
ล ำดบั รหสั ค ำน ำหนำ้ ชือ่ สกลุ หมำยเหตุ

1 5605010135 นางสาว อลษิา หามะฤทธิ์

2 5605010136 นางสาว วนดิา บญุเรอืงรอด

3 5605010137 นางสาว เกศรนิทร์ ภัคไพโรจน์

4 5605010138 นางสาว อภญิญา พรมลี

5 5605010139 นางสาว วมิาพร พลละคร

6 5605010140 นางสาว กรรณกิา ศรปีระดู่

7 5605010141 นางสาว กนกวรรณ เจรญิภมูิ

8 5605010144 นางสาว ขนษิฐา ปานอ าพันธ์

9 5605010146 นางสาว ยพุนิ ลาภศริสิกลุ

10 5605010147 นางสาว สชุาวดี ปานแปง

11 5605010148 นางสาว ผกาวรรณ เดชนธนีนท์

12 5605010149 นางสาว เพชรรัตน์ จตินาวี

13 5605010151 นางสาว มนิตรา คุม้โนนชัย

14 5605010152 นางสาว กลัยา สวา่งศรี

15 5605010154 นางสาว หนึง่ฤทัย จันทรส์ขุ

16 5605010156 นางสาว ภวูศิา ไชยค ามิง่

17 5605010157 นางสาว รสุมี แลแว

18 5605010158 นางสาว อภญิญา ขวัญดี

19 5605010159 นางสาว สมุาลี หลักบงึ

20 5605010160 นางสาว ลลภัิทร์ เกษรครบรุี

21 5605010161 นางสาว กติตนัินท์ เกษรครบรุี

22 5605010162 นางสาว กติตยา คณุสวัสดิ์

23 5605010163 นางสาว ณัฐกานต์ คฤหมาน

24 5605010164 นางสาว กนกภรณ์ ไกยฝ่าย

25 5605010165 นาย วรีวัฒน์ เสนภักดี

26 5605010166 นางสาว ลดา โพธิพ์ฑิรูย์

27 5605010168 นางสาว จันที ปรองดอง

28 5605010169 นาย ทนงศักดิ์ หนูรงิ

29 5605010170 นางสาว อรทัย สมคัรสมาน

30 5605010171 นางสาว รุง่อรณุ คดิขา้งบน

31 5605010172 นางสาว สมุนิตา วงษ์ไชย

32 5605010173 นางสาว สมุาลี บบุผาสงัข์

33 5605010174 นางสาว สปุรดีา พันทะมนต์

34 5605010175 นางสาว นติยาภรณ์ คุม้แวง
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35 5605010176 นางสาว สรินิดา ยลไชย

36 5605010177 นางสาว อยูยีะ ยามาปาแน

37 5605010178 นางสาว กติรัิตน์ หมขูาว

38 5605010181 นางสาว ณัชชา ค ามณี

39 5605010182 นางสาว ทานวิรรณ กา๋ค า

40 5605010183 นางสาว นุรฮาสาน๊ะ วงแหวน

41 5605010184 นางสาว ฐติาพร พรหมธริาช

42 5605010185 นางสาว ฐานฏณีิ พมิโพพัน

43 5605010186 นางสาว พชิญา เป็นไทย

44 5605010187 นางสาว นภาพร นุเรอืงรัมย์

45 5605010188 นางสาว ภัทราภรณ์ ศรพีลไกร

46 5605010189 นางสาว วนดิา พลเดช

47 5605010190 นางสาว สปุราณี หอมกลิน่

48 5605010191 นาย จริาวัฒน์ ลนุศรี

49 5605010192 นางสาว ฉัตฤดี ศรดีาค า

50 5605010193 นางสาว ปิยวดี สพุรม

51 5605010194 นางสาว กนกภรณ์ ถวลิถงึ

52 5605010195 นางสาว ปัทมาพร กลัยา

53 5605010196 นางสาว ปัทมา อสิายะ

54 5605010197 นางสาว ทพิกฤตา วงจันป๊อก

55 5605010198 นางสาว จันทกร พันธุค์ า

56 5605010199 นางสาว ศาตพร สยุะลังกา

57 5605010200 นางสาว เทยีนทพิย์ อว้นค า

58 5605010201 นางสาว ศรสีวุรรณ บตุรพัน

59 5605010202 นางสาว วชิชดุา พันแหนบ

60 5605010203 นางสาว วราภรณ์ โกยแกว้

61 5605010204 นางสาว เสาวลักษณ์ จันพลิา

62 5605010207 นางสาว ชภัสสกัก์ ผาวชิัยเยาว์

63 5605010208 นางสาว สภุาพร งัดสนัเทยีะ

64 5605010211 นางสาว อรอนงค์ ตันประดษิฐ

65 5605010226 นางสาว อทติยา ศรมีว่ง

66 5605010227 นาย สรุศักดิ์ ภตูาลพบ

67 5605010228 นางสาว สาลหีะห์ เจะหลง

68 5605010229 นางสาว นภาพร ทองนิม่

69 5605010230 นางสาว โสรยา ตาเยะ

70 5605010231 นางสาว ซามเีราะห์ ดอืรามะ

71 5605010234 นางสาว สพัุตรา จันทรศ์รโีคตร
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72 5605010235 นางสาว สภุาวรรณ โสดสาย

73 5605010240 นาย วาอาทติย์ ก าลังกลา้

74 5605010241 นางสาว ยพุา ปัญญาเสน

75 5605010242 นางสาว ณัฐจารวี แดงศรี

76 5605010243 นางสาว พรพรรณ บณุยเพ็ญ








