
ล ำดบั รหสั ค ำน ำหนำ้ ชือ่ สกลุ หมำยเหตุ

1 5405010001 นางสาว กนกวรรณ เจรญิประโยชน์

2 5405010002 นางสาว กรรณกิา สายโสภา

3 5405010003 นางสาว กรรณกิาร์ พรมแกว้

4 5405010004 นางสาว กนัตญ์าณนิท์ กนัทา

5 5405010005 นางสาว กาญจนา เอง๊ทอง

6 5405010006 นางสาว กติตยิา อยูเ่จรญิ

7 5405010007 นางสาว กสุมุา จันทะสาร

8 5405010008 นางสาว ขวัญใจ ทับสมบัติ

9 5405010009 นางสาว จรัญญา พจิารณ์

10 5405010010 นางสาว จริา ดมอุน่ดี

11 5405010011 นางสาว จริาภรณ์ จารัตน์

12 5405010012 นางสาว จฬุาลักษ์ ศรฮีาด

13 5405010013 นาย เจษฎา ใจสวาท

14 5405010014 นางสาว ชญานนิทร์ แกว้เลือ่น

15 5405010015 นางสาว ชไมพร แสงงาม

16 5405010016 นางสาว ดษุฤดี เสารว์งษ์

17 5405010017 นางสาว ธัญลักษณ์ ขอชัย

18 5405010018 นางสาว ธารณีี สรุเนตร

19 5405010019 นางสาว นรศิรา สขุสะอาด

20 5405010020 นางสาว นุชนาถ เจรญิรักษ์

21 5405010021 นางสาว นุชสรี โนรี

22 5405010022 นางสาว บปุผา ลาแพงดี

23 5405010023 นางสาว บปุผา สงิหค์าร

24 5405010024 นางสาว พจนจ์รนิทร์ เอีย่มสะอาด

25 5405010025 นางสาว พรรณทพิย์ ค าภชิัย

26 5405010026 นางสาว พัชรี โชตกิวณชิย์

27 5405010027 นางสาว พัชรยีา เสละ

28 5405010029 นางสาว ภาวณีิ ทะประสพ

29 5405010030 นางสาว ภริมยา ค าภเูขยีว

30 5405010032 นางสาว มะลิ ซาลา

31 5405010033 นางสาว มะลวิัลย์ นพิรรัมย์

32 5405010034 นางสาว เมษา บตุรชว่ง

33 5405010035 นางสาว ยวุรี ผลไธสง

34 5405010036 นางสาว เยาวพานี บัวแกว้

35 5405010037 นางสาว รัชฎาภร พมิพเ์สน

36 5405010038 นางสาว สริวิรรณ คลองงาม

37 5405010039 นางสาว รัชดาพร โบราณประสทิธิ์

38 5405010040 นาย รัฐพงษ์ ประยรูพันธุ์

39 5405010041 นางสาว เรไร ขนัวัง

40 5405010042 นางสาว ลัดดา มอีอ่ง

41 5405010043 นาย วัชรพล มามขนุทด
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ล ำดบั รหสั ค ำน ำหนำ้ ชือ่ สกลุ หมำยเหตุ

42 5405010044 นางสาว วัชรี โชตรัิกษา

43 5405010045 นางสาว วภิาภรณ์ ราชบัวพันธ์

44 5405010046 นางสาว วมิลมาศ สมานมติร

45 5405010047 นาย วฒุชิัย ล ้าเลศิ

46 5405010048 นาย เวยีงชัย บตุรมาศ

47 5405010049 นางสาว ศรินิภา ลาปะ

48 5405010050 นางสาว สายรุง้ กจิการ

49 5405010051 นางสาว สายสนัุน บญุสรา้ง

50 5405010052 นางสาว สรินิพร ยลไชย

51 5405010053 นางสาว สชุัญญา แวน่ศลิา

52 5405010054 นางสาว สทุธาธนิี สใีส

53 5405010055 นางสาว สนุษิา ราชอาษา

54 5405010056 นาย สพัุฒน์ ภาคมฤค

55 5405010057 นางสาว สพัุตรา พลวัน

56 5405010059 นางสาว สรัุตนต์กิานต์ รัตนวชิัย

57 5405010060 นางสาว อทสิา ยงัโนนตาด

58 5405010061 นางสาว อนุธดิา เรอืงจันทร์

59 5405010062 นางสาว อมนิตา นามสวัสดิ์

60 5405010063 นางสาว อรณี เหวหว้ย

61 5405010064 นางสาว อรทัย สเุข็มมา

62 5405010065 นางสาว อายลดา อรรถวลิัย

63 5405010066 นางสาว ไอรดา ศรภีงูา

64 5405010068 นางสาว อทติา วชิัยรัมย์

65 5405010069 นางสาว วไิลวรรณ ตาเมอืง

66 5405010071 นางสาว พะยอม ผลสมภพ

67 5405010072 นางสาว สภุาพร ภมูวิัฒนากจิ

68 5405010073 นางสาว ชลธชิา พลราชม

69 5405010096 นางสาว พัชรา พรหมมา

70 5405010097 นางสาว มารสิา ไชยลังกา


