
ล ำดบั รหสั ค ำน ำหนำ้ ชือ่ สกลุ หมำยเหตุ

1 5305110001 นางสาว กรวภิา โทเรธรรม

2 5305110002 นางสาว กฤตญิา เพ็งตา

3 5305110003 นางสาว กาญจนา ลยุตัน

4 5305110004 นางสาว จันจริา แสนอบุล

5 5305110005 นางสาว จรีะวรรณ ประตกิานัง

6 5305110006 นางสาว จรัิฎญาภรณ์ เชงิสะอาด

7 5305110007 นางสาว ฉะอ า นลิสวา่ง

8 5305110008 นางสาว โชตริส จันเต

9 5305110009 นางสาว ดารณีุ รว่มรักษ์

10 5305110010 นางสาว ทัศรนิทร์ นาวารี

11 5305110011 นางสาว ธันยนันท์ ถิน่ค าบง

12 5305110013 นางสาว นพมาศ เสโส

13 5305110014 นาย นติกิร ชัยวัง

14 5305110015 นางสาว เบญจวรรณ โคตนุกลู

15 5305110016 นาย ประวทิย์ โพธสิาร

16 5305110017 นางสาว ปัทมภรณ์ นนทจันทร์

17 5305110019 นางสาว พัชรา เทอืกตาถา

18 5305110020 นางสาว พัชราภรณ์ เมอืงทม

19 5305110021 นางสาว พัฒธยิา แสงยอ้ย

20 5305110022 นางสาว รสสคุนธ์ แสงทะมาตร

21 5305110024 นางสาว วนดิา ละเมอืงใจ

22 5305110025 นางสาว วราภรณ์ จาดชนบท

23 5305110026 นางสาว วไิลรัตน์ ขาวดา

24 5305110027 นางสาว ไวยกจิ ภมูะลา

25 5305110028 นางสาว ศรสดุา วนิธมิา

26 5305110029 นางสาว สายสมร ผลภาเลศิ

27 5305110030 นางสาว สกุญัญา แดงสงัวาลย์

28 5305110031 นางสาว อภญิญา เจรญิราช

29 5305110032 นางสาว อภญิญา บญุธรรม

30 5305110033 นางสาว อรพรรณ ถานัดดี

31 5305110034 นางสาว อรพรรณ ปิยะขาม

32 5305110035 นางสาว อรอมุา เศรษฐเลศิ

33 5305110036 นางสาว อบุลวรรณ พวงแกว้

34 5305110037 นางสาว นารรัีตน์ ใจเย็น

35 5305110038 นางสาว ละอองดาว นาถาดทอง

36 5305110039 นางสาว สญัตญิา ดโีนนโพธิ์

37 5305110040 นางสาว พรพมิล กลัยา

38 5305110041 นางสาว ศภุรัตน์ นากร

39 5305110042 นางสาว สรินัินท์ ค าใบ

40 5305110043 นางสาว รตยิา พรมมงคล
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41 5305110044 นาย อนุชัย สวาทแวงควง

42 5305110046 นางสาว วราภรณ์ มามขนุทด

43 5305110047 นางสาว ทัศนยี์ สารจันทร์

44 5305110048 นางสาว กนกพร บตุะเขยีว

45 5305110050 นาย มนัสวี สงัขศ์ริ ิ

46 5305110052 นางสาว สจุติรา จติพรมมา

47 5305110053 นางสาว ชนนกิานต์ ยนตภ์เูขา

48 5305110055 นางสาว ภัศรา นวลค า

49 5305110056 นางสาว องัคณา สงัขเ์พชร

50 5305110057 นางสาว ธนาภรณ์ สระแกว้

51 5305110058 นางสาว ไอลดา แกว้โพนยอ

52 5305110059 นาย กฤษณะ ศรวีงคญ์าติ

53 5305110060 นาย ทนิกร โพธิแ์กว้

54 5305110061 นางสาว พมิพบ์ณุยากร ทนหนองแวง

55 5305110062 นางสาว สธุาสนิี วงคอ์ามาตย์

56 5305110063 นางสาว นฤมล แกน่จันทร์

57 5305110064 นางสาว ดารนิ สมมตุิ

58 5305110066 นางสาว รววีรรณ รปูเหมาะ

59 5305110067 นางสาว วรรณวลิาศ ทองสลับ

60 5305110069 นางสาว วราภรณ์ สวุรรณเพชร

61 5305110070 นางสาว ภักดิจ์ริา ศรบีญุ

62 5305110071 นางสาว พรรณธภิา แจง้ค า

63 5305110072 นางสาว กหุลาบ ชนิไธสง

64 5305110078 นางสาว เรไร ยอยรูร้อบ

65 5305110080 นางสาว จติสดุา ค ามงุคณุ

66 5305110081 นางสาว เพ็ญพักตร์ แสงเพ็ชร

67 5305110065 นางสาว อทติา วชิัยรัมย์


