
รหัส ช่ือ นามสกลุ 

570001 ชมพนุูช ดีจ๋ิว 

570002 ณฐพร ฝึกฝน 

570003 พรพนา ภูนอ้ย 

570004 ธิดารัตน์ ชา้งปัด 

570005 สุจิตรา ภิรมยรั์กษ ์

570006 ชุรีวรรณ ติดมา 

570007 สุุชาดา กะเครือ 

570008 รุ่งทิพย ์บชูา 

570009 ชญาพิชญ ์พวงมาลยั 

570010 กลัพนา ปานเดย ์

570011 อารีฟ แปเฮาะอีเล 

570012 ปุญญาภา เชิดแสงแกว้ 

570013 อทิตยา แกว้มี 

570014 ศศิวิมล ศรีพรหม 

570015 หรรษา เศรษฐภาคิน 

570016 อานีซะห์ สาเฮาะ 

570017 เสาวลกัษณ์ แซ่ขอ 

570018 ขนิษฐา สุรินทอง 

570019 เนติมา เนรัญชร 

570020 ชนาภา อภิวงษา 

570021 อาจารีย ์ลาภอาํไพวงษ ์

570022 ปารียา แซะลาํมา 

570023 สุุดารัตน ์ศรีวิชยั 

570024 นูร์ไอนี จาเงาะ 

570025 ชชัรีย ์วงษศ์รีแกว้ 

570026 ยวุรา แวหะมะ 

570027 สุภตัตรา โพธ์ินาแค 

570028 สุภา บุดดา 

570029 จริยา ทองคาํ 



570030 รัตโนบล นีระมนต ์

570031 กิตบดินท ์ทองดวง 

570032 ชารีฟ สะมะแอ 

570033 ธญัญรัตน ์ศิริสวสัด์ิ 

570034 ปวีณา วงศรุ่์งโรจน ์

570035 ศิรินทิพย ์อาํลอย 

570036 มณเฑียร บุญนาค 

570037 รุ่งนภา คงเพง็ 

570038 อรนุช ยศทะราช 

570039 นริศรา โสะนุย้ 

570040 ธีรสิทธ์ิ สุขเสียง 

570041 ลดัดาวลัย ์ดาทองงอน 

570042 กนัธิมา ภูมิโยชน ์

570043 สุกญัญารัตน ์ตุ่นมี 

570044 ทิวาพร ถมปัทม ์

570045 เหมรัศม์ิ เจริญรัมย ์

570046 วิชชาพร บรรจมาตย ์

570047 อารีรัตน์ ตุ่นภกัดี 

570048 นิศิฎฐา ดูมา 

570049 พราวพรรณ ปุกคาํ 

570050 องัศุมาลิน ฟักเขียว 

570051 สุธินี อเนกศุภพล 

570052 กลุรัตน์ พฤกษเ์มธากลุ 

570053 วรัญญา หาญเสนา 

570054 รุ้งเพชร พนัธุ์โต 

570055 รัตนมณี รุ่งเรือง 

570056 ธนากร บญุดี 

570057 ปิยาภรณ์ มาพว่ง 

570058 หทยัชนก ไทยดาํรงค ์

570059 สิริญลภสั ธนนัทธ์นพงศ ์



570060 ณฐอร อินธนู 

570061 นฤมล นนัตาเวยีง 

570062 จนัทิมา พงศศ์รีศภุกร 

570063 อภิญญา แสงเพชร 

570064 เมวิกา เงาะเศษ 

570065 ประทานพร หอวิจิตร 

570066 สราลี ฐานบาํรุง 

570067 สุุริศา ศรีประพจน ์

570068 อรวรรณ บริสุทธ์ิ 

570069 ภรภคั พฒัเพง็ 

570070 ศิริรัตน ์สุขเพง็ 

570071 สิริมา วงษพ์ล 

570072 นูรยหีนั มะแซ 

570073 กมลชนก สุขาทอน 

570074 รุ่งทิพย ์กระจาย 

570075 วิชุดา ชยัสุวรรณ 

570076 กญัญาภทัร นอ้ยใย 

570077 ภาณุมาส พทุธชาติ 

570078 กนิษฐา นอ้ยผา 

570079 ณฏัฐนนัท ์รัตนาจารย ์

570080 ณฐัสุดา รัตนบรีุ 

570081 สุพตัรา สุขสาลี 

570082 ณฏัฐนนัทน์ วงศไ์ชย 

570083 สุทธินี สุภากาศ 

570084 ฐิติมา แยม้ชยั 

570085 นพเกา้ วงษศิ์ลป์ 

570086 อุบล แกว้คาํ 

570087 อาลาตรี เล๊าะม๊ะ 

570088 อจัฉรา เรียบร้อย 

570089 ภริดา ทนุพนัธุ ์



570090 ณฐัฐา ศุภเวชกรกิจ 

570091 เมวิกา ปิงวงั 

570092 อภิญญา ใจหลา้ 

570093 ปภินดา จตุรวฒันะ 

570094 เบญจพร จาํปาทอง 

570095 จิราวรรณ จนัทร์ต๊ะยศ 

570096 สโรชา สัจจา 

570097 ธีรพร พุม่พนัธุ์ 

570098 ศรีสุวรรณ นพรัตน ์

570099 ชลิตา สุขประเสริฐ 

570100 อรวินท ์พุม่เขม็ 

570101 ยลภทัร ภูร่ะหงษ ์

570102 เมธาวี อินต๊ะวงั 

570103 อภิญญา วรบุตร 

570104 นงลกัษณ์ ไชยบุตร 

570105 สุริยะ อนนัตว์ิไล 

570106 รพีพรรณ ทุเสนะ 

570107 นวพล ประสิทธิเมตต ์

570108 กิตติภคั พลศรีลา 

570109 สุชาดา ปัญญาเอย้ 

570110 ภทัรพร จนัทร์ทอง 

570111 เบญจมาศ เปียงใจ 

570112 รุจ ศิริวรรณ 

570113 กนกทิพย ์อคัจร 

570114 พรปวีณ์ เอ่ียมมาธุสร 

570115 เฉลิมรัตน์ นนัปา 

570116 ณฐัพล สายบญุมี 

570117 ปาหนนั ฟักเขียว 

570118 มาลาตี แวหามะ 

570119 ดอกออ้ คงวิเชียร 



570120 พิมพใ์จ หีตสนัเทียะ 

570121 ปภาดา มหทัธนะประดิษฐ ์

570122 ทวีศกัด์ิ ชนะวงศากลุ 

570123 กวิสรา ตะนะสอน 

570124 นาถฤดี ปอสิงห์ 

570125 ศรายทุธ ชยัคาํหลา้ 

570126 อิสราภรณ์ ชากนั 

570127 นิลาวลัย ์เดชอุดม 

570128 สิทธิศกัด์ิ มิตรพฒัน ์

570129 หน่ึงฤทยั จริตพนัธ ์

570130 อสัมะ สาอ ุ

570131 สาธิตา สิริบาํรุงเมือง 

570132 สุรัชวดี ชูสงดาํ 

570133 ตสันีม โตะโยะ 

570134 จเร ซุย้วงคษ์า 

570135 สุนทรี ปงกองแกว้ 

570136 นวลธิณี เขียวบวั 

570137 เอมอร รัตน์ทอง 

570138 ศิวาภรณ์ พรมส้มซ่า 

570139 จุฑามณี สายยดื 

570140 ศรัญญา คงมนสั 

570141 สุดาพร เป๊ะหุม 

570142 ปานรว ีคาํเอก 

570143 เกศสุดา ศรอินทร์ 

570144 องัสินี กะการดี 

570145 กมลพร ออ่นศรีระ 

570146 รัตนากร อรุณกิจ 

570147 มณฑิกานต ์สุขสุภกัด์ิ 

570148 ภสัสร ศตสังวตัสรกลุ 

570149 พิมพช์นก นพคุณ 



570150 ภาคภูมิ พิพฒันบ์รรจง 

570151 ชญานิศ เรือนเด่ือ 

570152 ธนิชา อินสอน 

570153 ปาณิสรา ก๋าลายศ 

570154 ฐิติกร จนัทาทร 

570155 ชุลีพร พิมพล์ดัดา 

570156 กชัฒิมา ม่วงศรี 

570157 ณ ภทัร วานิชรักษ ์

570158 พชัรินทร์ ศรีบุตร 

570159 นิยาพร นาคคาํ 

570160 จินทิพย ์รักษารักษ ์

570161 ช่ืนนภา ก่ิงสละ 

570162 ธิดารัตน์ ตอพล 

570163 วิไลวรรณ เหลาประเสริฐ 

570164 กรภทัร์ บุตรศรี 

570165 ตติยา เพง็ชยั 

570166 จนัทร์จิรา อรุณรัตน ์

570167 หน่ึงฤทยั อินประเสริฐ 

570168 ศิริลกัษณ์ วงศแ์กว้เขียว 

570169 อซัร่ีย ์สาแม 

570170 กฤติญา จนัทร์งาม 

570171 ณฐัวฒิุ เข่ือนเพชร 

570172 นิตยาภรณ์ พรมเกษา 

570173 ธนาพร เยน็ใจ 

570174 ปวีณา ถว้ยทอง 

570175 ศิรินนัท ์ทองชํ้า 

570176 กญัญารัตน์ กนัยวม 

570177 กลุวนีย ์อินทร์แกว้ 

570178 กรวรรณ ภทัรามรุต 

570179 สุชาดา เกษมณี 



570180 รุ่งทิวา เยยีดยดั 

570181 นิษฐารัตน์ อิสรภาค 

570182 ชนิดา แกว้เถาว ์

570183 จิดาภา ฤทธ์ิสาคร 

570184 สุทธิภา อินทรีสงัวร 

570185 ทนงชยั อนุปิม 

570186 กิติยา เกตุสุวรรณ์ 

570187 วนัวิสาข ์ทองดอนเอ 

570188 เสาวลกัษณ์ ทิพยช์ะ 

570189 เมริกา นาริยะ 

570190 อธิคม ตุย้ขม 

570191 หทยัชนก บุญเกิด 

570192 บงกช ศรีกฤตยาวฒัน ์

570193 อมรา วรรณพิรุณ 

570194 สุภาชิณี สุจิต 

570195 วิสุทธิดา แสงจนัทร์ 

570196 ทิพาภรย ์โลยสูงเนิน 

570197 ดวงพร เดชผล 

570198 พณณกร จนันาวนั 

570199 ณฐักลุ ทลูแกว้ 

570200 ชุตินนัทน ์ต๋ิวตระกลู 

570201 นิสากรณ์ อินทะลา 

570202 ลีลาวดี ยนัตรี 

570203 มฌันิภา ธุระดี 

570204 สุจิตรา ใจใหญ ่

570205 สุมาลี ร่มเยน็ 

570206 อภิญญา ไมโคกสูง 

570207 อภิญญา สมบูรณ์ 

570208 รชตะ ตนัติวงคส์กลุ 

570209 เบญจมาศ หาญโงน 



570210 โสภาวรรณ ฟเูช้ือ 

570211 สุมิตตา ชยับุญเมือง 

570212 กนกวรรณ วงศจ์ตัุรภชุ 

570213 วรรณนภสั สิทธิโชคสกลุชยั 

570214 ศุภลกัษณ์ ศิริโสม 

570215 อภิวฒัน์ ชูรัตน ์

570216 อุไรวรรณ วทิยาสุทธิเกษม 

570217 สุพตัรา เนืองเสน 

570218 สิตานนัท ์สูงพล 

570219 ปวีณา ไชยรักษ ์

570220 ประภาพร มูลบรรจบ 

570221 ปรียาภรณ์ ทองดี 

570222 อมรรัตน์ เปียทอง 

570223 ดาํรงคศ์กัด์ิ ฮึกหาญ 

570224 สุคณวรชญ ์อยูป่ระเสริฐ 

570225 จรรยา คุณารูป 

570226 ทิพานนัท ์กนัภยั 

570227 ปณฏัฐา ตนัติฉนัทการุญ 

570228 สัญชยั แกว้วิเชียร 

570229 จุฑารัตน์ ศรีอาจ 

570230 ชนัลิกา ไชยชมภ ู

570231 ยวุดี นรศรี 

570232 ณิชมน เอกนาม 

570233 กานตพิ์ชชา แกว้ช่วย 

570234 วิจิตรา ศิริสงัขก์ลุ 

570235 จนัทร์สุภางค ์จนัทร์ลอม 

570236 รัตติยา นอ้ยหลา้ 

570237 องัคณา สุริยะ 

570238 วิลยัภรณ์ ไชยภกัดี 

570239 รัตนาวดี ยิง่เสมอ 



570240 มลัลิกา ภิรมยบ์ุญ 

570241 มธุชา แจ่มเลก็ 

570242 ฤดีชนก ตั้งสุขสันต ์

570243 สร้อยทิพย ์พานไทย 

570244 ศิรินนัท ์คงประโคน 

570245 ประกายทิพย ์จนัทร์แกว้ 

570246 ขวญัหทยั ไชยอกัษร 

570247 ปาริศา วงศว์ภิาว ี

570248 ธีระปภา ลือชา 

570249 วรุณกาญจน์ บานเยน็ 

570250 กญัญารัตน์ เกียรติวานิช 

570251 ศิราณี ไชยพฒุ 

570252 วฒิุพงษ ์บวัจนัทร์ 

570253 สมชาย กาํธรเดชะ 

570254 เสาวลกัษณ์ อปุสอด 

570255 พรรณิษา อายยุนื 

570256 สุภาพร เก้ือเดช 

570257 สุดารัตน ์ไชยแรง 

570258 อุกฤษฏ ์ทองสันทดั 

570259 รุ่งนภา แดงประเทศ 

570260 เสฏฐวฒิุ ศรีคลอ้ 

570261 โศรยา ปวนมูล 

570262 นูรีดา มะแซ 

570263 สุภสัสรณ์ คชภูมิ 

570264 จุฑาทิพย ์ชูรัตน ์

570265 อารยา คงบุญ 

570266 ศุภลกัษณ์ แก่นนาคาํ 

570267 สุธาสินี คณฑา 

570268 อาภรณ์ ทรวงดอน 

570269 พึงฤทยั ใจฟ ู



570270 นิฮนัเซ็น บากาอาลี 

570271 สุชาดา แกว้เขม้ 

570272 ปนดัดา นนัทดี์ 

570273 ณฎัฐป์วจัน์ แฟวนหลอ่ 

570274 นิธิรัตน ์แสงมีศรี 

570275 สิริรัตน์ จนัทวรรณ 

570276 ฤดีรัตน ์เจริญลาภ 

570277 สุดารัตน ์อาจหว้ยแกว้ 

570278 จุฑามาศ สิงห์คาน 

570279 ณภทัร บุญช่วย 

570280 ชนาภา สุขใหญ ่

570281 แวววรา สกลูนยั 

570282 วรรณทิพย ์หงษาวงษ ์

570283 ภคัพิมพ ์บุญประเสริฐ 

570284 นฤมล นนทศิ์ลา 

570285 ณริศษา ศรีสมบูรณ์ 

570286 สร้อยทิพย ์บุตรดีหงษ ์

570287 สุรเดช วงศก์า 

570288 วิลาสิณี ศรีตะวนั 

570289 วิทยา ธนวชิรา 

570290 ขวญัดาว เณรนอ้ย 

570291 ณฐัพงษ ์คงจุย้ 

570292 ณคภร ศณรุ่งเพชร 

570293 ลิษา แสงแกว้ 

570294 อณัณ์ จิรเจริญพนัธ ์

570295 สุมณัฑนา สอนพลงาม 

570296 ภาณุมาตร์ จนัทร์แกว้ 

570297 ศุภิสรา แซ่เตีย 

570298 ภูพงค ์บุญเลิศ 

570299 ศุภานนั สืบกินร 



570300 ชญาพศั นพรัตน ์

570301 เกษศิรินทร์ เวชกามา 

570302 มยรีุ ศรีโคตา 

570303 ธิดารัตน์ แกว้สะโร 

570304 พรพิมล เทพสุทธ์ิ 

570305 ณฐัฐิญา คุม้ภยัวิวธัน ์

570306 สุดารัตน ์สงวนไทย 

570307 ดวงสุดา เจือจนัทร์ 

570308 วรรณิศา สงัขก์ลู 

570309 ภารดี อุณาศรี 

570310 นภาพร วงคไ์ชยา 

570311 ประเวศ พรมชาติ 

570312 ภาสพร ปลดัศรีช่วย 

570313 กฤตินี รอดเสถียร 

570314 อมัพิกา เปรียบยิง่ 

570315 มาริตา ยาพระจนัทร์ 

570316 ชุติกา ถ ํ้าเสือ 

570317 ปรีดา บูนาํ 

570318 อรอุมา เดชอรัญ 

570319 สาวิณี เอ่ียมทบัทิม 

570320 จินตรา สุภาพนัธ ์

570321 กรวรรณ สุวรรณชยัรบ 

570322 ปุณยนุช ใจคาํวงั 

570323 สุภาภรณ์ วงัคาม 

570324 ณฐัวลี ใจกนัทา 

570325 นูซีตา การิง 

570326 อภิญญา บรรจง 

570327 ฤทยัประจกัษ ์กอหาญ 

570328 สุพตัรา ผาลารักษ ์

570329 ชมพนุูท ไตรสรณะศาสตร์ 



570330 สุฟานด้ี เจ๊ะบ่าว 

570331 แป้ง บษุรานนัท ์

570332 วนิดา ทาตนั 

570333 ก่ิงลดัฎา หนูนิช 

570334 กนกวรรณ มีแสงเงิน 

570335 ศรัณย ์เหล่าเพชรสกลุชยั 

570336 เทิดขวญั วรลกัษณ์ภกัดี 

570337 พิงคช์าย หาญวชิระ 

570338 นุชนารถ ไชยเดช 

570339 ปวีณา หวลจิตร 

570340 สุธาสินี รมณียพิ์กลุ 

570341 วลีรัตน ์นนัทเอกพงศ ์

570342 ช่ืนพกัตร์ สาลีสิงห์ 

570343 สุกิจ ขนัสมบติั 

570344 ปรานอม แกว้แกมทอง 

570345 สุวฒันา ปัญญาวนั 

570346 ฌาณนพฒัน์ นาคะพงศพ์านิช 

570347 อารดา ไชยมูล 

570348 กนกวรรณ แสนอุ่น 

570349 จินดาพร ยิม้ดี 

570350 ทิพยธิ์ดา ปาสาจนัทร์ 

570351 สราวธุ บรรบุผา 

570352 อภิวฒัน์ ศิริโชติ 

570353 ณฐัวรรณ พนัธง์าม 

570354 จุรีภรณ์ แกว้จนัดา 

570355 อภิญญา แสนมาโนช 

570356 พชัรี ศิริจนัทร์ 

570357 วิไพลิน แสนโคตร 

570358 วราพร แคลว้ศึก 

570359 ศิริพร ผดุงสาร 



570360 กมลทิพย ์เพง็ยิง่ 

570361 อมรรัตน์ มีจินดา 

570362 ธนิดา บญุเลิศ 

570363 ปริศนา วิริโยฬาร 

570364 ณฐัชยาน ์จาํปาศรี 

570365 ชาลินี สีสังข ์

570366 ปิยะนุช ผายตากแดด 

570367 สาวิตรี คาํลอย 

570368 ฐิตารีย ์ดีล้ี 

570369 อิศรา สุขใจ 

570370 อุทยัวรรณ กาเพง็ 

570371 ประนารัตน ์แสนวเิศษ 

570372 อริษา ไชยวารี 

570373 ณฐัปภสัร์ เกิดทิน 

570374 วิทย ์โคธีรานุรักษ ์

570375 ศุภมาศ จนัทร์ศิริ 

570376 สิริพชัญ ์อนนัทนุพงศ ์

570377 ภทัรา อยุยะพฒัน์ 

570378 วิชุลี วฒันธ์นาวิทยก์ลุ 

570379 กรรวี เอ้ือเจริญศรี 

570380 พีรดา สันติสุขถาวร 

570381 ณิชชา จตรุสานนท ์

570382 กานตธี์รา แกว้เรือง 

570383 ณฐัภคั ธรรมสุวรรณ์ 

570384 ขวญัหทยั จิตรวฒันศิริกลุ 

570385 สิตางศุ ์จิตตภิรมย ์

570386 ปัทมาพร เสาร์เจริญ 

570387 รัตนาวดี กลอ่มเกล้ียง 

570388 กฤษยมน ปิยะกลุ 

570389 ณฐัยาภรณ์ อภยัใจ 



570390 ภทัราวรินทร์ สายวาริน 

570391 จิราพชัร อินใจ 

570392 ธญัสญา ไชยทนง 

570393 พชัรีรัชต ์เช้ือขาํ 

570394 วิสนีย ์คาํพิทกัษ ์

570395 นิรภา วิลาวรรณ 

570396 ปริฉตัร ทองกํ่า 

570397 ภทัรพร บญุเมธี 

570398 เสาวลกัษณ์ สันโดษ 

570399 ชมพนุูช ชะโนวรรณะ 

570400 พชัรินทร์ ลือประเสริฐ 

570401 นฏัฐิกา จนัทร์วิไล 

570402 นิษฐญ์าฎา วราเศรษฐพงศ ์

570403 นิรันดร์ พกุยอด 

570404 ภทัรรัตน์ ปรัชญาพนัธ ์

570405 มยรีุ ศรีวิราช 

570406 รณชยั วงคร์าษฎร์ 

570407 พงศกร คณาเอกวชิภรณ์ 

570408 ภาณุภทัร โสภณวฒันาชยั 

570409 นภสัวรรณ บุญมาภิ 

570410 พฒัน์สิญา กลา้ณรงค ์

570411 คงพฒัน ์เคา้อน้ 

570412 เสาวลกัษณ์ สงัขภ์าษี 

570413 อญัชิสา เปรมทรัพยท์ว ี

570414 นิตยา ขวญัใจ (เกล้ียงไธสง) 

570415 พชัรี ขติัปัญญา 

570416 กิติยา ปานแผน่ 

570417 สุดหทยั มโนปา 

570418 นิศารัตน์ ใจดี 

570419 ภูวนตัถ ์หมูกอ้น 



570420 วารุณี เรือนสุภา 

570421 สุริยา ผลประเสริฐ 

570422 พวงผกา สิงห์ชยั 

570423 กาญจนา สิงห์คาํ 

570424 จิราวรรณ ไชยวฒิุ 

570425 ทศันีย ์มหทัธนโรจน์กิจ 

570426 ทิพยอ์นงค ์เท่ียงตรง 

570427 ธนานนัต ์ปัญญา 

570428 นงลกัษณ์ เชิงเร็ว 

570429 พรรษชล ภทัรกลุพงษ ์

570430 วราภรณ์ จ๊ะโด 

570431 วิภาดา ฉตัรพนัธ ์

570432 วิเชียร วงคย์งั 

570433 ศิรประภา สูงศกัด์ิ 

570434 สุดา ไทยใหม่ 

570435 อนุสรา จงถาวรกลุ 

570436 ชเอมทิพย ์ทิจินะ 

570437 ดวงใจ แซ่เตียว 

570438 บุณยนุช สนัภูวรรณ 

570439 ภาวิณี ฉายศรี 

570440 อญัรัตน์ คาํนึงเนตร 

570441 ก่ิงกาญจน์ จินดาโชติ 

570442 ณชัชา หมดทุกข ์

570443 กลุฐิณี กล่ินพลู 

570444 จิดาภา มกรมณี 

570445 จีราภรณ์ มุขแจง้ 

570446 กรกมล เผา่เคร่ือง 

570447 สุพตัรา กระแสสัตย ์

570448 สิรินาถ นะตา 

570449 Tribikram Thapa 



570450 ณฐัชยา บรูณ์สม 

570451 ปนดัดา ช่ืนสิริสุนทร 

570452 ประภาวรินทร์ สุทธิแสงจนัทร์ 

570453 ก่ิงกาญจน์ ศรีระดา 

570454 จิราวรรณ วงศเ์พชรศรี 

570455 ศิระภสั ตั้งพาณิชการกลุ 

570456 อภิเชษฐ ์คชสงคราม 

570457 พิชญาภา ปานะดิษฐ ์

570458 วนัฉตัร นพตลุง 

570459 อจัฉราพร เกตชีุพ 

570460 นฤมล ธนเกียรติวงศ ์

570461 กลัยากร ภกัดีผล 

570462 ปานนิภา ยศกณุา 

570463 วรรณวษิา เจริญจิต 

570464 ศุภร อินทร์หา้งหวา้ 

570465 สมลกัษณ์ ทิพจกัร์ 

570466 วรรณภา ยศเฮือง 

570467 เสาวภา เทพยากร 

570468 ผดุงขวญั บุญชาลี 

570469 พนัทิวา แสนสุข 

570470 สุภาวิดา เกตุรักษา 

570471 รินดา ปุริเส 

570472 ภทัรวดี สมกาํลงั 

570473 คทัลียา ไชยบริุนทร์ 

570474 โสภิดา โพธ์ิคาํ 

570475 ฐติัมา พลคณิต 

570476 ม่ิงกมล วงศกิ์จมโนชยั 

570477 นนัทนิตย ์จิตหนกัแน่น 

570478 สุวิมล วฒันกิตติศาสตร์ 

570479 อรไท รักไทย 



570480 เกษราพร ดงนอ้ย 

570481 พรพิรุณ ราชวงคเ์มือง 

570482 ไปรมา ศิลายศ 

570483 ศิรินนัท ์สืบสาํราญ 

570484 อารีรักษ ์ดว้งหม่ืนไวย ์

570485 ภกัขภค เหล่าเจริญสกลุ 

570486 สมพร ผดัแกว้ 

570487 สุภคั เนตรบุษราคาํ 

570488 พนิตา แกว้พรมเจริญ 

570489 วรรณาภรณ์ ปักโคทานงั 

570490 ศิริพร ใบกหุลาบ 

570491 สุภาพร นามพทุธา 

570492 อุทยัวรรณ ศภุดิษฐ ์

570493 รณยทุธ เสนาช่วย 

570494 ศราวฒิุ คงหลงั 

570495 อนุสรา ขะมิโดย 

570496 บณัฑิต ช่วยเจริญสุข 

570497 ธีระพชัร ส่งโสม 

570498 ธนากร ทา้วกลัยา 

570499 ปิยะนุช เรืองศรีมัน่ 

570500 ยพุา ผดุงพล 

570501 กาญจนา ชิณวธุ 

570502 วรรณิภา สุภศร 

570503 ธาริณี รจนะ 

570504 ลคัณา ค่าเจริญ 

570505 อจัฉรา นาคสิงห์ 

570506 นํ้าทิพย ์สมพลวฒันา 

570507 ณิชารีย ์แผนกลุ 

570508 ณรงคเ์ดช สุวรรณรัศมี 

570509 นิยาภรณ์ อินกรูด 



570510 สาวิตรี ชาวโพธ์ิสระ 

570511 วริญณฏัฐ ์วงคจิ์นดา 

570512 จุฑามาศ ลุนบง 

570513 ธนชัญา บุญธนภาคย ์

570514 ธารทิพย ์ชุ่มใจ 

570515 นํ้าฝน จารุจิตร 

570516 พรพรรณ เปรมปรี 

570517 วิลาวรรณ สิงจอน 

570518 จารุวรรณ ถุงออด(พิมโกทา) 

570519 สายฝน ชูหม่ืนไวย ์

570520 จิรนนัท ์นวลศรี 

570521 อญัชลี แจ่มรัตน ์

570522 ศิรญา เหลืองออ่น(ศรีส่อง) 

570523 ธญัชนญัลกัษณ์ พรมวิหาร 

570524 นิศานตนิ์ษฐ ์เกตุมีชยั 

570525 สุธาสินี ลิ้มธารณามยั 

570526 ชนารัตน ์แสงสวา่ง 

570527 นิศาชล ไชยเสนา 

570528 มยรีุ แกว้แสน 

570529 กญัญามาศ แกว้ผวิอาจ 

570530 ตรึงตา การะเนตร 

570531 สาริมา รัตนบรีุ 

570532 สุธิดา แสงออ่น 

570533 นทัภาพร เจริญผล 

570534 ภคัวลญัชญ ์ทองประเสริฐ 

570535 จินตหรา มีจนัทร์ 

570536 พรทิพา ศรีษะธร 

570537 อญัชลี เพาะพนู 

 


