
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล

1 นาย นิพฐิพนธ์ จารุวฒันายนต์

2 นาย อรรถเวช กองนักวงษ์

3 นางสาว อัสมา บนิซัน

4 นาย อรรคเนตร เอี่ยมจิตร์

5 นาย ข้าวหอม ปญัญาเวชมานิต

6 นางสาว พมิพช์นะ บญุสมศรี

7 นางสาว สุดาทพิย์ เบญมาตย์

8 นางสาว อลิศา เลิศวฒันนนท์

9 นาย ณัฐพล จันทร์เนตร์

10 นางสาว อุไรวรรณ คีหะกูล

11 นางสาว เสาวภา อิทธพิร

12 นางสาว วริษา ผลาหาร

13 นาย สราวฒิุ นิลพรมมา

14 นาย เจตนิพทัธ์ ภริมย์ไทย

15 นางสาว สุธมิา ศรีจันทร์

16 นางสาว อัญนิดา พนัธส์ าโรง

17 นางสาว ณิชาภา บา้งต ารวจ

18 นางสาว เบญ็จวรรณ สอนไธสง

19 นางสาว มยุรี สิมพลี

20 นาย วรัิตน์ วระค า

21 นาย ธนวฒัน์ แสงสุนานนท์

22 นางสาว พรพมิล บญุปก

23 นางสาว อรวรรณ์ ท าทอง

24 นางสาว พรสุดา ชาบรีุ

25 นาย ญาณวฒิุ นามวนั

26 นางสาว อนันตญา จันแดง

27 นาย พรหมพทิกัษ์ โกศัลวฒัน์

28 นางสาว กัลยา จันทะนาค

29 นางสาว ปรัชชิญญาพร ชมภู

30 นางสาว อังสุมาลี แก้วปญัญา

รายชื่อผู้ที่สามารถช าระเงนิค่าธรรมเนียม
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31 นางสาว ล าใย จันทร์สุกไส

32 นางสาว พชัราภรณ์ บญุศิลป์

33 นางสาว จริยา ภษูากิจ

34 นางสาว จุฑาทพิย์ โสมณวฒัน์

35 นางสาว ทศันียา เหลาทอง

36 นางสาว สิเรียม ไชยเมืองคูณ

37 นางสาว ศศินา ชาวชายโขง

38 นางสาว ธญัรดา นาคสังข์

39 นางสาว จันนิราภรณ์ วนัทาพรหม

40 นางสาว ภทัราพร ลาภรัตน์

41 นางสาว อุไลวลัย์ ทารุณ

42 นางสาว พรนิภา สุวรรณพล

43 นางสาว พชัราภรณ์ จ าปาบรีุ

44 นาย คณิตกรณ์ บญุอาจ

45 นางสาว สุวมิล เชื้อชม

46 นาย ชินวตัร อิ่มระร่ืน

47 นางสาว สุภาพร เกี้ยงแสนเมือง

48 นาย อุดมพงค์ เย็นศิริ

49 นางสาว อพชิญา แซ่อึ้ง

50 นางสาว ทพิยมนตร์ เปาปา่

51 นางสาว รุ่งทวิา โททสัสา

52 นางสาว กนกอร วชิัย

53 นางสาว ดวงเดือน ชุมสนาม

54 นางสาว สุชานารถ วนิทะไชย

55 นาย ศุภกร แนมพลกรัง

56 นางสาว ขนิษฐา เฒ่าอุดม

57 นางสาว กิ่งกมล เรืองสวสัด์ิ

58 นางสาว จิราภรณ์ มาตราช

59 นางสาว อัจฉรา อาแพงพนัธ์

60 นางสาว นภาภรณ์ วรรณประเภา
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61 นางสาว ธนิดา สมภาร

62 นางสาว แววตา บุ้งทอง

63 นาย พทิกัษช์น บญุสินชัย

64 นางสาว สุกัญญา ยอดแสงค า

65 นางสาว แพรวนภา ศรีวรสาร

66 นางสาว เพชรรัตน์ ศรีฤทธิ์

67 นาง ลักษมี ธงยศ

68 นางสาว แพรวนภา นาก้อนทอง

69 นางสาว ชฎาพร โคตรประทมุ

70 นางสาว ญาณิศา พอ่ชมภู

71 นางสาว อรุณเนตร ต้นโลม

72 นางสาว พไิลพร เบญ็มาตย์

73 นางสาว นิโลบล เลิศชาญ

74 นางสาว พลอยฤทยั ขดานทอง

75 นาย นิชากร จันทร์เสนา

76 นางสาว มุขสุดา ค าแดง

77 นาย ปยิวฒัน์ หนองโกมล

78 นางสาว ชุติมันต์ ใจกวา้ง

79 นางสาว อัจฉรา ทาต๊ิบ

80 นางสาว กนกอร อนุกูลวงษ์

81 นางสาว อรวรรณ บญุทวี

82 นางสาว รัตนาภรณ์ โพธิธ์ากุล

83 นางสาว เจนจิรา พรหมวฒิุพร

84 นางสาว หนึ่งฤทยั ชัยบตุร

85 นางสาว จงจิตร เขตนิมิตร

86 นางสาว ชุติมา อุตตะพนัธุ์

87 นาย กันต์ฐภทัร ขันตี

88 นางสาว นิชนาฎ จันทร์ทอง

89 นางสาว อะตินา เจ๊ะละหวงั

90 นางสาว ปรียานัฐ หวนักะมา
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91 นางสาว อังคณา เอ่งฉ้วน

92 นางสาว ชฎาภรณ์ สุขกรง

93 นางสาว จิดาภา จุลพลู

94 นางสาว ศิริรัตน์ วงศ์เล็ก

95 นางสาว ทพิรัตน์ ปลอดสุวรรณ

96 นางสาว นูรีซัน หลีสัน

97 นางสาว นูรีซัน ดอเล๊าะ

98 นาย ทศพร คงสุขนิรันดร์

99 นางสาว โซไลดา มะหมัด

100 นางสาว ศุภสิริ จันกิ่งทอง

101 นางสาว ไมสุรีย์ ควนเค่ียม

102 นางสาว วนัสนันท์  นกดา

103 นางสาว อาหร้อฝะ เส็นบตัร

104 นางสาว พาดีละห์ สะอิ

105 นางสาว สารีปะ๊ เจะฮะ

106 นางสาว ซาฟเีราะ มายุดิน

107 นางสาว อารีนา แยนา

108 นางสาว นุสรา สะมะแอ

109 นางสาว ซากีมะห์ สะมาแล

110 นางสาว สิรินดา รอดชุม

111 นาย อับดุลเลาะห์ ยศนุ้ย

112 นางสาว คนึงนิจ ศรีจันทร์

113 นาย มูฮ าหมัดซูฮา อาแวมะ

114 นางสาว สะมีมี่ย์ สะอุ

115 นางสาว บาจรีย์ สินฉิม

116 นางสาว วจิิตรา ศรีไกรรส

117 นางสาว จุฬารัตน์ อรรคบตุร

118 นาย ถวลัย์ ฤกษง์าม

119 นางสาว ศรีสุดา หลักกล้า

120 นางสาว พนัทพิา จันทะบตุร
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121 นาง โสรยา สานิสี

122 นาง ล าใย วรุิณพนัธ์

123 นาง เจียมจิตร มหวุรรณ์

124 นาย เกรียงศักด์ิ ศรีไกรสิทธิ์

125 นาง ชัชนก อนันตไอศูรย์

126 นางสาว ฟคัรียะห์ อูมาร์
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