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ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับหนึ�งเหรียญทอง) 

แถวที� 1 1 นาย กานต์นภัส     ขุนลา                                                                                                                                          

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ�ง) 

2 นางสาว เพ็ญนิภา     ประจงรัมย์

3 นางสาว ภัทราพร     จําแนกวุฒิ

4 นางสาว กชกนก    สกุลบุญมา

5 นางสาว กมลชนก    คล้ายพิมพ์

6 นาย พีระศิน    ไชยศร 

7 นางสาว วิไลพร     สังวร

8 นาย วิศิษฎ์    พูนสุข

9 นางสาว ศศิประภา     หุ่นสะดี

10 นางสาว อนุสรา     สุขสุคนธ์

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)

11 นางสาว พานทอง     พุดช่อ

12 นาย ภูวนาท     เรืองฤทธิ�

13 นางสาว ศศิธร     ศิริศักดิ� 

14 นาย ชัยวัฒน์     สุวรรณดิถีรถนา

15 นาย เทพธีร์     จันทอง

16 นาย ธนวัฒน์     พัฒนโชติ 

17 นาย นิธิปพัทธ์     สาระรัตน์ 

18 นางสาว นิลวรรณ     หมวดเพ็ง

19 นางสาว ปริญญา     ตีชายรัมย์

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส

เบิกบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ดังมีรายนามต่อไปนี�
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แถวที� 1 20 นางสาว มณี     แหนบทอง 

21 นางสาว วรรณิภา     อรุณโณ

22 นางสาว วิภาวรรณ     ชื�นสร้อย 

23 นางสาว วิมลรัตน์     คําจันทร์

24 นาย สมคิด     บุญวิเศษ

25 นาย สุทิน     ปิ�นทอง

26 นางสาว อนิตา     คาลเวอร์ท

27 นางสาว อรุณี     สวายแมว

28 นาย อิทธิชัย     กัณหา

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

29 นางสาว กชวรรณ     พึ�งทอง 

30 นางสาว กมลวรรณ     พงศ์วัฒนากร

31 นาง กรรณิการ์     มุกดา

32 นาย กฤษฎ์ธนภัทร     เขื�อนเป๊ก

33 นางสาว กฤษณา     นันทวงศ์

34 นางสาว กัญฑกาญจน์     มานบ

35 นาย กายสิทธิ�     มะลิงาม 

36 นาย กําธร     เพ็งสระเกษ

37 นางสาว เกศศิริ     วงค์ไชย

38 นางสาว เกศินี     มังกร

39 นาย โกวิทย์     แช่มสวัสดิ�

40 นางสาว ขวัญสุดา      พรมพิลา 

41 นางสาว คมนภา      โตงาม

42 นางสาว จริยา     บาระเฮ็ม

43 นาย จักร์กฤษณ์     ประพฤติดีพร้อม

44 นางสาว จันจิรา     ปิติประภาคุณ

45 นางสาว จันทมณี     ประเสริฐ 
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46 นางสาว จันทร์จิรา     ชาติมนตรี 

47 นางสาว จํานง     ส่งศรี

48 นาย จิตรกร     จันทร์สุข 

49 นางสาว จิรภา     ชูคํา

50 นางสาว จิราพร     คําสอน
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แถวที� 2 ลําดับที�

51 นางสาว จีญาพัชญ์     แก้มทอง

52 นางสาว จีรวรรณ     ครึ�งธิ

53 นาย จีระศักดิ�     สุขเสริฐ  

54 นางสาว จุฬาวรรณ     ภูคําวงค์ 

55 นางสาว เจนจิรา     ผลคํา 

56 นางสาว ฉัตรแก้ว     ลมูลภักตร์

57 นาย ฉัตรชัย     ศรีมันตะ

58 นางสาว ชญาภา     ปกป้อง

59 นางสาว ชฎาพร     ศิลวัลย์

60 นางสาว ชไมพร     กันยาสน

61 นางสาว ชลธิชา     บุญหว่าน

62 นางสาว ชลธิชา     ภิญโญสุข

63 นางสาว ชลธิชา     อุฤทธิ�

64 นางสาว ช่อทิพย์     คล้ายเส้ง  

65 นาย ชาตรี     พร้อมเพรียง 

66 นางสาว ซออีดา     ลีแมงยะ

67 นางสาว ซาอีดะห์     มูซอ

68 นางสาว ฐาปนี     บัวทอง

69 นางสาว ฐิติกา     พลพิจิตร์

70 นางสาว ฐิติธิดา     ดีล้วน

71 นางสาว ฐิติมา     ชายทวีป 

72 นาย ณัฐณรงค์     มงคลพร

73 นาย ณัฐติพจน์     ฐานะวัฒนา

74 นางสาว ณัฐนรี     อิ�มเทศ 

75 นางสาว ณัฐนันท์     ประภาทรงสิทธิ� 
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76 นาย ณัฐพงศ์     รัตนมณี 

77 นาย ณัฐพงษ์     ยอมจันทึก 

78 นางสาว ณาถวัล     สร้างนา  

79 นาย ดวง     สุคนธมาลย์

80 นางสาว ดวงใจ     พิมพ์สมาน

81 นางสาว ดาริกา เมืองทอง 

82 นางสาว ดาริกา     อักษร

83 นาง ดุสิดา     สุทธินุ่น

84 นางสาว ตติยา     เจริญสุข

85 นาย ทวิพัท     อาจวิชัย 

86 นาย ทศพร     ปั�นสิน

87 นาย ทศพล     พิบูลย์ 

88 นางสาว ทัศนีย์     จันเต 

89 นาง ทิติยา     พรมทา 

90 นางสาว ทิพยวรรณ     ทองยอด

91 นางสาว ทิพยาภรณ์     สุนา 

92 นาง เที�ยงใจ     ดิษฐประสพ 

93 นางสาว ธนพร     เพชรเขาทอง

94 นางสาว ธนพร     อินทวงษ์

95 นางสาว ธนัฐฐา     จรเปลี�ยว

96 นาย ธนากรณ์     ทองคํา

97 ว่าที�ร้อยตรีธนาธันญ์     โรจน์ชยพัฒนา

98 นาย ธรรมพร     กิจวาท

99 นางสาว ธรัญญาวดี     ศรีทิพย์ 

100 ว่าที�ร้อยตรีธวัชชัย     ฤทธิรงค์ 
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แถวที� 3 ลําดับที�

101 นางสาว ธัญญรัตน์     สมจิตต์

102 นางสาว ธันยพร     ศรีเมือง 

103 นางสาว ธิติมา     พรหมพิชัย

104 นางสาว ธิยาพร     สรรพสมบูรณ์

105 นาย ธีรวัตร     งามศักดิ�

106 นาย ธีรวุฒิ     หุตานุกูล

107 นาย ธีรศักดิ�     สาททอง

108 นาย นพดล     นิกูลรัมย์

109 นางสาว นภาพร     วันกรม 

110 นางสาว นฤมล     บ่นหา

111 นางสาว นอรีฮา     สีนํานุง

112 นางสาว นันทยา     เกกินะ 

113 นางสาว นันทิดา     เทียนอร่าม

114 นางสาว นันทิวา     ราชภักดี  

115 นางสาว นัยนา     ศรีชนะ

116 นางสาว นัยเรส     ฤทธิ�แจ่ม  

117 นางสาว นาราภัทร     รวมวงค์

118 นางสาว นํ�าฝน     เหล่าทา

119 นางสาว นิจษรา     อินหมัน

120 นางสาว นิซัยนัฟ     วาโมง 

121 นาง นิตย์     ทิมย้ายงาม

122 นางสาว นิตยา     สุระพันธ์

123 นางสาว นินูรอาซีลา     สาและ 

124 นางสาว นุจรี     ประกอบดี

125 ว่าที�ร้อยตรีหญิงเนตรชนก     ช่วงอรุณ
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126 นางสาว เนตรนภา     สุวรรณ์

127 นางสาว บุญ     มาทอง 

128 นางสาว บุญฑริก     วงค์วรรณ

129 นางสาว บุหงา     อุบลหอม 

130 นางสาว เบ็ญจวรรณ     สินณรงค์

131 นางสาว ปฏิมาพร     คําพุก

132 นาย ประพันธ์     เชื�อทะเล

133 นาง ประพีพันธ์     ยิ�งกัลยา

134 นางสาว ประภาศรี     พลายระหาร

135 นาย ประวิทย์     พันธ์ศรี

136 นางสาว ปริณดา     ด่วนเดิน 

137 นางสาว ปริยาภรณ์     คงพิพัฒน์

138 นางสาว ปารวีย์     คงมี

139 นางสาว ปิยะนัฐ     ธานี

140 นางสาว ปิยะนุช     ชํานาญกิจ  

141 นางสาว ปิยะนุช     พรมดอนกลอย

142 นางสาว เปมิกา     โชติทองชัย

143 นางสาว ผกากาญจน์     หอกิ�ง

144 นางสาว ผกามาศ     มะโนภัย

145 นาย พงษ์พัฒน์     กุลวงศ์ 

146 นางสาว พรทิพย์     แสงสินธ์ 

147 นางสาว พรนภา     ซึ�งรัมย์

148 นางสาว พรพิมล     เจริญศิลป์ 

149 นางสาว พรพิมล     ทุมทอง

150 นางสาว พลอยศิรินทร์     วงค์จรณบูรณ์
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แถวที� 4 ลําดับที�

151 นางสาว พัชราภรณ์     บุญยืน

152 นางสาว พัชราวรรณ     รัตนทองดี

153 นางสาว พัชรี     เนินงาม

154 นางสาว พัทธ์ธีรา     เพชรหิรัญพงศ์

155 นางสาว พาดีละห์     สาและ

156 นางสาว พิชญวดี     สุดหล้า  

157 นางสาว พิชญา     ทวีกัลป์  

158 นางสาว พิชญาภา     โปสันเทียะ

159 นางสาว พิมพิไล     ภิริยากุล

160 นางสาว พิมลวรรณ     คูหา

161 นางสาว พิไลลักษณ์     โม่งปราณีต 

162 นางสาว เพ็ญนภา     เรือนเย็น

163 นางสาว แพรวพรรณ     สมพงษ์

164 นางสาว ภัชราพร     จรรยา

165 นางสาว ภัทรธิรา     หมายสุข 

166 นาย ภาณุเดช     สําราญวงศ์ 

167 นางสาว มณีรัตน์     ประเสริฐผล 

168 นางสาว มณีรัตน์     สายอะทะ

169 นางสาว ยลดา     ญาสกล 

170 นางสาว ยารอ     เปาะจิ  

171 นางสาว ยุพา     ดวงดี 

172 นาง ยุพาพรรณ     วชิรวัฒนากาญจน์

173 นางสาว ยุวดี     แก้วเกิด 

174 นางสาว เยาวนิตย์     สุขประผล  

175 นางสาว รอซือเมาะห์     กานิ
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176 นางสาว รักษิณา     วรรณวิภูษิต   

177 นางสาว รังสิญา     พังจันตา

178 นางสาว รัชฎา     จุตะโน

179 นางสาว รัชฎาวรรณ     ลัดดา   

180 นางสาว รัชฏาภรณ์     คงคํา

181 นางสาว รัฐติกร     กล้าหาญ

182 นางสาว รัตนาภรณ์     สร้อยสูงเนิน

183 นางสาว รัตนาภรณ์     อ่อนศรี 

184 นางสาว รัศมี     ทองโสภา 

185 นางสาว รุ่งฤดี     มะณี

186 นางสาว รุจิราพร     อนันตผล

187 นางสาว รูดียา     มิง

188 นางสาว โรสริน     ดือเร๊ะ 

189 นางสาว ฤทัยวรรณ     วงษ์คําภา 

190 นางสาว ลลิตา     ภู่มูล

191 นางสาว ลักษมี     จันทร์เทพ

192 นางสาว วนิดา     สุปัตติ

193 นางสาว วรรณนิศา     สังข์ตะคุ

194 นาง วราภรณ์     น้อยอํ�า

195 นางสาว วริศรา     สุชัยราช

196 นาย วัชรชัย     บุรัสการ  

197 นางสาว วัชรา     ดีเจริญ 

198 นางสาว วัชรากร     มหามิตร

199 นางสาว วัชราพร     กล้าหาญ

200 นางสาว วันดี     หอมทรัพย์
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แถวที� 5 ลําดับที�

201 นางสาว วันวิสาข์     รักษาควร

202 นางสาว วาสนา     กระจ่างจิต

203 นาย วิทยา     อาญาเมือง

204 นางสาว วิธิตา     เกตุมา 

205 นางสาว วิพาพร     แร่นพิมาย

206 นางสาว วิภาวรรณ     คําประภา

207 นางสาว วิมลรัตน์     กว้างลา 

208 นางสาว ศศิธร     ศรีวรสาร 

209 นาง ศศิพงศ์     หาสอดส่อง 

210 นางสาว ศศิพร     มีมานะ

211 นาย ศานิต     ทองเรือง

212 นางสาว ศิรประภา     ตองอ่อน 

213 นางสาว ศิริพร     ล่อดงบัง

214 นางสาว ศิริรัตน์     คํามา

215 นางสาว ศิริรัตน์     อมรินทร์รัตน์ 

216 นางสาว ศิริวรรณ     เทินสะเกษ  

217 นางสาว ศิริวรรณ     พบวงษา  

218 นาย ศิริวุฒิ     แก้วน้อย 

219 นาย ศิวกร     น้อยเขียว

220 นางสาว ศิวพร     น่วมโต 

221 นางสาว ศุภนิดา     แสงนาโก

222 นางสาว สกุลทรัพย์     หันทยุง

223 นางสาว ส่งศรี     สมุทรวชิรวงษ์

224 นาย สนธยา     ขวัญกิจสมบัติ

225 นางสาว สมใจ     มโหฬาร
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226 นาง สมนึก     จุ้ยมิน 

227 นางสาว สมฤดี     คุ้มฤทธิ� 

228 นางสาว สมฤดี     บุตรพรม

229 นาย สมศักดิ�     ปู่เมือง

230 นาย สะเหรบ     หกราโชติ

231 นาย สามารถ     สายแก้ว

232 นางสาว สายวรินทร์     หมั�นบํารุง   

233 นางสาว สาลินี     ศรีพรหม  

234 นาย สิริดิฐมน     เติมภักดี 

235 นางสาว สิรินพร    เหล่าเพชรสกุลชัย

236 นางสาว สิริลักษณ์    ชูเชื�อ

237 นางสาว สุกัญญา    แก้วจันดา  

238 นางสาว สุกัญญา     แก้วพิลา

239 นางสาว สุกัญญา     สกุลเดช

240 นางสาว สุกัญญา     หนูสาย 

241 นางสาว สุชาดา     มูหะหมัด  

242 นางสาว สุฑาทิพย์     สินสงขลา

243 นางสาว สุฑารัตน์     วิเศษพานิช  

244 นางสาว สุดารัตน์     ฉันมิตร

245 นางสาว สุนัจจนันท์     นุมาศ

246 นางสาว สุนันทา     งามขํา

247 นางสาว สุนันทา     แซ่ลี  

248 นางสาว สุนิษา     หลานวงษ์ 

249 นางสาว สุนิสา     เจริญณรงค์ 

250 นางสาว สุนีย์พร     วรรณฤมล 
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แถวที� 6 ลําดับที�

251 นางสาว สุปราณี     แก้วลาย

252 นางสาว สุปราณี     ซ่านะ

253 นางสาว สุปาณี     ค้อนทอง

254 นางสาว สุพรรณี     เปลี�ยนทองดี  

255 นางสาว สุพรรษา     นบวงศ์กูล 

256 นางสาว สุพัตรา     เทพโฆษา

257 นางสาว สุพัตรา     เบ็ญมาศ  

258 นางสาว สุพัตรา     พันทอง  

259 นาย สุภเวช     เพชรประภาวดี  

260 นางสาว สุภาพร     ท่องพนาศรี  

261 นางสาว สุภาพร     สายสุด 

262 นางสาว เสาวลักษณ์     เลขาโชค 

263 นางสาว โสรญา     เตียงงา 

264 นางสาว หนูไกร     นามวงษา 

265 นางสาว อนุสรา     สมอาษา 

266 นาย อฟานดี     คาเดร์ลอเด็ง  

267 นางสาว อภิชญา     สิงหาทุม

268 นาย อภิชาติ     ศรีชื�น 

269 นางสาว อภิญญา     คามภีรภาพพันธ์  

270 นางสาว อภิญญา     ธรรมดา 

271 นางสาว อภินันท์     ศรีบุตร  

272 นางสาว อมราวดี     ศิริโชติ 

273 นางสาว อรจิรา     บุญเต็ม  

274 นางสาว อรทัย     ใหญ่หนองเขียด 

275 นาย อรรถนนท์     เลิศดํารงศิริ 
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276 นางสาว อรฤดี     ทองนพคุณ 

277 นางสาว อรอนงค์     จันทร์ชื�น  

278 นางสาว อรอุมา     กันยาบัญดิษฐ์ 

279 นางสาว อรัญญา     จันทร์ขาว

280 นาง อรัญญา     บังใบ

281 นางสาว อริษา     สอนกลาง

282 นางสาว อรุณวดี     สายพรม 

283 นางสาว อลิษา     บุญธรรม

284 นางสาว อังสุมาลิน     แสนสุข

285 นางสาว อาซียะ     เจ๊ะอาแซ

286 นางสาว อาอีซะห์     หะยียูโซะ 

287 นางสาว อุมาพร     พูลเอียด

288 นางสาว อุไรรัตน์     ปีกสันเทียะ

289 นางสาว อุลัยวรรณ     ไชยฮะนิจ

290 นางสาว เอื�อมพร     สุภาพ

291 นางสาว ฮาลีเมาะ     สารีมาแซ     

292 นางสาว กมลนัทธ์     ชัยสิทธิ� 

293 นางสาว นิภาพรรณ     ศรีคง 

294 นางสาว เพ็ญวดี     พิมพ์พิเศษ 

295 นางสาว รัตนา     ว่องไว 

296 นาย วิศวนารถ     ตรีสุขี 

297 นางสาว สิริรมย์     ศิริภูเขียว 

298 ว่าที�ร้อยตรีหญิงอริศรา     คําอ้น 

299 นางสาว กรรณิการ์     โต๊ะมุดบํารุง  

300 นาย กิตตินนท์     หมอก็เป็น 
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แถวที� 7 ลําดับที�

301 นางสาว เขียมรพี     พิเศษกุญชร 

302 นาย คณธัช     ศรีสวัสดิ� 

303 นางสาว จีรวรรณ     บุญทา 

304 นางสาว จุไรรัตน์     ทองทวีวิวัฒน์

305 นางสาว ชฎาพร     นามตําตา

306 นางสาว ชมพูนุท     แซ่โค้ว

307 นาย ชลิต     ติ�วสกุล 

308 นาย ชาญชัย     อาชีวะ

309 นางสาว ฐิติกาญจน์     ศุภรางกูร

310 นาย ณัฐวุฒิ     สุขศิริ

311 นางสาว ณัทธร     อารยะกุล 

312 นาย ทศพร     วิระเทพสุภรณ์

313 นางสาว ทัศนีย์     ชนะกุล

314 นาย ธนกฤษ     ลิขิตธรากุล

315 นางสาว นิภาพร     ฉิมอยู่ดี

316 นางสาว บุษบง     ขุนเม่น 

317 นางสาว บุษราภรณ์     วิชัย

318 นาย พงศกร     เฮงวิวัฒนชัย 

319 นางสาว พนิดา     จินดา 

320 นาย มิตร     ศราชัยนันทกุล 

321 นางสาว ยุวดี     เผ่ากันทรากร

322 นางสาว รสสุคนธ์     จันทร์พันธ์

323 นางสาว รัญญาวี     รุจิราพร

324 นางสาว รุ่งเรือง     กาญจนพิมาย

325 นางสาว ลริตา     วงค์คง 
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326 นางสาว วรรณิศา     ทองอินทร์แก้ว 

327 นาย วสุธร     พัฒนเกียรติชัย

328 นางสาว วิยดา     ราชขวัญ 

329 นางสาว เวณุกา     กองสิน

330 นางสาว ศรัญญา     เกตจันทร์ 

331 นาย สงกรานต์     โพนธาตุ 

332 นาย สมชาย     โต๊ะอีสอ

333 นางสาว สลิลทิพย์     พรหมบุตร

334 นางสาว สวรรยา     โม่มกลาง

335 นางสาว สุภนาถ     ศรีสําอางค์ 

336 นางสาว สุวิมล     อาสว่าง 

337 นางสาว อภิญญา     สายโน  

338 นางสาว อมรรัตน์     อุตรชน

339 นางสาว อารีย์     ศรีบุญ 

340 นางสาว อินทิรา     แสงอรุณ 

341 นาย เอกศิษฏ์     พันธ์ธนพฤกษ์

342 นางสาว กณิศา     อนุลีจันทร์ 

343 นางสาว กนกวรรณ     คําเที�ยงป้อม  

344 นางสาว กนกวรรณ     รอดไหม   

345 นาย กมล     ถนอมเชื�อ 

346 นางสาว กมลทิพย์     อุดมสารี  

347 นางสาว กมลนันธ์     ขวัญดี  

348 นางสาว กรรณิกา     รัตนพันธ์  

349 นางสาว กรรณิกา     สุภารัตน์  

350 นางสาว กรรณิการ์     เจริญกิจ 
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แถวที� 8 ลําดับที�

351 นางสาว กรรณิการ์     ทนไธสง  

352 นางสาว กรรณิการ์     สมปรีดา  

353 นางสาว กรรวี     หอมสุวรรณ  

354 นาย กรวิทย์     นนทะโคต  

355 นาย กฤตนัย     ยอดราช 

356 นาย กฤตษฎา     สัตบุตร   

357 นาย กฤษกร     บุรี 

358 นางสาว กฤษณา     ทานาฤทัย 

359 นาง กฤษณี     จือดํารงค์  

360 นางสาว กัญญณัช     ดวงชารี   

361 นางสาว กัณทิมา     สายทอง 

362 นางสาว กันต์ธรรุจิ     เกษแก้ว  

363 นางสาว กันทิมา     สุนทรสุวาที   

364 นางสาว กาญจนา     ปรางแก้ว   

365 นางสาว การีมะห์     โต๊ะมะ 

366 นาย กําพล     บุตรมาตย์   

367 นาย กิตติ�ธเนศ     อัศจรรย์  

368 นาย กิตติ     หมื�นทอง  

369 นางสาว กิตติยา     เพชรแก้ว  

370 นางสาว กิติยา     ดิษสระ 

371 นางสาว กุลณิช     รักวรนิจ 

372 นางสาว กุลธิดา      บุตรรักษ์  

373 นางสาว กุลนันทน์     สงวนแสง 

374 นางสาว เกศณี     เกตุดี  

375 นางสาว เกศศิรินทร์     มะลิวัลย์  



17

376 นางสาว เกษร     พุทธานุ  

377 นางสาว เกษรินทร์     วงค์พินิจ 

378 นาย โกศล     ปันหวี

379 ว่าที�ร้อยตรีไกรรัตน์     เมืองจันทร์

380 นางสาว ขนิษฐา     เกลี�ยงประดิษฐ์  

381 นางสาว ขวัญฤดี     หงษ์ศรี

382 นางสาว ขวัญสุดา     อินทร์ปากหมาก

383 นาง ขันแก้ว     สันแดง  

384 นางสาว เขมิกา     ทรงทรัพย์  

385 นาย คชา     อุกา

386 นางสาว คณิตา     แข็งขัน 

387 นางสาว เครือฟ้า     พรหมบุญแก้ว

388 นางสาว จตุพร     วงษ์ศรีนาค

389 นางสาว จตุรัตน์     สมใจ

390 นางสาว จรรยาพร     วิชัยสิทธิกุล 

391 นางสาว จริยา     บุตรมาตร

392 นาย จักรพล     บุญโต

393 นางสาว จัลธิมา     หาญทะเล

394 นางสาว จามจุรี     ถิ�นบ้านใหม่ 

395 นางสาว จาระวี     ศรีพุฒ 

396 นางสาว จําปา      โปยขุนทด

397 นางสาว จินดารัตน์     อาจอํานวย  

398 นางสาว จินตธิดา     มูลสภา 

399 นางสาว จินตนา     โสมมา  

400 นาย จิรภัทร     หล่อเสถียรพงศ์ 
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แถวที� 9 ลําดับที�

401 นางสาว จิราพร     ทับทิมทอง

402 ว่าที�ร้อยตรีหญิงจิราพร     สุดทุ่งกง

403 นางสาว จุฑาทิพย์     ต้นโพธิ�

404 นางสาว จุฑามาศ     ศาสตร์เจริญ 

405 นางสาว จุฑารัตน์     พลพุทธา

406 นางสาว จุฑารัตน์     พัดทอง

407 นางสาว จุรีพร     แก้วพวง 

408 นางสาว เจนจิรา     ทองแย้ม

409 นางสาว เจนจิรา     แสงอ่อน

410 นางสาว ชฎาภรณ์     จันทร์ทอง

411 นางสาว ชฎาภรณ์     ปิยะวงษ์

412 นางสาว ชนกพร     ยอดดี 

413 นางสาว ชนิดา     จิตตกาญจน์ 

414 นางสาว ชนิดา     สุกทน 

415 นางสาว ชนิตา     ศรีสังวาลย์

416 นางสาว ชมพูนุท     เชียงทอง 

417 นางสาว ชมพูนุท     นาคเกลี�ยง 

418 นางสาว ชลทิพย์     ก้อนแก้ว

419 นางสาว ชลิตา     หนูวรรณ

420 นางสาว ช่อผกา     ชนะศรี

421 นางสาว ชัชฎาภรณ์     ปานแก้ว  

422 นาย ชัยยะ     สันโดษ 

423 นางสาว ชีวาวิชญ์     กุนอก 

424 นางสาว ชื�นกมล     เจนสุขสถิตไพศาล

425 นางสาว ชุติกาญจน์     ทะวะลี
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426 นางสาว ชุติมา     จันทรสุวรรณ

427 นางสาว ชุติมา     แสงมณี 

428 นางสาว ชุลีกร     วงศ์จีน

429 นางสาว ชุลีพร     นาคเกลี�ยง 

430 นาย โชคดี     พาชัยภูมิ 

431 นางสาว โชติรส     นุชนุสิทธิ�

432 นางสาว ซัลวา     หมานเหล็บ 

433 นางสาว ซากีเราะ     มะปีเยาะ 

434 นางสาว ซูรยานี     ฮามะ

435 นางสาว ซูฮานา     ดือเระ

436 นาย ซูฮารอน     ตาโยง 

437 นางสาว ซูไฮลา     กาเดร์

438 นางสาว ญาณิศา     แซ่ตั�ง 

439 นางสาว ญานิกา     แสงวิเศษ 

440 นางสาว ฐานิชากุล     บุญเกิด  

441 นางสาว ฐาปณีย์     เกื�อสกุล

442 นางสาว ฐิติพร     ฟองอินทร์ 

443 นาย ณฐกรวรรธน์     ชูปาน 

444 นางสาว ณฐมน     เสาวไน

445 นาย ณรงค์     แก้วกํา  

446 นางสาว ณัฏฐกานต์     ชาตรี

447 นางสาว ณัฐชราภรณ์     วัลภา

448 นางสาว ณัฐนรี     ยอดยิ�ง 

449 นางสาว ณัฐนิชา     ภูสีนํ�า 

450 นาย ณัฐพงษ์     ศรีคง
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แถวที� 10 ลําดับที�

451 นางสาว ณัฐพร     ธิติลักษณ์

452 นางสาว ณัฐพรรณ     ภูแสนใบ  

453 นาย ณัฐพล      กาละดี 

454 นางสาว ณิชากร     เสียงดี

455 นางสาว ณิชาภัทร     ยอดอาจ

456 นางสาว ดนุลดา     วัฑฒน

457 นางสาว ดวงกมล     ร่มเจริญ 

458 นางสาว ดวงใจ     บูรณะ

459 นางสาว ดวงใจ     มังคละ

460 นางสาว ดวงใจ     สมบัติรัตนจินดา

461 นางสาว ดวงเดือน     สบูรัมย์

462 นางสาว ดวงพร     พลเดชา

463 นางสาว ดวงมณี     พนมเชิดชู 

464 นางสาว ดาเนีย     หวังเจ๊ะ 

465 นางสาว ดารณี     ป้องทอง

466 นางสาว ดารินทร์     กมขุนทด 

467 นางสาว ดาหวัน     วงษ์สุวรรณ

468 นางสาว เดือนเพ็ญ     แสงแก้ว

469 นางสาว ตรองฤทัย     ทนุการ

470 นางสาว ตรีสุคนธ์     ไชยนรา 

471 นางสาว ตัสนีม     สะสนิ

472 นาย ทรงพล     ช้างคํา 

473 นาย ทรงพล     ศิลา 

474 นางสาว ทัศนีย์     วิทย์วัฒนานนท์  

475 นางสาว ทัสดา     โพธิ�นิยม
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476 นางสาว ทิพย์ลดา     เพชรจุล

477 นางสาว ทิพวรรณ     ตุ้มนอก

478 นางสาว ทิพวรรณ     มีแก้ว    

479 นางสาว ทิวาราช     ไชยขันธ์ 

480 นาย ธนภัทร์     อารีหมาน  

481 นาย ธนวัฒน์     เขียนสุวรรณ์

482 นาย ธนาคาร     สําริด 

483 นางสาว ธนิดา     นาคนวล 

484 นางสาว ธัญสินี     สุขดี

485 นางสาว ธันยพร     แก้วบัวดี

486 นางสาว ธิดารัตน์     ตันสกุล

487 นางสาว ธิดารัตน์     เมืองจันทร์  

488 นางสาว ธิติพร     กลิ�นสุคนธ์ 

489 นาย ธีรพร     รัตนจันทรา

490 นางสาว นงลักษณ์     งามลํ�า

491 นางสาว นนท์จิรา     ครุฑใจกล้า 

492 นาย นพดล     คําพร 

493 นาย นพธีรวัฒน์     วรรณฉวี 

494 นาย นพพร     เกิดแก้ว 

495 นางสาว นริศษา     อินต๊ะนา  

496 นางสาว นฤดี     เจนกิจ

497 นางสาว นฤมล     วายะบัน

498 นางสาว นฤมล     สันรัมย์  

499 นางสาว นลินีย์     หนูไทย

500 นางสาว นะดา     โต๊ะเส็น
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แถวที� 11 ลําดับที�

501 นางสาว นัชชา     สอนระเบียบ  

502 นางสาว นัฐยา     บูรณ์เจริญ 

503 นางสาว นันท์นลิน     เชียรพลแสน  

504 นางสาว นันธิดา     เพชรทอง   

505 นางสาว นัยน์เนตร     ทองวล 

506 นางสาว นาคิยา     มะเด็ง  

507 นางสาว นาซีฮะห์     ซาโยะ  

508 นางสาว นารีรัตน์     คงทน  

509 นางสาว นํ�าฝน     หาหวัน 

510 นาย นิกร     คณาสาร  

511 นางสาว นิกษ์นิภา     คูณเกษม  

512 นางสาว นิเซาด๊ะห์     อาแว  

513 นางสาว นิตยา     จําเริญพงค์   

514 นางสาว นิภาพร     หินแก้ว 

515 นางสาว นิรมัย     แผนพุทธา  

516 นางสาว นิรัตน์ตณา     พงค์ทองเมือง 

517 นาย นิวัฒน์     เศรษฐรักษ์   

518 นางสาว นิศาชล     บุญส่ง 

519 นางสาว นิศาชล     เลนทํามี  

520 นาง นิสา     ทองศรีสมบูรณ์  

521 นาง นุชจรี     เคียเนอร์-เจริญร่าง  

522 นางสาว นุชจรี     ยุวเศวต  

523 นางสาว นุชนาถ     สิมแสน 

524 นางสาว นุรไอนิง     ยะโกะ  

525 นางสาว นูรีซาวาตี     นิโลง   
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526 นางสาว นูรีม๊ะ     สามะ  

527 นางสาว นูรุลมีสบะห์     หะยีดาโอะ  

528 นางสาว เนตรนภา     บุญเกิด  

529 นางสาว บังอร     โมคลา    

530 นางสาว เบญจมาภรณ์     สัมพันธ์   

531 นางสาว เบญจมาศ     สิทธิชัย   

532 นางสาว เบญจวรรณ     อาลิแอ   

533 นางสาว เบญญทิพย์     อินทร์สว่าง 

534 นาย ปฏิพล     วงค์เก่า  

535 ว่าที�ร้อยตรีปฐมพร     ดวงเพชร  

536 นางสาว ปณิตา     เผ่าสุริยะ   

537 นางสาว ปนัดดา     คงรอด  

538 นางสาว ปนัสยา     วุฒาพิทักษ์  

539 นางสาว ปภัสศร     อนุทูล    

540 นางสาว ประการ     เลิศพันธ์  

541 นางสาว ประทุมมา     กลิ�นบุหงา 

542 นางสาว ประไพรศรี     แพงพลภา   

543 นางสาว ประภาดา     จันทร์กลิ�น   

544 นางสาว ประภาศรี     ศรีชื�น   

545 นางสาว ประรัตดา     โพธิ�โต 

546 นางสาว ปริตา     มีชู  

547 นางสาว ปริม     เอี�ยมสมบูรณ์ 

548 นางสาว ปริวันท์     เลขนอก   

549 นางสาว ปรียา     แสนหล้า   

550 นางสาว ปรียาพร     รุ่งเรือง 
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แถวที� 12 ลําดับที�

551 นาง ปรียาภรณ์     ทวนเบาเออร์  

552 นางสาว ปวรรัตน์     ชูชัยสิงหะกุล  

553 นางสาว ปวีณา     มะ 

554 นางสาว ปวีณา     หงษา  

555 นางสาว ปัทมา     ศรีทอง  

556 นางสาว ปาณุมาศ     กริชนอก  

557 นางสาว ปาดีหล๊ะ     อูมา   

558 นางสาว ปาลิตา     ด้วงทิพย์  

559 นางสาว ปิยดา     สายประเสริฐ  

560 นางสาว ปิยนุช     ทองเสน่ห์ 

561 นางสาว ปิยปาณ     พรมตา   

562 นาย ปิยะทัศน์     แสงสว่าง   

563 นางสาว ปิยะนาฏ     นํ�าขาว   

564 นางสาว ปิยาภรณ์     ชนะคุ้ม  

565 นางสาว ปุณญาภา     มาตุเวส 

566 นางสาว เปรมจิตต์     ปัญญานันทประทีป 

567 นาย พจนันท์     พรหมสงค์ 

568 นาย พชร     ผมรี   

569 นางสาว พณิดา     ทองแท้  

570 นางสาว พรทิพา     มณีพรหม  

571 นางสาว พรพรรณ     ด่านกระโทก 

572 นางสาว พรพิมล     ชมภูพาน 

573 นางสาว พลอยไพลิน     พูลมา  

574 นางสาว พวงแก้ว     จุลท้าว 

575 นางสาว พัชมาภรณ์     หนูเหมือน 
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576 นางสาว พัชรากร     สาระพงษ์   

577 นางสาว พัชรินทร์     ชํานาญแทน  

578 นางสาว พัชรินทร์     พรมนา   

579 นางสาว พัชรินทร์     สายยศ  

580 นางสาว พัชรี     จันทร์เพ็ญ  

581 นางสาว พัชรี     ศรีบุญเรือง  

582 นางสาว พัตราภรณ์      กงลํ�าเลิศ  

583 นาง พัลลภา     ค๊อค  

584 นางสาว พาตีเมาะ     บือราเฮง  

585 นางสาว พิชญาภัค     พะเนตรัมย์  

586 นางสาว พิทยารัตน์     สมสัตย์  

587 นางสาว พิไลพร     เสราดี 

588 นาย พีรศิษย์     บุรีแก้ว 

589 นางสาว พีระฎา     ถนอมสุข   

590 นางสาว พุทธชาติ     สนิทแดนไพร 

591 นาย ไพบูลย์     ประทุมพร  

592 นาย ไพบูลย์     พุอ้อย  

593 นางสาว ฟองนวล     ไกรนอก 

594 นางสาว ฟาตีม๊ะ     อาแซ  

595 นางสาว ฟาตีมิน     สาและ 

596 นางสาว ภคอร     เมืองนุช  

597 นาย ภัทรพล     แซ่เบ๊   

598 นาย ภาคภูมิ     ดวงสวัสดิ�  

599 นางสาว ภาณุกา     บินฮาซัน  

600 นางสาว ภาวิณี     บุตรงาม 
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แถวที� 13 ลําดับที�

601 นางสาว ภาวิดา     ป้อมมงกุฎ   

602 นางสาว ภิรติ     รัตนรักษ์   

603 นาย ภูมิสันต์     เราประจง  

604 นางสาว มณฑา     มานะกิจ  

605 นางสาว มณทิชา     สุวรรณรัตน์ 

606 นางสาว มณีรัตน์     เกตบุดตา   

607 นางสาว มณีรัตน์     ยินประโคน  

608 นางสาว มนทิรา     สิทธิศรี  

609 นางสาว มยุรา     ฉิมพาลี  

610 นางสาว มลชิลา     อานุภาพ  

611 นางสาว มลวิสา     โส๊ะหวัง  

612 นางสาว มลิวัลย์     เจริญสุข   

613 นางสาว มัลลิกา     สิงห์แฮด 

614 นางสาว มาซีเต๊าะ     จงรักษ์   

615 นางสาว มาซีเตาะห์     สารีสี 

616 นางสาว มาริษา     วังสตัง  

617 นางสาว มุกลดา     จันทนคีรินทร์  

618 นางสาว มุทิตรา     เชิงหอม 

619 นางสาว ยามีละ     สารีมาแซ  

620 นาย ยุทธการ     นทีทิพยเนตร 

621 นาย ยุทธนา     ศรีเหมาะ 

622 นางสาว ยุพาภรณ์     โนราช   

623 นางสาว ยุพาวดี     ชัยวิชิต  

624 นางสาว ยุพาวรรณ     กันธุระ  

625 นางสาว ยุวดี     สุวรรณนุช  
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626 ว่าที�ร้อยตรีหญิงรจนา     พืชเกิด 

627 นางสาว รจนา     มาตขาว 

628 นางสาว รชนิชล     บุญส่ง 

629 นางสาว รฐาภัทร     ถึงเกื�อ 

630 นาย รณชัย     รองประโคน  

631 นางสาว รสริน     แดงโกเมน   

632 นางสาว รอซีดะห์     สาแม 

633 นางสาว ระวิวรรณ     รัตนะ    

634 นาย รังสรรค์     เรือนอินทร์ 

635 นางสาว รัชดา     จันทร์ศรี  

636 นางสาว รัชนี     ทองแก้ว 

637 นางสาว รัชนู     ศรีบุญมี   

638 นางสาว รัชยา     สะหะเล็ม  

639 นางสาว รัณจิญา     ธรรมกรณ์  

640 นางสาว รัตนณาวรรณ     มูณี   

641 นางสาว รัตนาภรณ์     ศิริเทศ 

642 นางสาว รัศมิ�เกล้า     จารณะ 

643 นางสาว รุ่งทิพย์     มาจันทึก  

644 นางสาว รุ่งฤทัย      เชียงทา 

645 นางสาว รุจิรดา     หารทองหลาง 

646 นางสาว เรไร     เมาหวล 

647 นางสาว เรวดี     ศรีถนัด 

648 นางสาว ฤชญาภัสร     เรือนทองดี    

649 นางสาว ลอองทราย     พูนทองดีวัฒนา   

650 นางสาว ลาตีพ๊ะห์     ยีเจ๊ะนิ  
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แถวที� 14 ลําดับที�

651 นาย ลิขิต     สุวรรณะ  

652 นางสาว ลีซา     สามะแอ  

653 นางสาว วนิดา     เดโชชัยไกวัล 

654 นางสาว วนิดา     ภู่ปาน 

655 นางสาว วนิดา     แสนแก้ว 

656 นางสาว วนิดา     ฮะอุรา   

657 นางสาว วรดา     เหล่าสุนา 

658 นาย วรเดช     สังปริเมนต์  

659 นาง วรนุช     คชรัตน์  

660 นางสาว วรนุช     ด่านเท่ง  

661 นางสาว วรรณฑกาญจน์     แสนเกตุ   

662 นางสาว วรรณณิษา     มณียอดฟ้า  

663 นางสาว วรรณพา     สุขใย 

664 นางสาว วรรณภา     หลักทอง 

665 นางสาว วรรณรวี     สนิทประโคน 

666 นางสาว วรรณา     อิสลาม  

667 นาย วรรธนันท์     อดิศัยเดชรินทร์ 

668 นางสาว วรัชยา     คํากังวาฬ  

669 นางสาว วราภรณ์     หมีดาษ 

670 นางสาว วศินี     หลุบเลา 

671 นางสาว วัชราภรณ์     คําโต่ง  

672 นางสาว วัชราภรณ์     สนนา   

673 นางสาว วัชรี     สังข์ทอง  

674 นางสาว วัลภาพร     เทพณรงค์ 

675 นาย วาโย     ขุนราช  
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676 นาย วารุฒ     บุญปก  

677 นางสาว วารุณี     พุ่มไม้ 

678 นางสาว วาสนา     โกศล   

679 นางสาว วาสนา     ขุนแดง 

680 นางสาว วาสนา     เขียวคลํ�า 

681 นางสาว วาสนา     มีแยบ  

682 นางสาว วิจิตรา     เสนปอพาน 

683 นาย วิชัย     เคลือบสูงเนิน  

684 นางสาว วิชุดา     พันเทศ  

685 นางสาว วิชุดา     แสงฉวี  

686 นาย วิทวัส     สะตะ  

687 นางสาว วิภา     เพ่งพิศ 

688 นางสาว วิภาดา     หงสวัธน์  

689 นางสาว วิภารัตน์     ชัยงาม 

690 นาง วิภารัตน์     สนุ่นดี  

691 นางสาว วิภารัตน์     หอมหวล

692 นางสาว วิภาวรรณ     ปิดพยันต์ 

693 นางสาว วิมล     จอวา   

694 นางสาว วิมล     สายนํ�าใส    

695 นางสาว วิมลวรรณ     แจ้งนิล 

696 นางสาว วิไลรัตน์     บุตรฉัตร  

697 นาย วิวัฒน์     จัตกุล  

698 นางสาว วิสุดา     เตียงนิล   

699 นางสาว วีณา     วงษ์สละ

700 นาย วีระศักดิ�     ฤทธิ�หมุน   
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แถวที� 15 ลําดับที�

701 นางสาว เวณุกา      หมาดบู 

702 นางสาว แวเสาะ     ซอเด็ง 

703 นาย ศตวรรษ     มังคะรุดร  

704 นางสาว ศรัญญา     แสงอรุณ   

705 นาย ศรีรัตน์     เดือนขาว  

706 นางสาว ศรีวิกา     บุญลัย   

707 นางสาว ศศิธร     เดชเครือ  

708 นางสาว ศศิธร     ใสสด 

709 นางสาว ศันสนีย์     เพ็ชร์นิล  

710 ว่าที�ร้อยตรีศาสตราวุธ     ปาสานะ  

711 นางสาว ศิริญญา     คนซื�อ 

712 นางสาว ศิรินภา     อุ่มชะอุ้ม 

713 นางสาว ศิริพร     กุดัน  

714 นางสาว ศิริพร     บุตรสะลา 

715 นางสาว ศิริพร     ปานแก้ว 

716 นางสาว ศิริพร     โวลา  

717 นางสาว ศิริพร     ศรีสวัสดิ�   

718 นางสาว ศิริพรรณ     ผุยอุทา 

719 นางสาว ศิริยุบล     หมื�นศรี  

720 นางสาว ศิริรัตน์     คชเผือก  

721 นางสาว ศิริรัตน์     มณีวงษ์   

722 นางสาว ศิริรัตน์     เรืองสว่าง  

723 นางสาว ศิริวรรณ     อุประ 

724 สิบเอกศิวะเทพ     นาคปลัด  

725 นาย ศุภกร     เลิศอุทัย   



31

726 นางสาว ศุภลักษณ์     ว่อง    

727 นางสาว ศุภานัน     แป้นเกลี�ยง   

728 นาย สงกรานต์     คําชม  

729 นาย สมเกียรติ     หวังให้สุข 

730 สมพร     นามอินทร์    

731 นาย สัญญา     อุ่นทอง  

732 นางสาว สิริกร     แสงพลอย 

733 นางสาว สิริกาญจน์     ระวังภัย 

734 นางสาว สิรินยา     ตี�สกุล  

735 นางสาว สิรินยา     ยีหวังกอง  

736 นางสาว สิริพรสวรรค์     ปราโมทย์ 

737 นางสาว สิริมาส     สังลา  

738 นางสาว สุกัญญา      เจริญจิตต์ 

739 นางสาว สุจิตรา     ขวัญศรี 

740 นาง สุจิตรา     คําล้าน   

741 นางสาว สุจิตรา     วังชิ�น 

742 นางสาว สุจินตนา      ไร่สงวน 

743 นางสาว สุชาดา     ชูแสง  

744 นาย สุชาติ     ศรีม่วง 

745 นางสาว สุดาพร     พันไชยหอม   

746 นางสาว สุดารัตน์     ตุ้มนอก  

747 นางสาว สุดารัตน์     พรหมดี   

748 นางสาว สุธาทิพย์     หัวเพชร  

749 นางสาว สุธาทิพย์     อยู่ตั�ง 

750 นางสาว สุธีรา     ช่วยพิทักษ์ 
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แถวที� 16 ลําดับที�

751 นางสาว สุนัย     กอกหวาน 

752 นางสาว สุนิจ     ศรีรักษา  

753 นางสาว สุประภา     มั�นยืน  

754 นางสาว สุปราณี     พรมเผ่า  

755 นางสาว สุพรรณี     สุขีเกตุ   

756 นางสาว สุพัตรา     ท้าวคําวัง  

757 นางสาว สุพัตรา     ทิพโรจน์   

758 นางสาว สุพัตรา     รักนาย  

759 นางสาว สุภรทิพย์     ปรปักพ่าย    

760 นางสาว สุภา     สํามะลี 

761 นางสาว สุภาพร     ไกรวัลย์  

762 นางสาว สุภาพร     สุขเขียว  

763 นางสาว สุภาพร     เสียงใหญ่  

764 นางสาว สุภาพรรณ     วันสอน 

765 นางสาว สุภาภรณ์     สาลี 

766 นางสาว สุภารัตน์     แสงทอง  

767 นางสาว สุภาวดี     เกื�อหนุน 

768 นางสาว สุภาวดี     ตันติกําธน  

769 นางสาว สุภาวรรณ     สุขะโน   

770 นางสาว สุภาวรรณีย์     ศรีวรรณ        

771 นางสาว สุภิญญา     นามพลับพลา 

772 นางสาว สุมิตรา     พราหมณี  

773 นาย สุรศักดิ�     ถนาวร 

774 นางสาว สุรีพร     ไลกระโทก   

775 นาย เสกสรรค์      อินต๊ะ 
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776 นางสาว เสาวลักษณ์     ฟับประโคน  

777 นางสาว เสาวลักษณ์     สุขหนองบึง  

778 นางสาว เสาวลักษณ์     อรัญถิตย์    

779 นางสาว แสงเดือน     สําราญไพรสนธ์  

780 นางสาว โสพิศ     จันทร์ภิรมย์    

781 นางสาว โสภาพันธ์     ทองสนิท 

782 นางสาว โสวิภา     วงค์ลา   

783 นางสาว หทัยชนก     ทองแจ่ม  

784 นางสาว หนึ�งฤทัย     คําสุก   

785 นางสาว หนูวาส     มีนุ่น  

786 นางสาว เหมือนฝัน     ฟักแฟง   

787 พันจ่าอากาศตรีอดิเรก     ชนะชัย     

788 นางสาว อนงค์นาฎ     เจ็กพิมาย  

789 สิบเอก อนาวัช     สวัสดิ�อัมพร 

790 นางสาว อนุตรา     เกษม  

791 นางสาว อภัสรา     รังสีโสภิต 

792 นางสาว อภิญญา     มีทอง   

793 นางสาว อภิญญา     อ้นประเสริฐ   

794 นางสาว อภิณห์พร     พัฒนมงคลพงศ์  

795 นาย อภินันต์     แก้วพิกุล 

796 นาย อภิสิทธิ�     ภูปา  

797 นางสาว อรทัย     ศรีจันทร์ขํา 

798 นางสาว อรรัมภา     อินอร่าม 

799 นางสาว อรวรรณ์     แก้วนุ่ม   

800 นางสาว อรวรรณ     ฐิตสาโร  
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แถวที� 17 ลําดับที�

801 นางสาว อรวรรณ     โทเพ็ง  

802 นางสาว อรวรรณ     พันลออ  

803 นางสาว อรสา     ศรีเทพ  

804 นางสาว อรอนงค์     จุสูงเนิน   

805 นางสาว อรอนงค์     ผิวชา  

806 นาง อรอุษา     โต๊ะหนู  

807 นางสาว อริษา     สราญรมย์  

808 นางสาว อริสรา     สร้อยสระคู    

809 นางสาว อรุโณทัย     ดอกบัว  

810 นางสาว อ้อมใจ     อรุณ  

811 นางสาว อ้อมอรุณ     สายละดาห์   

812 นางสาว อัครณี     แก้วกํายาน  

813 นาย อัครัช     ภูษณพงษ์   

814 นางสาว อังคณา     ตันสุวรรณรัตน์ 

815 นางสาว อังสุมาริน     เขื�อนเพชร  

816 นางสาว อัจฉรา     ซิ�มสมบูรณ์  

817 นาย อัชฌา     ทับมีชัย   

818 นางสาว อัญชลี     กันธิ  

819 นางสาว อัญรัตน์     นุชสระบัว  

820 นางสาว อัณชนก     สมทอง 

821 นางสาว อัปสร     กินเมือง 

822 นาย อัฟนาน     มะโซะ 

823 นางสาว อัยด๊ะ     ซูและ  

824 นาย อัสมัน     ดะแซ   

825 นางสาว อาภาพรรณ     แซ่คู    
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826 นางสาว อาภาภรณ์     นําทาน   

827 นางสาว อามีเนาะห์     ดือเระ 

828 นางสาว อารยา     วาสุ  

829 นางสาว อารีย์     เกลี�ยงเกลา   

830 นางสาว อารียา     สุวารี 

831 นางสาว อาอีเซาะ     เจ๊ะโซะ 

832 นางสาว อาไอเซาะ     สะนิ    

833 นางสาว อําพร     รุ่งเรือง   

834 นางสาว อุษา     มาวรรณ 

835 นาง อุษา     ราชมะโฮง 

836 นาย เอกอดุลย์     บุญเรือง  

837 นางสาว ฮันนาน     เจริญสุข   

838 นาย ฮัสมี     เจ๊ะเต๊ะ 

839 นางสาว กนกรัตน์     บุญพามี   

840 นางสาว กิตติยา     บุญมี  

841 นางสาว จริญญา     บุราณรมย์ 

842 นางสาว ชนิดา     ครวญดี 

843 นางสาว ธนัชชา     ชื�นศิริ  

844 นางสาว นาตาช่า     บูรฮานี   

845 นางสาว นํ�าฝน     แสนใหม่  

846 นางสาว เนตรนภา     ปาทะวงศ์  

847 นางสาว พรนภา     นาคพลอยงาม  

848 นางสาว มิลันดา     จุยานนท์ 

849 นางสาว รุ่งนภา     อ่อนประเสริฐ 

850 นางสาว สุทิศา     วัฒนา 



36

แถวที� 18 ลําดับที�

851 นางสาว สุนันทา     มนัสสา 

852 นางสาว กาญจนี     พรหมวิเศษ  

853 นาย เกริกเกียรติ     วาดเขียน   

854 นาย จเร     ปิ�นแสง  

855 นางสาว จินตนา     เล้าประกิจเจริญพร  

856 นางสาว จิราภรณ์     สมศักดิ�  

857 นาย จุลพงษ์     จันทโชติ 

858 นางสาว ฉันท์ธนิตถ์     สิมะวรางกูร  

859 นางสาว ชนม์นิดา      ธีญะวุฒิ 

860 นาย ชยุตม์     เกียรติไกรวัลศิริ   

861 นาย ชัยมงคล     เจริญวิริยะวัฒน์  

862 นาย ชัยวัฒน์     วัฒนภิโกวิท   

863 นางสาว ณัฐกานต์     โปธิ    

864 นางสาว ณัฐธพิมพ์     พิพรรธวัฒน์ 

865 นางสาว ดุสิตา     สันซัง  

866 นางสาว นฤมล     ทีระฆัง 

867 นางสาว นุรไฮฟา     ซูหะ  

868 นางสาว เนตรชนก     วิสีปัตน์ 

869 นาย ประพจน์     จันทร์สมาน    

870 นางสาว ปัทฐา     สังข์อยู่   

871 นาย ปาล     ปิยะนุกูล 

872 นางสาว พรทิพา     พึ�งแก้ว    

873 นางสาว พรรณพนัช     วัฒนเกษม   

874 นางสาว ภัทรรักษ์     สงเศส 

875 นางสาว เมทินี     ขาวสนิท 



37

876 นางสาว ระพีพร     ยุ่นประยงค์ 

877 นางสาว วรรณพร     บุญชุบ  

878 นาย เวชประวิชย์     แท่งเพ็ชร์  

879 นาย ศรณรงค์     ทัศนะ  

880 นางสาว ศศิวิมล     สมรวาณิชการ 

881 นาย ศิลา     วานิชพงษ์พันธุ์ 

882 นางสาว สุธาสินี     นามเจิง  

883 นางสาว สุธิดา     ยุติมิตร 

884 นางสาว สุนิสา     วังสมบัติ    

885 นางสาว อัจจิมา     สวัสดิสาร  

886 นางสาว อาซีซะห์     กูโนะ  

887 นางสาว กริษฐา     เกตุแก้วเกี�ยง   

888 นางสาว กันตนา     มูหะหมัดตาเฮต  

889 นาย จักรกริศน์     นาคพันธ์   

890 นางสาว จิราวรรณ     จักระวัต  

891 นางสาว ชญานี     ช่างฆ้อง   

892 นาย ชัชภัทร     คงช่างคิด  

893 นาย ชัชวาลย์      คําศรี 

894 นางสาว ดอกไม้     แซ่จ่าว  

895 นางสาว เด่นนภา     ชัยพิบูรณ์  

896 นางสาว นูรอาซีกีนญ์     มือเลาะ   

897 นางสาว เบญจมาส     จันทร์กระจ่าง     

898 นางสาว ปรียานัฐ     กะสิรักษ์   

899 นางสาว ปรียานุช     จูงพงศ์  

900 นางสาว พรสุรีย์     ไชโย 
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แถวที� 19 ลําดับที�

901 นางสาว พลอยตะวัน     ศรีคง   

902 นางสาว เพ็ญนภา     ตรีกุล  

903 นางสาว มณชญา     สักกามาศ  

904 นาย มูไฮมิน     สุหลง   

905 นางสาว ราตรี     สงวนทรัพย์ 

906 นาย ฤทธิเกียรติ     ภูสิงห์ 

907 นาย วรพจน์     ผิวอ่อนดี   

908 นางสาว วรรณภา     เคนไชยวงค์ 

909 นางสาว วรรณิกา     พันสลาบขวา  

910 นางสาว วันนิษา     นุชสวาท 

911 นางสาว วาสนา     ปลั�งกลาง  

912 นางสาว วิไลพร     บุญที 

913 นาย ศุภภัสสร์     บุรีแก้ว  

914 นางสาว สปันนา     ชิดเอื�อ  

915 นาย สมศักดิ�     ทองคํา  

916 นาย สุเจตน์     ชิดสวน 

917 นางสาว สุนทรี     พรมมา  

918 นางสาว สุนันทา     ทองหอม  

919 นางสาว ไอลดา     ศรีวิสัย  

920 นางสาว เกวลี     อ่อนหวาน  

921 นางสาว จิราภรณ์     เทียมมวย 

922 นางสาว ชลธิชา     ทานกัณฑ์  

923 นางสาว ธิดารัตน์     รัตนสมบัติ  

924 นางสาว ปาริชาติ     เสริมศรี 

925 นางสาว มณฑิณี     แสงสุรีย์ 
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926 นางสาว วราพร     อําพรรณ 

927 นางสาว สุดามาศ     เจริญสุข    

928 นางสาว สุภาวดี     หมวดมณี    

929 นางสาว อภิรยา     อุทาสิน          

930 นางสาว กรรัก     โพธิรัตน์    

931 นางสาว กาญจนา     แก้วนวล  

932 นางสาว เกศยา     นามะลัง  

933 นาย จรณ์     นาคเปี�ยม   

934 จ่าเอกชาคริต     ชวลิต 

935 นาย ทักษ์ดนัย     แก้วพิชัย   

936 นาย ธเนศพล     คล้ายแขก  

937 นางสาว ประภาศิริ     ดําสนิท   

938 นาย ประสินชัย     สินธุวงค์   

939 นางสาว ปัญญาวีร์     จันทร์หอม  

940 นางสาว พัชรินทร์ธร     เชียงลํ�า  

941 นาย ภานุพงษ์     ชูรัตน์  

942 นางสาว ลาพร     ลามู  

943 นางสาว วันวิสา     ทาเอี�ยะ 

944 นางสาว สมจิตร     ตุพันวงษ์     

945 นางสาว สิริพร     สืบกระพันธ์    

946 นาย อนุสรณ์     ปัญญาวงค์  

947 นาย อรรฆย์     เป้งทอง  

948 นางสาว สุนันทา     แสนกล้า

949 นาย พิมล     ตุรงคินานนท์
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