
ล ำดับท่ี รหัสประจ ำตัวสอบ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 6421010001 นางสาว กชกร ศรีอินทยุทธ
2 6421130002 นางสาว กนกพร ใจอ้าย
3 6421020003 นางสาว กนกวรรณ พลับจีน
4 6421040004 นางสาว กนกวรรณ ดินจันทึก
5 6421030005 นางสาว กนกวรรณ จ่าวัง
6 6421010006 นางสาว กนิษฐา มีเก็บ
7 6421010007 นางสาว กมลชนก ใยสุข
8 6421110008 นางสาว กมลชนก ลาภทวี
9 6421010011 นางสาว กมลพรรณ์ เนตรใส
10 6421010012 นางสาว กมลวรรณ แซ่ว่าง
11 6421010015 นางสาว กรรณิการ์ ไชยอ่ินค า
12 6421070017 นางสาว กรรณิการ์ สงค์นอก
13 6421150018 นางสาว กรรณิการ์ หมาดโหยด
14 6421170021 นาย กฤตภาส สริยา
15 6421120022 นางสาว กฤตยา กฤษณะภูติ
16 6421170023 นาย กฤตวัฒน์ พชรธนานนท์
17 6421030026 นางสาว กฤษณา กายเพ็ชร์
18 6421010027 นางสาว กฤษณา วงค์เหล่า
19 6421100028 นางสาว กลุนิษฐ์ ตันติวรนุกูล
20 6421120030 นางสาว กัญญาภัค ศรีจรัส
21 6421170031 นางสาว กัญญารัตน์ เป็งง าเมือง
22 6421080032 นางสาว กัญภร พงศ์สุทธิกุล
23 6421120035 นางสาว กันทิมา เสง่ียมจิตต์
24 6421050036 นางสาว กันยาพร ภูมิลักษณ์
25 6421140037 นางสาว กันยารัตน์ คชเศียรสืบ
26 6421060039 นางสาว กาญจนา ศรีวงษ์ชัย
27 6421040040 นางสาว กาญจนา บวรภัทรชัย
28 6421150042 นางสาว การอมะฮ์ ดอปอ
29 6421040043 นางสาว การุณรัตน์ จันทร์ทศ
30 6421030044 นางสาว กิตติกมล ลาดปะละ
31 6421130045 นาย กิตติพศ อุ้ยนิรันดรกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ตำมมำตรำ 12(2)(ข)
ด้ำนเวชกรรมไทย คร้ังท่ี 1 ปี 2564
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32 6421160047 นางสาว กิตติภร แสงจันทร์
33 6421030048 นางสาว กุลจิรา จรัสภิญโญวงศ์
34 6421170049 นางสาว กุลธิดา ไชยกิจอร่าม
35 6421010051 นางสาว ขนิษฐา ไชยวงค์
36 6421110053 นางสาว ขนิษฐา เด่นวงษ์
37 6421010054 นางสาว ขวัญจิรา ตากา
38 6421140056 นาย คณาพงษ์ เกิดแสง
39 6421130057 นาย ครรชิต คมนัยศักด์ิ
40 6421130060 นาย คุณานนต์ ลือชา
41 6421070061 นางสาว จรรยารักษ์ ราชรี
42 6421140063 นางสาว จริยา ศรีแสงสว่าง
43 6421050068 นางสาว จันจิรา เนืองนอง
44 6421110069 นางสาว จันทมณี ทิศกระโทก
45 6421010070 นางสาว จันทรัตน์ เมฆะ
46 6421180074 นางสาว จารุวรรณ กล่ินถนอม
47 6421120075 นางสาว จารุวรรณ กฤตเจริญนนท์
48 6421170076 นาง จิดาภา ขาวิลาศ
49 6421120077 นางสาว จิตตยาพร สุขศรี
50 6421120079 นางสาว จิตรา เครือโสม
51 6421010080 นางสาว จินตนา จันมา
52 6421140082 นางสาว จิรวรรณ เจริญมา
53 6421030083 นาย จิรวัฒน์ โสมสง
54 6421050084 นางสาว จิระประไพ ใจดี
55 6421040085 นางสาว จิรัชญา ลีฝ้าย
56 6421030086 นางสาว จิรัชยา เหลืองประเสริฐ
57 6421180087 นางสาว จิรานุช มีสุวรรณ์
58 6421010089 นางสาว จิราพร แพงภูงา
59 6421080091 นางสาว จิราพร  ง่วนชู
60 6421050093 นางสาว จิราวรรณ โพธารินทร์
61 6421010094 นางสาว จิราวรรณ กันทะวัง
62 6421040095 นางสาว จีรวรรณ พลภักดี
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63 6421010096 นางสาว จีรานนท์ ขว้างไชย
64 6421010097 นางสาว จุฑามาศ จินะชัย
65 6421090099 นางสาว จุฑามาศ บัญชาการ
66 6421040100 นาง จุฑารัตน์ อินทร์เฮ้า
67 6421140101 นางสาว จุฑาลักษณ์ นันทะชาติ
68 6421130102 นางสาว จุรีรัตน์ มะลิลา
69 6421040103 นางสาว จุรีลักษณ์ อรัญชัย
70 6421170107 นาย ฉัตรชัย ไตรภูธร
71 6421140109 นาย ชญานนท์ ทามแก้ว
72 6421120111 นางสาว ชนกานต์ พงษ์พยัคเลิศ
73 6421130112 นางสาว ชนม์นิภา ช้อนเขียว
74 6421040114 นางสาว ชนันกรานต์ มติพรม
75 6421040115 นางสาว ชนิตา ชาญธนาไชย
76 6421010116 นางสาว ชนิตา ยาณะ
77 6421010118 นางสาว ชมัยพร ดอนลาดลี
78 6421120119 นางสาว ชลกาญน์ ข าอรุณ
79 6421040122 นางสาว ชลธิญา ชิณะแขว
80 6421150123 นางสาว ชลาลัย เตาวะโต
81 6421050128 นาย ชาติชยันต์ ค าแถม
82 6421010129 นางสาว ชามาวีร์ วันเต็ม
83 6421010130 นางสาว ชิดชนก คูณยินดี
84 6421130131 นางสาว ชุตินันท์ ยอดแก้ว
85 6421120132 นางสาว ชุติมน กายกูล
86 6421110134 นางสาว ซากียะห์ กามาสะ
87 6421030135 นางสาว ซากียะห์ ดามิ
88 6421030136 นางสาว ซาฟียะห์ ตาเยะ
89 6421030137 นางสาว ซาวีย๊ะ ลาเตะ
90 6421160139 นางสาว ซูฮัยตี สาอะ
91 6421030140 นางสาว ญาณิกา ศรีวิเชียร
92 6421130141 นางสาว ญาณิศา ต่ายล ายงค์
93 6421080143 นางสาว ญานธนัท วงษ์ศักดา
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94 6421080144 นาย ฐณเมศร์ โชติธนัยเกียรติ
95 6421150146 นางสาว ฐิติญาณ์ บุญมัย
96 6421010149 นางสาว ฐิติรัตน์ แก้วบังวัน
97 6421030150 นางสาว ฑิฆัมพร คลายคล่ี
98 6421010153 นางสาว ณัจฉลดา จินดามาตย์
99 6421120154 นางสาว ณัฎฐาพร ชูทอง
100 6421130155 นางสาว ณัฏฐณิชา หลงศักด์ิ
101 6421020156 นางสาว ณัฏฐณิชา ฝ้ันตุ่น
102 6421010157 นางสาว ณัฏฐพร แทนหาญ
103 6421010158 นาย ณัฏฐวัฒน์ มณีขัติย์
104 6421120159 นางสาว ณัฐกานต์ จันทร์ผ่อง
105 6421030160 นางสาว ณัฐกานต์ จันทรัตน์
106 6421180161 นางสาว ณัฐกานต์ เมืองมินทร์
107 6421010162 นางสาว ณัฐกานต์ มีเทพ
108 6421030163 นางสาว ณัฐกานต์ โรจนะรัตน์
109 6421160164 นาย ณัฐชนน ปทุมรัตนโรจน์
110 6421030165 นางสาว ณัฐชยา จันทร์อุ่ย
111 6421140166 นางสาว ณัฐณิชา แดงสุวรรณ์
112 6421090167 นางสาว ณัฐณิชา พยายาม
113 6421010171 นางสาว ณัฐพร ธรรมขันค า
114 6421040175 นางสาว ณัฐริญา กาฬพงษ์
115 6421140176 นางสาว ณัฐริณี ป่ินสันเทียะ
116 6421090177 นางสาว ณัฐวดี ด าศรี
117 6421080179 นางสาว ณัทนัยธร คงอินทร์
118 6421050180 นางสาว ณิชาพัตร์ ฉลอมพงษ์
119 6421110182 นางสาว ดวงกมล ดวงศรี
120 6421150183 นางสาว ดวงกมล จันทร์สงค์
121 6421050185 นางสาว ดวงฤทัย ฝางแก้ว
122 6421090186 นางสาว ดาลียัณ สาและ
123 6421110187 ว่าท่ีร.ต. ดิศรณ์ เปรมปรีด์ิ
124 6421030188 นาย ตนุภัทร ศรีหงษ์
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125 6421150189 นางสาว ตัสนีม จาเงาะ
126 6421130191 นาย ทรงพล หัวฝาย
127 6421010192 นาย ทวีวัฒน์ หิรัญค า
128 6421050194 นางสาว ทิพวรรณ จุไธสง
129 6421030195 นาย ธนชาติ เเก้วประถม
130 6421030196 นางสาว ธนะกัญจน์ ตรีเทวารักษ์ภูบาล
131 6421150197 นางสาว ธนัชชา พูดเพราะ
132 6421030199 นางสาว ธนิตา จันทร์เพ็ชรพูล
133 6421130200 นางสาว ธนิษฐ์นันท์ เทียมเมือง
134 6421030201 นางสาว ธรรมรส เฉิดโฉม
135 6421030202 นาย ธรรมรัตน์ ทรพิศ
136 6421030203 นางสาว ธราภรณ์ สุขแก้ว
137 6421010204 นาย ธวัชชัย บัวลอย
138 6421010205 นางสาว ธัญญรัตน์ จินดาธนเดช
139 6421010207 นางสาว ธัญญลักษณ์ คงเมือง
140 6421020206 นางสาว ธัญญลักษณ์ สุคะประเสริฐ
141 6421030209 นางสาว ธัญรดา ฤทธิธาธร
142 6421120215 นางสาว ธิดารัตน์ สะพานแก้ว
143 6421010217 นาย ธิวากร ทองหล่อ
144 6421010221 นางสาว นชฎาภา ผ่องแผ้ว
145 6421030222 นางสาว นญียะห์ เละดุวี
146 6421010224 นางสาว นภสร ช่องวารินทร์
147 6421080225 นางสาว นภัสสร บุญเทพ
148 6421130226 นางสาว นรินทิพย์ สุนทัน
149 6421010227 นางสาว นริศรา โสกันทัต
150 6421140229 นางสาว นวพร ทิพจรูญ
151 6421030231 นางสาว นัฐณีย์ หมาดอาหิน
152 6421120233 นางสาว นัทธมน ปรางจันทร์
153 6421140235 นางสาว นันทิกานต์ แม่นผล
154 6421130237 นางสาว นันทิยา กันทิยศ
155 6421080238 นางสาว นันท์ชพร ฉัตรอนันทเวช
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156 6421010240 นางสาว นันธ์หทัย สมใจ
157 6421030242 นางสาว นัสรีนี มอลอ
158 6421030244 นางสาว นาบีร่า ปาทาน
159 6421010245 นางสาว นารีรัตน์ วงศ์ชัย
160 6421020246 นาย นาวิน ดาบแก้ว
161 6421100249 นางสาว นินวดี โสภิณ
162 6421020250 นางสาว นินูรฮูดา โตะแวโซะ
163 6421030251 นางสาว นิฟารีนา หะยีนิเงาะ
164 6421010253 นางสาว นิภาพร แก้วชุม
165 6421010254 นางสาว นิลาวัลน์ หนูเครือ
166 6421030255 นางสาว นิศมา บุญยรัตน์
167 6421090256 นางสาว นิศาชล คงทอง
168 6421030257 นาย นิอิกรอม สาแล
169 6421150258 นางสาว นุจรี สุวาหล า
170 6421170259 นางสาว นุชจรีย์ ชุมพินิจ
171 6421150260 นางสาว นุชนาฎ หมาดงะ
172 6421150261 นางสาว นุชนาฏ พรหมเจือ
173 6421140262 นางสาว นุชรี บวงสวง
174 6421010263 นางสาว นุชวรา ลากุลเพลิน
175 6421030264 นางสาว นุรดา เจ๊ะดือราแม
176 6421060265 นางสาว นุรฮานาน เจ๊ะหะมะ
177 6421010266 นางสาว นูรซามีรต์ สาและ
178 6421010267 นางสาว นูรซีลา สูหลง
179 6421030268 นางสาว นูรอัยนี เตาะสาตู
180 6421110269 นางสาว นูรอีมาน สะหัดอีต า
181 6421060270 นางสาว นูรีตา หะยีเจ๊ะหะ
182 6421030271 นางสาว นูรูกัสตีรา สาเม๊าะ
183 6421160272 นางสาว นูรูลฮูสนา อาแวเล๊าะ
184 6421020273 นางสาว บราซิลโย สุขตะ
185 6421130276 นางสาว บุษรา ผัดแสน
186 6421040277 นาย ปฏิพล โอฆะพันธ์
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187 6421040278 นางสาว ปณิตา คงสิลา
188 6421170280 นางสาว ปนัดดา ธรรมโชติ
189 6421140281 นางสาว ปพิชญา ศรีแก้ว
190 6421100283 นางสาว ปภาวรินทร์ ภักดีเดชาชัย
191 6421200284 นางสาว ปภาวี บุญยืน
192 6421140286 นางสาว ประภัสรา สุหิรัญ
193 6421010287 นางสาว ประภาพร ก๋องใจ
194 6421050289 นางสาว ประไพศรี ปอทอง
195 6421040290 นางสาว ปรัชชมน ปาวรีย์
196 6421030292 นางสาว ปรีดิยุช วณิชชานนท์
197 6421140296 นางสาว ปัทมาวดี ม่วงเทศ
198 6421080297 นางสาว ปารณีย์ แก่นนา
199 6421010299 นางสาว ปิยภรณ์ มีโสภา
200 6421050301 นางสาว ปิยาภรณ์ ค ามี
201 6421010303 นางสาว ปุณญดา วินิจฉัยกุล
202 6421120305 นางสาว ผริตา อยู่ภู่
203 6421150306 นางสาว ผไทมาส ชัยภักดี
204 6421060308 นาย พชรพล เพ็ชรสินธพ
205 6421030310 นางสาว พนิตตา กีรติธราธร
206 6421170311 นาย พรกรัณย์ สมขาว
207 6421010312 นางสาว พรจรัส ร าพัฒน์
208 6421040313 นางสาว พรชนก ขุนศรี
209 6421120314 นางสาว พรชิตตา จันทร์นคร
210 6421040315 นางสาว พรทิพา ไชยขันธ์ุ
211 6421120316 นางสาว พรนภัส เอ่ียมส าอางค์
212 6421120317 นางสาว พรประภา ฉ่ าสุวรรณ์
213 6421040318 นางสาว พรพรรณ ศรีปัจฉิม
214 6421130321 นางสาว พรรณิดา ใจซ่ือ
215 6421070322 นางสาว พรรวินท์ สิทธิบุญ
216 6421010324 นางสาว พรวิภา เมืองสิทธ์ิ
217 6421130326 นางสาว พรสวรรค์ ภู่สวัสด์ิ
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218 6421140328 นางสาว พรไพลิน บุตรวาปี
219 6421040329 นางสาว พัชรา กวนค าอุ้ย
220 6421010330 นางสาว พัชรา เลิศฤทธ์ิปัญญากุล
221 6421020331 นางสาว พัชราภรณ์ สังข์พัน
222 6421040332 นางสาว พัชรี นิตยโรจน์
223 6421010334 นาย พัฒนพงษ์ ไชยราช
224 6421010336 นางสาว พัณณิตา กาลัญญุตานนท์
225 6421020338 นางสาว พาตีหะห์ คามา
226 6421010339 นางสาว พิจิตรา เคร่งครัด
227 6421130340 นางสาว พิชญา แก้วมาลา
228 6421030341 นางสาว พิชญา สะระดล
229 6421140342 นางสาว พิชญาพร พิพัฒนสกุลวงศ์
230 6421140344 นางสาว พิฐชญาณ์ เอกอัครภูรีรักษ์
231 6421170346 นางสาว พิทพร สินธวารักษ์
232 6421150347 นางสาว พิมพิมล บัวสงค์
233 6421010353 นางสาว พิมาย สุจิมงคล
234 6421030354 นางสาว พิยดา ทองแก้ว
235 6421090355 นางสาว พิรมยา คล่องสมุทร
236 6421170356 นาย พิริยะพฤนท์ นาคพันธ์ุโยนก
237 6421080357 นางสาว พิลาสลักษณ์ อัครบัณฑิตสกุล
238 6421030360 นาย พีรธัช ศรีพันธ์ุ
239 6421010361 นางสาว พุทธธิดา แสนดี
240 6421150363 นางสาว ฟารีสา สะมะแอ
241 6421020364 นางสาว ฟิตรี เวาะนา
242 6421030365 นาย ฟุรกอน ดอกา
243 6421010369 นางสาว ภัทรพร ดอนเลย
244 6421040371 นางสาว ภัทริน โมลาขาว
245 6421120372 นางสาว ภัสราภรณ์ เบ้าค าภา
246 6421030374 นาย ภาณุ แวมะชัย
247 6421030375 นาย ภาณุวิชญ์ กิตเตล
248 6421030376 นางสาว ภาวดี ภู่ภักดีพันธ์
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249 6421120377 นางสาว ภาวิณี สรวยล  า
250 6421140378 นาย ภูบดินทร์ โททอง
251 6421010379 นางสาว ภูษนิษา ไชยราช
252 6421160380 นาย ภูเทพ วู่นา
253 6421120381 นางสาว มณฑาทิพย์ ฉายแสง
254 6421030383 นางสาว มนรดา ทองรอด
255 6421030384 นางสาว มนสิการ มูสิกะ
256 6421010385 นางสาว มลฐิตา พ่ึงอ านวย
257 6421090386 นางสาว มัชฌิมา บุตรี
258 6421080387 นางสาว มัลลิกา สาลีฉันท์
259 6421140388 นางสาว มัลลิกา เกิดสา
260 6421050390 นางสาว มาริสา รัตนมงคล
261 6421090391 นางสาว มาเรียม มามะ
262 6421200392 นางสาว มินตรา มงคลสุภา
263 6421030393 นางสาว มีณา หีมล๊ะ
264 6421030394 นางสาว มูนีเราะห์ มามะ
265 6421020395 นาย มูฮัมหมัดซอฟี ซาจิ
266 6421030396 นาย มูฮัมหมัดลุตฟี หะยีกิจิ
267 6421150397 นางสาว ยาลีละห์ สาแม
268 6421050398 นางสาว ยุพิน แพงศรี
269 6421050400 นางสาว รจนา แก้วเคนมา
270 6421140401 นางสาว รจนา พิมพ์แสง
271 6421080402 นางสาว รมลทิพย์ บวรวิชญ์พรธนา
272 6421120403 นางสาว รวิพร พันธ์ุจึงเจริญ
273 6421040404 นางสาว รวิสรา จันทร์เมืองหงส์
274 6421060406 นางสาว รอยฮาน หะวี
275 6421030407 นางสาว ระพีพร ทองพันธ์
276 6421010409 นางสาว รัชฎาพร อัครโคตร
277 6421080410 นางสาว รัชฎาวรรณ์ สิงหะ
278 6421110411 นางสาว รัชนีกร โยชารี
279 6421080414 นางสาว รัตนาภรณ์ สุภาวิชัย
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280 6421030415 นางสาว รัติยาภรณ์ ไมตรีจร
281 6421140416 นางสาว รัศมี ดีพรม
282 6421150417 นางสาว รุสนา อาแด
283 6421050418 นางสาว รุ่งนภา สีแหล้
284 6421020419 นางสาว รุ่งฟ้า นพตลุง
285 6421120420 นาย รุ่งวิกรัย คงเจริญ
286 6421040421 นางสาว รุ่งอรุณ ริค าแง
287 6421170422 นาย ฤทธิรงค์ บูรพันธ์
288 6421030426 นาย ลุกมาน หะยียะโก๊ะ
289 6421020427 นางสาว วชิรญาณ์ ศรีแก้วเฒ่า
290 6421140428 นาย วชิรวิชญ์ สมุติรัมย์
291 6421040429 นางสาว วชิรา เทพมะที
292 6421140430 นางสาว วนัสภรณ์ ศิระธนิตโรจน์
293 6421010432 นางสาว วนิดา สิงห์บุดดี
294 6421120434 นางสาว วนิดา พลตื อ
295 6421050439 นางสาว วรรณภา ทองห่อ
296 6421120440 นางสาว วรรณรวี ธนาวนิชกุล
297 6421030442 นางสาว วรัญญา ตั งกิจวรกุล
298 6421010443 นางสาว วรัญญา ฟ้าแลบ
299 6421060444 นาย วรากร โพธ์ิสูง
300 6421030445 นางสาว วรางคณางค์ ลานแดง
301 6421030446 นางสาว วราวรรณ เกิดชู
302 6421030447 นางสาว วริศรา ปันธิโป
303 6421030449 นางสาว วศินี ทิพย์รองพล
304 6421030450 นาย วสุรัตน์ มูลจันทร์ตา
305 6421110451 นางสาว วัชราภรณ์ หนูเหมือน
306 6421130452 นางสาว วันทนีย์ เสาร์สาร
307 6421130453 นางสาว วันวิสา งามล ายวง
308 6421150454 นางสาว วาฟาอ์ มะเกะ
309 6421120455 นางสาว วารุณี อุดมศิลป์
310 6421140456 นางสาว วิภา บุญเต็ม
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311 6421150459 นางสาว วิลาวัณย์ ขาวแก้ว
312 6421170461 น.ต.หญิง วิไลพร สว่าง
313 6421120462 นาย วีรภัทร เผด็จศึก
314 6421050465 นางสาว ศรัญญา สุทธิสา
315 6421090466 นางสาว ศรัญญา พิพบ
316 6421040469 นางสาว ศรีมร โอภากาศ
317 6421050471 นางสาว ศศินา ดีเลิศ
318 6421130472 นางสาว ศศิประภา ภู่สุวรรณ
319 6421030473 นางสาว ศศิปรียา เลิศกุลทิพย์
320 6421030476 นางสาว ศศิวรรณ ชูมณี
321 6421030477 นางสาว ศิรดา การเร็ว
322 6421180478 นางสาว ศิราพร สังข์เพ็็ช ร์ 
323 6421010479 นางสาว ศิริญาพร บุญหล้า
324 6421020480 นางสาว ศิรินภา ลือหาญ
325 6421130481 นางสาว ศิรินภา เสิบกล่ิน
326 6421050482 นางสาว ศิริรัตน์ ค าโสภา
327 6421030483 นางสาว ศิริรัตน์ รณชัยมงคล
328 6421050486 นาย ศิวณัฐ ใหมค า
329 6421010488 นางสาว ศุกภมาศ จอมเดช
330 6421010491 นาย ศุภกิจ สุตะวงค์
331 6421080492 นาย ศุภชัย เตชะธนวณิช
332 6421030494 นางสาว ศุภรัตน์ เต๊ะหมาน
333 6421030496 นาย ศุภวัฒน์ พรหมอินทร์
334 6421040497 นางสาว ศุภาพิชญ์ แก้วค าไสย์
335 6421130500 นางสาว สมศรี ชาญอุดมเดช
336 6421020501 นางสาว สมัชญา เครือเนตร
337 6421010502 นางสาว สมัชญา กันทะค าแหง
338 6421010503 นาย สมาน โคนาบาล
339 6421110504 นางสาว สรธัญ เพชรนิล
340 6421030505 นางสาว สวรรยา สุวรรณรงค์
341 6421170506 นางสาว สัณฐิตาพร กล่ินทอง
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342 6421030507 นางสาว สัลวีญา มะหวัง
343 6421060508 นางสาว สาธิตา เพ็ชรบูชา
344 6421010512 นางสาว สิรินาถ กาทู
345 6421010516 นางสาว สิรีธร ศุภนิมิตรวรกุล
346 6421090520 นางสาว สุชฎา บ ารุงพงศ์
347 6421010522 นางสาว สุชาพันธ์ แก้วพรหม
348 6421010523 นางสาว สุณิสา ค าสุข
349 6421010526 นางสาว สุทราทิพย์ กีรติเมธาวิน
350 6421120527 นางสาว สุธาทิพย์ คู่แจกัน
351 6421030528 นางสาว สุธานิธ์ิ แก้วสินธ์ุ
352 6421120529 นางสาว สุธิดา นรเสฏฐ์ภูวดล
353 6421130530 นางสาว สุธิดา การเพียร
354 6421070531 นางสาว สุธิตา จันทร์สิงห์
355 6421100532 นางสาว สุนันทา แซ่ต๋ัน
356 6421010536 นางสาว สุพรรษา ตาค า
357 6421120537 นางสาว สุพัชชา วินุราช
358 6421050540 นางสาว สุภาพร พาพันธ์
359 6421030541 นางสาว สุภาพร ยิ มเส้ง
360 6421040542 นางสาว สุภาลักษณ์ เนธิบุตร
361 6421030544 นางสาว สุภาวดี เกิดศิริ
362 6421010546 นางสาว สุภาวิณี ถมค า
363 6421040547 นางสาว สุมลรัตน์ บุดดาหลู่
364 6421040549 นางสาว สุรีพร พิชัยเชิด
365 6421010552 นางสาว สุวนันท์ ชมจันทร์
366 6421030553 นางสาว สุวนันท์ หมานหมีน
367 6421150555 นางสาว สุไมร่ี หวันเต๊ะ
368 6421090556 นางสาว สุไฮละห์ มานี
369 6421010557 นางสาว สโรชา พิมพ์จตุรัส
370 6421010560 นางสาว หทัยรัตน์ เวศสุริยา
371 6421090564 นาย อดิศักด์ิ โสดา
372 6421080565 นาย อดิสัย สุนทรรัตนารักษ์
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373 6421130567 นางสาว อนัญญาพร ศิริย่ังยืน
374 6421010568 นาย อนันตชัย ทองนอก
375 6421050569 นางสาว อนุชิตา วงษ์จันทร์
376 6421160570 นางสาว อนุสรา เจะมอ
377 6421010576 นาย อภิวัฒน์ กิจไกรวัลย์
378 6421170577 นาย อภิศักด์ิ เด่นวรรณกุล
379 6421030578 นางสาว อภิสรา คงทน
380 6421070579 นางสาว อมราวดี สังข์ศรี
381 6421030582 นางสาว อรจิรา รักษาจิต
382 6421050584 นางสาว อรทัย ทองขาว
383 6421030585 นางสาว อรนิดา ตันตินิจกุล
384 6421130586 นางสาว อรนุช รณหงษา
385 6421150588 นางสาว อรปรียา แสงเดือน
386 6421030589 นางสาว อรพรรณ เพชรนิล
387 6421010590 นางสาว อรวรรณ สมประสงค์
388 6421030591 นางสาว อรวรรณ นิลโกสี
389 6421050592 นางสาว อรวรรณ์ ท าทอง
390 6421050594 นางสาว อรอนงค์ หล้าสา
391 6421040597 นางสาว อรอุมา อ่อนม่ิง
392 6421010598 นางสาว อรอุมา เรืองสิทธ์ิ
393 6421170599 นางสาว อลิสา ภูจ าเนียร
394 6421170600 นาย อัคเณศ แพ่งโยธา
395 6421150603 นางสาว อัซมะ ฮะแวกะจิ
396 6421170604 นาวาอากาศโทหญิง อัญชลี ยิ นซ้อน
397 6421050607 นาย อับดุลวาริษ มะดิง
398 6421080608 นางสาว อัฟอาล บือโต
399 6421150609 นางสาว อัมพกา พร้อมมูล
400 6421150611 นางสาว อัศณีย์ นพรัตน์
401 6421030613 นางสาว อัสมา ใจตรง
402 6421030614 นางสาว อัสมา กรมเมือง
403 6421030615 นางสาว อัสมาห์ เระ
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404 6421180616 นาย อัสฮารูมัน ตาเฮ
405 6421140617 นางสาว อาจริยา ศักด์ิสุวรรณ์
406 6421110618 นางสาว อาซูรา ยูโซ๊ะ
407 6421030619 นางสาว อาทิตยา สุขย้อย
408 6421090621 นางสาว อานิตา นิเเว
409 6421130622 นางสาว อาภัสรา พรหมเสน
410 6421090624 นางสาว อามีเราะห์ สะอิ ง
411 6421120625 นางสาว อารียา ศรีสมุทร
412 6421030627 นางสาว อาลิษา ภู่ เงิน เหรียญ
413 6421050628 นางสาว อ าภาภรณ์ แก้วกระจ่าง
414 6421010629 นางสาว อินทร์ธิพร สีหาพรม
415 6421130630 นางสาว อินทุอร คลองตะเคียน
416 6421030631 นางสาว อิสซะห์ ระแว้ง
417 6421010632 นางสาว อิสราพร วงษ์ทวี
418 6421030634 นางสาว อุรุณี ใหม่ชู
419 6421120635 นางสาว อุไรรัตน์ มงคล
420 6421090637 นางสาว ฮัซวานี โต๊ะมัน
421 6421150638 นางสาว ฮานานี ยาเล
422 6421150639 นางสาว ฮานีซะห์ สะนิ
423 6421010640 นางสาว ฮาฟีซา มูน๊ะ
424 6421150641 นางสาว ฮิลวานี ตาปู
425 6421150642 นางสาว ฮุซนา บือโต
426 6421040643 นางสาว เกณิกา พลภักดี
427 6421010644 นางสาว เกตุสุดา หล้าเรือน
428 6421130646 นางสาว เกวลิน สุภาพิน
429 6421130647 นาย เกีย แซ่ลี
430 6421040648 นางสาว เจตสุฎา หัดระสา
431 6421010650 นาย เชฐภงฆ์ สุวรรณเสรี
432 6421010651 นางสาว เดลีมาน อาแว
433 6421030654 นางสาว เนตรชนก นิโกบ
434 6421010656 นางสาว เบญจรัตน์ สุวรรณดี
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435 6421010657 นางสาว เบญจวรรณ อลินตา
436 6421010658 นางสาว เบญจวรรณ ชุ่มเย็น
437 6421150659 นางสาว เบญจวรรณ อ าพะมะ
438 6421050663 นางสาว เพ็ญนะภา พ่อยันต์
439 6421010664 นางสาว เมธาวี ดีแก้วเกษ
440 6421120665 นางสาว เมธาวี กล่ินกุหลาบทอง
441 6421020666 นางสาว เยาวภา พ่วงลาภ
442 6421140667 นางสาว เรณุกา ศรีษะพรม
443 6421180668 นางสาว เสาวภา ละม้าย
444 6421010669 นางสาว เสาวลักษณ์ จูด้วง
445 6421140671 นางสาว เอมมิกา จันทร์พิพัฒน์
446 6421150672 นาย เอาดีย์ หวันเมือง
447 6421120673 นางสาว เอื อมพร ก้านจันทึก
448 6421050674 นางสาว เเพรวพรรณ ภักดีล้น
449 6421140675 นางสาว แคทรียา ผาโคตร
450 6421120676 นางสาว แพรวพรรณ เงินงาม
451 6421170677 นาง แพรวรุ่ง พันธ์ุสุข
452 6421150678 นางสาว โนร์มีซัน อูมา
453 6421010679 นางสาว โยธิกา ปวนทา
454 6421140681 นางสาว ไพริณ ควรหัตถ์
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