
ล ำดบั รหสั ค ำน ำหนำ้ ชือ่ สกลุ หมำยเหตุ

1 5705010028 นางสาว สพุฤดี สมิมา

2 5705010050 นางสาว พาวณีิ วันดี

3 5705010051 นางสาว ศริลิักษณ์ จา้วสนัเที๊ยะ

4 5705010052 นาย ไชยา จันพพัิฒน์

5 5705010053 นางสาว ฐดิามาศ พงษ์แดง

6 5705010054 นางสาว จรญิา เทยีนบตุร

7 5705010055 นางสาว ประภาศริิ พวงเพชร

8 5705010056 นางสาว วรรณศิา ดอนเจดยี์

9 5705010057 นางสาว กรรณกิารร์ แสงฉวี

10 5705010058 นางสาว ภัทราภรณ์ ตัง้จติ

11 5705010059 นางสาว การะเกด สวัสดิผ์ล

12 5705010060 นางสาว อฐัภญิญา ตะรนัินท์

13 5705010061 นางสาว รัชนก บรูวัฒน์

14 5705010062 นางสาว นันทยิา ถิน่กอ้ง

15 5705010063 นางสาว ดาราวดี สอนสภุาพ

16 5705010064 นางสาว นัจศมิา ฮโีหนด

17 5705010065 นางสาว กรรณกิารร์ ใจแกว้ทิ

18 5705010066 นางสาว จันจริา แกว้เถาว์

19 5705010067 นางสาว วภิาดา รวโีชค

20 5705010068 นางสาว อารยา ด ารงพนาเกยีรติ

21 5705010069 นางสาว นภัสสร แดนไทยสขุสนัต์

22 5705010070 นางสาว กญัญารัตน์ โพธิศ์รี

23 5705010071 นางสาว ญาตมิา พลพวก

24 5705010072 นางสาว วไิลวรรณ ธรรมมา

25 5705010073 นางสาว ณัชชา กองแกว้

26 5705010074 นางสาว ศภุานชิ พนติพร

27 5705010075 นางสาว ผกามาศ ใจตา

28 5705010076 นางสาว จาณัฐสฎิา บญุลี

29 5705010077 นางสาว เกษราพร เรอืงสงา่

30 5705010078 นางสาว ปิยากรณ์ วงษ์ศรแีกว้

31 5705010079 นางสาว ฤทัย สวาทดี

32 5705010080 นางสาว ทัศนยีว์รรณ จันทโคตร์

33 5705010081 นางสาว สภุลักษณ์ ชว่ยแกว้

34 5705010129 นางสาว ดาราทพิย์ เมยีวประโคน

35 5705010130 นางสาว สนินีาฎ หมนุลี

36 5705010131 นางสาว อารน่ีา นสิาแย

37 5705010132 นางสาว นูรฮายาตี วานิ

38 5705010133 นางสาว สไุลลา เสน็ทุย่
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ล ำดบั รหสั ค ำน ำหนำ้ ชือ่ สกลุ หมำยเหตุ

39 5705010134 นางสาว ชลธชิา ชาตทิหาร

40 5705010135 นางสาว ชนดิาภา พวงสขุ

41 5705010136 นางสาว ชนกกาณ วรรณาพรม

42 5705010137 นางสาว จนิตนา กนัหารนิทร์

43 5705010138 นางสาว จริาภรณ์ ยิม้ละไม

44 5705010139 นางสาว ชาดลีา เช็งมงิ

45 5705010140 นางสาว สดุารัตน์ อนิทะรังษี

46 5705010141 นางสาว ปภาวรนิทร์ คันธรักษา

47 5705010142 นางสาว วรีาวรรณ ฟทู า

48 5705010143 นางสาว น ้าฝน นอ้ยอา้ย

49 5705010161 นางสาว ฮาสมาร์ สาและ

50 5705010162 นางสาว อมรวดี พลาดอนิทร์

51 5705010163 นางสาว สายธาร เทีย่งสวัสดิ์

52 5705010164 นางสาว จรีาวรรณ สรุนิทร์

53 5705010165 นางสาว ลักษิกา ทรัพยศ์ริ ิ

54 5705010166 นางสาว คณุากร เครอืศรี

55 5705010195 นางสาว ชัลมา เสน็ฤทธิ์

56 5705010211 นางสาว พรชติา อุน่บา้

57 5705010212 นางสาว นศิาชล พลายละหาร

58 5705010213 นางสาว พมิลพรรณ์ จันทรเ์จยีวใข ้

59 5705010213 นางสาว กนกวรรณ แตงทอง


