
ล ำดับ รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 6221040001 นางสาว กชมน เลิศสิทธ์ิ
2 6221020002 นางสาว กณิศ ธัญญโชติ
3 6221090003 นางสาว กนกกาญจน์ หนูหลง
4 6221130004 นางสาว กนกพร สุทธมา
5 6221010005 นางสาว กนกวรรณ ค้าขาย
6 6221040012 นางสาว กมลทิพย์ โทสวนจิตร
7 6221120013 นางสาว กมลวรรณ ชาญณรงค์
8 6221150015 นางสาว กมลวรรณ ชิณวงศ์
9 6221010016 นางสาว กรกนก ทองประไพ
10 6221030017 นางสาว กรกมล แซ่ล้ิง
11 6221140018 นางสาว กรชนก ใจใหญ่
12 6221080019 นางสาว กรณ์ ศิลปานนท์
13 6221030020 นางสาว กรองแก้ว สุนทรนนท์
14 6221130021 นางสาว กรุณาชนก ผลวัฒนะ
15 6221090023 นาย กฤษณพล ชูขันธ์
16 6221050025 นางสาว กองกาญจน์ สินอ้วน
17 6221060026 นางสาว กัญญา มัณยานนท์
18 6221120029 นางสาว กัญญารัตน์ ขันธรัตน์
19 6221130030 นางสาว กัญญาวีร์ แสงอ่อน
20 6221040034 นางสาว กันย์ชิสา นาคเสน
21 6221050035 นางสาว กัลยา จันทะนาค
22 6221050036 นางสาว กาญจนณัฐ ส ามุดติรัมย์
23 6221010037 นางสาว กาญจนา ตันหลวง
24 6221010038 นางสาว กาญจนา แดงอ่ิม
25 6221040039 นางสาว กาญจนา คิดดีจริง
26 6221120040 นางสาว กาญจนา อ่องละออ
27 6221090041 นางสาว กาญจนาพร ศรีจันทร์
28 6221140043 นางสาว กานติมา ธาตุวิสัย
29 6221150044 นางสาว กานต์ชนิต สงขวัญ
30 6221020045 นางสาว กานต์ทิตา เพชรเขียว

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิขอทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ (12) (2) (ข)
ด้ำนเภสัชกรรมไทย ปี พ.ศ. 2562 คร้ังท่ี 1
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31 6221030046 นางสาว กานต์ธิดา เล่ียมแก้ว
32 6221010047 นางสาว กานต์พิชา จุมป๋าน้ า
33 6221010050 นางสาว กิตติยา ลมอ่อน
34 6221040051 นางสาว ก่ิงกมล เรืองสวัสด์ิ
35 6221090053 นางสาว กุลธิดา ยุทธิปูน
36 6221140054 นางสาว ขนิษฐา จันทวี
37 6221130055 นางสาว ขวัญฤทัย รุ่งโรจน์
38 6221080056 นาย ข้าวหอม ปัญญาเวชมานิต
39 6221040057 นาย คณิตกรณ์ บุญอาจ
40 6221130058 นางสาว จงจิตร เขตนิมิตร
41 6221170061 นาย จักรกฤษณ์ น้ าเย็น
42 6221110064 นางสาว จันทร์จิรา วัลค า
43 6221140065 นางสาว จันทร์ทิพย์ คล่องเชิงสาร
44 6221010066 นางสาว จันทร์ฟอง จายนวล
45 6221050067 นางสาว จันทิยา จันทะไพร
46 6221010069 นางสาว จารุมาศ สิงกา
47 6221060070 นางสาว จิดาภา ทรัพย์สีพงษ์
48 6221020071 นางสาว จิดาภา จุลพูล
49 6221130073 นาย จิตอนุวัต พุ่มม่วง
50 6221010074 นางสาว จินตนา ศิริเปรมฤดี
51 6221170075 นาง จินตนา แก้วดวงใจ
52 6221050076 นางสาว จินตนาพร มุค า
53 6221030078 นางสาว จิรัชญา ชุมทอง
54 6221140079 นางสาว จิรัฏฐ์ พลบุตร
55 6221040080 นาย จิรานุวัฒน์ หอมบรรเทิง
56 6221010081 นางสาว จิราพร อ่อนสมัย
57 6221140082 นางสาว จิราภรณ์ สิงหัส
58 6221010083 นางสาว จิราภรณ์ ไกลแก้ว
59 6221010085 นางสาว จิราวรรณ ทองนะวงสินธ์ุ
60 6221130086 นางสาว จีรพรรณ ใจค า
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61 6221090087 นางสาว จีรภรณ์ กาเด็น
62 6221010088 นางสาว จีระประภา คล่องแคล่ว
63 6221120092 นางสาว จุฑามาศ แก้วภูเม็ง
64 6221030095 นางสาว จุฑารัตน์ สินทะเกิด
65 6221030096 นางสาว จุฑารัตน์ ทักถาม
66 6221040098 นางสาว ฉัตรลดา หงษ์วิลัย
67 6221030099 นางสาว ฉันชนก ขวัญทะเล
68 6221010102 นางสาว ชนันยา ล้ีหยง
69 6221030103 นางสาว ชนากานต์ นุ่นด้วง
70 6221120105 นางสาว ชนิตา ประทุมชมภู
71 6221120106 นางสาว ชยาภา ชัยประสิทธ์ิ
72 6221150107 นางสาว ชรินรัตน์ อินทผลา
73 6221030108 นางสาว ชลธิชา บัวศรี
74 6221030109 นางสาว ชัชชญา วุฒิอมรธาดา
75 6221020110 นางสาว ชัชชฎาพร ชูนาวา
76 6221020111 นางสาว ชัญญ่า เก้ียงแสนเมือง
77 6221110112 นาย ชิดณรงค์ รุ่งโรจน์ถาวร
78 6221050114 นางสาว ชุติญา ปลงรัมย์
79 6221030115 นางสาว ชุติมณฑน์ ล้ิมวงศ์
80 6221090117 นางสาว ชุติมา หน่วยแก้ว
81 6221130118 นางสาว ชุติมา แซ่ย้าง
82 6221040119 นางสาว ชุติมา ตรีผลพันธ์ุ
83 6221170120 นาย ชุมพล ศิลปชัย
84 6221040121 นางสาว ชไมพร มุงคุณ
85 6221020122 นางสาว ช่อลัดดา เก่งวิชา
86 6221040123 นางสาว ซัลมา อะแว
87 6221030126 นางสาว ซาฟูรา บีฮิง
88 6221150127 นางสาว ซารีนา อาด า
89 6221030130 นางสาว ซูมัยยะ สาบา
90 6221060131 นางสาว ซูเรียนี หะวอ
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91 6221050133 นางสาว ญาณิศา พ่อชมภู
92 6221090134 นางสาว ญานิล เมรุณชัย
93 6221010135 นางสาว ฐิตาภา ใฝ่รุ่งโรจน์
94 6221030136 นางสาว ฐิติกานต์ สินสุวรรณ
95 6221030137 นางสาว ฐิติพร ยอดหวาน
96 6221030140 นางสาว ณัชชา ล้ าลิขิตการ
97 6221010141 นางสาว ณัฏฐณิชา หน่อท้าว
98 6221140143 นางสาว ณัฏฐา จารุการ
99 6221150144 นางสาว ณัฏฐา ชนะพล
100 6221120145 นางสาว ณัฏฐิกานต์ ปรียานนท์
101 6221150146 นางสาว ณัฐกุล อาจชอบการ
102 6221030147 นางสาว ณัฐชยา จันทร์อุ่ย
103 6221110149 นางสาว ณัฐธิดา เจริญสินชัย
104 6221050150 นางสาว ณัฐธิดา ผัดศรี
105 6221130152 นางสาว ณัฐนิชา พระสุทัย
106 6221140154 นาย ณัฐพงศ์ สุภะกรรม
107 6221140156 นางสาว ณัฐพร กุมารเพ็ชร์
108 6221010157 นางสาว ณัฐพร พิมจันทร์
109 6221010159 นางสาว ณัฐมล แวงค า
110 6221140160 นางสาว ณัฐริการ์ อ๊ึงสวัสด์ิ
111 6221030161 นางสาว ณัฐรินทร์ สว่างชัยธงทอง
112 6221030163 นางสาว ณัฐวิภา มัชฌิมะบุระ
113 6221050164 นาย ณัฐวุฒิ เข็มเพ็ชร
114 6221030168 นางสาว ณูเฟีย แวโดยี
115 6221010169 นาย ดลพิทักษ์ ช านาญ
116 6221010172 นาย ดุลยวัต มิตรดี
117 6221030174 นางสาว ตวงพร ขุนศรี
118 6221010176 นาย ตะวัน แข็งแรง
119 6221170177 นาย ถวัลย์ ฤกษ์งาม
120 6221050178 นางสาว ถิรนันท์ สุขพิพัฒน์
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121 6221030181 นางสาว ทรรศนีม หะยีอับดุลระโอ๊ะ
122 6221050183 นางสาว ทวินันท์ พวงกุด่ัน
123 6221140185 นางสาว ทัศญาณี ใจทะวงค์
124 6221050186 นางสาว ทัศนียา เหลาทอง
125 6221130187 นาย ทินกร เงินก่ า
126 6221030189 นางสาว ทิพย์วดี หนองสุวรรณ
127 6221090190 นางสาว ทิพรัตน์ ปลอดสุวรรณ
128 6221120193 นางสาว ธนกร ไตรธนเดชา
129 6221020195 นาย ธนวัฒน์ แสงสุนานนท์
130 6221030196 นางสาว ธนันพัชร์ พวงสอนใช้สกุล
131 6221050197 นาง ธนาภรณ์ ทุมตะขบ
132 6221040199 นาย ธนาวุฒิ สีมาพุฒ
133 6221040200 นางสาว ธนิดา สมภาร
134 6221030201 นางสาว ธมลวรรณ สวัสดี
135 6221140203 นางสาว ธัญจิรา โพสาราช
136 6221130204 นางสาว ธัญชนก จันก๋าวี
137 6221030205 นางสาว ธัญชนิต โล่ประคอง
138 6221120206 นางสาว ธัญญา แรกจ านงค์
139 6221010207 พระ ธัญพิสิษฐ์ เก่งเดชา
140 6221050208 นางสาว ธัญรดี อินอ่อน
141 6221030209 นาย ธันยชัย แซ่ช้ัน
142 6221030210 นางสาว ธันย์ชนก สวรรค์งาม
143 6221130211 นางสาว ธันว์ชนก ทะนะวงค์
144 6221130213 นางสาว ธิญาดา หวนจิตร
145 6221140215 นางสาว ธิดารัตน์ แจ่มปรีชา
146 6221010217 นาย ธีรภัทร ค าฮอม
147 6221030219 นางสาว ธุมวดี พุทธสุภะ
148 6221090221 นาย นพดล พรหมวงศ์
149 6221120223 นาย นพรัตน์ โพธ์ินอก
150 6221020225 นางสาว นภัสวรรณ ทอง
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151 6221140227 นางสาว นภาวรรณ ยอดแสงค า
152 6221130229 นางสาว นฤภร เกียรติประทับใจ
153 6221010230 นางสาว นฤมล ภูมิพ้ืน
154 6221010232 นาย นฤเทพ แสงสุวรรณ
155 6221060233 นางสาว นลิน สุขปาน
156 6221030234 นางสาว นลินพร ธรรมศรี
157 6221110235 นางสาว นลินา เหมือนมี
158 6221010236 นางสาว นลินี บุญทา
159 6221160237 นางสาว นวกชมณ สุวรรณรัศมี
160 6221110238 นางสาว นวพรรณ สาลี
161 6221030240 นางสาว นัชชา ชูเรือง
162 6221030241 นางสาว นัซมีย์ นวลแย้ม
163 6221030242 นางสาว นัฏมน โรจน์หัสดิน
164 6221150243 นางสาว นัฐกานต์ นาวาเดช
165 6221030244 นางสาว นัฐชาวดี นันทพุฒ
166 6221090245 นางสาว นัฐญมา มาลินี
167 6221010248 นางสาว นันทิกานต์ พิลาวัลย์
168 6221010254 นางสาว นิภาภรณ์ เขียวลา
169 6221090255 นางสาว นิภาวรรณ รัตนคช
170 6221090256 นางสาว นิรนุช เกิดสมมารถ
171 6221050257 นางสาว นิลัดชา อังฉกรรณ์
172 6221010259 นางสาว นิศาวรรณ มาพบบุญ
173 6221130261 นางสาว นุจรี เจริญผล
174 6221010264 นางสาว นุชนาฎ สารเก่ง
175 6221040266 นางสาว นุสรา สะมะแอ
176 6221030268 นางสาว นูรมา นาแว
177 6221180270 นางสาว นูรอัยน่า บือราเฮง
178 6221110272 นางสาว นูรฮานีฟ มามะ
179 6221030276 นางสาว นูรไอลา มะ
180 6221140277 นางสาว น้ าฝน บุญเรือง
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181 6221170278 นาวาโท บรรพต มุ่งหามณี
182 6221170282 นางสาว บุณยานุช อินทรสิทธ์ิ
183 6221030283 นางสาว บุสริน เจะกายอ
184 6221090285 นาย ปฐมภพ บุญเจริญสุขวงศ์
185 6221100286 นางสาว ปณัสยา มิศิลา
186 6221010287 นางสาว ปทุมรัตน์ แซ่ย่าง
187 6221120289 นางสาว ปพิชญา กองนอก
188 6221120292 นางสาว ปภาดา นาดี
189 6221130293 นาย ประกาย ชาวส้าน
190 6221040294 นางสาว ประทุมรัตน์ บุรีเพีย
191 6221140295 นางสาว ประภาพร ทองเสริฐ์
192 6221120297 นางสาว ประไพพรรณ เอ่ียมศรี
193 6221120298 นางสาว ปรางทิพย์ คงดุสิต
194 6221040299 นางสาว ปรารถนา หม่ันพลศรี
195 6221050303 นางสาว ปรียากมล พิมเงิน
196 6221180304 นางสาว ปรียานัฐ หวันกะมา
197 6221140306 นางสาว ปลายฝน พลายงาม
198 6221010307 นางสาว ปวันรัตน์ กุลณา
199 6221050310 นางสาว ปัณณรัตน์ ประพฤติดีพร้อม
200 6221010312 นางสาว ปาณิสรา ฤทธ์ิถิ
201 6221120313 นางสาว ปานจรีย์ ศรีวรรณะ
202 6221130316 นางสาว ปาริชาต เป้าทอง
203 6221010317 นางสาว ปาริชาติ จอมค าสิงห์
204 6221040318 นางสาว ปาริชาติ บุตรโยธี
205 6221090319 นางสาว ปาลวัลย์ พรหมทรัพย์
206 6221090320 นางสาว ปาลิดา ชัยสงคราม
207 6221120322 นางสาว ปิยธิดา วงศ์ค าสิงห์
208 6221100323 นางสาว ปิยวรรณ รามภาพ
209 6221130324 นาย ปิยวัฒน์ หนองโกมล
210 6221150326 นางสาว ปิยะมณี กาญจนะ
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211 6221120327 นาย ปิยะมินทร์ ดินม่วง
212 6221010328 นางสาว ปุณญดา วินิจฉัยกุล
213 6221060329 นาย ปุรฉัตร วัฒนพรชัย
214 6221030330 นางสาว ผกามาศ หนุนเก้ือ
215 6221020332 นางสาว ผกามาศ รักชาติ
216 6221040333 นางสาว พกาวรรณ ทับศรี
217 6221140334 นาย พงศธร ปาละตา
218 6221140336 นาย พชร บูชากุล
219 6221040339 นางสาว พรนภา พ่อศรีชา
220 6221040340 นางสาว พรปวีณ ไชยค า
221 6221130341 นางสาว พรพิชญา ค านา
222 6221040345 นางสาว พรรณนิภา เจ๊กแตงพะเนาว์
223 6221120349 นางสาว พรสุภา พงศ์แพทย์
224 6221030350 นางสาว พริมา ทองวิเชียร
225 6221130351 นางสาว พลอยฤทัย ขดานทอง
226 6221010352 นาย พลากร จ าเริญ
227 6221010353 นางสาว พัชรพร สายระวงศ์
228 6221010355 นางสาว พัชรินทร์ ศรียาใจ
229 6221020356 นางสาว พัชรินทร์ ขามรัตน์
230 6221010357 นางสาว พัชรีญา เช้ือเเดง
231 6221120358 นางสาว พัชรียา ตีบกลาง
232 6221040359 นาย พันธวัช แง่ไชย
233 6221010360 นางสาว พาณิภัค ทับทิมทอง
234 6221060361 นางสาว พิกุลทอง ย่างรวีไพศาล
235 6221140365 นางสาว พิทยาภรณ์ เจริญสุข
236 6221130366 นางสาว พิทยารัตน์ เถาวัลย์
237 6221160367 นาย พิทวัส ล่ิมศิลา
238 6221010368 นางสาว พิมพ์ผกา ค าเสือ
239 6221120371 นาย พิสิษฐ์ บุตราช
240 6221120372 นาย พิเชษฐ์ โตใหญ่
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241 6221040373 นางสาว พิไลพร เบ็ญมาตย์
242 6221030374 นางสาว พิไลวรรณ ปานวุ่น
243 6221050375 นาย พีรนัย ศรีวงศ์
244 6221030376 นาย พีรพัฒน์ จินดาเช้ือ
245 6221120378 นางสาว พุทธิดา บรรจมาตย์
246 6221150379 นางสาว ฟัครียะห์ อูมาร์
247 6221020380 นางสาว ฟาฎีละห์ บาเหะ
248 6221030381 นางสาว ฟาตอนะห์ จารู
249 6221150382 นางสาว ฟาเตม คาเร็ง
250 6221030384 นาย ภัฏฐ์ธกฤษฎ์ เทียมแก้ว
251 6221120388 นางสาว ภัทราวรรณ ทองกร
252 6221030389 นางสาว ภัทร์ธีนันท์ ประยงค์มรกต
253 6221010390 นางสาว ภัสสร พรดอน
254 6221040391 นางสาว ภาวิตา เสนงาม
255 6221120393 นางสาว ภิญญาพัชญ์ พรประเสริฐ
256 6221140395 นางสาว ภิญาภัส ถวายชัย
257 6221120396 นางสาว ภิณยะภัชร์ เหมือนเปล้ือง
258 6221040399 นางสาว มณีรัตน์ สังขะพงษ์
259 6221010400 นางสาว มณีวรรณ์ แซ่โซ้ง
260 6221030401 นางสาว มนัสวี ลูกจันทร์
261 6221040402 นางสาว มรกต กาสา
262 6221080404 นางสาว มัญจนา จันทราประภาเวช
263 6221080407 นางสาว มูรนี ดูมอ
264 6221030409 นางสาว ยลดา จ าปา
265 6221040410 นางสาว ยศวดี ใจหาญ
266 6221150411 นางสาว ยามีละห์ มูดอเลาะ
267 6221010412 นาย ยุทธพงศ์ วงศ์ธิสา
268 6221030416 นางสาว รชนีพร เมฆสงค์
269 6221090417 นาย รณพันธ์ สุขใส
270 6221120418 นางสาว รติพร พรรณจิตต์
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271 6221030419 นางสาว รมิตา ธนศักด์ิสุรางค์
272 6221130420 นางสาว รวินท์นิภา ปรานปราชญ์
273 6221030422 นางสาว รวิสรา เชาว์พ้อง
274 6221090423 นางสาว รอดีย๊ะ ชาติไทย
275 6221010425 นางสาว รัชดาภรณ์ แก้วกัญญา
276 6221050426 นางสาว รัชดาวัลย์ ยารักษ์
277 6221040427 นางสาว รัญญารินทร์ ศรรัตน์
278 6221010428 นางสาว รัดเกล้า อินทนาม
279 6221130430 นางสาว รัตติยากร เพียขันทา
280 6221070432 นางสาว รัตนา คงเก่ง
281 6221130434 นางสาว รัตนาวลี แก้วใจ
282 6221040435 นางสาว รัศมี ปัสพล
283 6221040436 นาย ราชัน จ ารัสลาภ
284 6221110437 นาย รุจฮัน มูซอ
285 6221030439 นางสาว รุจีรา วันทาวงษ์
286 6221050443 นางสาว รุ่งลดา ประหยัด
287 6221130444 นางสาว รุ่งลาวัลย์ นายด่าน
288 6221030446 นางสาว ลลิตภัทร สุขสกุล
289 6221090447 นางสาว ลลิตา เทพชะนะ
290 6221150448 นางสาว ลักษิกา สุขรักษา
291 6221050454 นางสาว ล าใย จันทร์สุกไส
292 6221150459 นางสาว วนิตา เจ๊ะสัน
293 6221150461 นางสาว วรพรรณ อินหมัน
294 6221010462 นางสาว วรรณวิมล ชนะประโคน
295 6221090464 นางสาว วรรณา บุญธรรม
296 6221140465 นางสาว วรรณิภา พิสภิรมย์
297 6221120466 นางสาว วรัญญา เต่าทอง
298 6221050467 นางสาว วรัญญา วงเวียน
299 6221030468 นางสาว วรัญญา ถ่ินกาญจน์
300 6221050469 นางสาว วราภรณ์ ใจบุญ
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301 6221030471 นางสาว วราวีร์ บุณยะศิวะ
302 6221150473 นางสาว วริศรา สาระวารี
303 6221130476 นางสาว วสุนธรา ช่ืนมอญ
304 6221130479 นางสาว วัสนนันท์ เจริญเกษมวิทย์
305 6221030480 นางสาว วารุณี รุ่งทิวาประทีป
306 6221060481 นางสาว วารุณี บุญหนัก
307 6221040485 นางสาว วิรัญชนา บุญกอง
308 6221130486 นางสาว วิลาสินี สนประเทศ
309 6221050487 นาย วิศิษฐ์ชัย ระหาร
310 6221170490 น.ต.หญิง วิไลพร สว่าง
311 6221070491 นาง วิไลวรรณ เนตรพันทัง
312 6221030493 นางสาว ศรวรีย์ สุวรรณเวลา
313 6221180494 นาย ศรัญญู รสหอม
314 6221010496 นางสาว ศศิกานต์ วงค์เวียน
315 6221030497 นางสาว ศศิคนางค์ มานันตพงศ์
316 6221010499 นางสาว ศศิเจริญ เจริญสุข
317 6221030501 นางสาว ศิระดา มาอินจร
318 6221170503 นาง ศิริกุล ด ารงมณี
319 6221040504 นางสาว ศิริญาภรณ์ พางาม
320 6221010506 นางสาว ศิรินาถ แก้วหนัก
321 6221050507 นางสาว ศิริพร ไชยโคตร
322 6221010508 นางสาว ศิริพรรณ จันทร์เชียงศรี
323 6221050509 นางสาว ศิริยากร สุพรรณนนท์
324 6221040510 นางสาว ศิริรัตน์ อุ่นแก้ว
325 6221010512 นางสาว ศิริลักษณ์ ตาศรีลา
326 6221030517 นาย ศุภกร คาโดกิ
327 6221040516 นาย ศุภกร แนมพลกรัง
328 6221010518 นาย ศุภกิตต์ิ มาตรอินทร์
329 6221030519 นาย ศุภชัย ทองค า
330 6221170521 นาย ศุภชัย พิมพานนท์
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331 6221030525 นางสาว ศุภาพิชญ์ โสพิกุล
332 6221050526 นาง ศุภิสรา สีหบุตร
333 6221120527 นาย สกล สุขขะปัญญา เสง่ียมศรี
334 6221040529 นาย สมควร บุญขาว
335 6221080530 นาย สมพงษ์ ศรีโสวรรณ
336 6221010532 นางสาว สรัญญา ฝอยทอง
337 6221030533 นางสาว สวพร คงขาว
338 6221030534 นางสาว สวพร สุวรรณเกตุ
339 6221150535 นางสาว สวรรยา เหล็มปาน
340 6221010536 นาย สหรัฐ โกวงค์
341 6221030538 นางสาว สะอาดะห์ บูรอเดีย
342 6221010539 นาย สัญญพงศ์ ขาวสง่า
343 6221010541 นาย สันติชัย อัครภานุวัฒน์
344 6221050544 นางสาว สายชล ศรีเสน
345 6221010545 นางสาว สาริณีย์ เครือพุก
346 6221130547 นางสาว สิดาพร ไปเร็ว
347 6221050549 นาย สินทวี อุดมทวี
348 6221010550 นางสาว สินีนาฏ ทิพย์สันเทียะ
349 6221040551 นางสาว สิริกุล ศรีสมบูรณ์
350 6221090553 นางสาว สิรินทร์รภัส อินธนสุวรรณ
351 6221060554 นางสาว สิริภา ทมตะขบ
352 6221030555 นางสาว สิริยา ศรีสมบูรณ์
353 6221040558 นางสาว สิริอาภา ชิระบุตร
354 6221050559 นางสาว สิรีธร ศรีบุญเรือง
355 6221040560 นางสาว สิเรียม ไชยเมืองคูณ
356 6221020563 นางสาว สุจิตรา โตะพา
357 6221160565 นางสาว สุชัญญา มหาวรรณ
358 6221040567 นางสาว สุชานารถ วินทะไชย
359 6221040569 นางสาว สุดาทิพย์ เบญมาตย์
360 6221140570 นางสาว สุดารัตน์ บุญรักษา
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361 6221040572 นางสาว สุดารัตน์ สวัสด์ิวงศ์
362 6221150571 นางสาว สุดารัตน์ พิเดช
363 6221010574 นางสาว สุธาทิพย์ ศรีพละธรรม
364 6221030576 นางสาว สุธิดา งามศรีข า
365 6221030575 นางสาว สุธิดา แซ่จอง
366 6221120577 นางสาว สุธิมา ศรีจันทร์
367 6221020578 นางสาว สุธีกานต์ ศักดาพิศิษฏ์
368 6221100580 นางสาว สุนันทา แซ่ต๋ัน
369 6221080581 นางสาว สุนันทา ครองบุญ
370 6221120583 นางสาว สุนิตา ธูปหอม
371 6221130584 นางสาว สุนิธิ เทอดพิทักษ์พงษ์
372 6221180585 นางสาว สุพรรณษา หวังเสล่
373 6221110588 นางสาว สุพัตตรา อัตถาชน
374 6221100589 นางสาว สุพัตรา ภู่พะเนียด
375 6221130590 นางสาว สุภัสสร ช้างขวัญยืน
376 6221140591 นางสาว สุภาพร ไยสาร
377 6221130592 นางสาว สุภาพร ขัดเปา
378 6221070593 นางสาว สุภาภรณ์ กุมรัมย์
379 6221010595 นางสาว สุภารัตน์ เทียนเงิน
380 6221070597 นางสาว สุภาวดี แก้ววัน
381 6221010599 นางสาว สุภาวดี สุริโย
382 6221040600 นางสาว สุภาวดี ภาสองช้ัน
383 6221050601 นางสาว สุภาวรรณ เวชประโคน
384 6221030602 นางสาว สุมลฑา ทองรักษ์
385 6221050603 นางสาว สุมาพร วิเวกวินย์
386 6221030606 นางสาว สุรัสวดี ศิริพันธ์
387 6221090607 นางสาว สุริยาพร ค าดวง
388 6221140610 นางสาว สุวพัชร ถวิลการ
389 6221150612 นางสาว สุวรรณา จงรักษ์
390 6221050613 นางสาว สุวรรณี ภูมูล
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391 6221090614 นางสาว สุวัจนี คะรุณ
392 6221040615 นางสาว สุวิมล เช้ือชม
393 6221170616 นางสาว หน่ึงฤทัย แปลงลักขณา
394 6221010617 นางสาว หยาดพิรุณ ศรีสะอางเลิศ
395 6221130618 นางสาว หสน ตันทา
396 6221030619 นางสาว หัทยา วงศ์สวัสด์ิ
397 6221130620 นางสาว หัทยาภรณ์ วะรุตะมะ
398 6221040623 นางสาว อธิญาภรณ์ แก้วดี
399 6221130624 นาย อนุศิษฏ์ หงษ์ทอง
400 6221130625 นางสาว อนุสรา ยะเพ
401 6221040626 นางสาว อพิชญา แซ่อ้ึง
402 6221140628 นางสาว อภิชญา บริสุทธิชัย
403 6221020632 นางสาว อมรรัตน์ เรืองสกุล
404 6221120634 นางสาว อมราวดี เกิดสว่างเนตร
405 6221030637 นางสาว อมีรา บือราเฮง
406 6221040638 นางสาว อรญา บุญพูล
407 6221050639 นางสาว อรณิชา ครองยุติ
408 6221130641 นางสาว อรทัย หวังประสพกลาง
409 6221040642 นางสาว อรนุช ศูนย์ด า
410 6221010646 นางสาว อรวรรณ พรหมมา
411 6221050647 นางสาว อรวรรณ์ ท าทอง
412 6221150648 นางสาว อรอนงค์ รักดี
413 6221040649 นางสาว อรอุมา ดวงจันทร์
414 6221160650 นางสาว อริศรา ทองทรัพย์
415 6221140651 นางสาว อริศรา ธนานุศักด์ิ
416 6221050653 นางสาว อริสรา หม่ันเรียน
417 6221140656 นางสาว อลิศา เลิศวัฒนนนท์
418 6221160657 นางสาว อลิษา นวลศรี
419 6221160661 นางสาว อังคณา เอ่งฉ้วน
420 6221030662 นางสาว อังสุมาลิน นวลล่อง
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421 6221140664 นางสาว อัจจิมา สาริกา
422 6221030665 นางสาว อัจฉราภรณ์ ชูดวง
423 6221010666 นางสาว อัจฉริยา บุญสูง
424 6221020667 นางสาว อัญชลี พิพัฒน์กุลชัย
425 6221010668 นางสาว อัญฑิกา ต๊ะทอ
426 6221030670 นางสาว อันธิกา โอวาทฬารพร
427 6221120672 นางสาว อัมริษา พูลผล
428 6221060673 นางสาว อัสมา อิสาเฮาะ
429 6221060674 นางสาว อัสรินดา เจ๊ะแม
430 6221010677 นาย อาทิตย์ วจีกรรม
431 6221030680 นางสาว อามีเราะห์ ดอเล๊าะหมะ
432 6221110681 นางสาว อารยา มหาดไทย
433 6221090682 นาย อารอฟัต สะบูดิง
434 6221160683 นางสาว อารีนา แยนา
435 6221150684 นางสาว อาหร้อฝะ เส็นบัตร
436 6221030685 นางสาว อาไอยดา แวมายอ
437 6221030687 นางสาว อิกขณา ทองอ าพัน
438 6221030689 นางสาว อินทิพร ห่วงเอ่ียม
439 6221010691 นาย อุดมศักด์ิ คงแสง
440 6221030693 นางสาว อุไรวรรณ ประกอบแก้ว
441 6221040694 นาง อุไรวรรณ แท่งทอง
442 6221060695 นางสาว อุไรวรรณ คีหะกูล
443 6221150696 นางสาว อโรชา แสงจันทร์
444 6221090697 นางสาว ฮัซวานี ก าพวน
445 6221030698 นางสาว ฮัลวา กาเหร็มกา
446 6221150699 นางสาว ฮาฟีซา โตะกอ
447 6221030700 นางสาว ฮูดา ดาตู
448 6221050701 นางสาว  ุสุกัลยา เมืองแก้ว
449 6221010703 นางสาว เกวลิน นิลคง
450 6221010704 นางสาว เกวลิน นันทชัยศรี
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451 6221010706 นาย เกียรติภูมิ ลาภภิญโญ
452 6221050707 นางสาว เกียรติสุดา ศรีวงค์
453 6221130708 นาย เก้าฉลอง แสงค า
454 6221010710 นางสาว เจนจิรา เสนาะเกียรติ
455 6221120711 นางสาว เจนจิรา อยู่สุข
456 6221080712 นางสาว เจสสิกา ฮันโดโจ
457 6221030713 นางสาว เฉลิมรัช สุขประเสริฐ
458 6221030714 นาย เตชทัต รัตนวิไลย
459 6221010718 นางสาว เบญจมาศ จีระเดช
460 6221020720 นางสาว เบญญทิพย์ บัวจันทร์
461 6221140721 นางสาว เบญญา เพชรยังพูล
462 6221030722 นางสาว เปมิกา คุรุ
463 6221040732 นาย เศรษฐา ภูมิประเสริฐ
464 6221010734 นางสาว เสาวภาพ มนัสเจริญพร
465 6221050735 นางสาว เอมอร ละครราช
466 6221040737 นางสาว แพรวนภา ศรีวรสาร
467 6221030738 นางสาว แวนะ กาซอ
468 6221040739 นางสาว แสงแข แก้วกาไลย
469 6221130740 นาย โกสินทร์ เพ็งสลุด
470 6221090741 นางสาว โซไลดา มะหมัด
471 6221090742 นาย โยธิน คงค าแก้ว
472 6221030745 นางสาว โสภิตา พูลภักดี
473 6221120749 นาย ไชยวัฒน์ วณิชชากร
474 6221040750 นางสาว ไพลิน บูคะธรรม
475 6221130751 นางสาว ไหมแพร วังกาวรรณ
476 6221140752 นางสาว ไอรินทร์ดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
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