
ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 6322020001 นางสาว กณิศ ธัญญโชติ

2 6322100002 นางสาว กนกวรรณ ธนวัฒนากุล

3 6322120004 นาง กมลชนก พิทยภาณุ

4 6322010009 นางสาว กวินนา นามติวงค์

5 6322040010 นางสาว กวิสรา ภู เวียน วงค์

6 6322180014 นางสาว กัณฑมาศ ทิพย์ดี

7 6322180015 นางสาว กันติชา อินทรานุสรณ์

8 6322010016 นาย กันตินันท์ ค าวังจันทร์

9 6322070019 นางสาว กาญจนาพร อยู่เจริญ

10 6322160021 นางสาว กิยารัตน์ รสสุคนธ์

11 6322180023 นางสาว กูรอกีย๊ะ สารัง

12 6322080370 นาย เกรียงไกร อาตม์ประสิทธ์ิ

13 6322080374 นาย เก้ือกูล อังกาบศรี

14 6322170024 นางสาว ขนัตยา พวงมาลี

15 6322110025 นางสาว ขวัญสุดา ไกยวรรณ

16 6322130031 นางสาว ค าปุ๊ด แดนแม่จัน

17 6322020033 นางสาว จรียวัฒน์ กล่ินมาหอม

18 6322060035 นางสาว จิดาภา ทรัพย์สีพงษ์

19 6322120037 นางสาว จิตตรี แสนพรม

20 6322080045 นาย จิรายุทธ แย้มเย็น

21 6322110046 นางสาว จีรนัย สงสุข

22 6322080047 นางสาว จีรภัทร์ อัฐฐิศิลป์เวท

23 6322140375 นางสาว เจนจิรา อรรถจรูญ

24 6322120376 นางสาว เจนจิรา จีนพานิชย์

25 6322080054 นางสาว ฉัตรปวีณ์ อินทร์ถนอม
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26 6322170055 นางสาว ฉัตรฤทัย น้อยกมล

27 6322050056 นางสาว ชญาภา ตะโกนา

28 6322030057 นางสาว ชนกพร วงศ์ท่าเรือ

29 6322040059 นางสาว ชนัญชิดา บุตรละคร

30 6322170064 นาง ชมพร สีเงิน

31 6322060068 นางสาว ชวิศา วรัญญานนท์

32 6322020069 นางสาว ชฬาฬา กุญชรินทร์

33 6322090070 นาย ชัยวัฒน์ รัตนภักดี

34 6322040072 นางสาว ชุติมา ยาทองไชย

35 6322160075 นางสาว ซิตตีนา สุขสง่า

36 6322020077 นางสาว ญาณินตา ตันเจริญ

37 6322020080 นางสาว ฐาวรินทร์ ธิติโสตถิกุล

38 6322080083 นางสาว ณปภัช สังข์ทองจีน

39 6322100086 นางสาว ณัฐกานต์ รักความซ่ือ

40 6322160091 นาย ณัฐพล ทองแก้ว

41 6322110092 นางสาว ณัฐมนต์ ราชพันธ์

42 6322050094 นางสาว ณัฐริกา สายรักษา

43 6322010096 นางสาว ณาร์รีมาน สนิแว

44 6322090106 นางสาว ดุษฎี เนตรใจบุญ

45 6322150107 นางสาว ทยา กล่ินสุวรรณ

46 6322070109 นางสาว ทิพาพร ใจงาม

47 6322010117 นางสาว ธนาภรณ์ สอ้ิงทอง

48 6322050122 นางสาว ธัญลักษณ์ ประเสริฐ

49 6322040125 นางสาว ธันยาภรณ์ ข่วงทิพย์

50 6322080128 นาย นภธกฤช โชคประจักษ์ชัด
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51 6322120130 นางสาว นริศรา ศรีดารา

52 6322110138 นางสาว นิชาพรรณ สืบอ้วน

53 6322010148 นางสาว น่ิมนวล  ปราชญ์เฆษ

54 6322060144 นางสาว นิศารัตน์ สิงห์บุญมี

55 6322080145 นางสาว นิสา งามข า

56 6322090146 นาย นิอัฟนันท์ นิโยะ

57 6322160147 นางสาว นิอัยเสาะห์ ยามู

58 6322040150 นางสาว นุสบา สะมะแอ

59 6322160154 นางสาว นูรฮีดายะห์ อาแว

60 6322130155 นางสาว นูรีซัน ดอเล๊าะ

61 6322090157 นางสาว บัดรีย๊ะ ชาติไทย

62 6322060158 นางสาว บัวลัย บุญสินชัย

63 6322170380 นางสาว เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล

64 6322080162 นางสาว ปฐมาวดี กระชอนสุข

65 6322180166 นางสาว ประภัสสร  ค าดี

66 6322010168 นาย ประวัติ ยะแบน

67 6322080173 นางสาว ปสุตา กีรติยาพงษ์

68 6322020174 นางสาว ปัญญรัตน์ มุ่งเหมือย

69 6322060176 นางสาว ปารีดา เจริญคุณ

70 6322060179 นางสาว ปิยะมาศ แก้วกลม

71 6322050182 นางสาว ปิยาภรณ์ ชูรัตน์

72 6322160183 นางสาว ปียานันท์ อินทร์คง

73 6322110186 นางสาว พนารัตน์ เขียวเขิน

74 6322040188 นางสาว พรชนัน ภูศรี

75 6322020191 นางสาว พรระวี วิจารณ์
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76 6322020193 นางสาว พริม รัตนพล

77 6322040195 นางสาว พัชรินทร์ ใจดี

78 6322030198 นางสาว พัฒน์นรี รุ่งวีรธรรม

79 6322080197 นางสาว พัฒนี บูรณดิลก

80 6322170199 นาย พัทยา ปานสุวรรณ

81 6322150201 นางสาว พิชชาภา ตาวัน

82 6322020202 นางสาว พิชญา แย้มพราย

83 6322160207 นางสาว พิมพ์พิมล ฮ่ึงฮก

84 6322010208 นางสาว พิมลวรรณ เฉิดฉาย

85 6322080212 นาง พูลทรัพย์ พงศ์สุพัฒน์

86 6322150214 นางสาว ฟาตีมา เกะรา

87 6322050218 นางสาว ภัทรินทร์ ภูวิโคตร

88 6322030219 นางสาว ภิชดา สีด า

89 6322080220 นางสาว ภิมภ์ ชลกรณ์ศรีสกุล

90 6322120223 นางสาว มริสา รัตนกร

91 6322040226 นางสาว มาลินี ชวนละคร

92 6322120236 นางสาว รมิดา ภูนุชอภัย

93 6322110240 นางสาว รัชนีกร ไชยะวัน

94 6322050243 นางสาว รัตติกาญณ์ สุทธิสาร

95 6322070245 นางสาว รัตน์ชดาภา ใจงาม

96 6322020250 นางสาว ล าไพ บัวปัด

97 6322160254 นางสาว วนัสนันท์ นกดา

98 6322090256 นางสาว วรกมล ศรีธรรม

99 6322020257 นางสาว วราภรณ์ ชัยนฤมล

100 6322050258 นางสาว วรารัตน์ ญาติค า
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101 6322080262 นางสาว วิภา โกมลสิริกุล

102 6322180263 นางสาว วิภาดา คามวัลย์

103 6322020264 นางสาว วิภานีย์ สุวรรณชัยรบ

104 6322010267 นางสาว วิไลลักษณ์ ศรีโยธี

105 6322180266 นางสาว วิสสุตา ไม้ดัดพันธ์

106 6322020383 นาย เวชพิสิฐ มีสุข

107 6322170272 นางสาว ศรินธร อุดแจ่ม

108 6322040279 นางสาว ศิริพร มาระนอ

109 6322040284 นาย ศุภกร หีบทอง

110 6322080286 นางสาว ศุภร แตนรินทร์

111 6322080384 นาย เศรษฐาพัฒสร์ วงศ์ภักดี

112 6322050386 นางสาว โศจิรัตน์ ใสศรี

113 6322110294 นางสาว สาวิตรี เหิมสารจอด

114 6322060296 นางสาว สิริเกตุ แจ้งเนตร

115 6322070301 นางสาว สุดารัตน์ ชัยประโคน

116 6322080303 นาย สุทิน มีชัยสัจจะ

117 6322020307 นางสาว สุนิสา ดวงบุตร

118 6322040310 นางสาว สุปรียา ทิพราช

119 6322080314 นางสาว สุภาวดี หนองหลวง

120 6322180316 นางสาว สุริยาภรณ์ เมืองชุม

121 6322010318 นางสาว สุวนันท์ สมหวัง

122 6322010322 นางสาว หทัยชนก รอดดีเพ็ง

123 6322060323 นางสาว หวันฟาริณี มะดีเยาะ

124 6322120325 นางสาว อธิษฐา มาศภากร

125 6322180326 นางสาว อนงค์นารถ ภักดี
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126 6322070330 นางสาว อภิญญา สุโพธ์ิ

127 6322020331 นางสาว อภิญญา ทับเอ่ียม

128 6322010337 นางสาว อรวี ศักด์ิโสภาสกุล

129 6322180338 นางสาว อรวี พรหมนิตย์

130 6322070339 นางสาว อรสา มีเหมาะ

131 6322010348 นางสาว อัญชรินทร์ ศรีสองเมือง

132 6322110352 นางสาว อัยณีย์ นาแวบือเจาะ

133 6322110354 นางสาว อัสวานา มะเย็ง

134 6322040356 นางสาว อาทิตยา โคตรสมบัติ

135 6322060357 นางสาว อาภาพร แขขุนทด

136 6322090358 นาย อารอฟัต สะบูดิง

137 6322110359 นาย อาแว ยีเฮ็ง

138 6322010362 นางสาว อีฟานี มานิ

139 6322040363 นางสาว อุทุมพร เบียนชัย

140 6322040365 นางสาว อุบลรัตน์ ไชยแก้ว


