
ลําดับที เลขทีสมัคร ประเภททีสมัคร
1 60182503 นางสาว กชกร ธาตุวงค์ กลุ่มทัวไป
2 60180977 นางสาว กชกร เพียปลัด กลุ่มทัวไป
3 60180759 นางสาว กชกร เสยกระโทก กลุ่มทัวไป
4 60181479 นางสาว กชนิภา เฮ ้ าประมงค์ กลุ่มทัวไป
5 60182153 นางสาว กชามาส โคตรสันเทียะ กลุ่มทัวไป
6 60180636 นางสาว กนกนภัส แก ้ วสารพัดนึก กลุ่มทัวไป
7 60180835 นางสาว กนกพร ปริญญา กลุ่มทัวไป
8 60181534 นางสาว กนกพร พานเพียรศิลป์ กลุ่มทัวไป
9 60181887 นางสาว กนกพรรณ เผ่าแสนเมือง กลุ่มทัวไป
10 60181636 นางสาว กนกภรณ์ วันสา กลุ่มทัวไป
11 60181273 นางสาว กนกวรรณ โฆษิตพิมานเวช กลุ่มทัวไป
12 60181173 นางสาว กนกวรรณ โพธิชาราช กลุ่มทัวไป
13 60182362 นางสาว กนกวรรณ มาตรคําจันทร์ กลุ่มทัวไป
14 60182410 นางสาว กนกวรรณ สอนสุข กลุ่มทัวไป
15 60181358 นางสาว กนกอร ศรีใจ กลุ่มทัวไป
16 60180984 นาย กนิษฐ์ ยะสะวุฒิ กลุ่มทัวไป
17 60180394 นางสาว กนิษฐา จันสกุล กลุ่มทัวไป
18 60180412 นางสาว กนิษฐา มีหมืนไวย์ กลุ่มทัวไป
19 60181118 นางสาว กมลชนก คําแก ้ ว กลุ่มทัวไป
20 60181185 นางสาว กมลชนก ต ้ นโลห์ กลุ่มทัวไป
21 60182327 นางสาว กมลชนก แต่งงาม กลุ่มทัวไป
22 60182355 นางสาว กมลชนก บริสุทธิเพ็ชร์ กลุ่มทัวไป
23 60180453 นางสาว กมลชนก ระวิวรรณ์ กลุ่มทัวไป
24 60182385 นางสาว กมลชนก ศรีพันธบุตร กลุ่มทัวไป
25 60180879 นางสาว กมลทิพย์ กลัดเจริญ กลุ่มทัวไป
26 60180216 นางสาว กมลทิพย์ รุยแก ้ ว กลุ่มทัวไป
27 60181189 นางสาว กมลเนตร ลีกอก กลุ่มทัวไป
28 60181610 นางสาว กมลพรรณ สําราญ กลุ่มทัวไป
29 60181369 นางสาว กมลรัศม์ กิจสิริรัตน์กุล กลุ่มทัวไป
30 60181455 นางสาว กมลวรรณ ขาวอุไร กลุ่มทัวไป
31 60181994 นางสาว กมลวรรณ ตาวงศ์ กลุ่มทัวไป

รายชือผู ้ม ีส ิทธิสอบข้อเขียนโครงการพิเศษ หล ักสูตรส ั ตวแพทยศาสตรบ ัณฑิต สาขาส ั ตวแพทยศาสตร์

คณะส ั ตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาล ัยขอนแก่น  ปีการศ ึกษา 2560
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32 60180661 นางสาว กมลวรรณ ประยงค์ทรัพย์ กลุ่มทัวไป
33 60180108 นางสาว กมลวรรณ วชิรอนันต์ กลุ่มทัวไป
34 60180640 นางสาว กมลศรี ยิมใย กลุ่มทัวไป
35 60182042 นางสาว กมลษิณี วิเศษลา กลุ่มทัวไป
36 60182482 นางสาว กรกนก ก ้ องเกรียงไกร กลุ่มทัวไป
37 60181658 นางสาว กรกนก ภู่สันติสัมพันธ์ กลุ่มทัวไป
38 60181054 นางสาว กรกนก สังฆพันธ์ กลุ่มทัวไป
39 60180529 นางสาว กรภัทร พูลเพิม กลุ่มทัวไป
40 60182313 นางสาว กรรณิการ์ ลําเมธี กลุ่มทัวไป
41 60180777 นางสาว กรรณิการ์ สุ ่นศรี กลุ่มทัวไป
42 60181551 นาย กรวรรธน์ หนูชู กลุ่มทัวไป
43 60180218 นางสาว กฤชอร นันทโสภา กลุ่มทัวไป
44 60181921 นาย กฤตปรัตถกร บุญเรืองนาม กลุ่มทัวไป
45 60180456 นางสาว กฤตพร เหล่าสะพาน กลุ่มทัวไป
46 60181496 นาย กฤตมุข ปานทอง กลุ่มทัวไป
47 60181550 นางสาว กฤติยา เทศจําปา กลุ่มทัวไป
48 60180375 นาย กฤศกร สุขอารมณ์ กลุ่มทัวไป
49 60180547 นางสาว กล ้ าทิพย์ เก่งสุรการ กลุ่มทัวไป
50 60181957 นางสาว กวินท์ภรณ์ พิริยเมธากรณ์ กลุ่มทัวไป
51 60181425 นางสาว กวินทรา พินทิสืบ กลุ่มทัวไป
52 60182123 นาย กวิภัฎ กุลธํารง กลุ่มทัวไป
53 60181654 นางสาว กวิภัฎ บัติแก ้ ว กลุ่มทัวไป
54 60180595 นางสาว กษมา นักการรอง กลุ่มทัวไป
55 60182232 นางสาว กษมา บัวบาน กลุ่มทัวไป
56 60182077 นางสาว กษมา วิทยาประโคน กลุ่มทัวไป
57 60182001 นาย กษิดิเดช นิกรพิทักษ์กุล กลุ่มทัวไป
58 60181594 นาย กษิดิศ เครือกาญจนา กลุ่มทัวไป
59 60181964 นาย กษิดิศ ปินแก ้ ว กลุ่มทัวไป
60 60181605 นางสาว กสินทิพย์ วงศ์ตุ่น กลุ่มทัวไป
61 60180105 นางสาว กัญจนพรรณ สังข์มงคล กลุ่มทัวไป
62 60182294 นางสาว กัญญาพัชญ์ แสงสีรัตนกุลชัย กลุ่มทัวไป
63 60181647 นางสาว กัญญารัตน์ ก๋าละ กลุ่มทัวไป
64 60180182 นางสาว กัญญารัตน์ นาคสวาท กลุ่มทัวไป
65 60180706 นางสาว กัญญาวีร์ ปัญญาอาจหาญสกุล กลุ่มทัวไป
66 60182242 นางสาว กัณฐมณี เถาว์โท กลุ่มทัวไป
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67 60180056 นาย กัณฑกะ โลกวิทูล กลุ่มทัวไป
68 60181468 นางสาว กัณทิมา จันทร์ทอง กลุ่มทัวไป
69 60181657 นางสาว กันต์กนิษฐ์ ลาภเจริญ กลุ่มทัวไป
70 60180600 นางสาว กันต์ฤทัย กานต์อัศฒ์เดช กลุ่มทัวไป
71 60181850 นาย กันตวิชญ์ ไม ้ กร่าง กลุ่มทัวไป
72 60180029 นางสาว กันธิชา อาญาเมือง กลุ่มทัวไป
73 60182475 นางสาว กัลยกร อโปกุล กลุ่มทัวไป
74 60182086 นางสาว กัลย์สุดา เหล็กคํา กลุ่มทัวไป
75 60182288 นางสาว กัลยาณี ทิศขันธ์ กลุ่มทัวไป
76 60180064 นางสาว กัลยาณี วงษ์ชํานาญ กลุ่มทัวไป
77 60180508 นาย กัษมา เผือกเเก ้ ว กลุ่มทัวไป
78 60180865 นางสาว กาญจนสุดา ประกอบคํา กลุ่มทัวไป
79 60180970 นางสาว กาญจนา จึงพรพงศ์เกษม กลุ่มทัวไป
80 60180800 นางสาว กานต์ชนก กรรณสูต กลุ่มทัวไป
81 60181112 นางสาว กานต์ธิดา ปานุวงศ์ กลุ่มทัวไป
82 60182498 นางสาว กานต์พิชชา วิช ิตสโร กลุ่มทัวไป
83 60181084 นางสาว กานต์พิชชา หาญอาษา กลุ่มทัวไป
84 60181427 นางสาว กานต์รวี พลคํามาก กลุ่มทัวไป
85 60182334 นางสาว กานต์รวี พิมพะสอน กลุ่มทัวไป
86 60182166 นางสาว กานต์ส ิรี ว ิชาคํา กลุ่มทัวไป
87 60180452 นางสาว กานติมา ประดับทอง กลุ่มทัวไป
88 60182394 นางสาว กิงพัชฌา บุตรศาสตร์ กลุ่มทัวไป
89 60180107 นางสาว กิงฟ้า เชียวชาญกิจมัน กลุ่มทัวไป
90 60181982 นาย กิตติ วงษ์สุวรรณ กลุ่มทัวไป
91 60180831 นางสาว กิตติกมล ลาดปะละ กลุ่มทัวไป
92 60180629 นางสาว กิตติญา บุญอิม กลุ่มทัวไป
93 60181712 นาย กิตตินนท์ สมยา กลุ่มทัวไป
94 60180424 นาย กิตติพศ จัดของ กลุ่มทัวไป
95 60181028 นาย กิตติพัฒน์ ทบแป กลุ่มทัวไป
96 60182146 นาย กิตติพันธุ์ พรหมวิจิตร กลุ่มทัวไป
97 60182371 นางสาว กิตติภรณ์ เนาวรัตน์ กลุ่มทัวไป
98 60182051 นางสาว กิตติมา วุฒิวงศ์ กลุ่มทัวไป
99 60182363 นาย กิตติศักดิ บุญสิทธิ กลุ่มทัวไป
100 60180348 นางสาว กิติยา ฐานคร กลุ่มทัวไป
101 60182243 นางสาว กีรติกานต์ เมืองกลาง กลุ่มทัวไป
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102 60182337 นางสาว กุลกานต์ บุรีแก ้ ว กลุ่มทัวไป
103 60181586 นางสาว กุลจิรา สมบูรณ์ถานะ กลุ่มทัวไป
104 60180832 นางสาว กุลณัฐ โพธิประเสริฐ กลุ่มทัวไป
105 60182367 นางสาว กุลณัฐ สุริยนต์ กลุ่มทัวไป
106 60180711 นางสาว กุลธรา วงศ์ทองเหลือ กลุ่มทัวไป
107 60181197 นางสาว กุลธิดา คําวัง กลุ่มทัวไป
108 60181762 นางสาว กุลธิดา จันคุ ้ ม กลุ่มทัวไป
109 60180864 นางสาว กุลธิดา ทรัพย์ส ิน กลุ่มทัวไป
110 60180511 นางสาว กุลธิดา สืบกระพันธ์ กลุ่มทัวไป
111 60181091 นางสาว กุลปรียา ปราบไธสง กลุ่มทัวไป
112 60182187 นางสาว กุลสตรี สุคนธชาติ กลุ่มทัวไป
113 60180431 นางสาว กุลสินี โคตรแก ้ ว กลุ่มทัวไป
114 60181201 นางสาว กุลิสรา จิรเกษมสุข กลุ่มทัวไป
115 60181552 นางสาว กุสุมา โพธิขํา กลุ่มทัวไป
116 60180626 นางสาว เกตน์ส ิรี บุญประสิทธิ กลุ่มทัวไป
117 60181644 นางสาว เกตุแก ้ ว วงศ์บัวสอน กลุ่มทัวไป
118 60181495 นาย เกรียงไกร แก ้ ววังปา กลุ่มทัวไป
119 60181283 นางสาว เกวรินทร์ เพียรแก ้ ว กลุ่มทัวไป
120 60182145 นางสาว เกวลิณ ศิริพันธ์ กลุ่มทัวไป
121 60181227 นางสาว เกวลิน กุนอก กลุ่มทัวไป
122 60181181 นางสาว เกวลิน ศศิพงศ์อนันต์ กลุ่มทัวไป
123 60182057 นางสาว เกวลี เกียงแสนเมือง กลุ่มทัวไป
124 60180257 นางสาว เกวลี ฉิมดิษฐ์ กลุ่มทัวไป
125 60181987 นางสาว เกศกนก ทองทิพย์ กลุ่มทัวไป
126 60181988 นางสาว เกศญาณี ชายสวัสดิ กลุ่มทัวไป
127 60181360 นางสาว เกศินี ชุ ่มหมืนไวย กลุ่มทัวไป
128 60181309 นางสาว เกษลีพร ไวยเจริญ กลุ่มทัวไป
129 60181962 นางสาว เกษศิรินทร์ จิตรเกษม กลุ่มทัวไป
130 60180291 นาย เกียรติยศ อยู่ภู่ กลุ่มทัวไป
131 60182415 นาย เกียรติศักดิ มีลาภ กลุ่มทัวไป
132 60181407 นาย เกียรติศักดิ รําพึงจิตร์ กลุ่มทัวไป
133 60181880 นาย ขจรศักดิ ดาแพง กลุ่มทัวไป
134 60182311 นางสาว ขนิษฐา บุญสุภา กลุ่มทัวไป
135 60182176 นางสาว ขนิษฐา ศิวปรียา กลุ่มทัวไป
136 60180931 นางสาว ขวัญชนก โชติชาทวีวงศ์ กลุ่มทัวไป
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137 60181634 นางสาว ขวัญชนก พิลาบุตร กลุ่มทัวไป
138 60181354 นางสาว ขวัญดาว จันทะหา กลุ่มทัวไป
139 60182513 นางสาว ขวัญรัตน์ หมืนพันธ์ชู กลุ่มทัวไป
140 60181098 นางสาว ขวัญสิริ ไชยยวนุรักษ์ กลุ่มทัวไป
141 60182332 นาย ขุนทัพ ชุมกาแสง กลุ่มทัวไป
142 60181172 นางสาว เขมะ เชิดเกียรติกุล กลุ่มทัวไป
143 60180362 นางสาว เขมิกา ชะโลมกลาง กลุ่มทัวไป
144 60182279 นางสาว คคนางค์ บัวเผือน กลุ่มทัวไป
145 60182263 นาย คฑาภัท คงเหล็กดี กลุ่มทัวไป
146 60181615 นาย คณสัญ สกุลดุลเศวต กลุ่มทัวไป
147 60182177 นาย คณาพงษ์ คงชู กลุ่มทัวไป
148 60182255 นาย คมน์พิส ิฐ อภิธนวงศ์ กลุ่มทัวไป
149 60180866 นางสาว ครองขวัญ ภักดิสอนิส ิทธิ กลุ่มทัวไป
150 60181668 นาย ครองธรรม บุณฑี กลุ่มทัวไป
151 60181254 นาย คัณฉัตร กุหลาบแก ้ ว กลุ่มทัวไป
152 60181577 นางสาว คําขวัญ สนทนา กลุ่มทัวไป
153 60181983 นาย คําคูณ ชนะพิน กลุ่มทัวไป
154 60181435 นาย คุณานนต์ จารัตน์ กลุ่มทัวไป
155 60182277 นางสาว แคทรียา บุญสิน กลุ่มทัวไป
156 60182127 นางสาว จงกลนี ชาวบัวใหญ่ กลุ่มทัวไป
157 60180700 นาย จงรัก โนนทิง กลุ่มทัวไป
158 60182435 นาย จตุรว ิทย์ อุทัยแสง กลุ่มทัวไป
159 60182335 นางสาว จรรยพร เขตรคาม กลุ่มทัวไป
160 60181344 นางสาว จรรยารักษ์ วรบุตร กลุ่มทัวไป
161 60180206 นางสาว จริญญา ทองเพ็ญ กลุ่มทัวไป
162 60180993 นาย จักรภพ นพคุณ กลุ่มทัวไป
163 60181702 นาย จักษ์พงศ์ จันทองเดช กลุ่มทัวไป
164 60181714 นางสาว จามจุรี แก ้ วยงกฎ กลุ่มทัวไป
165 60181466 นางสาว จามจุรี ทีสุกะ กลุ่มทัวไป
166 60182517 นางสาว จารวี ศรีจํานงค์ กลุ่มทัวไป
167 60182012 นางสาว จารุวรรณ โพธิสีแจ ้ ง กลุ่มทัวไป
168 60182092 นางสาว จารุวรรณ แมงกลาง กลุ่มทัวไป
169 60180736 นางสาว จิดาภา จันทร์ศ ิร ิ กลุ่มทัวไป
170 60180090 นางสาว จิดาภา สมจิตต์ กลุ่มทัวไป
171 60181291 นางสาว จิดาภา สุพลขันธ์ กลุ่มทัวไป
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172 60181008 นางสาว จิตตา จันทร์ปิรักษ์ กลุ่มทัวไป
173 60181801 นางสาว จิตติญา ยอดวิชา กลุ่มทัวไป
174 60182053 นางสาว จิตรสินี หวังดํารงเวศ กลุ่มทัวไป
175 60181637 นางสาว จิตราพร อุ่นใจ กลุ่มทัวไป
176 60180566 นางสาว จิตราภรณ์ วัฒนพิมล กลุ่มทัวไป
177 60181074 นางสาว จินต์จุฑา รุ่งธิปานนท์ กลุ่มทัวไป
178 60181596 นางสาว จินตนา ติตาระวัฒน์ กลุ่มทัวไป
179 60180757 นางสาว จินตพินทุ์ ส ิงห์เดช กลุ่มทัวไป
180 60180995 นางสาว จินทภา ชุมรํา กลุ่มทัวไป
181 60182339 นางสาว จิรนันท์ ว ิทิตกุล กลุ่มทัวไป
182 60181614 นางสาว จิรนันท์ อุดมพุทธชาติ กลุ่มทัวไป
183 60180109 นาย จิรพิพัฒน์ เรียบพร กลุ่มทัวไป
184 60181064 นาย จิรภัทร ช่อผกา กลุ่มทัวไป
185 60181764 นางสาว จิรภิญญา อุดมจิตกุล กลุ่มทัวไป
186 60180704 นางสาว จิรวดี คงสวัสดิ กลุ่มทัวไป
187 60181053 นางสาว จิรวัฒน์ มันคง กลุ่มทัวไป
188 60182010 นาย จิรส ิน สุว ิวัฒน์ กลุ่มทัวไป
189 60181833 นางสาว จิรัชญา ไพรสณฑ์ กลุ่มทัวไป
190 60180801 นางสาว จิรัชญา ลีฝ้าย กลุ่มทัวไป
191 60182104 นางสาว จิรัชญา แสงแก ้ ว กลุ่มทัวไป
192 60181418 นางสาว จิรัชยา ชนาเทพาพร กลุ่มทัวไป
193 60181736 นางสาว จิรัชยา เตชะนันท์ กลุ่มทัวไป
194 60180472 นางสาว จิรัญญฎา แสงศรี กลุ่มทัวไป
195 60180044 นางสาว จิรัสยา สันติวราวิทย์ กลุ่มทัวไป
196 60180619 นางสาว จิราพร อาชีพโกศลกุล กลุ่มทัวไป
197 60180239 นางสาว จิราภรณ์ วันทยา กลุ่มทัวไป
198 60181259 นาย จิรายุ ไชยมงคล กลุ่มทัวไป
199 60181720 นาย จิรายุ สมรมิตร กลุ่มทัวไป
200 60182197 นางสาว จิราลักษณ์ บุญพร ้ อม กลุ่มทัวไป
201 60181545 นางสาว จิราวดี ไชยทุม กลุ่มทัวไป
202 60181881 นางสาว จิราวรรณ สมตน กลุ่มทัวไป
203 60182140 นางสาว จิราวรรณ สีลาดเลา กลุ่มทัวไป
204 60180417 นางสาว จีรติกรานต์ โคช่วย กลุ่มทัวไป
205 60181969 นางสาว จุฑามณี มุกธวัตร กลุ่มทัวไป
206 60181943 นางสาว จุฑามาศ แฝงฤทธิ กลุ่มทัวไป
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207 60180219 นางสาว จุฑามาศ หล ้ าสุวงษ์ กลุ่มทัวไป
208 60181876 นางสาว จุฑามาส พารา กลุ่มทัวไป
209 60180443 นางสาว จุฑารัตน์ วงค์จันทร์ กลุ่มทัวไป
210 60181663 นาย เจตนิพัทธ์ ควรกระโทก กลุ่มทัวไป
211 60180075 นางสาว เจนจิรา ฉิมนอก กลุ่มทัวไป
212 60180254 นางสาว เจนนีเฟอร ์นาถนภา มิงมา กลุ่มทัวไป
213 60181641 นาย เจษฎา จําปาง กลุ่มทัวไป
214 60182231 นาย เจษฎา เสริมสกุล กลุ่มทัวไป
215 60180214 นาย เจษฎากร ปลังดี กลุ่มทัวไป
216 60181410 นางสาว เจสสิก ้ า กริกส์ กลุ่มทัวไป
217 60181759 นางสาว เจียระไน กระจาดทอง กลุ่มทัวไป
218 60180256 นางสาว ฉมามาศ จันทาศรี กลุ่มทัวไป
219 60180805 นาย ฉัตตริน อาจหาญ กลุ่มทัวไป
220 60181678 นางสาว ฉัตรรพี ภัคโภไคย กลุ่มทัวไป
221 60180764 นางสาว ฉัตรศุภา ไทยศิริ กลุ่มทัวไป
222 60182245 นางสาว ฉัตริยา ภูติยา กลุ่มทัวไป
223 60181583 นางสาว เฉลิมขวัญ หัตถี กลุ่มทัวไป
224 60181996 นางสาว เฉลิมรัช อภิรักษ์นุส ิทธิ กลุ่มทัวไป
225 60181727 นางสาว โฉมภิดา สถิตวัฒน์ กลุ่มทัวไป
226 60180723 นางสาว ชญานิน สดชืน กลุ่มทัวไป
227 60182416 นางสาว ชญานิศ ทองเด็ด กลุ่มทัวไป
228 60181932 นางสาว ชญานิศ พาทีทิน กลุ่มทัวไป
229 60180434 นางสาว ชญานิศ แสงไชยศรี กลุ่มทัวไป
230 60181039 นางสาว ชญานิษฐ์ จงวิสุทธิ กลุ่มทัวไป
231 60180492 นางสาว ชญานิษฐ์ วงษ์ชารี กลุ่มทัวไป
232 60181528 นางสาว ชญานิษฐ ชูกุล กลุ่มทัวไป
233 60182168 นางสาว ชญาวัทน์ เมรัตน์ กลุ่มทัวไป
234 60182023 นางสาว ชฎิลรัตน์ เผ่าภูไทย กลุ่มทัวไป
235 60181917 นางสาว ชนกชนม์ ชีพสุวรรณ กลุ่มทัวไป
236 60180260 นางสาว ชนกานต์ บูรพากิจนุกูล กลุ่มทัวไป
237 60180101 นางสาว ชนน์ชฎา ุ แผ่นผา กลุ่มทัวไป
238 60181949 นางสาว ชนนิกานต์ ทองทวน กลุ่มทัวไป
239 60180676 นางสาว ชนนิกานต์ เรืองรัตนากร กลุ่มทัวไป
240 60181385 นางสาว ชนนิกานต์ แสงใส กลุ่มทัวไป
241 60180130 นางสาว ชนภิชา แสนเมือง กลุ่มทัวไป
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242 60182111 นางสาว ชนม์นิภา สุทธิอาจ กลุ่มทัวไป
243 60180941 นางสาว ชนม์นิภา อุตบัววงศ์ กลุ่มทัวไป
244 60181774 นาย ชนวีร์ ราชมนตรี กลุ่มทัวไป
245 60180259 นาย ชนะพงษ์ แก ้ วแสน กลุ่มทัวไป
246 60180236 นางสาว ชนัญชิดา สงบาง กลุ่มทัวไป
247 60182388 นางสาว ชนัญชิดา สงสุรินทร์ กลุ่มทัวไป
248 60182384 นางสาว ชนัญชิดา สอนเถือน กลุ่มทัวไป
249 60182512 นางสาว ชนัญญา อินทโชติ กลุ่มทัวไป
250 60181424 นางสาว ชนากานต์ จันทกูล กลุ่มทัวไป
251 60181642 นางสาว ชนากานต์ ตั งเจริญสุขสม กลุ่มทัวไป
252 60180487 นางสาว ชนากานต์ ลิมทองน ้อย กลุ่มทัวไป
253 60181701 นางสาว ชนากานต์ ศุภฤทธิ กลุ่มทัวไป
254 60182466 นางสาว ชนากานต์ สุคันธมาลย์ กลุ่มทัวไป
255 60181563 นางสาว ชนานาถ จันทะโก กลุ่มทัวไป
256 60181691 นางสาว ชนาภัทร บุญมาก กลุ่มทัวไป
257 60181773 นาย ชนาวัฒน์ ค ้ าแก ้ ว กลุ่มทัวไป
258 60180920 นางสาว ชนิกานต์ ปัญญาแฝง กลุ่มทัวไป
259 60180554 นางสาว ชนิกานต์ ส ิงห์ป้อง กลุ่มทัวไป
260 60180442 นางสาว ชนิดาภา เผ่าพันธ์ กลุ่มทัวไป
261 60182526 นางสาว ชนิตา ลาดกระโทก กลุ่มทัวไป
262 60180024 นางสาว ชนิตา ศรีเมืองบุญ กลุ่มทัวไป
263 60181151 นางสาว ชนิษฎา วรรณุเสน กลุ่มทัวไป
264 60180252 นางสาว ชมพูนุท ฉิมบรรเทิง กลุ่มทัวไป
265 60181951 นาย ชยากร ศรีบุระ กลุ่มทัวไป
266 60182508 นางสาว ชยาภรณ์ คํามิง กลุ่มทัวไป
267 60182198 นางสาว ชยิสรา พงษ์สุว ิเชษศักดิ กลุ่มทัวไป
268 60182271 นางสาว ชรินภรณ์ โภคบุตร กลุ่มทัวไป
269 60182509 นางสาว ชรินรัตน์ จันทร์สุข กลุ่มทัวไป
270 60181364 นางสาว ชลกร แก ้ วธรรม กลุ่มทัวไป
271 60181771 นางสาว ชลธิชา พรหมดวง กลุ่มทัวไป
272 60182210 นางสาว ชลธิชา ภูยาธร กลุ่มทัวไป
273 60180466 นางสาว ชลพรรษา คชาธร กลุ่มทัวไป
274 60181362 นางสาว ชลลดา เกิดสุข กลุ่มทัวไป
275 60180658 นางสาว ชลลดา บุญล ้ อม กลุ่มทัวไป
276 60180916 นาย ชวรัตน์ นิยมไทย กลุ่มทัวไป

8/43



ลําดับที เลขทีสมัคร ประเภททีสมัครชือ-สกุล

277 60181662 นางสาว ชวัลวรี ศรีทะแก ้ ว กลุ่มทัวไป
278 60182117 นาย ชวัลวิทย์ นาคดิลก กลุ่มทัวไป
279 60180997 นางสาว ช่อมาลี ราศรี กลุ่มทัวไป
280 60181903 นางสาว ชัชฎารัตน์ อนันตโสภณ กลุ่มทัวไป
281 60180926 นางสาว ชัชณี นําวน กลุ่มทัวไป
282 60182504 นาย ชัยพัฒน์ ฉัตรศิรินพคุณ กลุ่มทัวไป
283 60182370 นางสาว ชาลิสา ตั งศิวนนท์ กลุ่มทัวไป
284 60181824 นาย ชิติพัทธ์ อินทรสงเคราะห์ กลุ่มทัวไป
285 60182188 นาย ชินดนัย ไชยสาร กลุ่มทัวไป
286 60180828 นางสาว ชินประภา ชูคําสัตย์ กลุ่มทัวไป
287 60181501 นาย ชิษณุพงศ์ ยะปัญญา กลุ่มทัวไป
288 60182162 นางสาว ชุติกาญจน์ ธนะดํารงชัยพร กลุ่มทัวไป
289 60182372 นางสาว ชุติกาญจน์ สุดถนอม กลุ่มทัวไป
290 60181893 นางสาว ชุติมณฑน์ สุดถนอม กลุ่มทัวไป
291 60181719 นางสาว ชุติมา ค่าม่วง กลุ่มทัวไป
292 60182359 นางสาว ชุติมา สุลํานาจ กลุ่มทัวไป
293 60180964 นางสาว ชุติมา อุดมโคตร กลุ่มทัวไป
294 60181676 นางสาว ชุติมา ทองน ้อย กลุ่มทัวไป
295 60180927 นางสาว โชติกา บุญแก ้ ว กลุ่มทัวไป
296 60181072 นางสาว โซเบย่า อาหรับ กลุ่มทัวไป
297 60182039 นางสาว ฌัชฌาธรณ์ วันทาแท่น กลุ่มทัวไป
298 60182408 นาย ฌาณวัตน์ บุรัตน์ กลุ่มทัวไป
299 60182244 นางสาว ฌามาวีร์ ใจอาจ กลุ่มทัวไป
300 60182353 นาย ญาณพัฒน์ เปลืองทุกข์ กลุ่มทัวไป
301 60180741 นางสาว ญาณิศา ซุ ่นใช ้ กลุ่มทัวไป
302 60181999 นางสาว ญาณิศา ทองสาริ กลุ่มทัวไป
303 60181222 นางสาว ญาณิศา ปะบุญเรือง กลุ่มทัวไป
304 60180693 นางสาว ญาณิศา เสาไพบูลย์ กลุ่มทัวไป
305 60181194 นางสาว ญาดา วสุวัต กลุ่มทัวไป
306 60181160 นางสาว ญาติมา พูดเพราะ กลุ่มทัวไป
307 60180397 นางสาว ญานิกา ศรีรักษา กลุ่มทัวไป
308 60180287 นางสาว ฐานิดา สุนันท์ชัยการ กลุ่มทัวไป
309 60180530 นางสาว ฐานิตา เหมือนเผ่า กลุ่มทัวไป
310 60180622 นางสาว ฐานิรัตน์ ว ิชัยวัฒนา กลุ่มทัวไป
311 60180523 นางสาว ฐาปนี ดิษฐเกษร กลุ่มทัวไป
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312 60182097 นางสาว ฐาปนีย์ ช ิงชัย กลุ่มทัวไป
313 60180753 นางสาว ฐารนีย์ ประเสริฐนู กลุ่มทัวไป
314 60182065 นางสาว ฐิตาภา จ่ากุญชร กลุ่มทัวไป
315 60180180 นาย ฐิติกร วิวัฒน์ทักษิณ กลุ่มทัวไป
316 60182314 นางสาว ฐิติชญา รักษามาตย์ กลุ่มทัวไป
317 60181102 นางสาว ฐิติฌา พรหมจันทร์ กลุ่มทัวไป
318 60180638 นางสาว ฐิติณัฏฐ์ สุทธิวงษ์ กลุ่มทัวไป
319 60180049 นาย ฐิตินันท์ ชาเวียง กลุ่มทัวไป
320 60181082 นางสาว ฐิติพร ตันตินิธ ิพงษ์ กลุ่มทัวไป
321 60180867 นางสาว ฐิติพร หนูหา กลุ่มทัวไป
322 60182495 นางสาว ฐิติภา แก ้ วมงคล กลุ่มทัวไป
323 60182151 นางสาว ฐิติมา เกียงเอีย กลุ่มทัวไป
324 60182403 นางสาว ฐิติมา นิกรสังขพินิจ กลุ่มทัวไป
325 60181522 นางสาว ฐิติมากรณ์ กุลเกลียง กลุ่มทัวไป
326 60180308 นางสาว ฐิติยาพร โคตรสวรรค์ กลุ่มทัวไป
327 60180228 นางสาว ฐิติรัตน์ ศรีบัวรอด กลุ่มทัวไป
328 60181995 นางสาว ฑิตยา จินดารัตน์ กลุ่มทัวไป
329 60182301 นางสาว ณ พิชญ์ ทองฉิม กลุ่มทัวไป
330 60180023 นางสาว ณฐกมลวรรณ แดงไพโรจน์ กลุ่มทัวไป
331 60180796 นางสาว ณฐมน ใต ้ กิ กลุ่มทัวไป
332 60180971 นาย ณดล อุตสาหผลิน กลุ่มทัวไป
333 60181587 นาย ณภัทร เกตุนวม กลุ่มทัวไป
334 60180631 นาย ณภัทร นรากรมังคลา กลุ่มทัวไป
335 60181904 นาย ณภัทร มากนวล กลุ่มทัวไป
336 60180785 นางสาว ณภาอัณณ์ แก ้ วมี กลุ่มทัวไป
337 60180662 นางสาว ณัชชา จันทร์ประสิทธิ กลุ่มทัวไป
338 60182175 นางสาว ณัชชา บุญพึงบารมี กลุ่มทัวไป
339 60180225 นางสาว ณัชชา ประชากรณ์ กลุ่มทัวไป
340 60182296 นางสาว ณัชชา แสงนาโก กลุ่มทัวไป
341 60180148 นาย ณัชพล ชูสาย กลุ่มทัวไป
342 60180033 นาย ณัฏฐ์ บุญสนอง กลุ่มทัวไป
343 60180332 นาย ณัฏฐ์ ประจวบอารีย์ กลุ่มทัวไป
344 60180202 นางสาว ณัฏฐณิชา ไชยคํา กลุ่มทัวไป
345 60180888 นางสาว ณัฏฐณิชา พหลทัพ กลุ่มทัวไป
346 60181870 นางสาว ณัฏฐณิชา รัตนพันธ์ กลุ่มทัวไป
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347 60180908 นางสาว ณัฏฐธิดา ปัญญาศรี กลุ่มทัวไป
348 60181952 นางสาว ณัฏฐธิดา สองสียนต์ กลุ่มทัวไป
349 60181027 นาย ณัฏฐพล พรามพิทักษ์ กลุ่มทัวไป
350 60181456 นางสาว ณัฏฐรินี กมลเลิศ กลุ่มทัวไป
351 60181924 นางสาว ณัฏฐ์หทัย อาษาสร ้ อย กลุ่มทัวไป
352 60182444 นางสาว ณัฏฐา เรืองลือ กลุ่มทัวไป
353 60181559 นางสาว ณัฏฐา ศิริพิทักษ์ กลุ่มทัวไป
354 60182130 นาย ณัฏฐากร อ่อนมัง กลุ่มทัวไป
355 60180190 นางสาว ณัฏฐิรัตน์ รัตนวิมานชัย กลุ่มทัวไป
356 60181898 นางสาว ณัฐกฤตา อดกลัน กลุ่มทัวไป
357 60181380 นางสาว ณัฐกัญญา แปลงมาลย์ กลุ่มทัวไป
358 60180516 นาย ณัฐกันต์ ขันยม กลุ่มทัวไป
359 60182373 นางสาว ณัฐกานต์ กฤติมาวรพงศ์ กลุ่มทัวไป
360 60181195 นางสาว ณัฐกานต์ ศิร ิบัต ิ กลุ่มทัวไป
361 60180478 นาย ณัฐชนน ทวีพุดซา กลุ่มทัวไป
362 60181494 นางสาว ณัฐชนน ภาระพงษ์ กลุ่มทัวไป
363 60182492 นางสาว ณัฐชมนต์ ศิร ิสถิตฐากรณ์ กลุ่มทัวไป
364 60180276 นางสาว ณัฐชยา คําสร ้ าง กลุ่มทัวไป
365 60182406 นางสาว ณัฐชยา มหาพรไพศาล กลุ่มทัวไป
366 60182041 นางสาว ณัฐชยา ลิมพลาสุข กลุ่มทัวไป
367 60182079 นางสาว ณัฐชยา ไวทยานุวัตติ กลุ่มทัวไป
368 60182485 นางสาว ณัฐชยากมล มัชฌิมา กลุ่มทัวไป
369 60181278 นางสาว ณัฐชา จิตต์เจนการ กลุ่มทัวไป
370 60180079 นางสาว ณัฐชา สกุลตาล กลุ่มทัวไป
371 60180497 นาย ณัฐชานนท์ เอียมพันธ์ กลุ่มทัวไป
372 60180083 นางสาว ณัฐฐิญา ขลิบทอง กลุ่มทัวไป
373 60182182 นางสาว ณัฐฐิญา ชูชืน กลุ่มทัวไป
374 60181766 นางสาว ณัฐฐินันท์ เฉิดผล กลุ่มทัวไป
375 60180157 นางสาว ณัฐณิชา ขุนหมุด กลุ่มทัวไป
376 60180352 นางสาว ณัฐณิชา งามเลิศ กลุ่มทัวไป
377 60181613 นางสาว ณัฐณิชา ทะนานทอง กลุ่มทัวไป
378 60181056 นางสาว ณัฐณิชา นุ่มมาก กลุ่มทัวไป
379 60180691 นางสาว ณัฐณิชา สิงห์ไชย กลุ่มทัวไป
380 60181114 นาย ณัฐดนัย คําเมือง กลุ่มทัวไป
381 60182167 นางสาว ณัฐธยาน์ ถาวร กลุ่มทัวไป
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382 60180907 นางสาว ณัฐธยาน์ บุญมาเครือ กลุ่มทัวไป
383 60182147 นางสาว ณัฐธยาน์ พันธุ์มณี กลุ่มทัวไป
384 60182484 นางสาว ณัฐธยาน์ มีสารพันธ์ กลุ่มทัวไป
385 60180111 นางสาว ณัฐธิดา ไกรแก ้ ว กลุ่มทัวไป
386 60180113 นางสาว ณัฐธิดา นามโล กลุ่มทัวไป
387 60182506 นางสาว ณัฐธิดา นิยมศรี กลุ่มทัวไป
388 60181547 นางสาว ณัฐธิดา ว่องไวพาณิชย์ กลุ่มทัวไป
389 60182398 นาย ณัฐนนท์ ดอกเทียน กลุ่มทัวไป
390 60180004 นาย ณัฐนพล ธงศรี กลุ่มทัวไป
391 60181499 นางสาว ณัฐนรี ธีระ กลุ่มทัวไป
392 60181976 นางสาว ณัฐนรี นาคะรัตน์ กลุ่มทัวไป
393 60180120 นางสาว ณัฐนรี พันธ์บุตร กลุ่มทัวไป
394 60180163 นางสาว ณัฐนันท์ อธิสุมงคล กลุ่มทัวไป
395 60180057 นาย ณัฐนัย จัวนาน กลุ่มทัวไป
396 60180542 นางสาว ณัฐนิชา จิตทีปกร กลุ่มทัวไป
397 60182324 นางสาว ณัฐนิชา ทองล ้ วน กลุ่มทัวไป
398 60180346 นางสาว ณัฐนิชา เศรษฐะทัตต์ กลุ่มทัวไป
399 60181478 นางสาว ณัฐนุจา บุ ้ งทอง กลุ่มทัวไป
400 60180119 นาย ณัฐพงศ์ สุวรรณพงศ์ กลุ่มทัวไป
401 60180545 นาย ณัฐพงษ์ เจนเขตการ กลุ่มทัวไป
402 60182432 นางสาว ณัฐพร ชํานาญมาก กลุ่มทัวไป
403 60181423 นางสาว ณัฐพร ชีวัตร์ กลุ่มทัวไป
404 60182018 นางสาว ณัฐพร วงษ์เกษม กลุ่มทัวไป
405 60181806 นาย ณัฐพล จันทรังษี กลุ่มทัวไป
406 60181391 นาย ณัฐพล ป้อมสุวรรณ์ กลุ่มทัวไป
407 60180678 นาย ณัฐพล สายจันทร์ กลุ่มทัวไป
408 60181236 นางสาว ณัฐมน แต่งผิว กลุ่มทัวไป
409 60182516 นางสาว ณัฐมน ธาดาจิรันดร์กุล กลุ่มทัวไป
410 60182205 นางสาว ณัฐมล จันดารักษ์ กลุ่มทัวไป
411 60181589 นางสาว ณัฐมล ด ้ วงทวี กลุ่มทัวไป
412 60181107 นางสาว ณัฐริกา รัตนกุล กลุ่มทัวไป
413 60181717 นางสาว ณัฐวดี เรียงอิศราง กลุ่มทัวไป
414 60181428 นางสาว ณัฐวรรณ จันทร์นก กลุ่มทัวไป
415 60180491 นางสาว ณัฐวรรณ ทองยัง กลุ่มทัวไป
416 60181482 นางสาว ณัฐวรรณ บุญรักษ์ กลุ่มทัวไป
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417 60180754 นางสาว ณัฐวรรณ ฮ ้ อจงเจริญ กลุ่มทัวไป
418 60182302 นางสาว ณัฐวิภา สุ ่มมาตย์ กลุ่มทัวไป
419 60180942 นาย ณัฐวุฒิ เถาว์โท กลุ่มทัวไป
420 60182135 นาย ณัฐวุฒิ ฝังนิล กลุ่มทัวไป
421 60180553 นางสาว ณัฐษมน สิงหาอาจ กลุ่มทัวไป
422 60182376 นางสาว ณัฐสุดา ต ้ อยปาน กลุ่มทัวไป
423 60181536 นางสาว ณัทวิกาญน์ หาญรินทร์ กลุ่มทัวไป
424 60181191 นางสาว ณัทศศิร์ จิรัญญ์โรจน์ กลุ่มทัวไป
425 60180861 นางสาว ณิชกานต์ กันเมล์ กลุ่มทัวไป
426 60182105 นางสาว ณิชกานต์ แย ้ มศรี กลุ่มทัวไป
427 60182137 นางสาว ณิชกานต์ หาญพินิจศักดิ กลุ่มทัวไป
428 60181484 นางสาว ณิชมน บุญปลูก กลุ่มทัวไป
429 60180784 นางสาว ณิชา เอียวถาวร กลุ่มทัวไป
430 60182229 นางสาว ณิชาภัทร นนทแก ้ ว กลุ่มทัวไป
431 60180104 นางสาว ณิรินภรณ์ ผิวคํา กลุ่มทัวไป
432 60180616 นางสาว ณีรนุช เด่นสุรภักดิ กลุ่มทัวไป
433 60182449 นางสาว ณีรนุช ตรุษสาท กลุ่มทัวไป
434 60180006 นางสาว ดมิสา วังสาร กลุ่มทัวไป
435 60181051 นางสาว ดลลัชนัย ศิลปกิจวงษ์กุล กลุ่มทัวไป
436 60181015 นางสาว ดวงกมล ลันสุชีพ กลุ่มทัวไป
437 60180344 นางสาว ดวงธิดา แสนสุข กลุ่มทัวไป
438 60182377 นางสาว ดารินทร แสงพันธ์ กลุ่มทัวไป
439 60181635 นาย ดิศรณ์ ป่าสนธิ กลุ่มทัวไป
440 60180728 นางสาว ดุส ิตา สุดไพศาล กลุ่มทัวไป
441 60181844 นาย เดวิช รักษาพล กลุ่มทัวไป
442 60181215 นางสาว ตติยา มิทราวงศ์ กลุ่มทัวไป
443 60181916 นาย ต ้ นนํา ชาติบุตร กลุ่มทัวไป
444 60180952 นาย ตรีว ิชญ์ แสงไชยา กลุ่มทัวไป
445 60182493 นาย ตฤณ รัศมีธานินทร์ กลุ่มทัวไป
446 60182395 นาย เตชนันท์ รัตนวิศ ิษฎ์กุล กลุ่มทัวไป
447 60180641 นางสาว เต็มฟ้า ไหลสกุล กลุ่มทัวไป
448 60181080 นาย ถินธรรม จิตรักษ์ กลุ่มทัวไป
449 60182152 นาย ถิรเดช เต็งวัฒนโชติ กลุ่มทัวไป
450 60181335 นางสาว ถิรนันท์ แซ่ตัง กลุ่มทัวไป
451 60180526 นาย ทยากร มีกลิน กลุ่มทัวไป
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452 60182015 นาย ทรรศน อ่องสกุล กลุ่มทัวไป
453 60180486 นางสาว ทรัสตี อนันตภูมิ กลุ่มทัวไป
454 60180650 นางสาว ทวินันท์ กลันประเสริฐ กลุ่มทัวไป
455 60182128 นางสาว ทอปัด ชัยรัตนานนท์ กลุ่มทัวไป
456 60180360 นางสาว ทอฝัน วรรธนอารีย์ กลุ่มทัวไป
457 60181475 นางสาว ทักษพร กล ้ ากสิกิจ กลุ่มทัวไป
458 60181476 นางสาว ทักษพร นามบุตรดี กลุ่มทัวไป
459 60181188 นางสาว ทัศน์วรรณ สุทธิบูรณ์ กลุ่มทัวไป
460 60182431 นางสาว ทัศนีย์ ทองสุทธิ กลุ่มทัวไป
461 60182358 นาย ทินกฤต ศรีโคตร กลุ่มทัวไป
462 60181558 นางสาว ทิพเนตร นาหนองตูม กลุ่มทัวไป
463 60180965 นางสาว ทิพย์พรัตน์ โสภณฤทธิเดช กลุ่มทัวไป
464 60181846 นางสาว ทิพย์สุดา เดชเสน กลุ่มทัวไป
465 60182497 นางสาว ทิพย์สุดา เหมาะหมาย กลุ่มทัวไป
466 60180334 นางสาว ทิพาวดี ตั งวนิชชา กลุ่มทัวไป
467 60181711 นางสาว ทิพาวรรณ อัมฤทธิ กลุ่มทัวไป
468 60180544 นางสาว ทิวากร ธานี กลุ่มทัวไป
469 60181914 นาย ทีปกร พิมบูรณ์ กลุ่มทัวไป
470 60182378 นางสาว ทุมเกศ สิงห์บรบือ กลุ่มทัวไป
471 60180100 นาย เทพกร กิจบํารุง กลุ่มทัวไป
472 60182350 นางสาว เทียนทอง แก ้ วพุกัม กลุ่มทัวไป
473 60182218 นาย ธกฤต อินทะรุกขา กลุ่มทัวไป
474 60181544 นาย ธนกร ดีอุดมวงศา กลุ่มทัวไป
475 60180838 นาย ธนกฤต สืบบุญประเทือง กลุ่มทัวไป
476 60180613 นาย ธนกฤต อนุจารี กลุ่มทัวไป
477 60182267 นาย ธนโชติ โกลาซ กลุ่มทัวไป
478 60182148 นาย ธนธรรม จินากูล กลุ่มทัวไป
479 60180896 นางสาว ธนนันท์ เจริญพงศ์ภัค กลุ่มทัวไป
480 60181120 นาย ธนบดินทร์ สุขนิกร กลุ่มทัวไป
481 60181365 นางสาว ธนพร ขันโมลี กลุ่มทัวไป
482 60180528 นางสาว ธนพร ถาพรพันธ์ กลุ่มทัวไป
483 60182054 นางสาว ธนพร ทรัพย์โชคพูล กลุ่มทัวไป
484 60181452 นางสาว ธนพร บุญวุฒิว ิวัฒน์ กลุ่มทัวไป
485 60180124 นางสาว ธนพร ยิมกลํา กลุ่มทัวไป
486 60181130 นางสาว ธนพร สุระการ กลุ่มทัวไป
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487 60181842 นางสาว ธนพร อภิชาตวาณิช กลุ่มทัวไป
488 60181923 นาย ธนพล แก ้ วสวัสดิ กลุ่มทัวไป
489 60181462 นาย ธนพล แนวเพชร กลุ่มทัวไป
490 60182215 นางสาว ธนพลอย ขุนทิพย์ทอง กลุ่มทัวไป
491 60180267 นางสาว ธนภรณ์ กลําปาน กลุ่มทัวไป
492 60181487 นางสาว ธนภรณ์ นาคะรัตน์ กลุ่มทัวไป
493 60181421 นางสาว ธนภรณ์ ป้องทัพไทย กลุ่มทัวไป
494 60180106 นางสาว ธนภรณ์ วุฒิมากูล กลุ่มทัวไป
495 60182019 นางสาว ธนภรณ์ สายวรรณะ กลุ่มทัวไป
496 60182427 นางสาว ธนภรณ์ อังคะนาวิน กลุ่มทัวไป
497 60182518 นางสาว ธนวรรณ กาญจนสุทธิแสง กลุ่มทัวไป
498 60181471 นางสาว ธนวรรณ มหามาตย์ กลุ่มทัวไป
499 60181109 นาย ธนวัฒน์ แสนชัย กลุ่มทัวไป
500 60181603 นาย ธนศักดิ จันทนา กลุ่มทัวไป
501 60180098 นาย ธนะโชติ ปาลโชติ กลุ่มทัวไป
502 60180323 นางสาว ธนัชชา ตันติพงศ์สกุล กลุ่มทัวไป
503 60181256 นางสาว ธนัชชา ธเนศศรียานนท์ กลุ่มทัวไป
504 60182179 นางสาว ธนัชชา หวังดี กลุ่มทัวไป
505 60180194 นางสาว ธนัชพร พุดดี กลุ่มทัวไป
506 60181411 นางสาว ธนัญญา กุลนิธิกานต์ กลุ่มทัวไป
507 60181282 นางสาว ธนัญญา ภาภิรมย์ กลุ่มทัวไป
508 60181208 นางสาว ธนัตดา ชายเกตุ กลุ่มทัวไป
509 60182519 นาย ธนาคม กางทา กลุ่มทัวไป
510 60182007 นางสาว ธนาภรณ์ รักสําราญ กลุ่มทัวไป
511 60181989 นางสาว ธนารีย์ เนินริมหนอง กลุ่มทัวไป
512 60182392 นางสาว ธนารีย์ ประคํามินทร์ กลุ่มทัวไป
513 60180919 นาย ธนาวัฒน์ เศรษฐเรืองสิน กลุ่มทัวไป
514 60182138 นางสาว ธนิษฐา ต ้ นม่วง กลุ่มทัวไป
515 60182049 นางสาว ธมนพัชร์ จึงสง่า กลุ่มทัวไป
516 60180080 นางสาว ธมนวรรณ ขวาลา กลุ่มทัวไป
517 60180768 นางสาว ธมนวรรณ ถนัดทํา กลุ่มทัวไป
518 60181492 นางสาว ธมนวรรณ บูรณะ กลุ่มทัวไป
519 60180590 นางสาว ธมนวรรณ โล ้ ตั งชนินทรา กลุ่มทัวไป
520 60181483 นางสาว ธมลพรรณ วิมลศรีนราชัย กลุ่มทัวไป
521 60182093 นางสาว ธมลวรรณ ขันขวา กลุ่มทัวไป

15/43



ลําดับที เลขทีสมัคร ประเภททีสมัครชือ-สกุล

522 60182040 นาย ธรรมศร เชียงทองสุข กลุ่มทัวไป
523 60181703 นางสาว ธรัญญา ศรีธรรมบุตร กลุ่มทัวไป
524 60182440 นาย ธราดล อังคะพนมไพร กลุ่มทัวไป
525 60182282 นางสาว ธวัลพร ธรณี กลุ่มทัวไป
526 60180309 นาย ธัญกร ก ้ งซ่า กลุ่มทัวไป
527 60181110 นางสาว ธัญจิรา สายตา กลุ่มทัวไป
528 60180689 นางสาว ธัญชนก การสมดี กลุ่มทัวไป
529 60181781 นางสาว ธัญชนก จินดาสวัสดิ กลุ่มทัวไป
530 60181810 นางสาว ธัญชนก ทวีกาญจน์ กลุ่มทัวไป
531 60180752 นางสาว ธัญชนก วีรโอฬารสิทธิ กลุ่มทัวไป
532 60182273 นางสาว ธัญชนก โหตระไวศยะ กลุ่มทัวไป
533 60181262 นางสาว ธัญญภัสร์ ธนกฤตพิส ิษฐิ กลุ่มทัวไป
534 60180464 นางสาว ธัญญลักษณ์ อินทร์กลิน กลุ่มทัวไป
535 60182120 นางสาว ธัญญาพร มูลศิริ กลุ่มทัวไป
536 60182364 นางสาว ธัญญาภรณ์ คงทอง กลุ่มทัวไป
537 60180196 นางสาว ธัญญารัตน์ ดั งขุนทด กลุ่มทัวไป
538 60180383 นางสาว ธัญญารัตน์ อุดมรัตน์ กลุ่มทัวไป
539 60181783 นางสาว ธัญญาเรศ จันทร์เต็ม กลุ่มทัวไป
540 60180140 นาย ธัญพงศ์ ส ิร ินิลกุล กลุ่มทัวไป
541 60180027 นางสาว ธัญพิชชา อ่อนน ้อม กลุ่มทัวไป
542 60181312 นาย ธัญพิส ิษฐ์ ก ้ องนวกุล กลุ่มทัวไป
543 60182236 นางสาว ธัญมุข ศิลปสมบูรณ์ กลุ่มทัวไป
544 60182348 นางสาว ธัญรดา ฤทธิธาธร กลุ่มทัวไป
545 60181322 นางสาว ธัญรดา สังขรัตน์ กลุ่มทัวไป
546 60180176 นางสาว ธัญรัตน์ ศรีราม กลุ่มทัวไป
547 60180730 นางสาว ธัญลักษณ์ ห ้ าวหาญ กลุ่มทัวไป
548 60180265 นางสาว ธัญวรัตม์ บริหารธนวุฒิ กลุ่มทัวไป
549 60181372 นางสาว ธัญวรัตม์ เหมนิธิ กลุ่มทัวไป
550 60181345 นาย ธัญวิชญ์ พุฒสวัสดิ กลุ่มทัวไป
551 60180181 นางสาว ธันชิตา โคตรชมภู กลุ่มทัวไป
552 60180444 นางสาว ธันยกานต์ ฟันน่วม กลุ่มทัวไป
553 60180273 นางสาว ธันยธรณ์ เสริฐวิชา กลุ่มทัวไป
554 60180496 นางสาว ธันยพร เทศสูงเนิน กลุ่มทัวไป
555 60180821 นางสาว ธันยพร ห่อทองรุ่ง กลุ่มทัวไป
556 60180804 นางสาว ธาราธร ประสาททอง กลุ่มทัวไป
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557 60182412 นางสาว ธิติมา ศรีศุภโอฬาร กลุ่มทัวไป
558 60180660 นาย ธิติวุฒิ จ ้ อยนุแสง กลุ่มทัวไป
559 60181154 นางสาว ธิติสุดา ศิริมหันต์ กลุ่มทัวไป
560 60182297 นางสาว ธีรนาฏ โสทรจิตร์ กลุ่มทัวไป
561 60180050 นาย ธีรพัฒน์ จงนานุรักษ์ กลุ่มทัวไป
562 60181244 นาย ธีรภัทร์ บุรีชัย กลุ่มทัวไป
563 60181333 นาย ธีรศักดิ พ่อเพียโคตร กลุ่มทัวไป
564 60180129 นาย ธีระพงษ์ วงศ์พินิจ กลุ่มทัวไป
565 60180959 นางสาว เธียรรัตน์ ชานุชิต กลุ่มทัวไป
566 60181048 นางสาว นคนันท์ ธนมนตรา กลุ่มทัวไป
567 60180610 นางสาว นงนภัส จิรทีปต์ณิชกุล กลุ่มทัวไป
568 60180467 นางสาว นงนภัส ศรีสกุล กลุ่มทัวไป
569 60180095 นาย นนทวรรธน์ พรมวิเศษ กลุ่มทัวไป
570 60180605 นาย นนธวัฒน์ สุทธิ กลุ่มทัวไป
571 60181272 นาย นพคุณ สุคธา กลุ่มทัวไป
572 60181555 นาย นพดล ปัทมนรกิจ กลุ่มทัวไป
573 60182030 นางสาว นพมนธร พิชญังกูร กลุ่มทัวไป
574 60182126 นางสาว นภนพิน สงเคราะห์สุข กลุ่มทัวไป
575 60181679 นางสาว นภสร พฤกษะวัน กลุ่มทัวไป
576 60180966 นางสาว นภสวรรณ เขตสกุล กลุ่มทัวไป
577 60180061 นาย นภัส เสวกวรรณ กลุ่มทัวไป
578 60180690 นางสาว นภัสรพี รักกิจ กลุ่มทัวไป
579 60180201 นางสาว นภัสรา วิเชียรรัตน์ กลุ่มทัวไป
580 60180981 นางสาว นภัสวรรณ โรจนบวร กลุ่มทัวไป
581 60181113 นางสาว นภัสสร คําเมือง กลุ่มทัวไป
582 60181395 นางสาว นภัสสร จันทรเสนา กลุ่มทัวไป
583 60181401 นางสาว นภัสสร เจริญศุภโชคกุล กลุ่มทัวไป
584 60182217 นางสาว นภัสสร พูลโภคา กลุ่มทัวไป
585 60182204 นางสาว นภัสสร เพชรชะ กลุ่มทัวไป
586 60181221 นางสาว นภัสสร ระงับพิศม์ กลุ่มทัวไป
587 60181757 นางสาว นภาพร เพชรเลิศ กลุ่มทัวไป
588 60180378 นางสาว นภารัตน์ เสนาธง กลุ่มทัวไป
589 60180270 นาย นรภัทร น ้อยสุวรรณ์ กลุ่มทัวไป
590 60182521 นางสาว นรัญญา กองเงิน กลุ่มทัวไป
591 60182253 นาย นราพล ประจําเรือ กลุ่มทัวไป
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592 60182258 นางสาว นรารัตน์ ทูพันดุง กลุ่มทัวไป
593 60180215 นางสาว นริศรา มีภู่ กลุ่มทัวไป
594 60181729 นางสาว นรีกานต์ จันทรภูมิ กลุ่มทัวไป
595 60182351 นางสาว นฤชล แสงแก ้ ว กลุ่มทัวไป
596 60181396 นาย นฤดม สมจริง กลุ่มทัวไป
597 60181044 นาย นฤเทพ สมดี กลุ่มทัวไป
598 60182468 นางสาว นฤมล ศรีมาวงศ์ กลุ่มทัวไป
599 60182080 นาย นลธวัช กุลชนชาญ กลุ่มทัวไป
600 60182061 นางสาว นวนันทน์ รวีนิภา กลุ่มทัวไป
601 60181507 นางสาว นวพัชร์ สังข์จีน กลุ่มทัวไป
602 60180581 นางสาว นวภัทร พันธุ์สาธิต กลุ่มทัวไป
603 60182024 นางสาว นวรัตน์ นามตะ กลุ่มทัวไป
604 60181379 นางสาว นวรัตน์ บุญยอ กลุ่มทัวไป
605 60181447 นาย นวิน เก็บไว ้ กลุ่มทัวไป
606 60181532 นางสาว นัฎฐณิชา ลาภเพิมผล กลุ่มทัวไป
607 60180390 นางสาว นัฏภัสสร อนุกูลรังสรรค์ กลุ่มทัวไป
608 60182419 นางสาว นัฐอภิชญาน์ เมธีวรรณกุล กลุ่มทัวไป
609 60182222 นางสาว นันท์นภัส ฉิมสอาด กลุ่มทัวไป
610 60182357 นางสาว นันท์นภัส ซือตรง กลุ่มทัวไป
611 60181355 นางสาว นันท์นภัส ทวีรุ่งศรีทรัพย์ กลุ่มทัวไป
612 60182491 นางสาว นันท์นภัส แสนการุณ กลุ่มทัวไป
613 60180250 นางสาว นันท์นภัส เฮงฮะสุน กลุ่มทัวไป
614 60182261 นางสาว นันทนัช ชัยทอง กลุ่มทัวไป
615 60180892 นางสาว นันทวรรณ กาญจนวรงค์ กลุ่มทัวไป
616 60182306 นาย นันทวัฒน์ กลิงกลางดอน กลุ่มทัวไป
617 60182438 นาย นันทวัฒน์ อุ่นแจ่ม กลุ่มทัวไป
618 60180426 นางสาว นันทิชา สะอาดถิน กลุ่มทัวไป
619 60180345 นางสาว นันทินี เจริญวัฒนาไพศาล กลุ่มทัวไป
620 60181485 นางสาว นันธิยา มูลละ กลุ่มทัวไป
621 60182142 นางสาว นาถหทัย แก ้ วเหล่ายุง กลุ่มทัวไป
622 60182488 นางสาว นารา นิลอุบล กลุ่มทัวไป
623 60180683 นางสาว นารีรัตน์ ใจดี กลุ่มทัวไป
624 60181442 นางสาว นําทิพย์ มูลสาร กลุ่มทัวไป
625 60182067 นางสาว นิชานันท์ กิจจะวัฒนะ กลุ่มทัวไป
626 60181763 นางสาว นิชาภา คําเหลือง กลุ่มทัวไป
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627 60181751 นางสาว นิตยา กงเพชร กลุ่มทัวไป
628 60180475 นางสาว นิตยา มะลิหวล กลุ่มทัวไป
629 60180803 นางสาว นิตยา ล ้ นเหลือ กลุ่มทัวไป
630 60181725 นาย นิตินัย สวงโท กลุ่มทัวไป
631 60180596 นาย นิติภูมิ อ่อนสะอาด กลุ่มทัวไป
632 60181334 นาย นิธิ โคทังคะ กลุ่มทัวไป
633 60182423 นางสาว นิธิกานต์ ธาตวากร กลุ่มทัวไป
634 60180292 นางสาว นิธิวดี พรหมชัย กลุ่มทัวไป
635 60181539 นางสาว นินาดา สารีคํา กลุ่มทัวไป
636 60182109 นาย นิพพิชฌน์ อังอํานวยศิริ กลุ่มทัวไป
637 60180912 นาย นิภัทร รืนภาคเพ็ชร กลุ่มทัวไป
638 60181433 นางสาว นิภากรณ์ หาระดี กลุ่มทัวไป
639 60180767 นางสาว นิรชา พุดทะเล กลุ่มทัวไป
640 60180446 นางสาว นิรัชชา ดอกไม ้ พุ่ม กลุ่มทัวไป
641 60182239 นาย นิรัติศัย ชาญด ้ วยกิจ กลุ่มทัวไป
642 60180266 นางสาว นิลุบล แสงแก ้ ว กลุ่มทัวไป
643 60180729 นางสาว นิสารัตน์ ภิรมย์คช กลุ่มทัวไป
644 60181349 นางสาว นุชนาถ อุตะสุข กลุ่มทัวไป
645 60181940 นางสาว นุสรา มูลสาร กลุ่มทัวไป
646 60181896 นางสาว เนตรนภา สิทธิหาโคตร กลุ่มทัวไป
647 60180207 นางสาว เนตรนภาภรณ์ ยอดจันทร์ กลุ่มทัวไป
648 60182200 นาย ไนยชน รัตนวิศ ิษฏ์กุล กลุ่มทัวไป
649 60181429 นางสาว บวรรัตน์ เลิศลักษณ์นิธิ กลุ่มทัวไป
650 60181667 นางสาว บัณฑิตา นูหาร กลุ่มทัวไป
651 60180870 นางสาว บัณธิตา นงนาง กลุ่มทัวไป
652 60180179 นาย บารมี บัวนาค กลุ่มทัวไป
653 60180998 นางสาว บุญญาธิพร แก ้ วดี กลุ่มทัวไป
654 60180611 นางสาว บุญญิตา หงษ์เพชร กลุ่มทัวไป
655 60180509 นางสาว บุญญิสา บุญรอด กลุ่มทัวไป
656 60180565 นางสาว บุญณัฐ พึงแย ้ มศรวล กลุ่มทัวไป
657 60181155 นางสาว บุญรักษา ขานอยู่ กลุ่มทัวไป
658 60181269 นางสาว บุษกร สุขสมวัฒน์ กลุ่มทัวไป
659 60182476 นางสาว บุษยมาศ เดิมหมวก กลุ่มทัวไป
660 60180255 นางสาว บุษยมาศ อินทะรักษ์ กลุ่มทัวไป
661 60180087 นางสาว บุษราคัม ศรีมูลตรี กลุ่มทัวไป
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662 60182139 นางสาว เบญจมาศ ละพรม กลุ่มทัวไป
663 60181867 นางสาว เบญจวรรณ สังฆคุณ กลุ่มทัวไป
664 60182122 นางสาว เบญจวรรณ เอกวิริยกิจ กลุ่มทัวไป
665 60181941 นางสาว เบญญาพา คุณาวุธหิรัณย์ กลุ่มทัวไป
666 60181134 นางสาว เบญญาภา ณ  ศรีโต กลุ่มทัวไป
667 60181726 นางสาว เบญญาภา เสริมรัมย์ กลุ่มทัวไป
668 60180558 นางสาว เบญญาภา อุบลแย ้ ม กลุ่มทัวไป
669 60181298 นาย ปกป้อง อุทัยวัฒนเดช กลุ่มทัวไป
670 60181050 นาย ปกรณ์ กลินกําจร กลุ่มทัวไป
671 60181430 นางสาว ปฏิญญา นาดี กลุ่มทัวไป
672 60182259 นาย ปฏิภาณ ตระการเกตุ กลุ่มทัวไป
673 60180295 นาย ปฏิภาณ มาสมบูรณ์ กลุ่มทัวไป
674 60180008 นาย ปฏิภาณ ศรีรานันท์ กลุ่มทัวไป
675 60180569 นางสาว ปฏิมากร ทุ่งกอ กลุ่มทัวไป
676 60182150 นาย ปณต ณ ปานแก ้ ว กลุ่มทัวไป
677 60180034 นางสาว ปณัฏดา ประยูรส ิทธิ กลุ่มทัวไป
678 60181836 นางสาว ปณัฐดา จําปาศรี กลุ่มทัวไป
679 60180943 นางสาว ปณิชา ปัถยวงศ์เดชา กลุ่มทัวไป
680 60180479 นางสาว ปณิชา เอียมใจกล ้ า กลุ่มทัวไป
681 60181716 นางสาว ปณิดา ชลวิไล กลุ่มทัวไป
682 60180876 นางสาว ปณิดา ประทีป ณ ถลาง กลุ่มทัวไป
683 60181890 นางสาว ปณิตตา โชติพงษ์ กลุ่มทัวไป
684 60180924 นางสาว ปณิตา คงรักษา กลุ่มทัวไป
685 60181602 นาย ปณิธาน ขุนแขวง กลุ่มทัวไป
686 60181280 นางสาว ปทิญญา เวฬุวนารักษ์ กลุ่มทัวไป
687 60180886 นางสาว ปนัดดา ธรรมศรี กลุ่มทัวไป
688 60181402 นางสาว ปนัดดา นาพรม กลุ่มทัวไป
689 60180883 นางสาว ปนัดดา พรหมส่วน กลุ่มทัวไป
690 60181245 นางสาว ปนัดดา วงศ์ประธาน กลุ่มทัวไป
691 60181022 นาย ปพน เสนาะเสียง กลุ่มทัวไป
692 60182265 นางสาว ปพิชญา พรมย่อง กลุ่มทัวไป
693 60181169 นาย ปภณ ดวงศรี กลุ่มทัวไป
694 60181911 นางสาว ปภาณิน แท่งทอง กลุ่มทัวไป
695 60180621 นางสาว ปภาพินท์ ภูมี กลุ่มทัวไป
696 60180799 นาย ปภาวิชญ์ หนองขุ่นสาร กลุ่มทัวไป
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697 60182375 นางสาว ปภาสิริ ธนะอุตร กลุ่มทัวไป
698 60181754 นางสาว ปมาณิกา อารีย์ กลุ่มทัวไป
699 60181416 นาย ปรมินทร์ ตู ้ คัมภีร์ กลุ่มทัวไป
700 60180782 นาย ปรเมศวร์ วัฒนาภิรมย์สกุล กลุ่มทัวไป
701 60181493 นางสาว ประภาพรรณ วงศ์สมบัติ กลุ่มทัวไป
702 60180307 นางสาว ประภาสิริ ผมเพ็ชร กลุ่มทัวไป
703 60182500 นาย ประวิณ สมดี กลุ่มทัวไป
704 60180272 นางสาว ปราณปรียา คูณจัตุรัส กลุ่มทัวไป
705 60180223 นางสาว ปราณปรียา ฉิมชัยภูมิ กลุ่มทัวไป
706 60180177 นางสาว ปริชญา คลังชํานาญ กลุ่มทัวไป
707 60181168 นางสาว ปริชมน รัตตศิริ กลุ่มทัวไป
708 60182295 นางสาว ปริญญาภรณ์ ป้องจันทร์ กลุ่มทัวไป
709 60181473 นาย ปริญญาวัฒน์ ผลวงษ์ กลุ่มทัวไป
710 60181524 นางสาว ปริณดา หมีปาน กลุ่มทัวไป
711 60180116 นางสาว ปริมเปรม พรหมคลัง กลุ่มทัวไป
712 60181096 นางสาว ปรีชญา แตงสาขา กลุ่มทัวไป
713 60180009 นาย ปรีชา ทรงลอด กลุ่มทัวไป
714 60182400 นางสาว ปรียา สัจจเดว์ กลุ่มทัวไป
715 60182418 นางสาว ปรียาดา กล ้ าแข็ง กลุ่มทัวไป
716 60181619 นาย ปลายกวี ลีประโคน กลุ่มทัวไป
717 60180902 นาย ปวร อัครเอกจิตต์ กลุ่มทัวไป
718 60181029 นาย ปวริศ สวรรค์ภัณฑากร กลุ่มทัวไป
719 60181888 นาย ปวเรศ พีธรากร กลุ่มทัวไป
720 60180842 นางสาว ปวิตรา วิรเศรษฐ์ กลุ่มทัวไป
721 60180168 นางสาว ปวีณ์นุช ธรรมาจารุศ ิล กลุ่มทัวไป
722 60181621 นางสาว ปวีณา ไชยายงค์ กลุ่มทัวไป
723 60180227 นางสาว ปัณฑารีย์ ชัยศุภวณิชย์ กลุ่มทัวไป
724 60181311 นางสาว ปัณฑิฏา พิมพ์สวัสดิ กลุ่มทัวไป
725 60181912 นาย ปัณณทัต น ้อยศรี กลุ่มทัวไป
726 60181540 นาย ปัณณวัฒน์ ปลิดทุกข์ภัย กลุ่มทัวไป
727 60182299 นาย ปัณณวัฒน์ พรประศาสน์สุข กลุ่มทัวไป
728 60182063 นางสาว ปัถยานี ฉิมงาม กลุ่มทัวไป
729 60182478 นางสาว ปัทมา ศรีเดช กลุ่มทัวไป
730 60180703 นางสาว ปาณัสม์ ตาพะขาว กลุ่มทัวไป
731 60180072 นางสาว ปาณิสรา เจียกโคกกรวด กลุ่มทัวไป
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732 60180871 นางสาว ปานวาด อินธิศักดิ กลุ่มทัวไป
733 60181119 นางสาว ปาริตา จิรเจษฎา กลุ่มทัวไป
734 60180380 นาย ปารินทร์ ต.ศรีวงษ์ กลุ่มทัวไป
735 60180028 นาย ปารินทร์ สมคําศรี กลุ่มทัวไป
736 60181784 นางสาว ปารียาวรรณ ป้อมจักรศิลป์ กลุ่มทัวไป
737 60181187 นาย ปิติพงษ์ วรามิตร กลุ่มทัวไป
738 60180226 นาย ปิติภาคย์ อาสนานิ กลุ่มทัวไป
739 60182110 นาย ปิติภูมิ เสงียมกิตติกุล กลุ่มทัวไป
740 60180675 นางสาว ปิยชนก จันทร์หอม กลุ่มทัวไป
741 60182451 นางสาว ปิยธิดา กําเนิดสิงห์ กลุ่มทัวไป
742 60180421 นางสาว ปิยธิดา ธนาทรพินิจศักดิ กลุ่มทัวไป
743 60181789 นางสาว ปิยธิดา พรหมทา กลุ่มทัวไป
744 60181377 นางสาว ปิยธิดา พลสิงห์ กลุ่มทัวไป
745 60180011 นาย ปิยพันธ์ สถาน กลุ่มทัวไป
746 60182045 นางสาว ปิยมณฑ์ วาศิฏฐิภาคย์ กลุ่มทัวไป
747 60182417 นางสาว ปิยะฉัตร ษมากรวิทิต กลุ่มทัวไป
748 60181317 นางสาว ปิยะฉัตร สุทธิ กลุ่มทัวไป
749 60180094 นางสาว ปิยะธิดา ทวีวงศ์แสงทอง กลุ่มทัวไป
750 60181835 นางสาว ปิยะธิดา บัวสระ กลุ่มทัวไป
751 60182366 นางสาว ปิยะธิดา เลียมอยู่ กลุ่มทัวไป
752 60180082 นางสาว ปิยะพรรณ ลือชัย กลุ่มทัวไป
753 60180604 นางสาว ปิยะรัตน์ สีตะสิทธิ กลุ่มทัวไป
754 60181446 นางสาว ปิยะโสภิชา นาคพงษ์ กลุ่มทัวไป
755 60182429 นางสาว ปุณยนุช เมฆพายัพ กลุ่มทัวไป
756 60182064 นางสาว ปุณยภา บุญนาจเสวี กลุ่มทัวไป
757 60181105 นาย ปุณยวัจน์ เทพภูธร กลุ่มทัวไป
758 60182195 นาย ปูรณ์ภพ กิจโรจน์สกุล กลุ่มทัวไป
759 60181083 นางสาว เปมิกา วงค์สอน กลุ่มทัวไป
760 60182201 นางสาว เปมิกา แสงวิจิตร กลุ่มทัวไป
761 60180392 นางสาว เปรมจิต ไพเราะ กลุ่มทัวไป
762 60182250 นางสาว เปรมฤดี ภูธาตุเพชร กลุ่มทัวไป
763 60181203 นางสาว ไปรยา อุ่นศิว ิไลย์ กลุ่มทัวไป
764 60180850 นางสาว ผาณิต ไชยประทุม กลุ่มทัวไป
765 60181305 นาย พงศกร ขุนพรหม กลุ่มทัวไป
766 60180735 นาย พงศ์ธร ปัตตะ กลุ่มทัวไป
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767 60182172 นาย พงศธร ตะนาวศรี กลุ่มทัวไป
768 60181020 นาย พงศธร เพริดพราว กลุ่มทัวไป
769 60180889 นาย พงศ์พีระ ยังเจริญ กลุ่มทัวไป
770 60181748 นาย พงษ์ศักดิ หาญเหียม กลุ่มทัวไป
771 60180012 นาย พชร ประสานจิตต์ กลุ่มทัวไป
772 60182129 นางสาว พชรกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร กลุ่มทัวไป
773 60181167 นาย พชรพณ สุภาทิพย์ กลุ่มทัวไป
774 60180244 นาย พชรพล สุขชาติ กลุ่มทัวไป
775 60181513 นาย พนาสันต์ เตชะนันท์ กลุ่มทัวไป
776 60181073 นางสาว พนิดา ประถมทอง กลุ่มทัวไป
777 60180819 นางสาว พภิสรา ใยบัว กลุ่มทัวไป
778 60181038 นาย พยัฆพล ลิมสกุล กลุ่มทัวไป
779 60180263 นางสาว พรกนก สุวรรณเกิด กลุ่มทัวไป
780 60181346 นางสาว พรชนก เอ่งฉ ้ วน กลุ่มทัวไป
781 60181315 นาย พรชัย รัตนพันธ์ กลุ่มทัวไป
782 60180918 นางสาว พรฏ กระสาทอง กลุ่มทัวไป
783 60180031 นางสาว พรธนิดา ษรจันทร์ กลุ่มทัวไป
784 60180887 นางสาว พรธิดา มูลบัวภา กลุ่มทัวไป
785 60182027 นางสาว พรนภัส โรจนกร กลุ่มทัวไป
786 60181192 นางสาว พรนภา คงดัน กลุ่มทัวไป
787 60182191 นางสาว พรนภา เยาวณี กลุ่มทัวไป
788 60182289 นางสาว พรนัชชา ปละวุฒิ กลุ่มทัวไป
789 60181026 นางสาว พรปวีณ์ เพชรแก ้ ว กลุ่มทัวไป
790 60181353 นางสาว พรพรรณ ชาลุน กลุ่มทัวไป
791 60180780 นางสาว พรพิสุทธิ น ้ อยพลี กลุ่มทัวไป
792 60181337 นางสาว พรไพลิน คนทัด กลุ่มทัวไป
793 60181145 นางสาว พรไพลิน จุลรัตน์ กลุ่มทัวไป
794 60181797 นางสาว พรรณกร กรรณิกา กลุ่มทัวไป
795 60182081 นางสาว พรรณภัค น ้อยเพ็ง กลุ่มทัวไป
796 60181300 นางสาว พรรณภัทร กิงเมือง กลุ่มทัวไป
797 60181935 นางสาว พรรณลิกา พลายลําทวน กลุ่มทัวไป
798 60180546 นางสาว พรรวินท์ คํานนท์ กลุ่มทัวไป
799 60181620 นาย พรรวินท์ ผาจันทร์ กลุ่มทัวไป
800 60181672 นาย พรรษา สุวรรณยศ กลุ่มทัวไป
801 60181905 นางสาว พรลภัส อดกลัน กลุ่มทัวไป
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802 60182480 นางสาว พรสวรรค์ ส ินปราณี กลุ่มทัวไป
803 60180118 นางสาว พรหมณี ผุยเจริญ กลุ่มทัวไป
804 60181023 นางสาว พรหมพร ชยุติจาตุพร กลุ่มทัวไป
805 60181062 นางสาว พรหมพร โพธิทิพย์ กลุ่มทัวไป
806 60182447 นางสาว พรหมภัสสร ขําวัฒน์รุ่งเรือง กลุ่มทัวไป
807 60182305 นางสาว พริสร กระแสสินธุ์ กลุ่มทัวไป
808 60182319 นางสาว พลอยแก ้ ว แสงผดุง กลุ่มทัวไป
809 60181553 นางสาว พลอยชนิดา เนียมจันทร์ กลุ่มทัวไป
810 60182238 นางสาว พลอยทิพย์ เวียงสมุทร กลุ่มทัวไป
811 60182457 นางสาว พลอยพญา ช่วยชู กลุ่มทัวไป
812 60182084 นางสาว พลอยไพลิน โลหะเลิศกิจ กลุ่มทัวไป
813 60181930 นางสาว พัชรพร ชูเกียรติ กลุ่มทัวไป
814 60181339 นางสาว พัชรมณี ปานเทพอินทร์ กลุ่มทัวไป
815 60180783 นางสาว พัชรมัย เทศวิเชียร กลุ่มทัวไป
816 60182071 นางสาว พัชราภรณ์ วังสัตตบงกช กลุ่มทัวไป
817 60182342 นางสาว พัชริดา โยวะราช กลุ่มทัวไป
818 60181417 นางสาว พัณณ์ชิตา โรจน์วัฒนดิลก กลุ่มทัวไป
819 60181508 นางสาว พัทธนันท์ ชาญณรงค์ กลุ่มทัวไป
820 60182460 นางสาว พัทธนันท์ พิมสาร กลุ่มทัวไป
821 60180189 นางสาว พัทธมน กฤตมโนรถ กลุ่มทัวไป
822 60181263 นาย พัทรดนย์ สุคนธ์ กลุ่มทัวไป
823 60180814 นางสาว พัสราพร ชูดวงเเก ้ ว กลุ่มทัวไป
824 60181521 นางสาว พาณี พราหมโณ กลุ่มทัวไป
825 60180388 นางสาว พาฝัน จันทร์เกษม กลุ่มทัวไป
826 60180625 นางสาว พิชชานันท์ จาตุรัตน์ทวีโชติ กลุ่มทัวไป
827 60180969 นางสาว พิชชาพร มูลแม กลุ่มทัวไป
828 60182260 นางสาว พิชชาภา สวัสดี กลุ่มทัวไป
829 60181176 นางสาว พิชชาภา สิริรัตนากุล กลุ่มทัวไป
830 60181655 นางสาว พิชญ์กวิน พุทธรักษา กลุ่มทัวไป
831 60180347 นางสาว พิชญ์ดา นพรัตน์ กลุ่มทัวไป
832 60180493 นางสาว พิชญ์ส ินี สารถ ้ อย กลุ่มทัวไป
833 60181099 นางสาว พิชญ์ส ินี เหลืองประเสริฐ กลุ่มทัวไป
834 60181746 นางสาว พิชญ์สุภา รูปหล่อ กลุ่มทัวไป
835 60181885 นางสาว พิชญา พรมสา กลุ่มทัวไป
836 60181975 นางสาว พิชญานิน ชูติพัฒนะ กลุ่มทัวไป
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837 60180359 นางสาว พิชญานิน นิลโสภา กลุ่มทัวไป
838 60181928 นางสาว พิชญาภรณ์ พูลรอด กลุ่มทัวไป
839 60182073 นางสาว พิชญาภา เพ็ญวิจิตร กลุ่มทัวไป
840 60181811 นางสาว พิชญาภา ภักดีพงษ์ กลุ่มทัวไป
841 60181785 นางสาว พิชญาภา ศิริเจริญกิจ กลุ่มทัวไป
842 60182455 นางสาว พิชยา คงสุวรรณ กลุ่มทัวไป
843 60182445 นางสาว พิชามญชุ ์ บัวหิรัญ กลุ่มทัวไป
844 60182235 นาย พิเชษฐ์ สวนโสกเชือก กลุ่มทัวไป
845 60180167 นาย พิฒน์ ชูจิตร กลุ่มทัวไป
846 60181323 นางสาว พิทยารัตน์ จุลทกาล กลุ่มทัวไป
847 60181579 นางสาว พิม คล ้ ายสาย กลุ่มทัวไป
848 60181566 นางสาว พิมชนิกา สีปานแก ้ ว กลุ่มทัวไป
849 60182100 นางสาว พิมประภา นาใจ กลุ่มทัวไป
850 60181138 นางสาว พิมพ์ชนก ชูแก ้ ว กลุ่มทัวไป
851 60181085 นางสาว พิมพ์นภัส วติวุฒิพงศ์ กลุ่มทัวไป
852 60180755 นางสาว พิมพ์นารา คําแก่น กลุ่มทัวไป
853 60182165 นางสาว พิมพ์นารา ชัยสิทธิส ินสุข กลุ่มทัวไป
854 60182426 นางสาว พิมพ์ปกิต ภมะราภา กลุ่มทัวไป
855 60180164 นางสาว พิมพ์พลอย พิมพ์กระโทก กลุ่มทัวไป
856 60180990 นางสาว พิมพ์ลภัส เปาะทอง กลุ่มทัวไป
857 60180038 นางสาว พิมพิศา โสภณมณี กลุ่มทัวไป
858 60182125 นางสาว พิมลพรรณ แสนนาม กลุ่มทัวไป
859 60180338 นางสาว พิรญาณ์ โสมมา กลุ่มทัวไป
860 60180740 นางสาว พิริยาพร กิตติโฆษน์ กลุ่มทัวไป
861 60182286 นาย พิศิษฐ์ บุญชัยยะ กลุ่มทัวไป
862 60181205 นาย พิษณุ โกเมนเอก กลุ่มทัวไป
863 60181146 นางสาว พิส ิษฐิยา ศรีอุดร กลุ่มทัวไป
864 60181408 นาย พีรกฤช กาศอุดม กลุ่มทัวไป
865 60181166 นาย พีรพัฒน์ พระภายไชย กลุ่มทัวไป
866 60182310 นาย พีรพัฒน์ ส ิงห์ทอง กลุ่มทัวไป
867 60180322 นางสาว พีรยา ก ้ อนทอง กลุ่มทัวไป
868 60181500 นางสาว พีรยา บุญธรรม กลุ่มทัวไป
869 60182043 นาย พีรวัส ศรีภิลา กลุ่มทัวไป
870 60180869 นางสาว พีระพร วิโคตร์ กลุ่มทัวไป
871 60181464 นางสาว พีระพรรณ คัมภิโร กลุ่มทัวไป
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872 60180881 นาย พีรัช ตัณนิติศุภวงษ์ กลุ่มทัวไป
873 60181554 นาย พุฒิภัทร ยางวัน กลุ่มทัวไป
874 60182472 นาย พุฒิเมธ เพียรธรรม กลุ่มทัวไป
875 60180320 นางสาว พุธิตา ดาราษฎร์ กลุ่มทัวไป
876 60181681 นางสาว เพชราภรณ์ สมบูรณ์ทรัพย์ กลุ่มทัวไป
877 60180409 นางสาว เพ็ญนภา คําภา กลุ่มทัวไป
878 60181581 นางสาว เพ็ญพักตร์ ใคร่ภูเขียว กลุ่มทัวไป
879 60180975 นางสาว เพ็ญพิช ปานหิรัญ กลุ่มทัวไป
880 60182285 นางสาว เพ็ญพิชชา จิตรเจริญวรกิจ กลุ่มทัวไป
881 60181295 นางสาว เพ็ญศิริ นิจประกิจ กลุ่มทัวไป
882 60181707 นางสาว แพรพลอย มหาผล กลุ่มทัวไป
883 60182038 นางสาว แพรพลอย สมภาค กลุ่มทัวไป
884 60182021 นางสาว แพรวพรรณารายณ์ ตู ้ โภค กลุ่มทัวไป
885 60182078 นางสาว แพรวา เสงียมศักดิ กลุ่มทัวไป
886 60181014 นางสาว แพรศุลี สุขป้อม กลุ่มทัวไป
887 60180301 นางสาว ฟ้าประทาน ดอกไม ้ กลุ่มทัวไป
888 60180173 นางสาว ภคจิรา ฉําเมืองปักษ์ กลุ่มทัวไป
889 60181936 นางสาว ภควดี พรหมแก ้ ว กลุ่มทัวไป
890 60182436 นางสาว ภควลัญญชน์ นันทิวัฒนะโชติ กลุ่มทัวไป
891 60181937 นาย ภควัชร ทองงาม กลุ่มทัวไป
892 60181376 นางสาว ภณิดา ศรีทอง กลุ่มทัวไป
893 60181131 นาย ภพธร อุทธังกร กลุ่มทัวไป
894 60181329 นางสาว ภรภัทร ถาวรเจริญ กลุ่มทัวไป
895 60182330 นางสาว ภวาณี ราชคํา กลุ่มทัวไป
896 60180339 นางสาว ภวิตรา วัฒนากลาง กลุ่มทัวไป
897 60181860 นางสาว ภัชธิณีย์ เริมรักสกุล กลุ่มทัวไป
898 60180240 นางสาว ภัณฑิรา คํามีภา กลุ่มทัวไป
899 60181945 นางสาว ภัณฑิรา รอดเนียม กลุ่มทัวไป
900 60181915 นางสาว ภัทธราวดี ศรีม่วง กลุ่มทัวไป
901 60180627 นางสาว ภัทมณ รัศมีแก ้ ว กลุ่มทัวไป
902 60180067 นางสาว ภัทรกร แป้นนาค กลุ่มทัวไป
903 60180299 นางสาว ภัทรธร ทิมเทียบ กลุ่มทัวไป
904 60180637 นางสาว ภัทรนนท์ ธนะจินดานนท์ กลุ่มทัวไป
905 60181183 นาย ภัทรพงศ์ นระราช กลุ่มทัวไป
906 60180854 นางสาว ภัทรภร ขวัญดี กลุ่มทัวไป
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907 60180770 นางสาว ภัทรรินทร์ธร บุญอ่อน กลุ่มทัวไป
908 60180314 นางสาว ภัทรลภา เหล็กแก ้ ว กลุ่มทัวไป
909 60181108 นางสาว ภัทรวดี พ ้ นภัย กลุ่มทัวไป
910 60181226 นางสาว ภัทรวรรณ จันทรวงษ์ กลุ่มทัวไป
911 60180987 นางสาว ภัทรวรินทร์ วัฒนานพรัตน์ กลุ่มทัวไป
912 60182354 นางสาว ภัทร์วลัญช์ เฮ ้ าประมงค์ กลุ่มทัวไป
913 60182221 นางสาว ภัทรสุดา ภักดี กลุ่มทัวไป
914 60181310 นางสาว ภัทรา กาญจนกังวาฬกุล กลุ่มทัวไป
915 60180963 นางสาว ภัทรานันท์ โพธิศรี กลุ่มทัวไป
916 60181639 นางสาว ภัทราพร สุขเลิศตระกูล กลุ่มทัวไป
917 60180677 นางสาว ภัทราภรณ์ แก ้ วใส กลุ่มทัวไป
918 60182034 นางสาว ภัทราภรณ์ เสน่หา กลุ่มทัวไป
919 60181182 นางสาว ภัทริยา ทองไชยะ กลุ่มทัวไป
920 60182387 นางสาว ภัสสราภา กลมแก ้ ว กลุ่มทัวไป
921 60181318 นาย ภาคภูมิ ว ิเศษสิงห์ กลุ่มทัวไป
922 60180743 นาย ภาคิน ทองศิริรัตน์ กลุ่มทัวไป
923 60182329 นาย ภาณุวิชญ์ พันธโชติ กลุ่มทัวไป
924 60180852 นาย ภาณุศักดิ ทองปรอน กลุ่มทัวไป
925 60182004 นาย ภานุวัฒน์ ภายสันใจ กลุ่มทัวไป
926 60180410 นางสาว ภาวนียา ภูนาวัง กลุ่มทัวไป
927 60181325 นางสาว ภาวรินทร์ อยู่สุข กลุ่มทัวไป
928 60180298 นางสาว ภาวิดา ด ้ วงแป้น กลุ่มทัวไป
929 60180758 นางสาว ภาวิดา วงษ์ว่องไว กลุ่มทัวไป
930 60180063 นาย ภีมพล สุวรรณโชติ กลุ่มทัวไป
931 60182496 นาย ภูช ิสส์ แถวพินิจ กลุ่มทัวไป
932 60182368 นาย ภูธเนศ จํารูญพงษ์ กลุ่มทัวไป
933 60181303 นาย ภูภิชย์ พิลึก กลุ่มทัวไป
934 60180230 นาย ภูมิ เหล่าสีนาท กลุ่มทัวไป
935 60182336 นาย ภูมินันท์ สมเสก กลุ่มทัวไป
936 60181399 นาย ภูมิพงศ์ สุโขทัย กลุ่มทัวไป
937 60181034 นาย ภูมิเพชร ทองทิพย์ กลุ่มทัวไป
938 60181387 นาย ภูมิภักดิ เอือราษฎร์ กลุ่มทัวไป
939 60181240 นางสาว ภูมิรพี ตุนาค กลุ่มทัวไป
940 60180929 นาย ภูริพฒน์ ศรีนิรัตน์ กลุ่มทัวไป
941 60181069 นาย ภูริภัทร คล ้ องช ้ าง กลุ่มทัวไป
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942 60180102 นาย ภูวเนศวร์ ขุนบรรเทา กลุ่มทัวไป
943 60181629 นาย ภูวสิษฐ์ ภูวว ิศาลพันธ์ กลุ่มทัวไป
944 60182303 นาย ภูษณุ ภูมา กลุ่มทัวไป
945 60181287 นางสาว มณฑกานต์ จตุรัส กลุ่มทัวไป
946 60180829 นางสาว มธุรินทิพย์ รุ่งกิจนุกูล กลุ่มทัวไป
947 60180022 นางสาว มนัญญา สัจจพงษ์ กลุ่มทัวไป
948 60181675 นางสาว มยุริญ ขจรจิตร กลุ่มทัวไป
949 60180608 นางสาว มลธิรา กองทรัพย์ กลุ่มทัวไป
950 60180840 นางสาว มัชฌิมา สิริธรังศรี กลุ่มทัวไป
951 60180468 นางสาว มัลลิกา พึงฉํา กลุ่มทัวไป
952 60180731 นางสาว มัลลิกา ศิริทองเกษตร กลุ่มทัวไป
953 60181307 นางสาว มาช์ตาชา สถิติรัต กลุ่มทัวไป
954 60180518 นางสาว มานิกา ไทยเสรีกุล กลุ่มทัวไป
955 60180122 นางสาว มานิตตา อ่อนวรรณะ กลุ่มทัวไป
956 60182237 นางสาว มาริษา ทรัพย์ส ิน กลุ่มทัวไป
957 60180673 นางสาว มินตรา บุญสาร กลุ่มทัวไป
958 60181071 นางสาว มินตรา สินอาษา กลุ่มทัวไป
959 60180644 นางสาว มินตราพร โพธิทอง กลุ่มทัวไป
960 60181093 นางสาว มิรันดา วิสุทธางกูร กลุ่มทัวไป
961 60181685 นางสาว มุกมณี เวษฎาพันธุ์ กลุ่มทัวไป
962 60181368 นางสาว มุทิตา เจ ้ ยทอง กลุ่มทัวไป
963 60182190 นางสาว เมทินี ภักดีรักษ์ กลุ่มทัวไป
964 60182452 นางสาว เมธาพร คลังแสง กลุ่มทัวไป
965 60180903 นางสาว เมธาพร ทองแท ้ กลุ่มทัวไป
966 60180598 นางสาว เมธาวี รอดเสม กลุ่มทัวไป
967 60182344 นางสาว เมธาวี เรืองกาญจนรัตน์ กลุ่มทัวไป
968 60182082 นางสาว เมธาวี เหลืองรุ่งรัส กลุ่มทัวไป
969 60181219 นาย เมธี หวังศุภรัตน์ กลุ่มทัวไป
970 60182133 นางสาว เมวดี อดทน กลุ่มทัวไป
971 60182101 นาย ไม ้ มงคล เจียมเจริญ กลุ่มทัวไป
972 60180386 นางสาว ยงวรี งามเกษม กลุ่มทัวไป
973 60180058 นางสาว ยศวดี กาญจนจิตต์ กลุ่มทัวไป
974 60181588 นาย ยุทธพงศ์ อิมเอิบ กลุ่มทัวไป
975 60180769 นาย ยุทธภูมิ นุชนนทรี กลุ่มทัวไป
976 60181249 นางสาว ยุพรัตน์ ขําเอนก กลุ่มทัวไป
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977 60180913 นางสาว ยุพา พาวะธิ กลุ่มทัวไป
978 60180086 นางสาว ยุรวีร์ ม่วงช่วง กลุ่มทัวไป
979 60181546 นางสาว ยูกิ ค ิมิทซึกะ กลุ่มทัวไป
980 60180778 นางสาว เยาวลักษณ์ นาสวน กลุ่มทัวไป
981 60181294 นางสาว โยทะกา ขอคํา กลุ่มทัวไป
982 60182164 นางสาว โยษิตา หนานเจียง กลุ่มทัวไป
983 60180025 นางสาว รชตธร บูชารัตนกุล กลุ่มทัวไป
984 60181694 นางสาว รชพร เทพกัญญาเมศร์ กลุ่มทัวไป
985 60180480 นางสาว รดารัตน์ โพสาราช กลุ่มทัวไป
986 60182266 นางสาว รติมา คําใส กลุ่มทัวไป
987 60180670 นางสาว รติมา บริบูรณ์วัฒน์ กลุ่มทัวไป
988 60181568 นางสาว รมิตา ขิมกระโทก กลุ่มทัวไป
989 60182066 นางสาว รวิกานต์ ตะคร ้ อ กลุ่มทัวไป
990 60181454 นางสาว รวินันท์ จันทศร กลุ่มทัวไป
991 60181486 นางสาว รวิสรา จิตรจักร กลุ่มทัวไป
992 60181228 นางสาว รศิตา คล ้ ายสุบรรณ กลุ่มทัวไป
993 60181177 นาย รัชชานนท์ กมลวัตราธิคุณ กลุ่มทัวไป
994 60180293 นางสาว รัชฎาพร ทองดีเลิศ กลุ่มทัวไป
995 60182360 นางสาว รัชฎาภรณ์ อินทร์นอก กลุ่มทัวไป
996 60182193 นางสาว รัชดาภรณ์ ศรีเพชร กลุ่มทัวไป
997 60180664 นางสาว รัชตา กมลสัลย์ กลุ่มทัวไป
998 60181061 นางสาว รัชนีกร ไพเมือง กลุ่มทัวไป
999 60180623 นางสาว รัชนีวรรณ เทียมหงษ์ กลุ่มทัวไป
1000 60181722 นาย รัชศักดิ คล่องแคล่ว กลุ่มทัวไป
1001 60181652 นาย รัฐกานต์ ชัยนนถี กลุ่มทัวไป
1002 60180795 นางสาว รัฐญาดา รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร กลุ่มทัวไป
1003 60182157 นาย รัฐนันท์ ไกรพนม กลุ่มทัวไป
1004 60180857 นาย รัฐนันท์ พานเมือง กลุ่มทัวไป
1005 60180737 นางสาว รัตติกาล ปินทอง กลุ่มทัวไป
1006 60181523 นางสาว รัตน์สุดา สุวรรณ กลุ่มทัวไป
1007 60180321 นางสาว รัตนากร ประทุมวงศ์ กลุ่มทัวไป
1008 60181357 นางสาว รัตนาพร ทวาศิริ กลุ่มทัวไป
1009 60181796 นางสาว รัตนาลัย โพธิพระยา กลุ่มทัวไป
1010 60181564 นางสาว รัตนาวี วงศ์จันทา กลุ่มทัวไป
1011 60181664 นางสาว รัศมี ทวีชัย กลุ่มทัวไป
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1012 60180936 นางสาว ราชาวดี ปริบาล กลุ่มทัวไป
1013 60181193 นางสาว รินรดา ศรีอุทิศ กลุ่มทัวไป
1014 60180957 นางสาว รุ่งไพลิน อธิกานนท์ กลุ่มทัวไป
1015 60180950 นางสาว รุจิรดา กลางหล ้ า กลุ่มทัวไป
1016 60181257 นางสาว เรณุกา ศรีหาคํา กลุ่มทัวไป
1017 60181152 นาย ฤทธิพร เอกบุรุษกุล กลุ่มทัวไป
1018 60182202 นางสาว ลดาวรรณ์ ขวัญชัย กลุ่มทัวไป
1019 60180458 นางสาว ลดาวรรณ์ สมบุญ กลุ่มทัวไป
1020 60181597 นางสาว ลภัสรดา เสนานุรักษ์ กลุ่มทัวไป
1021 60182404 นางสาว ลลิตา เวสสะภักดี กลุ่มทัวไป
1022 60182103 นางสาว ลักษณาพร นาคหนู กลุ่มทัวไป
1023 60180233 นาย วชิรว ิชญ์ นิมิตรพันธุ์ กลุ่มทัวไป
1024 60181505 นางสาว วชิราภรณ์ สมตัว กลุ่มทัวไป
1025 60180900 นางสาว วณิชชา วงศ์อุดร กลุ่มทัวไป
1026 60180224 นางสาว วณิชชากร ธรรมมนตรี กลุ่มทัวไป
1027 60181733 นางสาว วนภรณ์ เจียรพีรพงศ์ กลุ่มทัวไป
1028 60180370 นางสาว วนัชพร อ่อนสว่าง กลุ่มทัวไป
1029 60181218 นางสาว วนัสนันท์ กองฉลาด กลุ่มทัวไป
1030 60180195 นางสาว วนัสนันท์ ศิร ิมงคล กลุ่มทัวไป
1031 60181296 นางสาว วนาลี ใคลพิมาย กลุ่มทัวไป
1032 60180615 นางสาว วนิดา ทีฆะชาติ กลุ่มทัวไป
1033 60182044 นางสาว วนิสา เบ ้ าหล่อ กลุ่มทัวไป
1034 60182090 นาย วรกิจ ดวงสุวรรณ์ กลุ่มทัวไป
1035 60181585 นางสาว วรดา ตรุวรรณ กลุ่มทัวไป
1036 60181265 นางสาว วรดา แท่งทอง กลุ่มทัวไป
1037 60181848 นางสาว วรพรรณ วัฒนกุลจรัส กลุ่มทัวไป
1038 60182422 นาย วรพัฒน์ วังคะฮาต กลุ่มทัวไป
1039 60181324 นางสาว วรรณวิไล จ่ายเจริญ กลุ่มทัวไป
1040 60180209 นาย วรรณสิทธิ พุทธวรคุณ กลุ่มทัวไป
1041 60181834 นางสาว วรรษมน ซือตรง กลุ่มทัวไป
1042 60181677 นางสาว วรวรรณ โพธิศรี กลุ่มทัวไป
1043 60180601 นาย วรวิทย์ อ่อนน่วม กลุ่มทัวไป
1044 60180956 นางสาว วรัชยา จงคล ้ ายกลาง กลุ่มทัวไป
1045 60182490 นางสาว วรัชยา จันทวรินทร์ กลุ่มทัวไป
1046 60182515 นางสาว วรัญญา ปัญญายงค์ กลุ่มทัวไป
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1047 60180925 นางสาว วรัญญา ฤทธิฤาชัย กลุ่มทัวไป
1048 60181033 นางสาว วรัญญา หนูนาค กลุ่มทัวไป
1049 60182068 นางสาว วรัญญา อินทจักร์ กลุ่มทัวไป
1050 60182087 นางสาว วรัฏฐิญา เหง ้ าวิชัย กลุ่มทัวไป
1051 60180524 นางสาว วรัมพร นาทองลาย กลุ่มทัวไป
1052 60181025 นางสาว วรางคณา ขลังวิเชียร กลุ่มทัวไป
1053 60180432 นางสาว วรางคณา ยะนาวงค์ กลุ่มทัวไป
1054 60181157 นางสาว วรางคณา วัฒนกุลไพศาล กลุ่มทัวไป
1055 60181584 นางสาว วราลี โตตามเกียรติ กลุ่มทัวไป
1056 60181686 นางสาว วริชราพร คลีกร กลุ่มทัวไป
1057 60181517 นางสาว วรินทร บรรจง กลุ่มทัวไป
1058 60182181 นางสาว วรินทร แย ้ มมาก กลุ่มทัวไป
1059 60180982 นางสาว วริยา โสภิตภักดีพงษ์ กลุ่มทัวไป
1060 60182501 นางสาว วริยา อังกิติตระกูล กลุ่มทัวไป
1061 60180146 นางสาว วริศรา พบลาภ กลุ่มทัวไป
1062 60180506 นางสาว วริศรา ศรีเตชะ กลุ่มทัวไป
1063 60181135 นางสาว วริศรา สุรัตตะเศรณี กลุ่มทัวไป
1064 60182380 นางสาว วริษฐา ศรีวะอุไร กลุ่มทัวไป
1065 60180822 นางสาว วริษา นามโพธิชัย กลุ่มทัวไป
1066 60181533 นางสาว วลัญชาภรณ์ ฟองมณี กลุ่มทัวไป
1067 60180766 นางสาว วสุนันท์ ศรสําราญ กลุ่มทัวไป
1068 60182131 นาย วัชรยุทธ ทองพิทักษ์ กลุ่มทัวไป
1069 60181066 นาย วัชรเวช สุขอยู่ กลุ่มทัวไป
1070 60181690 นาย วัชระพงษ์ วงศ์สวัสดิ กลุ่มทัวไป
1071 60181252 นาย วัชริศ วุฒิรณฤทธิ กลุ่มทัวไป
1072 60182340 นางสาว วัชรีภรณ์ เขียวโป กลุ่มทัวไป
1073 60182247 นาย วัฒนา อุดมพร กลุ่มทัวไป
1074 60180156 นางสาว วัฒนาภิรมย์ ขันแข็ง กลุ่มทัวไป
1075 60180002 นางสาว วันนิสา จักษุทิพย์ กลุ่มทัวไป
1076 60180128 นางสาว วันวิสา ชิณวงค์ กลุ่มทัวไป
1077 60181006 นางสาว วันวิสาข์ เนืองประถม กลุ่มทัวไป
1078 60182312 นาย วัศพล รณที กลุ่มทัวไป
1079 60181604 นางสาว วาฐิยา อาจศรี กลุ่มทัวไป
1080 60180243 นางสาว วาทินี พึงตําบล กลุ่มทัวไป
1081 60180364 นาย วานนท์ ไชยสงค์ กลุ่มทัวไป
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1082 60181392 นาย วายุ บุปผามาศ กลุ่มทัวไป
1083 60181934 นางสาว วิจิตรา โขมศิริ กลุ่มทัวไป
1084 60182450 นางสาว วิชยา วุฒิเป๊ก กลุ่มทัวไป
1085 60181095 นาย วิช ิรพล จันดา กลุ่มทัวไป
1086 60180873 นางสาว วิชุดา วันสุทธะ กลุ่มทัวไป
1087 60182184 นางสาว วิชุดาพร ศรีคล ้ าย กลุ่มทัวไป
1088 60182014 นาย วิทยา จันทะวงศ์ กลุ่มทัวไป
1089 60180030 นางสาว วิภาดา ขวัญติง กลุ่มทัวไป
1090 60181626 นางสาว วิภาดา วินทะไชย กลุ่มทัวไป
1091 60180495 นางสาว วิภาพร กันทา กลุ่มทัวไป
1092 60180682 นางสาว วิภาวัส ก ้ องกฤดากร กลุ่มทัวไป
1093 60182037 นางสาว วิภาศินี โสภิณ กลุ่มทัวไป
1094 60181133 นางสาว วิรินดา บัวพร กลุ่มทัวไป
1095 60182316 นางสาว วิลัยลักษณ์ มารมย์ กลุ่มทัวไป
1096 60180096 นางสาว วิลาวัลย์ สอนราษ กลุ่มทัวไป
1097 60180825 นางสาว วิลาสินี กาญจนะ กลุ่มทัวไป
1098 60180953 นางสาว วิลาสินี อุ่นสมัย กลุ่มทัวไป
1099 60181638 นางสาว วิลาสิรินทร์ โพธิภักดี กลุ่มทัวไป
1100 60180317 นางสาว วิไลวรรณ ปล ้ องพุดซา กลุ่มทัวไป
1101 60181697 นางสาว วิวรรธณี คุณมี กลุ่มทัวไป
1102 60181213 นางสาว วิศรุฏา นันทัยเกือกูล กลุ่มทัวไป
1103 60181980 นาย วิศรุต พริงเพราะ กลุ่มทัวไป
1104 60181946 นาย วิศรุต สุราช กลุ่มทัวไป
1105 60181451 นาย วิศาล วราเอกศิริ กลุ่มทัวไป
1106 60180948 นาย วิษณุ เคหาไสย กลุ่มทัวไป
1107 60181997 นางสาว วีรนันท์ เคียงวงศ์ กลุ่มทัวไป
1108 60180928 นางสาว วีรนันท์ เลาหเธียรประธาน กลุ่มทัวไป
1109 60181340 นาย วีรภัทร เผด็จศึก กลุ่มทัวไป
1110 60180032 นาย วีรภัทร เลืองลือ กลุ่มทัวไป
1111 60180142 นางสาว วีรวรรณ ระเบียบดี กลุ่มทัวไป
1112 60180481 นางสาว ศตพร วงศ์ษาพาน กลุ่มทัวไป
1113 60181961 นาย ศตววรษ เพ็ชรดิษฐ์ กลุ่มทัวไป
1114 60182407 นางสาว ศยามล พลแสน กลุ่มทัวไป
1115 60180561 นาย ศรวิพัฒน์ อินต๊ะมูล กลุ่มทัวไป
1116 60180933 นางสาว ศรสวรรค์ สอนศิริ กลุ่มทัวไป
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1117 60182317 นาย ศรัณย์ ภูมิวัชรพล กลุ่มทัวไป
1118 60180400 นางสาว ศรัณย์พร โชติธีรทัต กลุ่มทัวไป
1119 60180162 นางสาว ศรัณยา วณิชโยบล กลุ่มทัวไป
1120 60181342 นางสาว ศราพร สุขประเสริฐ กลุ่มทัวไป
1121 60181913 นางสาว ศรารัตน์ นาคดี กลุ่มทัวไป
1122 60182291 นางสาว ศริญญา แน่นอุดร กลุ่มทัวไป
1123 60181241 นางสาว ศรุติญา บวรภัทร์ภูนาถ กลุ่มทัวไป
1124 60180193 นางสาว ศศธร ธรรมธร กลุ่มทัวไป
1125 60181481 นางสาว ศศธร วงษ์ชืน กลุ่มทัวไป
1126 60180188 นางสาว ศศิธร พรหมดวงดี กลุ่มทัวไป
1127 60180986 นางสาว ศศิธร สมนึก กลุ่มทัวไป
1128 60181040 นางสาว ศศินา สิมพงษ์ กลุ่มทัวไป
1129 60180630 นางสาว ศศิประภา บุญส่ง กลุ่มทัวไป
1130 60180510 นางสาว ศศิประภา ตะวัน กลุ่มทัวไป
1131 60180418 นางสาว ศศิว ิมล จันทร์ศรีวงศ์ กลุ่มทัวไป
1132 60182213 นางสาว ศศิว ิมล จันทร์สนิทศรี กลุ่มทัวไป
1133 60180980 นางสาว ศศิว ิมล นาคทอง กลุ่มทัวไป
1134 60180155 นางสาว ศศิว ิมล สีแสด กลุ่มทัวไป
1135 60181316 นางสาว ศิญานันท์ ตั งว ิกรัย กลุ่มทัวไป
1136 60180951 นางสาว ศิรดา พันธฤทธิ กลุ่มทัวไป
1137 60180593 นางสาว ศิรประภา หงษ์ชัยภูมิ กลุ่มทัวไป
1138 60181618 นางสาว ศิริกมล อินธิบาล กลุ่มทัวไป
1139 60180720 นางสาว ศิริกัญญา จําปาดิบ กลุ่มทัวไป
1140 60181724 นางสาว ศิริกานต์ สาพิมาน กลุ่มทัวไป
1141 60180639 นางสาว ศิริญรัตน์ เหลาพรม กลุ่มทัวไป
1142 60181127 นาย ศิริพงษ์ เจริญชนม์ กลุ่มทัวไป
1143 60181289 นางสาว ศิริรัชต์ กันทริกา กลุ่มทัวไป
1144 60182074 นางสาว ศิริลักษณ์ คําไล ้ กลุ่มทัวไป
1145 60182199 นางสาว ศิริลักษณ์ โนนทะวงษ์ กลุ่มทัวไป
1146 60180893 นางสาว ศิริวรรณ พิลาตัน กลุ่มทัวไป
1147 60181948 นาย ศิริศักดิ ยนต์ชัย กลุ่มทัวไป
1148 60181901 นาย ศิลา รามัญอุดม กลุ่มทัวไป
1149 60182386 นาย ศิวกร ชืนศิริ กลุ่มทัวไป
1150 60181436 นาย ศิวกรณ์ กรรณิการ์ กลุ่มทัวไป
1151 60181306 นางสาว ศิวนาถ แพ่งพันธ์ กลุ่มทัวไป
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1152 60180798 นาย ศิวภัทร มูสโกภาส กลุ่มทัวไป
1153 60180713 นางสาว ศิวานุช วิเศษดี กลุ่มทัวไป
1154 60180538 นางสาว ศิว ิมล เทียงแท ้ กลุ่มทัวไป
1155 60181019 นาย ศิษฏิเวช เบ็ญจขันธ์ กลุ่มทัวไป
1156 60181593 นาย ศุภกฤษ หยวกฉิมพลี กลุ่มทัวไป
1157 60181828 นาย ศุภกานต์ ศุภชัยภิญโญ กลุ่มทัวไป
1158 60182522 นาย ศุภชัย งามขํา กลุ่มทัวไป
1159 60181576 นาย ศุภโชค วงศ์ไพเสริฐ กลุ่มทัวไป
1160 60182254 นาย ศุภณัฐ สุรารักษ์ กลุ่มทัวไป
1161 60180756 นาย ศุภณัฐ หวังรักษ์ กลุ่มทัวไป
1162 60181267 นางสาว ศุภนิดา สมานทอง กลุ่มทัวไป
1163 60180151 นางสาว ศุภนิดา สุวรรณกูฏ กลุ่มทัวไป
1164 60180312 นางสาว ศุภพรรณ มีพันธุ์ กลุ่มทัวไป
1165 60180643 นางสาว ศุภวรรณ ทองเมือง กลุ่มทัวไป
1166 60181864 นาย ศุภวัชร์ อรัญสาร กลุ่มทัวไป
1167 60181286 นางสาว ศุภวาร กาบบัวเหลือง กลุ่มทัวไป
1168 60180738 นาย ศุภวิชญ์ เนืองจํานงค์ กลุ่มทัวไป
1169 60181378 นางสาว ศุภาพิชญ์ พิมพการ กลุ่มทัวไป
1170 60180895 นางสาว ศุภาพิชญ์ มธุรส กลุ่มทัวไป
1171 60181116 นางสาว ศุภิสรา สารศรี กลุ่มทัวไป
1172 60180961 นาย เศรษฐ์ ขานอยู่ กลุ่มทัวไป
1173 60182396 นางสาว สกุลรัตน์ บุญคํามูล กลุ่มทัวไป
1174 60182268 นางสาว สติมา กุลสุจริตทรัพย์ กลุ่มทัวไป
1175 60180635 นางสาว สไบเงิน สมสวย กลุ่มทัวไป
1176 60180772 นางสาว สมิดา พฤกษ์กันทรากร กลุ่มทัวไป
1177 60181947 นางสาว สมิตานัน สงวนศิลป์ กลุ่มทัวไป
1178 60181004 นางสาว สรวงสุดา พุทโมกข์ กลุ่มทัวไป
1179 60180451 นาย สรสิช ลีวัชรารุ่งเจริญ กลุ่มทัวไป
1180 60182397 นางสาว สรัญญา ดวงตะวัน กลุ่มทัวไป
1181 60182275 นางสาว สรัลพร อินทร์นอก กลุ่มทัวไป
1182 60180402 นาย สร ้ างคุณ ศรีตระกูลชัย กลุ่มทัวไป
1183 60182028 นางสาว สราลี เสือคง กลุ่มทัวไป
1184 60181981 นางสาว สราลี อาชวสุนทรากุล กลุ่มทัวไป
1185 60182118 นาย สราวุธ วงษ์สง่า กลุ่มทัวไป
1186 60181857 นางสาว สริตา จิวน๊อต กลุ่มทัวไป
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1187 60182136 นางสาว สริตา ยงประพัฒน์ กลุ่มทัวไป
1188 60180853 นางสาว สรีวรรณ สุริวงค์ กลุ่มทัวไป
1189 60181823 นางสาว สลิล โกศลพิเนต กลุ่มทัวไป
1190 60181405 นาย สหภพ อรุณไกร กลุ่มทัวไป
1191 60181927 นาย สหรัฐ สมโภชน์ กลุ่มทัวไป
1192 60181609 นาย สหรัฐ สมุติรัมย์ กลุ่มทัวไป
1193 60181731 นาย สัณห์ พงษ์เจตสุพรรณ กลุ่มทัวไป
1194 60182346 นางสาว สัณห์จุฑา ฤทธิมาศ กลุ่มทัวไป
1195 60182003 นาย สันติภาพ พูลสวัสดิ กลุ่มทัวไป
1196 60182318 นางสาว สาธิตา สกุณา กลุ่มทัวไป
1197 60182420 นางสาว สาธินี สังข์วรรณะ กลุ่มทัวไป
1198 60181878 นางสาว สาธิยา สุขอินทร์ กลุ่มทัวไป
1199 60180830 นางสาว สายธาร อินทร์อยู๋ กลุ่มทัวไป
1200 60181669 นาย สาริน หมันเรียน กลุ่มทัวไป
1201 60182095 นางสาว สาลินี ศรีบุญ กลุ่มทัวไป
1202 60181968 นางสาว สาวิตรี พิมเสน กลุ่มทัวไป
1203 60180183 นางสาว สิตางถ์ อุ่นเบ ้ า กลุ่มทัวไป
1204 60180459 นาย สิทธิกร อัคษร กลุ่มทัวไป
1205 60181480 นาย สิทธิเดช วงษานิล กลุ่มทัวไป
1206 60182219 นาย สิทธินนท์ โชติรัตนเดชเดโช กลุ่มทัวไป
1207 60181217 นาย สิทธิศักดิ พิมณวัน กลุ่มทัวไป
1208 60180945 นาย สิรภพ หินตะ กลุ่มทัวไป
1209 60180387 นาย สิรว ิชญ์ เทพสูตร กลุ่มทัวไป
1210 60180405 นางสาว สิราวรรณ โถชาลี กลุ่มทัวไป
1211 60180642 นางสาว สิริชฎา เข็มนาจิตร์ กลุ่มทัวไป
1212 60181871 นางสาว สิริณัฐ ขวัญซ ้ าย กลุ่มทัวไป
1213 60182143 นางสาว สิรินภา บุญประเสริฐ กลุ่มทัวไป
1214 60182256 นางสาว สิรินยา ภูกระบิล กลุ่มทัวไป
1215 60180552 นางสาว สิรินันท์ มหายศนันท์ กลุ่มทัวไป
1216 60180351 นางสาว สิริยากร เพ็งกระจ่าง กลุ่มทัวไป
1217 60182227 นางสาว สิริรัตน์ จึงตระกูลพานิชย์ กลุ่มทัวไป
1218 60181438 นางสาว สิริว ิมล สุมน กลุ่มทัวไป
1219 60181122 นางสาว สิรี แจ่มสุวรรณ กลุ่มทัวไป
1220 60181529 นางสาว สิโรธร พรมแดน กลุ่มทัวไป
1221 60180649 นางสาว สีลาวดี หมอดี กลุ่มทัวไป
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1222 60180401 นางสาว สุกฤตยา เลิศวิมลลักษณ์ กลุ่มทัวไป
1223 60182248 นางสาว สุกฤตา พุกสุ ่น กลุ่มทัวไป
1224 60181115 นาย สุกฤษฎิ ทองดียิง กลุ่มทัวไป
1225 60182341 นางสาว สุกาญจนา สู ่เสน กลุ่มทัวไป
1226 60181649 นางสาว สุกุลยา สุทาชัย กลุ่มทัวไป
1227 60180066 นางสาว สุขะวัฑ ปัญญาสมบัติ กลุ่มทัวไป
1228 60180551 นางสาว สุขุมาล ดายดัสกร กลุ่มทัวไป
1229 60181124 นางสาว สุจิรา ดอกไม ้ พุ่ม กลุ่มทัวไป
1230 60180685 นางสาว สุชญา มามี กลุ่มทัวไป
1231 60182091 นางสาว สุชนิตา สิริพรหมภัทร กลุ่มทัวไป
1232 60181993 นางสาว สุชัญญา สถิตย์อยู่ กลุ่มทัวไป
1233 60182056 นางสาว สุชาดา ทับปุตา กลุ่มทัวไป
1234 60180910 นางสาว สุชานัน จันทร์นคร กลุ่มทัวไป
1235 60182425 นางสาว สุดา ปาดจักร กลุ่มทัวไป
1236 60181582 นางสาว สุดารัตน์ ขุนประเสริฐ กลุ่มทัวไป
1237 60182009 นางสาว สุดารัตน์ จันทะเทพ กลุ่มทัวไป
1238 60181373 นางสาว สุดารัตน์ มีศ ิลป์ กลุ่มทัวไป
1239 60181858 นาย สุทธวีร์ ฉัตรพัฒนศิริ กลุ่มทัวไป
1240 60180490 นาย สุทธิชาย ชมเพ็ญ กลุ่มทัวไป
1241 60180253 นางสาว สุทธิฌา วิเศษแก ้ ว กลุ่มทัวไป
1242 60182020 นางสาว สุทธิดา กลินหอม กลุ่มทัวไป
1243 60181700 นางสาว สุทธิดา ศรีพิทักษ์ กลุ่มทัวไป
1244 60181684 นางสาว สุทธิดา สืบวงศ์ กลุ่มทัวไป
1245 60180517 นางสาว สุทธิภา รวยบุญส่ง กลุ่มทัวไป
1246 60181326 นางสาว สุธาดา จูวัฒนสําราญกุล กลุ่มทัวไป
1247 60182399 นางสาว สุธาสินี ต ้ นวงศ์ กลุ่มทัวไป
1248 60180199 นางสาว สุธาสินี เทียบพิมพ์ กลุ่มทัวไป
1249 60181570 นางสาว สุธิดา บุญสุข กลุ่มทัวไป
1250 60180411 นางสาว สุธิดา พลีดี กลุ่มทัวไป
1251 60182022 นางสาว สุธิดา วีระศิริ กลุ่มทัวไป
1252 60182270 นางสาว สุธิภรณ์ คําสิทธิ กลุ่มทัวไป
1253 60181612 นางสาว สุธิมา โคตรศิลา กลุ่มทัวไป
1254 60180813 นางสาว สุธิรัตน์ บุญบงการ กลุ่มทัวไป
1255 60182036 นางสาว สุนิตา ชูประดิษฐ กลุ่มทัวไป
1256 60182000 นางสาว สุนิตา ปาวะรีย์ กลุ่มทัวไป
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1257 60181170 นางสาว สุนิษา จันทร์ส่อง กลุ่มทัวไป
1258 60181125 นางสาว สุประวีณ์ ช่างเกวียน กลุ่มทัวไป
1259 60182226 นางสาว สุประวีณ์ ประเสริฐสุข กลุ่มทัวไป
1260 60181251 นางสาว สุปราณี สอดศรี กลุ่มทัวไป
1261 60180476 นางสาว สุพนิต คงทองสังข์ กลุ่มทัวไป
1262 60181277 นางสาว สุพรรณิกา ศรีสุวรรณ กลุ่มทัวไป
1263 60181457 นางสาว สุพรรณี สืบเหล่างิว กลุ่มทัวไป
1264 60182269 นางสาว สุพรรษา วงค์อามาตย์ กลุ่มทัวไป
1265 60182251 นางสาว สุพรรษา อินทะสิทธิ กลุ่มทัวไป
1266 60182298 นางสาว สุพัตรา โคคร กลุ่มทัวไป
1267 60181730 นางสาว สุพัตรา นิลบุตร กลุ่มทัวไป
1268 60182008 นางสาว สุพัทธ์ธีรา จิตติ กลุ่มทัวไป
1269 60182062 นางสาว สุพัสสา ชืนใจ กลุ่มทัวไป
1270 60181384 นางสาว สุพิชชา นะที กลุ่มทัวไป
1271 60181734 นางสาว สุพิชฌาย์ ภาสว่าง กลุ่มทัวไป
1272 60180062 นางสาว สุพิชญา เจียพัฒนพงศ์ กลุ่มทัวไป
1273 60181623 นางสาว สุพิชญา บรรพต กลุ่มทัวไป
1274 60182448 นางสาว สุพิชญา ลออเงิน กลุ่มทัวไป
1275 60180408 นางสาว สุพิศตรา สารทอง กลุ่มทัวไป
1276 60181708 นางสาว สุภชา ไชโย กลุ่มทัวไป
1277 60181728 นาย สุภนัย จันทวงศ์ กลุ่มทัวไป
1278 60181992 นางสาว สุภัชชา ศรีวงษ์รักษ์ กลุ่มทัวไป
1279 60180112 นางสาว สุภัสสรา พิกําพล กลุ่มทัวไป
1280 60182033 นางสาว สุภากานต์ นาคทองอินทร์ กลุ่มทัวไป
1281 60181159 นางสาว สุภาพร เจริญยิง กลุ่มทัวไป
1282 60180302 นางสาว สุภาพรรณ คชประภา กลุ่มทัวไป
1283 60180949 นางสาว สุภาภรณ์ ตีระวัฒนานนท์ กลุ่มทัวไป
1284 60182264 นางสาว สุภาภรณ์ พรพงษ์ กลุ่มทัวไป
1285 60182361 นางสาว สุภาวดี เจริญไส กลุ่มทัวไป
1286 60182144 นางสาว สุภาวดี ชัยมงคล กลุ่มทัวไป
1287 60180143 นางสาว สุมินตรา หลานวงษ์ กลุ่มทัวไป
1288 60181163 นาย สุรเชษฐ์ ส ิทธิไกรวงษ์ กลุ่มทัวไป
1289 60181198 นางสาว สุรดา ประสงค์สุข กลุ่มทัวไป
1290 60182174 นางสาว สุรภา จันทร์หยวก กลุ่มทัวไป
1291 60181299 นาย สุรเสกข์ ตันเส ้ ง กลุ่มทัวไป
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1292 60181016 นางสาว สุรางคนา พูลสมบัติ กลุ่มทัวไป
1293 60182458 นางสาว สุรางค์พิมล ประสารเสือ กลุ่มทัวไป
1294 60180655 นางสาว สุริตา เรืองพริม กลุ่มทัวไป
1295 60182309 นางสาว สุริว ิภา กุณาศล กลุ่มทัวไป
1296 60182424 นางสาว สุรีพร หูประโคน กลุ่มทัวไป
1297 60182161 นางสาว สุวนันท์ กอบัว กลุ่มทัวไป
1298 60181909 นางสาว สุวภัทร กาชาติ กลุ่มทัวไป
1299 60180166 นางสาว สุวัจณี ศรีจันทร์ กลุ่มทัวไป
1300 60182116 นางสาว สุวัจนา รัตนเสนา กลุ่มทัวไป
1301 60181886 นางสาว สุว ิดา โอสถานนท์ กลุ่มทัวไป
1302 60180373 นางสาว สุว ิมล บานแย ้ ม กลุ่มทัวไป
1303 60180150 นาย เสฎฐวุฒิ ชารีวัน กลุ่มทัวไป
1304 60181092 นาย เสฏฐวิทศ์ จิระสกุลไทย กลุ่มทัวไป
1305 60180294 นางสาว เสาวลักษณ์ กนกแก ้ ว กลุ่มทัวไป
1306 60182170 นางสาว เสาวลักษณ์ แก ้ วนก กลุ่มทัวไป
1307 60182196 นางสาว โสพิศชนก สมเหนือ กลุ่มทัวไป
1308 60181414 นาย โสภณ สุรฤทธิธํารง กลุ่มทัวไป
1309 60180859 นางสาว หทัยกาญจน์ นรภาร กลุ่มทัวไป
1310 60180115 นางสาว หทัยชนก ทองยา กลุ่มทัวไป
1311 60181933 นางสาว หทัยรัตน์ เนินโพธิ กลุ่มทัวไป
1312 60180127 นางสาว หทัยรัตน์ วงษา กลุ่มทัวไป
1313 60180899 นางสาว หนึงฤทัย ทิพย์ตําแย กลุ่มทัวไป
1314 60181802 นาย หริวงศ์ ไชยเจริญ กลุ่มทัวไป
1315 60181907 นาย หาญวโรตม์ ยมรัตน์ กลุ่มทัวไป
1316 60182471 นางสาว ฬุจิฬา ฝ่ายเดช กลุ่มทัวไป
1317 60182108 นางสาว อคิราภ์ ยอดละคร กลุ่มทัวไป
1318 60180996 นาย อโณทัย สุขล ้ อม กลุ่มทัวไป
1319 60180174 นางสาว อติกานต์ เบญจธรรมจันที กลุ่มทัวไป
1320 60181347 นางสาว อติรัตน์ คําตานิตย์ กลุ่มทัวไป
1321 60181229 นางสาว อเทตยา หมุนอุดม กลุ่มทัวไป
1322 60180343 นาย อธิศ ชมบุญ กลุ่มทัวไป
1323 60182119 นาย อธิษฐ์ ลอยลิว กลุ่มทัวไป
1324 60180021 นางสาว อนัญลักษณ์ ทองเหลือง กลุ่มทัวไป
1325 60182233 นางสาว อนันทวรรณ สินสูงเนิน กลุ่มทัวไป
1326 60180884 นาย อนุกูล เกตุนาค กลุ่มทัวไป
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1327 60180065 นางสาว อนุตราภา ขะพินิจ กลุ่มทัวไป
1328 60182072 นางสาว อนุรดี ฐานวิเศษ กลุ่มทัวไป
1329 60182499 นาย อนุวรรตน์ กามรัมย์ กลุ่มทัวไป
1330 60181491 นางสาว อโนมา บัวงาม กลุ่มทัวไป
1331 60180305 นางสาว อภิชญา จุลขันธ์ กลุ่มทัวไป
1332 60181795 นางสาว อภิชญา นาคจิตรการ กลุ่มทัวไป
1333 60182132 นางสาว อภิชญา พิมพ์นําคํา กลุ่มทัวไป
1334 60181123 นางสาว อภิชญา อัศวแสงพิทักษ์ กลุ่มทัวไป
1335 60180152 นาย อภิชัยธวัช ประชานันท์ กลุ่มทัวไป
1336 60181490 นางสาว อภิญญา ดิษฐ์เนืองปล ้ อง กลุ่มทัวไป
1337 60181692 นางสาว อภิญญา นิลคูหา กลุ่มทัวไป
1338 60181000 นางสาว อภิญญา มาจุฬา กลุ่มทัวไป
1339 60180368 นางสาว อภิเบญญา สุนทรเลขา กลุ่มทัวไป
1340 60180282 นางสาว อภิรดา พจนา กลุ่มทัวไป
1341 60182405 นางสาว อภิรดี ฝูงใหญ่ กลุ่มทัวไป
1342 60181363 นาย อภิรักษ์ ศรีอ ิสาณ กลุ่มทัวไป
1343 60181902 นางสาว อภิลาภา ชินพงศ์พาณิชย์ กลุ่มทัวไป
1344 60181431 นาย อภิวัฒน์ นวจองพันธ์ กลุ่มทัวไป
1345 60181255 นาย อภิวัฒน์ ม่วงประเสริฐ กลุ่มทัวไป
1346 60182098 นาย อภิเศก ฝังสระ กลุ่มทัวไป
1347 60182156 นางสาว อภิสรา เมืองทอง กลุ่มทัวไป
1348 60180429 นางสาว อภิสรา เวชบุตร กลุ่มทัวไป
1349 60181640 นาย อภิส ิทธิ ฉายแม ้ น กลุ่มทัวไป
1350 60180172 นาย อภิส ิทธิ อวยชัย กลุ่มทัวไป
1351 60182474 นางสาว อมรประภา นงนุช กลุ่มทัวไป
1352 60182169 นางสาว อมรรัตน์ เอียมปาน กลุ่มทัวไป
1353 60182246 นางสาว อมราพร องคสิงห์ กลุ่มทัวไป
1354 60180165 นางสาว อมิตญา จันทวงษ์ กลุ่มทัวไป
1355 60180366 นางสาว อรชร พาหะนิชย์ กลุ่มทัวไป
1356 60181800 นางสาว อรชร สังสัพพันธ์ กลุ่มทัวไป
1357 60180191 นางสาว อรญา วณิชโยบล กลุ่มทัวไป
1358 60181179 นางสาว อรณัฏฐ์ หวยสูงเนิน กลุ่มทัวไป
1359 60181281 นางสาว อรณิชา เชิดชูพงศ์ลํา กลุ่มทัวไป
1360 60180198 นางสาว อรณิชา ปรีจิตต์ กลุ่มทัวไป
1361 60181515 นางสาว อรปรียา กิจพฤกษ์ กลุ่มทัวไป
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1362 60182293 นางสาว อรปรียา อิฐไธสง กลุ่มทัวไป
1363 60180679 นางสาว อรพรรณ พรหมสอาด กลุ่มทัวไป
1364 60180477 นางสาว อรพรรณ พูลทอง กลุ่มทัวไป
1365 60181985 นางสาว อรพิชญ์ สารเก่ง กลุ่มทัวไป
1366 60181512 นางสาว อรวรรยา พงศ์สวัสดิ กลุ่มทัวไป
1367 60181321 นางสาว อรวรา ยะดอนใจ กลุ่มทัวไป
1368 60180527 นางสาว อรอนงค์ มงกุฎ กลุ่มทัวไป
1369 60180007 นางสาว อรอุมา แจ่มฟ้า กลุ่มทัวไป
1370 60180794 นางสาว อรอุมา ชุณหชัชวาลกุล กลุ่มทัวไป
1371 60180425 นางสาว อรัญญา สุพานิช กลุ่มทัวไป
1372 60182280 นางสาว อริศรา คําภา กลุ่มทัวไป
1373 60180634 นางสาว อริศรา รัตนาคะ กลุ่มทัวไป
1374 60180204 นางสาว อริสรา จิตคุ ้ ม กลุ่มทัวไป
1375 60180310 นางสาว อริสรา บุญวิเศษ กลุ่มทัวไป
1376 60182454 นางสาว อริสา ทิพย์อนันต์สกุล กลุ่มทัวไป
1377 60180515 นางสาว อรุณนา คํานวดี กลุ่มทัวไป
1378 60180695 นางสาว อรุณรัตน์ พะวงษ์ กลุ่มทัวไป
1379 60180221 นางสาว อักษราภรณ์ พรมทอง กลุ่มทัวไป
1380 60182149 นางสาว อังคณา รุ่งเรืองใจ กลุ่มทัวไป
1381 60182391 นางสาว อัจจิมา คงมะกลํา กลุ่มทัวไป
1382 60181440 นางสาว อัจฉรา กรรณาลา กลุ่มทัวไป
1383 60181375 นางสาว อัจฉรา นาทัน กลุ่มทัวไป
1384 60180161 นางสาว อัจฉรา หล่าอุดม กลุ่มทัวไป
1385 60182124 นางสาว อัจฉรานันท์ กวางอุเสน กลุ่มทัวไป
1386 60181104 นางสาว อัจฉราพรร แย ้ มธณัตถ์ฐิต ิ กลุ่มทัวไป
1387 60180296 นางสาว อัจฉราวรรณ์ รัตนศักดิ กลุ่มทัวไป
1388 60181760 นางสาว อัจฉรียา สายสมคุณ กลุ่มทัวไป
1389 60181696 นางสาว อัญกาญจน์ สง่าผาสุข กลุ่มทัวไป
1390 60181011 นางสาว อัญชลีพร กระจ่างกิจชมชิด กลุ่มทัวไป
1391 60182203 นางสาว อัญชิษฐา มะลิฉํา กลุ่มทัวไป
1392 60181184 นางสาว อัญชิษฐา รอดขวัญ กลุ่มทัวไป
1393 60180696 นางสาว อัญชิสา เล็กสรรเสริญ กลุ่มทัวไป
1394 60181140 นาย อัฐศดินทร์ วรเมธากรณ์ กลุ่มทัวไป
1395 60180797 นางสาว อัณณ์เนกษ์ สมศิริวัฒนา กลุ่มทัวไป
1396 60182096 นางสาว อันดามัน มังคัง กลุ่มทัวไป
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1397 60180579 นางสาว อันธิฌา เอมโกษา กลุ่มทัวไป
1398 60180186 นาย อัศนี รัตนวิมลชัย กลุ่มทัวไป
1399 60180328 นาย อาคเนย์ พิเศษพงษา กลุ่มทัวไป
1400 60180158 นางสาว อาจริยา ศักดิสุวรรณ์ กลุ่มทัวไป
1401 60180099 นางสาว อานาปานุส วงศ์กระพันธ์ กลุ่มทัวไป
1402 60180153 นาย อานุภาพ อยู่เชือ กลุ่มทัวไป
1403 60181077 นางสาว อาภัสสร ภูวพานิช กลุ่มทัวไป
1404 60181786 นางสาว อาภาพัชร ศิริไกรวัฒนาวงศ์ กลุ่มทัวไป
1405 60182315 นางสาว อาภาสิริ พิศเพ็ง กลุ่มทัวไป
1406 60181683 นางสาว อารยา ลีศรีสุข กลุ่มทัวไป
1407 60180905 นางสาว อารยา เอียมละออ กลุ่มทัวไป
1408 60181991 นางสาว อารียา กุลโท กลุ่มทัวไป
1409 60181845 นาย อิทธิพล ยืนยง กลุ่มทัวไป
1410 60182356 นาย อินทัข คล่องสังสอน กลุ่มทัวไป
1411 60180121 นาย อิศรพงษ์ ปิงเมืองแก ้ ว กลุ่มทัวไป
1412 60181967 นางสาว อิษญนันทน์ วงศ์เชียงศรี กลุ่มทัวไป
1413 60182326 นางสาว อิษยา หล่อจิตรสอาด กลุ่มทัวไป
1414 60180663 นาย อุกฤษฏ์ บุญรัตน์ กลุ่มทัวไป
1415 60181661 นาย อุกฤษฏ์ ระวังพรมราช กลุ่มทัวไป
1416 60182228 นางสาว อุทุมพร บุตรกตัญ ู กลุ่มทัวไป
1417 60182349 นางสาว อุมาพร สุปัน กลุ่มทัวไป
1418 60180932 นางสาว อุมาภรณ์ จันทรประทักษ์ กลุ่มทัวไป
1419 60181448 นาย เอกราช นารีจันทร์ กลุ่มทัวไป
1420 60182442 นางสาว เอมมิลา โงนมณี กลุ่มทัวไป
1421 60180779 นางสาว เอมิกา หมอยาดี กลุ่มทัวไป
1422 60182025 นางสาว เอราวัณ ศรีจันทร์ กลุ่มทัวไป
1423 60180211 นาย เอือภูมิ ชีวรุ่งเรืองกุล กลุ่มทัวไป
1424 60180742 นางสาว ไอรินลดา บางศิริ กลุ่มทัวไป
1425 60180407 นางสาว ไอลดา โคตุลามา กลุ่มทัวไป
1426 60182249 นาย กฤษฏ์ ชอบเจริญ บุตรเกษตรกรผู ้ เลียงปศุสัตว์

1427 60182365 นาย กษิต ลายวิเศษกุล บุตรเกษตรกรผู ้ เลียงปศุสัตว์

1428 60180145 นาย กาญจน์ กาญจนพฤฒิพงศ์ บุตรเกษตรกรผู ้ เลียงปศุสัตว์

1429 60180369 นาย กิตตินันท์ อัครนิธิยานนท์ บุตรเกษตรกรผู ้ เลียงปศุสัตว์

1430 60180512 นางสาว คชาภรณ์ อุดมรัตนชัยกุล บุตรเกษตรกรผู ้ เลียงปศุสัตว์

1431 60182441 นางสาว จีรภิญญา เหลืองทองวัฒนา บุตรเกษตรกรผู ้ เลียงปศุสัตว์
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1432 60182465 นางสาว ณัฐริยา เคนสีแก ้ ว บุตรเกษตรกรผู ้ เลียงปศุสัตว์

1433 60182223 นางสาว นนทวรรณ เทียรประมุข บุตรเกษตรกรผู ้ เลียงปศุสัตว์

1434 60181005 นางสาว ประภัสสรา กัณฑิศักดิ บุตรเกษตรกรผู ้ เลียงปศุสัตว์

1435 60180333 นางสาว พิชญาอร งาหัตถี บุตรเกษตรกรผู ้ เลียงปศุสัตว์

1436 60181351 นาย พีระศิษฐ์ รองจะโปะ บุตรเกษตรกรผู ้ เลียงปศุสัตว์

1437 60182048 นาย ภัทรวิชญ์ เกียรติถนอมกุล บุตรเกษตรกรผู ้ เลียงปศุสัตว์

1438 60182345 นาย ภานุ ลาภมี บุตรเกษตรกรผู ้ เลียงปศุสัตว์

1439 60180217 นางสาว วรรณพร เรียบร ้ อย บุตรเกษตรกรผู ้ เลียงปศุสัตว์

1440 60181081 นางสาว ศศิธร สุพะตะ บุตรเกษตรกรผู ้ เลียงปศุสัตว์

1441 60181971 นาย สิรภพ เชาว์วันกลาง บุตรเกษตรกรผู ้ เลียงปศุสัตว์

1442 60181470 นางสาว หทัยพัจน์ ตั งธรรมาทัศน์ บุตรเกษตรกรผู ้ เลียงปศุสัตว์

1443 60182002 นางสาว ฉัตรลัดดา ศรีซองเชษฐ์ บุตรผู ้ ประกอบการวิชาชีพฯ 

1444 60182421 นางสาว โชติวรรณ บุญโพธิ บุตรผู ้ ประกอบการวิชาชีพฯ 

1445 60182185 นางสาว ณัฏฐอนันต์ บูชาพัฒน์ บุตรผู ้ ประกอบการวิชาชีพฯ 

1446 60181680 นาย ณัฐภัทร สรรเพชุดาญาณ บุตรผู ้ ประกอบการวิชาชีพฯ 

1447 60181900 นางสาว ณิชารีย์ ชาญสิกขกร บุตรผู ้ ประกอบการวิชาชีพฯ 

1448 60181111 นางสาว ธนวรรณ อุปสัย บุตรผู ้ ประกอบการวิชาชีพฯ 

1449 60180483 นางสาว นลินรัตน์ แสงจันทร์ บุตรผู ้ ประกอบการวิชาชีพฯ 

1450 60181106 นาย ปณต ชินวานิชย์เจริญ บุตรผู ้ ประกอบการวิชาชีพฯ 

1451 60181514 นางสาว ปราญชลี จันทร์ทรง บุตรผู ้ ประกอบการวิชาชีพฯ 

1452 60182102 นางสาว ปารีณา ภูมิฐาน บุตรผู ้ ประกอบการวิชาชีพฯ 

1453 60181393 นาย วัศพล ชูเกียรติวัฒนา บุตรผู ้ ประกอบการวิชาชีพฯ 

1454 60181631 นางสาว สาธินี ธีวีระปัญญา บุตรผู ้ ประกอบการวิชาชีพฯ 

1455 60181698 นาย วีรว ิทย์ ประเสริฐสังข์ บุตรผู ้ ประกอบการทีเกียวข ้ องกับวิชาชีพฯ

1456 60180708 นาย ศรัณภูมิ นาแก ้ ว บุตรผู ้ ประกอบการทีเกียวข ้ องกับวิชาชีพฯ

1457 60181665 นาย สรวิชญ์ สมิเปรม บุตรผู ้ ประกอบการทีเกียวข ้ องกับวิชาชีพฯ

1458 60181557 นาย ภัทรกัณฑ์ รุ่งอุทัย บุตรผู ้ ให ้ การสนับสนุนฯ

1459 60180946 นางสาว วรินทร วรรณศรี บุตรผู ้ ให ้ การสนับสนุนฯ

1460 60181732 นาย คธาวุฒิ สุระมรรคา ผู ้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

1461 60181330 นางสาว ชนิกานต์ อุณหนันท์ ผู ้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

1462 60182304 นางสาว ณัฏฐณิชา พัฒนประสิทธิ ผู ้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

1463 60182323 นาย ทวีวุธ ริยะบุตร ผู ้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

1464 60181779 นาย ธนัช เครือวงค์ ผู ้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

1465 60182401 นางสาว เนตรนภา เสนจันตะ ผู ้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

1466 60181441 นางสาว ปรียาพร เครือชารี ผู ้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
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1467 60181488 นางสาว ปาจาญา ธราวรรัฐ ผู ้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

1468 60181986 นางสาว สุอรพินท์ แสวงสุนทะริ ผู ้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
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