
 
ก าหนดวนัเวลาและสถานทีฝ่ึกซอ้ม และวันพิธีพระราชทานปรญิญาบตัรฯ รุ่นที ่45 

คณะศกึษาศาสตร์ (ปริญญาตรี) 
 
ก าหนดลงทะเบียนฝึกซ้อม  วันพุธท่ี 22  มกราคม 2563  
 ครั้งที่ 1      รายงานตัวเวลา 8.00-8.30  น.  ณ ห้องประชุม 321 ชั้น 3  
       อาคารสุโขทัย แต่งกายชุดสุภาพ 
         
ก าหนดวันฝึกซ้อมใหญ่   วันศุกร์ท่ี 31 มกราคม  2563 ต้องรายงานตัวเวลา08.00 น. 

อาคารกงไกรลาส (KLB) ชั้น 4  ต้องแต่งกายเหมือนวันรับจริง และ
สวมครุยวิทยฐานะ 

 

วันพระราชทานปริญญาบัตร  วันศุกร์ที่  7 กุมภาพันธ์ 2563  ต้องรายงานตัวก่อนเวลา08.00 น. 
อาคารกงไกรลาส (KLB)  ชั้น 4 
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ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑติ  (เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่งเหรียญทอง) 

แถว 1 1 นาย สรพงษ์     เจริญกฤตยาวุฒิ

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑติ  (เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่งเหรียญทอง) 

2 นาย อมัรินทร์     ศรีลาโล้

3 นาย ติณณ์     เมตศีย์

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑติ (เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) 

4 นางสาว ทิพย์ภามาศ     รุ่งอเนกทรัพย์

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑติ (เกยีรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) 

5 นางสาว กรรณิการ์     แซ่จิว้

6 นาย อภิวชิญ์     อริยปัญญาธรรม

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑติ (เกยีรตินิยมอนัดบัสอง)

7 นางสาว กลุณัฐ     อบิรอเฮม

8 นางสาว รูนา     อซิาสะ

ปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑติ (เกยีรตินิยมอนัดบัสอง) 

9 นางสาว กลุลณิษฐ์     ศักย์วณิชกลุ

10 นางสาว นฤพร     มีประเสริฐ

11 นาย กฤตภาส     สมพงษ์

12 ว่าที่ร้อยตรีชาญพล     จันทศรี

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส

เบิกบัณฑติคณะศึกษาศาสตร์  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ดงัมีรายนามต่อไปนี้
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ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต และปริญญาวทิยาศาสตรบัณฑิต

13 นางสาว กนกวรรณ     เกตุการณ์

14 นางสาว กมลทิพย์     อนุชาติ

15 นางสาว กมลพร     ยะภักดี

16 นางสาว กมลวรรณ     ทศพล

17 นางสาว กรรณิการ์     ค าเลก็

18 นางสาว กรรณิการ์     อุดหนุน

19 นางสาว กรวรรณ     วจิิตร์นาวนั

20 นางสาว กรวกิา     ทองประดบั

21 นาย กฤต     เศรษฐกลุววิฒัน์

22 นางสาว กาญจนา     แช่มช่ืน

23 นางสาว กาญจนา     โรจนบุรานนท์

24 นางสาว กานต์รว ี    พลสถิตย์กลุ

25 นางสาว กานต์รว ี    ศรีประไพ

26 นางสาว กสุุมา     ปล้องเกดิ

27 นาย เกรียงไกร     บุแก้ว

28 นางสาว เกศรินทร์     สุขะพันธ์

29 นางสาว ขนิษฐา     สงเสือ

30 นางสาว ขนิษฐา     หนูแก้ว

31 นางสาว ขวญัประภา     ค ากาญจน์

32 นางสาว คทัลยีา     นิกาจิ๊

33 นางสาว คุณากร     เยาว์ไธสง

34 นางสาว จณิษษ์ฏา     บุตรเบ้า

35 นางสาว จริยา     อนีทร์นวน

36 นาย จักราชัย     โคตรสวรรค์
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37 นางสาว จันจิรา     เลก็ก าพุช

38 นางสาว จันทร์จิรา     วงค์ไทย

39 นางสาว จันทร์สุดา     บุญแก้ว

40 นางสาว จารุณี     ไพบูลย์

41 นางสาว จิดาภา     ตาติจันทร์

42 นางสาว จินตนา     ติงสะ

43 นางสาว จิรัชยา     ได้ทุกทาง

44 นางสาว จิราพร     วงษ์พันธ์

45 นางสาว จีรภา     เกตุเลขา

46 นางสาว เจนนิชา     หล้าหิบ

47 นาย ฉัตรชัย     ภักดนีอก

48 นางสาว ฉัตรสุดา     กะฐินเทศ

49 นางสาว ฉันท์ชนก     หนูไชยทอง

50 นางสาว ชฎาภรณ์     โยธาภักดี
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แถวที่ 2 51 นางสาว ชนก     บัวช่ืน

52 นางสาว ชนนิกานต์     ทองบุญ

53 นางสาว ชนากานต์     บุราคร

54 นางสาว ชมพูนุช     อนิทไชย

55 นาย ชรินทร์ทิพย์     ญี่ปุ่นกล้าหาญ

56 นางสาว ชลธิชา     ถิน่อ่วน

57 นางสาว ชลพัชร์     โพธ์ิทอง

58 นางสาว ชลดิา     เกือ้กลู

59 นางสาว ช่อผกา     จันทะศรี

60 นาง ชัญชลกัษ์     สุชิตเรืองวงษ์

61 นาย ชัยพร     ส่ือสวสัดิ์วณิชย์

62 นางสาว ซัลมี     ดอเลาะ

63 นางสาว ซามียะห์     อาลี

64 นางสาว ซารีมา     มารกาญจน์

65 นางสาว ซูวยับะห์     ยามา

66 นางสาว ฐาริณี     ไขแสง

67 นางสาว ฐิตินันท์     กนัรัมย์

68 นางสาว ฐิติมา     ธงหิมะ

69 นางสาว ณฐาพร     ตลบัทอง

70 นาย ณัฐพงศ์     พีระพงษ์

71 นาย ณัฐพงษ์     อคัสี

72 นางสาว ณีรนุช     ไชยโคตร

73 นางสาว ดวงกมล     อุ่นตาดี

74 นางสาว ดวงแก้ว     ไมหมาด

75 นาย ดวสั     อนิทะมุสิก
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76 นางสาว ดาริน     มีสัตย์

77 นาย ทศพล     สุขเกษม

78 นางสาว ทัตพิชา     สุนทรโชติ

79 นางสาว ทัศนพร     ประเสริฐ

80 นางสาว ทิพานัน     อรัญ

81 นางสาว ธนันณัฏฐ     ศิรวชัธราพงษ์

82 นางสาว ธนาภรณ์     อิ่มศิล

83 นาย ธวชัชัย     จันทร์เทพ

84 นาย ธีรศักดิ์     ลทัธิชัย

85 นางสาว นงคราญ     เรียนไธสง

86 นางสาว นงลกัษณ์     หมายปิดกลาง

87 นาย นนทชัย     โคตรอ่อน

88 นางสาว นฤมล     อ่อนอนิทร์

89 นางสาว นลชนก     พิมพ์เพีย้น

90 นางสาว นวลอนงค์     สีทองเที่ยว

91 นางสาว นวญิญา     ไสวดี

92 นาย นัฐธรรม     อนิตัน

93 นางสาว นัฐธิยา     แสนโคตร

94 นางสาว นัทธมน     ศรีโท

95 นางสาว นันทกาล     เที่ยงสันเทียะ

96 นางสาว นารดา     สุขคุ้ม

97 นางสาว นาอมีาห์     มามะ

98 นางสาว น า้ผึง้     พาดทองหลาง

99 นางสาว นิพาดา     เสาศิลา

100 นางสาว นิลาวรรณ     ฤทธิจ าปา
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แถวที่ 3 101 นางสาว นิศาชล     ไวประเสริฐ

102 นาย นิอสิมาแอ     ตอกอ

103 นางสาว นุชนาถ     ไชยดี

104 นางสาว นุรอามีละ     สะแลแม

105 นางสาว นุรฮายาตี     สะรีมะ

106 นางสาว ปนัดดา     ยิ่งจ าเริญ

107 นางสาว ปนิดา     รวมดอน

108 นาย ประชารักษ์     สืบนพรัตน์

109 นาย ประพล     ปักษ์ประจ า

110 นางสาว ประภัสสรา     มาคูณ

111 นาย ประสิทธ์ิ     จันทะพันธ์

112 นาย ประเสริฐ     ยอหัน

113 นางสาว ปรารถนา     หาญใจ

114 นางสาว ปวณีา     ไรมา

115 นาย ปัณณ์     รัตนภักดี

116 นาย ปัณณวชิญ์     จันทร์อ้น

117 นางสาว ปัทมาพร     รักกจิ

118 นางสาว ปานวาด     สามารถ

119 นางสาว ปารมี     พรหมพินิจ

120  นางสาว ปาริฉัตร     ดุนขุนทด

121 นางสาว ปาริฉัตร     ตันโป้

122 นางสาว เปรวกิาร์     มุสิกะ

123 นางสาว พนมมาศ     มูลวรรณ

124 นางสาว พนิดา     ทานอุทิศ

125 นางสาว พนิดา     นาควรัิช
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126 นางสาว พนิดา     บุญเจียม

127 นางสาว พรทิพย์     บุญปก

128 นาง พรประภัสสร์     บุญชู

129 นางสาว พรพิลยั     พลงาม

130 นาย พรลภัส     ไชยพูล

131 นางสาว พรสุดา     ชนะพันธ์

132 นางสาว พัชรา     สืบสาคร

133 นางสาว พัณณิตา     ไชยวงั

134 นางสาว พัตร์ฐกาญจน์     มูลผาลา

135 นางสาว พิมชนก     แก้วสกลุ

136 นางสาว พิมพ์รตา     ทิพย์สอน

137 นางสาว พิมศิริ     ศรีวฒันชัย

138 นางสาว พิรัชญา     พิมพิลา

139 นางสาว เพ็ญพร     หอมขจร

140 นางสาว ฟ้าใส     วรรณสารครีี

141 นางสาว ภัทราภรณ์     จักสาน

142 นางสาว ภัทราวด ี    เขยีวประดบั

143 นางสาว ภัศรา     สุคนธทรัพย์

144 นางสาว ภานิดา     เส็นหวงั

145 นาย มนตรี     แพงน้อย

146 นางสาว มนัสชนก     ราชเสนา

147 นางสาว มยุรี     ภานุศรี

148 นางสาว มัลลกิา     คงมินทร์

149 นาย มานิตย์     ประสงค์ผล

150 นางสาว มาลยั     รังผึง้
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แถวที่ 4 151 นางสาว มาลยัวรรณ     เล้นส้ิน

152 นางสาว มิง่ขวญั     เรืองศรี

153 นางสาว มินตรา     สุขยิ่ง

154 นางสาว ยลลลลั     มัง่มี

155 นางสาว เย็นฤด ี    จิตรพนาไพร

156 นางสาว รววิรรณ     ถาวรวฒันะ

157 นางสาว ระววิรรณ     เพ็งพันธ์

158 นางสาว รัชดาพร     อนันตภูมิ

159 นางสาว รัชนก     พาคอื

160 นางสาว รัตนา     แผงฤทธ์ิ

161 นางสาว ราชสุดา     แก้วค าหาร

162 นางสาว ร าไพ     เกนขุนทด

163 นางสาว รุ่งฤด ี    ทาแก้ว

164 นาง ละอองดาว     ดาวเรือง

165 นางสาว ลี่ตัง     แซ่ลิม้

166 นาย วงศกร     โชติคุณากร

167 นางสาว วจี     โคตรภูเขยีว

168 นางสาว วณิชญา     สกลุณี

169 นางสาว วทันยา     กองกนุนะ

170 นางสาว วนิดา     ผสมธาตุ

171 นางสาว วรรณนิภา     นกน้อย

172 นางสาว วรรณิภา     ขนัเดช

173 นางสาว วรรณิศา     เพลาวนั

174 นาย วรวทิย์     ลครพล

175 นางสาว วรัญญา     สุวรรณพงศ์
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176 นางสาว วรารัตน์     ชมช่ืน

177 นางสาว วริษนันท์     นิครศิริวฒัน์

178 นาย วชัราภร     ศรีภูมาตย์

179 นางสาว วชัราภรณ์     ป่ินอยู่

180 นางสาว วชัรีญา     ธรรมสอน

181 นางสาว วชัรีญา     วงษ์สุวรรณ

182 นางสาว วนัเพ็ญ     จันทะแจ่ม

183 ว่าที่ร้อยตรีวาเลน     ช้างค า

184 นางสาว วจิิตรา     คณโฑแก้ว

185 นาย วทิยา     คุณารูป

186 นางสาว วภิารัตน์     กนัทา

187 นางสาว วมิลกัษณ์     สุขประวทิย์

188 นางสาว วลิาวณัย์     ค าชนะ

189 นาย วรีพล     วงศ์ทวี

190 นางสาว แวดะห์     แวดอเล๊าะ

191 นางสาว แวตัสนีม     แวดาโอะ

192 นาย ศตวรรษ     หม้อแก้ว

193 นางสาว ศนิชา     ไชยเม็ง

194 นางสาว ศรีสุดา     ค านนท์

195 นางสาว ศลษิา     นามคุณ

196 นางสาว ศศิธร     ศรีลงักา

197 นางสาว ศศิธร     แหวนเงนิ

198 นางสาว ศศิร์อร     ศักดิ์วเิศษ

199 นางสาว ศิรินุช     ศักดิ์เจริญชัยกลุ

200 นางสาว ศิริรัตน์     ดาบุตร
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แถวที่ 5 201 นางสาว ศิริรัตน์     สมขนัธ์

202 นางสาว ศิริวรรณ     ลตีานา

203 นาย ศุภพิพัฒน์     ทิพย์รักษ์

204 นางสาว ศุภมาศ     ศรีคริินทร์

205 นางสาว สกาวรัตน์     สันฝา

206 นาย สมชาย     ภัทชรัตน์

207 นางสาว สมิหลา     นพภาลยั

208 นางสาว สราล ี    ฆ้องวงษ์

209 นางสาว สาทกาญจน์     อ า่จ าปา

210 นางสาว สายรุ้ง     อุ่นเรือนงาม

211 นางสาว สาวกิา     กาวน่ิาน

212 นายสาว สาวณิี     วงันิล

213 นาย สิทธิชัย     ทองอิ่น

214 นางสาว สินีนาฏ     สร้อยสังหวาน

215 นาย สิรวชิย์     จีนนุพงศ์

216 นาง สิริกลุ     ขนอม

217 นางสาว สุกญัญา     แซ่อึง้

218 นางสาว สุชาดา     พรมโสภา

219 นางสาว สุณัฏฐินี     ดวงอนิทร์

220 นางสาว สุดาภรณ์     เฮ้ากอก

221 นางสาว สุดารัตน์     แน่นวงษ์

222 นางสาว สุทธิดา     เต็งสุวรรณ

223 นางสาว สุทธิดา     วจิิตรการ

224 นางสาว สุธาทิพย์     ศรีนาค

225 นางสาว สุนิษา     เสียงใหญ่
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226 นางสาว สุนิสา     ชูบัวแก้ว

227 นางสาว สุพรรษา     คชายุทธ

228 นางสาว สุภาพร     อนิเสือ

229 นางสาว สุภาวด ี    ไชยรัตน์

230 นางสาว สุภาวด ี    อนิทจิตร

231 นางสาว สุมาล ี    แดงโกเมน

232 นาย สุริยันต์     ปัญญาทอง

233 นาย สุริยา     พิเคราะห์

234 นางสาว สุรีย์วรรณ     เพชรเชนทร์

235 นางสาว สุวมิล     จิตรภานุภณ

236 นาย เสกสรร     สิงห์ประเสริฐ

237 นางสาว เสาวลกัษณ์     คูรัมย์

238 นางสาว เสาวลกัษณ์     นิคมปะทะ

239 นางสาว เสาวลกัษณ์     สงสีสุข

240 ว่าที่ร้อยตรีหญิงแสงดาว     มากเพียร

241 นางสาว โสภาพรรณวด ี    วชัิยดษิฐ

242 นางสาว หนึ่งฤทัย     เจ๊ะวงัมา

243 นางสาว หนึ่งฤทัย     บุญศรี

244 นางสาว หฤทัยชนก     พรมอยู่

245 นางสาว หัสทยา     ส าลแีก้ว

246 นางสาว อธิตยา     ดวดไธสง

247 นาย อนุสรณ์     เสียงเสนาะ

248 นางสาว อภิญญา     ค าภา

249 นางสาว อภิญญา     เดชโยธิน

250 นางสาว อภิญญา     มัง่สมบัติ
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แถวที่ 6 251 นางสาว อภิรด ี    ศรีวพิัฒน์

252 นาย อภิศักดิ์     พันสาย

253 นางสาว อรพรรณ     สุขเรือง

254 นางสาว อรพินทร์     เงนิดี

255 นางสาว อรวรรณ     บรรทา

256 นางสาว อรวรรณ     สุวาหล า

257 นางสาว อรษา     เทพปาน

258 นาย อรุณ     ศรีปัดถา

259 นางสาว องัคณา     เจริญเนตร

260 นางสาว อจัจิมา     มิตรส่งสุข

261 นางสาว อญัชนา     พลเมืองศรี

262 นางสาว อญัมณี     หงษ์ศรี

263 นางสาว อารณี     ลาภสุรพรชัย

264 นางสาว อารยา     สันประเสริฐ

265 นางสาว อาริสา     อนิฮะ

266 นางสาว อารีรัตน์     หลั่งมา

267 นาย อทิธิพล     เอี่ยมรอด

268 นาย อนิทรายุธ     จันทรัตน์

269 นางสาว อนิทิรา     พิมุกต์นานนท์

270 นางสาว อุบลวรรณา     ภูรักษา

271 นางสาว อุมารินทร์     สมโภชน์

272 นาย เอกรินทร์     อนิทร์ชุมนุม

273 นางสาว ฮารีย๊ะ     หลเีจริญ

274 นางสาว นฤมล     บรรลุสันติ

275 นางสาว น า้ฝน     กองรัตน์
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276 นางสาว พิชญาพร     กล า่ดษิฐ์

277 นางสาว เพชรพลอยไพร     พันธ์ุโชติ

278 นางสาว ละเอยีด     ทองใหม่

279 นางสาว วรพรรณ     กงนะ

280 นางสาว วราญา     เสือเดช

281 นางสาว ศุภากร     ชูโชติณิชกลุ

282 นาง สุภัษรา     ศรีณะพรหม

283 นางสาว อารยา     สันเต๊ะ

284 นางสาว กาญจนา     ขวญัโพธ์ิทอง

285 นางสาว ชัชชญา     วายุระกลุ

286 สิบเอกชัฐวุฒิ     มาน้อย

287 นาย ชาตรี     อาจภักดี

288 นาย ชินวตัร     กนุอก

289 นาย ณัฐพงษ์     แสงจันทร์

290 นาย ตรัยวชิช์     ชุบค า

291 นางสาว ทรรศนีย์     มะลลิา

292 นาย ธนิกพงศ์     เศรษฐหิรัญกลุ

293 นางสาว นภาพัทน์     เกษมสันต์ ณ อยุธยา

294 นางสาว นวรัตน์     รุ่งแสง

295 นาย นาว ี    สินธุมาศ

296 นางสาว เนตรนรินทร์     ศรีอาษา

297 นาย บุรเศรษฐ์     อาจหาญ

298 นางสาว บุษยา     แหนค า

299 นางสาว ผกาทิพย์     ศรีวงษ์

300 นางสาว พิชญา     องัคทะวานิช
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แถวที่ 7 301 นาย พิสุทธ์ิ     จารุวงศ์พันธ์

302 นางสาว เพชรผกา     กางแก้ว

303 นางสาว ภัสร์ธารี     พสิษฐ์ธนากมล

304 นางสาว มาริษา     คงคาชาติ

305 นางสาว เมธาว ี    อริวดกีลุ

306 นาย รัชชานนท์     โสภาพันธ์ุ

307 นางสาว รัศมี     จันทรส

308 นาย รุ่งรัตน์     โยติสาร

309 นาง วราพร     ค ามา

310 นางสาว วนัล ี

311 นางสาว วารุณี     ศรีหาพุฒ

312 นางสาว ศศิกานต์     เกดิกอบ

313 นางสาว ศิริพร     ชานุชิต

314 นาย สรเจตน์     จิตปัญโญยศ

315 นางสาว สริดา     นิลพัฒน์

316 นางสาว สิตางศ์ุ     จิตรุ่งวลิยั

317 นางสาว สินโสภณต์     ค างาม

318 นางสาว สุดารัตน์     เปาะทอง

319 นางสาว สุภาพร     ธรรมประดษิฐ

320 นางสาว สุวภัทร     ทองเจริญ

321 นาง อนงค์     โรจน์กลูชัย

322 นาย อนุชา     ประทุมวลัย์

323 นางสาว อภัสนันท์     แซ่โง้ว

324 นางสาว อมิตา     กลดัสุวรรณ

325 นางสาว อรนิดา     รังษตินันท์
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326 นางสาว อรุณี     แซ่ฟรุ้ง

327 นางสาว อลสิสา     อุปศรี

328 นางสาว อญัชล ี    พัฒนารังคะ

329 นางสาว อมัพาวนั     เอี่ยมสูงเนิน

330 นางสาว กชกร     วงศ์ววิฒัน์

331 นางสาว กนกกร     สาน้อย

332 นางสาว กนกกาญจน์     พาขุนทด

333 นางสาว กนกนาถ     อนันตบุญ

334 นางสาว กนกวรรณ     คลิง้เช้ือ

335 นางสาว กนกวรรณ     สิทธิอมร

336 นางสาว กมลทิพย์     คดิดจีริง

337 นางสาว กมลรัตน์     สุขยัง

338 นางสาว กรกฎร์     ไกรโชตธนากลุ

339 นางสาว กรรณนิการ์     พุทธพงค์

340 นางสาว กรรณิกา     สันโดด

341 นางสาว กรลดา     สิทธิด ารงค์

342 นางสาว กฤติยา     ดวงรัตน์

343 นาย กฤษณรักษ์     อนิดี

344 นางสาว กฤษณา     ข าเที่ยง

345 นาย กฤษดา     ศรีรัตน์

346 นางสาว กวนิทิพย์     สารราษฎร์

347 นางสาว กญัญา     สามารถ

348 นางสาว กญัญาณัฐ     ปิจจะ

349 นาย กนัต์กว ี    คุมมินทร์

350 นาง กนัยา     สันนะกจิ
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แถวที่ 8 351 นางสาว กาญจนา     ค้าข้าว

352 นางสาว กาญจนา     ค าสิงห์

353 นางสาว กาญจนา     ธรรมดี

354 นางสาว กาญจนี     ภู่พรประเสริฐ

355 นางสาว กาญจุรีย์     จันทร์ใหม่

356 นาย ก าจร     จึงประดษิฐ์ผล

357 นาย กติติภัฏ     ช่วยปลอด

358 นาย กติิศักดิ์     ไพรวลัย์

359 นางสาว กลุณัฐ     สรวงนอก

360 นางสาว กลุสตรี     มีอฐัมัน่

361 นางสาว เกศศิรินทร์     ด้วงธูป

362 นางสาว เกษรา     สาเล่

363 นางสาว เกสรา     วริิยจารี

364 นาย เกยีรติกมล     แก้วดี

365 นาย เกยีรติศักดิ์     บัวจร

366 นางสาว ขจีรัตน์     ล้นหลาม

367 นางสาว ขนิษฐา     มาโค

368 นางสาว ขนิษฐา     สีทอง

369 นางสาว ขวญัภิชา     สวสัดิ์วุฒิกร

370 นางสาว ไข่มุก     คุ้มพิทักษ์

371 นางสาว คณิศร     ตันต่อมแก้ว

372 นางสาว แคทลยีา     ศรีสุด

373 นางสาว จรีพรรณ     ผุดบ่อน้อย

374 นาย จักรกฤษณ์     ศรแก้ว

375 นาย จักรกฤษณ์     อนิส าราญ



17

376 นางสาว จันจิรา     รัสสะ

377 นางสาว จันทร์วสิา     คงฉิม

378 นางสาว จันทิรา     อนิสุ่ม

379 นางสาว จาริยาภรณ์     อนิทนู

380 นางสาว จารุวรรณ     เกตุรักษ์

381 นางสาว จารุวรรณ     วงัคะฮาด

382 นางสาว จิตรกญัญา     จันทิบุตร

383 นางสาว จิตวสุิทธ์ิ     ประโยชน์

384 นางสาว จิรนันท์     ทนงยิ่ง

385 นาย จิรวฒัน์     สายด้วง

386 นางสาว จิราพร     ค าภูษา

387 นางสาว จิราพร     เจดย์ีค า

388 นางสาว จิราภรณ์     วเิส

389 นาย จิรายุ     ลูกอนิทร์

390 นางสาว จุฑามาศ     ภูยาทิพย์

391 นางสาว จุฑามาส     พรหมจันทร์

392 นางสาว จุฑารัตน์     ทองรักษ์

393 นางสาว จุฑารัตน์     พวงพืช

394 นางสาว จุฑารัตน์     พิมสุด

395 นางสาว จุฑาลกัษณ์     สิงห์สุดี

396 นางสาว จุรีรัตน์     จังหวดักลาง

397 นางสาว จุฬาลกัษณ์     ขาวคง

398 นางสาว เจนจิรา     กว้างนอก

399 นางสาว เจนจิรา     สุรารักษ์

400 นาย ฉกาจ     ค ามะณีจันทร์
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แถวที่ 9 401 นาง ฉัตรชนก     อรรคอุดม

402 นาย ฉัตรชัย     ใจบุญ

403 นางสาว ชญานี     นาคเลศิ

404 นางสาว ชฎาพร     พันธ์ศิริ

405 นางสาว ชฎาภร     ดวงบุปผา

406 นางสาว ชฎาภรณ์     ชูรัตน์

407 นางสาว ชนากานต์     ศรีงาม

408 นางสาว ชรีรัตน์     เช้ือกคุรู

409 นางสาว ชลกานต์     พรมเสน

410 นางสาว ชลดา     รัตนรัตน์

411 นางสาว ชลลดา     บุญประเสริฐ

412 นาย ชลวติ     ค าเลศิ

413 นาย ชัชวาล     บางสินธุ

414 นาย ชัยนันท์     ฝาเงนิ

415 นาย ชัยศิริ     อร่ามจันทร์

416 นางสาว ชาคริยา     สุทธิ

417 นาย ชาญไชย     วกิรวงษ์วนิช

418 นางสาว ช่ืนจิต     โชติกลุ

419 นางสาว ชุติกาญจน์     จ าปาเงนิ

420 นางสาว ชุติมา     นาคสงค์

421 นางสาว ชุลพีร     สุขขี

422 นางสาว ซากนีะ     อาแว

423 นางสาว ซีตีซัลวา     ไทรทอง

424 นาย ซุลกฟิล ี    หมัดเหร็ม

425 นางสาว ซูไฮลา     ปลืม้ส าราญ
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426 นางสาว โซเฟีย     โสอุดร

427 นางสาว ญาณพันธ์ุ     รักษาวงค์

428 นางสาว ญาณิศา     ตระการสุดเลศิ

429 นางสาว ฐนิดา     แจ่มอุทัย

430 นางสาว ฐิตินันท์     ขุนนิตย์

431 นางสาว ฐิตินันท์     ทองรงค์

432 นางสาว ฐิติพร     ทวศีรี

433 นาย ณฐวฒัน์     เหมรัชกลุ

434 นาง ณัฎฐาพร     เร่ือศรีจันทร์

435 นางสาว ณัฐกาญจน์     นุชประเสริฐ

436 นางสาว ณัฐชยา     นามวจิิตร

437 นาย ณัฐดนัย     ลาสม

438 นางสาว ณัฐปภัสร์     พาที

439 นาย ณัฐพร     อนิสอาด

440 นางสาว ณัฐภรณ์     ฉายากลุ

441 นางสาว ณัฐรัตน์     หิรัญโยธากลุ

442 นางสาว ณัฐริกา     นวลแสง

443 นางสาว ณัฐวรา     ไชยแก้ว

444 นาย ณัฐวุฒิ     พรมภักดี

445 ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุธ     ทรัพยาสาร

446 นางสาว ณัฐิวรรณ     เอี่ยมละม่อม

447 นางสาว ณัททชา     สว่างรัตน์

448 นางสาว ณิชมาศ     ช่ืนแพร

449 นางสาว ณิชารีย์     แรงเพ็ชร

450 นางสาว ณีรนุช     ย่องเซ่ง
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แถวที่ 10 451 นางสาว ดลยา     วฒันอาภา

452 นางสาว ดวงกมล     เพ็งรัศมี

453 นางสาว ดยัอาน่า     หมานละงู

454 นางสาว ดารณี     ปทุมวนาศิลป์

455 นางสาว ดารารัตน์     อ่อนภา

456 นางสาว ดุจฤด ี    เตชะ

457 นางสาว ต่วนรุสนา     ปาเต๊ะ

458 นางสาว เต็มดวง     สระกบแก้ว

459 นางสาว ทราย     ผวิสอาด

460 นางสาว ทอแสง     โภคสมบูรณ์

461 นางสาว ทัยชนก     เอ่งฉ้วน

462 นางสาว ทัศนียา     จันทร์แทน

463 นาย ทินกร     โยธารินทร์

464 นางสาว ทิพปภา     ไลยะรัตน์

465 นางสาว ทิพย์สุดา     พายสูงเนิน

466 นางสาว ทิพยาภรณ์     ทองโพธ์ิ

467 นางสาว ทิพวรรณ     อนิวนันา

468 นางสาว เทว ี    กิ่งไทร

469 นาย เทิดภากร     ฟ้าคลึง้

470 นางสาว ธณัฎฐา     บุญชู

471 นาย ธนพัฒน์     สุขสม

472 นาย ธนากร     แสนพิมล

473 นาย ธนารักษ์     คล่องใจ

474 นางสาว ธมนวรรณ     แม้นประโคน

475 นาย ธัชชัย     มุขประดบั
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476 นางสาว ธัญญ์พิชชา     อุปหล้า

477 นางสาว ธัญญารัตน์     จันทร์คง

478 นางสาว ธัญญารัตน์     เพ็งสกลุ

479 นาย ธันยวทิย์     ราพฤทธ์ิ

480 นางสาว ธารินี     วเิศษสิงห์

481 นางสาว ธิดารัตน์     เกือ้ทอง

482 นางสาว ธิดารัตน์     บุญนุ้ย

483 นางสาว ธิดารัตน์     รถหานาม

484 นางสาว ธิติรัตน์     สมบูรณ์

485 นางสาว ธิมาพร     จาริ

486 นาย ธีรพงษ์     วงศ์ค าจันทร์

487 นางสาว นงลกัษณ์     คงจันทร์

488 นาย นพฤทธ์ิ     ทองวไิล

489 นาย นภัสกร     แซ่หาง

490 นางสาว นภัสวรรณ     เป้าทอง

491 นางสาว นภาพร     บุญพันธ์

492 นาย นรา     ตาลเหลก็

493 นางสาว นลนิี     ศรีลากลุ

494 นางสาว นวพร     บุญถึง

495 นางสาว นัญวา     องศารา

496 นางสาว นันท์นภัส     ปรีชาสุทธิกลุ

497 นางสาว นันท์นภัส     เสาร์ไพศรี

498 นางสาว นันทิตา     เสนทอง

499 นางสาว นัสฐา     วชิรมโนธรรม

500 นางสาว นายิกา     สมวงค์
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แถวที่ 11 501 นางสาว นารี     แวงวรรณ

502 นางสาว นิตยา     นรินทร์นอก

503 นางสาว นิตยา     อามาตย์

504 นาย นิติพงษ์     พินยพงค์

505 นาง นิภาพร     สุทธิพงษ์

506 นางสาว นิภาพรรณ     วาทะสุนทรพงศ์

507 นางสาว นิภาภรณ์     แสนบุญ

508 นางสาว นิรชา     หันท าเล

509 นางสาว นิรนุช     ศุภสมัย

510 นางสาว นิลุบล     มหาพิรุณ

511 นางสาว นิโลบล     โชติคราม

512 นางสาว นิษฐ์วด ี    บัวแก้ว

513 นางสาว นุจรี     ห่วงประโคน

514 นางสาว นุชิดา     พาโคกทม

515 นางสาว นุศรา     แดงล่าโหด

516 นางสาว นุศรา     เสาสุวรรณ

517 นางสาว นุสบา     ศรีเพ็ชร

518 นางสาว นูรมาเดยี     ฮะ

519 นางสาว นูรอสัมา     อแีต

520 นาย เนติพงษ์     ใจหาญ

521 นางสาว เนาวรัตน์     สังข์สุวรรณ

522 นางสาว บงกร     ศรีวชัิย

523 นาย บัญชา     พลทิพย์

524 นางสาว เบญจมาภรณ์     กลมพันธ์

525 นางสาว เบญจมาศ     สุขหนองบึง
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526 นางสาว เบญจวรรณ     แก้วสายฟ้า

527 นาย ปฐม     จันทร์แกม

528 นางสาว ปติญญา     แสงมาน

529 นางสาว ปภาวด ี    ทรงภูมิ

530 นางสาว ประชาภรณ์     ศรีมงคล

531 นางสาว ประภัสราภรณ์     โคตรสมบัติ

532 นาย ประสาน     พรงาม

533 นางสาว ปรางฉาย     เอี่ยมเพ็ชร

534 นางสาว ปรารถนา     ชาสุรีย์

535 นางสาว ปริชาติ     เพ็ชรานันท์

536 นางสาว ปรีชยา     มาอนิทร์

537 นางสาว ปวณ์ีนุช     สุขกลิ่น

538 นางสาว ปัญฑารีย์     วรรณพิรุณ

539 นางสาว ปัณฑ์ชนิต     คงเสฐียร

540 นางสาว ปัดจณา     สิงเสียว

541 นางสาว ปัตมา     มายิ

542 นางสาว ปาตีเมาะ     มะสัน

543 นางสาว ปาตีลา     ดอเลาะ

544 นางสาว ปารีดะห์     สามะ

545 นางสาว ปิยวรรณ     กนัหารัตน์

546 นางสาว ปิยะนุช     วนัทา

547 นางสาว เปรมกมล     รัตนวรีะชน

548 นางสาว เปรมกมล     หมอกชัย

549 นางสาว เปรมฤด ี    โคตรแสง

550 นางสาว เปรมวด ี    ซุยสกลุ
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แถวที่ 12 551 นาย พงศ์พจน์     นิยมรัตน์

552 นาย พชร     โพธ์ิแก้ว

553 นางสาว พชรพร     บรรดาศักดิ์

554 นางสาว พรทิพย์     สีส าฤทธ์ิ

555 นางสาว พรปวณ์ี     มากศรี

556 นางสาว พรพรรณ     รวดเร็ว

557 นางสาว พรพินิจ     เรียบร้อย

558 นางสาว พรพิมล     บุญโสภาส

559 นางสาว พรพิมล     พลทองวจิิตร

560 นางสาว พรพิมล     ลามัญ

561 นางสาว พรพิมล     สายเนตร์

562 นางสาว พรรณิภา     ศรีทับทิม

563 นางสาว พฤษญา     ศรีเพียรเอม

564 นางสาว พลอยไพลนิ     บุญทุบุญ

565 นางสาว พลอยวรินทร์     เนาแสง

566 นางสาว พัชรินทร์     แก้วสีขาว

567 นาง พัทธ์ธีรา     ต่ายเกดิ

568 นางสาว พิมพ์ประภา     ประภาวะกา

569 นางสาว เพียงณัชริษา     ทองจันทร์

570 นางสาว เพียงเพ็ชร     ภูช่างทอง

571 นางสาว ไพรินทร์     ภักดี

572 นางสาว ไพลนิ     วนัเทพ

573 นาย ไพศาล     เจ๊ะนะ

574 นางสาว ฟาตีมา     อาแว

575 นางสาว ฟาราตี     หวงัเยะ
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576 นาย ภัทรพล     ทุมวนั

577 นางสาว ภัทรวด ี    รัตนวนิช

578 นางสาว ภัทราภรณ์     เสาเปรีย

579 นางสาว ภัทราวด ี    สุดขาว

580 นางสาว ภัทรียา     กองจันดี

581 นาย ภานุพงศ์     ปานยิ่ง

582 นางสาว ภาวนิี     บัวแก้ว

583 นางสาว ภาสินี     ศรีสุนทรพินิต

584 นางสาว ภูธิดา     โคนุตะ

585 นาย ภูบด ี    เครือพลงั

586 นาย มงคล     จ านงค์รักษ์

587 นางสาว มณีรัตน์     ธนไชยเต็มวงศ์

588 นางสาว มยุรี     แซ่ท้าว

589 นางสาว มัสสือนี     เจ๊ะนิ

590 นางสาว มาดฮีะห์     เปาะซา

591 นางสาว มาริสา     ทุ่ยอดี

592 นางสาว มูรณี     เจ๊ะโซ๊ะ

593 นางสาว เมธาว ี    ปัญญาจันทร์สว่าง

594 นางสาว เมธินี     เกาะกิ่ง

595 นางสาว เมธินี     มุทุจิตต์

596 นางสาว เมธิรา     กระมีมูล

597 นางสาว เมวด ี    อยู่สุธา

598 นาย ยาบูสรอ     มามะ

599 นาย ยุทธพงษ์     สนธิกลบั

600 นางสาว ยุภา     พรมสา
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แถวที่ 13 601 นางสาว ยุวรินทร์     พรนิธิจีรวสั

602 นางสาว รจนา     แข่งขนั

603 นางสาว รชนก     บัวช่ืน

604 นางสาว รภัสสรวรรณ์     ราชเดมิ

605 นางสาว รอมละห์     วาจิ

606 นางสาว รัชฎาพร     บุญเกดิ

607 นางสาว รัชฎาภรณ์     จันลา

608 นางสาว รัชดาภรณ์     อนิคาคร

609 นางสาว รัชนา     หงส์วณิชย์กลุ

610 นางสาว รัชนีพร     ตู้ค า

611 นางสาว รัตนา     เทียมศักดิ์

612 นางสาว รุ่งทิวา     ทิพย์ดี

613 นางสาว รุสนี     ดอเลาะ

614 นางสาว โรสตีมาลา     มามะ

615 นาย ฤทธิเกยีรติ     สุวรรณฤทธ์ิ

616 นางสาว ลออรัตน์     ตรีเพ็ชร์

617 นางสาว ละออง     ตินทอง

618 นางสาว ลกัขณาพร     ค าเบ้า

619 นางสาว ลเีวยีวาตี     เบ็นบากา

620 นาย วงศธร     วสูิจน์สวสัดิ์

621 นางสาว วชิรญาณ์     ไพรโสภา

622 นางสาว วชิราภรณ์     ศรีสุวรรณ

623 นางสาว วนิดา     ค าเหลก็

624 นางสาว วนิดา     บุญชู

625 นางสาว วรพรรณ     แซ่เบ๊
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626 นาย วรภัทร     ชาสุรินทร์

627 นางสาว วรรณนิษา     ใกล้ชิด

628 นางสาว วรรณา     สาระการ

629 นางสาว วราพร     ต้อไธสง

630 นางสาว วราพร     หอมอ่อน

631 นางสาว วราภรณ์     ใจหาญ

632 นางสาว วราภรณ์     ซ่ัวเซ่งอิว้

633 นางสาว วราภรณ์     ทวพีงษ์

634 นางสาว วราภรณ์     หนูคง

635 นางสาว วรารัตน์     รุ่งเป้า

636 นาย วราฤทธ์ิ     ทองเช้ือ

637 นางสาว วราลกัษณ์     ไพศาล

638 นางสาว วชัราพร     ภูธร

639 นางสาว วชัราภา     กนัทับ

640 นางสาว วชัรี     พัดเย็นดี

641 นางสาว วชัรี     สุวรรณวฒัน์

642 นาย วฒันา     ศิริไชย

643 นางสาว วนัเพ็ญ     ปานแก้ว

644 นางสาว วารี     ช่วยทุกข์เพือ่น

645 นาย วทิยา     ขวัล าธาร

646 นางสาว วพิาดา     จันทรา

647 นางสาว วภิาพรรณ     ยืนรัมย์

648 นาง วลิยัวลัย์     หาญเชิงชัย

649 นางสาว วไิลวรรณ     ตุ้ยสมุทร

650 นางสาว วไิลวลัย์     มาลาครีีกลุ
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แถวที่ 14 651 นางสาว วนีัส     เทศนา

652 นาย วรีะ     พิมพ์ศิริ

653 นาย วรีะชัย     ทองสกลุ

654 นาย วรีะศักดิ์     ทรัพย์พึง่

655 นาย วุฒิภัทร     บัวผนั

656 นาย แวรีซัน     แวดาโอ๊ะ

657 นาย ศรเพชร     ศรมณี

658 นาย ศราวุฒ     ไพสิทธ์ิ

659 นางสาว ศศิกานต์     หนูเกือ้

660 นางสาว ศศิภรณ์     เก้าพันธ์

661 นางสาว ศศิวรรณ     เงาแก้ว

662 นาย ศิรสิทธ์ิ     ฉวนีวล

663 นางสาว ศิริขวญั     ฤาชัย

664 นางสาว ศิริทิพย์     ขจิตจรรยา

665 นางสาว ศิรินทิพย์     สุขเอยีด

666 นางสาว ศิรินภา     บัวชง

667 นางสาว ศิรินุช     หลางหลี

668 นางสาว ศิริพร     บัวภา

669 นางสาว ศิริพร     บุญพรม

670 นางสาว ศิริรัตน์     ไกรทอง

671 นางสาว ศิริลกัษณ์     พงษ์คละ

672 นางสาว ศิริวรรณ     ธรรมดา

673 นางสาว ศิริวภิา     ปวงรัตน์

674 นางสาว ศิริวมิล     ใจนันต๊ะ

675 นาย ศิริศักดิ์     เย็นแดง
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676 นางสาว ศิวพร      วฒันเบญจโสภา

677 นาย ศิวพล     มีอาษา

678 นาย ศุภพงษ์     พุ่มสละ

679 นางสาว ศุภรัตน์     คงแก้ว

680 นางสาว ศุภลกัษณ์     ชัยชนะ

681 นางสาว ศุภสุตา     ไชยกาอนิทร์

682 นาย เศรษฐศักดิ์     สิทธิสังข์

683 นางสาว โศภิต     ดวงพร

684 นางสาว สดใส     แขมเขยีว

685 นาย สถาพร     จีระนุช

686 นางสาว สมรัชนี     สตามัน

687 นางสาว สมศรี     ศาลางาม

688 นาย สมศักดิ์     เงนิขจรวรัิตน์

689 นาย สมศักดิ์     เทพรัง

690 นางสาว สรัญญา     กนัหาชัย

691 นาย สันติชัย     สระทองอ้วน

692 นางสาว สายฝน     โคตรทิพย์

693 นาย สายัณห์     สาริกา

694 นางสาว สาวณิี     วงศ์กระโซ่

695 นางสาว สิตานัน     รัญจุล

696 นางสาว สินีนาถ     ศรีทรัพย์

697 นางสาว สิริภักร์     ยวนแม

698 นางสาว สุกญัญา     พันธุรา

699 นางสาว สุจารี     โสภิณ

700 นางสาว สุจิตรา     ปทุมจุลานันท์
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แถวที่ 15 701 นาย สุชาติ     รับไทรทอง

702 นางสาว สุชานาถ     ตันอุ๋ย

703 นางสาว สุดารัตน์     นะรนรัมย์

704 นางสาว สุดารัตน์     เม่นหรุ่ม

705 นางสาว สุดารัตน์     สายดวง

706 นางสาว สุทธาทิพย์     สงคง

707 นางสาว สุทธิดา     ปัญญาวงค์

708 นางสาว สุทธินันท์     พรหมสุทธ์ิ

709 นางสาว สุธาทิพย์     ศรีนางทุม

710 นางสาว สุธารัตน์     หุ้ยบุตร

711 นางสาว สุธิณี     วนัศุกร์

712 นางสาว สุธิดา     บัวพูล

713 นางสาว สุธิตา     แก้วหลวง

714 นาง สุธีรา     ศรินทุ

715 นาย สุนทร     เกรียงไกรสีห์

716 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา     เตือนอุดมศีล

717 นางสาว สุนิสา     อาบะ

718 นางสาว สุพรรษา     อ้นเวยีง

719 นางสาว สุพัชยาณี     วงษ์ภักดี

720 นางสาว สุพัตรา     จันทร์พ่วง

721 นางสาว สุพัตรา     เทสกลุ

722 นางสาว สุพัตรา     โพธารินทร์

723 นางสาว สุพัตรา     สมเสนาะ

724 นางสาว สุภศิริ     สิมตะมะ

725 นางสาว สุภัณฑารัตน์     มัจฉามารถ
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726 นางสาว สุภัสสรา     นันเพชรดี

727 นางสาว สุภา     ลอืศิริ

728 นางสาว สุภาพร     ดอนพล

729 นางสาว สุภาพร     วนัประภา

730 นางสาว สุภาภรณ์     ทรงชนะ

731 นางสาว สุภาวด ี    พงศ์อนิธรรม

732 นางสาว สุภาวด ี    เรืองแก้ว

733 นาย สุรศักดิ์     เลาเลศิ

734 นาย สุริยา     คงร่ืน

735 นางสาว สุรีฉาย     สัตบุตร

736 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุไรรัตน์     คุณศรี

737 นางสาว สุวนันท์     คงคู่บุญ

738 นางสาว สุวนันท์     น้อยค ายาง

739 นางสาว สุวนันท์     บินสอดั

740 นางสาว สุวนันท์     วนัเพ็ง

741 นางสาว สุวรรณา     ทองเป็นเพ็ชร

742 นางสาว สุวรรณี     ศิริเพ็ชร์

743 นางสาว สุวฒันารี     ชาลอื

744 นางสาว สุวลัยา     มีษี

745 ว่าที่ร้อยตรีสุวชิา     ตันติวุฒิคุณ

746 นางสาว สูรียานี     บูละ

747 นางสาว สูไรดา     เปาะยา

748 นางสาว เสาวนีย์     ทองอ่อน

749 นางสาว เสาวภา     พันธุวงค์

750 นางสาว เสาวลกัษณ์     มีธรรม
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แถวที่ 16 751 นาย แสวง     จ าปาทอง

752 นางสาว หทัยชนก     รองเดช

753 นางสาว หทัยรัตน์     ขวญัมัน่คง

754 นางสาว หนึ่งฤทัย     จันทะศรี

755 นางสาว หิรัญญา     แดงเรือง

756 นางสาว อทิตา     อ่อนรู้ที่

757 นางสาว อนงค์นาฏ     เฉิดฉายมณีนิล

758 นาย อนันต์พร     ธุระกจิ

759 นางสาว อนินธิตา     สุวรรณศิริ

760 นาย อนุชา     อนิทร์บุญญา

761 นาย อนุรักษ์     ด่านปาน

762 นาย อนุสรณ์     พุทธดงีาม

763 นางสาว อภิญญา     ชุติวรรณพร

764 นาง อภิญญา     วรัิชพงษ์

765 ว่าที่ร้อยตรีอภิมุข     ภัทรภาคนิ

766 นางสาว อภิวรรณ     อุนาวรณ์

767 นาย อภิวฒัน์     ช่อผกา

768 นาย อภิวฒัน์     สุภาษติ

769 นางสาว อรณี     มูสิแก้ว

770 นาย อรรถพล     แสนปาง

771 นางสาว อรอุมา     เพ็ชรบุรี

772 นางสาว อรัญญา     ภูมิไธสง

773 นางสาว อริศา     ไฝบุญจันทร์

774 นางสาว อริสา     สนธิเจริญพร

775 นางสาว อลสิา     ดอเลาะ
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776 นางสาว องัสนา     สุวรรณเบ็ญจางค์

777 นางสาว อญัชล ี    ชุมชาติ

778 นางสาว อญัชล ี    ยีรัมย์

779 นางสาว อญัชล ี    โห๊ะกา

780 นาย อตัพร     ชูเมือง

781 นางสาว อมัพวา     ปีมา

782 นางสาว อาดลีา     ดมลี

783 นางสาว อานีตา     แยนา

784 นางสาว อามีเนาะ     ตาเล๊ะ

785 นางสาว อารีรัตน์     กาวลิะ

786 นางสาว อารีรัตน์     อุปละ

787 นางสาว อาวาติฟ     มะเต๊ะ

788 นางสาว อนิธุอร     นาสมตรอง

789 นางสาว อุบลรัตน์     ภู่สุพรรณ์

790 นางสาว อุไรพร     จันทะผล

791 นางสาว อุไรวรรณ     ดดีวงพันธ์

792 นางสาว อุษณา     ใหมหมาด

793 นางสาว อุษา     ขอมีกลาง

794 นาย โอภาส     อนืมัง

795 นาย นายฮัมด ี    ยาองิ

796 นางสาว ฮาสนะห์     เจ๊ะมิง

797 นางสาว ฮูไดละห์     มะลี

798 นางสาว จันททิพย์     เขยีวลอื

799 นางสาว ชลธิดา     ภักดพีิบูลย์

800 นางสาว นลนิทิพย์     เกดิอยู่
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แถวที่ 17 801 นางสาว บุษบา     นาโพธ์ิ

802 นางสาว ปริยาภัทร     สุรินทราโช

803 นางสาว พิมพ์ชนก     มนัสไธสง

804 นางสาว ศศิวมิล     เรืองวงษ์งาม

805 นางสาว สาวลกัษณ์     แย้มทรัพย์

806 นางสาว สาวกิา     สุกไกรไทย

807 นางสาว สุนทราภรณ์     ก้อนกระโทก

808 นางสาว จรัญญา     สิริรัตน์

809 นางสาว ฉัตรฑริกา     ค าพิมูล

810 นางสาว ชนาภา     อนิทร์พรหม

811 นาย ชยุตพล     นวลใย

812 นาย ชลากร     ชัยราช

813 สิบโทหญิงชุติกาญจน์     ป่ีทอง

814 นางสาว ญิบราน     ปัตตานี

815 นางสาว นณัฏฐนิช     ศรชัย

816 นางสาว ณัฐฌา     มัสซารี

817 นางสาว ณัฐปรียา     ชัยราช

818 นางสาว ดวงจันทร์     พลเยี่ยม

819 นางสาว ดารารัตน์     ทองศรี

820 นางสาว ทิพย์วมิล     โยธะราช

821 นาย ธีรภัทร์     อรรคนิตย์

822 นางสาว นงค์ภิรมย์     พันธ์วเิศษ

823 นางสาว นันท์นภัส     พุฒิโอภากลุ

824 นางสาว ปวณีา     โกยทา

825 นางสาว เปมิกา     เชียงดี
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826 นางสาว พวงผกา     ธิดาเรือง

827 นางสาว พัทธ์ธีรา     แจ้งจันทร์

828 สิบเอกพิเชฐชัย     บุญมา

829 นางสาว ภาณุมาศ     สุรินทร์

830 นาย ภูมี     นิลาบุตร

831 นางสาว รุ่งรัตนาภรณ์     ตอนโคกสูง

832 นางสาว วนิดา     ปรุโปร่ง

833 นาย ศักดิ์สิทธ์ิ     พรมศรีแก้ว

834 นาย เศรษฐวชัร์     พุทธะกาญจนา

835 นางสาว สุตาภัทร     เลศิพรเจริญ

836 นาย สุทธิพงษ์     ฤดนีินนาท

837 นางสาว สุนิษา     อุตรวเิชียร

838 นางสาว สุรางคณา     สุขประดษิฐ

839 นางสาว โสภิดา     อศัวแสงรัตน์

840 นางสาว อรนิชา     หมืน่อาด

841 นางสาว อรอนงค์     มะกลู

842 นางสาว อนัธิกา     ทองหนู

843 นางสาว อานิส     อนันันหนับ

844 นางสาว อานีปะห์     อาแว

845 นาย อ าพล     ยศศักดิ์

846 นางสาว กนกวรรณ     กรกิ่ง

847 นางสาว กอบกลุ     อบมาลี

848 นางสาว กาญจนา     พงษ์สิทธ์ิ

849 นางสาว ชลดิา     บรรเริงเสนาะ

850 นาย ชัยวฒัน์     แจ้งอกัษร
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แถวที่ 18 851 นางสาว ธัญญา     พงษ์สิงห์โต

852 นาย ธีรเดช     เกดิสมมาศ

853 นางสาว นุชวรา     ตาติจันทร์

854 นางสาว นุสบา     มะห์มูดี้

855 นางสาว บุษบา     พานทอง

856 นางสาว ภารว ี    เทพศิลป์

857 นาย วนิิดนันท์     ชายเกตุ

858 นางสาว สาลนิี     ว่องทรัพย์ทวี

859 นาย โสภณ     ศรีไพรสน

860 นางสาว อมรรัตน์     หนักแน่น

861 นาย เอกชัย     ช่วยเช้ือ

862 นางสาว จันทร์จิรา     รองไชย

863 นางสาว ธันยพัฒน์     เจริญรัตนวุฒิ

864 นางสาว ปรียา     ศรีขวญัใจ

865 นางสาว ยุพา     ต าราเรียง

866 นางสาว รัตนพร     แสนสาร

867 นางสาว สุภาพร     ใชยสุข

868 นางสาว อมรรัตน์     โจทย์ครบุรี

869 นางสาว กาญจนี     นิยม

870 นาย คุณากร     จันทมุณี

871 นาย จรัญ     ทองธรรมชาติ

872 นาย จิรพัฒน์     วงกาวนิ

873 นางสาว ชฎาพร     เนตตะพันธ์

874 นางสาว ชนันดา     เทาสันเทียะ

875 นางสาว ช่อฟ้า     เหลอืงวภิาต
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876 นางสาว ณัฐธันยา     โชติสุทธ์ิ

877 นางสาว ทิพาพร     ทับศรีรักษ์

878 นาย ธนนท์     สมบัติแก้ว

879 นาย ธีรเดช     เกาะพราหมณ์
880 นาย นัฐวฒัน์     ทับด้วง
881 นางสาว นัตตชา     วงษ์ช่าง
882 นางสาว ปาริชาติ     ตั้งการกจิ
883 นางสาว ปิยะนาถ     สุภาพ
884 นาย พูนภพ     คามนา
885 นางสาว วรรณิการ์     มัน่นันท์

886 นาย วชัรพงษ์     วงศ์สวสัดิ์

887 นาย วชัรพล     พลานันต์

888 นางสาว วกิานดา     เวชชาภินันท์

889 นางสาว โศจิรัตน์     ทรงประดษิฐ์

890 นางสาว สกาวรัตน์     ชมภู

891 นางสาว สุชาวด ี    ติเอยีดย่อ

892 นางสาว อติภา     ปกาสิต

893 นางสาว อภิษฎา     ยงญาติ

894 นางสาว ศิริลกัษณ์     รู้เหตุผล    

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
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