
ล ำดบั รหสั ค ำน ำหนำ้ ชือ่ สกลุ หมำยเหตุ

1 5505010003 นางสาว นุชนาฎ จงเพยีร

2 5505010006 นางสาว รจุริา แกน่จ าปา

3 5505010007 นางสาว นุชฎาภร แสงโคตร

4 5505010008 นางสาว สชุาวดี มาดจนิดา

5 5505010009 นางสาว ปัทมวรรณ แกว้สหีาบตุร

6 5505010010 นางสาว สภุาพร สโูยธา

7 5505010011 นางสาว กติตมิา คาดหมาย

8 5505010012 นางสาว ปารชิาติ บญุอนิทร์

9 5505010013 นางสาว วจิติรา วเิวก

10 5505010014 นางสาว รัชนี ตัง้ธัชทอง

11 5505010015 นางสาว ปวณีา จารศุลิป์

12 5505010016 นางสาว สทุธดิา ราชอาษา

13 5505010017 นางสาว ภาวารนิทร์ วงคไ์ชย

14 5505010018 นางสาว เพ็ญศรี มาลรัีตน์

15 5505010021 นางสาว สธุนัินท์ ทาระขจัด

16 5505010023 นางสาว พรีดา มลูสาร

17 5505010025 นางสาว ฉัตรฑรกิา ปะวะถา

18 5505010027 นางสาว พรวไิล ด าคล ้า

19 5505010093 นางสาว พนดิา สขุสะอาด

20 5505010094 นางสาว ณัฏฐณชิา ภาคมฤค

21 5505010095 นางสาว มณีรนิ มลูศรี

22 5505010097 นางสาว รัตตญา คนสวรรค์

23 5505010098 นางสาว รัตตยิา ศรเีพ็ชร

24 5505010101 นางสาว สรุยีรั์ตน์ ผัดผอ่ง

25 5505010102 นางสาว นติยา คณาพันธ์

26 5505010103 นางสาว นริาวรรณ จอมทรักษ์

27 5505010108 นางสาว อญัชัน ชาวบา้นใหม่

28 5505010109 นางสาว กสุมุา ภยูาทพิย์

29 5505010110 นางสาว นุรฮีาน ดาตู

30 5505010111 นางสาว รอฮานี เจะเด็ง

31 5505010112 นางสาว อฮิซ์นั มะตเียา๊ะ

32 5505010113 นางสาว ศโิรรัตน์ มากวลิัย

33 5505010114 นางสาว อดุมพร สทุธสิม

34 5505010115 นางสาว ณัฎชา ศรสีขุ

35 5505010117 นางสาว รัตนาภรณ์ ทลุะภาพ

36 5505010118 นางสาว ณัฐกานต์ อวยพร

37 5505010120 นางสาว เพ็ญนภา พลออ่นสา

38 5505010121 นางสาว วภิารัตน์ ประสารรส

39 5505010122 นางสาว ทพิรัตน์ เวท า

40 5505010123 นางสาว พงศธร โมรา

41 5505010124 นางสาว เสาวรส เชือ้ทอง
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42 5505010125 นางสาว พัชรี พระราจัน

43 5505010126 นางสาว ธนาภรณ์ ชัญธาวร

44 5505010129 นางสาว โสพศิ แสสะเหตุ

45 5505010130 นางสาว ธติมิา ภตูลุา

46 5505010132 นาย ยรุทติย์ โภคาเทพ

47 5505010133 นางสาว รุง่ทวิา ศรบีญุ

48 5505010134 นางสาว ชไมพร ศรชีบุรว่ง

49 5505010142 นางสาว รวสิรา หมอกโคกสงู

50 5505010143 นางสาว เมทนิี หมั่นกจิ

51 5505010144 นางสาว นติยิา พทุไทวัน

52 5505010145 นางสาว สภัุชชา ทรัพยย์นืนาน

53 5505010146 นางสาว วลิาวัลย์ จันทรแ์จง้

54 5505010147 นางสาว เบญญาภา แพงมา

55 5505010167 นางสาว ชวีรัตน์ ประทมุเกตุ

56 5505010170 นางสาว จนิตนา อน้ทนกิลุ

57 5505010197 นางสาว ขวัญจริา สดุวานชิย์

58 5505010257 นางสาว ขวัญกนก ช านาญ

59 5505010259 นางสาว จจริาภา ไปน่ัน

60 5505010260 นางสาว จฑุามาส มะกลุ

61 5505010261 นางสาว จฬุาลักษณ์ ถาวรผล

62 5505010262 นางสาว ฐานมาศ บญุโชติ

63 5505010263 นางสาว อรพรรณ สงิหส์ดม

64 5505010264 นางสาว ทพิยว์ารี ภทูองบอ่

65 5505010265 นางสาว ทภิาพร โพธิศ์รี

66 5505010266 นางสาว อนสิา ภามี

67 5505010267 นาย นัฐวฒุิ สขีอน

68 5505010268 นาย นันทวฒุิ จติสม

69 5505010269 นางสาว นติยา ศาลางาม

70 5505010270 นางสาว นมิติ จา่พรรณนา

71 5505010271 นางสาว ปฏภิาณ ฉายรัศมี

72 5505010272 นางสาว ประนดิา นาราษฎร์

73 5505010273 นางสาว พาวกิร ทอนเสาร์

74 5505010274 นางสาว ปวณีา พมิพเ์พ็ง

75 5505010275 นางสาว อญัธกิา ค างาม

76 5505010276 นางสาว พรทวิา บตุรลา

77 5505010277 นางสาว พรรณวดี กามาพร

78 5505010278 นางสาว พรรทวิา ไชยบท

79 5505010279 นางสาว พยิดา กลางนา

80 5505010280 นางสาว พมิพช์นก แกว้พระสนุา

81 5505010281 นางสาว ภาวณีิ ยีโ่หนด

82 5505010282 นางสาว มลวิัลย์ สวา่งวงศ์

83 5505010283 นางสาว มลศิา ถาหลา้

84 5505010285 นางสาว รสรนิทร์ แสงสง

85 5505010286 นางสาว วนดิา ใสยลาด

86 5505010287 นางสาว วรนิธร อนิทองชู

87 5505010289 นางสาว วยิดา โมคศริิ

88 5505010290 นางสาว ศศธิร มคัคะรม

89 5505010291 นางสาว ศวิพร ทองประเสรฐิ
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90 5505010292 นางสาว ศภุลักษณ์ วรรณชรา

91 5505010293 นางสาว สกุญัญา มะโฮง

92 5505010294 นางสาว สปุราณี ประสมศรี

93 5505010295 นางสาว สพัุตรา แกว้ค า

94 5505010296 นางสาว สภุาภรณ์ บตุรจันทร์

95 5505010297 นางสาว สภุาวดี สาโพนทัน

96 5505010298 นางสาว หทัยทพิย์ ตาระบัตร

97 5505010299 นางสาว อโณทัย ไหมวันทา

98 5505010300 นางสาว อนุธดิา มาสวีัน

99 5505010302 นางสาว อรพรรณ สโีนรักษ์

100 5505010303 นางสาว อรวรรณ กะลาม

101 5505010304 นางสาว อรอมุา เจนจบ

102 5505010305 นางสาว อรอมุา ศรคี ามว้น

103 5505010306 นางสาว อมัพร มากมลู

104 5505010307 นางสาว ศรณิญา บัววชิัย

105 5505010308 นางสาว สากลุ ชาญณรงค์


