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ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน 
เรื่อง  ก าหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2562 (ฉบับท่ี 4) 

--------------------------------------- 

 ด้วยคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ในคราวการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ 7/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ๒๕๖๒  ได้มีมติอนุมัติให้บุคคลที่กําลัง
ศึกษาหลักสูตรวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา
สุดท้าย ประจําปีการศึกษา 2562 หรือบุคคลที่อยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญาบัตร ประกอบกับหนังสือสภาการ
สาธารณสุขชุมชน ที่ สธช. ๐๑/ว.585 ลงวันที่ 26 กันยายน ๒๕๖2 เรื่อง การอนุโลมให้นิสิตนักศึกษาที่กําลัง
ศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีด้านสาธารณสุขในภาคการศึกษาสุดท้ายหรืออยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญาบัตร 
สามารถเข้าสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2562 นี้ได้  

  อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการสอบ
ความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2561 และ
คําสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชน ที่ 78/๒๕๖2 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบเพ่ือดําเนินการจัดสอบ
ความรู้ ลงวันที ่ 17 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 และมติที ่ประชุมคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน  
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 อนุมัติให้ดําเนินการไว้ดังต่อไปนี้  

  ข้อ ๑  บุคคลที่กําลังศึกษาหลักสูตรวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนระดับปริญญาตรีที่คาดว่า
จะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย ประจําปีการศึกษา 2562 หรือบุคคลที่อยู่ระหว่างรออนุมัติ
ปริญญาบัตร ที่สถาบันการศึกษาได้รวบรวมรายชื่อและส่งมายังสภาการสาธารณสุขชุมชน แจ้งความประสงค์
ขอเข้าสอบครั้งที่ 2/2562  โดยให้ดําเนินการสมัครสอบความรู้ ตามกําหนดการสอบ วิธีการสอบ วัน เวลา 
และสถานที่สอบ ตามประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชนเรื่อง กําหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2562  

 ข้อ ๒  บุคคลที่อยู่ระหว่างกําลังศึกษาหลักสูตรวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนระดับปริญญาตรี
ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย ประจําปีการศึกษา 2562 หรือบุคคลที่อยู่ระหว่างรอ
อนุมัติปริญญาบัตร ตามข้อ ๑ ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบ ครั้งที่ 2/2562 ตามรายชื่อแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้ 

 ทั้งนี้ หากไม่ดําเนินการตามข้อ 1 สภาการสาธารณสุขชุมชนขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ 
ผู้มีรายชื่อตามแนบท้ายนี้ใช้สิทธิในการสอบครั้งถัดไปไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 
/ข้อ 3  ผู้สมัคร ... 
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 ข้อ 3  ผู้สมัครสอบต้องรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบ 
และต้องกรอกรายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครยื่นมาเป็นเท็จหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร
สอบ สภาการสาธารณสุขชุมชนจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 
และจะไมม่ีการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบในทุกกรณี 

 ข้อ 4  การกระทําใด ๆ ของผู้เข้าสอบที่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตและมีเจตนาที่จะทําให้
สภาการสาธารณสุขชุมชนเสียหาย สภาการสาธารณสุขชุมชนถือว่าผู้เข้าสอบนั้นมีเจตนาที่จะกระทําผิด
กฎหมาย และอาจถูกดําเนินคดีแพ่งและอาญาได้ (ถ้ามี)   

  ประกาศ  ณ  วันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ.  2562 

 
 
      (ศาสตราจารย์ สถิรกร  พงศ์พานิช) 
                                ประธานอนุกรรมการสอบเพื่อดําเนินการจัดสอบความรู้  
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(เอกสารแนบท้าย) 
รายช่ือผู้มีสิทธิสมัครสอบ ครั้งท่ี 2/2562  

ตามประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง  ก าหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียน 
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสขุชุมชน ครั้งท่ี 2/2562 (ฉบับท่ี 4) 

ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
๑.  นางสาววิไลวรรณ จันทพาช 
๒.  นางสาววรัญญา สุขาวรณ 
๓.  นางสาววรวรรณ สายทอง 
๔.  นางสาวละมัยภรณ์ วงศ์คํา 
๕.  นางสาวชญานุช จันทร์ต้น 
๖.  นางสาวณัฐธิดา ฝีปากเพราะ 
๗.  นางสาวนัฐพร ศรีบุรมย์ 
๘.  นางสาวนิรมล กาละสินธุ์ 
๙.  นางสาวกัญญาณัฐ ไชยมงคล 
๑๐.  นายสิงหรัตน์ ใจดา 
๑๑.  นางสาววรรณนิษา กันเพชร 
๑๒.  นางสาวแสงระวี แก้วพรม 
๑๓.  นางสาวกัลป์ยาณิน บันอินทร์ 
๑๔.  นางสาวน้ําฝน ทิพย์แดง 
๑๕.  นางสาววัลยาภรณ์ ใจแปง 
๑๖.  นางสาวรุ้งตะวัน บังคมเนตร 
๑๗.  นายธีรศักดิ์ ถวิลรักษ์ 
๑๘.  นางสาววิลดา ดอเล๊าะ 
๑๙.  นางสาวณัฎฐกฤตา ชัยกุมภ์ 
๒๐.  นายรวิชญ์ ทวนไธสง 
๒๑.  นางสาวภรณ์ทิพวรรณ เต๋จา 
๒๒.  นายชินกร ยืนยาว  
๒๓.  นางสาวนิตยา สนมฉ่ํา 
๒๔.  นางสาวชรินรัตน์ นนท์ศรี 
๒๕.  นางสาวเกตน์สิรี แก้วแดง  
๒๖.  นางสาวมินตรา เบิกบาน  
๒๗.  นางสาวรุ่งบุญศรี กลิ่นกล่อม 
๒๘.  น.ส.ศิริพร นามแสงจันทร์ 
๒๙.  น.ส.นันทมาศ เข็มเพชร 
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๓๐.  น.ส.อินทิรา ตระกูลคีรี 
๓๑.  น.ส.ฮูฟรีซัน ยาลาแว 
๓๒.  น.ส.อามัล แวนาสะแต 
๓๓.  น.ส.สุพัตรา ศรีหาวงค์ 
๓๔.  น.ส.ฐิรชัญา ไชยวงศ์ 
๓๕.  น.ส.บุษฎาภรณ ์กลิ่นหอม 
๓๖.  น.ส.นิศากร บัวแก้ว 
๓๗.  น.ส.ศิริพร พิชวงค ์
๓๘.  น.ส.นุชร ีเต่าเล็ก 
๓๙.  นายพีรพล พุทธกรณ์ 
๔๐.  นางสาวทัศนีย์ ทิใจ 
๔๑.  นางสาวธัญวรัตน์ บุญประเสริฐ 
๔๒.  นางสาวมนัสนันท์ เกตุเทศ 
๔๓.  นายปฐมพงษ์ สุภาจันทร์ 
๔๔.  นางสาวธัญญารัตน์ เอกบาง 
๔๕.  ว่าที่ ร.ต.หญิง จรรยาวัฒน์ สขุนันตพงศ์ 
๔๖.  นายวิรัตน์ คุณาวรรณ 
๔๗.  นางสาวธิดารัตน์ พรมประดิษฐ์ 
๔๘.  นางสาวเมธาวดี หาริตะวัน 
๔๙.  นางสาวสิริลักษ์ ท้าวบุญญาภินิกุล 
๕๐.  นางสาวพรทิพย์ โยธี 
๕๑.  นายสกุลทิพย์ พิมพกรรณ์ 
๕๒.  นางสาวจารุพรรณ หวังดี 
๕๓.  นางสาวยลดา ศรีรานี 
๕๔.  นางสาวสัจนา พิษเศษ 
๕๕.  นางสาวชณุตพร หันสมร 
๕๖.  นางสาวมัสกะห์ นาแว 
๕๗.  นางสาวปุณณ์ภัสสร วะเศษสร้อย 
๕๘.  นางสาวอัมรา สาลี 
๕๙.  นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญพงษ์ 
๖๐.  นางสาวอรุณี สมาแอ 
๖๑.  นางสาวภัทรศยา โคตจันทัด 
๖๒.  นางสาวพูนสุข ลาเลิศ 
๖๓.  นางสาวณัฐณิชา บุญมี 
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๖๔.  นางสาวมัสยา ทรงคัชชะ 
๖๕.  นางสาวสุภาภรณ์  สุทาวัน 
๖๖.  นายอภิวัฒน์ ทศมาศ 
๖๗.  นายณัฐพัฒน์ ชะเอม 
๖๘.  นางสาววิสุดา โคตมะณี 
๖๙.  นางสาวศิรินทร ชมภูวิเศษ 
๗๐.  นางสาวสุลิตา บุญเจือ 
๗๑.  นางสาวรัตนาภรณ์ ซังเอียด 
๗๒.  นางสาวพัฒน์นรี นันทะวิเชียร 
๗๓.  นางสาวอาภรณ์ วัฒนคงยิ่ง 
๗๔.  นางสาวนุชนารถ จอมทิพย์ 
๗๕.  นางสาวอรทัย สุพิศ 
๗๖.  นางสาวณชญาดา ประจุทรัพย์ 
๗๗.  นางสาวณัฏฐกิ่งแก้ว ทนแสง 
๗๘.  นางสาวทรรศิกา คงจาด 
๗๙.  นายชิษณุ บุญสะอาด 
๘๐.  นางสาวฌุลิล มาศวิทิตพงศ์ 
๘๑.  นางสาวจิรารัตน์ คําศรี 
๘๒.  นางสาวอัจฉรา มะปราง 
๘๓.  นางสาวจินตนา ใจยา 
๘๔.  นางสาวอุทุมพร คําโคตร 
๘๕.  นางสาวชลณิชา วักแน่ง 
๘๖.  นายพิสิทธิ์ วงค์วงค์ 
๘๗.  นางสาวประสงค์ เพชรสงค ์
๘๘.  นางสาวเพ็ญนภา แสงอ่อน 
๘๙.  นางสาวประภาพร แสนอิว 
๙๐.  นางสาวทัศนีย์ มุลจันดา 
๙๑.  นางสาวกรองทิพย์ สุขแก้ว 
๙๒.  นางสาวพิจิตรา จันทร์แจ้ง 
๙๓.  นางสาวผุสชา ยาทรัพย์ 
๙๔.  นางสาวศิริรัตน์ สิงห์โสภา 
๙๕.  นางสาวจิฑาวรรณ รอดบํารุง 
๙๖.  นางสาวพัชรินทร์ อนุชิตชาญชัย 
๙๗.  นางสาวเกวลิน แสนท้าว 
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๙๘.  นางสาวสาธิตา ดิษฐนาคา 
๙๙.  นางสาวณิชกุล ทรัพย์ปราชญ์ 

๑๐๐.  นายวิวัฒน ์ศรีสุข 
๑๐๑.  นางสาวนวาระ ดําสนิท 
๑๐๒.  นายกริชวา ระดาพิทักษ์กุล 
๑๐๓.  นางสาวพรนภา ดาววนา 
๑๐๔.  นางสาวอารินนาพร โคตรดก 
๑๐๕.  นางสาวจิราพร กังกูล 
๑๐๖.  นางสาวเกศินี อ่องเกษม 
๑๐๗.  นางสาวปิยะธิดา สุวรรณนาค 
๑๐๘.  นางสาวพรพิมล พรมเสน 
๑๐๙.  นางสาวศุภวรรณ ทิมจันทร์ 
๑๑๐.  นางสาวณัฐมณ สุวรรณ 
๑๑๑.  นางสาวเขมิกา เนาวรัตน์ 
๑๑๒.  นางสาวสุชาดา แสงเมือง 
๑๑๓.  นางสาวนัฐภรณ์ พลกล้า 
๑๑๔.  นายเมธี กันธิยะ 
๑๑๕.  นางสาวสุชาสิน ีขาลอ่อน 
๑๑๖.  นางศิรินาถ ฉาดฉาน 
๑๑๗.  นางมารศรี สอนด ี
๑๑๘.  นายณรงค์ ชนชีวารัตน ์
๑๑๙.  นางสาวศศิประภา จั่นเพชร 
๑๒๐.  นางสาวน้ําฝน ตุลยาภิบาล 
๑๒๑.  นายสุพรรณปัฐวีการณ์ บริรัตน์ 
๑๒๒.  นายวรเวช ปทุมหิรัญสกุล 
๑๒๓.  นายยุทธเดช ทองแก้วกันทร 
๑๒๔.  นางสาวอัจฉรา แป้นสุกใส 
๑๒๕.  นายชิษณุพงศ์ ศกุณากร 
๑๒๖.  นางสาวกิตติยา ใจมา 
๑๒๗.  นางสาวกมลชนก ปูสัญจร 
๑๒๘.  นางสาวเยาวภา   จริรัตน์ 
๑๒๙.  นางสาวสุนิสา   พันธุลาภ 
๑๓๐.  นางสาวสุมิตา   เนตรสุพรรณ์ 
๑๓๑.  นางสาวกชกร  สามารถ 
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๑๓๒.  นางสาวเมวิกา   แกมรัมย์ 
๑๓๓.  นางสาวสุรัตนา   เผ่าทอง 
๑๓๔.  นางสาวพรสุรีย์   เบ้าเจริญ 
๑๓๕.  นางสาวพรนิภา   เชียงคํา 
๑๓๖.  นางสาวสิรินยา   ภูมิวงค์ 
๑๓๗.  นางสาวสุธาดา   ยวงทอง 
๑๓๘.  นางสาวกนกวรรณ  สมหา 
๑๓๙.  นางสาวกมลชนก  อินทร์สุวรรณ 
๑๔๐.  นางสาวกฤติยา  เจริญสุข 
๑๔๑.  นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์แก้ว 
๑๔๒.  นางสาวกัญญารัตน์  เพ็งทะ 
๑๔๓.  นางสาวกิตติมา  ผ่านกระโทก 
๑๔๔.  นางสาวจารีรัตน์  สัสดีเดช 
๑๔๕.  นางสาวจิตรา  เศียรอุ่น 
๑๔๖.  นางสาวชนิดา  ชิตชลธาร 
๑๔๗.  นางสาวซารีนา  กอตอ 
๑๔๘.  นางสาวณัฐชา  เหลือแดง 
๑๔๙.  นางสาวธิดารัตน์  แสงจันทร์ 
๑๕๐.  นางสาวนาริณี  สุบาโกย 
๑๕๑.  นางสาวนูรฮาพีดา  อีแต 
๑๕๒.  นางสาวนูรีซา  วาแล๊ะ 
๑๕๓.  นางสาวนูรียะห์  กูเตะ 
๑๕๔.  นางสาวบัสมะห์  อะมิแซ 
๑๕๕.  นางสาวปฏิณญา  เกตนะ 
๑๕๖.  นางสาวปรางทิพย์  แสงแก้ว 
๑๕๗.  นายปิติภัทร  ไตรศรี 
๑๕๘.  นางสาวปิยวรรณ  รักกิจ 
๑๕๙.  นางสาวพรกมล  นิลสมุทร 
๑๖๐.  นางสาวพัชรินทร์  นิ่มกาญจนา 
๑๖๑.  นางสาวมิรันตรี  ขนานใต้ 
๑๖๒.  นางสาวยลดา  ศิร ิ
๑๖๓.  นางสาวรัตนวรรณ  เก้าเอ้ียน 
๑๖๔.  นางสาววนิดา  ปิตุคํา 
๑๖๕.  นางสาววรรณิศา  ดําหนูอินทร์ 
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๑๖๖.  นางสาววาสิตา  แด่หวา 
๑๖๗.  นางสาววิราพร  บาเหม 
๑๖๘.  นางสาวสุรัชดา  สิงขโรทัย 
๑๖๙.  นายสุไลมัน  โซ๊ะสะตา 
๑๗๐.  นางสาวอรนุช  ฤทธิ์ดี 
๑๗๑.  นางสาวอรัญญา  ถมทอง 
๑๗๒.  นางสาวอาร์มาณี  เจ๊ะดาโอ๊ะ 
๑๗๓.  นางสาวอารียา  ลาดอ 
๑๗๔.  นางสาวฮัสนา  หมันจีด 
๑๗๕.  นางสาวขนิษฐา      ชัยวร 
๑๗๖.  นางสาวจุฑามาศ   กุนหลัง 
๑๗๗.  นางสาวชนิภรณ์     ชุมนาค 
๑๗๘.  นางสาวชลธิชา      ควนทอง 
๑๗๙.  นางสาวชุติกาญจน์     นวลแก้ว 
๑๘๐.  นางสาวนาฎลดา   ไหมจันทร์ 
๑๘๑.  นางสาวนิตยา        สุขบัวแก้ว 
๑๘๒.  นางสาวนิภาพร     ทองมี 
๑๘๓.  นางสาวนูรีตา        มามะ 
๑๘๔.  นางสาวบีบิลฮัม    หลงมุสอ 
๑๘๕.  นางสาวเบญจมาภรณ์ ทองเพชร 
๑๘๖.  นางสาวปฐมาวดี  วงค์จอม 
๑๘๗.  นางสาวปนัดดา    พรหมเกื้อ 
๑๘๘.  นางสาวปรียาภรณ์     หีมเกตุ 
๑๘๙.  นางสาวพรรณกาญจน์ พรมตัน 
๑๙๐.  นางสาวพรรณทิวา สุวรรณมานพ 
๑๙๑.  นายมาหะมะไซฟู   มะแซ 
๑๙๒.  นางสาวรุสลีซา      อาหะมะ 
๑๙๓.  นางสาววรรณิศา  เรืองดิษฐ์ 
๑๙๔.  นางสาววริศรา     รอดบุตร 
๑๙๕.  นางสาววานีตา    ยีมะยี 
๑๙๖.  นางสาวศิริยาภรณ์ แมนเมือง 
๑๙๗.  นางสาวสิริยากร     หนูเล็ก 
๑๙๘.  นางสาวสุภาวด ี     คดีพิศาล 
๑๙๙.  นางสาวอัรวา         รูมาเนีย 
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๒๐๐.  นางสาวอาตีปะห์      โละมะ 
๒๐๑.  นางสาวอารีนี        มีนา 
๒๐๒.  นางสาวอุดมพร     รักหาบ 
๒๐๓.   นางสาวฮานีซะ    กาเจร ์
๒๐๔.  นางสาวฮานีฟา     สาแม 
๒๐๕.  นางสาวฐิตินันท์ อนุสนธิ์ 
๒๐๖.  นางสาวสุภาวิดา แสงทอง 
๒๐๗.  นางสาวมณฑิตา จันทร์งาม 
๒๐๘.  นางสาววิยะดา บริสุทธิ์ 
๒๐๙.  นางสาวสาวิตรี ร่มรื่น 
๒๑๐.  นางสาวกฤษฎาภรณ์ สง่างาม 
๒๑๑.  นางสาวอรทัย บุตรงาม 
๒๑๒.  นางสาวมัลลิกา อัตถสาร 
๒๑๓.  นางสาวศิริรักษ์ คํากระจาย 
๒๑๔.  นางสาวเจษฎาภรณ์ เศรษโฐ 
๒๑๕.  นางสาวปัทมา ผูกด ี
๒๑๖.  นายศราวุฒิ โสมา 
๒๑๗.  นางสาวอนิลตา ได้ไซร์ 
๒๑๘.  นางสาวอนุสรา นามเวช 
๒๑๙.  นางสาวธิรัญญาภรณ์ แจ่มใส 
๒๒๐.  นางสาวชญาณี ฤทธิไกร 
๒๒๑.  นายอภิวัฒน์ ชิณพันธ์ 
๒๒๒.  นางสาววิภาดา พะเนินรัมย์ 
๒๒๓.  นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์เงิน 
๒๒๔.  นางสาวอาริญญา สมรัตน์ 
๒๒๕.  นางสาวณัฐกานต์ มีทะลา 
๒๒๖.  นางสาวสุภาวิรินทร ์ดอนใหญ่ 
๒๒๗.  นางสาวพิยฎา วงษ์ซ่ือ 
๒๒๘.  นางสาวสุธิดา ดวงแก้ว 
๒๒๙.  นางสาวเพียงใจ ชัยยงค์ 
๒๓๐.  นางสาวฉันทนา บุญบุบผา 
๒๓๑.  นางสาวกมลวรรณ อาจหาญ 
๒๓๒.  นางสาวชวิสรา สายเชื้อ 
๒๓๓.  นางสาวสุจิรา อนุพันธ์ 
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๒๓๔.  นางสาวธิติมา สมภักด ี
๒๓๕.  นางสาวปาริชาติ ฝากกาย 
๒๓๖.  นางสาววิววรา บุรณะ 
๒๓๗.  นางสาวสุนิสา นิสสัย 
๒๓๘.  นางสาวภาวิณีย์ พลพงษ์ 
๒๓๙.  นางสาวกันยามาศ เที่ยงธรรม 
๒๔๐.  นางสาวกมลชนก บูรณ์เจริญ 
๒๔๑.  นางสาวปภัสวรรณ บุญละออง 
๒๔๒.  นางสาวจิตตินันทน์ สวัสดี 
๒๔๓.  นางสาวสุพัตรา เมืองจันทร์ 
๒๔๔.  นางสาวพัชรี งามแสง 
๒๔๕.  นางสาวกุลธิดา การะเกต 
๒๔๖.  นางสาวพลอย อินทร์แก้ว 
๒๔๗.  นางสาวกานต์ธิดา สุขรอบ 
๒๔๘.  นางสาวสมปรารถนา สุขสนั่น 
๒๔๙.  นายแสนภูมิ สมัครเดียว 
๒๕๐.  นางสาววรรณิสา มาลา 
๒๕๑.  นางสาวปนัดดา แฮกนา 
๒๕๒.  นางสาววารุณี คุ้มสุวรรณ 
๒๕๓.  นางสาวสุนิสา ภู่ชัย 
๒๕๔.  นางสมฤทัย โตจาด 
๒๕๕.  นายพงศ์ปณต ทาหนองค้า 
๒๕๖.  จ่าเอกศรายุธ นิยมดี 
๒๕๗.  นายมาติน ดําสนิท 
๒๕๘.  นายประเสริฐ เรืองปรัชญากุล 
๒๕๙.  นางสาวนูรีซาน หะยีเจะแว 
๒๖๐.  นางคนิตตา ธนาสูรย์ 
๒๖๑.  นายพลาดร ภาภักด ี
๒๖๒.  สิบเอกธีรพงศ์ เกษมบุตร 
๒๖๓.  นางสาวณัฐนรี พลขันธ์ 
๒๖๔.  นางสุจิมา ศรีเมือง 
๒๖๕.  นางสาวจิรัฐติกานต์ คมขํา 
๒๖๖.  นางสาวณัฐภรณ์ ริกําแง 
๒๖๗.  นางสาววรรณนภา สุยะ 
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๒๖๘.  นางสาวอภิญญา พากุล 
๒๖๙.  นางสาวสุกัญญา ประมวลมา 
๒๗๐.  นางสาวอุลัยพร ขามกุลา 
๒๗๑.  นายสุริยันต์ วงษ์หอม 
๒๗๒.  นางสาวสุภัสสรา มั่นจิตร 
๒๗๓.  นางสาวมัลลิกา จินา 
๒๗๔.  นายเอกภพ ไซยสัจ 
๒๗๕.  นางวันเพ็ญ ชาวดง 
๒๗๖.  นางสาวจิราภรณ์ สืบเมืองซ้าย 
๒๗๗.  นางชนาการณ์ จันทร์น้อย 
๒๗๘.  นายปภังกร นามแสงโคตร 
๒๗๙.  นางสาวพรทิพย์ หมายเกื้อ 
๒๘๐.  นางสาวชนิภาหนองแก้ว 
๒๘๑.  นางสาวจารุภา ขันย่าเป้า 
๒๘๒.  นายปฏิวัติ โชรรัตน์ 
๒๘๓.  นางสาวสมบัติ แพทย์เมืองจันทร์ 
๒๘๔.  นางสาววรรณา ละอองดี 
๒๘๕.  นายธีระพงศ์ พรหมกุล 
๒๘๖.  นางสาวพัชรี คงเทศ 
๒๘๗.  นายรณชัย สุภาพ 
๒๘๘.  นางสาวพรรณิภา จาตุรงกูล 
๒๘๙.  นางสาวปิยะนุช ขจรโมทย์ 
๒๙๐.  นางสาวอนุสรา นะสูงเนิน 
๒๙๑.  นางสาวกาญจน์ณัฏฐา บรรดาศักดิ์ 
๒๙๒.  นางขวัญเรือน ทองสถิตย์ 
๒๙๓.  นางสาวปภาวรินท์ กิ่งก้าน 
๒๙๔.  นางสาวจินตนา แสนซื่อ 
๒๙๕.  นางหริณโรจน์ คะมิ 
๒๙๖.  นางสาวชไมพร ทองราช 
๒๙๗.  นางสาวสุณิสา เงินใย 
๒๙๘.  นางสาวกิ่งกาญจน์ ดวงเทศ 
๒๙๙.  นางสาวสุนันท์ เกิดโต 
๓๐๐.  นางสาวรวิสุดา ปาเส 
๓๐๑.  นางสาวนันท์ภัส กรวยทอง 
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๓๐๒.  นางสาวเขมิกา เตี่ยมศิริ 
๓๐๓.  นางบัวหลัน อินทจักร 
๓๐๔.  นางสาวจิรัฐ มีแดนไผ่ 
๓๐๕.  นางสาวจิราวรรณ อ่อนพรม 
๓๐๖.  นายสนธยา แสงงาม 
๓๐๗.  นางสาวนัตติยา พรมมินทร์ 
๓๐๘.  นางสาวมณีรัตน์ สุบุญม ี
๓๐๙.  นายวิษณุ ง่วนสน 
๓๑๐.  นางนิตยา คูณตุ้ม 
๓๑๑.  นางสาวบุญฑริกา เลิศอัครกิตติกุล 
๓๑๒.  จ่าอากาศตรีหญิง มุกระวีเทพยา 
๓๑๓.  นางสาวจิตราพร แพงคําฮัก 
๓๑๔.  นางสาวกนกพรรณ เรืองอุไร 
๓๑๕.  นางสาวจิรนันท์ โรจน์วรรณสริิ 
๓๑๖.  จ่าเอกวชิระ วิเศษสา 
๓๑๗.  นางสาวสายใจ แย้มเจริญ 
๓๑๘.  นายเจษฎากร วงค์คม 
๓๑๙.  นางสาวอลิศรา กามูณี 
๓๒๐.  นางรัชนี ศรีสุวรรณ์ 
๓๒๑.  นางสาวอริยา เปาะเดี้ย 
๓๒๒.  นางสาวฉัตรกมล ทองพันธ์ 
๓๒๓.  นายณัฐพล เทพชา 
๓๒๔.  นางสาวอาทิตยา ชารี 
๓๒๕.  นางสาวมิสวานีย์ กาเร็ง 
๓๒๖.  นางสาววิภาดา วานิชพันธ์ 
๓๒๗.  นายนิกร คําภีระ 
๓๒๘.  นางสาวนริศรา พวงมาลัย 
๓๒๙.  นายไพรศาล คําไผ่ประพันธ์กุล 
๓๓๐.  นางสาวนงเยาว์ ผกากุล 
๓๓๑.  ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ธิคะบุตร 
๓๓๒.  นางสาวฉวีวรรณ ยอดพุทธ 
๓๓๓.  นายวิริยะวัฒน์ พัฒนาขา 
๓๓๔.  นางละมูล จาบทอง 
๓๓๕.  นางสาวบุณฑริก แซ่เล้า 
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๓๓๖.  นางสาวพลอยไพลิน ขุนอาจ 
๓๓๗.  นางสาวอาอีฉ๊ะ แดงเหม 
๓๓๘.  นางกรรณิกา วิทยาขาว 
๓๓๙.  นางสาวลัดดา คงทอง 
๓๔๐.  นางสาวเกศรา สุกิน 
๓๔๑.  นางสาวพิมจันทร์ แฉล้มล้ํา 
๓๔๒.  นางสาวณัฐชยา สุขสอาด 
๓๔๓.  นายบุญร่วม บุญพรม 
๓๔๔.  นางสาวงามปิ่น ม่วงศรีจันทร์ 
๓๔๕.  นางสาวอังคณา ทองเต็ม 
๓๔๖.  นางสุพร อาชากมล 
๓๔๗.  นางสาวกาญจนา คําสุภาพ 
๓๔๘.  นางสาวนัฐญา แช่มเฉย 
๓๔๙.  นางสาวณัฐสุดา สารฤทธิ์ 
๓๕๐.  นางสาวเพ็ญพิชชา แก้วยาว 
๓๕๑.  นางสาวนนทิยา แตงโต 
๓๕๒.  นางสาวโสมวิสาข์ สว่างอัมพร 
๓๕๓.  นางสาวสิริณา หาสุข 
๓๕๔.  นางสาวนันท์นภัส สัจจญาติ 
๓๕๕.  นางสาวอัมภาวรรณ เอมมา 
๓๕๖.  นายธีรวัฒน ์ดีเจย 
๓๕๗.  นางกรกช จันทร์เสรีวิทยา 
๓๕๘.  นางนวลอนงค์ อมราพิทักษ์ 
๓๕๙.  นายแวมูฮํามัดรอเซ๊ะ เจ๊ะอาลี 
๓๖๐.  นางสุเนตรา สมกําลัง 
๓๖๑.  นางสาวจันทร์แข ศิริชมภู 
๓๖๒.  นางสุกียะฮ์ พุ่มเก้ือ 
๓๖๓.  นางสาวรมณียา แสงจันทร์ 
๓๖๔.  นายยุทธนา สอนตะโก 
๓๖๕.  นายธานินทร์ ชินวงษ์ 
๓๖๖.  นางสาวกัณฐมณี ฤทธาภัย 
๓๖๗.  นางสุภาวดี เชี้ยงสอน 
๓๖๘.  นางสาวจุฑามาศ กองผาพา 
๓๖๙.  นายนิวัฒน์ น้อยเนตร 
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๓๗๐.  นางสาวเพ็ญมาศ สุคนธจิตต์ 
๓๗๑.  นายกรกช หมื่นดวง 
๓๗๒.  นายสัมฤทธิ์ ศรีสังขาร 
๓๗๓.  นายจตุพร เชาว์ชาญ 
๓๗๔.  นางสาวพรสุดา พันธุลี 
๓๗๕.  นายสมเกียรติ บุญนายืน 
๓๗๖.  นายฉัตริยา มาศฉมาดล 
๓๗๗.  นางรุ่งนภา มาศฉมาดล 
๓๗๘.  นายวุฒิไกร ไชยกูล 
๓๗๙.  นางสาวมิลิณี เอ่ียมคง 
๓๘๐.  นางสาวสุธิดา บุราญศรี 
๓๘๑.  นายพิพัฒพล ห่อคนดี 
๓๘๒.  นางสาวสุทธิสา ยาอีด 
๓๘๓.  นางสาวปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์ 
๓๘๔.  นางสาวนูรอีมานี หะมะ 
๓๘๕.  ร้อยตํารวจเอก วงศ์ยศ เกิดศรี 
๓๘๖.  นางสาวจารุวรรณ อินัง 
๓๘๗.  นางศศิธร ทองมั่นคง 
๓๘๘.  นางสาวอุดมพร อินธิสาร 
๓๘๙.  นางสาววิตตรี เกปัน 
๓๙๐.  นายมนต์ชัย นาคนิยม 
๓๙๑.  นางสาวแสงระวี มหาราช 
๓๙๒.  นางสาวพิมพ์วิภา มูลเพชร 
๓๙๓.  นางสาวสิตานัน ลมโคม 
๓๙๔.  นางสาวดวงทิพย์ พงศ์พันธ์ 
๓๙๕.  จ่าตรีชัยธวัช แสงแจ้ง 
๓๙๖.  นางปรัชญาพร ตุ้ยสุวรรณ์ 
๓๙๗.  นางสาวปนัดา คงเลิศ 
๓๙๘.  นางสาวดวงเดือน ไพรภาฤทธิ์ 
๓๙๙.  นางสาวโสตถิมา ไกรเกตุ 
๔๐๐.  นายไชยวิสุทธิ์ อุดทาโม๊ะ 
๔๐๑.  นางสาวทัศน์กร อินทจักร์ 
๔๐๒.  นางสาวกรรณิการ์ เทพกิจ 
๔๐๓.  นายโกวิท สุวรรณหงษ์ 
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๔๐๔.  นางสาวสุมาลี เลิศมัลลิกาพร 
๔๐๕.  นางสาวจารุวรรณ อินัง 
๔๐๖.  นางสาวกฤตพร มากมูล 
๔๐๗.  นายวรดิษฐ์ คุณยศยิ่ง 
๔๐๘.  นางสาวดวงกมล สุขกุล 
๔๐๙.  นางสาวสกาวเดือน ทุมทองหลาง 
๔๑๐.  สุภาพ เที่ยงธรรม 
๔๑๑.  จารุวรรณ ไพรทอง 
๔๑๒.  ธนนชัย จินดาเนตร 
๔๑๓.  สุพักตร์ เสียงเย็น 
๔๑๔.  ขนิษฐา ภานุวงษ์ 
๔๑๕.  ศศิโสภา พานทอง 
๔๑๖.  กิตติพงษ์ ธิมาไชย 
๔๑๗.  เหมยฟ้า ชุติพิบูลย์ 
๔๑๘.  อนวัช สนธ ิ
๔๑๙.  หทัยชนก งวดสูงเนิน 
๔๒๐.  มะลิลา ตันติยุทธ 
๔๒๑.  ณัฐชา ประจง 
๔๒๒.  สุกัลญา ศรีมันตะ 
๔๒๓.  ธีรเดช บุญเหลือ 
๔๒๔.  อรุณรัตน์ สระเจริญ 
๔๒๕.  วริศรา คําภิโร 
๔๒๖.  ประดับ แก้วบุญเรือง 
๔๒๗.  ภูวดล อินทร์อํ่า 
๔๒๘.  มธุรพร ภาคพรต 
๔๒๙.  เจนจิรา เพ็ญจันทร์ 
๔๓๐.  อุไรรัตน์ ธัญลักษณ์เมธี 
๔๓๑.  ศักดิ์ดา ทามณี 
๔๓๒.  ปรียา ปาทาน 
๔๓๓.  บุญเทียน สาริกานนท์ 
๔๓๔.  กาญจนา กายแก้ว 
๔๓๕.  มัลลิกา พุทธวงค์ 
๔๓๖.  อาซียะห์ มะเกะ 
๔๓๗.  รุ่งนภา กระดานราช 
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๔๓๘.  พุธิตา วิจิตรสมบัติ 
๔๓๙.  อรวรรณ หล่อพันธ์ 
๔๔๐.  จตุรภัทร สาวิเศษ 
๔๔๑.  ดาริกา จันทร์ศรี 
๔๔๒.  วิไลพร หล้าอ่อนศรี 
๔๔๓.  สวมน โตวัฒนา 
๔๔๔.  รุ่งนภา หงษ์ทอง 
๔๔๕.  มาณวิกา เขียวพรม 
๔๔๖.  คอรีเยาะ หะยีนาแว 
๔๔๗.  อิสพงศ์ กวีกรณ์ 
๔๔๘.  สายรุ้ง ดาราย 
๔๔๙.  น้ําอ้อย ทนะแสง 
๔๕๐.  กัญญาณ์พร ประภาสัย 
๔๕๑.  เจรัญญา ศรีสุด 
๔๕๒.  ชนัญชิดา ผลภาษ ี
๔๕๓.  นาดา อับดุลเลาะ 
๔๕๔.  วัลลภ อยู่ภิญโญ 
๔๕๕.  อารีนา อับดุลเลาะ 
๔๕๖.  ประยูร ฐิติธรรมจริยา 
๔๕๗.  นิสารัตน์ สงประเสริฐ 
๔๕๘.  พีรพงษ์ ในอรชร 
๔๕๙.  ฟารินดา ยูโซะ 
๔๖๐.  ณัฐธีร์ บุญพงษ์ 
๔๖๑.  ศักดิ์สิทธิ์ สุพรม 
๔๖๒.  ศิริประภา ลังกาเปี้ย 
๔๖๓.  ธนพร มางาม 
๔๖๔.  เกวลี หมานมานะ 
๔๖๕.  นุชจรินทร์ ประมวล 
๔๖๖.  สุนารี เลาย้าง 
๔๖๗.  ไกรวิชญ์ พูลทอง 
๔๖๘.  จิราภรณ์ พลเดช 
๔๖๙.  รสสุคนธ์ สิงห์โพนทัน 
๔๗๐.  ทิพวรรณ สติ 
๔๗๑.  เย็นจิตร รมย์ชลีเลิศ 
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๔๗๒.  นิสสิรา ภูขาว 
๔๗๓.  เพชรรัตน์ สุทีปธรรม 
๔๗๔.  อดิศร มณีรัตน์ 
๔๗๕.  รัตนาพร ศรีไทย 
๔๗๖.  อัมพวัน บุญตันบุตร 
๔๗๗.  สุวรรณี สามัคคี 
๔๗๘.  อุษา แย้มศรี 
๔๗๙.  คิดณรงค์ จันทุม 
๔๘๐.  อนุสสรา บํารุงจิตต์ 
๔๘๑.  อนุชา เดชทะสร 
๔๘๒.  ภรณ์วิภา ยางทรัพย์ 
๔๘๓.  เพียงตะวัน สาคร 
๔๘๔.  นันทพร จอกดี 
๔๘๕.  นาริสรา มะสีติ 
๔๘๖.  วรัญญา เทียนหอม 
๔๘๗.  ภูริลาภ งามสิมะ 
๔๘๘.  วรีรัตน์ เสียงหาญ 
๔๘๙.  โยสิตา ฮะอุรา 
๔๙๐.  ธนิษฐา มาลีนันท์ 
๔๙๑.  ชัชฎาภรณ ์คําวุฒิ 
๔๙๒.  สุภาวด ีตะบุตร 
๔๙๓.  ปิยะมาศ เหลืองวิรัตน์กุล 
๔๙๔.  นูรียะห์ สาแล๊ะ 
๔๙๕.  โชตนา จันทร์เกตุ 
๔๙๖.  ศิริญา เพชรน้อย 
๔๙๗.  ชบาภา บุญมา 
๔๙๘.  ภัทราภรณ์ ชมมี 
๔๙๙.  คําแสง เต็มสุวรรณ 
๕๐๐.  นภาพรรณ ลูกปัด 
๕๐๑.  นาริน เชื้อหมอ 
๕๐๒.  ชายดาว พิมพ์ใหญ่ 
๕๐๓.  ปนัดดา ไชยยะ 
๕๐๔.  จรรยาวรรณ ไทยธานี 
๕๐๕.  ศิรินทิพย์ เกิดขุมทอง 
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๕๐๖.  ปภัสวด ีกิตติรักษ์ 
๕๐๗.  จารุวรรณ พิมพา 
๕๐๘.  หนึ่งฤดี โกษาจันทร์ 
๕๐๙.  สุรางคณา พงษ์สว่าง 
๕๑๐.  สุปราณี อาษานอก 
๕๑๑.  วิภาวรรณ อ่อนหวาน 
๕๑๒.  ไพรินทร์ เซี๊ยกสาด 
๕๑๓.  สุนิษา พรมสมบัติ 
๕๑๔.  วาสินี รอตทอง 
๕๑๕.  สุไอมี หีมหมัน 
๕๑๖.  ไพลิน วากยะบรรณ์ 
๕๑๗.  ปภัสรา ศิลาที 
๕๑๘.  กรรญา เลี่ยมกระโทก 
๕๑๙.  เอมอร สิงห์ป้อง 
๕๒๐.  อาทิตยา ศรียงค์ 
๕๒๑.  อธิฐาน โภคะ 
๕๒๒.  รอฮานี เจะสนิ 
๕๒๓.  ชนนิกานต์ ทองมั่น 
๕๒๔.  มัณฑิตา บุญรังษี 
๕๒๕.  บุญร่วม ธนบุรี 
๕๒๖.  สุกัญญา สงศิริ 
๕๒๗.  สุกัญญา ธีราธนารัศมิ์ 
๕๒๘.  นาดียา นากอ 
๕๒๙.  วงษ์เดือน คานงอน 
๕๓๐.  วาสนา หิตเมียงสงค์ 
๕๓๑.  นวกชมณ ปัญญ์วาณิช 
๕๓๒.  นิตย์ ทองเพชรศรี 
๕๓๓.  จีรภัทร์ รัตนชมภ ู
๕๓๔.  ยุทธนา แยบคาย 
๕๓๕.  พิสุทธิ์ จารุวงศ์พันธ์ 
๕๓๖.  นางสาวกัญญา บัวลาแก้ว 
๕๓๗.  นายกิตติวัฒน์ อุดสี 
๕๓๘.  นายคณิตศร คงเย็น 
๕๓๙.  นายจินณวัตร สอนวรรณ์ 
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๕๔๐.  นางสาวจินตหรา ไฮงาม 
๕๔๑.  นางสาวจุฑารัตน์ อุตมะ 
๕๔๒.  นายณัฐพงษ์ ดีแจ้ง 
๕๔๓.  นายต่อสกุล สาเสาร์ 
๕๔๔.  นายทศพล อินทจักร 
๕๔๕.  นางสาวธันย์ชนก แก้วขาว 
๕๔๖.  นางสาวนราวัลลภ ์ชัยรัตน์ 
๕๔๗.  นางสาวนริศรา คําปัญญา 
๕๔๘.  นายยศพนธ์ ประกายอดิเรก 
๕๔๙.  นางสาวรติมา แซ่เฮ้า 
๕๕๐.  นางสาวรัตนากรณ์ สิงห์โต 
๕๕๑.  นายฤทธิเกียรติ เตชะ 
๕๕๒.  นางสาววาสนา ปลูกปัญญา 
๕๕๓.  นางสาวศรัณย์รัตน์ ดารารัตน์ 
๕๕๔.  นางสาวศศิภา ก้อนคํา 
๕๕๕.  นายอภินัทธ์ วัฒนไพบูลย์ 
๕๕๖.  นางสาวอาทิติยา ศรีทอง 
๕๕๗.  นายเอกภพ ภู่ทอง 
๕๕๘.  นางสาวกรรณิการ์ บํารุงจิตต์ 
๕๕๙.  นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นเกษร 
๕๖๐.  นางสาวกัญจน์วรา ทิพย์บุญศรี 
๕๖๑.  นางสาวกัลญาณี สีขาว 
๕๖๒.  นางสาวกาญจนา พุ่มจันทร์ 
๕๖๓.  นางสาวกิ่งกมล บางทับ 
๕๖๔.  นางสาวไขนภา นาคโชติ 
๕๖๕.  นางสาวจุฑามาศ น้อยมาลัย 
๕๖๖.  นางสาวเจนจิรา ดาวนุไร 
๕๖๗.  นางสาวชุติภาส ขลุ่ยทอง 
๕๖๘.  นางสาวซูไฮฟา เปาะมะ 
๕๖๙.  นางสาวฑิตฐิตา เพียรหล่ํา 
๕๗๐.  นางสาวณัฐชยา บุญเจิม 
๕๗๑.  นางสาวเดือนฉาย กองสินแก้ว 
๕๗๒.  นางสาวธนัชชา ภู่พงษ์ 
๕๗๓.  นายธนาธิป จันสนาด 
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๕๗๔.  นางสาวธัญญลักษณ์ ทองจริง 
๕๗๕.  นางสาวธันย์ชยา  มาเกตุ 
๕๗๖.  นางสาวนริศรา สุนทรบุตร 
๕๗๗.  นางสาวนริศรา แสงสว่าง 
๕๗๘.  นางสาวปนัดดา กิ่งพาน 
๕๗๙.  นางสาวปิยะพร มหาสีตระกูล 
๕๘๐.  นายภัทการ ภัทรการกิจ 
๕๘๑.  นางสาวภัทรภร ต่ายพูล 
๕๘๒.  นางสาวมนัสวี ฉิมพลี 
๕๘๓.  นางสาวรจนา คํามงคล 
๕๘๔.  นางสาวรดาธันย์ ทองเดช 
๕๘๕.  นางสาวรวิสรา ชัยวาลย์ 
๕๘๖.  นางสาวรุ่งนภา แพรช่วง 
๕๘๗.  นางสาววงศิยา อินทร์เรือง 
๕๘๘.  นางสาววรรณนิสา จิ๋วภู ่
๕๘๙.  นางสาววรัญญา วงษ์เมือง 
๕๙๐.  นางสาววราลักษณ์ เหลาวงษ ์
๕๙๑.  นางสาววาสนา หาญพจมาน 
๕๙๒.  นางสาววิภาว ีศรีเครือแก้ว 
๕๙๓.  นางสาวศศิณา สงครามสี 
๕๙๔.  นางสาวศิรดา กุศลมา 
๕๙๕.  นางสาวศุภศิริ มีอุดร 
๕๙๖.  นางสาวสุจิตรา อาภรณ์ 
๕๙๗.  นางสาวสุพัตรา ช้างทอง 
๕๙๘.  นายอนุพันธ์ ใจตรง 
๕๙๙.  นางสาวอัปสร สุขศรี 
๖๐๐.  นางสาวอาทิตยา ยิ้มแย้ม 
๖๐๑.  นางสาวอิสรา ติณะคัด 
๖๐๒.  นางสาวอุไรวรรณ เจียงเพ็ง 
๖๐๓.  นางสาวไอยราวัณ รินทร์วงศ์ 
๖๐๔.  นายไกรสร ศรีเสริม 
๖๐๕.  นายรัชกร สีดามา 
๖๐๖.  นายสิทธิกร สิมมะลี 
๖๐๗.  นางสาวกนกวรรณ พรหมประโคน 
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๖๐๘.  นางสาวกาญจนา มีลาภ 
๖๐๙.  นางสาวกุลณัฐ ผลาผล 
๖๑๐.  นางสาวแกมกาญจน์ ผลกมล 
๖๑๑.  นางสาวจันจิรา พันธ์พูล 
๖๑๒.  นางสาวจารุวรรณ ขนวน 
๖๑๓.  นางสาวจิรณี เพราะแก้ว 
๖๑๔.  นางสาวจุฑารัตน์ แก่นวงษ์ 
๖๑๕.  นางสาวชนัญชิดา สีเหม่น 
๖๑๖.  นางสาวดารารัตน์ พิมพ์จันทร์ 
๖๑๗.  นางสาวทัศวรรณ จินพละ 
๖๑๘.  นางสาวธัญพร  ทองนํา 
๖๑๙.  นางสาวธิดารัตน์ มะลิมาตย์ 
๖๒๐.  นางสาวนรีนาฏ ดําดี 
๖๒๑.  นางสาวนาฏอนงค์  ได้พร้อม 
๖๒๒.  นางสาวนิรชา ดวงฤทธิ์ 
๖๒๓.  นางสาวนุชรี นิคํา 
๖๒๔.  นางสาวปวีณา ยิ่งดี 
๖๒๕.  นางสาวปิ่นมะณี นาดี 
๖๒๖.  นางสาวพรนิภา สมฤทธิ์ 
๖๒๗.  นางสาวพิจิตรา วังสันต์ 
๖๒๘.  นางสาวภนิดา เพ่งพิศ 
๖๒๙.  นางสาวมาลินี ฤทธิคง 
๖๓๐.  นางสาวราตรี ร่มเย็น 
๖๓๑.  นางสาววนิดา ไกรจันทร์ 
๖๓๒.  นางสาววรรณฤทัย พินัยรัมย์ 
๖๓๓.  นางสาววราภรณ์ รสหอม 
๖๓๔.  นางสาววิลาวัลย ์อินทพรม 
๖๓๕.  นางสาวศิริยากร ผ่องลุนหิต 
๖๓๖.  นางสาวสุณัฏฐา จงกลกลาง 
๖๓๗.  นางสาวสุพรรษา อินอร่าม 
๖๓๘.  นางสาวสุภาพร เทวอนรัมย์ 
๖๓๙.  นางสาวอรไพลิน ฤทธิ์มนตรี 
๖๔๐.  นางสาวอริสรา มณีดํา  
๖๔๑.  นางสาวอัจฉรา ศรีสถิตย์ 
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๖๔๒.  นางสาวอาทิตยา สายศรี 
๖๔๓.  นายจักรกฤษณ์  รองกระโทก 
๖๔๔.  นายณัฐพล เงางาม 
๖๔๕.  นายวรกฤษณ์ วัดไธสง 
๖๔๖.  นางสาวกัญณิกา อุตขันธ์ 
๖๔๗.  นางสาวกิตตินันท์ ใยบัว 
๖๔๘.  นางสาวกุลธิดา เดียรประโคน 
๖๔๙.  นางสาวขนิษฐา  ยันไธสง 
๖๕๐.  นางสาวจันทร์จิรา มงคลดี 
๖๕๑.  นางสาวจีรนันท์ พันธ์สําโรง 
๖๕๒.  นางสาวเจนจิรา กาแดง 
๖๕๓.  นางสาวชลธิชา ทอนมาต 
๖๕๔.  นางสาวดาราวรรณ อนันตสุข 
๖๕๕.  นางสาวธิดารัตน์  บุญเสริม 
๖๕๖.  นางสาวธิติมา ชิณภักดิ์ 
๖๕๗.  นางสาวนารีรัตน์ ไกรเสือ 
๖๕๘.  นางสาวนุสรา ทองแท่ง 
๖๕๙.  นางสาวปัทมา หาสูง 
๖๖๐.  นางสาวพนัสดา  แสงฮาด 
๖๖๑.  นางสาวพรสุดา กองแก้ว 
๖๖๒.  นางสาวแพรพลอย พะนัศรัมย์ 
๖๖๓.  นางสาวภานุมาส จิตไธสง 
๖๖๔.  นางสาวมาติกา วาโยบุตร 
๖๖๕.  นางสาวลัดดาวรรณ ราชสมบัติ 
๖๖๖.  นางสาววรพร วรไธสง 
๖๖๗.  นางสาววรรณวิมล สุมหิรัญ 
๖๖๘.  นางสาววีรดา การะเกด 
๖๖๙.  นางสาวศศิธร ตันหงาย 
๖๗๐.  นางสาวสมหญิง วงค์จิตร 
๖๗๑.  นางสาวสิวารีย ์สมสวย 
๖๗๒.  นางสาวสุธิชา ทองห่อ 
๖๗๓.  นางสาวสุภา ถูกพันธ์ 
๖๗๔.  นางสาวเสาวรส แสนดี 
๖๗๕.  นางสาวอรทัย ลูกแก้ว 
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๖๗๖.  นางสาวอรวรรณ นุชสาย 
๖๗๗.  นางสาวอัญชุลี หงษ์ชุมแพ 
๖๗๘.  นายธนชิต  ยอดอินทร์ 
๖๗๙.  นายอนุชิต บุญเหลี่ยม 
๖๘๐.  นางสาวกิตติยารัตน์  คําสัตย์ 
๖๘๑.  นางสาวเกศินี เวียกไธสง 
๖๘๒.  นางสาวจินตนา สอนกล้า 
๖๘๓.  นางสาวจุทามาศ ตะโคตร 
๖๘๔.  นางสาวชฎาทิพย์ สิมพิบูลย์ 
๖๘๕.  นางสาวฐานิดา เจริญรัมย์ 
๖๘๖.  นางสาวธิดารัตน์ ปัดถารัตน์ 
๖๘๗.  นางสาวธีรยา ฝอยทอง 
๖๘๘.  นางสาวนันธิดาพร สอนสวาสดิ์ 
๖๘๙.  นางสาวนาวดี ไกรจันทร์ 
๖๙๐.  นางสาวบุษยา จันทะบัณฑิต 
๖๙๑.  นางสาวเปรมกมล  ปลงรัมย์ 
๖๙๒.  นางสาวพรธิรา สายยศ 
๖๙๓.  นางสาวพัณณิตา ลีประโคน 
๖๙๔.  นางสาวมัณฑนา โขงอ้อม 
๖๙๕.  นางสาวมานิตา สมพลกรัง  
๖๙๖.  นางสาวรัตติยากร พิมพาพันธ์ 
๖๙๗.  นางสาววงเดือน นาคีสังข์ 
๖๙๘.  นางสาววรรณยิหวา ดําริห์ 
๖๙๙.  นางสาววราภรณ์ คิดสําราญ 
๗๐๐.  นางสาววิชุดา  ศรีสุข 
๗๐๑.  นางสาวศรณีย์ งับประโคน 
๗๐๒.  นางสาวศิริภา เลื่อยเป็น 
๗๐๓.  นางสาวโสริยา แก้วสอน 
๗๐๔.  นางสาวอรอนงค์  ซ้อนกลิ่น 
๗๐๕.  นายกุลชาติ วงศ์สาสืบ 
๗๐๖.   นางสาวกัญญาวีร์ พุทธบรรจง 
๗๐๗.   นางสาวขวัญฤดี อิแอ 
๗๐๘.   นางสาวธญานี เดชสองแพรก 
๗๐๙.   นางสาวพลอยสวย ภู่ตระกูล 
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๗๑๐.   นางสาวพิราอร แก้วรุ่งศรี 
๗๑๑.   นายวรเมธ สุคนธพันธุ์ 
๗๑๒.   นางสาววราภรณ์ คงแก้ว 
๗๑๓.   นางสาวศศิประภา แก้วกระจ่าง 
๗๑๔.   นางสาวสุภาวด ีศิริรัตน์ 
๗๑๕.   นางสาวสุมา พงค์เพ็ชร์ 
๗๑๖.   นายสุรศักดิ์ สบเหมาะ 
๗๑๗.   นางสาวโสมฤดี พีระพันธ์ 
๗๑๘.   นางสาวโสรยา ดนยะและ 
๗๑๙.   นางสาวอรษา เบ็นสาหม๊ะ 
๗๒๐.   นางสาวอริสรา สะบิลาย 
๗๒๑.   นางสาวอามีน๊ะ ใหนเด 
๗๒๒.   นางสาวกชภัส ธํารงธิติเวช 
๗๒๓.   นางสาวจันทร์จิรา (ธัญญรัศน์) หมอสอน 
๗๒๔.   นายธีรวัฒน ์ชูระเจียร 
๗๒๕.   นางสาวนัศรีญา ขะเด 
๗๒๖.   นางสาวแวมูณ ีมะ 
๗๒๗.   นางสาวสุกัญญา หมัดสอ 
๗๒๘.   นางสาวกมลวรรณ สมศักดิ์ 
๗๒๙.   นางสาวกัลย์สุดา แก้วไกร 
๗๓๐.   นางสาวกามียะห์ สามะ 
๗๓๑.   นางสาวคอฟิยะห์ ดีสะเอะ 
๗๓๒.   นางสาวจินตนา นุ่นศรี 
๗๓๓.   นางสาวเจนจิรา พงษ์ประยูร 
๗๓๔.   นางสาวชยาภัสร ์ด้วงเล็ก 
๗๓๕.   นางสาวชลธิกานต์ จินดา 
๗๓๖.   นายซามูอีล บีฮิง 
๗๓๗.   นางสาวโซฟียะห์ อาแว 
๗๓๘.   นายณัฐชนน ศรีสมโภชน ์
๗๓๙.   นางสาวตัสนีม ซามัน 
๗๔๐.   นางสาวนริสา ล่าเต๊ะ 
๗๔๑.   นางสาวนาซูฮา บูมามะ 
๗๔๒.   นางสาวนุชจรินทร์ นาคแป้น 
๗๔๓.   นางสาวเบญญาพร บุญถาวร 
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๗๔๔.   นางสาวปรางขวัญ ธรรมชาติ 
๗๔๕.   นางสาวปิยะวรรณ ขิกขํา 
๗๔๖.   นางสาวพรรณทิวา ษัฏเสน 
๗๔๗.   นางสาวพิชญา วรพันธ์ 
๗๔๘.   นางสาวพิมลพรรณ ยวงเงิน 
๗๔๙.   นางสาวฟาตีฮะ ยาพระจันทร์ 
๗๕๐.   นายฟิรฮัน อารง 
๗๕๑.   นายภาณุพงษ์ มณีพรหม 
๗๕๒.   นางสาวมารียัน หะยีแยนา 
๗๕๓.   นางสาวมาเรียนา บีฮิง 
๗๕๔.   นางสาวยามีละฮ์ โดะแวมะ 
๗๕๕.   นางสาววรรณดี อุไรรัตน์ 
๗๕๖.   นางสาวแวซัยดานี แวมูซอ 
๗๕๗.   นางสาวศิริวรรณ เหมือนพรรณราย 
๗๕๘.   นางสาวสุกัญญา หนูช่วย 
๗๕๙.   นางสาวเสาวนีย ์ศรีสุวรรณ์ 
๗๖๐.   นายอธิปัตย์ พวงจันทร์ 
๗๖๑.   นางสาวอรวรรณ คงแก้ว 
๗๖๒.   นายอัษฎาวุฒิ นวลจันทร์ 
๗๖๓.   นางสาวอาทิตยา ตะครามจันทร์ 
๗๖๔.   นางสาวอาฟีฟะห์ บาเกาะ 
๗๖๕.   นางสาวอามีร่า อารียู 
๗๖๖.   นายอาหมะ บือโต 
๗๖๗.   นางสาวอุษณีย์ บูนํา 
๗๖๘.   นางสาวฮานีฟา หมัดบินเฮด 
๗๖๙.   นางสาวกาญจนา ทองขวิด 
๗๗๐.   นางสาวขนิษฐา ศรีสุข 
๗๗๑.   นางสาวจิตติมา หวายเครือ 
๗๗๒.   นางสาวชนาพร รักราม 
๗๗๓.   นางสาวชลดา ฮะยียาหวา 
๗๗๔.   นางสาวนภัสสร อุ่นเสียม 
๗๗๕.   นางสาวนาตยา กาเหร็ม 
๗๗๖.   นางสาวบิลกีส เซ็งสาเมาะ 
๗๗๗.   นางสาวปาณิตา พรหมวิจิตร์ 
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๗๗๘.   นางสาวพรกนก ช่างเหล็ก 
๗๗๙.   นางสาวพรศิริกรณ์ เขียนวารี 
๗๘๐.   นางสาวเพ็ญนภา วิบูลย์พันธ์ 
๗๘๑.   นางสาวฟารีด๊ะห์ เจ๊ะเดร์รากี 
๗๘๒.   นางสาวภัทรวด ีใจสว่าง 
๗๘๓.   นางสาวมารีซา โต๊ะเส็น 
๗๘๔.   นางสาวมารีเเย บัดรี 
๗๘๕.   นางสาววาธิณี ชีงามวัฒนะกุล 
๗๘๖.   นางสาวสุนิษา วงศ์กระพันธ์ 
๗๘๗.   นางสาวอัชฌา สร้างตั้น 
๗๘๘.   นางสาวอาซูรา หะมะ 
๗๘๙.   นางสาวอามานี อาแว 
๗๙๐.   นายอิมหร่อน กาแก้ว 
๗๙๑.  นิธาดา ชัยฉิมพลี 
๗๙๒.  กิตติมา ปราสัย 
๗๙๓.  สุพัตรา พลฤทธิ์ 
๗๙๔.  ศริญญา ลาขุมเหล็ก 
๗๙๕.  ชนากานต์ ชาญชัยศรี 
๗๙๖.  สิริวัลย ์สบายสูงเนิน 
๗๙๗.  อรยาณี ตาจันทึก 
๗๙๘.  ชนิสา จรโพธิ์ 
๗๙๙.  ธิดารัตน์ ทุมกลาง 
๘๐๐.  สุภาพรรณ คุณวันดี 
๘๐๑.  สุมินตรา  หวังแนบกลาง 
๘๐๒.  กรรณิการ์  มณีย์ 
๘๐๓.  อรอนงค์  ยอดบุญมา 
๘๐๔.  นฤมล  พรมลัง 
๘๐๕.  สุภลักษณ์ จ่างโพธิ์ 
๘๐๖.  วิภารัตน์ เกิดบ้านจอก 
๘๐๗.  นางสาวคูมิ โยชิซาวะ 
๘๐๘.  นางสาวจิตตินันท์ ศรีประเสริฐ 
๘๐๙.  นางสาวจุฑามาศ คล้ายคลึง 
๘๑๐.  นางสาวชัญญา สุวรรณวานิชกุล 
๘๑๑.  นายฐิติวัจน์ นางวงค์ 
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๘๑๒.  นางสาวณฐพร ศรีทะวงค์ 
๘๑๓.  นางสาวณิชกุล โปธ ิ
๘๑๔.  นางสาวณิชกาล โปธิ 
๘๑๕.  นายนราเทพ เทพภูเขียว 
๘๑๖.  นายนัชรินทร์ อาจหาญ 
๘๑๗.  นางสาวนิตยา เสนาะเสียง 
๘๑๘.  นายบุญพิชิต ชาโชต ิ
๘๑๙.  นางสาวปนัดดา มงคลศร 
๘๒๐.  นางสาวพรชนก นอระพา 
๘๒๑.  นางสาวพรชนก เลิศสถาพร 
๘๒๒.  นางสาวพรสุดา  หมัดตานี 
๘๒๓.  นางสาวพัชยา นาฑี 
๘๒๔.  นางสาวมาลัย อํามรึก 
๘๒๕.  นางสาวฤทัยรัตน์ กิ่งสักกลาง 
๘๒๖.  นางสาววรินทร์ ทัศมากร 
๘๒๗.  นางสาววิจิตรา ศิริบุญ 
๘๒๘.  นางสาวศิริโสภา พันดวง 
๘๒๙.  นางสาวศุภาวรรณ สามัญ 
๘๓๐.  นางสาวสิริวัน โพธิ์เขียว 
๘๓๑.  นางสาวสุธามาศ ขวัญสุข 
๘๓๒.  นางสาวเสาวลักษณ์ ดีสม 
๘๓๓.  นางสาวทิพธัญญา เหลาทอง 
๘๓๔.  นางสาวมณีรัตน์ ใดจิ๋ว 
๘๓๕.  นางสาวจิรพรรณ พรหมโยธิน 
๘๓๖.  นางสาวสุพัตรา คําก้อนแก้ว 
๘๓๗.  นายตรีทเศศ ดวงจินดา 
๘๓๘.  นางสาวจรรยา พรหมมา 
๘๓๙.  นางสาวนุชรี ปี่แก้ว 
๘๔๐.  นางสาวสุนิสา อยู่ยงค์ 
๘๔๑.  นายทินกร ศรีบุรินทร์ 
๘๔๒.  นางสาวฐิติมา อ้อมนอก 
๘๔๓.  นางสาวณัฐธิดา สมฤาชา 
๘๔๔.  นางสาวทิพากร สวาทเพ็ชร์ 
๘๔๕.  นางสาวภัศราพร รัชตะวรรณ 
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๘๔๖.  นางสาววิสา ภูจําเนียร 
๘๔๗.  นางสาวศุภลักษณ์ แดนนารัตน์ 
๘๔๘.  นางสาวกัลยารัตน์ มหามนต์ 
๘๔๙.  นางสาวอภิสรา ภักดีพงษ์ 
๘๕๐.  นางสาวปรียานุช ปานนิล 
๘๕๑.  นางสาววรรณิดา โพธิ์อุดม 
๘๕๒.  นางสาวเบญจมาศ แก้วกันยา 
๘๕๓.  นางสาวอานีซะ ดอแม 
๘๕๔.  นางสาวนาถชนก เทพบาล 
๘๕๕.  นางสาวนุชเรศ อาจหาญ 
๘๕๖.  นางสาวเสาวคนธ์ อุชัย 
๘๕๗.  นางสาวอนุสรา ดาทอง 
๘๕๘.  นางสาวสิรินยา ส้มเกลี้ยง 
๘๕๙.  นางสาวภัทรสุดา ชุมกาแสง 
๘๖๐.  นางสาวจรินรัตน์ ชาพวงค์ 
๘๖๑.  นางสาวพัชรินทร์ บุญยัง 
๘๖๒.  นางสาวลภาภัทร เหลืองทอง 
๘๖๓.  นางสาวจิดาภา  ประสงค์ดี 
๘๖๔.  นางสาวอนุชชา  แย้มเยื้อน 
๘๖๕.  นางสาวชลิสา แดงศรี 
๘๖๖.  นางสาวธนัชชา ลิขิต 
๘๖๗.  นางสาวมัลลิกา สุกใส 
๘๖๘.  นางสาวจันทรวิมล โคณบาล 
๘๖๙.  นางสาวผกาแก้ว พวงทอง 
๘๗๐.  นางสาวนิพาภรณ์ นวลเนียม 
๘๗๑.  นางสาวประภัสสร จันทร์สว่าง 
๘๗๒.  นางสาวธาราวดี ซูเจีย 
๘๗๓.  นางสาววันทกาญจน์ อ้อมวงศ์ 
๘๗๔.  นางสาวแคทรียา ปักการะโถ 
๘๗๕.  นางสาวรุ่งมณี แดนพิมสาย 
๘๗๖.  นางสาวจันจิรา สงครามยศ 
๘๗๗.  นางสาวกมลพรรณ บุญมาเรือง 
๘๗๘.  นางสาวกิตติยา สนาม 
๘๗๙.  นางสาวเกษศราพร ถนอมศักดิ์ 
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๘๘๐.  นางสาวธัญชนก  มงคล 
๘๘๑.  นางสาวอรุณี บุญเลิศ 
๘๘๒.  นางสาวลัดเกล้า สอดศรี 
๘๘๓.  นางสาวกัลย์สุดา เบ็ญทา 
๘๘๔.  นางสาวขนิษฐา คําแก้ว 
๘๘๕.  นางสาวจิราภา อ่ิมถวิล 
๘๘๖.  นางสาวนิศารัตน์ บัวลา 
๘๘๗.  นางสาวเพ็ญลักษณ์ ศรีหาบัณฑิต 
๘๘๘.  นางสาวมัลลิกา  ใจกัณฑ์ 
๘๘๙.  นางสาววรากร สิทธิพร 
๘๙๐.  นางสาวศิริลักษณ์ ศิลามน 
๘๙๑.  นางสาวอินทุอร  นอลา 
๘๙๒.  นางสาวณัฐวรา คําหาญ 
๘๙๓.  นางสาวอรทิวา แสนจันทร์ 
๘๙๔.  นางสาวหนึ่งฤทัย ใจคํา 
๘๙๕.  นางสาวสิริกานดา  บุญใส 
๘๙๖.  นายเกียรติพล ดํารงเจริญศักดิ์  
๘๙๗.  นาย นนทพัทธ์ เม็ดโท 
๘๙๘.  นายมังกร แสงจันทร์  
๘๙๙.  นางสาวกรรณิการ์ ผัดใจ 
๙๐๐.  นางสาว กัญญ์ฤทัย ศรีสุนทร  
๙๐๑.  นางสาวนันทิยา เรือนกองเงิน 
๙๐๒.  นางสาวพิมพ์ประไพ ประธานราษฎร์  
๙๐๓.  นางสาววรรณชนก ศรีบุญเรือง 
๙๐๔.  นางสาวนัทชฎาภรณ์ กันทะเป็ง  
๙๐๕.  นางสาวศศิวิภา  มณีศิลป์  
๙๐๖.  นายพงศกร ยี่เผติ๊บ 
๙๐๗.  นายธีรศักดิ์ ฉิมประโคน 
๙๐๘.  นางสาวณัฐสุดา  เวียงหก 
๙๐๙.  นางสาว เกวลิน อุ่นปั๋น 
๙๑๐.  นางสาวปานชนก มูลเฟย  
๙๑๑.  นางสาวสุวรรณี ปินไชย 
๙๑๒.  นางสาวชญาณี ผายผืนพึก 
๙๑๓.  นางสาว จรัญญา วังสิงห์ 
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๙๑๔.  นางสาวนิธิพร อินบุญ 
๙๑๕.  นางสาวภัทรนันท์ เชิดวงศ์สูง 
๙๑๖.  นางสาวชฎาภา กันทะวงศ์ 
๙๑๗.  นางสาวกมลพรรณ อินทร์ประสิทธิ์ 
๙๑๘.  นางสาวศิริญาพร คําภักดี 
๙๑๙.  นางสาวพรชนิตย์ ทับทวี 
๙๒๐.  นางสาววิภาดา เยรัมย์ 
๙๒๑.  นางสาวพรสุดา สนพะเดิม 
๙๒๒.  นาวสาวการะเกด คําไวย์ 
๙๒๓.  นางสาวสุธิรา ศรีโมรา 
๙๒๔.  นางสาววาสนา รัตนภูมิ 
๙๒๕.  นางสาวกนกวรรณ โง้วตระกูล 
๙๒๖.  นางสาวอารีรัตน์ สําเร็จกิจเจริญ  
๙๒๗.  นางสาวบุษยา เชียงเงิน  
๙๒๘.  นางสาวมนทกานต์ อิทธิฤทธิพันธ์   
๙๒๙.  นางสาวเพ็ญวิภา นารี 
๙๓๐.  นางสาวมินตรา ตาดอินทร์  
๙๓๑.  นางสาววรัญญา เหมือนมา  
๙๓๒.  นางสาวสุภาพร สร้อยพราย 
๙๓๓.  นางสาวชนาพร เหมสุวรรณ์  
๙๓๔.  นางสาวสุกัญญา ซากอ 
๙๓๕.  นางสาวเพชรรัตน์ สินเพ็ง    
๙๓๖.  นางสาวภัทราพร กิจสํารวม   
๙๓๗.  นางสาวสุนิสา  แจ่มเมือง  
๙๓๘.  นางสาวณัฐริกา ทัพหนุน  
๙๓๙.  นางสาวลัทธวรรณ จุ้ยเปี่ยม  
๙๔๐.  นางสาวกาญจนาพร บุตรโท  
๙๔๑.  นางสาวสุพาษา ทับน้อย  
๙๔๒.  นายไชยวัฒน์ เชียงสิน   
๙๔๓.  นางสาววีรวรรณ บุญชู  
๙๔๔.  นางสาวดวงกมล ดวงพัตตรา 
๙๔๕.  นางสาวหนึ่งฤทัย ใจคํา 
๙๔๖.  นางสาวสิริกานดา  บุญใส 
๙๔๗.  นายเกียรติพล ดํารงเจริญศักดิ์  
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๙๔๘.  นาย นนทพัทธ์ เม็ดโท 
๙๔๙.  นายมังกร แสงจันทร์  
๙๕๐.  นางสาวกรรณิการ์ ผัดใจ 
๙๕๑.  นางสาว กัญญ์ฤทัย ศรีสุนทร  
๙๕๒.  นางสาวนันทิยา เรือนกองเงิน 
๙๕๓.  นางสาวพิมพ์ประไพ ประธานราษฎร์  
๙๕๔.  นางสาววรรณชนก ศรีบุญเรือง 
๙๕๕.  นางสาวนัทชฎาภรณ์ กันทะเป็ง  
๙๕๖.  นางสาวศศิวิภา  มณีศิลป์  
๙๕๗.  นายพงศกร ยี่เผติ๊บ 
๙๕๘.  นายธีรศักดิ์ ฉิมประโคน 
๙๕๙.  นางสาวณัฐสุดา  เวียงหก 
๙๖๐.  นางสาว เกวลิน อุ่นปั๋น 
๙๖๑.  นางสาวปานชนก มูลเฟย  
๙๖๒.  นางสาวสุวรรณี ปินไชย 
๙๖๓.  นางสาวชญาณี ผายผืนพึก 
๙๖๔.  นางสาว จรัญญา วังสิงห์ 
๙๖๕.  นางสาวนิธิพร อินบุญ 
๙๖๖.  นางสาวภัทรนันท์ เชิดวงศ์สูง 
๙๖๗.  นางสาวชฎาภา กันทะวงศ์ 
๙๖๘.  นางสาวกมลพรรณ อินทร์ประสิทธิ์ 
๙๖๙.  นางสาวศิริญาพร คําภักดี 
๙๗๐.  นางสาวพรชนิตย์ ทับทวี 
๙๗๑.  นางสาววิภาดา เยรัมย์ 
๙๗๒.  นางสาวพรสุดา สนพะเดิม 
๙๗๓.  นาวสาวการะเกด คําไวย์ 
๙๗๔.  นางสาวสุธิรา ศรีโมรา 
๙๗๕.  นางสาววาสนา รัตนภูมิ 
๙๗๖.  นางสาวกนกวรรณ โง้วตระกูล 
๙๗๗.  นางสาวอารีรัตน์ สําเร็จกิจเจริญ  
๙๗๘.  นางสาวบุษยา เชียงเงิน  
๙๗๙.  นางสาวมนทกานต์ อิทธิฤทธิพันธ์   
๙๘๐.  นางสาวเพ็ญวิภา นารี 
๙๘๑.  นางสาวมินตรา ตาดอินทร์  



- 30 - 
 

๙๘๒.  นางสาววรัญญา เหมือนมา  
๙๘๓.  นางสาวสุภาพร สร้อยพราย 
๙๘๔.  นางสาวชนาพร เหมสุวรรณ์  
๙๘๕.  นางสาวสุกัญญา ซากอ 
๙๘๖.  นางสาวเพชรรัตน์ สินเพ็ง    
๙๘๗.  นางสาวภัทราพร กิจสํารวม   
๙๘๘.  นางสาวสุนิสา  แจ่มเมือง  
๙๘๙.  นางสาวณัฐริกา ทัพหนุน  
๙๙๐.  นางสาวลัทธวรรณ จุ้ยเปี่ยม  
๙๙๑.  นางสาวกาญจนาพร บุตรโท  
๙๙๒.  นางสาวสุพาษา ทับน้อย  
๙๙๓.  นายไชยวัฒน์ เชียงสิน   
๙๙๔.  นางสาววีรวรรณ บุญชู  
๙๙๕.  นางสาวดวงกมล ดวงพัตตรา 
๙๙๖.  นางสาวปภัสรา นาดี 
๙๙๗.  นางสาววราพร บุตรอินทร์ 
๙๙๘.  นางสาวกชกร โภคทรัพย์ 
๙๙๙.  นางสาวกนกกาญจน์ เขาเขจร 

๑๐๐๐.  นางสาวกนกเนตร ตาทิพย์ 
๑๐๐๑.  นางสาวกนกภรณ์ มาบุญ 
๑๐๐๒.  นางสาวกนกวรรณ ล้อมไธสง 
๑๐๐๓.  นางสาวกมลทิพย์ เชื้อไทย 
๑๐๐๔.  นางสาวกมลพรรณ เนาว์ใน 
๑๐๐๕.  นางสาวกมลวรรณ หงษ์ทอง 
๑๐๐๖.  นางสาวกรทิพย์ สุวรรณี 
๑๐๐๗.  นางสาวกฤษณา ชัยหานิตย์ 
๑๐๐๘.  นางสาวกันตพร ประมูลจักโก 
๑๐๐๙.  นางสาวกัลยานุช ดวงพระราช 
๑๐๑๐.  นางสาวกาญจนา ศรีโยธี 
๑๐๑๑.  นางสาวกิตติพร ตรีพงษ์ 
๑๐๑๒.  นางสาวกุลิสรา แก้วไกรษร 
๑๐๑๓.  นางสาวเกษศิรินทร์ สุดเฉลียว 
๑๐๑๔.  นางสาวขวัญฤดี น้อยสุพรรณ 
๑๐๑๕.  นางสาวจริยา พระสังคร 
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๑๐๑๖.  นางสาวจามจุรี จันทิพย์ 
๑๐๑๗.  นางสาวจามจุรี พันธ์ส าโรง 
๑๐๑๘.  นางสาวจุฬารัตน์ แก้วมะ 
๑๐๑๙.  นางสาวจุฬาลักษณ์ คลังดงเค็ง 
๑๐๒๐.  นางสาวเจนจิรา โคตรท้าว 
๑๐๒๑.  นางสาวเจนจิรา สมค า 
๑๐๒๒.  นางสาวชไมพร ดีช้อย 
๑๐๒๓.  นางสาวชลธิชา น้อยทรงค์ 
๑๐๒๔.  นายชัยชนะ หาญจิต 
๑๐๒๕.  นายชาญเมฆา นาดี 
๑๐๒๖.  นางสาวชิตาพร ถิตย์สมบูรณ์ 
๑๐๒๗.  นางสาวชินันพร ประการแก้ว 
๑๐๒๘.  นางสาวชุติมา ภูชุม 
๑๐๒๙.  นางสาวชุลีพร ซาเสน 
๑๐๓๐.  นางสาวโชติกา ผมศักดิ์ 
๑๐๓๑.  นางสาวณัฐกมล แสนหอม 
๑๐๓๒.  นางสาวณัฐฐินันท์ เถาว์สอน 
๑๐๓๓.  นางสาวณัฐธิดา บัวค า 
๑๐๓๔.  นางสาวณัฐพร ไกรษรศรี 
๑๐๓๕.  นางสาวณัฐริกา วงศ์ผาบุตร 
๑๐๓๖.  นางสาวณิชกานต์ วงค์วันดี 
๑๐๓๗.  นายดนัย มุจรินทร์ 
๑๐๓๘.  นางสาวดอกแก้ว ไพศาล 
๑๐๓๙.  นางสาวดาริณี คิดค้า 
๑๐๔๐.  นางสาวเตชินี ชาญณรงค์ 
๑๐๔๑.  นางสาวทัดดาว ชาลีกุล 
๑๐๔๒.  นางสาวธัญญลักษณ์ พาลึก 
๑๐๔๓.  นางสาวธิดารัตน์ อ้วนอินทร์ 
๑๐๔๔.  นางสาวนภัสรา สีดามาตย์ 
๑๐๔๕.  นางสาวนฤมล นาสุริวงษ ์
๑๐๔๖.  นางสาวนัฎฐิกา เตนพเก้า 
๑๐๔๗.  นางสาวนาตยา ประก่ิง 
๑๐๔๘.  นางสาวน้ าทิพย์ นาแถมนาค 
๑๐๔๙.  นางสาวนิจจารีย์ สวัสดีพ่อ 
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๑๐๕๐.  นางสาวนุรอามานี ปันยี 
๑๐๕๑.  นางสาวบวรลักษณ์ ใจเมือง 
๑๐๕๒.  นางสาวบุญฑริกา อุบล 
๑๐๕๓.  นางสาวเบญจญา หินสิลา 
๑๐๕๔.  นางสาวปฐมวดี บัวค า 
๑๐๕๕.  นางสาวปวีณา ดวงพรม 
๑๐๕๖.  นางสาวปวีณา ภูกาบเพชร 
๑๐๕๗.  นางสาวปานตะวัน มนตรี 
๑๐๕๘.  นางสาวปิยะนันท์ วอทอง 
๑๐๕๙.  นางสาวพรนภา ค าภูแก้ว 
๑๐๖๐.  นางสาวพรมศิริ สืบแย้ม 
๑๐๖๑.  นางสาวพรรนารา มณีหมุด 
๑๐๖๒.  นางสาวพัชนี นาโควงค ์
๑๐๖๓.  นางสาวพัชรีภรณ์ สมอินเอก 
๑๐๖๔.  นางสาวพิญชาน์ ยังให้ผล 
๑๐๖๕.  นางสาวพิณัฐญา อินทะวงศ์ 
๑๐๖๖.  นางสาวพิมพ์วิภาภรณ์ พรหมจารย์ 
๑๐๖๗.  นางสาวภัทรพร ภูสมปอง 
๑๐๖๘.  นางสาวภัทรวดี ชาวชายโขง 
๑๐๖๙.  นางสาวภาวิณี โกศล 
๑๐๗๐.  นางสาวมณีจันทร์ พรหมเมตตา 
๑๐๗๑.  นางสาวมนฑกานต์ ทาทิวัน 
๑๐๗๒.  นางสาวมัทนา ศรีแสนเมือง 
๑๐๗๓.  นางสาวมัลลิกา สุผาวัน 
๑๐๗๔.  นางสาวมาริสา หล้าชาญ 
๑๐๗๕.  นางสาวเมธาวี จิตหนักแน่น 
๑๐๗๖.  นางสาวยุวดี วงค์ผาบุศย์ 
๑๐๗๗.  นางสาวรมณียา ตรีทศ 
๑๐๗๘.  นางสาวรัตติยา งามสุขศรี 
๑๐๗๙.  นางสาวรัตติยาภรณ์ สีดาวงศ ์
๑๐๘๐.  นางสาวรุ่งรุจี มานิตย์ 
๑๐๘๑.  นางสาววรรณวิษา นนทะโคตร 
๑๐๘๒.  นางสาววรัญญา ประทุมมา 
๑๐๘๓.  นางสาววราภรณ์ สารินันท์ 
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๑๐๘๔.  นายวัชระ บุญมาก 
๑๐๘๕.  นางสาววัชรินทร์ แดนพันธ์ 
๑๐๘๖.  นางสาววิรันตรี ศรีต้นวงศ์ 
๑๐๘๗.  นางสาวศรัณทร สายสะอาด 
๑๐๘๘.  นายศราวุธ กุลแก้ว 
๑๐๘๙.  นางสาวศศิธร วงศ์เตชะ 
๑๐๙๐.  นางสาวศันสนีย์ ศรีสะอาด 
๑๐๙๑.  นางสาวศิรัญญา ไชยเชษฐ์ 
๑๐๙๒.  นางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ 
๑๐๙๓.  นางสาวศิริขวัญ ภูสระไสย์ 
๑๐๙๔.  นางสาวศิริลักษณ์ คุ้มเที่ยง 
๑๐๙๕.  นางสาวศิริลักษณ์ จันดาแสง 
๑๐๙๖.  นางสาวศิริลักษณ์ อัยวรรณ์ 
๑๐๙๗.  นางสาวศุภนันท์ ค าแหงพล 
๑๐๙๘.  นางสาวสุดารัตน์ สารเนตร 
๑๐๙๙.  นางสาวสุทธิดา นาสมใจ 
๑๑๐๐.  นางสาวสุทธิดา ฝูงที 
๑๑๐๑.  นางสาวสุธิดา สิงห์หล้า 
๑๑๐๒.  นางสาวสุนิตา นามนนท์ 
๑๑๐๓.  นางสาวสุนิตา ปัญญาแสง 
๑๑๐๔.  นางสาวสุประภาดา ผกานวล 
๑๑๐๕.  นางสาวสุพัตตรา เพาะเจริญ 
๑๑๐๖.  นางสาวสุภารัตน์ ธรรมรังษี 
๑๑๐๗.  นางสาวสุมิตรา ศรีวาลี 
๑๑๐๘.  นางสาวสุรีรัตน์ ยืนยง 
๑๑๐๙.  นางสาวแสงทิพย์ ราชภักด ี
๑๑๑๐.  นางสาวอทิตยา พาติกบุตร 
๑๑๑๑.  นายอมรศักดิ์ แก่นท้าว 
๑๑๑๒.  นางสาวอมาวดี ยุระศรี 
๑๑๑๓.  นางสาวอรปรียา พิมพ์สวัสดิ์ 
๑๑๑๔.  นางสาวอรพินท์ หารินทะชาติ 
๑๑๑๕.  นางสาวอรยา สากุล 
๑๑๑๖.  นางสาวอรวี โนนวิเศษ 
๑๑๑๗.  นางสาวอรสา ไกยราช 
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๑๑๑๘.  นางสาวอรอนงค์ บัวภาพันธ ์
๑๑๑๙.  นางสาวอัญชลี ไชยนนท์ 
๑๑๒๐.  นางสาวอาภาภรณ์ ดอนกลาง 
๑๑๒๑.  นางสาวอารยา ชั้นงาม 
๑๑๒๒.  นางสาวอาริยา วงษาภิลา 
๑๑๒๓.  นางสาวอารียา มุงคุณ 
๑๑๒๔.  นางสาวอินทิรา แจ่มใส 
๑๑๒๕.  นางสาวอินทิรา สังข์วงศ์ 
๑๑๒๖.  นางสาวอินธุอร แสงสุรินทร์ 
๑๑๒๗.  นางสาวอ่ิมทิพย์ ละวาดชู 
๑๑๒๘.  นางสาวอุไรพร อินทร์ลี 
๑๑๒๙.  นางสาวอุษณา พิมพ์ทอง 
๑๑๓๐.  นางสาวจุฬารัตน์ บุญภา 
๑๑๓๑.  นางสาวปนัสยา ไชยหอม 
๑๑๓๒.  นางสาวฟาฏีนะฮ สาและมิง 
๑๑๓๓.  นางสาวภาวิน ีสมศรี 
๑๑๓๔.  นางสาวโยทกา ผ่องไสยา 
๑๑๓๕.  นางสาวรัชฎา ชิยางคะบุตร 
๑๑๓๖.  นางสาวรัตนาวลี พรหมทอง 
๑๑๓๗.  นางสาวสุทธิดา ปางแก้ว 
๑๑๓๘.  นางสาวอนัญญา ศรีจันดา 
๑๑๓๙.  นางสาวอรนุช สุทธิอาจ 
๑๑๔๐.  นางสาวอาลาวียะห์ เจ๊ะมูดอ 
๑๑๔๑.  นางสาวกังสดาน ฤทธิ์นาค 
๑๑๔๒.  นางสาวขนิษฐา สุทธิบริบาล 
๑๑๔๓.  นางสาวจันธิมา รุ่งเรือง 
๑๑๔๔.  นางสาวจารุพันธ์ เคนโยธา 
๑๑๔๕.  นางสาวจารุวรรณ อินทรัพย์ 
๑๑๔๖.  นางสาวจุฑามาศ ศรีอัดชา 
๑๑๔๗.  นางสาวชนากานต์ โสเสมอ 
๑๑๔๘.  นางสาวชลธิชา งอยภูธร 
๑๑๔๙.  นางสาวญาสุมินทร์ นามวิเศษ 
๑๑๕๐.  นางสาวณัฏฐนันท์ ยงเยื่องคง 
๑๑๕๑.  นายณัฏพล หมื่นหน้า 
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๑๑๕๒.  นางสาวดารารัตน์ นันทบุญ 
๑๑๕๓.  นายธนาพัฒน์ ร่มรื่น 
๑๑๕๔.  นางสาวธิดารัตน์ เรืองศิริ 
๑๑๕๕.  นายนพชัย ขบวนแก้ว 
๑๑๕๖.  นางสาวปพิชญา ประยูรเจริญ 
๑๑๕๗.  นางสาวปภัสวรรณ พิพัฒน์ภานุกูล 
๑๑๕๘.  นางสาวประภาพร สราญรมย์ 
๑๑๕๙.  นางสาวปรางทิพย์ ทีสุกะ 
๑๑๖๐.  นางสาวปริญญา วงศ์เพ็ญ 
๑๑๖๑.  นายปัณณธร มงคลธนตระกูล 
๑๑๖๒.  นางสาวปาริชาติ ถามูลแสน 
๑๑๖๓.  นายพิรัช ธงวิชัย 
๑๑๖๔.  นายไพชยนต์ โสดามรรค 
๑๑๖๕.  นายฟ้าลิขิต ยาทองไชย 
๑๑๖๖.  นางสาวภัทรภรณ์ อับภัยชา 
๑๑๖๗.  นายภาณุพงศ์ สังข์มงคล 
๑๑๖๘.  นางสาวมนัสนันท์ พรมบุตร 
๑๑๖๙.  นางสาวมิรันตี สังกรม 
๑๑๗๐.  นางสาวรักษิณา ชาค าสัย 
๑๑๗๑.  นางสาวรัตติยากร มูลมะณี 
๑๑๗๒.  นายรุ่งธนพงค์ ขันทะวี 
๑๑๗๓.  นางสาวรุจิลาภา ลาภภิญโญ 
๑๑๗๔.  นางสาวลลิตา บาลวงษา 
๑๑๗๕.  นางสาวลลิตา ปรีประดิษฐ์ 
๑๑๗๖.  นางสาวละอองฝน เครือคุณ 
๑๑๗๗.  นางสาววงศ์เดือน บุตรกง 
๑๑๗๘.  นายศราวุธ ชาติพจน์ 
๑๑๗๙.  นางสาวศศิธร แก้วตา 
๑๑๘๐.  นางสาวศิริวรรณภา สีดาโคตร 
๑๑๘๑.  นายสันติภาพ ตุ่ยไชย 
๑๑๘๒.  นางสาวสุดารัตน์ ศรวัฒนา 
๑๑๘๓.  นางสาวสุทธิดา กัลยาฤทธิ์ 
๑๑๘๔.  นางสาวสุธิดา หล้าค า 
๑๑๘๕.  นางสาวสุนิษา วิชา 
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๑๑๘๖.  นางสาวสุวนันท์ อนุญาหงษ์ 
๑๑๘๗.  นางสาวสุวรรณา สาวสุดชาต ิ
๑๑๘๘.  นางสาวสุวิมล อ่อนอินทร์ 
๑๑๘๙.  นางสาวหทัยชนก ธรรมนาม 
๑๑๙๐.  นางสาวอรพรรณ ผิวขม 
๑๑๙๑.  นายอัศราวุธ วงค าม้าง 
๑๑๙๒.  นางสาวอุทุมพร เชยชมศรี 
๑๑๙๓.  นางสาวอุไรรัตน์ สายมายา 
๑๑๙๔.  นางสาวเกศริน พนมศักดิ์ 
๑๑๙๕.  นางสาวจุไรพร พนาสถิตย์ 
๑๑๙๖.  นางสาวดารารัตน์ อ่อนค า 
๑๑๙๗.  นางสาวเบญจรงค์ มิเร 
๑๑๙๘.  นางสาวปริตตา จันทะนาม 
๑๑๙๙.  นางสาวพรสินี แสนเขื่อน 
๑๒๐๐.  นางสาวสาธิกา ยิ่งชื่น 
๑๒๐๑.  นางสาวสุพัตรา วงค์เขาอ่อน 
๑๒๐๒.  นายณัฐวุฒิ วิเศษรัตน์ 
๑๒๐๓.  นายธนกร อุณารักษ์ 
๑๒๐๔.  นางสาวนุรมา มารัตร์ 
๑๒๐๕.  นางสาวปิยะธิดา ปัญญาไว 
๑๒๐๖.  นางสาวพัชราภา กริ่งกระโทก 
๑๒๐๗.  นางสาวฟารีดา ดือเระ 
๑๒๐๘.  นางสาวเฟ่ืองฟ้า พรมวงค์ 
๑๒๐๙.  นายภาณุพงษ์ เนียมสูงเนิน 
๑๒๑๐.  นางสาวมัชฌิมา แสงสว่าง 
๑๒๑๑.  นางสาววิชญาดา บุณยลักษณ์ 
๑๒๑๒.  นายนัทธพงศ์  ควรปราโมทย ์
๑๒๑๓.  นางสาววันวิสาข์  อารีราษฎร์ 
๑๒๑๔.  นางสาวเสาวลักษณ์  บุญประกอบ 
๑๒๑๕.  นางสาวกฤติยา  หอมประไพ 
๑๒๑๖.  นางสาวกัลยาณัฐ  ขัดผาบ 
๑๒๑๗.  นางสาวพรนภา  บุญวงศ ์
๑๒๑๘.  นางสาวมนัสติกาญต์  ดีมงคล 
๑๒๑๙.  นางสาวกานต์ธิดา  บุณยรัตพันธุ์ 
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๑๒๒๐.  นางสาวกุลธิดา  คัดโนภาส 
๑๒๒๑.  นางสาวจิตรวิไล  เถาสุวรรณ์ 
๑๒๒๒.  นางสาวจิราภรณ์  โทอรัญ 
๑๒๒๓.  นางสาวธนัชพร  สิงหนาท 
๑๒๒๔.  นางสาวนภาลัย  ต.วิเชียร 
๑๒๒๕.  นางสาวนิรมล  พิกุล 
๑๒๒๖.  นางสาวนุรมาลา  วงศ์สอนธรรม 
๑๒๒๗.  นางสาวเบญจวรรณ  ไก่กี 
๑๒๒๘.  นางสาวใบเฟรินส์  เอกฉัตร 
๑๒๒๙.  นางสาวสโรชา  กุดทา 
๑๒๓๐.  นางสาวจิณัฐตา  พลพุก 
๑๒๓๑.  นางสาวนภัสวรรณ  ยุบลพันธุ์ 
๑๒๓๒.  นางสาวพิมพ์วิภา  เสนาจันทร์ 
๑๒๓๓.  นางสาวรุ่งรัตน์  ชัยรัตนพันธ์ 
๑๒๓๔.  นางสาววรกาญจน์  รุ่งโต 
๑๒๓๕.  นางสาวกนกอร  เกษรจันทร์ 
๑๒๓๖.  นางสาวกุลณัฐ  ไกรศรี 
๑๒๓๗.  นางสาวจิราพร  แพงสุพัฒน์ 
๑๒๓๘.  นางสาวจิรารัตน์  สมสวย 
๑๒๓๙.  นางสาวจุฑามณี  พะธะนะ 
๑๒๔๐.  นางสาวชลธิชา  สาทไทย 
๑๒๔๑.  นายณพนธ์  ถมกระจ่าง 
๑๒๔๒.  นางสาวณัฐริกา  หลวงพิทักษ์ชุมพล 
๑๒๔๓.  นางสาวณัฐิกา  กุญแจทอง 
๑๒๔๔.  นางสาวเด่นนภา  ค าสว่าง 
๑๒๔๕.  นายกันต์รพี  พูลชุม 
๑๒๔๖.  นางสาวนริศรา  เงินสุวรรณ์ 
๑๒๔๗.  นางสาวปัญญดา  สมคะเน 
๑๒๔๘.  นางสาวพรชนก  พุ่มพงษ์ 
๑๒๔๙.  นางสาววริศรา  ติยวัฒน ์
๑๒๕๐.  นางสาววิพาไล  คันดุไล 
๑๒๕๑.  นางสาวสุจิตรา  เหมหิรัญ 
๑๒๕๒.  นางสาวสุไบดา ดอเล๊าะ 
๑๒๕๓.  นางสาวจีรมินทร์ เนียมสุวรรณ 
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๑๒๕๔.  นางสาวณฐิกา ชัยมาสพงค์  
๑๒๕๕.  นางสาวทรงลักษณ์ ขุนพิบูลย์ 
๑๒๕๖.  นางสาวปิ่นอนงค์ ศรีสุวรรณ 
๑๒๕๗.  นางสาวพิชชานันท์ แสนสุข 
๑๒๕๘.  นายวิทยา หลูโป 
๑๒๕๙.  นายศุภกร ทองเขาอ่อน 
๑๒๖๐.  นางสาวสิริรัช สุบงกฎ 
๑๒๖๑.  นางสาวอาศิรา สินแก้ว 
๑๒๖๒.  นางสาวรัตนาภรณ์ คํามิ่ง 
๑๒๖๓.  นางสาวกุลญา มีศิริ 
๑๒๖๔.  นางสาวนงลักษณ์ นาป่า 
๑๒๖๕.  นางสาวอรณีย์ โพธิ์งา 
๑๒๖๖.  นางสาวพรชนก บัวแดง 
๑๒๖๗.  นางสาวณิชา ภารตระศรี 
๑๒๖๘.  นายอนุชา ชลอชล 
๑๒๖๙.  นายสราวุธ ละงู 
๑๒๗๐.  นายภัทรศรัณย์ เดชนพคุณ 
๑๒๗๑.  นางสาวศิริวรรณ สิงห์สุข 
๑๒๗๒.  นางสาวพิชชาพร กลิ่นกลุ่น 
๑๒๗๓.  นายบุลากร จันอุทะ 
๑๒๗๔.  นางสาวบุษดี กําทรัพย์ 
๑๒๗๕.  นางสาวสุดารัตน์ บุญแก้ว 
๑๒๗๖.  นางสาวรุ่งนภา เชื้อเหิม 
๑๒๗๗.  นางสาวเกวรินทร์ ศิริรวง 
๑๒๗๘.  นางสาวนุสรา ขาวเนียม 
๑๒๗๙.  นางสาวเจนจิรา พรหมรุกขชาติ 
๑๒๘๐.  นางสาวภรมณี ภูมิภาค 
๑๒๘๑.  นางสาววิไลวรรณ สาระพงษ์ 
๑๒๘๒.  นางสาวสุภาพร สมคณะ 
๑๒๘๓.  นางสาวมัณฑนา วรพจน์ 
๑๒๘๔.  นางสาวเจนจิรา บุตรสิงขรณ์ 
๑๒๘๕.  นางสาวสุทธิดา สาครเจริญ 
๑๒๘๖.  นางสาววิภาพร วิระษร 
๑๒๘๗.  นางสาวอาเลีย วาหะ 
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๑๒๘๘.  นางสาวนูรเดียนี เง๊าะ 
๑๒๘๙.  นางสาวศุภลักษณ์ ภาคํา 
๑๒๙๐.  นางสาววาสิตา สิงห์วะราช 
๑๒๙๑.  นางสาวฐิติวรดา สอนลา 
๑๒๙๒.  นางสาว  น้ําฝน   ชาทอง 
๑๒๙๓.  นางสาว  ปิยพัชร   ทรงพล 
๑๒๙๔.  นางสาว  พรทิพย์   อ่อนจงไกล 
๑๒๙๕.  นางสาว  สุนารี   ย่อมมี 
๑๒๙๖.  นางสาวจิราพร  พันวุฒิ 
๑๒๙๗.  นางสาวกนกภรณ์  แก้วมณี 
๑๒๙๘.  นางสาวปพัชญา  เปรมปรีดา 
๑๒๙๙.  นางสาวสาลีเม๊าะ  แวกือจิ 
๑๓๐๐.  นางสาวนูรไอนิง  แวนะไล 
๑๓๐๑.  นางสาวฟาดีละห์  หะยีนาแว 
๑๓๐๒.  นางสาวนูรีฮะห์  กาปง 
๑๓๐๓.  นางสาวน้ําฝน ชาทอง 


