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001   076050304729-1 นำงสำวกชมน   มำลำภิรมย์ ปบง.60/8
002   076050304731-7 นำงสำวกรพนำ   สุริวรรณ์ ปบง.60/8
003   076050304629-3 นำงสำวกสิณำ   รัตนะ ปบง.60/7
004   076050304528-7 นำงสำวกัญญนนัทน ์  โชติอธิพงศ์ ปบง.60/6
005   076050304130-2 นำงสำวกัญญำภัทร   แก้วนภุำพ ปบง.60/2
006   076050304335-7 นำงสำวกัญญำรัตน ์  แจ่มสอำด ปบง.60/4
007   076050304316-7 นำงสำวกัญญำรัตน ์  ทองสกุล ปบง.60/4
008   076050304221-9 นำงสำวกัญญำรัตน ์  บญุลำ ปบง.60/3
009   076050304320-9 นำงสำวกัญญำรัตน ์  แพงมี ปบง.60/4
010   076050304321-7 นำงสำวกัญญำรัตน ์  สุทัสนมำลี ปบง.60/4
011   076050304205-2 นำงสำวกัญธิมำ   สุขข ำ ปบง.60/3
012   076050304401-7 นำงสำวกัลณิกำ   สุขีธรรม ปบง.60/5
013   076050304702-8 นำงสำวกัลยรัตน ์  จ ำปำเกตุ ปบง.60/8
014   076050304507-1 นำงสำวกัลยรัตน ์  ธรรมคง ปบง.60/6
015   076050304315-9 นำงสำวกำนต์ชนดิำ    จิตวิเวก ปบง.60/4
016   076050304632-7 นำงสำวกำนต์สิน ี  พรหมเชื้อ ปบง.60/7
017   076050304113-8 นำงสำวกิตติยำ   เติมเจิม ปบง.60/2
018   076050304345-6 นำงสำวกุลจิรำ   ชำญชูเกียรติ ปบง.60/4
019   076050304720-0 นำงสำวกุลธิดำ   ฟักไพโรจน์ ปบง.60/8
020   076050304635-0 นำงสำวขนษิฐำ   หนิวิเศษ ปบง.60/7
021   076050304241-7 นำงสำวขวัญชนก   บริบรูณ์ ปบง.60/3
022   076050304201-1 นำงสำวขวัญตำ   ขุนรักษำ ปบง.60/3
023   076050304708-5 นำงสำวคุณัญญำ   เนยีมพิบลูย์ ปบง.60/8
024   076050304014-8 นำงสำวจตุพร   จงเทพ ปบง.60/1
025   076050304614-5 นำงสำวจตุพร   แปลกใหม่ ปบง.60/7
026   076050304013-0 นำงสำวจรรยพร   ฮงเจริญ ปบง.60/1
027   076050304233-4 นำงสำวจริยำ   สุวรรณมำ ปบง.60/3
028   076050304042-9 นำงสำวจันทิรำ   บวัอินทร์ ปบง.60/1
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029   076050304628-5 นำงสำวจำรุวรรณ   ขันธ์สกุล ปบง.60/7
030   076050304240-9 นำงสำวจุฑำรัตน ์  อินทร์มีศรี ปบง.60/3
031   076050304626-9 นำงสำวจุฑำวรรณ   จันทนำ ปบง.60/7
032   076050304325-8 นำงสำวจุฬำลักษณ์   พันธ์ุจบสิงห์ ปบง.60/4
033   076050304039-5 นำงสำวเจติยำ   โชวใจมีสุข ปบง.60/1
034   076050304417-3 นำงสำวเจนจิรำ   เกตุแก้ว ปบง.60/5
035   076050304109-6 นำงสำวเจนจิรำ   จ ำนงค์ภู้ ปบง.60/2
036   076050304443-9 นำงสำวเจรจิรำ   หุน่ประเสริฐ ปบง.60/5
037   076050304421-5 นำงสำวชมพูนชุ   ชูจินดำ ปบง.60/5
038   076050304732-5 นำงสำวชไมพร   แสงเลข ปบง.60/8
039   076050304440-5 นำงสำวชลลดำ   พงศ์อัสนพีร ปบง.60/5
040   076050304214-4 นำงสำวชวัลนชุ   กันแต่ง ปบง.60/3
041   076050304619-4 นำงสำวชุติมำ   ล้ิมประเสริฐ ปบง.60/7
042   076050304602-0 นำงสำวโชติรส   เรืองมำก ปบง.60/7
043   076050304328-2 นำงสำวโชติรส   สุขเขียว ปบง.60/4
044   076050304535-2 นำงสำวซำร่ำห ์  รักสลำม ปบง.60/6
045   076050304634-3 นำงสำวญำตำวี   ลมูล ปบง.60/7
046   076050304327-4 นำงสำวณภัทร     พิสุทธ์ิสกุลรัตน์ ปบง.60/4
047   076050304223-5 นำงสำวณหทัย   ศรีค ำ ปบง.60/3
048   076050304124-5 นำงสำวณหทัย   สอำดเหลือ ปบง.60/2
049   076050304111-2 นำงสำวณัฏฐวีร์ยำ   ศิริเมือง ปบง.60/2
050   076050304526-1 นำงสำวณัฐกฤตำ   ศักด์ิยำกรณ์ ปบง.60/6
051   076050304501-4 นำงสำวณัฐชนก   นอ้ยเกิดพะเนำ ปบง.60/6
052   076050304504-8 นำงสำวณัฐธิน ี  รัตนะ ปบง.60/6
053 076050304616-0 นำงสำวณัฐนย์ี เอียงประยูร ปบง.60/7
054   076050304520-4 นำงสำวณัฐวรรณ   ทองยัง ปบง.60/6
055   076050304618-6 นำงสำวณัฐวรรณ   ศรีรำชำอนกุูล ปบง.60/7
056   076050304705-1 นำงสำวณันฑิฎำ   ธำตรีธ ำรง ปบง.60/8
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057   076050304324-1 นำงสำวณิชำกร    ล้ีศัตรูพ่ำย ปบง.60/4
058   076050304237-5 นำงสำวณิชำภัทร   แก้วเมฆ ปบง.60/3
059   076050304301-9 นำงสำวณีรชำ   อิ่มเพ็ง ปบง.60/4
060   076050304137-7 นำงสำวทวีพร   บตุรศรี ปบง.60/2
061   076050304107-0 นำงสำวทัษศินำ   จันทร์เนยีม ปบง.60/2
062   076050304437-1 นำงสำวธนำรีย์   คินมิำน ปบง.60/5
063   076050304243-3 นำงสำวธนติสำ   แก้วมโนรมย์ ปบง.60/3
064   076050304411-6 นำงสำวธัญญำเรศ   ศรีสังวรณ์ ปบง.60/5
065   076050304525-3 นำงสำวธัญรดำ    วงศ์ศรีไทย ปบง.60/6
066   076050304131-0 นำงสำวธำริณี   เฮมสมัน ปบง.60/2
067   076050304531-1 นำงสำวธิติยำ   อ ำพนนัต์ ปบง.60/6
068   076050304238-3 นำงสำวธีรดำ   สนธิกรณ์ ปบง.60/3
069   076050304337-3 นำงสำวนคพร   เอื้อเฟื้อ ปบง.60/4
070   076050304103-9 นำงสำวนนทกำนต์   สมเผือก ปบง.60/2
071   076050304725-9 นำงสำวนพมำศ   ไกรหำ ปบง.60/8
072   076050304229-2 นำงสำวนลธิชำ   อันชัน ปบง.60/3
073   076050304029-6 นำงสำวนทัตะวัน    ไชยเกิด ปบง.60/1
074   076050304342-3 นำงสำวนทัธมน   มณีรัตน์ ปบง.60/4
075   076050304509-7 นำงสำวนนัท์ชีวำ   เพริดพร้ิง ปบง.60/6
076   076050304210-2 นำงสำวนนัทน ี  กิจเจำ ปบง.60/3
077   076050304030-4 นำงสำวนนัทวัน   โชติแสงศรี ปบง.60/1
078   076050304139-3 นำงสำวนำฏนำรี   จอมประเสริฐ ปบง.60/2
079   076050304631-9 นำงสำวนธิิดำ   แดงสว่ำง ปบง.60/7
080   076050304017-1 นำงสำวนภิำธร   รณชัยพิทักษ์ ปบง.60/1
081   076050304405-8 นำงสำวนชุวรำ   ล้ิมธนำ ปบง.60/5
082   076050304140-1 นำงสำวนสุรำกุล   เครือช้ำง ปบง.60/2
083   076050304711-9 นำงสำวเนตรนภำ   พิทักษ์ทิม ปบง.60/8
084   076050304228-4 นำงสำวบญุศิริ    ทองไถ่ผำ ปบง.60/3
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085   076050304213-6 นำงสำวบปุผำวรรณ   อ่ำงสมบญุ ปบง.60/3
086   076050304427-2 นำงสำวเบญจมำศ   เพ็ญแก้ว ปบง.60/5
087   076050304212-8 นำงสำวปณิตตำ   พงษ์ประเทศ ปบง.60/3
088   076050304534-5 นำงสำวปณิษวี   นอิิสมัย ปบง.60/6
089   076050304446-2 นำงสำวปทิตตำ   เจือต๋ี ปบง.60/5
090   076050304606-1 นำงสำวปนดัดำ   วันสำ ปบง.60/7
091   076050304306-8 นำงสำวปนดัดำ  เปร่ืองสันเทียะ ปบง.60/4
092 076050304633-5 นำงสำวปนดัดำ ฉัตรสุระชัย ปบง.60/7
093   076050304227-6 นำงสำวปนดัพร   ตรุษจำ ปบง.60/3
094   076050304343-1 นำงสำวปภำวรินทร์   ศิริพงษ์ ปบง.60/4
095   076050304721-8 นำงสำวปรำงทิพย์   สุคนธ์ ปบง.60/8
096   076050304005-6 นำงสำวปรำงทิพย์   แสงทอง ปบง.60/1
097   076050304439-7 นำงสำวปริยำกร   ช้ำงอยู่ ปบง.60/5
098   076050304722-6 นำงสำวปรีระญำ   บญุเสริมแท้ ปบง.60/8
099   076050304025-4 นำงสำวปวรรัตน ์  วงศ์บญุมำก ปบง.60/1
100   076050304516-2 นำงสำวปวัณรัตน ์  ภัทรวิสุทธ์ิ ปบง.60/6
101   076050304518-8 นำงสำวปญัทิตำ   บตุรคล้อย ปบง.60/6
102   076050304536-0 นำงสำวปำณิสรำ   เชิดชู ปบง.60/6
103   076050304305-0 นำงสำวปำนตะวัน   สุขส ำรำญ ปบง.60/4
104   076050304110-4 นำงสำวปติิมำ   พวงทิพย์ ปบง.60/2
105   076050304621-0 นำงสำวปยิวรรณ   ทองสุขธรรม ปบง.60/7
106   076050304035-3 นำงสำวผกำวรรณ์   สำสำย ปบง.60/1
107   076050304236-7 นำงสำวพจธนำนนัต์   ทับสุข ปบง.60/3
108   076050304226-8 นำงสำวพนดิำ   เปล่ียนวงศ์เช้ำ ปบง.60/3
109   076050304719-2 นำงสำวพรชนก   เขียวขุ้ย ปบง.60/8
110   076050304312-6 นำงสำวพรชนก   รวดเร็วกำร ปบง.60/4
111   076050304704-4 นำงสำวพรนภัส   นพวำร ปบง.60/8
112   076050304101-3 นำงสำวพรภักดี   สัจจหทยำศรม ปบง.60/2
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113   076050304008-0 นำงสำวพรศิริ   อ่อนโพธ์ิทอง ปบง.60/1
114   076050304407-4 นำงสำวพัณณิตำ   ธิบดี ปบง.60/5
115   076050304714-3 นำงสำวพันธิตรำ   สุรำรำช ปบง.60/8
116   076050304512-1 นำงสำวพิชชำกร   ปอ้มนอ้ย ปบง.60/6
117   076050304734-1 นำงสำวพิชศ์ชำวรรณ   ข ำผ้ึง ปบง.60/8
118   076050304447-0 นำงสำวพิมพ์ชนก   เชี่ยววุฒิภำค ปบง.60/5
119   076050304418-1 นำงสำวพิมพ์รดำ   สกุลไทย ปบง.60/5
120   076050304011-4 นำงสำวพิมพ์ลภัส   โกยทำ ปบง.60/1
121   076050304612-9 นำงสำวพิมพ์ศิริ   เกษภิบำล ปบง.60/7
122   076050304242-5 นำงสำวพิรำญำณ์   วิภำณุรัตนสิ์น ปบง.60/3
123   076050304517-0 นำงสำวแพน   ศิริกุลพัฒนผล ปบง.60/6
124   076050304441-3 นำงสำวแพรวำ   ทิพย์ประเสริฐ ปบง.60/5
125 076050304123-7 นำงสำวแพรวำ จิตเมือง ปบง.60/2
126 076050304123-7 นำงสำวแพรวำ จิตเมือง ปบง.60/2
127   076050304317-5 นำงสำวฟ้ำลิณี   ไพฑูรย์ ปบง.60/4
128   076050304623-6 นำงสำวภวดี   สินยงสุข ปบง.60/7
129   076050304726-7 นำงสำวภัคจิรำ    เสำหนิกอง ปบง.60/8
130   076050304108-8 นำงสำวภัคจิรำ   ชำวไร่นำ ปบง.60/2
131   076050304341-5 นำงสำวภัคจิรำ   พอินทร์ ปบง.60/4
132   076050304135-1 นำงสำวภัควดี   นำมโนรินทร์ ปบง.60/2
133   076050304713-5 นำงสำวภัทรำนษิฐ์   ใจบญุ ปบง.60/8
134   076050304615-2 นำงสำวภัทรำพรรณ   เกตุเลขำ ปบง.60/7
135   076050304611-1 นำงสำวภิรำวรรณ   เอี่ยมทอง ปบง.60/7
136   076050304444-7 นำงสำวภูสุดำ   ศิริประทุม ปบง.60/5
137   076050304733-3 นำงสำวมณฑำ   เข็มเงิน ปบง.60/8
138   076050304143-5 นำงสำวมนภัทร   บญุเมือง ปบง.60/2
139   076050304608-7 นำงสำวมนญัญำ    สมศักด์ิ ปบง.60/7
140   076050304430-6 นำงสำวมำริสำ   ธำรำพงษ์ ปบง.60/5
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141   076050304515-4 นำงสำวมิง่ขวัญ   ตรีภพอำรักษ์ ปบง.60/6
142   076050304624-4 นำงสำวมีนำ   โลหติรังสรรค์ ปบง.60/7
143   076050304530-3 นำงสำวเมวิกรณ์   กรวิจิตรสิงห์ ปบง.60/6
144   076050304217-7 นำงสำวยุวดี   มำสำลี ปบง.60/3
145   076050304031-2 นำงสำวรวีพร   ใจอ่อน ปบง.60/1
146   076050304712-7 นำงสำวรัตนพัทธ์   เกิดฉำย ปบง.60/8
147   076050304413-2 นำงสำวรุ่งทิพย์   ทองเสง่ียม ปบง.60/5
148   076050304232-6 นำงสำวรุจำภำ   ผิวปำนนลิ ปบง.60/3
149   076050304605-3 นำงสำวรุจิรำ   วงศ์ศำโรจน์ ปบง.60/7
150   076050304004-9 นำงสำวลลิตำ   ปณิธิกุล ปบง.60/1
151   076050304331-6 นำงสำววนำลี   ค ำสุภำลี ปบง.60/4
152   076050304308-4 นำงสำววรกร   พึ่งกัน ปบง.60/4
153   076050304106-2 นำงสำววรกำนต์   ออมแก้ว ปบง.60/2
154   076050304735-8 นำงสำววรัญญำ   บญุประคอง ปบง.60/8
155   076050304245-8 นำงสำววรัญธร   ประนำมะเส ปบง.60/3
156   076050304246-6 นำงสำววรำภรณ์   วงค์วิลำส ปบง.60/3
157   076050304609-5 นำงสำววรินทร   โพธ์ิเจริญ ปบง.60/7
158   076050304607-9 นำงสำววริษฐำ   จิรเรืองตระกูล ปบง.60/7
159   076050304034-6 นำงสำววัลวิภำ   ทำยะวงษ์ ปบง.60/1
160   076050304442-1 นำงสำววิมลสิริ   นลิประดับ ปบง.60/5
161   076050304723-4 นำงสำววิลำสิน ี  แซ่โค้ว ปบง.60/8
162   076050304001-5 นำงสำววิไลลักษณ์   ตัญชำลี ปบง.60/1
163   076050304716-8 นำงสำวศรัญทิพย์   เข็มทอง ปบง.60/8
164   076050304142-7 นำงสำวศรีสุดำ   ครุธทัสสะ ปบง.60/2
165   076050304330-8 นำงสำวศิริเพชร   ศรีมงคล ปบง.60/4
166   076050304522-0 นำงสำวศิริมำ   วงษ์ไพบลูย์ ปบง.60/6
167   076050304234-2 นำงสำวศิริลักษณ์   ชัยแก้ว ปบง.60/3
168   076050304219-3 นำงสำวศิริวรรณ    เอมโอษฐ ปบง.60/3
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169   076050304414-0 นำงสำวศิริวรรณ   ผสมพร ปบง.60/5
170   076050304118-7 นำงสำวศิวนำถ   นนิทสิน ปบง.60/2
171   076050304431-4 นำงสำวศุภำพิชญ์    สมัญญำ ปบง.60/5
172   076050304617-8 นำงสำวศุภำภรณ์   พำนสง่ำ ปบง.60/7
173   076050304133-6 นำงสำวสมฤดี   พงษ์สุวรรณ์ ปบง.60/2
174   076050304344-9 นำงสำวสรวีย์   อริยะวุฒิพันธ์ ปบง.60/4
175   076050304116-1 นำงสำวสโรชำ   ชุนหะจินดำ ปบง.60/2
176   076050304224-3 นำงสำวสำยฝน    ถิ่นจอม ปบง.60/3
177   076050304115-3 นำงสำวสิริกร   ธีระดิษฐ์ ปบง.60/2
178   076050304126-0 นำงสำวสิริกัญญำ   พ่วงแสง ปบง.60/2
179   076050304204-5 นำงสำวสิรินกร   อยู่ถนอม ปบง.60/3
180   076050304021-3 นำงสำวสิริยำกร   ศรีทองเกิด ปบง.60/1
181   076050304436-3 นำงสำวสิริยำกร   หงส์วิไล ปบง.60/5
182   076050304012-2 นำงสำวสุกฤตำ   แจ่มมำโนช ปบง.60/1
183   076050304007-2 นำงสำวสุจิตตรำ   ชูอินทร์ ปบง.60/1
184   076050304625-1 นำงสำวสุชญำดำ   กำละวงค์ ปบง.60/7
185   076050304727-5 นำงสำวสุชำนำถ   ทิมวงษ์ ปบง.60/8
186   076050304426-4 นำงสำวสุทธอร   สกุลรัตน์ ปบง.60/5
187   076050304231-8 นำงสำวสุทธิดำ   ย้ิมเจริญ ปบง.60/3
188   076050304338-1 นำงสำวสุธำวี   รัดรอดกิจ ปบง.60/4
189 076050304225-0 นำงสำวสุปรำณี ทวีศักด์ิ ปบง.60/3
190   076050304112-0 นำงสำวสุภำวดี   นองขมวด ปบง.60/2
191   076050304023-9 นำงสำวสุวภำ   ชนประชำ ปบง.60/1
192   076050304129-4 นำงสำวหรินทิพย์   ณ นวุงศ์ ปบง.60/2
193   076050304104-7 นำงสำวอทิตยำ   จินะวงค์ ปบง.60/2
194   076050304003-1 นำงสำวอนสิำ   โพธ์ิกระสังข์ ปบง.60/1
195   076050304445-4 นำงสำวอมรรัตน ์  บญุเรืองพะเนำว์ ปบง.60/5
196   076050304523-8 นำงสำวอรทัย   สุทธิแก้ว ปบง.60/6
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197   076050304009-8 นำงสำวอรวิรำ   โปรำนำนนท์ ปบง.60/1
198   076050304028-8 นำงสำวอริสรำ   สมบตุร ปบง.60/1
199   076050304329-0 นำงสำวอลิสำ   คงคำ ปบง.60/4
200   076050304019-7 นำงสำวอลีนำ   สุขสงวน ปบง.60/1
201   076050304022-1 นำงสำวอัจฉรำ   แทนเจ็ดร้ิว ปบง.60/1
202   076050304601-2 นำงสำวอำทิตย์พร   พรหมมำ ปบง.60/7
203   076050304311-8 นำงสำวอำภัสรำ   แซ่หว่อง ปบง.60/4
204   076050304006-4 นำงสำวอำภัสรำ   ผลดี ปบง.60/1
205 076050304429-8 นำงสำวอำภัสรำ ล้ิมภักดี ปบง.60/5
206   076050304527-9 นำงสำวอำภำนชุ   พรำนเนือ้ ปบง.60/6
207   076050304027-0 นำงสำวอำรยำ   เส็งสำย ปบง.60/1
208   076050304403-3 นำงสำวอำรีย์   กุลอึ้ง ปบง.60/5
209   076050304502-2 นำงสำวอำรียำ   แซะยูซบ ปบง.60/6
210   076050304630-1 นำงสำวอิศรำรักษ์   ณ บำงช้ำง ปบง.60/7
211   076050304102-1 นำงสำวอิสร์ธนสิอร   วิเชียรวรรณ ปบง.60/2
212   076050304433-0 นำงสำวอุไรวรรณ   ประคองวงศำ ปบง.60/5
213   076050304304-3 นำงสำวเอมมี ่  พรประมวล ปบง.60/4
214   076050304216-9 นำยกชกำนต์   บญุญะฤทธิเดช ปบง.60/3
215   076050304339-9 นำยกรกมล   นลิศำสตร์ ปบง.60/4
216   076050304513-9 นำยกิตติพัฒน ์  จันทรพิมล ปบง.60/6
217   076050304127-8 นำยกิติโสภณ   เจริญยนต์วัฒนำ ปบง.60/2
218   076050304505-5 นำยจตุรงค์   บญุสูง ปบง.60/6
219   076050304303-5 นำยชัยชนะ   ชำติทองแดง ปบง.60/4
220   076050304015-5 นำยชุติพนธ์   วงษ์พันธ์ุ ปบง.60/1
221   076050304709-3 นำยญำตะวัน   เฟื่องกวินกุล ปบง.60/8
222   076050304211-0 นำยณัฐพร    ทรัพย์แต้ม ปบง.60/3
223   076050304627-7 นำยณัฐวุฒิ   พยัพพฤกษ์ ปบง.60/7
224   076050304310-0 นำยดฤทัช   พระพรชัย ปบง.60/4
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