกช พวงสมบัติ
306772 นางสาว บุษรินทร� มูลต3อม
306773 นาย วิสิทธิ์ ไชยอาษา
306774 นางสาว นูรีดา บาโงยเป[า
306775 นางสาว นุสรา นิตย�วงษ�
306776 นางสาว กรกนก สติตรง
306777 นางสาว ธัญญารัตน� จันทร�พา
306778 นางสาว ซารีนา สาดีน
306779 นางสาว วิลันดา หวันชิตนาย
306780 นางสาว วรรณภา แสนทวีสุข
306781 นาย อิสรชน เดชบุญ
306782 นางสาว ธิปญาดา หนูประพันธ�
306783 นางสาว ฐิติพร มุ3งดี
306784 นางสาว นลินี บุญมาก
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306785 นาง สุชันษา แสนทวีสุข
306786 นางสาว ภัทราพร คงทัน
306787 นางสาว กันทิมา ภิลัยวรรณ�
306788 นางสาว จิตตกาญจน� จันทร�โกมุท
306789 นางสาว วราพร ตับกลาง
306790 นางสาว จิรัชญา ลีลาประภาภรณ�
306791 นางสาว ณัฐ�ชกมล ดําด0วงโรม
306792 นาย ภานุวัฒน� หอมเพียร
306793 นาย ภูษิต อิษวัตธนากุล
306794 นางสาว สิริวิมล ภารา
306795 นางสาว นิลป!ทม� ใจดี
306796 นางสาว สุชัญญา สอนอาจ
306797 นางสาว เยาวรักษ� อาจวิชัย
306798 นางสาว เตือนใจ ชูปาน
306799 นางสาว ธนาภรณ� สุขเสมอ
306800 นางสาว สุพัตรา งามศิริ
306801 นางสาว ธรรมลักษณ� อาสินวิริยะ
306802 นางสาว รัตติกรณ� น0อยลา
306803 นางสาว พิกุล มีชัย
306804 นางสาว จินตณา ศรีวิเศษ
306805 นาง ปHยฉัตร แซ3ลิ้ม
306806 นางสาว ปรีดา ยาจิตร
306807 นางสาว นิศารัตน� พรมเพ็ชร
306808 นางสาว สิรภัทร รัตนติสร0อย
306809 นางสาว วัชรีภรณ� แก0วรัตน�
306810 นางสาว ธิดารัตน� แก0วสกุล
306811 นาย วุฒิชัย สิงสู3
306812 นาย พุฒิเมธ แซ3เต๋ิน
306813 นางสาว อินทุออน สิงสู3
306814 นางสาว ฐาปนี ขวัญเลิศ
306815 นางสาว ธิดารัตน� จันทะนา
306816 นางสาว จณัญญา พ่ึงสุยะ
306817 นางสาว ชาลิสา เสียงหวาน
306818 นางสาว จิราวรรณ สุขกลัด
306819 นางสาว ทิพย�พิศา พงษ�สงค�
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306820 นางสาว ศุภฉัตร จันทร�เขียว
306821 นางสาว รัตติยา ยอดอินทร�
306822 นางสาว กรรณิการ� แซ3น0า
306823 นาย กีรติ เฮงสกุล
306824 นางสาว วิไลภรณ� ตTะสู0
306825 นาง ปวีณา วรรณหอม
306826 นางสาว ปวีณา ฟ!กช0าง
306827 นางสาว อโนชา สองกําป!ง
306828 นางสาว ประวิชญา เขาแก0ว
306829 นาย รุ3งศักด์ิ ขจรวนิชโชติ
306830 นางสาว อุไรพร คณะหาญ
306831 นาย ภูริช รัชตวัชรางกูร
306832 นางสาว ชลันดา อุตมา
306833 นางสาว ปุญญิศา หันตรี
306834 นางสาว ปุณฑริกา พูลเพ่ิม
306835 นางสาว กัญญาภัทร แก0วพวง
306836 นางสาว แพรวพรรณ พาจันทร�
306837 นางสาว รัตนพร มะคงคา
306838 นางสาว วรรณิสา ทองคํา
306839 นางสาว กุลิสรา ชลสงคราม
306840 นาย ยุทธศักด์ิ ทับผา
306841 นางสาว ธนัชชา สีทอง
306842 นางสาว ธิดารัตน� ศรีเกตุ
306843 นางสาว แพรวพรรณ จุลอักษร
306844 นางสาว ขวัญนภา แก0วพวง
306845 นาย ธีรวัฒน� ระหาร
306846 นางสาว ธมน สุวรรณเลิศ
306847 นางสาว สุปรานี สุทธินันท�
306848 นางสาว สภาณี กาวี
306849 นางสาว ดวงพร เหลืองเถลิงพงษ�
306850 นาง สลักจิต หุตะการ
306851 นางสาว กราณ�ศินีร� เทียนจํารัส
306852 นางสาว พิมพ�พิศา แก0วอุ3นเมือง
306853 นางสาว เกร็ดดาว พรรณลี
306854 นางสาว จริยา คันธจันทร�
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306855 นางสาว สุนิศา เรืองสุวรรณ�
306856 นางสาว ฉันทนา กาเด็น
306857 นางสาว หนูคิม ศรีบุรินทร�
306858 นางสาว นิภาพร ธุระที
306859 นางสาว ธัญญาภรณ� ส3องแสงกล0า
306860 นางสาว หนึ่งฤทัย ประสิทธิธรรม
306861 นางสาว อาลิน โชติชัย
306862 นาง อภิญญา ชิตานนท�
306863 นางสาว ปาหนัน เมืองฮาม
306864 นางสาว โชติกา เกตุวิบูลย�
306865 นางสาว สลิษา พานิชผล
306866 นาง รสจริน ต้ังศิริไพบูลย�
306867 นาง เยาวดี ศรีบูพิมพา
306868 นางสาว ศิริณัชดาฐ� รักกลิ่น
306869 นางสาว ศรัญญา การสา
306870 นางสาว ขนิษฐา ไทรสงค�
306871 นางสาว อัญชลี หม่ืนชัย
306872 นางสาว อรทัย นันตะหน0อย
306873 นางสาว พัชญากรณ� บุตรโคตร
306874 นางสาว พันธ�ทิพย� ภู3ตระกูลพัฒนา
306875 นางสาว รัชนี ดีโลนงาม
306876 นางสาว กมลวัลท� มุมอ3อน
306877 นางสาว ณัฐกานท� นพคุณ
306878 นางสาว สุปราณี แสนทวีสุข
306879 นาง หอมผกา แสนเสนา
306880 นาย กษิพจน� สนิ
306881 นางสาว รัตนาภรณ� แก0วมังกรณ�
306882 นางสาว จารุวรรณ ขําฉา
306883 นางสาว ทัศนาวดี จริยานุกูล
306884 นางสาว ผกามาส ไผทพฤกษ�
306885 นางสาว นภา สีดี
306886 นางสาว วรัญธร ภิญญะวรรณ
306887 นางสาว มณฑิรา ทักขินัย
306888 นางสาว สุณานันท� เสี้ยมแหลม
306889 นางสาว นับดาว เชื้อเทศ
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306890 นางสาว เสาวณี ตือบิงหมTะ
306891 นาย จักรพรรดิ เทพมณี
306892 นางสาว สุดารัตน� เหมือนมาตย�
306893 นางสาว ป!ญจรัตน� จันทรักษา
306894 นางสาว ยุรฉัตร จอมจันทร�
306895 นางสาว พรรณิภา วิเชียรศิริ
306896 นางสาว สุดารัตน� อุดามาร
306897 นางสาว ฟารีดะห� เจะเตะ
306898 นางสาว จุฑารัตน� นามไพร
306899 นางสาว อินทหลา แสนโคตร
306900 นางสาว ยามีลTะ นะแด
306901 นางสาว กนกพรรณ ศรีเมือง
306902 นางสาว นพวรรณ เกิดม่ัน
306903 นางสาว ณัฎฐรินีย� อินทรัตน�
306904 นางสาว อนุสรา ขันเงิน
306905 นาย ธีรพงษ� ฤทธิอา
306906 นางสาว นภาพร รอดเมือง
306907 นางสาว วรรณพา อาระกุล
306908 นางสาว จันทิมา เขียวเจริญ
306909 นางสาว น้ําทิพย� ยอดราช
306910 นางสาว สมใจ แก0วยก
306911 นางสาว ปริยาภรณ� ศิริลาภ
306912 นางสาว ลลิตา ฉัตรจินดารัตน�
306913 นางสาว เนตรนภา ชื่นพงษ�
306914 นาย ธนัชกฤศ พันโกฎิ
306915 นางสาว พรทิวา เชียงแสน
306916 นาย สมพบ สิทธิจันทร�
306917 นางสาว ป!ทมวรรณ คงราศรี
306918 นางสาว สาวิตรี แก0วชนะ
306919 นางสาว เสาวณีย� บุดดีคําภา
306920 นางสาว ภาคิณี สมศรี
306921 นางสาว ศศิธร กิจเจริญสิน
306922 นางสาว อินทิวา สมณะ
306923 นางสาว ชยณัฐ บุญรัตน�
306924 นางสาว ปHยะรัตน� ไชยสิทธิ์
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306925 นาย ปริภัทร ชวนานนท�
306926 นางสาว ผกามาศ ธนะปาน
306927 นางสาว อังศุมา พรมบังเกิด
306928 นางสาว กริษฐา เกตุแก0วเก้ียง
306929 นางสาว สุวดี ศรีนาวา
306930 นาย เทพขจร ไชยสิทธิ์สร0อย
306931 นางสาว เบญจมินทร� ชัยนัด
306932 นางสาว ชนิกานต� อรอินทร�
306933 นางสาว ผุสดี จุลนีย�
306934 นางสาว นิตยา เพ็งแจ3ม
306935 นางสาว จุฑาทิพย� อ3อนชาติ
306936 นางสาว นัฐกานต� เจริญลาภ
306937 นางสาว พิชญานิน ไชยสิทธิ์
306938 นางสาว ภัศราภรณ� ศรีสุวอ
306939 นางสาว วันเพ็ญ พิศโสระ
306940 นางสาว ศลิษา ปHนใจ
306941 นาง สุภาภรณ� ศรีภา
306942 นางสาว ภัทรพร สุวรรณพงศ�
306943 นางสาว ยุพิน คนขยัน
306944 นาย ธนาวัฒน� วงค�สุวรรณ
306945 นางสาว ภรณ�ทิพย� อ3วมจุก
306946 นางสาว มินตรา สุขเกษม
306947 นางสาว มนัญญา พินกฤษณ�
306948 นางสาว กัลยกร วรสมุทรปราการ
306949 นางสาว หทัยนุช เทพนนท�กลาง
306950 นาย ธนภัทร คันธศิริ
306951 นางสาว มณฑิตา รัตนพันธ�
306952 นางสาว อมานี สะเเลเเม
306953 นางสาว ทิฆัมพร หลาวทอง
306954 นางสาว สกุณา น0อยถนอม
306955 นางสาว ปKอมปHง ทวีสุข
306956 นาง อรกัญญา ชูประดิษฐ�
306957 นางสาว สุมิตรา พาติด
306958 นางสาว สุภาภรณ� ใจตรง
306959 นางสาว สุรีย�พร เทียมสมบัติเทพ
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306960 นางสาว ดวงนภา ศรีทอง
306961 นางสาว รัชนีภรณ� ขันพลกรัง
306962 นางสาว ศุจีภรณ� สุวรรณไตรย�
306963 ว3าท่ีร0อยตรีหญิง กาญจนา จันทร�ทอง
306964 นางสาว ยุภาวัลย� พันธ�โสม
306965 นาย สักก�สีห� แสงจันทร�
306966 นางสาว ภูณิศรา ทองดี
306967 นางสาว พรรณิภา ปานดํา
306968 นาย นพวงศ� ดาวัลย�
306969 นางสาว สุนิศา งามเลิศ
306970 นางสาว มนทกานต� สังขฤกษ�
306971 นางสาว ปHยะนุช วรรณขาว
306972 นางสาว พนิจนาฎ พ3วงทอง
306973 นางสาว กรณ�ณิศา สุภาวกุล
306974 นางสาว รัชนี เหี้ยมหาญ
306975 นางสาว โรซัยนีย� ก0อเด็ม
306976 นางสาว ปาริชาติ สังข�หน3วง
306977 นาง ราตรี ขาวนวล
306978 นางสาว พิชยดา ศรีวิเศษ
306979 นางสาว อมลวรรณ นานวล
306980 นางสาว อรวดี ศรีภักดี
306981 นางสาว อภิญญา แสงวารี
306982 นางสาว ปาริสา สายยศ
306983 นางสาว พยอม ต0นพุดซา
306984 นางสาว พิชญ�ชุภา ภิรมย�เบ้ียว
306985 นางสาว ธัญชนก แสงมณี
306986 นางสาว วรรณวิภา ศิริสุทธิ์
306987 นางสาว ชนิสรา ซุยเซ็งซะ
306988 นาย ปฏิภาณ วงศมาก
306989 นาย สิทธิชัย เครือวิเศษ
306990 นางสาว สุพรรษา มาคุ0ม
306991 นางสาว หนึ่งฤทัย ภูเด3นผา
306992 นาง ปนัดดา คุณะวัฒนา
306993 นางสาว สุกัญญา เลิศสุทธิไกรศรี
306994 นาง ดารารัตน� มัชรินทร�
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306995 นางสาว เยาวนิจ วงศ�คํา
306996 นาย ภูมินันท� จํานงค�ไว
306997 นางสาว ธันยพร หนูขาว
306998 นางสาว สุกัญญา แสงป!ญญา
306999 นางสาว มณีรัตน� สิทธิวัง
307000 นางสาว ภาณุมาศ คําปาน
307001 นางสาว กาญจนา ชัยพร
307002 ว3าท่ี ร.ต.หญิง รัชฎาภรณ� ปรีกุล
307003 นางสาว สุณิษา สุภมนตรี
307004 นางสาว วารุณี แท3นมณี
307005 นางสาว ณัฏฐณิชา คชมาส
307006 นางสาว ชุติกาณจน� จันทร�ดา
307007 นางสาว สุวิมล วงค�ชื่น
307008 นางสาว อิสริยาภรณ� รักษาภักดี
307009 นางสาว นภารัตน� มูลราช
307010 นางสาว มุธิตา โลขันสา
307011 นางสาว ปาลิตา ครองสุข
307012 นางสาว จิราวรรณ ไชยชนะ
307013 นางสาว สรัญญา บุญเจือจันทร�
307014 นาย อวิรุทธ� เผ3าวิจารณ�
307015 นางสาว ณัฐธิดา แต3งวัด
307016 นางสาว กาญจนา หลงกลาง
307017 นางสาว วรางคณา อ่ินคํา
307018 นางสาว ชไมพร แสนศรี
307019 นาย รัฐศาสตร� โชคทรัพย�
307020 นางสาว กุลวดี แก0วกิริยา
307021 นางสาว ป!ทมา บูระพา
307022 นางสาว กนกวรรณ ชัชวงษ�
307023 นาง จิตติมา พรมสมบัติ
307024 นางสาว กรรณิกา กิมิฬาร�
307025 นางสาว สุจิรา เซ3งหลี่
307026 นางสาว สรัญญา บัตรศรี
307027 นางสาว พิมพ�ชนก ขะยะ
307028 นางสาว กชพร สุกรีขันธ�
307029 นาย เมธาสิทธิ์ อุณาศรี
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307030 นางสาว กนกวรรณ ไชยกาฬสินธ�
307031 นางสาว รสรินทร� ภิญญะวัย
307032 นางสาว มิรันตี ศรีพรหม
307033 นางสาว มารศรี วงค�วันดี
307034 นางสาว รสสุคนธ� วงษ�เหลา
307035 นางสาว รวิษฎา อาจนนลา
307036 นางสาว ศศิวิมล จังพล
307037 นางสาว ภัญกร เบญจะธนินทร
307038 นางสาว พรหมทอง สุทธิพงศ�
307039 นางสาว วิรากานต� วงค�ฝ!"น
307040 นาย อมฤต ผ3านเมือง
307041 นางสาว กาญจนา สารสมัคร
307042 นางสาว อรอุมา แพงวงษ�
307043 นางสาว เจนจิรา สุวรรณพิมพ�
307044 นางสาว ปฏิมา ทองหนัก
307045 นางสาว ดวงใจ ทองเนื้อห0า
307046 นางสาว นารินทร� แพงวงษ�
307047 นางสาว พรพิมล สีสินธ�
307048 นางสาว ปวีณา ชัชวาลย�
307049 นางสาว ศศิวรรณ ทองรักษ�
307050 นาย นริศ จงจิต
307051 นาย ธีรวุฒน� เฮงสวัสด์ิ
307052 นางสาว ชลธิชา วรรณสม
307053 นางสาว ฐิตินันท� แก0วดอนหัน
307054 นางสาว ศุภลักขณา ฤทธิ์ยุง
307055 นางสาว ชุติมา จันทา
307056 นางสาว ณัฏฐณิชา พงษ�ลิ้ม
307057 นาย อนันต�ชนินทร� บุญช3วง
307058 นางสาว นันท�นภัส มณีโรจน�วรกุล
307059 นาย อภิเดช ภูผาเผย
307060 นางสาว พิราวรรณ สุพรรณ
307061 นางสาว กมลวรรณ ทองเทพ
307062 นางสาว นุจรี ธรรมประดิษฐ�
307063 นางสาว พิมพ�ญดา ศิริโชติอมรกุล
307064 นาย เกรียงศักด์ิ ศรีเสาวกุล
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307065 นางสาว สุภาภรณ� กลิ่นกุหลาบ
307066 นางสาว นวรัตน� ทองประไพ
307067 นางสาว ธัชกาญจน� ยิ้มช0อย
307068 นาง อรวรรณ เจริญบุญ
307069 นางสาว พาขวัญ พิเศษ
307070 นางสาว อุมาพร มีหิริ
307071 นางสาว ศศิวิมล สมภักดี
307072 นางสาว ปHยฉัตร มูลสาร
307073 นางสาว ปวันสิริ เชื้อเทียม
307074 นางสาว พลอยไพลิน มณีรัตน�
307075 นางสาว จีระภา แก3นบุญ
307076 นางสาว ศิวลักษณ� ใจฉํ่า
307077 นางสาว สุจิตตรา ภูกองสังข�
307078 นาย ดนพล ใจสะอาด
307079 นางสาว พัทยา ชารีแก0ว
307080 นางสาว กาญจนา จันทร�สมาน
307081 นางสาว จีรวรรณ จีนปรุ
307082 นางสาว ศรัญญา แปKนด0วง
307083 นางสาว เยาวมาลย� แซ3ชั่ง
307084 นางสาว ณปภัช เคืองกระโทก
307085 นางสาว สุภัทรา พิพิธกุล
307086 นางสาว ศิริมา วิทยา
307087 นางสาว นวพร สายัณห�
307088 นาง เนตรนภา จันทะวงศ�
307089 นางสาว อิสรีย� พวงภู3
307090 นางสาว นงลักษณ� ลิลากุด
307091 นาง พรสุดา จินาไหม
307092 นางสาว ณัฐกาล คําริน
307093 นาง ศุภศิริ กล่ําผลปลูก
307094 นางสาว นันท�นภัส อาคะราช
307095 นาง ศิริรัตน� มากมี
307096 นางสาว รุจิดา ตาต๊ิบ
307097 นางสาว สุนิษา ชมเชย
307098 นางสาว ลักขณา บุตนัย
307099 นางสาว แพรวพรรณ กาญสอาด
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307100 นางสาว ภิรมย�ญา วรินทรา
307101 นางสาว นิศานาถ ใจบุญ
307102 นาง ประนอม ยอดมาลี
307103 นางสาว นวพร เกตุแพร
307104 นางสาว ปาริชาติ ชัยสุนทร
307105 นางสาว ชญาภา ศรีสวัสด์ิ
307106 นางสาว พิชยา ช3วยศรีนวล
307107 นางสาว พัทธ�ธีรา ภู3จํารูญ
307108 นางสาว ยุพา พานโมก
307109 นาย เดชา มุลิตา
307110 นางสาว สุกัญญา พลายวัน
307111 นางสาว ลลิดา สุวรรณไตรย�
307112 นางสาว พิมพ�นิภา วงค�หลอบ
307113 นางสาว ประไพ นันทะวงศ�
307114 นางสาว ณฐวร แพรอัตร�
307115 นางสาว จรรยาภรณ� แสนวัง
307116 นางสาว สฤตกมล จันทร�เจน
307117 นาง จิราภรณ� เทพปHนตา
307118 นาย ธิเบต พรมลี
307119 นางสาว ปHยวรรณ อ3อนแต0ม
307120 นางสาว สุพรรษา เหล3าสิงห�
307121 นางสาว ภิรมณ�ญา มะทะจิตต�
307122 ว3าท่ีร0อยตรีหญิง รัตนาวดี เปN"ยกาวี
307123 นางสาว ดาริณ ทศศิลา
307124 นาย จักรภพ วรเชษฐ
307125 นาย กิตติภูมิ สงครามศักด์ิ
307126 นางสาว ณัฐวรรณ บุญเกิด
307127 นางสาว กะลินทิพย� ฮกฮ้ิน
307128 นางสาว ณัฐกุล แสงภารา
307129 นางสาว ณัฐปวีณ� ขอประดิษฐ�
307130 นาง สุภาวดี สายอินทร�
307131 นางสาว ธนวรรณ ศุขวัฒนา
307132 นางสาว ประกายดาว จันทุรศ
307133 นางสาว อรกัญญา น้ํากลั่น
307134 นาง เจนจิรา โสพิมพ�
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307135 นางสาว บงกชพร ทรัพย�มา
307136 นาย ณรงค� สุวรรณทิตย�
307137 นางสาว ภวรรณตรี แสนบุญ
307138 นางสาว กรรณิกา วรรณโก
307139 นางสาว ภรณ�พรรณ เสือม่ัน
307140 นางสาว เพ็ญศิริ ขันติวงษ�
307141 นางสาว วนิดา สมบูรณ�ทรัพย�
307142 นางสาว ช3อทิพ กิจรัตนา
307143 นางสาว วรรณิสา อ่ินแก0ว
307144 นางสาว พัชนี ตุ3นภักดี
307145 นางสาว นริศรา ชิวปรีชา
307146 นางสาว กนกวรรณ ศรีเกตุ
307147 นางสาว อุรัศญา พันธะศรี
307148 นางสาว จิตราพร รูปคม
307149 นาง อรทัย พันธ�มะณี
307150 นางสาว อัญชลี ทองจรัส
307151 นางสาว สุฐิญาภร ศรีษะสมุทร
307152 นางสาว ป!ทมา บุญเจริญ
307153 นาย โชคอัษฎา สาแก0ว
307154 นางสาว ธัญญาเรศ ชื่นเกษม
307155 นางสาว กิติญา ฝ!Iงทะเล
307156 นางสาว ภาวิณี นรินยา
307157 นางสาว ยุพเรศ รัตนวรรณ�
307158 นางสาว สมนพร มูลสาร
307159 นางสาว กชพรพรรณ สินแดง
307160 นางสาว สุภัจศจี ลีละโรจน�
307161 นาย ปรัชญา ด3านสวัสด์ิ
307162 นางสาว ณภัทร บุญทา
307163 นางสาว หัฐฑวรรณ เทศนา
307164 นางสาว จิรภรณ� อนุวัฒนวงศ�
307165 นางสาว จุรีพร คงไมตรี
307166 นางสาว ฐาปนี ตันพานิชย�
307167 นางสาว สุพธิดา ใจเงิน
307168 นางสาว จรรจิรา อินธรรม
307169 นาย พลกฤษณ� ศรีบุญมี
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307170 นางสาว ลลิตา สวัสด์ิถาวร
307171 นาง กรรณิกา น0อยม่ิง
307172 นาย แกร3งกล0า อุดม
307173 นางสาว วันทนีย� เอ้ือยตะคุ
307174 นางสาว เย็นจิตร นนธิจันทร�
307175 นาย ธวัชชัย แก0วกําเนิด
307176 นางสาว ณัฐณิชา เกษม
307177 นางสาว สุภาวรรณ ขันแก0ว
307178 นางสาว ยุพาพร ฤาชา
307179 นางสาว คนัมพร พรมอ3อน
307180 นางสาว นันทวัน วัชระสีมานันท�
307181 นางสาว ภัสสร นาจะหม่ืน
307182 นางสาว เนตรนภา แต3วิลัย
307183 นางสาว ชญาณี จานวงค�
307184 นางสาว วราภรณ� แก0วกุลนะ
307185 นาย กัมพล วงศ�พิริยะกุล
307186 นางสาว ปHยะนุช คณานับ
307187 นางสาว กมลชนก แซ3จิว
307188 นางสาว นวพร วงค�ษาเนาว�
307189 นางสาว ณัฐนันณ� น้ําใจดี
307190 นางสาว นฤมล เหมพันธ�
307191 นางสาว วรรณา ตะพองมาตร
307192 นางสาว จุฑาภรณ� ควรตะขบ
307193 นางสาว นพรัตน� มังสา
307194 นางสาว วาสนา กองชัย
307195 นางสาว ปHยรัตน� ไชยถาวร
307196 นางสาว ทัศรินทร� ดํารงวรรณวงศ�
307197 นางสาว ไพลิน พุ3มเงิน
307198 นางสาว วนาลี ศรีทองปลอด
307199 นางสาว ดลพร ชาวห0วยหมาก
307200 นางสาว พัชราภรณ� อุทรักษ�
307201 นางสาว เนตรชนก อุษา
307202 นาย วสุรัตน� รุ3งเรือง
307203 นางสาว สายสุนีย� ผิวเหลือง
307204 นางสาว วิภาวี ศรีใหม3
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307205 นาย ณัฐวุฒิ ธรรมปรีชา
307206 นางสาว ยุรฉัตร ศิริเพชร
307207 นางสาว น้ําทิพย� แก0วทอด
307208 นางสาว ณัฐธิดา คาระวี
307209 นางสาว นุชดา ดอนนันชัย
307210 นางสาว ปHยวรรณ จอมมงคล
307211 นางสาว ปานรวี ถิรตานนท�
307212 นางสาว โยษิตา เท่ียงตรง
307213 นางสาว พรรณราย วงษ�แดง
307214 นางสาว มธุรส วงค�แก0ว
307215 นางสาว โสภิดา รัตนหิรัญ
307216 นางสาว สุพรรณี จันทมาส
307217 นางสาว สุรีพร อุตอามาตย�
307218 นางสาว วารุณี เจริญจิตต�
307219 นางสาว ดวงพร สุขวิสุทธิ์
307220 นางสาว นิลาวัณย� เรียนไธสง
307221 นางสาว วรรณพร ทองคํา
307222 นางสาว วนิดา กิติอาสา
307223 นาย นิพนธ� อินถา
307224 นางสาว จุฑาทิพย� ศรีพันธ�
307225 นางสาว จิราพรรณ ปานดํา
307226 นางสาว ณัฐวรา เซ็มแม0นหมัด
307227 นางสาว โรสนานีย� หมัดยง
307228 นางสาว นวพรรณ สมหมาย
307229 นางสาว วรพรรณ เขียวรูจี
307230 นางสาว นัฏฐิกา ทองเนื้อแข็ง
307231 นางสาว นกกมล แสงแก0ว
307232 นางสาว กิตติมา ปรือปรัก
307233 นางสาว ทัศนีย� ปรือปรัง
307234 นางสาว กันหา คงสุข
307235 นาย นพคุณ ห3วงทอง
307236 นางสาว อุษา สังข�สุวรรณ
307237 นางสาว อรวรรยา รุ3งทอง
307238 นางสาว กาญจนา ประเสริฐ
307239 นางสาว จิราวรรณ ชมจุมจัง
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307240 นางสาว ปวรวรรณ ปรางถาวร
307241 นาย อภิชาติ คชาอนันต�
307242 นางสาว สุพัตรา ไพหนูสี
307243 นางสาว สุเรขา ไพหนูสี
307244 นางสาว เกสรินทร� แซ3เฮง
307245 นางสาว ธิธารา รุจิพลพัฒน�
307246 นางสาว วราภรณ� คําหา
307247 นาย ชัยพิพัฒน� ฐิตปวีณ�
307248 นางสาว รัตนภรณ� นาโสก
307249 นางสาว วิลาสินี อ่ินคํา
307250 นางสาว สุทธิดา สุพร
307251 นางสาว จันจิรา กุลทนบุตร�
307252 นางสาว พัชรีวัลย� อุทจันทร�
307253 นางสาว ละออรัตน� ชาลี
307254 นางสาว อาภาพิไล นิ่มนวล
307255 นางสาว นิสา ได0พร
307256 นาย จีรวัฒน� พ3วงเอ่ียม
307257 นางสาว ศรัญญา แสงสุวรรณ
307258 นางสาว คณิณทรา รอดพิศดาร
307259 นาย ภาณุพงศ� วงศ�เจริญ
307260 นางสาว อมรรัตน� เภรีวงษ�
307261 นางสาว ชัญญาพัทธ� กําไรทอง
307262 นางสาว ชัญญารัช ป!จจะกุล
307263 นางสาว วรางกัลยา พรประสิทธาสกุล
307264 นางสาว วิภาพร สุวรรณขาว
307265 นางสาว หทัยรัตน� โชติศักด์ิ
307266 นางสาว ธัญลักษณ� เปลี่ยนเพ็ง
307267 นางสาว ภัทรวดี พันธุ
307268 นางสาว อมราวดี ไปนั้น
307269 นางสาว นุรดา กาแบ
307270 นางสาว พรพิมล บุญท0วม
307271 นางสาว ภัทรภา ช3วยบุญ
307272 นางสาว กันตยา สมทรัพย�
307273 นางสาว จิราพร หอมทรง
307274 นางสาว นันทิกา จันทรฆาฏ
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307275 นางสาว ฐิติมา พันธ�จุ0ย
307276 นางสาว รัชฎาภรณ� โนชัย
307277 นางสาว ปHยะนาถ พิบูลย�
307278 นาย นภดล จันทะล3าม
307279 นางสาว พรทิพย� อนันตพรรค
307280 นางสาว ปHยะวรรณ โสมนาค
307281 นางสาว สุธัญญา พลราษฎร�
307282 นางสาว วรรณภา ศรีชัย
307283 นาย อิทธิเดช เปลี่ยมแพร
307284 นางสาว นิภาพร จารัส
307285 นางสาว สมฤทัย ศรีอนันต�
307286 นางสาว วรัชยา ศรีศักด์ิ
307287 นางสาว ปภัสสร สิริภัทราวรรณ
307288 นางสาว ภารดี สุภักดี
307289 นาย อํานาจ ด0วงโพนแร0ง
307290 นางสาว ณัฐวดี แก0วสี่ดวง
307291 นางสาว พวงเพชร ภูงามนิล
307292 นางสาว ฐิติวรรณ มากอินทร�
307293 นางสาว ดวงสมร หนองแก0ว
307294 นางสาว อจลญา เจริญผล
307295 นางสาว รัชชิมา จุลนิล
307296 นางสาว จิราภรณ� บุญไทย
307297 นางสาว นภัสนันท� ทองคํา
307298 นางสาว ปูติลดา นามสีอุ3น
307299 ว3าท่ีร0อยตรีหญิง ธนาภรณ� ธนะโชติ
307300 นางสาว วาสนา เขียวทอง
307301 นางสาว จิรประภา รักษานาค
307302 นางสาว วิวรรณทิพย� เดชะ
307303 นางสาว สายทอง คําใสย�
307304 นางสาว ศศิพร เจียมโพธิ์
307305 นางสาว เจนจิรา เจริญภักด์ิ
307306 นาง ปรียากานต� ปรีพูล
307307 นางสาว ปนัญญา แตงอุดม
307308 นางสาว กรรณิการ� มโนโสภี
307309 นางสาว ชีวาพร ทะชัย

หน0าท่ี 209 จาก 211



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
307310 นางสาว กาญจนาภา เขตตบุรี
307311 นางสาว ศศิธร แผ3นทอง
307312 นางสาว ศิริกุล จํารัสฉาย
307313 นางสาว กรรณิการ� สุทธมาตย�
307314 นางสาว ธัญญรัตน� สมเทพ
307315 นางสาว กันต�ณยานันท� สุทธมาตย�
307316 นางสาว เกษร สมต้ัง
307317 นางสาว วาสนา กตัญ\ู
307318 นาง พิมพ�พธู แซ3ตั้น
307319 นางสาว พรระวี ไตรพัฒน�
307320 นางสาว ณัฐพร ตรีรัญเพชร
307321 นางสาว วิภาดา วรรณภพ
307322 นางสาว นวพร เลิศไกร
307323 นางสาว จุฑามาศ บุญสุนีย�
307324 นางสาว สุนิสา มังสา
307325 นางสาว ลลิตา ภาคะ
307326 นางสาว วัชรพรรณ�นัสก� สุทธาวาศ
307327 นางสาว ฐาปนันดร� หว3างพัฒน�
307328 นางสาว ณัฐกฤตา พงษ�สระพัง
307329 นางสาว ลลิดา เจียมสุขุม
307330 นาย ชโรธร ช3างสาร
307331 นางสาว นิภาพร แตะอินรัมย�
307332 นางสาว พวงแก0ว หลิมพัฒนวงศ�
307333 นางสาว ณัชชา อาบสา
307334 นางสาว พภัสสรณ� สันพะเยาว�
307335 นางสาว อันณ�ฉัตร เดโชนิธินันท�
307336 นางสาว อรทัย ขวัญทอง
307337 นางสาว วาสนา ลี้กระจ3าง
307338 นางสาว พิมพาภรณ� สันพะเยาว�
307339 นางสาว กัญญ�วรา กองประดิษฐ
307340 นาย กฤตภาส มีบุญ
307341 นางสาว กมลทิพย� เพชรเครือ
307342 นางสาว วีรญา จ0อยจีด
307343 นางสาว ธนิศา ลิมปHพันธ�
307344 นางสาว จารุวรรณ พิมพะนิตย�
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307345 นาย ศุภณัฐ สุวิมล
307346 นางสาว นรมน ปลั่งกลาง
307347 นางสาว รติกานต� นาคร0าย
307348 นางสาว อัจฉราภรณ� พรหมณี
307349 นางสาว อังคณา คงเกษม
307350 นางสาว กมลชนก แผ3นพงษ�
307351 นาย อนันต�ชัย อาภาศรีอนันต�
307352 นางสาว เจนจิรา คงเกษม
307353 นางสาว จุฑารัตน� สุทธิพงศ�ธนิต
307354 นางสาว สุวธิดา มัชฌิมวงศ�
307355 นางสาว พรรณวดี พีระวรากร
307356 นางสาว จัณจ�ศุภณัช รุจิรานุพงศ�
307357 นาย ปHยกร วัฒนจันทร�
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