
1 
 

 
 
 
 

ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน 
เรื่อง  ก าหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2562 (ฉบับท่ี 6) 

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

 ด้วยคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ในคราวการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ 7/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ๒๕๖๒  ได้มีมติอนุมัติให้บุคคลที่ก าลัง
ศึกษาหลักสูตรวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา
สุดท้าย ประจ าปีการศึกษา 2561 หรืออยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญาบัตร ประกอบกับหนังสือสภาการ
สาธารณสุขชุมชน ที่ สธช. ๐๑/ว.291 ลงวันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖2 เรื่อง การอนุโลมให้นิสิตนักศึกษาที่ก าลัง
ศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีด้านสาธารณสุขในภาคการศึกษาสุดท้ายหรืออยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญาบัตร 
สามารถเข้าสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2562 นี้ได้  

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการสอบ
ความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2561 และ
ค าสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชน ที่ 65/๒๕๖2 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบเพ่ือด าเนินการจัดสอบ
ความรู้ ลงวันที ่ 23 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 และมติที ่ประชุมคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน  
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 อนุมัติให้ด าเนินการไว้ดังต่อไปนี้  

  ข้อ ๑  บุคคลที่ก าลังศึกษาหลักสูตรวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนระดับปริญญาตรีที่คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย ประจ าปีการศึกษา 2561 หรืออยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญาบัตร 
ที่สถาบันการศึกษาได้รวบรวมรายชื่อและส่งมายังสภาการสาธารณสุขชุมชน แจ้งความประสงค์ขอเข้าสอบ 
ครั้งที่ 1/2562  โดยให้ด าเนินการสมัครสอบความรู้ ตามก าหนดการสอบ วิธีการสอบ วัน เวลา และสถานที่
สอบ ตามประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชนเรื ่อง ก าหนดการสอบความรู ้ผู ้ขอขึ ้นทะเบียนและ  
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2562 (ฉบับที่ 5 )  

 ข้อ ๒  บุคคลที่อยู่ระหว่างก าลังศึกษาหลักสูตรวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนระดับปริญญาตรี
ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย ประจ าปีการศึกษา 2561 หรืออยู่ระหว่างรออนุมัติ
ปริญญาบัตร ตามข้อ ๑ ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบ ครั้งที่ 1/2562 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้ 

 ทั้งนี้ หากไม่ด าเนินการตามข้อ 1 สภาการสาธารณสุขชุมชนขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ 
ผู้มีรายชื่อตามแนบท้ายนี้ใช้สิทธิในการสอบครั้งถัดไปไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 ข้อ 3  ผู้สมัครสอบต้องรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบ 
และต้องกรอกรายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครยื่นมาเป็นเท็จหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร
สอบ สภาการสาธารณสุขชุมชนจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 
และจะไมม่ีการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบในทุกกรณี 
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 ข้อ 4  การกระท าใด ๆ ของสมาชิกผู้เข้าสอบที่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตและมีเจตนาที่
จะท าให้สภาการสาธารณสุขชุมชนเสียหาย สภาการสาธารณสุขชุมชนถือว่าสมาชิกผู้เข้าสอบนั้นมีเจตนาที่จะ
กระท าผิดกฎหมาย และอาจถูกด าเนินคดีแพ่งและอาญาได้ (ถ้ามี)    

  ประกาศ  ณ  วันที่  20  มิถุนายน  พ.ศ.  2562 

 
 
      (ศาสตราจารย์ สถิรกร  พงษ์พานิช) 
                                ประธานอนุกรรมการสอบเพื่อด าเนินการจัดสอบความรู้  
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(เอกสารแนบท้าย) 
รายช่ือผู้มีสิทธิสมัครสอบ ครั้งท่ี 1/2562 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล 
๑.  นางสาวอัญญารัตน์  แสงศร ี
๒.  นางสาวสุดารัตน์  หนูปลอด 
๓.  นางสาวฮาบีบะห์  ม๊ะติ 
๔.  นางสาวกิติยา อนุรักษ์ 
๕.  นางสาวพรพิมล โฆษะ 
๖.  นายวีรวัฒน ์ผลโภชน ์
๗.  นางสาวหนึ่งฤทัย ทองงาม  
๘.  นางสาวสุมิตรา บุญลอย 
๙.  นางสาวปรางค์แก้ว แหลมสุข 
๑๐.  นางสาวนภัสสร กริกเพ็ชร 
๑๑.  นางสาวพรนภา ถินวงศ์ 
๑๒.  นางสาวณัฐมน สมรัตน์ 
๑๓.  นางสาวซารีนา ขันธสร 
๑๔.  นางสาว ศิริลักษณ์ บํารุงวุธ 
๑๕.  นางสาวต่วนซูรีนา  มือกะหามะ 
๑๖.  นายภาณุวัฒน์ ทองดี  
๑๗.  นางสาวสายทอง บรรดาศักดิ์ 
๑๘.  นางสาวสุภาพร หัศจรรย์ 
๑๙.  นางสาวนัฐวรรณ วงศ์พารี 
๒๐.  นางสาวพรชนก ชูชีพ  
๒๑.  นายสุรเชษฎ์  งามวงษ์ 
๒๒.  นางสาวมณธิรา สังข์ชา  
๒๓.  นางสาวฉัตรกมล สวัสดิสุข 
๒๔.  นางสาวเยาวภา  จริรัตน์ 
๒๕.  นางสาวพรนิภา  เชียงคํา 
๒๖.  นางสาวนัจนันท์  ไผทรัตน์ 
๒๗.  นางสาวอรจิรา  ขุ่ยราญหญ้า 
๒๘.  นางสาวเปรมกมล  วงษ์หาญ 
๒๙.  นางสาวจุฑามาศ  บุตรทรัพย์ 
๓๐.  นางสาวณัฐฐา  กุดั่น 
๓๑.  นางสาวกนกวรรณ  พานทอง 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล 
๓๒.  นางสาวจรัญญา  วงษ์ชาลี 
๓๓.  นางสาวพัทธวรรณ  สุดถวิล 
๓๔.  นายศุภชัย  ศรีจันทร์ 
๓๕.  นางสาวกัญญรัตน์  นิ่มนวล 
๓๖.  นางสาวกนกวรรณ  ดอนเหนือ 
๓๗.  นางสาวดวงจันทร์  ถาวรกุล 
๓๘.  นางสาวณัฏฐิรา  ทองคํา 
๓๙.  นางสาวภาวิณี  กันอินทร์ 
๔๐.  นางสาวจิราภรณ์  ขําจิตร 
๔๑.  นางสาวสิริรัตน์  จุ้ยเจริญ  
๔๒.  นางสาวรัตนาภรณ์  เพ็งกุน 
๔๓.  นางสาวพชรพรรณ  อํานาจสมบูรณ์สุข 
๔๔.  นางสาวสุทธิดา  บัวเชย 
๔๕.  นางสาวชนินาถ  ขอนบกลาง 
๔๖.  นางสาวณัฐพร  งามพรม 
๔๗.  นางสาวพนิดา  เทียนจัตุรัส 
๔๘.  นางสาวอมิตา  ใสกระจ่าง 
๔๙.  นางสาววรนิษฐา  เกษกันทา 
๕๐.  นางสาวอาภรณ์  ปานสุนทร 
๕๑.  นางสาวเกวลี  แจ้งสว่าง 
๕๒.  นางสาวพลอยไพลิน  แก้วบัวพันธุ์ 
๕๓.  นางสาวจันทิมา  แก้วประพาฬ 
๕๔.  นางสาวกทัตติยา  มั่นคง 
๕๕.  นางสาวศิริพร  แก้วเขียว 
๕๖.  นาย จักรกฤษณ์  พ่ึงเครือ 
๕๗.  นางสาวรสรินทร์  วิเศษปัสสา 
๕๘.  นายกิตติศักดิ์  หอมฉุน 
๕๙.  นางสาวเกวลิน  เกตุชื่น 
๖๐.  นางสาวศุภาญา  อ่ิมโอษฐ์ 
๖๑.  นางสาวปัณณิกา  โพธิสาร 
๖๒.  นายพิทยา  ปัญญาชัยถาวร 
๖๓.  นางสาวศศิประภา บุญวิรัตน์ 
๖๔.  นายอัครวัตร ภูอนันต์ 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล 
๖๕.  นางสาวกาญจนาพร เลิศขามป้อม 
๖๖.  นางสาวสุนิสา จิตประสงค์ 
๖๗.  นางสาวรัชนีภรณ์ พลไสย 
๖๘.  นางสาวรัตนา เหมือนศรีชัย 
๖๙.  นายณัฐฐศรัณฐ์ ศรีอําคา 
๗๐.  นางสาวสิริยา เรืองแสน 
๗๑.  นางสาวธัญพร เจริญวรการ 
๗๒.  นางสาวธนิตา คุ้มจินดา 
๗๓.  นางสาวพัทธนันท์ อ้ือเจริญ 
๗๔.  นางสาวกาญจนา น้ําเนา 
๗๕.  นางสาวธนาภรณ์ คําทับทิม 
๗๖.  นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ศรีทอง 
๗๗.  นางสาวธนวรรณ สอาดฤทธิ์ 
๗๘.  นางสาวสุนีย์ ผุยลานวงค์ 
๗๙.  นางสาวพลอยนภัทร ไชยเกตุ 
๘๐.  นางสาวพนิดา ภิรมย์ไกรภักดิ์ 
๘๑.  นางสาวหทัยชนก เผ่าพัด 
๘๒.  นางสาวสุพรรษา ราวีศรี 
๘๓.  นางสาวรัชนีกร แป้นห้วย 
๘๔.  นางสาวสุนัชชา ใจกว้าง 
๘๕.  นางสาวรัตนากร ทับยาง 
๘๖.  นางสาวสินีนาฎ ผิวสําโรง 
๘๗.  นางสาวอภิชญา หมื่นสา 
๘๘.  นางสาวณิชาภา สุภาโภชน ์
๘๙.  นางสาวภัทรภรณ์ กัลยา 
๙๐.  นางสาวเกวรินทร์ อินทา 
๙๑.  นางสาวปัทมพร เทียนสิทธิ์ 
๙๒.  นางสาวปราวีณา อินทรฤทธิ์ 
๙๓.  นางสาวรุจยา คงประเสริฐ 
๙๔.  นางสาวจิรนันท์ ประหารภาพ 
๙๕.  นางสาวกาญจนา ศรีวอุไร 
๙๖.  นางสาวประกายกานต์ บุญเอียด 
๙๗.  นางสาวจันทร์ฉาย ลิมปอารยะกุล 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล 
๙๘.  นายบุรินทร์ มาลัย 
๙๙.  นายปิ่นพงศ์ วุฒิพงศ์ 

๑๐๐.  นางสาวอภิญญา นาราษฎร์ 
๑๐๑.  นางสาวปารียา โต๊ะไธสง 
๑๐๒.  นางสาวเบญจมาศ พูนทอง 
๑๐๓.  นางสาวพิชยา คล้ายคลาดภัย 
๑๐๔.  นางสาวสุภาวด ีศรีบุญยัง 
๑๐๕.  นางสาวณัฐชากรณ์ สีภูหล้า 
๑๐๖.  นางสาวอารีภรณ์ อินทรอยู่ 
๑๐๗.  นางสาวพรวิภา วงษ์เณร 
๑๐๘.  นางสาวจุรีรัตน์ หอมสมบัติ 
๑๐๙.  นางสาวกาญจนา บุญเฟรือง 
๑๑๐.  นางสาวพัชรินทร์ กลิ่นชื่น 
๑๑๑.  นางสาววรรณนิสา เรืองเทพ 
๑๑๒.  นางสาวพิศสมัย คล้ายอุบล 
๑๑๓.  นางสาวลลิตา เนาวราช 
๑๑๔.  นางสาวจิราวดี บุญประสิทธิ์ 
๑๑๕.  นางสาวจุฬาลักษณ์ บัวหลวง  
๑๑๖.  นางสาวชิดชนก จุ้ยทรัพย์  
๑๑๗.  นายชุติวัต เขียวคํา  
๑๑๘.  นางสาวณัฏฐณิฌา จินา  
๑๑๙.  นางสาวธัญญารัตน์ ซั่วเท้ง  
๑๒๐.  นางสาวนรมน ทองเกิด  
๑๒๑.  นางสาวนาเดียร์ หนูหนุด  
๑๒๒.  นางสาวบุษยมาศ คําพุกกะ  
๑๒๓.  นางสาวปาริมา นวลผ่อง  
๑๒๔.  นางสาวศนิชา ประสมสุข 
๑๒๕.  นางสาวสิริเนตร ชมเชย  
๑๒๖.  น.ส.สิริพิชชา หริหระรัศมิ์ 
๑๒๗.  นางสาวสุวนันต์ เสรีสําราญ  
๑๒๘.  นางสาวอัญชุลี  เนื่องอุตม์ 
๑๒๙.  นางสาวอัญศญา โบสถ์แก้ว  
๑๓๐.  นางสาวจิณฏปาตรี โพธิ์โต 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล 
๑๓๑.  นางสาวชนิตา จ่าโนนสูง 
๑๓๒.  นางสาวณฐวรรณ น้อยเจริญ 
๑๓๓.  นางสาวดลลยา แสงสุวรรณ  
๑๓๔.  นางสาวดามิยา หวังหมัด 
๑๓๕.  นายธนิกาญจน์ จ้อยเสือร้าย 
๑๓๖.  นางสาวธรณ์ธันย์ ตันโสดเจริญ  
๑๓๗.  นายธีระศักดิ์ คนองมาก  
๑๓๘.  นางสาวนพวรรณ ทรัพย์มังสังข์  
๑๓๙.  นางสาวปารีณา นาคประสม  
๑๔๐.  นางสาวปิยะภรณ์ พรรณขาม  
๑๔๑.  นางสาวพัชรียา พันธุ์นาค  
๑๔๒.  นางสาวพิชญาภร กุลวัฒนะเดชา  
๑๔๓.  นางสาวภิญญา แสงรัตนทองคํา 
๑๔๔.  นางสาวมานิตา เกิดมงคล  
๑๔๕.  นายวรพจน์  เผ่าจื้อ  
๑๔๖.  นางสาววัชรีพร พรมศรี  
๑๔๗.  นางสาวศรัณยพร แม้นทอง 
๑๔๘.  นางสาวสิริกาญจน์ ปัตถา 
๑๔๙.  นางสาวสิริกาญจน์ วัฒน์ศรีธานัง  
๑๕๐.  นางสาวสิรินดา เดชกุลทรัพย์  
๑๕๑.  นางสาวสุกฤตา อัมภาราม  
๑๕๒.  นางสาวสุภัสสร โพธิ์สุวรรณ  
๑๕๓.  นางสาวสุภาวด ีจิตสุภานันท์  
๑๕๔.  นางสาวอัญชุลีพร จันทร์เพ็ญ  
๑๕๕.  นางสาวอิงฟ้า  ดอนเหลื่อม 
๑๕๖.  นางสาวกัญญา บัวลาแก้ว 
๑๕๗.  นายกิตติวัฒน์ อุดสี 
๑๕๘.  นายคณิตศร คงเย็น 
๑๕๙.  นายจินณวัตร สอนวรรณ์ 
๑๖๐.  นางสาวจินตหรา ไฮงาม 
๑๖๑.  นางสาวจุฑารัตน์ อุตมะ 
๑๖๒.  นายณัฐพงษ์ ดีแจ้ง 
๑๖๓.  นายต่อสกุล สาเสาร์ 



- 6 - 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล 
๑๖๔.  นายทศพล อินทจักร 
๑๖๕.  นางสาวธันย์ชนก แก้วขาว 
๑๖๖.  นางสาวนราวัลลภ์ ชัยรัตน์ 
๑๖๗.  นางสาวนริศรา คําปัญญา 
๑๖๘.  นายยศพนธ์ ประกายอดิเรก 
๑๖๙.  นางสาวรติมา แซ่เฮ้า 
๑๗๐.  นางสาวรัตนากรณ์ สิงห์โต 
๑๗๑.  นายฤทธิเกียรติ เตชะ 
๑๗๒.  นางสาววาสนา ปลูกปัญญา 
๑๗๓.  นางสาวศรัณย์รัตน์ ดารารัตน์ 
๑๗๔.  นางสาวศศิภา ก้อนคํา 
๑๗๕.  นายอภินัทธ์ วัฒนไพบูลย์ 
๑๗๖.  นางสาวอาทิติยา ศรีทอง 
๑๗๗.  นายเอกภพ ภู่ทอง 
๑๗๘.  นางสาวกรรณิการ์ บํารุงจิตต์ 
๑๗๙.  นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นเกษร 
๑๘๐.  นางสาวกัญจน์วรา ทิพย์บุญศรี 
๑๘๑.  นางสาวกัลญาณี สีขาว 
๑๘๒.  นางสาวกาญจนา พุ่มจันทร์ 
๑๘๓.  นางสาวกิ่งกมล บางทับ 
๑๘๔.  นางสาวไขนภา นาคโชติ 
๑๘๕.  นางสาวจุฑามาศ น้อยมาลัย 
๑๘๖.  นางสาวเจนจิรา ดาวนุไร 
๑๘๗.  นางสาวชุติภาส ขลุ่ยทอง 
๑๘๘.  นางสาวซูไฮฟา เปาะมะ 
๑๘๙.  นางสาวฑิตฐิตา เพียรหล่ํา 
๑๙๐.  นางสาวณัฐชยา บุญเจิม 
๑๙๑.  นางสาวเดือนฉาย กองสินแก้ว 
๑๙๒.  นางสาวธนัชชา ภู่พงษ์ 
๑๙๓.  นายธนาธิป จันสนาด 
๑๙๔.  นางสาวธัญญลักษณ์ ทองจริง 
๑๙๕.  นางสาวธันย์ชยา  มาเกตุ 
๑๙๖.  นางสาวนริศรา สุนทรบุตร 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล 
๑๙๗.  นางสาวนริศรา แสงสว่าง 
๑๙๘.  นางสาวปนัดดา กิ่งพาน 
๑๙๙.  นางสาวปิยะพร มหาสีตระกูล 
๒๐๐.  นายภัทการ ภัทรการกิจ 
๒๐๑.  นางสาวภัทรภร ต่ายพูล 
๒๐๒.  นางสาวมนัสวี ฉิมพลี 
๒๐๓.  นางสาวรจนา คํามงคล 
๒๐๔.  นางสาวรดาธันย์ ทองเดช 
๒๐๕.  นางสาวรวิสรา ชัยวาลย์ 
๒๐๖.  นางสาวรุ่งนภา แพรช่วง 
๒๐๗.  นางสาววงศิยา อินทร์เรือง 
๒๐๘.  นางสาววรรณนิสา จิ๋วภู่ 
๒๐๙.  นางสาววรัญญา วงษ์เมือง 
๒๑๐.  นางสาววราลักษณ์ เหลาวงษ์ 
๒๑๑.  นางสาววาสนา หาญพจมาน 
๒๑๒.  นางสาววิภาวี ศรีเครือแก้ว 
๒๑๓.  นางสาวศศิณา สงครามสี 
๒๑๔.  นางสาวศิรดา กุศลมา 
๒๑๕.  นางสาวศุภศิริ มีอุดร 
๒๑๖.  นางสาวสุจิตรา อาภรณ์ 
๒๑๗.  นางสาวสุพัตรา ช้างทอง 
๒๑๘.  นายอนุพันธ์ ใจตรง 
๒๑๙.  นางสาวอัปสร สุขศรี 
๒๒๐.  นางสาวอาทิตยา ยิ้มแย้ม 
๒๒๑.  นางสาวอิสรา ติณะคัด 
๒๒๒.  นางสาวอุไรวรรณ เจียงเพ็ง 
๒๒๓.  นางสาวไอยราวัณ รินทร์วงศ์ 
๒๒๔.  นายณัฐพงค์ ม้าเทศ 
๒๒๕.  นางสาวเนตรนภา โพธิ์ศรี 
๒๒๖.  นายวันชัย จําปาหาร  
๒๒๗.  นางสาวพลอยไพลิน  คําเวบุญ 
๒๒๘.  นางสาววันลุน ีผาลา 
๒๒๙.  นายรัฐพงษ์ นิศเรศ 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล 
๒๓๐.  นางสาวสุดาภรณ์ จันละคร 
๒๓๑.  นางสาวพรชิตา เนาวงศ์ 
๒๓๒.  นายเกรียงไกร ผลจันทร ์
๒๓๓.  นางสาวนฤมล คํานนท์ 
๒๓๔.  นางสาวสุภัคสรณ์  บุญธิแสง                      
๒๓๕.  นางสาวนวลอนงค์ ประกอบแสน 
๒๓๖.  นางสาวอัมพร พรมจารี 
๒๓๗.  นางสาวณัฐติยากรณ์ เขาวงค์ 
๒๓๘.  นางสาวปารวีย์ แสนเสน่ห ์ 
๒๓๙.  นายวิชรุจน ์บุตรแสน 
๒๔๐.  นางสาวพรเลิศ สุภสสร  
๒๔๑.  นางสาวเดือนนภา เจ้ยไธสง 
๒๔๒.  นางสาวอมรรัตน์ วัฒนาเดชานุกุล 
๒๔๓.  นางสาวกนกวรรณ พันธุยา 
๒๔๔.  นางสาวกัญญา แก้วนาคูณ 
๒๔๕.  นายกิตติกรณ์ นามกอง 
๒๔๖.  นางสาวกุลธิดา นรมาตย์ 
๒๔๗.  นางสาวจิตษฎา อุทธบูรณ์ 
๒๔๘.  นายเฉลิมศิริ สุขศร 
๒๔๙.  นายธนกฤษต์ ภูเด่นผา 
๒๕๐.  นายธิติสรรค์ นักคําพันธ์ 
๒๕๑.  นางสาวนฤมล ธัญญารักษ์ 
๒๕๒.  นางสาวน้ําฝน สิงห์คําป้อง 
๒๕๓.  นายปณชัย สงมา 
๒๕๔.  นางสาวปริญดา ทาป้อง 
๒๕๕.  นางสาวพนิตนันท์ บัวทิน 
๒๕๖.  นางสาวพัชรา สีแก้ว 
๒๕๗.  นายภาณุวัฒน์ เชื้อบุญมี 
๒๕๘.  นายรชฏ ปัญญานะ 
๒๕๙.  นางสาวรัตน์ศิรินทร์ โล่เส็ง 
๒๖๐.  นางสาวรุ่งทิพย์ จําปานิล 
๒๖๑.  นางสาววรัญญา กุญชรน้อย 
๒๖๒.  นางสาววิภาพร บุญแสงศรี 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล 
๒๖๓.  นางสาวศรัญยา สุขนิรันดร 
๒๖๔.  นางสาวสาธิกา จันทะพินิจ 
๒๖๕.  นางสาวสุกัญญา ณ หนองคาย 
๒๖๖.  นายสุริยกานต์ พานปือ 
๒๖๗.  นางสาวเสาวรส ทาโสม 
๒๖๘.  นางสาวอภิชญา ใจตาง 
๒๖๙.  นางสาวอรทิพย์ ซุยทะเสน 
๒๗๐.  นางสาวอังคนา เหล่าโนนเขวา 
๒๗๑.  นางสาวอาริสา ป้านภูมิ 
๒๗๒.  นางสาวอินทุอร นิลบรรพต 
๒๗๓.  นางสาวกมลวรรณ เลิศสงคราม 
๒๗๔.  นางสาวกัลยรัตน์ กิ่งแก้ว 
๒๗๕.  นายกิตติพงษ์ แสนสกุล 
๒๗๖.  นางสาวเกษรินทร์ สาโสก 
๒๗๗.  นายชนะชัย อามาตย์มนตรี 
๒๗๘.  นางสาวฐิตินันท์ บัวมิ่ง 
๒๗๙.  นางสาวดวงนภา ไชยเพ็งจันทร์ 
๒๘๐.  นางสาวธิราพร กองกะมุด 
๒๘๑.  นางสาวนฤมล อดทนการ 
๒๘๒.  นางสาวนิตยา ศรีเมือง 
๒๘๓.  นางสาวเบญจวรรณ ชินจักร 
๒๘๔.  นางสาวปราณี โพธิ์แก้ว 
๒๘๕.  นางสาวปรียนันท์ แจ่มเจริญ 
๒๘๖.  นางสาวพรนภา สกลหล้า 
๒๘๗.  นางสาวพันธ์เครือ ขอนยาง 
๒๘๘.  นางสาวรัตนธิกุล ลีคะ 
๒๘๙.  นางสาวริสา ทูลริสา 
๒๙๐.  นางสาววรดา กรมทอง 
๒๙๑.  นายวิทวัฒน์ โพธิ์ศรี 
๒๙๒.  นางสาววิภาลักษณ์ ประเสริฐศรี 
๒๙๓.  นางสาวศิราณี สินเพ็ง 
๒๙๔.  นางสาวสิริวิภารัตน ์เปานิล 
๒๙๕.  นางสาวสุกานดา อินทรา 
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๒๙๖.  นางสาวสุนิสา โคตรนายูง 
๒๙๗.  นางสาวสุวภัทร หารโสภา 
๒๙๘.  นางสาวอภิญญา นากแก้ว 
๒๙๙.  นางสาวอมรรัตน์ ไชยธรรม 
๓๐๐.  นางสาวอรยา สายสุข 
๓๐๑.  นางสาวกัลยา ท้าวพา 
๓๐๒.  นายกิตประภัทร์ สาลาสุตา 
๓๐๓.  นางสาวขนิษฐา ไทยคํานาม 
๓๐๔.  นางสาวชวอร มหาหิงส์ 
๓๐๕.  นายทิวากร พิลากุล 
๓๐๖.  นางสาวเบญญา คําโคตรสูง 
๓๐๗.  นางสาวปภัสรา เพ็ญธา 
๓๐๘.  นางสาวปรารถนา ผางสี 
๓๐๙.  นางสาวปานตะวัน จําปา 
๓๑๐.  นางสาวผกาพักตร์ ดีเลิศ 
๓๑๑.  นางสาวพรรษา ผ่องผาย 
๓๑๒.  นางสาวพิภาภรณ์ สุทธิแสน 
๓๑๓.  นางสาวโยทกา นามภักดี 
๓๑๔.  นางสาวรัตนาภรณ์ จันทะแพง 
๓๑๕.  นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วอุ่น 
๓๑๖.  นางสาววรรณวิสาข์ คําเกตุ 
๓๑๗.  นางสาววิภาพร แก้วเวียงจันทร์ 
๓๑๘.  นางสาวศิริลักษณ์ มนต์ขลัง 
๓๑๙.  นางสาวสโรชา วิสัย 
๓๒๐.  นางสาวสุพัตรา โพธิ์เพชรเล็บ 
๓๒๑.  นางสาวเสาวภา เหมือดไธสง 
๓๒๒.  นางสาวอภิญญา ผันผ่อน 
๓๒๓.  นางสาวอรญา อาษารินทร์ 
๓๒๔.  นางสาวอรวรรณ สนิทญาติ 
๓๒๕.  นางสาวอารีรัตน์ เปส ี
๓๒๖.  นางสาวกนิษฐา วระโคตร 
๓๒๗.  นางสาวกรองกาญจน์ สมอคํา 
๓๒๘.  นางสาวจันทร์จิรา ศิริวิ 
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๓๒๙.  นางสาวเจนจิรา มะรัด 
๓๓๐.  นางสาวชาลินี แก้วโสม 
๓๓๑.  นางสาวชุติพร หวานนอก 
๓๓๒.  นางสาวธิดารัตน์ กองเพชร 
๓๓๓.  นางสาวนัฐชณา เจริญชัย 
๓๓๔.  นางสาวนัยนา ศรีบุโฮม 
๓๓๕.  นางสาวนิภาพร สุดเพราะ 
๓๓๖.  นางสาวนิรชา บุญลา 
๓๓๗.  นางสาวนิลนาถ เสโส 
๓๓๘.  นางสาวปาราวตีร์ ศรีรักษาพล 
๓๓๙.  นางสาวปิยะลักษณ์ สิมลาโคตร 
๓๔๐.  นางสาวเปรมฤทัย ซาโต้ 
๓๔๑.  นางสาวพรนภา มาอาษา 
๓๔๒.  นายพรภิรมย์ มูลตรี 
๓๔๓.  นายพัชรพงษ์ พันธ์เธียร 
๓๔๔.  นางสาวภรสุดา ศรีนาง 
๓๔๕.  นางสาวมะลิวัลย์ บุญไตร 
๓๔๖.  นางสาวยุพาพร ขุนนอก 
๓๔๗.  นายวรุตม์ ชิลนาค 
๓๔๘.  นางสาววัชราภรณ ์คําพรมมา 
๓๔๙.  นางสาวศศิกร กาฬพันธ์ 
๓๕๐.  นางสาวสาวิตรี บ่อคํา 
๓๕๑.  นางสาวสุกัญญา เจริญอินทร์ 
๓๕๒.  นางสาวสุทธิดา จรูญชาติ 
๓๕๓.  นางสาวสุธาวัลย ์ตีกา 
๓๕๔.  นางสาวสุปราณี กองศรี 
๓๕๕.  นายสุวณัฐ สาระพัด 
๓๕๖.  นางสาวเสาวรีย์ สอนบุญทอง 
๓๕๗.  นางสาวอภิญญา จันทรักษ์ 
๓๕๘.  นางสาวอรัญญา คําระกาย 
๓๕๙.  นางสาวอรัญญา เนตรแสงสี 
๓๖๐.  นางสาวอัฉราภรณ์ อ่อนละมุล 
๓๖๑.  นางสาวอัญชลี พิมเขตร 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล 
๓๖๒.  นางสาวประภาพร ราชบัวน้อย 
๓๖๓.  นางสาวสุภารัตน์ เคนบู 
๓๖๔.  นางสาวจันทร์ญา จันทภา 
๓๖๕.  นางสาวจุฑามาศ แก้วอุดร 
๓๖๖.  นายเฉลิมพล หนูยอด 
๓๖๗.  นายชนะชัย ภูทองบ่อ 
๓๖๘.  นางสาวชมพูนุชนาถ ยอดด ี
๓๖๙.  นางสาวชไมพร เอ่ียมสระศรี 
๓๗๐.  นางสาวณัฐสุดา วงษ์เสน 
๓๗๑.  นางสาวดุษฎี ลากุล 
๓๗๒.  นางสาวทิวาพร ทินวัน 
๓๗๓.  นางสาวธนัญญา แพงบ้ง 
๓๗๔.  นายนันทิวัฒน์ ปอศิริ 
๓๗๕.  นางสาวบุปผา มนทนม 
๓๗๖.  นางสาวบุศรินทร์ วิเศษศรี 
๓๗๗.  นางสาวปทุมวรรณ หมื่นศรีพรม 
๓๗๘.  นางสาวประวิณา หงษาวงค์ 
๓๗๙.  นางสาวปรานี สารคร 
๓๘๐.  นางสาวพริษฐ์ศรา จันทร์ประเสริฐ 
๓๘๑.  นางสาวปิยนุช ผิวรัตน์ 
๓๘๒.  นายพิมพปัทมา พิมพ์สิงห์ 
๓๘๓.  นางสาวแพรวดาว มอม 
๓๘๔.  นางสาวภัทรนันท์ เชษฐพสุธาดล 
๓๘๕.  นายมงคล ภูมิวงค ์
๓๘๖.  นางสาวรัชดาภรณ์ พรชัย 
๓๘๗.  นางสาวรัตนาวดี อยู่เย็น 
๓๘๘.  นางสาวรุ่งทิวา ซื่อจริง 
๓๘๙.  นางสาววริศรา น้อยสุข 
๓๙๐.  นางสาวสิริยาภรณ์ นาคดวงเกษมศรี 
๓๙๑.  นางสาวสุพร ปุ้งโพธิ์ 
๓๙๒.  นางสุรัตน์ นิโกลิน 
๓๙๓.  นายอภิชัย จวบรัมย์ 
๓๙๔.  นางสาวอําภา มากึ 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล 
๓๙๕.  นางสาวเอมอร ขอนกุล 
๓๙๖.  นางสาวเอ้ือมพร คฤหัสดิ์ 
๓๙๗.  นางสาวศุภธิดา เหมือนหนู 
๓๙๘.  นางสาวโนอัยณี บือซา 
๓๙๙.  นางสาวพริมา เพ็งพิต 
๔๐๐.  นางสาววันวิสา แท่นบัติ 
๔๐๑.  นางสาวอัสมา นิยม 
๔๐๒.  นางสาวปณิตา ไกรสิน 
๔๐๓.  นางสาวกุลวรา แก้วน้อย 
๔๐๔.  นางสาวซัลมา เหร็มเหมาะ 
๔๐๕.  นางสาวชารุตา ชาวงิ้ว 
๔๐๖.  นางสาวสุธิดา เสียงเเจ้ว 
๔๐๗.  นางสาวนาซีหะ ราซิ 
๔๐๘.  นางสาวนัจวานีย์ บินอาแวหามะ 
๔๐๙.  นางสาวกาญจนา นวนแก้ว 
๔๑๐.  นางสาวนุจรี ศรีจันทร์ 
๔๑๑.  นางสาวประวีณา หลีหมัด 
๔๑๒.  นายอะหมัดสุลัมน์ มะแซ 
๔๑๓.  นางสาวอัลมี ดือเร๊ะ 
๔๑๔.  นางสาวขวัญกมล ไกรสุทธิ์ 
๔๑๕.  นางสาวลีลาวด ีบุญมาก 
๔๑๖.  นางสาวศันสนีย์ ศรีละมุล 
๔๑๗.  นางสาวสุนีย์พร เพชรแดง 
๔๑๘.  นางสาวสุวลักษณ์ ชูสุวรรณ์ 
๔๑๙.  นางสาวฮานา เซ็ง 
๔๒๐.  นางสาวกัญวรา ทองเรือง 
๔๒๑.  นางสาวอามาณีย์ เจ๊ะหะ 
๔๒๒.  นางสาวยุพเรศ เม่งเลี่ยม 
๔๒๓.  นางสาวสุกัญญา หลีขาว 
๔๒๔.   นางสาวกนกพร ชูเเก้ว 
๔๒๕.  นางสาวณิฐารัฏ พัฒแก้ว 
๔๒๖.  นายฮาริส ยะยือริ 
๔๒๗.   นางสาวอัยนูร ยูโซะ 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล 
๔๒๘.  นางสาวพิชญ์พิมล ธํารงกุลธรรม 
๔๒๙.  นางสาวรัชนีกร แก้วสวัสดิ์ 
๔๓๐.  นางสาวพิศเพ็ญพร หนูวงศ ์
๔๓๑.  นางสาวนาเดียร์ เว๊าะเจ 
๔๓๒.  นางสาวอาฟีฟะห์ อาแว 
๔๓๓.  นางสาวยัสมินทร์ ดาโอ๊ะ 
๔๓๔.  นางสาวภัทรียา บุญแก้ว 
๔๓๕.  นางสาวอารีนา หิมมา 
๔๓๖.  นางสาวธัญชนก บุญธรรม 
๔๓๗.  นางสาวซูไรดา โซ๊ะ 
๔๓๘.  นางสาวนูรียา เด่นดารา 
๔๓๙.  นางสาวกาญจนา ร่มแก้ว 
๔๔๐.  นางสาวสาวิตรี คงดี 
๔๔๑.  นางสาวรจนา พุทธกาล 
๔๔๒.  นางสาวเมทินี ณ ศร 
๔๔๓.  นางสาวจิตรานุช ศรีสิงห์ 
๔๔๔.  นางสาวนุสรา ราโอบ 
๔๔๕.  นางสาวอรวรรณ ชูหลอง 
๔๔๖.  นางสาวเกศวรางค์ ศรีรอด 
๔๔๗.  นางสาวอัมพิกา ภูเขาทอง 
๔๔๘.  นางสาวเสาวลักษณ์ ทองทรัพย์ 
๔๔๙.   นางสาวพรจิรา นาแว 
๔๕๐.   นางสาวนูรฮีดายะ มะเกะ 
๔๕๑.  นางสาวนิสารัตน์ จันทร์แจ่มศรี 
๔๕๒.  นางสาวจิราวรรณ ธงหาร 
๔๕๓.  นางสาวนฤดี มะหลีโดง 
๔๕๔.  นางสาวนูรฮัฟลีลลี มาหะมะ 
๔๕๕.  นางสาวประภัสสร มูลบรรจบ 
๔๕๖.  นางสาวจันทกานติ์ ฝั้นเฝือ 
๔๕๗.  นางสาวจันทิมา บุญมาก 
๔๕๘.  นางสาวจารุวรรณ สุตระ 
๔๕๙.  นางสาวนาเดีย ตาเห 
๔๖๐.  นางสาวนิอัยซะ หะยีวาเงาะ 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล 
๔๖๑.  นางสาวเนตรฤทัย สุภาผล 
๔๖๒.  นางสาวปพิชญา พันธ์โณ 
๔๖๓.  นางสาวฟุไรดา อะเดหวี 
๔๖๔.  นางสาวภัทรวดี พร้อมมูล 
๔๖๕.  นายยัซรี แวเต๊ะ 
๔๖๖.  นางสาวรัชดา หวังแก้ว 
๔๖๗.  นางสาววรรณอนงค์ ชูทิ่ง 
๔๖๘.  นายสมชาติ โต๊ะหลี 
๔๖๙.  นางสาวสุนิตา สมัน 
๔๗๐.  นางสาวสุนิษา ศรีคงมาก 
๔๗๑.  นางสาวสุวนันท์ อ่อนรอด 
๔๗๒.  นางสาวศิริลักษณ์ สุทธิการ 
๔๗๓.  นางสาวธัญชนก ศิระจิตต์ 
๔๗๔.  นางสาวกนกพร เทพฉิม 
๔๗๕.  นางสาวแกมกาญจน์ นวลพรม 
๔๗๖.  นางสาวจิดาภา นพศิริกุล 
๔๗๗.  นางสาวจิรนันท์ เหนี่ยวพันธุ์ 
๔๗๘.  นางสาวนินุสนานี นิเด 
๔๗๙.  นายภาณุพงศ์ นุ้ยน้อย 
๔๘๐.  นางสาวศศิมา จันทร์ด้วง 
๔๘๑.  นายอับดุลเราะห์มาน ดือเร๊ะ 
๔๘๒.  นางสาวไอศวรรย์ สุวรรณ์ 
๔๘๓.  นางสาวกาญจนา บุญเลิศ 
๔๘๔.  นายกิตติศักดิ์ เกื้อบุญส่ง 
๔๘๕.  นางสาวจันทิมา นามชาลี 
๔๘๖.  นางสาวนวลจิรา ฆ้องหลวง 
๔๘๗.  นางสาวปาริชาติ เหมาะเหม็ง 
๔๘๘.  นางสาวมีสบะห์ เจ๊ะมิง 
๔๘๙.  นางสาววีรยา ศรีด้วง 
๔๙๐.  นางสาวกัณฐิกา อักษรกุล 
๔๙๑.  นางสาวจิตรานุช ท่วมเพ็ชร 
๔๙๒.  นางสาวซาดีน่า หมัดสุเด็น 
๔๙๓.  นางสาวณัฐวดี คงเอียง 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล 
๔๙๔.  นางสาวตัสนีม สามัญ 
๔๙๕.  นางสาวธนัญญา ปะดุกา 
๔๙๖.  นางสาวนลินทิพย์ นุ่นทิพย ์
๔๙๗.  นางสาวนิรมล ไชยลังการ 
๔๙๘.  นางสาวนูรมี มาหาบดี 
๔๙๙.  นางสาวพุธิตา พรหมมณี 
๕๐๐.  นางสาวฟาซานะห์ มามะ 
๕๐๑.  นางสาวมัสยา หะยี 
๕๐๒.  นางสาวมิ่งขวัญ เทพี 
๕๐๓.  นางสาววิริยา สมศรี 
๕๐๔.  นางสาวศศิวิมล จะนะจินา 
๕๐๕.  นางสาวศิรินทรา เฟ่ืองฟู 
๕๐๖.  นางสาวสุปะวีณ์ ไทยราช 
๕๐๗.  นางสาวสุพรรษา ชลสาคร 
๕๐๘.  นางสาวอรญา เรืองนาม 
๕๐๙.  นางสาวนันท์นภัส อินทอง 
๕๑๐.  นางสาวอารีรัตน์ บรรดาลทรง 
๕๑๑.  นางสาวกนกพร ตระกูลศรี 
๕๑๒.  นางสาวจารวี โคตรชมภู 
๕๑๓.  นางสาวโชติกา สว่างภพ 
๕๑๔.  นางสาวฐิติพร สังข์น้อย 
๕๑๕.  นางสาวบุษกร โชติสุนทรพิทักษ์ 
๕๑๖.  นายประวิทย์ แวงเลิศ 
๕๑๗.  นางสาวภาวิณ ีขวัญเมือง 
๕๑๘.  นางสาวมณีรัตน์ สมหวัง 
๕๑๙.  นางสาวเรวดี สุขเกษม 
๕๒๐.  นางสาวอรวรรณ ห้วยหงษ์ทอง 
๕๒๑.  นางสาวอังคณา ม่วงปราง 
๕๒๒.  น.ส.ศิริกานดา ยูลึก 
๕๒๓.  น.ส.ชนากานต์ สินปรีดี 
๕๒๔.  น.ส.กฤติยานี นราศรี 
๕๒๕.  น.ส.กุลฤดี แซ่จึง 
๕๒๖.  น.ส.วันเพ็ญ เจียมทอง 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล 
๕๒๗.  น.ส.โสภา อนันตภูมิ 
๕๒๘.  น.ส.ชุติมา ศรีเมือง 
๕๒๙.  น.ส.พินทอง จิตรรักษ์ 
๕๓๐.  น.ส.อภิสรา จินดามณี 
๕๓๑.  น.ส.ณัฐรินีย ์บัวเทศ 
๕๓๒.  น.ส.พัชริดา มิ่งขวัญ 
๕๓๓.  น.ส.เกวลิน ศรีสุวรรณ์ 
๕๓๔.  น.ส.จเร รุ่งเรืองแย้มใจงาม 
๕๓๕.  นายศุภชัย เขื่อนคํา 
๕๓๖.  น.ส.ชนากานต์ สมวงศ์ 
๕๓๗.  น.ส.สรัลพร ปานนก 
๕๓๘.  น.ส.วรนชุ มะณีเนียม 
๕๓๙.  นายศักดิ์ศิธนต์ นุ่มนิ่ม 
๕๔๐.  น.ส.มัลลิกา บุญธรรม 
๕๔๑.  น.ส.มินทร์ลดา ชนะกุลนัทธพงศ์ 
๕๔๒.  น.ส.จิรวรรณ เพ็ชรสุทธิ์ 
๕๔๓.  น.ส.คณาภรณ์ ไทยสาครพันธ์ 
๕๔๔.  น.ส.หิรัญญา เจริญวัฒนะโภคา 
๕๔๕.  น.ส.นฤมล จริงจิตร 
๕๔๖.  น.ส.วลัยพรรณ สุทธิเมฆ 
๕๔๗.  น.ส.ชนานันท ์พินิจมนตรี 
๕๔๘.  น.ส.เสาวณ ีรสศรี 
๕๔๙.  น.ส.ยุวด ีสีโส 
๕๕๐.  น.ส.ธชิากร สุนัติ 
๕๕๑.  น.ส.น้ําฝน ขนานไทย 
๕๕๒.  น.ส.ชฎาพร ดอนสินพูล 
๕๕๓.  นายสิริพงศ์ กรรณฉวี 
๕๕๔.  น.ส.ญาดา สะโสดา 
๕๕๕.  น.ส.ปริชญา สุขสมเลิศ 
๕๕๖.  น.ส.ปิยพร แก้วมีศรี 
๕๕๗.  น.ส.ณัฐวรรณ มีไทย 
๕๕๘.  น.ส.พรนิภา แสงสุวรรณ 
๕๕๙.  นายปิยะวัฒน์ ศรเพ็ช 
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๕๖๐.  น.ส.มาณิการ์ ผาสุข 
๕๖๑.  น.ส.อรจิรา พอขุนทด 
๕๖๒.  น.ส.สุทธิดา หาริตะวัน 
๕๖๓.  น.ส.พรไพร ธรรมมาอ่อน 
๕๖๔.  น.ส.พชรวรรณ ถายะเดช 
๕๖๕.  น.ส.ปริญญาภรณ์ ประทุมมา 
๕๖๖.  นางสาวพิชามญช์ ปันธิยะ 
๕๖๗.  นางสาวนูรซูฮัยลา แวยะ 
๕๖๘.  นายพงศธร กันยะมูล 
๕๖๙.  นางสาวธนัชชา ฤกษ์ประกอบ 
๕๗๐.  นางสาวสิริวัฒน์ ธนพัฒน์ศิริ 
๕๗๑.  นางสาวปวิชญา แสนชัย 
๕๗๒.  นางสาวสุกัญญา จะทอ 
๕๗๓.  นางสาวรอฉีดา บินเตล็บ 
๕๗๔.  นางสาวพรธิตา อภิกูลวงค์ 
๕๗๕.  นางสาวจารุชา วรินทรา 
๕๗๖.  นางสาวอมรรัตน์ รัตตานัง 
๕๗๗.  นางสาวอมรรตน์ ขัติวงค์ 
๕๗๘.  นางสาวพรไพลิน ทัศนโกศล 
๕๗๙.  นางสาวศิรดา แก้วคําฟู 
๕๘๐.  นางสาวตรีทิพย์ ชัยสงคราม 
๕๘๑.  นางสาวชนนิกานต์ สําเภาทอง 
๕๘๒.  นางสาวจุฑามาศ ด้วงบ้านยาง 
๕๘๓.  นางสาวมาซีเต้าะ ขรีดาโอะ 
๕๘๔.  นางสาวฮานาน บีมา 
๕๘๕.  นางสาวกัญญารัตน์ ยมหา 
๕๘๖.  นางสาวสรชา ศิริสวัสดิ์ 
๕๘๗.  นางสาวภิญญาพัชญ์ รักษ์อภิวันท์ 
๕๘๘.  นางสาวจุฑารัตน์ ลอยแก้ว 
๕๘๙.  นางสาวธีราพร จํารูญ 
๕๙๐.  นางสาวจตุรพรพรรณ ประยงค์หอม 
๕๙๑.  นางสาวน้ําผึ้ง แก้วกัณหา 
๕๙๒.  นางสาวซูรีนา เจ๊ะหะ 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล 
๕๙๓.  นางสาวฉัตรวี อ๊ิดเหล็ง 
๕๙๔.  นางสาวจิราภรณ์ จิตรา 
๕๙๕.  นางสาวกวินทรา วันเพ็ญ 
๕๙๖.  นางสาวอรอุมา เจริญศรีเมือง 
๕๙๗.  นางสาวกรรณิการ์ กิรัมย์ 
๕๙๘.  นางสาวกริยากร อรรคโสภา 
๕๙๙.  นางสาวกานต์ธิดา ครีบเขียว 
๖๐๐.  นายจิรายุ พลตะการ 
๖๐๑.  นางสาวจิรารัตน์ เอมแย้ม 
๖๐๒.  นางสาวจิวสา อภิชาติวิสุทธิ์ 
๖๐๓.  นางสาวจุฑารักษ์ บุญลับ 
๖๐๔.  นางสาวฉัตรนภา จบศรี 
๖๐๕.  นางสาวชลิตา มะลิวัลย์ 
๖๐๖.  นางสาวชุติมา พัดมุกข์ 
๖๐๗.  นางสาวณัฐธิดา มั่นนวล 
๖๐๘.  นางสาวณัฐวดี มีศรีเรือง 
๖๐๙.  นายณัฐวิชญ์ ศรีนาราง 
๖๑๐.  นางสาววณิชชา ลิ้มภักดี 
๖๑๑.  นางสาวธัญญารัตน์ เหล่าคุ้ม 
๖๑๒.  นางสาวธัญพิชชา ดิบทิพย์ 
๖๑๓.  นางสาวนภัสวรรณ ห้วยหงษ์ทอง 
๖๑๔.  นางสาวน้ําผึ้ง หาญเทศ 
๖๑๕.  นางสาวนิสากร นามสว่าง 
๖๑๖.  นางสาวนุสรา เวชเดช 
๖๑๗.  นางสาวปรียาภรณ์ สุดการุญ 
๖๑๘.  นางสาวพนมวรรณ เรืองรัศมี 
๖๑๙.  นางสาวพรชนก สืบศรีวิชัย 
๖๒๐.  นางสาวพอฤทัย พานแก้ว 
๖๒๑.  นางสาวพัชรินทร์ ทั่งทอง 
๖๒๒.  นางสาวพิราวรรณ เนื้อทอง 
๖๒๓.  นายภาสวิชญ ์ดิษยบุตร 
๖๒๔.  นางสาวรติรัตน์ ชัยพันธุ์เดชาธร 
๖๒๕.  นางสาวรัชนก ณ ลําพูน 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล 
๖๒๖.  นายวิทยา นะสีดา 
๖๒๗.  นางสาววิรัญญา พระเสวก 
๖๒๘.  นางสาวสมฤดี เนินริมหนอง 
๖๒๙.  นางสาวสมฤทัย โสมทอง 
๖๓๐.  นางสาวสโรชา เพชรชู 
๖๓๑.  นางสาวสิรินทรา ปัญญาวงค์ 
๖๓๒.  นางสาวสุกัญญา ทับพึง 
๖๓๓.  นางสาวสุธิน ีวัฒนโภคาสิน 
๖๓๔.  นางสาวสุพิชฌา ป้องหมู่ 
๖๓๕.  นางสาวสุมินตรา การะเกษ 
๖๓๖.  นางสาวเสาวลักษณ์ คําภาหล้า 
๖๓๗.  นางสาวอันพิชชา รอดประเสริฐ 
๖๓๘.  นายอานนท์ มีสุข 
๖๓๙.  นางสาวอุมาพร ทองเพ่งพิศ 
๖๔๐.  นางสาวกชพร  ทองโคตร์ 
๖๔๑.  นายกรวิชญ์ อินทรวิชัย 
๖๔๒.  นางสาวกานต์พิชชา เลิกด ี
๖๔๓.  นายคมเดช คําศรี 
๖๔๔.  นายจิณณวัตร จิตต์สว่าง 
๖๔๕.  นางสาวชัชชญา โยธิกา 
๖๔๖.  นางสาวฐิติญา สุขเจริญ 
๖๔๗.  นางสาวธญชนก ปัญญาเลิศประภา 
๖๔๘.  นายธนสาร แก้วแสง 
๖๔๙.  นางสาวนฏา มุขประดับ 
๖๕๐.  นางสาวนฤมล แซมหิรัญ 
๖๕๑.  นายนันทวัฒน์ กิจผสมทรัพย์ 
๖๕๒.  นางสาวปฑิตตา ประกอบผล 
๖๕๓.  นางสาวพรนิภา ควิโด 
๖๕๔.  นางสาวพิมพ์ผกา จินะสาม 
๖๕๕.  นายพีระวัฒน์ นาวีรัตนวิทยา 
๖๕๖.  นายภูพิรัศ ทิพย์วงษ์ทอง 
๖๕๗.  นายภูริทัต สายชลทรัพย์ 
๖๕๘.  นายภูริวัฒน ์สังข์ทอง 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล 
๖๕๙.  นางสาววิภาว ีแสนโคตร 
๖๖๐.  นางสาววิริญ ตระกูลรุ่งวิเศษ 
๖๖๑.  นางสาววีรวรรณ ชําปฏิ 
๖๖๒.  นายศรัณยู จันทรนิภา 
๖๖๓.  นางสาวสริตา จิ๊นฮะ 
๖๖๔.  นายสุขเกษม สิงห์ทอง 
๖๖๕.  นางสาวสุจิตรา ศรีคุณ 
๖๖๖.  นายอภิมุข จงเจริญ 
๖๖๗.  นางสาวพิมพ์วิภา นิธิสุวรรณ 
๖๖๘.  นางสาวอภิสรา จันโทมา 
๖๖๙.  นางสาวกริชา ผันแก้ว 
๖๗๐.  นางสาวกาญจนา ใจคําปิง 
๖๗๑.  นายจาตุรนต์ สิทธิราช 
๖๗๒.  นางสาวจิราวรรณ ยะหัวฝาย 
๖๗๓.  นางสาวญาณิศา จิตตาวงศ์ 
๖๗๔.  นางสาวณัฐกานต์ เครือมี 
๖๗๕.  นางสาวณัฐณิชา เขียวปัญญา 
๖๗๖.  นางสาวธัญจิรา มังกะระ 
๖๗๗.  นางสาวธัญวรัตน์ จักคําบาง 
๖๗๘.  นายธีรภัทร ปัญญาแฝง 
๖๗๙.  นางสาวนงลักษณ์ พรงดงาม 
๖๘๐.  นางสาวนวพร ปู่ยาว 
๖๘๑.  นางสาวนิชาภา อุปนันชัย 
๖๘๒.  นางสาวนิติยพันธ์ แสงดี 
๖๘๓.  นางสาวนิภาพร ก๋าแก่น 
๖๘๔.  นางสาวเบญญาภา กองไชย 
๖๘๕.  นายปกป้อง เขื่อนแก้ว 
๖๘๖.  นางสาวปิยพร จันทร์คํา 
๖๘๗.  นางสาวพิชญา ตาจุ่ม 
๖๘๘.  นางสาวพิชญานิน สุภาฤทธิ์ 
๖๘๙.  นายพินิจ บุญธรรม 
๖๙๐.  นางสาวภัทราภรณ์ คํารินทร์ 
๖๙๑.  นางสาวเมธาวินี ประสมนาม 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล 
๖๙๒.  นางสาวรุจีรัตน์ ทองศรี 
๖๙๓.  นางสาววัชรีญา วงศ์กวานกรม 
๖๙๔.  นางสาวศิริรัตน์ แซ่เจ๊า 
๖๙๕.  นางสาวศิริลักษณ์ รุ่งเรือง 
๖๙๖.  นางสาวสิตานัน คําโพธิ์ 
๖๙๗.  นายสิทธิศักดิ์ ธรรมสิทธิ ์
๖๙๘.  นางสาวสิริลักษณ์ สิทธิเครือ 
๖๙๙.  นางสาวสุดธิดา ดีแล้ว 
๗๐๐.  นางสาวสุทธิสา เมืองแก่น 
๗๐๑.  นางสาวอภิญญา เป็งเรือน 
๗๐๒.  นางสาวอมรวสี แซ่วะ 
๗๐๓.  นางสาวอมินตรา เกิดผล 
๗๐๔.  นางสาวอรรณพร ผาเจริญ 
๗๐๕.  นางสาวอรวรรณ ฝั้นเต็ม 
๗๐๖.  นางจิราวรรณ ธูปบูชา 
๗๐๗.  นายเจตนิพัทธ์ ทุนกาศ 
๗๐๘.  นางสาวชฏาพร ไตรยงค์ 
๗๐๙.  นายชัยวัฒน ์ศรีสิน 
๗๑๐.  นางสาวทิฆัมพร ซ่งสกุลชัย 
๗๑๑.  นางสาวธนาภา ปะวัลละ 
๗๑๒.  นางสาวนัทฐาภรณ์ อุดอ่าง 
๗๑๓.  นางสาวเบญจวรรณ กาวิล 
๗๑๔.  นายปูรณา ปรุณห์สิริ 
๗๑๕.  นางสาวผ่องศรี ปทุมวนาสิน 
๗๑๖.  นางสาวพนิดา กนกสกุลวงศ์ 
๗๑๗.  นางสาวพิชญาภา ปกครอง 
๗๑๘.  นายภาคิน จันโทมา 
๗๑๙.  นายภูบดี เขียวประดิษฐ์ 
๗๒๐.  นางสาวมยุรี หมุ่ยแก้ว 
๗๒๑.  นายรณชัย บุตรแก้ว 
๗๒๒.  นางสาวรัชนี มงคลคีรีโรจน์ 
๗๒๓.  นางสาววาสนา อํ่าตาบ 
๗๒๔.  นางสาวศิรภัสสร ต้าวปิง 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล 
๗๒๕.  นางสาวสุภาภรณ์ บุตรพรม 
๗๒๖.  นางสาวเสาวนีย์ จันทร์เผิบ 
๗๒๗.  นางสาวอําพร เพ็งหยวก 
๗๒๘.  นายญาณวุฒิ ฉัตรชินวุฒิ 
๗๒๙.  นางสาวกนกวรรณ แก้วอุดร 
๗๓๐.  นางสาวกนกวรรณ แสงจันทร์ 
๗๓๑.  นางสาวจันทภา จวนกระจ่าง 
๗๓๒.  นางสาวจุฑาทิพย์ ขันธสุข 
๗๓๓.  นางสาวโชษิตา สําราญสุข 
๗๓๔.  นางสาวฐิติมา สว่างจิตร 
๗๓๕.  นางสาวณัชชา แพร่อําพา 
๗๓๖.  นางสาวดุสิตา เชื้อรุ่ง 
๗๓๗.  นางสาวตรีสุคนธ์ ศรีคําน้อย 
๗๓๘.  นายนราทร ภูมิมา 
๗๓๙.  นางสาวบุญญรัตน์ จํานงค์ถ้อย 
๗๔๐.  นางสาวเบญญาภา ปัญญาเรือนแก้ว 
๗๔๑.  นางสาวเปมิกา อ่อนแจ้ง 
๗๔๒.  นางสาวพรพิมล ผลหมู่ 
๗๔๓.  นายพันธกานต์ ภูมิทรัพย์ 
๗๔๔.  นายพิเชษฐ์ เปรมทอง 
๗๔๕.  นางสาวพีรดา สุภาพจน์ 
๗๔๖.  นายวัฒนา เนื้อนวล 
๗๔๗.  นายศุภกร จันทร์ป๋า 
๗๔๘.  นางสาวสนิตา บุญยะราช 
๗๔๙.  นางสาวสินีนุช เพ็ชรวงษ์ 
๗๕๐.  นางสาวสิริวรรณ สว่างอารมย์ 
๗๕๑.  นางสาวสุณิสา สังมงคล 
๗๕๒.  นางสาวสุพิชชา หน่อสูงเนิน 
๗๕๓.  นางสาวสุรณีย์ ซาเฮาะ 
๗๕๔.  นางสาวสุวภัทร ร่มสายหยุด 
๗๕๕.  นางสาวอภิรดี บุญมีกํ่า 
๗๕๖.  นางสาวอรุณกาญจนา ศรีมาลีจ้อย 
๗๕๗.  นางสาวกัญญารัตน์ แข็งกสิกรณ ์
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล 
๗๕๘.  นางสาวกนกวรรณ ศรีไพร 
๗๕๙.  นางสาวกมลรัตน์ คามบุตร 
๗๖๐.  นางสาวกัญญารัตน์ เย็นลับ 
๗๖๑.  นางสาวกาญจนาพร ยอดภีระ 
๗๖๒.  นางสาวจุฑารัตน์ กลิ่นทรัพย์ 
๗๖๓.  นางสาวจุฑาลักษณ์ จอกทอง 
๗๖๔.  นางสาวชลดา แผนสมบูรณ์ 
๗๖๕.  นายชิติพัทธ์ พิมล 
๗๖๖.  นางสาวชุติกาญจน์ ทับรุ่ง 
๗๖๗.  นางสาวญาดา โมราบุตร 
๗๖๘.  นางสาวณัฐชา อินถา 
๗๖๙.  นางสาวณัฐธิดา อ่อนศรี 
๗๗๐.  นางสาวณัฐมนต์ สุขเสมอ 
๗๗๑.  นางสาวณิชนันทน์ ศุขโกเมศ 
๗๗๒.  นางสาวณิฌานันท์ สุคนธมาลี 
๗๗๓.  นางสาวนัยนา ขวัญเกตุ 
๗๗๔.  นางสาวนุชิตา ม่วงงาม 
๗๗๕.  นางสาวบัวอรุณ ศรีเหรา 
๗๗๖.  นางสาวปฏิญญา จักษุพันธ์ 
๗๗๗.  นางสาวพรจุติ สังข์นุช 
๗๗๘.  นางสาวพัชรี พิมพ์อ่อน 
๗๗๙.  นางพัชรี พุทธาวงษ์ 
๗๘๐.  นางสาวพิชชาพร สังข์มาลา 
๗๘๑.  นางสาวภาวิณี จงเกียรติดํารง 
๗๘๒.  นายยอดฝัน ปรางศร 
๗๘๓.  นางสาวสาริศา มาลาวงษ์ 
๗๘๔.  นางสาวสิริรัตน์ พู่เทียน 
๗๘๕.  นางสาวสุกัญญา ลุนวงศ ์
๗๘๖.  นางสาวสุดารัตน์ หวังมาน 
๗๘๗.  นางสาวสุพัตรา ธรรมาอินทร์ 
๗๘๘.  นางสาวอรวรรณ เอ่ียมแข 
๗๘๙.  นางสาวอารีย์ ร้องจิก 
๗๙๐.  นางสาวอิสรียา เจริญสุข 
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๗๙๑.  นางสาวศิรษา  ครบสุวรรณ 
๗๙๒.  นางสาวกรรณิกา  พูลสวัสดิ์ 
๗๙๓.  นายกริชฎา  ศรีวรรณชัย 
๗๙๔.  นางสาวกันติยา  ศรีนิล 
๗๙๕.  นายกิติพัทธ์  แก้วกันยา 
๗๙๖.  นางกุลจิรา  สิงห์ขิต 
๗๙๗.  นางจันทิมา  แพงบุญ 
๗๙๘.  นายจารุกิตต์  ยาระษี 
๗๙๙.  นายเจษฎากร  หีบแก้ว 
๘๐๐.  นายณัฐภูมิ  ชาเหลา 
๘๐๑.  นางสาวเบญจวรรณ  ไทยสุรินทร์ 
๘๐๒.  นางสาวปัณฑ์ชนิตา  อุทธา 
๘๐๓.  นางสาวพรศรี  งามรวี 
๘๐๔.  นายเพชรรัตน์  ผลสุข 
๘๐๕.  นางสาวเพียงดาว  นวนรักษา 
๘๐๖.  นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เป็งหล้า 
๘๐๗.  นางสาวภัณฑิมา  อัครวรานนท์ 
๘๐๘.  นางสาวเมธาพร  พูลเพิ่ม 
๘๐๙.  นายวรเมธ  จวนเจริญ 
๘๑๐.  นางสาววัฒนา  สิงห์สร 
๘๑๑.  นางสาววัลวิภา  ราษีทอง 
๘๑๒.  นางวีรนุช  สีมาคํา 
๘๑๓.  นายวุฒิเกียรติ  คํากระจาย 
๘๑๔.  นางสาวศศิธร  ทะนงค์ 
๘๑๕.  นางสาวศิวภรณ์  กัลปพฤกษ์ 
๘๑๖.  นายศุภณัฐ  ปัญญาพ่อรณชัย 
๘๑๗.  นางสาวสาวิตตรี  เติกคํา 
๘๑๘.  นางสาวสิริสุดา  วงษ์ใหญ่ 
๘๑๙.  นายสุธีทร  แสนมั่น 
๘๒๐.  นางสาวสุภาพร  วังคํา 
๘๒๑.  นายสุริยันต์  ปกป้อง 
๘๒๒.  นางสาวเสาวลักษณ์  ลักคณะ 
๘๒๓.  นางสาวอรอนงค์  ดําขํา 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล 
๘๒๔.  นางสาวกาญจนา แสงเพ็ชร 
๘๒๕.  นางสาวกิ่งกาญจน์ สิงทองชัย 
๘๒๖.  นายกิตติศักดิ์ สายพันธุ์ 
๘๒๗.  นายเกษรากร อัตเนย์ 
๘๒๘.  นางสาวจินตนา ทองสง่า 
๘๒๙.  นางสาวจิรวรรณ แผ่นจันทร์ 
๘๓๐.  นางสาวจิราภรณ์ มนอิน 
๘๓๑.  นางสาวจีราพร ใจมนต์ 
๘๓๒.  นางสาวณัฏฐิณี พงษ์ชะอุ่มดี 
๘๓๓.  นางสาวณัฐธิดา ประเสริฐรัมย์ 
๘๓๔.  นายทศพล หัสอาด 
๘๓๕.  นายทศพล แอนโก 
๘๓๖.  นางสาวทิพาภรณ์ พงษ์ศรี 
๘๓๗.  นายธนวัชชวีิน พิริยรัตนชัย 
๘๓๘.  นางสาวนัฎฎาวด ีมั่งค่ัง 
๘๓๙.  นางสาวนันทพร อุ้มรัมย์ 
๘๔๐.  นายบุญก้อง พรหมงาม 
๘๔๑.  นางสาวประภาพร ศรีเลิศ 
๘๔๒.  นายปิยะณัฐ ทวีธรรม 
๘๔๓.  นายพงศ์พรหม ศรีพรหม 
๘๔๔.  นางสาวพัชรพร เสมอภาค 
๘๔๕.  นางสาวพิมพ์ชนก ศรีสุข 
๘๔๖.  นายไพรวรินทร์ ทิพย์พิมพ์วงศ์ 
๘๔๗.  นางสาวภาณินี นครังสุ 
๘๔๘.  นางสาวภานุมาศ เครือคํา 
๘๔๙.  นางสาวมิ่งขวัญ เมินด ี
๘๕๐.  นางสาวมุขครินทร์ โคตรชัย 
๘๕๑.  นางสาวรัชฎาภรณ ์รอดสูงเนิน 
๘๕๒.  นางสาวรุจิรา พุทธคุณ 
๘๕๓.  นางสาววริศรา โรจนาวรรณ 
๘๕๔.  นางสาววิมลรัตน์ ฉิมพลีพันธุ์ 
๘๕๕.  นายวุฒิฌาน ห้วยทราย 
๘๕๖.  นายศิริยุทธ ยิ่งใหญ่ 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล 
๘๕๗.  นางสาวศิริรัตน์ ดวงนิล 
๘๕๘.  นายศุภกร โสสองชั้น 
๘๕๙.  นายสิทธิโชค เลี่ยมดี 
๘๖๐.  นางสาวสุวรรณี ฉิมมาฉุย 
๘๖๑.  นางสาวอภิญญา งามสง่า 
๘๖๒.  นางสาวอัญชลี ศรีนิลก์ 
๘๖๓.  นายอัษฎาวุธ ปานเหลา 
๘๖๔.  นางสาวอินทุอร นามเหลา 
๘๖๕.  น.ส.ประกายแก้ว   บุตรสัมฤทธิ์ 
๘๖๖.  นางสาว กนกวรรณ   ข่าทิพย์พาที 
๘๖๗.  นางสาว กมลทิพย์  รินสูงเนิน 
๘๖๘.  นางสาว จุฑามาศ  ขันเงิน 
๘๖๙.  นางสาว ช่อผกา  คชนะ 
๘๗๐.  นางสาว ณัฐริกา  ปานมน 
๘๗๑.  นางสาว ดาริกา  กางบิด 
๘๗๒.  นาย ทินกร  มุ่งอุ่นกลาง 
๘๗๓.  นางสาว ธนัชชา  ผาสุริวงศ ์
๘๗๔.  นางสาว นิศารัตน์  ธงสันเทียะ 
๘๗๕.  นางสาว นูรมา  โยะ 
๘๗๖.  นางสาว ปภาณิน  สุขเกษม 
๘๗๗.  นางสาว ประภาพรรณ  ลาดดี 
๘๗๘.  นางสาว ปัทมาวรรณ  โชคเหมาะ 
๘๗๙.  นางสาว ปาลิตา  วรรณศุกร์ 
๘๘๐.  นางสาว พรประวี  พรมภักดี 
๘๘๑.  นางสาว พรศิริ  ภูมิสุข 
๘๘๒.  นาย พิชัยยุทธ  อนุชน 
๘๘๓.  นางสาว พิไลวรรณ  บุญทอง 
๘๘๔.  นางสาว รัตนาวดี  ศรีอาจ 
๘๘๕.  นางสาว ลินดา  คะมี 
๘๘๖.  นาย วิวัฒน ์  บุญสิงห์ 
๘๘๗.  นาย วรัชญา   เสาวัง 
๘๘๘.  นางสาว ศิริรัตน์   ศรีมงคล 
๘๘๙.  นางสาว สิริลักษณ์   เครือแสง 



- 28 - 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล 
๘๙๐.  นาย ศุภชัย   อนันเต่า 
๘๙๑.  นางสาว สุจินันท์   นาคนวล 
๘๙๒.  นางสาวสุดา ทองโสดา  
๘๙๓.  นางสาว สุภาวด ี  อุ่นมั่น 
๘๙๔.  นางสาว สุวิมล    โยมรัมย์ 
๘๙๕.  นางสาว อรทัย   ดอนกัณหา 
๘๙๖.  นางสาว อรยา   โยเทพ 
๘๙๗.  นางสาว อสมาภรณ์   หวดสันเทียะ 
๘๙๘.  นางสาว นุจรีย์   บุญภิญโญ  
๘๙๙.  นางสาวพรทิพย์ วิเศษสิงห์ 
๙๐๐.  นางสาวพิชญานิล คําพุฒ 
๙๐๑.  นางสาวเพ็ญสุดา โกเมนเอก 
๙๐๒.  นางสาววรรณศิริ ยังสุข 
๙๐๓.  นางสาวลัดดาวัลย์ พานคํา 
๙๐๔.  นางสาวยุพเรศ สวัสดิ์ไฉไล 
๙๐๕.  นางสาวเกศินี ผิวด ี
๙๐๖.  นางสาวอรอนงค์ สุขประสงค์ 
๙๐๗.  นางสาวรัตนาภรณ์ คําม่ิง 
๙๐๘.  นางสาวกุลญา มีศิริ 
๙๐๙.  นางสาวนงลักษณ์ นาป่า 
๙๑๐.  นางสาวอรณีย์ โพธิ์งา 
๙๑๑.  นางสาวพรชนก บัวแดง 
๙๑๒.  นางสาวณิชา ภารตระศรี 
๙๑๓.  นายอนุชา ชลอชล 
๙๑๔.  นายสราวุธ ละงู 
๙๑๕.  นายภัทรศรัณย์ เดชนพคุณ 
๙๑๖.  นางสาวศิริวรรณ สิงห์สุข 
๙๑๗.  นางสาวพิชชาพร กลิ่นกลุ่น 
๙๑๘.  นายบุลากร จันอุทะ 
๙๑๙.  นางสาวบุษดี กําทรัพย์ 
๙๒๐.  นางสาวสุดารัตน์ บุญแก้ว 
๙๒๑.  นางสาวรุ่งนภา เชื้อเหิม 
๙๒๒.  นางสาวเกวรินทร์ ศิริรวง 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล 
๙๒๓.  นางสาวนุสรา ขาวเนียม 
๙๒๔.  นางสาวเจนจิรา พรหมรุกขชาติ 
๙๒๕.  นางสาวภรมณี ภูมิภาค 
๙๒๖.  นางสาววิไลวรรณ สาระพงษ์ 
๙๒๗.  นางสาวสุภาพร สมคณะ 
๙๒๘.  นางสาวมัณฑนา วรพจน์ 
๙๒๙.  นางสาวเจนจิรา บุตรสิงขรณ์ 
๙๓๐.  นางสาวสุทธิดา สาครเจริญ 
๙๓๑.  นางสาววิภาพร วิระษร 
๙๓๒.  นางสาวอาเลีย วาหะ 
๙๓๓.  นางสาวนูรเดียนี เง๊าะ 
๙๓๔.  นางสาวศุภลักษณ์ ภาคํา 
๙๓๕.  นางสาววาสิตา สิงห์วะราช 
๙๓๖.  นางสาวฐิติวรดา สอนลา 
๙๓๗.  นางสาว  น้ําฝน   ชาทอง 
๙๓๘.  นางสาว  ปิยพัชร   ทรงพล 
๙๓๙.  นางสาว  พรทิพย์   อ่อนจงไกล 
๙๔๐.  นางสาว  สุนาร ี ย่อมมี  
๙๔๑.  นางสาวคูมิ โยชิซาวะ 
๙๔๒.  นางสาวจิตตินันท์ ศรีประเสริฐ 
๙๔๓.  นางสาวจุฑามาศ คล้ายคลึง 
๙๔๔.  นางสาวชัญญา สุวรรณวานิชกุล 
๙๔๕.  นายฐิติวัจน์ นางวงค์ 
๙๔๖.  นางสาวณฐพร ศรีทะวงค์ 
๙๔๗.  นางสาวณิชกุล โปธ ิ
๙๔๘.  นางสาวณิชกาล โปธิ 
๙๔๙.  นายนราเทพ เทพภูเขียว 
๙๕๐.  นายนัชรินทร์ อาจหาญ 
๙๕๑.  นางสาวนิตยา เสนาะเสียง 
๙๕๒.  นายบุญพิชิต ชาโชต ิ
๙๕๓.  นางสาวปนัดดา มงคลศร 
๙๕๔.  นางสาวพรชนก นอระพา 
๙๕๕.  นางสาวพรชนก เลิศสถาพร 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล 
๙๕๖.  นางสาวพรสุดา  หมัดตานี 
๙๕๗.  นางสาวพัชยา นาฑี 
๙๕๘.  นางสาวมาลัย อํามรึก 
๙๕๙.  นางสาวฤทัยรัตน์ กิ่งสักกลาง 
๙๖๐.  นางสาววรินทร์ ทัศมากร 
๙๖๑.  นางสาววิจิตรา ศิริบุญ 
๙๖๒.  นางสาวศิริโสภา พันดวง 
๙๖๓.  นางสาวศุภาวรรณ สามัญ 
๙๖๔.  นางสาวสิริวัน โพธิ์เขียว 
๙๖๕.  นางสาวสุธามาศ ขวัญสุข 
๙๖๖.  นางสาวเสาวลักษณ์ ดีสม 
๙๖๗.  นางสาวทิพธัญญา เหลาทอง 
๙๖๘.  นางสาวมณีรัตน์ ใดจิ๋ว 
๙๖๙.  นางสาวจิรพรรณ พรหมโยธิน 
๙๗๐.  นางสาวสุพัตรา คําก้อนแก้ว 
๙๗๑.  นายตรีทเศศ ดวงจินดา 
๙๗๒.  นางสาวจรรยา พรหมมา 
๙๗๓.  นางสาวนุชรี ปี่แก้ว 
๙๗๔.  นางสาวสุนิสา อยู่ยงค์ 
๙๗๕.  นายทินกร ศรีบุรินทร์ 
๙๗๖.  นางสาวฐิติมา อ้อมนอก 
๙๗๗.  นางสาวจันทรกานต์ แสงจันทร์ 
๙๗๘.  นางสาวศศินภา เอ่ียมรักษา 
๙๗๙.  นางสาวรัชนีวรรณ อ่อนศรี 
๙๘๐.  นางสาวกาญจนา เยาว์ไทยสง 
๙๘๑.  นางสาวจันธิมา ประสาทเขตรการ 
๙๘๒.  นางสาวนฤมล ประสาทสีดา 
๙๘๓.  นางสาวคนึงนิจ เสากุล 
๙๘๔.  นางสาวศิรประภา แก้วโต 
๙๘๕.  นางสาวอริศรา กาพัง 
๙๘๖.  นางสาววิลาวัณย์ มิตรละม่อม 
๙๘๗.  นางสาวกชพร สิทธิศาตร์ 
๙๘๘.  นางสาวพรพิมล ปุ้นไชย 
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ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล 
๙๘๙.  นางสาวปวีณา ทาโพธิ์ 
๙๙๐.  นางสาวฉัตรมณี อาจแสวง 
๙๙๑.  นางสาวรสสุคนธ์ เขม้นเขตการ 
๙๙๒.  นางสาวพนิดา ต๊ะสุ 
๙๙๓.  นางสาวจริยา ศรีประเสริฐ 
๙๙๔.  นางสาวสุกัญญา อินทร์จันทร์ 
๙๙๕.  นางสาวกัญญารัตน์ อุปเท่ห์ 
๙๙๖.  นางสาวณัฐสุดา สุภาลักษ ์
๙๙๗.  นางสาวชื่นชีวัน ดารากมล 
๙๙๘.  นางสาวณัฐริการ์ พูลเขตนคร 
๙๙๙.  นางสาวปัทมา เลิศวีรเดช 
๑๐๐๐.  นายสมาพล อ่อนคํา 
๑๐๐๑.  นางสาวรัญชิดา เลิศจรัสงาม 
๑๐๐๒.  นางสาวอภิญญา เพียนสิทธิ์ศิรี 
๑๐๐๓.  นางสาวเจนจิรา ปันแก้ว 
๑๐๐๔.  นางสาวกาญจนาพรรณ แสงมณี 
๑๐๐๕.  นางสาวอนัญญา ใจรัก 
๑๐๐๖.  นางสาวตวงพร พิกุลทอง 
๑๐๐๗.  นางสาวณัฐนรี โถสกุล 
๑๐๐๘.  นางสาวกุลธิดา ท่าทราย 
๑๐๐๙.  นางสาวสิริยากร แซโง้ว 
๑๐๑๐.  นางสาวศิรินภา การะภักดี 
๑๐๑๑.  นายศักดิ์สิทธิ์ เส็งขํา 
๑๐๑๒.  นางสาวทาริกา ทาตวงตา 
๑๐๑๓.  นางสาวสุพรรษา พจมานสว่างวงศ์ 
๑๐๑๔.  นางสาวสุธาทิทย์ สารีนันท์ 
๑๐๑๕.  นางสาวนีลุบล ลํานัย 
๑๐๑๖.  นางสาวอินทิรา นิ่มนวล 

 


