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รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร 

ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการวิชาชีพฯ ครั้งที่ 4-4/2564  

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 จำนวน 2,550 คน ดังนี้ 

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

1 นางสาว   กชกนกพรรณ จันทคุตโต 

2 นางสาว  กชกร  สุวรรณอำไพ 

3 นาย   กชธนาณัฏฐ์ โพธิมา 

4 นางสาว  กชพร  แจ้งโสภา 

5 นางสาว  กชพร  ภักดีวิวัฒนกุล 

6 นางสาว  กชพรรณ  ผิวขำ 

7 นางสาว   กชมน คาวาโน่ 

8 นางสาว   กชวรรณ พรมจิตร์ 

9 นางสาว  กนกกรนันทน์  คงเกิดลาภ 

10 นางสาว   กนกกาญจน์ ชิตเจริญ 

11 นางสาว   กนกกาญจน์ สุภารีย์ 

12 นางสาว  กนกกาญจน์  ป่ินทองพันธ์ุ 

13 นางสาว  กนกนันทน์  วิทยาเกษมสันต์ 

14 นางสาว  กนกนาถ  ด้วงช่วย 

15 นาง  กนกเนตร  จงประเสริฐกุล 

16 นางสาว   กนกพร อมรวิชิตเวช 

17 นางสาว  กนกพร  แสงอรุณ 

18 นาง  กนกพร  เข็มเพชร 

19 นางสาว  กนกพร  วงษ์ยะลา 

20 นางสาว  กนกพร  ตันรัตนาวงศ์ 

21 นาง   กนกรดา เจริญวงศ์ 

22 นางสาว   กนกเลขา นาเมืองรักษ์ 

23 นางสาว   กนกวรรณ จันทนสมิต 

24 นางสาว   กนกวรรณ เจริญคงสกุล 

25 นางสาว   กนกวรรณ กันฟัน 

26 นางสาว   กนกวรรณ อุณหสุวรรณ 

27 นางสาว   กนกวรรณ จันทร์ฉาย or
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

28 นางสาว  กนกวรรณ  ทองร้อยช่ัง 

29 นางสาว  กนกวรรณ  กอไผ่แก้ว 

30 นางสาว   กนกวลี ตรีลาภี 

31 นาง  กนกวลี  เสาไพบูลย์ 

32 นางสาว  กนกอร  โชติจิรกาล 

33 นางสาว  กนกอร  ชูขันธ์ 

34 นางสาว   กนิน ธีระตันติกานนท์ 

35 นางสาว   กนิษฐา วิลัยสุทธ์ิ 

36 นางสาว  กนิษฐา  ศรีสวัสดิ์ 

37 นาย   กมล ไชยสิทธ์ิ 

38 นางสาว   กมลฉัตร ธรรมสอน 

39 นางสาว   กมลชนก ทองสันต์ 

40 นางสาว   กมลชนก รอตงาม 

41 นางสาว   กมลชนก ชินบุตร 

42 นางสาว กมลชนก  แก้วขุนทด 

43 นางสาว  กมลชนก  ศรจันทร์ 

44 นางสาว  กมลชนก  จำนงค์ทอง 

45 นางสาว  กมลชนก  เมตตา 

46 นาง  กมลฐา  เกยด่านกลาง 

47 นางสาว   กมลทิพย์ กองขวา 

48 นางสาว   กมลภัทร โพทวี 

49 นาง  กมลรัตน์  แสงแก้ว 

50 นางสาว  กมลรัตน์  หมื่นบุญเป็ง 

51 นางสาว   กมลลักษณ์ เกตน์โกศัลย์ 

52 นางสาว  กมลลักษณ์  การปลูก 

53 นางสาว   กมลวรรณ สืบแสน 

54 นางสาว   กมลวรรณ จันทร์เฉลิม 

55 นางสาว  กมลวรรณ  ชินชนานุภาพ 

56 นางสาว  กมลวรรณ  นิมิตรประเสริฐ 

57 นางสาว   กมลวัทน์ สุขสวัสดิ์ 

58 นางสาว กรกต  วีรเธียร W
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

59 นางสาว   กรชนก โพดาพล 

60 นางสาว   กรณิการ์ คำผ่อง 

61 นางสาว   กรรณิการ์ เอียงอิ่ม 

62 นางสาว   กรรณิการ์ แก้วสุขใส 

63 นางสาว  กรรณิการ์  วงศ์สิงห ์

64 นางสาว   กรสรัญ สกุลกนกนาถ 

65 นางสาว  กรองกาญจน์  พิมพ์เสน 

66 นางสาว  กรองทอง  ยิ้มสรวล 

67 นางสาว  กฤด์ิชนา  หุตะแพทย์ 

68 นาย  กฤตนัน  บัวจันทร์ 

69 นางสาว  กฤตพร  เวสารัชชานนท์ 

70 นาย กฤตย  ฉัตรแก้ว 

71 นางสาว  กฤตยา  ทรายคำ 

72 นางสาว  กฤติญา  บุญพันธ์ 

73 นางสาว  กฤติยา  ปัญญาใสย 

74 นางสาว  กฤติยาณี  มงคล 

75 นาย  กฤศนรัตน์  เจริญรื่น 

76 นาย   กฤษฎา พิพัฒน์กษีร 

77 นาง  กฤษฎี  แพ๊ตทีเชียร์ โพธิทัต 

78 นาย   กฤษณะ เชิดชู 

79 นาย   กฤษณะ มะมูลคำ 

80 นางสาว   กฤษณา ฟักป้อม 

81 นางสาว   กฤษณา เจริญสง่า 

82 นาง  กฤษณา  บุษปฤกษ์ 

83 นาย  กฤษวัตร  จำปาขาว 

84 นางสาว  กลอยกมล  ไชยแสง 

85 นางสาว  กษมพร  มาลาทอง 

86 นางสาว  กัญจน์พร  คภะสุวรรณ 

87 นางสาว  กัญจนพร  โคตรมณี 

88 นางสาว   กัญชลี ทิมาภรณ์ 

89 นางสาว   กัญญรัตน์ โนวาฤทธ์ิ 
qr
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

90 นาง  กัญญา  จันทร์พล 

91 นางสาว  กัญญาณัฐ  ปาลพันธ์ุ 

92 นางสาว  กัญญาณัฐ  จันนะรา 

93 นาง  กัญญาณิษฐ์  อารักษ์ 

94 นางสาว   กัญญานัฐ สุภาพ 

95 นางสาว   กัญญารัตน์ งามเหลือ 

96 นางสาว  กัญญารัตน์  สร้อยมาลัย 

97 นางสาว  กัญญาลักษณ์  แถมเกษม 

98 นางสาว  กัญณภัส  ตลับไธสง 

99 นางสาว  กัญธนัช  วสุกุลสิริ 

100 นางสาว  กัณฐพิชชา  สุดจันโท 

101 นาย   กันต์ บุโรดม 

102 นาย  กันต์นธีร์  ตาคำ 

103 นาย  กันติสุข  ธะนีบุญ 

104 นาง  กันยกร  เพชรนวล 

105 นาง   กันยามาศ บุรีรัตน์ 

106 นางสาว  กันยารัตน์  ไกร 

107 นางสาว   กัยลานีย์ ศิริวัลลภ 

108 นางสาว  กัลยกร  แพรสี 

109 นางสาว  กัลยกร  บุญชัย 

110 นางสาว   กัลย์ฤทัย บุญฤทธ์ิ 

111 นางสาว  กัลยวีร์  หงสาคำ 

112 นางสาว   กัลยา คำผา 

113 นาง  กัลยา  อยู่คง 

114 นางสาว  กัลยา  จันทร์ขาว 

115 นาง   กาญจนา ศรีกุล 

116 นางสาว   กาญจนา จูจวง 

117 นางสาว   กาญจนา มะลิวัลย์ 

118 นางสาว   กาญจนา มีชะนะ 

119 นางสาว กาญจนา ฉิมเรือง 

120 นางสาว   กาญจนา เทพนิมิตร or
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

121 นางสาว   กาญจนา สอนทองมา 

122 นางสาว  กาญจนา  มานุช 

123 นางสาว  กาญจนา  นิลศรี 

124 นาง  กาญจนา  พิชิตผจงกิจ 

125 นาง  กาญจนา  เช้ือดี 

126 นางสาว  กาญจนา  จิระดา 

127 นาง  กาญจนาพร  แก้วอุไร 

128 นางสาว   กาญจนีย์ กล่ินละออ 

129 นาง กาญจินา โคเงิน 

130 นางสาว   กานดา เกียรติพัฒนาชัย 

131 นางสาว   กานดาวสี มาลีวงษ์ 

132 นาง   กานต์ณัชชา สร้อยเพชร 

133 นางสาว  กานต์ธิดา  ชญาภาสกุล 

134 นางสาว  กานต์พิชชา  วิเชียร 

135 นาง  กานต์สุดา  วันจันทึก 

136 นางสาว  กานติมา  พัดโท 

137 นาง  กานติมา  วานิชพิทักษ์ 

138 นาย  กำธร  ลอกไธสง 

139 นางสาว  กิ่งกมล  กิตติภูมิวงศ์ 

140 นางสาว   กิจติยา สมกานดา 

141 นาง   กิตณา แมคึเน็น 

142 นาย  กิตต ิ เพ็ญสุข 

143 นาย   กิตติทัศน์ พิชญาปิยะศักดิ์ 

144 นาย  กิตตินันท์  สังข์ชัย 

145 นางสาว  กิตติมา  ถาวโรจน์ 

146 นางสาว  กิตติ์รวี  ทารักษ์ 

147 นาย  กิติคุณ  จันทรเวช 

148 นางสาว   กิติยา สุวัณณะสังข์ 

149 นางสาว  กิติยา  กองทุ่งมน 

150 นางสาว  กิติยาพร  ละมุลตรี 

151 นางสาว  กีรตยา  ทองประสม 
or
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

152 นางสาว  กุญช์ชญา  กรุณาก้อ 

153 นาง  กุณนิศา  บุญทารมณ์ 

154 นางสาว  กุลจิรา  พูลเจริญ 

155 นางสาว   กุลชญา พูลจำปา 

156 นาง  กุลธิดา  ชัยศิริชัยยะ 

157 นางสาว  กุลธิดา  ศิริจรูญวงศ์ 

158 นางสาว  กุลธิดา  รักกลัด 

159 นางสาว  กุลภัสสร์  ประภาโส 

160 นางสาว  กุลฤดี  ประดุจชนม์ 

161 นาง  กุลวดี  บุณยทรัพยากร 

162 นางสาว  กุสุมาวดี  ศรีคุณ 

163 นาง  กุหลาบ  แสงจงเจริญ 

164 นางสาว  เกดจันทร์  ไชยแสง 

165 นางสาว  เก็ตวรินทร์  อยู่โภชนา 

166 นางสาว  เกตุสุณี  ปัญเศษ 

167 นาย เกริกศักดิ์  ทรงประกอบ 

168 นาย   เกรียงไกร สายสิริเวชกุล 

169 นาย  เกรียงไกร  ทองศิริประภา 

170 นางสาว   เกศกนก แปยอ 

171 นาง  เกศนีย์  สุขเกษม 

172 นาง  เกศรินทร์  เพิ่มทอง 

173 นางสาว  เกศสุดา  ประเสริฐสังข์ 

174 นาง  เกษนา สมจิตร 

175 นางสาว  เกษร  แสนจันทร์ 

176 นาง  เกษราภรณ์  พลอยช่ืนชม 

177 นางสาว  เกษศิรินทร์  จาวสุวรรณวงษ์ 

178 นางสาว  เกษิณี  ปัญทะโย 

179 นางสาว  เกียรติพร  เงินนุช 

180 นาย   เกียรติศักดิ์ แหลมจริง 

181 นาย  เกียรติศักดิ์  ลาภะสัมปัน 

182 นางสาว  แก้วตา  ศิริรัตนพิทยากุล qr
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

183 นาย  โกวิทย์  ศรีสุวรรณ 

184 นางสาว  ขจีพรรณ  แก้วโสตร์ 

185 นางสาว  ขจีรัตน์  หล่อวงศ์ตระกูล 

186 นางสาว   ขนิษฐา มีบุตรดี 

187 นางสาว  ขนิษฐา  อุทธา 

188 นางสาว  ขนิษฐา  ปุนณภา 

189 นางสาว  ขนิษฐา  มณีเนตร 

190 นางสาว  ขนิษฐา  พรมลารักษ์ 

191 นางสาว  ขนิษฐา  จิตต์พรหม 

192 นางสาว  ขนิษฐา  นิยมวงศ์ 

193 นางสาว  ขวัญข้าว  แย้มทิม 

194 นาง   ขวัญจิต เสือกลับ 

195 นาย  ขวัญชัย  ดำปิน 

196 นางสาว  ขวัญฤดี  ตาลทอง 

197 นางสาว  ขวัญฤทัย  นุ่มอ่อน 

198 นาง   ขวัญลดา เกื้อทาน 

199 นางสาว   ขวัญสุดา ทองนู 

200 นางสาว  ขวัญสุภา  เรืองสิทธ์ิ 

201 นางสาว   ขัตติยา มีไชยยา 

202 นางสาว  ขิษณุชา  ลัมพชวา 

203 นาย เขตต์คณิต  คงชนะ 

204 นางสาว  คณัช  เอาแสงดีกุล 

205 นาย   คเณศ เพชรอำไพ 

206 นางสาว  คนางค์  ผิวขำ 

207 นางสาว   คนึงนิจ สังอรดี 

208 นางสาว  คอรียา  มะซัม 

209 นาง   คัทรินทร์ ปิยะวาทวงศ์ 

210 นาง  เคลือวัลย์  เผ่าคนชม 

211 นาง   แคทธิยา โฆษร 

212 นางสาว  งามพิศ  ภิรมย์โรจน์ 

213 นาง จงจิตร  อังคทะวานิช qr
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

214 นาง  จงรัก  ทองน้อย 

215 นางสาว   จงรักษ์ คำโคตรสูนย์ 

216 นางสาว   จณิสตา อุปมา 

217 นาง  จตุพร  เขมาทานต์ 

218 นางสาว จตุพิศ  ธัญญพานิชย์ 

219 นาง  จรรยา  โตชัยภูมิ 

220 นางสาว  จรัสศรี  สังข์เสือ 

221 นางสาว  จรารัตน์  หมื่นรักษ์ 

222 นางสาว  จริญญา  ไชยสมบัติ 

223 นางสาว  จริญญา  วีระพันธ์ 

224 นางสาว  จริยา  ไชยเสริฐ 

225 นาง  จริยา  เอกพัน 

226 นางสาว  จริยา  คณะทอง 

227 นางสาว  จริยา  บุญภัทรรักษา 

228 นางสาว  จลินธร  เอี่ยมสะอาด 

229 นาง   จอมใจ คันธะวงค์ 

230 นาย   จักรพงษ์ สามารถ 

231 นาย   จักริน กันทา 

232 นางสาว   จันจิรา ช่วยวงค์ 

233 นางสาว   จันทนา สมรไกรสรกิจ 

234 นาง  จันทนา  แสงเพชร 

235 นางสาว   จันทนิภา รอบุญ 

236 นางสาว   จันทร์จิรา สุดสิน 

237 นางสาว  จันทร์จิรา  วิทักษาบุตร 

238 นางสาว  จันทร์จิรา  โพธ์ิสัตย์ 

239 นางสาว  จันทร์จิรา  ไกรสังข์ 

240 นาง   จันทร์จิราพร กิติยา 

241 นางสาว  จันทร์ฉาย  ดิษฐรัตน์ 

242 นางสาว   จันทร์ดา แก้วกรต 

243 นาง  จันทร์ดาณี  ศักดิ์มานะฤทธ์ิ 

244 นาง  จันทร์เพ็ญ  เพ็ญแก้ว qr
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

245 นางสาว   จันทรรัตน์ สุขสมัย 

246 นางสาว   จันทรา แก้วตา 

247 นางสาว   จันทรา อารีการ 

248 นางสาว  จันทริกา  เส็มหลี 

249 นางสาว   จันทิมา ตาพั้ว 

250 นางสาว  จันทิมา  กล้าเช่ียว 

251 นาง  จันทิมา  เที่ยวทั่ว 

252 นาง   จัษฎ์ธีรา โพธิกุล 

253 นางสาว  จารวี  ทบลม 

254 นาง  จารินี  ยศปัญญา 

255 นางสาว  จารีรัตน์  ไฝแก้ว 

256 นางสาว   จารุตา หนูแทน 

257 นางสาว  จารุพรรณ  วังระหา 

258 นางสาว   จารุวรรณ ผลเกตุ 

259 นางสาว   จารุวรรณ แย้มพึ่ง 

260 นางสาว   จารุวรรณ พรมพิทักษ์ 

261 นางสาว   จารุวรรณ บูรณสมภพ 

262 นาง   จารุวรรณ บุญกาวิน 

263 นางสาว   จารุวรรณ ใจกล้า 

264 นาง   จารุวรรณ ทองดี 

265 นางสาว   จารุวรรณ มะเดื่อ 

266 นาย   จำลอง พรรณสุวรรณ์ 

267 นางสาว   จิณห์กนิภา ยงทวี 

268 นางสาว  จิดาภา  แจ่มศรี 

269 นางสาว  จิดาภา  ศรีชวนะ 

270 นางสาว  จิดาภา  แก้วบุญมี 

271 นางสาว  จิตตานันท์  ทันนะบุตร 

272 นางสาว   จิตติมา อิ่มใจสุข 

273 นาง  จิตติมา  สิงหอุทัย 

274 นางสาว   จิตตีนันท์ จิตร์วิริยะ 

275 นางสาว  จิตประภัสสร  นะแส qv
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

276 นางสาว   จิตรลดา จักรเพชรโยธิน 

277 นางสาว  จิตรลดา  กิตติจารุวัฒนา 

278 นางสาว   จินตนา มูลทา 

279 นางสาว   จินตนา วงค์ก่อ 

280 นางสาว  จินตนา  บุพโต 

281 นางสาว  จินตนา  ยืนยัน 

282 นางสาว  จินตนา  พันธ์พิษฐาน 

283 นางสาว  จินตนา  ผลวิเศษชัยกุล 

284 นางสาว  จิรกานต์  จงนอก 

285 นางสาว  จิรนันท์  ดีสม 

286 นางสาว  จิรประภา  บุญปาน 

287 นางสาว  จิรพิชชา  บุญพอ 

288 นาง   จิรภัทร น้อยสำลี 

289 นางสาว จิรภิญญา  เชาว์ชาญ 

290 นางสาว   จิรวรรณ คงวงศ์ 

291 นางสาว  จิรวรรณ  วิชัยโย 

292 นาย  จิรวัฒน์  พาบุ 

293 นางสาว  จิรวัฒน์  สังข์สุวรรณ 

294 นาย  จิระพงษ์  ภูสมนึก 

295 นางสาว  จิรัชญา  คำสุข 

296 นาง  จิรัฐิติกาล  ดวงสา 

297 นางสาว  จิรา  ล่ิมพงศ์พัทธ์ 

298 นางสาว   จิราพร จันทร์อ้วน 

299 นางสาว   จิราพร นฤกร 

300 นางสาว   จิราพร สอนเมือง 

301 นางสาว  จิราพร  พูลพ่วง 

302 นาง  จิราพัชร  อุ่นแก้ว 

303 นางสาว   จิราภรณ์ จันทร์พราหมณ์ 

304 นางสาว   จิราภรณ์ ประดิษฐ์ด้วง 

305 นางสาว จิราภรณ์  แก้วพิลา 

306 นางสาว  จิราภรณ์  เตชะยศ qv
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

307 นางสาว  จิราภรณ์  พรจรัสพิศุทธ์ิ 

308 นาง  จิราภรณ์  แสงสุวรรณ 

309 นางสาว   จิราภา อัครประถมพงศ์ 

310 นางสาว   จิราภา ขุนค้า 

311 นางสาว  จิราภา  เพ็ชรพ่วงแสง 

312 นาย  จิรายุ  หลายนามเพ็ชร 

313 นาย  จิรายุ  ศรีสว่าง 

314 นางสาว  จิรารักษ์  คชรมย์ 

315 นางสาว  จิรารัตน์  โพธ์ิคำพก 

316 นางสาว   จิราวรรณ พงษ์สุวรรณ 

317 นางสาว   จิราวรรณ สุวรรณภักดี 

318 นาง  จิริยะฉัตร  ภาสำราญ 

319 นางสาว   จิศิภรณ์ กว้างทุ่ง 

320 นางสาว   จีรนันท์ นันตา 

321 นางสาว   จีรนันท์ ปานคง 

322 นาง  จีรนันท์  แกล้วกล้า 

323 นางสาว  จีรนันท์  เวชกิจ 

324 นางสาว   จีรนิจ ปองทอง 

325 นางสาว  จีรภาภรณ์  ละม่อม 

326 นางสาว  จีรวรรณ  เหียบขุนทด 

327 นางสาว  จุฑากาญจน์  เชาว์น้ำทิพย์ 

328 นางสาว  จุฑาทิพย์  โชติ 

329 นางสาว  จุฑาทิพย์  วงศ์คำ 

330 นางสาว จุฑาพร พานิช 

331 นางสาว   จุฑามาศ ศีลพิพัฒน์ 

332 นางสาว   จุฑามาศ ทองล่ิม 

333 นางสาว   จุฑามาศ กองไชย 

334 นางสาว   จุฑามาศ นรสิงห์ 

335 นางสาว  จุฑามาศ  ศรีหนองห้าง 

336 นางสาว  จุฑามาศ  สุทธิรักษ์ 

337 นางสาว  จุฑามาศ  บรรจง qw
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

338 นางสาว  จุฑามาศ  วงศ์ประทุม 

339 นางสาว  จุฑามาศ  กองผาพา 

340 นางสาว   จุฑามาส ชาติทอง 

341 นางสาว   จุฑามาส เลิศล้ำ 

342 นาง  จุฑามาส  สุขบุญสังข์ 

343 นาง  จุฑามาส  โพธ์ิฐิติรัตน์ 

344 นางสาว  จุฑามาส  ถนอมพงษ์ชาติ 

345 นางสาว   จุฑารัตน์ วงษ์สนธ์ิ 

346 นางสาว  จุฑารัตน์  หนูขาว 

347 นางสาว  จุฑารัตน์  ศิลาแยง 

348 นางสาว  จุฑารัตน์  ดวงขุนลา 

349 นางสาว  จุฑารัตน์  นรภาร 

350 นางสาว  จุฑารัตน์  ลาจ้อย 

351 นางสาว  จุฑาวรรณ  นวลจันทร์คง 

352 นางสาว   จุธาศิณี รามศรี 

353 นางสาว จุรีพร  จันทรเสนา 

354 นาง   จุรีย์พร จันทรภักดี 

355 นาง   จุรีย์รัตน์ งามบุญแถม 

356 นาย  จุลนรินทร์  อินทวังโส 

357 นางสาว  จุฬากร  ก้อนมณี 

358 นางสาว  จุฬาภรณ์  การพรมมา 

359 นางสาว  จุฬาลักษณ์  เต็งบุษราคัม 

360 นางสาว   เจนจิรา บุญแสนชัย 

361 นางสาว   เจนจิรา กะแจะ 

362 นางสาว  เจนจิรา  เปรมปรี 

363 นาง  เจนจิรา  วงศ์ปัญญา 

364 นางสาว  เจนสุดา  มีเงิน 

365 นางสาว  เจษฎา  รักพร้า 

366 นาง  เจะมีเน๊าะ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

367 นางสาว  เจียรไน  สระฉันทพงษ์ 

368 นาย  แจ๊ก  วุฒิจารีเลิศสกุล or
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

369 นางสาว   ใจรัก ลอยสงเคราะห์ 

370 นาง  ฉลวย  ปริยกุล 

371 นาง  ฉลองขวัญ  เกียนติ์พงษ์ลาภ 

372 นางสาว   ฉวีวรรณ ศรีบรรพต 

373 นาย  ฉัตรเงิน  เงินธนโชติ 

374 นาย  ฉัตรชนก  บุญไชย 

375 นาง   ฉัตรทอง บุณยภัทรากุล 

376 นางสาว  ฉัตรทิพย์  สายน้ำ 

377 นางสาว  ฉัตรเพชร  สายทอง 

378 นางสาว  ฉัตรภา  หัตถโกศล 

379 นางสาว  ฉัตรยา  งามเลิศ 

380 นางสาว  ฉัตรระวี  บุรินทร์ 

381 นางสาว  ฉัตรลัดดา  ทุมะลิ 

382 นางสาว   ฉัตรวรา อารีวุฒิ 

383 นางสาว  ฉัตรอร  แจ้งวัฒนะ 

384 นางสาว  ฉันทนีย์  สุนทรวัตร 

385 นางสาว  ฉันทพร  จิรันตนพิศุทธ์ิ 

386 นางสาว  ฉันทิกา  ยาธัญ 

387 นางสาว  ฉันทิสา  แซ่กัง 

388 นาง   ฉายศิริ บัวงาม 

389 นาง   เฉลิมขวัญ ปากแก้ว 

390 นาง เฉลิมพร  นามโยธา 

391 นางสาว  ชญาณัฐ  แก้วสะอาด 

392 นางสาว  ชญาณัฐ  แจ่มฟ้า 

393 นางสาว  ชญาณิน  จันทรนิกร 

394 นางสาว   ชญานันท์ ชอบประดิษฐ์ 

395 นาย   ชญานิศ รักษาสัตย์ 

396 นางสาว  ชญานิศ  โมกขพันธ์ 

397 นางสาว  ชญานี  เหรียญจงดี 

398 นางสาว  ชญาภัฐ  สิงห์โตทอง 

399 นางสาว  ชฎาพร  จันทร์อ้าย 
W
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

400 นาง  ชฎาภรณ์  ศรีม่วงสุข 

401 นางสาว   ชฎาภา ดีรักษา 

402 นางสาว  ชฎาภา  เย็นใจ 

403 นางสาว  ชฎารัตน์  สุวรรณาภิชาติ 

404 นางสาว   ชดารัช ศรีไสล 

405 นาง   ชนกนันท์ ปทุมรัตน์ 

406 นางสาว   ชนนี บุญมาก 

407 นาง ชนพัฒน์  วีระโสภณ 

408 นาง  ชนม์ศิริ  ตรีลาภี 

409 นางสาว  ชนม์สิตา  ปินตา 

410 นางสาว  ชนัญชิดา  ปฐมัง 

411 นางสาว   ชนัญญา ติณรัตน์ 

412 นางสาว  ชนัฐกานต์  อมรวรสิน 

413 นางสาว   ชนันธร สุทธิแสน 

414 นางสาว   ชนาภา แก่นจันทร์ 

415 นางสาว  ชนาภา  เหมือนนุช 

416 นางสาว   ชนิกา วงศ์วานิช 

417 นางสาว  ชนิกา  แทนโชติ 

418 นางสาว   ชนิดา มุ่งนากลาง 

419 นางสาว   ชนิดา ศิริบุตร 

420 นางสาว   ชนิดา ปโชติการ 

421 นางสาว  ชนิดา  ครวญดี 

422 นางสาว  ชนิดา  จูมพลา 

423 นางสาว  ชนิดาภา  วงษ์ไชยยา 

424 นางสาว  ชนิตรา  คำแสน 

425 นางสาว  ชนิตา  อุดมรัตน์ 

426 นางสาว  ชนิตา  ศิริมัย 

427 นางสาว  ชนินันกาญ  สุวรรณรัตน์ 

428 นางสาว   ชนิภรณ์ ลาดเงิน 

429 นางสาว  ชนิสรา  รัตนเภชานนท์ 

430 นางสาว  ชมชนก  ศรีจันทร์ qu
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

431 นางสาว  ชมนาด  สิงห์หันต์ 

432 นางสาว  ชมพูนุช  ปัดถาวะโร 

433 นางสาว   ชมพูนุท สายกระสุน 

434 นางสาว   ชมพูนุท ผ่ึงผาย 

435 นางสาว  ชมภัสสร  แย้มพราย 

436 นางสาว  ชมภู่  บริหาร 

437 นางสาว  ชไมพร  อินจา 

438 นางสาว  ชไมพร  ภูมิไสล 

439 นาง   ชรินทร์พร ชิตมน 

440 นางสาว  ชลกานต์  ร่าเริงใจ 

441 นาง  ชลจิต  คำพัฒน์ 

442 นางสาว   ชลชญา ประทุมชาติ 

443 นางสาว   ชลดา ชุ่มเย็น 

444 นางสาว  ชลดา  นนทะการ 

445 นางสาว   ชลดาวัน เจริญงาม 

446 นางสาว   ชลทิพย์ โยธกุลสิริ 

447 นางสาว  ชลธารทิพย์  ศรีเจริญ 

448 นางสาว  ชลธิชา  เช้ือบุญมา 

449 นางสาว   ชลธิรา ทรัพย์มา 

450 นางสาว  ชลธิรา  ลีทัศนียากูล 

451 นาย  ชลภัทร  ภูดินดาน 

452 นาง  ชลภัสสรณ์  สุกแดง 

453 นางสาว   ชลลดา เช้ือเมืองพาน 

454 นาง  ชลลดา  ดีอำไพ 

455 นางสาว  ชลัช  เพ็ชรรัตน์ 

456 นางสาว   ชลิดา บัววัน 

457 นาง   ชลิดา ถมยาปริวัติ 

458 นางสาว  ชลิตา  กันหา 

459 นางสาว  ชลีพร  ขาวละออ 

460 นาง  ชวัลพัชร์  อาภาโรจนโสภณ 

461 นางสาว   ช่อผกา แก้วไพศาล 
qw
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

462 นาย   ชัชชน ลักษณ์สุวิมล 

463 นาง   ชัชชนก พัฒนบุณยากร 

464 นางสาว   ชัชฎาภรณ์ นาด ี

465 นางสาว   ชัชวรรณ วิชัยดิษฐ์ 

466 นางสาว   ชัญญานุช เงินเย็น 

467 นางสาว  ชัญญานุช  เศษคง 

468 นาง  ชัญญานุช  ปานนิล 

469 นาง  ชัญญาพัชร์  พรหมพันธกรณ์ 

470 นาย   ชัยวัฒน์ บุญคง 

471 นาย   ชัยวัฒน์ เอี่ยมสำอางค์ 

472 นาย   ชัยวุฒ ิ บัวเนี่ยว 

473 นาย   ชัยวุฒ ิ เช้ือคมตา 

474 นาย  ชาติสยาม  ยศมีบุญ 

475 นาย  ชานน  นิราศประชากุล 

476 นางสาว  ชาภรณ์  เสาโกมุท 

477 นางสาว   ชารียา นาด ี

478 นางสาว   ชาลินี เหมือนวงษ์ธรรม 

479 นางสาว  ชาลีณี  งามสวัสดิ์ 

480 นางสาว   ชิดชนก สมพงษ์ 

481 นางสาว  ชิดชนก  พิมพ์นุช 

482 นางสาว  ชิดชนก  เฮียงราช 

483 นางสาว  ชิตาภา  ศรีเขียว 

484 นาย   ชินพันธ์ บิลละหีมฟาฎิล 

485 นาย  ชีวิน  คเชนทร์เดชา 

486 นางสาว  ชุดาภัค  โพธิทัด 

487 นางสาว   ชุติกาญจน์ กงเดิน 

488 นาง   ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล 

489 นาง  ชุติกาญจน์  แปงเรือน 

490 นางสาว  ชุติญา  หอวิมาลย์ 

491 นางสาว   ชุตินันท์ อินทโชติ 

492 นางสาว   ชุติพร สุขสมบัติไพบูลย์ or
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

493 นาง   ชุติภา ศรีปัญญา 

494 นางสาว  ชุติภา  ตะถะ 

495 นางสาว   ชุติมณฑน์ เอี่ยมศรีทรัพย์ 

496 นาง  ชุติมณฑน์  คตภูธร 

497 นางสาว   ชุติมา ไชยวอน 

498 นางสาว  ชุติมา  มิ่งเมือง 

499 นางสาว  ชุติมา  จันทร์จำรูญ 

500 นางสาว  ชุติมา  แย้มชมสวน 

501 นางสาว  ชุติมา  น้อยวังหิน 

502 นางสาว   ชุติมาพร อังศุโกมุทกุล 

503 นางสาว  ชุติรัตน์  จิตติเสรีสกุล 

504 นางสาว   ชุลีกร กอกษัตริย์ 

505 นาง  ชุลีพร  ทวีชาติ 

506 นางสาว  ชูกมล  เกติพันธ์ 

507 นางสาว   โชติกา แซ่จิว 

508 นางสาว   โชติกา ศรีแก้ว 

509 นางสาว  ซาร่า  ปาทาน 

510 นางสาว  ซูลินดา  สะมะแอ 

511 นางสาว  ซูไฮนา  วาเซ็ง 

512 นางสาว  ญดากานต์  แสนสมฤทธ์ิ 

513 นางสาว  ญาณิกา  วันยาว 

514 นางสาว   ญาณิน ผิวผ่อง 

515 นางสาว   ญาณินท์ ปุญญบาล 

516 นางสาว  ญาณินี  เจิดรังษี 

517 นางสาว  ญาณี  พุ่มเจริญ 

518 นางสาว ญานิศา  วงศ์บุญทิพย์ 

519 นาง  โญธิกาญจน์  ราชเทียร 

520 นาย  ฐนิต  วินิจจะกูล 

521 นางสาว  ฐาปนี  ขวัญเมือง 

522 นางสาว  ฐาปนี  โสตะวงศ์ 

523 นาง  ฐิตาภรณ์  ฉายไสว 
W
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

524 นางสาว  ฐิติชญา  สังสัมฤทธ์ิ 

525 นางสาว   ฐิตินันท์ มูลภาที 

526 นางสาว  ฐิติพร  สุวรรณคาม 

527 นางสาว  ฐิติพร  สุรวัฒนวิเศษ 

528 นางสาว  ฐิติภรณ์  ภูผิวฟ้า 

529 นางสาว   ฐิติมา จันทร์ประเสริฐ 

530 นางสาว  ฐิติมา  เฉกแสงทอง 

531 นาง  ฐิติมา  เต็มสังข์ 

532 นาย  ฐิติวัชร  หิรัญประสิทธิกุล 

533 นางสาว   ฑิฆัมพร โดมขุนทด 

534 นาย  ฑิฆัมพร  ลายทอง 

535 นางสาว  ณชนก  เตียรถ์เจริญกุล 

536 นาง  ณฐกานต์  ลาสิงหาญ 

537 นางสาว  ณฐพร  ภูมิสถาน 

538 นางสาว   ณฐพรรณ สุขกฤต 

539 นางสาว   ณฐมน ศรีวิศาล 

540 นาย  ณพชรพล  จันพุ่ม 

541 นางสาว  ณพรรษมล  แสงปาก 

542 นางสาว   ณพิชญกานต์ นนทภา 

543 นางสาว  ณภัทณัญ  วารี 

544 นางสาว  ณภาภัช  คัจฉานุช 

545 นาย   ณรงค์ เติมพรเลิศ 

546 นางสาว   ณัจนันท์ แก้วศรี 

547 นางสาว   ณัชชา เดชเสถียร 

548 นาง   ณัชชา จรลี 

549 นางสาว  ณัชชา  คงเมือง 

550 นางสาว  ณัชชา  แซ่เตียว 

551 นางสาว   ณัชชานันท์ ขันธรักษ์ 

552 นางสาว   ณัชชารีย์ ธนัสจิรพัฒน์ 

553 นางสาว  ณัชฌา  พันธ์ุวงษ์ 

554 นาย  ณัชพล  พิกุลเวชช qr
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

555 นาย   ณัฎฐกิตติ์ ร่มโพธ์ิสมโชค 

556 นาย  ณัฎฐพัชร์  เจ่ียงเพ็ชร 

557 นาย  ณัฏฐ์  วาจาฉลาด 

558 นางสาว   ณัฏฐกันย์ กาญจนี 

559 นาง  ณัฏฐณิชา  ชมทอง 

560 นางสาว  ณัฏฐณิชา  ผลสิน 

561 นางสาว  ณัฏฐณิชา  แซ่โง้ว 

562 นางสาว   ณัฏฐธิดา จ่ันสุข 

563 นางสาว  ณัฏฐ์นรี  มายาง 

564 นางสาว   ณัฏฐวรรณ ทองชมภู 

565 นางสาว  ณัฏฐินี  มั่งล้ิม 

566 นางสาว  ณัฐชยา  เหล่าอุบล 

567 นางสาว   ณัฐชา ข้องนอก 

568 นางสาว  ณัฐชา  ปันเขื่อนขัด 

569 นาง  ณัฐชานันท์  ไชยประสิทธ์ิ 

570 นาย  ณัฐฐศรัณฐ์  วงศ์เตชะ 

571 นางสาว  ณัฐฐา  หมั่นเรียน 

572 นาง  ณัฐฐิญา  อุบาลี 

573 นางสาว  ณัฐฐิญา  เพ็งเลา 

574 นางสาว  ณัฐติยา  สุคนธกนิษฐ์ 

575 นางสาว  ณัฐธิดา  ศรีบุญเรือง 

576 นางสาว  ณัฐธิดา  ชิวปรีชา 

577 นางสาว  ณัฐธิดา  เธียรถาวร 

578 นางสาว   ณัฐนันท์ ตั่นหุ้ย 

579 นางสาว   ณัฐนิช อินทร์ขำ 

580 นางสาว  ณัฐปภัสร์  อริยอนันตชัย 

581 นางสาว   ณัฐพร แซ่จ้อง 

582 นางสาว   ณัฐพร ซาไก 

583 นางสาว   ณัฐพร วงค์วัฒนะ 

584 นาง  ณัฐพร  ตั้งใจ 

585 นาย   ณัฐพล ทัศนสุวรรณ qv
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

586 นาย  ณัฐพสิทธ์ิ  แอนันท์ 

587 นางสาว ณัฐพัชร  ธงไธสง 

588 นาย   ณัฐภรณ์ เมืองจันทร์ 

589 นาง  ณัฐภัสสร  อินทร์กรณ์ 

590 นางสาว  ณัฐมนฑน์  จิรวัฒนาวงษ์ 

591 นางสาว  ณัฐมล  พันตาเอก 

592 นางสาว  ณัฐมล  สภา 

593 นางสาว  ณัฐยา  คีรีเพชร 

594 นาง  ณัฐรานุช  ศิวบุณยวงศ์ 

595 นางสาว   ณัฐริกา ชาเสน 

596 นางสาว  ณัฐริกา  ปัญโญ 

597 นางสาว  ณัฐวดี  นามวงศ์ 

598 นางสาว  ณัฐวดี  กาญจนไตรภพ 

599 นางสาว  ณัฐวรรณ  พงศ์พรประเสริฐ 

600 นางสาว  ณัฐวรรณ  ใจบุญ 

601 นาย  ณัฐวสันต์  เจตะวัน 

602 นางสาว  ณัฐวิกา  ไตรพร 

603 นาย   ณัฐวุฒิ ทิพย์ประสงค์ 

604 นาย  ณัฐวุฒิ  ลายน้ำเงิน 

605 นาย  ณัฐวุฒิ  วรวงค์ศา 

606 นางสาว  ณัฐสุกาญจน์  ส้มเพ็ชร์ 

607 นางสาว  ณัฐสุดา  แสวงศรี 

608 นางสาว  ณัฐา  คงรอต 

609 นางสาว  ณัทปภา  อยู่ในธรรม 

610 นางสาว  ณิชกานต์  แซ่เล้า 

611 นางสาว   ณิชชา อินทนนท์ 

612 นางสาว  ณิชชา  บุญสนอง 

613 นาง  ณิชชา  กิ่งทรัพย์มณี 

614 นางสาว   ณิชาภัทร วางขุนทด 

615 นางสาว  ณิชาภัทร  วารีรักษ์ 

616 นางสาว  ณิชาภัทร  เสวยศรี qr
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

617 นางสาว   ณิชารีย์ สัมปัชชลิต 

618 นาง  ณิฌารัตน์  แข็งแรง 

619 นางสาว  ณิรัชภร  เจนจบ 

620 นางสาว   ณิศรา ทิพย์วังเมฆ 

621 นางสาว  ดรัญพร  เช้ือดวงผุย 

622 นางสาว  ดรุณี  จิตจำนงค์ 

623 นางสาว   ดลชนก อินทะจักร์ 

624 นางสาว   ดลญา เอี่ยมวิกาล 

625 นาง   ดวงใจ โสภา 

626 นาง   ดวงใจ อำไพ 

627 นาง  ดวงเดือน  จันทร์เจริญกิจ 

628 นางสาว   ดวงตา ปูห้ิน 

629 นางสาว   ดวงนภา แดนบุญจันทร์ 

630 นางสาว  ดวงผกาย  อุปจักร์ 

631 นาง  ดวงพร  ฉันทะ 

632 นาง  ดวงรัตน์  ทองอ่วม 

633 นางสาว   ดวงฤด ี ล้ีกุลวัฒนา 

634 นางสาว  ดวงลดา  ล่ืนโพธ์ิกลาง 

635 นางสาว  ดวงศิริ  ดวงแว่ว 

636 นาง  ดวงสมร  สูยะศุนานนท์ 

637 นางสาว  ดามิสา  หงษ์คำ 

638 นางสาว  ดารณี  สุธีพิเชฐภัณฑ์ 

639 นางสาว  ดารณี  คุระศรี 

640 นาง  ดาลีละ  อีซอ 

641 นาย   ดาวรุ่ง มุ่งรวยกลาง 

642 นางสาว   ดาวสวรรค์ เบญมาตย์ 

643 นางสาว   ดุจดาว ชะอุ้ม 

644 นาง   ดุษณี อิสระไพโรจน์ 

645 นาง   ดุษณี ปัตตะเน 

646 นาย   เดชคุณ พิทักษ์ถิรคุณ 

647 นาง  เดือนฉาย กาญจนอารี W
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648 นางสาว  ตรีทิพพา  รัตนไตรมาศ 

649 นางสาว  ตวงทิพย์  มารุ่งเรือง 

650 นางสาว  ตวงพร  ยอดชมญาณ 

651 นาย  ตะลันต์  มหานีรานนท์ 

652 นาย  ติณณภพ  ยิ่งแสงตระกูล 

653 นาย  เตชินท์  ศรีสมพงษ์ 

654 นางสาว   เตือนใจ ศรีชาติ 

655 นางสาว  เตือนใจ  ใคร้เตียมคำ 

656 นาย   ไตรภพ มีชัย 

657 นาง  ถนอมศรี  ฐานะ 

658 นางสาว   ถิรดา มุณีบังเกิด 

659 นางสาว  ถิรดา  ทุ้ยพรม 

660 นางสาว  ถิรนันท์  เย็นใจ 

661 นางสาว  ทรรศมน  ถินรัตน์ 

662 นางสาว  ทวีพร  จงจิตสถิตมั่น 

663 นาย  ทวีศักดิ์  เตชะเกรียงไกร 

664 นางสาว  ทศพร  กล่ินหอมอ่อน 

665 นาย  ทศพล  ทั่งโต 

666 นางสาว  ทองกร  อรรถยุทธเสมา 

667 นาง  ทองพูล  สีหาโบราณ 

668 นางสาว  ทักษพร  วรรณารักษ์ 

669 นางสาว  ทักษิณา  เด่นเจริญ 

670 นางสาว  ทัชชกร  บุษรารัตนโกเมน 

671 นางสาว  ทัชชภร  มนัสกิจสำราญ 

672 นางสาว   ทัศน์วรรณ พวยฟุ้ง 

673 นางสาว  ทัศนา  น้อยลา 

674 นาง  ทัศนีย์  ล้ิมสุวรรณ 

675 นาง  ทัศนีย์  เกตุบุตร 

676 นางสาว  ทานตะวัน  บุญพันธ์ 

677 นางสาว  ทาวินัน  คุณเศรษฐ 

678 นางสาว  ทิพธิดา  สุขุม 
or
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679 นางสาว  ทิพมาศ  กาญจนมิ่ง 

680 นางสาว   ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ 

681 นางสาว   ทิพย์สุคนธ์ บุญทอง 

682 นางสาว   ทิพรดี คงสุวรรณ 

683 นางสาว   ทิพวรรณ เตียงชัย 

684 นางสาว  ทิพวรรณ  ศรีคำ 

685 นางสาว  ทิพวรรณ  ก้อมชัยภูมิ 

686 นางสาว  ทิพวรรณ  เอียบอวน 

687 นางสาว  ทิพวรรณ  จันตะคุณ 

688 นางสาว   ทิพวัลย์ จันหนองหว้า 

689 นางสาว   ทิพากร แสงจันทร์ 

690 นางสาว   ทิมวดี ลอยนอก 

691 นางสาว   ทิวาพร มณีรัตนศุภร 

692 นางสาว  ทิวาพร  สุวรรณศักดิ์ 

693 นาง   ทุมรัชนี สีริษา 

694 นาย  เทวรัตน์  ธรรมวงศ์ 

695 นาย  ธงชัย ก้าวมุ่งมั่น 

696 นาย  ธนกร  นวอรหาทิคุณ 

697 นาย   ธนกฤต เพชรวิรัตน์ 

698 นางสาว  ธนกาญจน์  ติตถพันธ์ุ 

699 นางสาว  ธนนันท์  คำอินต๊ะ 

700 นาง   ธนพร นังตะลา 

701 นางสาว  ธนพร  จิวสุวรรณ 

702 นางสาว   ธนพรพรหม หงษ์กรรณ์ 

703 นางสาว  ธนพรรณ  พรมกัญญา 

704 นาย  ธนพรรธน์  ตันศิริคงคล 

705 นางสาว   ธนภร สุขพรชัยกุล 

706 นางสาว   ธนภร ขันธเขต 

707 นางสาว  ธนภรณ์  โอสถศรี 

708 นางสาว  ธนรรถพร  วิมลภัตรานนท์ 

709 นางสาว   ธนรัตน์ เลปนานนท์ W
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710 นางสาว   ธนวรรณ วาอุบล 

711 นางสาว  ธนสินี  โกมลภิส 

712 นาย  ธนะศักดิ์  ตันติชัยยกุล 

713 นาง  ธนัชพร  นุชบุตร 

714 นางสาว ธนัฏฐา  สายหัสดี 

715 นางสาว  ธนัฏฐา  ชัยมงคล 

716 นางสาว  ธนัฐฐา  ระวีฉาย 

717 นาง  ธนัทกัญญ์  ครองบุญ 

718 นาย ธนา  แช่มช้อย 

719 นาย  ธนากร  สุยะวงษ์ 

720 นาย   ธนาพงษ์ อ่อนคำ 

721 นางสาว  ธนาภรณ์  รัตตโน 

722 นางสาว  ธนาลักษณ์  พัฒเสมา 

723 นาย   ธนาวิทย์ อนันต์พัฒนา 

724 นาย  ธนาวุฒ ิ เมืองเจริญทรัพย์ 

725 นาง  ธนิยา  อึงรัตนากร 

726 นางสาว   ธมลวรรณ นันทนาวุฒิ 

727 นางสาว  ธมลวรรณ  พิมพ์ทอง 

728 นางสาว  ธมลวรรณ  พงษ์อุดม 

729 นางสาว  ธมารินทร์  เงินทิพย์ 

730 นาย  ธรรมรักษ์  สุนทราลักษณ์ 

731 นาย  ธราธิป  สมาธิ 

732 นางสาว   ธราภรณ์ บุระตะ 

733 นาย  ธวัชชัย  วงษ์วรรณา 

734 นาง   ธวัลรัตน์ น้อมนบ 

735 นางสาว   ธัชกร ยืนยง 

736 นางสาว  ธัญชนก  ศรีน้อยเมือง 

737 นางสาว  ธัญชนก  เริ่มเจริญ 

738 นาง  ธัญชนก  คำแสน 

739 นางสาว  ธัญญชล  พงษ์อิ่ม 

740 นางสาว  ธัญญพัทธ์  ธรรมทวีสิริโชติ W
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741 นาง  ธัญญรักษ์  พูลศิริวัฒนา 

742 นางสาว  ธัญญลักษณ์  ทอนราช 

743 นางสาว  ธัญญา  พรหมมา 

744 นางสาว  ธัญญาภรณ์  เลิศสกุลทรัพย์ 

745 นางสาว   ธัญญารัตน์ โสระสิงห์ 

746 นางสาว   ธัญญารัตน์ แก้วเครือศรี 

747 นางสาว  ธัญญาเรศ  บุญสุภาพ 

748 นางสาว   ธัญทิพ ป่ินทอง 

749 นางสาว  ธัญธิดา  สวัสดิกุล 

750 นาง  ธัญพิมล  เจริญนนท์ 

751 นาย  ธัญพิสิษฐ์  เรืองอุไร 

752 นางสาว  ธัญภรณ์  สุ่มสกุล 

753 นาง ธัญรัศม์  หิรัญวิศิษฏ์ 

754 นาง   ธัญลักษณ์ ภาษี 

755 นาง  ธัญลักษณ์  ทะรังษี 

756 นางสาว  ธัญลักษณ์  โมราษฎร์ 

757 นางสาว  ธัญลักษณ์  สีผ้ึง 

758 นางสาว  ธัญลักษณ์  แสงลาภเจริญกิจ 

759 นางสาว   ธัญวรินทร์ ตั้งเสริมวงศ์ 

760 นางสาว   ธัญวลัย ภู่มะดัน 

761 นางสาว   ธัญสิรินทร์ นาชำ 

762 นางสาว  ธันย์ชนก  เสียงเสนาะ 

763 นางสาว  ธันยชนก  เริงสำราญ 

764 นางสาว   ธันยวัน สวนทวี 

765 นางสาว  ธันยารัศมิ์  ประทุมสุวรรณ 

766 นาง  ธานัท  ผดุงเพ็ชร 

767 นางสาว  ธารวิมล  เหล่าวณิชย์พงษ์ 

768 นางสาว  ธารารัตน์  อ่อนสุวรรณ 

769 นาง  ธาริณี  แก้วมณี 

770 นาง ธาริณี  นิลกำแหง 

771 นางสาว   ธารินนา บุญที or
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772 นางสาว  ธารินี  จันทร์คง 

773 นาง  ธารีรัตน์  มัฆนาโส 

774 นางสาว   ธิดา เทวรักษ์ 

775 นางสาว   ธิดารัตน์ สมดี 

776 นางสาว ธิดารัตน์  มณีนัย 

777 นางสาว  ธิดารัตน์  มีคำ 

778 นาง  ธิดารัตน์  ภูเม็ด 

779 นาง  ธิดารัตน์  จันทรา 

780 นางสาว  ธิรัตติพร  ท้าวสนิท 

781 นาย   ธีรเทพ รัตนพิภพ 

782 นาย   ธีระเดช สวนเส 

783 นาย  ธีระพล  วงค์ษา 

784 นางสาว  ธีราพร  วงษ์คงคำ 

785 นางสาว นงค์เยาว์  หมูนดี 

786 นาง   นงนภัส พัดใย 

787 นาง   นงนุช ชุมนุม 

788 นาง  นงนุช  เเก้วของแก้ว 

789 นางสาว  นงนุช  โพธ์ิสุข 

790 นางสาว   นงลักษณ์ หงษ์คำ 

791 นาง   นงลักษณ์ โพธ์ิพิทูล 

792 นางสาว   นงลักษณ์ สว่างพันธ์ 

793 นางสาว  นนทรัตน์  แสงวิรุณ 

794 นาย นนท์ลยา  แหลมราบ 

795 นางสาว  นนธิชา  เพชรน่าชม 

796 นางสาว  นปภัช  อริยะเครือ 

797 นางสาว  นปภา  ม่วงม้วน 

798 นางสาว   นพฎารัตน์ ไชยยงค์ 

799 นาย  นพรุจ  โชติผล 

800 นาง   นพวรรณ เกตุก่อผล 

801 นาง  นพวรรณ  บุตรชุมแสง 

802 นางสาว  นพัตสรรค์  สิงห์สังข์ qv
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803 นางสาว  นภเกตน์  สายสมบัติ 

804 นางสาว   นภสร คำพา 

805 นางสาว  นภัส  พยัฆศิริ 

806 นางสาว  นภัสภรญ์  นนทเสน 

807 นางสาว  นภาพร  ทองไทย 

808 นางสาว  นภาพร  ธนชิตชัยกุล 

809 นางสาว  นภาภรณ์  ถาวรสวัสดิ์ 

810 นางสาว  นภาภรณ์  แสงจันทร์ 

811 นางสาว  นภาวรรณ  ราชม 

812 นางสาว   นภาวัลย์ สุธัมมา 

813 นาง   นราภรณ์ โคตรโยธา 

814 นาย  นรินทร์ภพ  ช่วยการ 

815 นางสาว  นรินทรา  เทียบพิมพ์ 

816 นางสาว   นริศรา พันธุรัตน์ 

817 นาง  นริศรา  ชูหนู 

818 นางสาว  นริศรา  สายเมียศ 

819 นางสาว  นริศา  เรืองศรี 

820 นาง   นรีเมธ แสนสุข 

821 นาย   นรุทธ์ิ เขียวเม่น 

822 นาย  นฤดล  จำปาทอง 

823 นางสาว   นฤมล ธนเจริญวัชร 

824 นางสาว   นฤมล วรรณเวช 

825 นางสาว  นฤมล  เสร็จกิจ 

826 นางสาว  นฤมล  คงชนะ 

827 นาง  นฤมล  วรุณโรจน์ 

828 นางสาว  นฤมล  ชุมภูทอง 

829 นางสาว  นฤมล  วัฒนาโสภณ 

830 นางสาว   นลพรรณ พริกเทพ 

831 นาง   นลินี บุญชู 

832 นางสาว  นลินี  พวงยอด 

833 นางสาว  นวพร  ด้วงคำจันทร์ or
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834 นาง   นวพรรณ ณ วิเชียร 

835 นางสาว   นวพัชร สิขัณฑกนาค 

836 นางสาว  นวภรณ์  กัญญา 

837 นางสาว   นวรัตน์ จันผกา 

838 นางสาว  นวรัตน์  ธนาภรณ์ 

839 นางสาว  นวลพรรณ  ศิริบรรทัด 

840 นางสาว   นวลรัดดา พลสมัคร 

841 นางสาว  นวารินทร์  พันธ์ุชัยภูมิ 

842 นางสาว  น้องนุช  สิริวลัยลักษณ์ 

843 นางสาว  นัฏฐณิชชา  กันใจ 

844 นางสาว  นัฏฐาภรณ์  โชติญาณนนท์ 

845 นางสาว   นัฏฐิกา ผุดผ่อง 

846 นางสาว  นัฏฐิกา  สงเอียด 

847 นาย  นัฏพงษ์  ยาวะโนภาส 

848 นางสาว  นัฐกาน  รู้สุข 

849 นาย   นัฐพล แสนจิต 

850 นาย  นัฐพล  สีแดง 

851 นางสาว   นัตตญา เวียงจันดา 

852 นาง  นัทชนาถ  ปักกะมานัง 

853 นาง  นันตภร  ใจอินทร์ 

854 นางสาว  นันท์ฐภัส  ขานมา 

855 นางสาว   นันท์ฐิตา สุภาสี 

856 นางสาว  นันท์ธนา  ชูจงกล 

857 นาง  นันท์นภัส  พระเจริญ 

858 นาง  นันท์นภัส  จันทร์ชุ่ม 

859 นางสาว  นันท์นลิน  ประจิมทิศ 

860 นางสาว  นันทน์วรันธร  ศรีรัตน์ 

861 นางสาว  นันทนา  ทองขาว 

862 นางสาว  นันทนา  นาคเสน 

863 นางสาว  นันทนา  วงษ์สมบูรณ์ 

864 นางสาว   นันทพร เจริญผล 
qr
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865 นางสาว  นันทรัตน์  หนูเสมียน 

866 นางสาว  นันทวดี  สาริกานนท์ 

867 นางสาว   นันทวรรณ สัมฤทธ์ิ 

868 นางสาว   นันทวรรณ สายสวัสดิ์ 

869 นางสาว  นันทวัน  วโรทัย 

870 นางสาว  นันทิกา  นามลาย 

871 นางสาว  นันทิดา  ลังประเสริฐ 

872 นางสาว   นันทิยา ศิรินนทร์ 

873 นาง  นันทิยา  ยิ้มละมัย 

874 นาง  นันทิยา  เชาวลิต 

875 นางสาว  นันทิยา  แก้วพรหมณ์ 

876 นาง  นันทิยา  สังขกุล 

877 นาง  นันนารา  ปราบณรงค์ 

878 นางสาว   นัยน์ปพร กัญญาสาย 

879 นางสาว  นัศรีน่า  ทองเล็ก 

880 นางสาว  นัสภรณ์  อุ่นหล้า 

881 นางสาว   นัสรีน หาเส็น 

882 นางสาว  นาฎตยา  สังขะนันท์ 

883 นางสาว   นาฏยา ใจหนักแน่น 

884 นางสาว   นาเดีย สาและ 

885 นางสาว  นาเดีย  ศรีอดุลย์พันธ์ุ 

886 นางสาว   นาตญา มีมาตร 

887 นางสาว  นาตนภัส  จันอับ 

888 นางสาว   นาตยา เดิมชัย 

889 นางสาว  นาตยา  พลพาหะ 

890 นางสาว  นาตยา  อังคนาวิน 

891 นางสาว   นาถญา คำแฝง 

892 นาง  นาราพร  พวงบานเย็น 

893 นาง  นารี  ชูอินทร์ 

894 นางสาว   นารีรัตน์ สุวรรณเมศ 

895 นางสาว  นารีรัตน์  หิรัญ or
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896 นางสาว  นารีรัตน์  ศิริวัฒน์ 

897 นางสาว  นารีรัตน์  แร่กุล 

898 นางสาว   นารีสา แสนใจวุฒิ 

899 นาง   นาวัน แสงศรีเพชร์ 

900 นาง   นาวินี มีศรี 

901 นางสาว น้ำค้าง พริ้มพราย 

902 นางสาว   น้ำทิพย์ ปัทมังสังข์ 

903 นางสาว  น้ำทิพย์  จองศิริ 

904 นางสาว  น้ำทิพย์  จิตต์มณีรัตน์ 

905 นางสาว  น้ำทิพย์  ศรีวรานนท์ 

906 นางสาว  น้ำผ้ึง  เรืองสมบัติ 

907 นางสาว น้ำฝน  ทองสีอ่อน 

908 นางสาว  น้ำฝน  กิติมา 

909 นางสาว  นิจฉรา  ทูลธรรม 

910 นางสาว   นิจวรรณ โสภา 

911 นางสาว  นิชาภา  พรรณา 

912 นางสาว  นิชาภา  โสขะรัตน์ 

913 นาง  นิชาภา  เช่ียวธัญกิจ 

914 นางสาว   นิตยา นาประจักษ์ 

915 นาง   นิตยา กิจชอบ 

916 นาง   นิตยา เศรษฐวรานนท์ 

917 นางสาว  นิตยา  แสงคำ 

918 นางสาว  นิตยา  แก้วทองมา 

919 นางสาว  นิตยา  บุญท้าว 

920 นางสาว  นิตยา  แซ่ปุน 

921 นางสาว  นิตยา  ศิริแสง 

922 นางสาว  นิตินันท์  เชิดชัยภูมิ 

923 นาย   นิติพงษ์ ศรีสวัสดิ์ 

924 นาย  นิติภูมิ  แก้วขาว 

925 นางสาว   นิธินาถ ทองรักษ์ 

926 นาง   นิธิมา มงคลชู qr
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927 นางสาว  นิธิยา  นามวงศ์ 

928 นาย  นิพนธ์  สุขสาระพันธ์ 

929 นางสาว  นิภากร  แปลกสินธ์ุ 

930 นางสาว   นิภาพร เฟื่องศิลา 

931 นางสาว  นิภาพร  วังน้อย 

932 นางสาว  นิภาพร  เทศแก้ว 

933 นางสาว  นิภาพร  แก้ววิเชียร 

934 นางสาว  นิภาพร  แซวใจดี 

935 นางสาว  นิภาพร  เทียนแดง 

936 นางสาว  นิภาพร  ดวงธนู 

937 นางสาว  นิภารัตน์  ชาติชำนิ 

938 นางสาว  นิภารัตน์  ปุริเส 

939 นางสาว   นิภาวรรณ ศิริวงศ์ 

940 นางสาว  นิภาวรรณ  จัดรัมย์ 

941 นางสาว  นิภาวรรณ  ธาตุทอง 

942 นางสาว  นิรชา  สุขแสน 

943 นางสาว   นิระชา ทูโคกกรวด 

944 นางสาว   นิลุบล เงินหมื่น 

945 นาง  นิลุบล  โพพิพัฒน์ 

946 นาย   นิวัฒน์ ประยูรพันธ์ุ 

947 นางสาว  นิศา  เสมอภาค 

948 นางสาว   นิศากร มากเซี้ยม 

949 นาง   นิศากร ศรีสำราญ 

950 นางสาว  นิศาชล  บุญเพ็ชร์ 

951 นาง  นิสากร  เจริญกุล 

952 นาง  นิสานาถ  ปล้ืมใจ 

953 นาง นิสารัตน์  อินมณเฑียร 

954 นางสาว   นิสิตา พาหา 

955 นางสาว   นีรชา มหามาตย์ 

956 นางสาว  นีระนุช  พลอยสมบูรณ์ 

957 นางสาว  นุชนาฏ  อนิสสิต qu
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958 นาง   นุชศรา ประจันตะเสน 

959 นางสาว นุชศรินทร์  เนตรคง 

960 นางสาว  นุชษรินทร์  เปรมใจ 

961 นางสาว  นุชสุดา  เฉลียวปัญญา 

962 นาง  นุสรา  กล่ินชิด 

963 นางสาว  นูรฉาม  มาลินี 

964 นางสาว   เนติพร ธรรมสาร 

965 นางสาว  เนริสา  วงศ์เลิศประยูร 

966 นางสาว   โนรีพร บัวองค์ 

967 นางสาว  บรรณสรณ์  มะโนวงศ์ 

968 นาง  บังอร  ชัยมีแรง 

969 นาง  บังอร  ทรัพย์ประดิษฐ์ 

970 นางสาว   บังเอิญ ทองมอญ 

971 นาย  บัณฑิตา  พรหมรักษา 

972 นาย   บารมี เจริญวงษ์ 

973 นางสาว   บุญญิสา รอดเอี่ยม 

974 นางสาว   บุญทูล กราวกระโทก 

975 นางสาว  บุญวาสน์  วิเชียรศาสตร์ 

976 นางสาว   บุณยชา หอวงศ์รัตนะ 

977 นางสาว  บุณราดา  กันคล้อย 

978 นางสาว   บุบผา มะลิกรรณ์ 

979 นางสาว  บุปผา  เครือวิเสน 

980 นางสาว  บุปผา  นิตยากุล 

981 นางสาว  บุปผาชาติ  โพธ์ิทิพย์ 

982 นางสาว   บุรินทร์ธร หอมมณี 

983 นางสาว   บุศรินทร์ อัฐนาค 

984 นางสาว   บุษกร รัตนะ 

985 นางสาว  บุษกร  ใจแกล้ว 

986 นางสาว  บุษกร  กล่ินซ้อน 

987 นาง   บุษบา ทาฤทธ์ิ 

988 นางสาว  บุษบา  โคตรสีทา W
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989 นาง  บุษบา  ทองเช้ือ 

990 นางสาว   บุษยมาศ แป้นประจุน 

991 นางสาว   บุษรา มุกดาสกุลภิบาล 

992 นางสาว   บุหงา แก้วกุลประเสริฐ 

993 นางสาว  บุหงา  สมบูรณ์ศักดิ์ศิริ 

994 นางสาว  บุหลัน  อาสาสี 

995 นางสาว  เบญจพรรณ  ธิติเลิศเดชา 

996 นางสาว  เบญจพรรณ  บุรวัฒน์ 

997 นางสาว  เบญจพรวรรณ  กงแก้ว 

998 นางสาว  เบญจมาภรณ์  ผ้ึงรวง 

999 นางสาว   เบญจมาศ บุญสิมมา 

1000 นางสาว   เบญจมาส พบพิพัก 

1001 นางสาว   เบ็ญจรงค์ วัชรสิงห์ 

1002 นางสาว   เบญจรัตน์ ธนัญชัย 

1003 นางสาว  เบญจวรรณ  นวมขำ 

1004 นางสาว  เบญจวรรณ  เทพมะที 

1005 นาง  เบ็ญจวัลย์  เรือนรส 

1006 นาง  เบญจศิริ  เพ็ชรสุวรรณ 

1007 นางสาว  เบญจา  สาลีผล 

1008 นางสาว  เบญญาภา  ค่ำคูณ 

1009 นางสาว  เบญญาภา  อินทรประสิทธ์ิ 

1010 นางสาว  เบญสิร์ยา  จุฑาภิรักษ์ 

1011 นาย   ป.กาญจน์ ชิตเจริญ 

1012 นางสาว   ปฏิมา พรพจมาน 

1013 นางสาว   ปฐมพร บุญสิทธ์ิ 

1014 นาง  ปฐมาวดี  ทองแก้ว 

1015 นาย  ปณท  นาคนชม 

1016 นางสาว ปณัฎฐา ตำแยโย 

1017 นางสาว  ปณิตา  เชยวิจิตร์ 

1018 นางสาว  ปติมา  จงยิ่งศิริ 

1019 นางสาว   ปถมาภรณ์ โตรุ่งโรจน์ 
or
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

1020 นางสาว  ปทิดา  สังข์ทอง 

1021 นางสาว   ปทิตตา ชาชุมวงค์ 

1022 นางสาว   ปทุมวดี ชัยพันธ์ 

1023 นางสาว  ปธิตา  สุริยะ 

1024 นางสาว   ปนัดดา กมลปรีดี 

1025 นางสาว   ปนัดดา จันชัยภูมิ 

1026 นางสาว   ปนัดดา บุญปลูก 

1027 นางสาว  ปนัดดา  ศักดิ์รุ่งเรือง 

1028 นางสาว  ปนัดดา  ป่ันศรี 

1029 นางสาว  ปนัดดา  สนับสนุน 

1030 นางสาว   ปนัสยา อินทร์แก้ว 

1031 นาย   ปพนพัทธ์ อธิษฐ์ดิษฐ์ 

1032 นางสาว   ปพัศธนพร พงศ์พัสศมล 

1033 นางสาว   ปพิชญา เพ็ชรจันทึก 

1034 นางสาว  ปพิชญา  พงศ์ทอง 

1035 นางสาว  ปพิชญา  ศรีเด่น 

1036 นางสาว  ปภัสสร  อิ่มโพธ์ิ 

1037 นางสาว   ปภาดา ศิลจำนงค์ 

1038 นางสาว  ปภาวดี  ซองเกอร์วาลา 

1039 นางสาว   ปภาวี กันทาวงค์ 

1040 นาง  ปภาวี  จริตงาม 

1041 นาย  ปรเมศวร์  อิทธิสาร 

1042 นางสาว  ประกายดาว  แก้วทองโต 

1043 นาย  ประครอง  มูลเกตุ 

1044 นางสาว  ประนมพร  ระบุดดา 

1045 นางสาว  ประนอม  หลีเกษม 

1046 นาง  ประพิศ  ไกรราช 

1047 นาง   ประไพ จิตนิยม 

1048 นาง  ประไพ  เจริญผล 

1049 นางสาว   ประภัสสร พรหมผุย 

1050 นางสาว   ประภัสสร เชตุราช 
qr
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

1051 นางสาว   ประภัสสร มีวาสนา 

1052 นางสาว  ประภัสสร  หาญณรงค์ 

1053 นางสาว  ประภัสสรา  ธรรมประเสริฐ 

1054 นาง   ประภาพร โคตถา 

1055 นางสาว  ประภาพร  สุนธงศิริ 

1056 นาง  ประภาพันธ์  สวัสดิ์ผล 

1057 นางสาว   ประภาภรณ์ เกล้ือกล่ิน 

1058 นางสาว  ประภาวรินทร์  ภูวเดชโภคนิษฐ์ 

1059 นางสาว   ประภาสิริ แก้วศรีโท 

1060 นางสาว  ประภาสิริ  คงศรี 

1061 นาย  ประวิทย์  สายกรรณ์ 

1062 นาย  ประสิทธ์ิ  สารพัฒน์ 

1063 นาย  ปรัชญ์  ติกขะปัญโญ 

1064 นาง   ปรัชพร แพงศรี 

1065 นาง   ปรางค์ทิพย์ จินันทุยา 

1066 นางสาว  ปรางนฤมล  หลวงแก้ว 

1067 นาง  ปราณี  คงทอง 

1068 นางสาว  ปราณี  หยกเที่ยงธรรม 

1069 นาง  ปราณี  ยุทธารักษ์ 

1070 นางสาว  ปราณี  รุ่งเรือง 

1071 นาง  ปราณี  ปาลวัฒน์ 

1072 นางสาว   ปรารถนา ตปนีย์ 

1073 นางสาว   ปรารถนา กันเปล่ียน 

1074 นางสาว  ปรารถนา  นิธิเจษฎาวงศ์ 

1075 นางสาว  ปริฉัตร  บุตรนอก 

1076 นางสาว  ปริชาติ  ฤทธ์ิงาม 

1077 นาย  ปริญญา  ปุ่นเอื้อง 

1078 นาย  ปรีชา  พิมพิรุด 

1079 นาย  ปรีชาญ  อุ่นรัตนะ 

1080 นาย  ปรีดิ์  ศรีสมัย 

1081 นางสาว   ปรียา ยืนมาก 
W
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

1082 นางสาว  ปรียากรณ์  บัวเผียน 

1083 นางสาว   ปรียาภัทร มังคะลาด 

1084 นางสาว   ปลิดา จำรัส 

1085 นางสาว   ปลิตตา เจียรนัย 

1086 นางสาว  ปวรรัตน์  ธิวงค์ 

1087 นาง  ปวรวรรณ  โชตยะกุล 

1088 นางสาว  ปวิชญา  สุขไพบูลย์ 

1089 นางสาว  ปวีณ์ธิดา  พันธ์ศรี 

1090 นางสาว  ปวีณ์ริศา  ช้อยเช้ือดี 

1091 นางสาว   ปวีณา นาคสวัสดิ์ 

1092 นางสาว   ปวีณา ตรีเสน 

1093 นางสาว   ปวีณา อินถาโท 

1094 นางสาว   ปวีณา สำราญเรียบ 

1095 นางสาว   ปวีณา สร้อยรอด 

1096 นางสาว  ปวีณา  ศิริโชติ 

1097 นางสาว  ปวีณา  มณีภาค 

1098 นางสาว  ปวีณา  มาสู่ 

1099 นาง  ปวีนา  อินทสุวรรณโณ 

1100 นางสาว   ปัญจพร วุฒิบุญญะ 

1101 นาย  ปัญญพล  พนาสุภน 

1102 นางสาว ปัญธนันท์รัตน์  ชินพลชาย 

1103 นาย  ปัฐวี  วังคีรี 

1104 นางสาว   ปัณฑารีย์ สุริโย 

1105 นางสาว  ปัณฑารีย์  จีนเล็ก 

1106 นางสาว  ปัณฑิตา  ชัยวนนท์ 

1107 นาย   ปัณณทัต สุทธิรักษ์ 

1108 นางสาว  ปัทมา  เอี่ยมสะอาด 

1109 นางสาว  ปัทมา  กุลนพณัฐธนา 

1110 นางสาว  ปัทมา  มาศจด 

1111 นางสาว  ปัทมา  ตาอินบุตร 

1112 นางสาว  ปัทมาภรณ์  วารีนิล or
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

1113 นางสาว  ปัทมาวดี  ด้วงปลี 

1114 นางสาว  ปันฐิตา  สินรัตนะ 

1115 นางสาว  ปาจรีย์  ศักดิ์สาคร 

1116 นางสาว ปาจรีย์  เก่งพฤทธ์ิ 

1117 นางสาว  ปานรวีร์  ประดิษฐ์ศร 

1118 นางสาว   ปานวาด ปัญจศรีประการ 

1119 นาง   ปารณีย์ เฉลิมวัย 

1120 นางสาว   ปาริฉัตร นุ่นสังข์ 

1121 นางสาว  ปาริฉัตร  เสืออินทร์ 

1122 นาง  ปาริชาต  รักสุข 

1123 นางสาว   ปาริชาติ มันปาฏิ 

1124 นาง  ปาริชาติ  เกิดนุช 

1125 นางสาว  ปาริชาติ  เงี้ยวเกิด 

1126 นางสาว   ปาลิตา ศิริพันธ์ 

1127 นางสาว  ป่ินแก้ว  มณีโกหา 

1128 นางสาว   ปิยฉัตร มาซา 

1129 นางสาว  ปิยดา  ยางศรี 

1130 นางสาว   ปิยธิดา เป็งมล 

1131 นาง   ปิยธิดา สมปรารถนา 

1132 นางสาว  ปิยธิดา  สมวัน 

1133 นางสาว  ปิยนิตย์  ชูรักษ์ 

1134 นางสาว   ปิยนุช กิมเสาว์ 

1135 นางสาว  ปิยนุช  บัวทัน 

1136 นางสาว  ปิยนุช  พุทธายอด 

1137 นาง  ปิยนุช  ระเบียบดี 

1138 นาง   ปิยเนตร แรงกล้า 

1139 นางสาว   ปิยมน ไทยเทเวศน์ 

1140 นางสาว  ปิยมาภรณ์  โล่ห์ทวีมงคล 

1141 นางสาว  ปิยมาศ  บุญสมปอง 

1142 นางสาว  ปิยมาศ  สืบสิทธ์ิ 

1143 นางสาว  ปิยรัตน์  ศรีสุวรรณ 
or
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

1144 นางสาว  ปิยรัตน์  ทับคล้าย 

1145 นางสาว   ปิยวรรณ วงศ์วสุ 

1146 นางสาว  ปิยวรรณ  เพ็งเมือง 

1147 นางสาว  ปิยวรรณ  เอ้งฉ้วน 

1148 นาย   ปิยวรรธ คำน้อย 

1149 นาย   ปิยวุฒ ิ ถาวงษ์กลาง 

1150 นาย  ปิยะ  ปุริโส 

1151 นางสาว   ปิยะดา อาจประจัญ 

1152 นางสาว  ปิยะนารถ  คำภูแสน 

1153 นาง  ปิยะพร  เครือบุตร 

1154 นาง  ปิยะมาศ  พลบำรุง 

1155 นาง  ปิยะวรรณ์  บุญญานุพงศ์ 

1156 นางสาว  ปิยาพร  ศรีละโคตร 

1157 นางสาว  ปิยาภรณ์  ตุ้มนาค 

1158 นางสาว  ปียภัสร์  รังสิยาธนะนนท์ 

1159 นางสาว   ปียะพร แก้วเทพ 

1160 นาง  ปุญชรัสมิ์  ธีระวัฒนศักดิ์ 

1161 นางสาว  ปุณชณีมาศ  จินต์วิเศษ 

1162 นางสาว  ปุณญาภา  สาระกิจ 

1163 นางสาว   ปุณยนุช ไข่แก้ว 

1164 นาง  เปมิกา  ขุนพิลึก 

1165 นางสาว  เปมิกา  บัวสุวรรณ 

1166 นางสาว   เปรมภ์ยุตา ทับทิมบัว 

1167 นางสาว   ไปรมา หะยีลาเตะ 

1168 นางสาว  ผกากรอง  นิสยันต์ 

1169 นางสาว   ผกามาศ ศรีอ่อน 

1170 นางสาว   ผกามาศ ทาทอง 

1171 นางสาว   ผกามาศ วาดวงษ์ 

1172 นางสาว  ผกามาศ  ต้นด้วง 

1173 นางสาว  ผกามาศ  ครูทอง 

1174 นางสาว  ผกาวลี  ประกายสิทธ์ิ 
qr
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1175 นางสาว  ผ่องใส  ศิริพรหม 

1176 นาง   ฝารีดา อุเจะ 

1177 นาย  พงศกร  ก้อนสี 

1178 นาย พงศกรณ์  ล่องฉ้วน 

1179 นาย  พงศ์ภัทร  ภิญโญ 

1180 นางสาว   พงศ์ลดา ศรีสุขา 

1181 นางสาว  พงศ์สุภา  ป่ินแก้ว 

1182 นาย  พงษ์เทพ  อินอิว 

1183 นาย  พงษ์ศรักษ์  ฉิมพาลี 

1184 นาย   พงษ์อมร โหรดากุล 

1185 นางสาว   พจนา กายาผาด 

1186 นาง   พจนา พัฒสุข 

1187 นางสาว  พจนีย์  มานุจำ 

1188 นาย  พนมพร  ชัยทอง 

1189 นางสาว  พนัชกร  สุทธไชย 

1190 นางสาว   พนารัตน์ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา 

1191 นางสาว  พนิดา  งามชมภู 

1192 นาง   พยอม ศุกรวรรณ 

1193 นางสาว   พรชนก ศรีสุวรรณ 

1194 นางสาว   พรทิพย์ ศรีจันทร์ 

1195 นางสาว   พรทิพย์ ยาวงษ์ 

1196 นางสาว   พรทิพย์ ไหวพริบ 

1197 นางสาว  พรทิพย์  สิทธิชัย 

1198 นางสาว  พรทิพย์  คำพูล 

1199 นางสาว  พรทิพย์  เจิมทอง 

1200 นางสาว พรทิพย์  พสุกมลเศรษฐ์ 

1201 นางสาว  พรทิพย์  ปิยะสุวรรณยิ่ง 

1202 นางสาว  พรทิพย์  ชินวงศ์ 

1203 นางสาว  พรทิพา  ศรีคชา 

1204 นางสาว   พรทิวา สาครชัยเจริญ 

1205 นาย  พรเทพ  สังข์เมือง or
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1206 นาง  พรธิดา  คงสวัสดิ์ 

1207 นางสาว  พรธิดา  สมเสือ 

1208 นางสาว  พรธิพา  วรรณสมบูรณ์ 

1209 นางสาว  พรนภา  ปานชาลี 

1210 นาง  พรประภา  แก้วบริสุทธ์ิสกุล 

1211 นางสาว   พรปวีณ์ อนันตศิริจินดา 

1212 นางสาว   พรปวีณ์ แสงระพี 

1213 นาง   พรพรรณ อารีย์กิจ 

1214 นางสาว  พรพรรณ  ธนะอุตร 

1215 นางสาว   พรพิมล พรมสุวรรณ 

1216 นางสาว   พรพิมล โฆษานุภาพ 

1217 นางสาว  พรพิมล  ประภาถะโร 

1218 นางสาว  พรพิมล  นนท์ภักดี 

1219 นางสาว  พรเพ็ญ  วรรณสูญ 

1220 นางสาว   พรภิมล สุขด้วง 

1221 นางสาว  พรรณทิพย์  ศิริสัมปทา 

1222 นาง   พรรณทิพย์ภา จิตติธรรมวัฒน์ 

1223 นางสาว พรรณา เพ็งปอภาร 

1224 นางสาว  พรรณนารายณ์  ประทีปรัตน์ 

1225 นางสาว   พรรณนิดา ศรีนวลดี 

1226 นางสาว  พรรณนิภา  พุ่มแพร 

1227 นางสาว  พรรณนิภา  หงษ์หิน 

1228 นางสาว  พรรณเพ็ญ  พูนลาภเดชา 

1229 นางสาว   พรรณรรินทร์ ทองรัดแก้ว 

1230 นางสาว   พรรณรัตน์ รุ่งเรืองชัยทอง 

1231 นางสาว   พรรณราย กล่ินรุ่ง 

1232 นางสาว   พรรณราย พ่อโพธ์ิ 

1233 นาง  พรรณวิภา  แจ่มทุ่ง 

1234 นางสาว  พรรณสิรี  เตชะสำราญ 

1235 นางสาว   พรรณิกา พรหมกูล 

1236 นางสาว  พรรณิการ์  เพชรอุดม 
qw
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1237 นางสาว  พรรณี  กาบดา 

1238 นางสาว  พรรธน์พนิตา  เหมทานนท์ 

1239 นางสาว   พรรนภา วงศ์มโนพณิช 

1240 นางสาว  พรรษมณ  เช่ือมไธสง 

1241 นาง  พรฤทัย  สินทุมวงค์ 

1242 นางสาว  พรลภัส  วาปีเก 

1243 นาง  พรวฤณ  ศรีรักษ์ 

1244 นางสาว  พรสุดา  อินทร์โก 

1245 นางสาว   พรหมภัสสร รักนาประเสริฐ 

1246 นาง  พรหมภัสสร  ภัทรศรีพงศ์ 

1247 นาง พรินทร์ดา หอมยก 

1248 นางสาว   พริมา พัฒนพงศกร 

1249 นางสาว  พฤกษชาติ  แสงวิทยเวช 

1250 นาย  พลวัฒน์  โพธ์ิสุ 

1251 นางสาว   พลอย บีโทมัส 

1252 นางสาว   พลอย มีมาก 

1253 นางสาว   พลอยพรรณ ชวนช่ืน 

1254 นางสาว  พลอยไพลิน  เอื้ออารีย์กุล 

1255 นางสาว  พลอยไพลิน  แสงพรหมศรี 

1256 นางสาว  พลอยมณีโชค  พยุงแก้ว 

1257 นางสาว  พลอยศิริ  ศรีทอง 

1258 นางสาว   พวงเพชร หมดศรีมา 

1259 นางสาว   พสชนัน มาลารัตน์ 

1260 นางสาว  พัชรดา  ฉุ้นประดับ 

1261 นางสาว  พัชรนันท์  ภูยานนท์ 

1262 นางสาว   พัชรมน ธนกาญจนพงศ์ 

1263 นางสาว  พัชรมัย  บุตรแขก 

1264 นางสาว   พัชรวดี ตระกูลพัฒนกร 

1265 นาง  พัชรวีร์  ทันละกิจ 

1266 นาย  พัชรัตน์  นวลมณี 

1267 นาง   พัชรา ภูษาทอง qw
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1268 นาง   พัชรา เทียกโฮม 

1269 นางสาว   พัชรา แสงโอภาส 

1270 นาง   พัชรา วงศ์หมั้น 

1271 นางสาว  พัชรา  ลุนดาพร 

1272 นาง  พัชราณี  ภวัตกุล 

1273 นางสาว   พัชราภรณ์ พุ่มดอกไม้ 

1274 นางสาว   พัชราภรณ์ งามยิ่ง 

1275 นางสาว  พัชราภา  จิตติรัตนกุล 

1276 นางสาว  พัชริดา  ดีแป้น 

1277 นาง   พัชรินทร์ วังมะนาว 

1278 นางสาว   พัชรี สังข์ด้วง 

1279 นางสาว  พัชรี  อัปมาตา 

1280 นาง  พัชรี  ชุมเมตตาพันธ์ 

1281 นางสาว  พัชรี  เด่นณรงค์เดช 

1282 นางสาว   พัชรีย์ ใหม่พุ่ม 

1283 นางสาว   พัชรีย์ จันทเดช 

1284 นาย  พัฒนชัย  วรรณกาล 

1285 นาง  พัฒนา  เกตุเสมอ 

1286 นางสาว   พัณณิตา ศิลากุล 

1287 นางสาว   พัทธ์ธีรา อิ่นคำ 

1288 นาย   พัทธนันท์ อุทธา 

1289 นางสาว   พัทธนันท์ ศรีม่วง 

1290 นาง  พัทธนันท์  เมฆแจ้ง 

1291 นางสาว  พัทรียา  นุเกตุ 

1292 นางสาว   พันทิวา แก้วคำฟู 

1293 นางสาว  พันธ์ทิพย์  กฤษณะเศรณี 

1294 นางสาว   พันธมนต์ จุ่นมีวงษ์ 

1295 นางสาว  พัสตราภรณ์  ปรีชามาตร์ 

1296 นางสาว   พาฝัน ชาญสูงเนิน 

1297 นางสาว   พาฝัน ฝึกหัด 

1298 นางสาว   พิกุล หล้าท้าวดี qr



 -44- 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

1299 นางสาว  พิจิตรา  จินดาวัลย์ 

1300 นางสาว   พิชชา วระพงษ์สิทธิกุล 

1301 นางสาว   พิชชาพร ธนาพรพสิษฐ์ 

1302 นางสาว   พิชญ์ชุดา นาโสก 

1303 นางสาว   พิชญ์นิตา ฐิตวิริยะ 

1304 นางสาว  พิชญ์สิณีย์  อัสสันตชัย 

1305 นางสาว   พิชญา ผ่องโสภิส 

1306 นางสาว   พิชญานิน บาลศรี 

1307 นางสาว  พิชญาภรณ์  แน่นอุดร 

1308 นาย  พิชญาภัค รบช้าง 

1309 นางสาว  พิชญาภา  รักษาราษฎร์ 

1310 นางสาว  พิชาณัชพร  อวดผล 

1311 นางสาว   พิชามญช์ุ ทัศน์นิยม 

1312 นาย   พิเชฎษ์ ประเสริฐพงษ์ 

1313 นาย พิเชษฐ  วรรธนปรีดากุล 

1314 นาย  พิทยา  คำเวิน 

1315 นางสาว  พิมพ์ชนก  ศรีสุข 

1316 นาง  พิมพ์นภาณัท  ศรีดอนไผ่ 

1317 นางสาว   พิมพ์นารา ธัญสิทธ์ิวรกุล 

1318 นางสาว   พิมพ์ปวีณ์ ผายพิมพ์ 

1319 นางสาว   พิมพ์ผกา ปวงเหมือง 

1320 นางสาว  พิมพ์พรรณ  นิตย์คำหาญ 

1321 นางสาว   พิมพ์พลอย ชีวาพนาคีรี 

1322 นาง   พิมพ์พิรุณ จำปานุ้ย 

1323 นาง   พิมพ์พิศา พัฒนวรานุวงศ์ 

1324 นางสาว  พิมพ์มาศ  เกิดสมบัติ 

1325 นางสาว   พิมพร ศุภสุข 

1326 นางสาว พิมพร  รุจิรกุล 

1327 นางสาว  พิมพ์วรี  ศรีประเสริฐ 

1328 นางสาว  พิมพ์วิมล  วิจิตรตระการรุ่ง 

1329 นาง  พิมพ์อนงค์ ออสพรพันธ์ or
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1330 นางสาว   พิมลฑา ช่วยสุวรรณ 

1331 นางสาว   พิมลพรรณ โพธ์ิทองคำ 

1332 นางสาว   พิราวรรณ ชัยศรี 

1333 นางสาว พิลาสินี ชปารังษี 

1334 นางสาว   พิศมัย เกตุเรือง 

1335 นาย  พิศาล  ประเสริฐพงษ์ 

1336 นาง  พิสมัย  บุษบุญ 

1337 นาย   พิสิฐเวช เอี่ยมสุพรรณ 

1338 นาย  พิสุทธิสรร  กาคำ 

1339 นาง   พีรญา สารักษ์ 

1340 นางสาว  พีรดา  พื้นชมภู 

1341 นาย  พีรภัทร์  เเสงสุข 

1342 นาย   พีระดล โมตาลี 

1343 นางสาว  พีระพรรณ  โพธ์ิทอง 

1344 นาง  พึงพิศ  มนตรีสา 

1345 นางสาว  พุทธกุล  จันทร์ภักดี 

1346 นางสาว  พุทธมณี  สุ่มประเสริฐ 

1347 นางสาว   พุทธวลี มาลาหอม 

1348 นางสาว  พุทธาพร  ประภาการ 

1349 นางสาว  พุทธิภา  วิเชียรมงคลกุล 

1350 นางสาว  พุธธิดา  มิ่งขวัญ 

1351 นางสาว  เพชรดาว  ทัศนศร 

1352 นางสาว   เพชรนภา องค์ตระกูลกิจ 

1353 นางสาว  เพชรบุรี  รัตนประทีปพร 

1354 นาง  เพชรมณี  อันทะสี 

1355 นางสาว  เพชรรัตน์  วิทยพัฒน์ 

1356 นางสาว  เพชรรัตน์  จุ้ยเจริญ 

1357 นาง  เพ็ญจันทร์  สงวนศักดิ์ 

1358 นาง   เพ็ญนภา แสนขวา 

1359 นางสาว  เพ็ญผกา  วงษ์ดี 

1360 นางสาว   เพ็ญพร ดีมี 
qr
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1361 นาง   เพ็ญพรรณ อินทร์มา 

1362 นางสาว   เพ็ญรพี เอี่ยมอุ่น 

1363 นาง  เพ็ญศรี  เพชรสุข 

1364 นางสาว  เพลินพิศ  เทนเกาะ 

1365 นาย  เพิ่มศักดิ์  รุ่งจิรารัตน์ 

1366 นางสาว   เพียงทิฆัมพร นิลเพชร์ 

1367 นางสาว   เพียงพร เจริญวัฒน์ 

1368 นางสาว  เพียงพิศ  กมลผัน 

1369 นางสาว  แพงศรี  ศรีพิทักษ์ 

1370 นางสาว  แพรว  จันทรศิลปิน 

1371 นางสาว   แพรวพรรณ มณีวงค์ 

1372 นางสาว   แพรวพรรณ เขียวไกร 

1373 นาย   ไพทูลย์ วงเวียน 

1374 นางสาว  ไพพรรณ  ศุภจำปิยา 

1375 นางสาว   ไพรลดา ชุมพล 

1376 นางสาว   ไพรินทร์ ผาสิน 

1377 นาย   ไพโรจน์ พุดลา 

1378 นางสาว   ไพลิน วงค์นารี 

1379 นางสาว   ไพลิน ชาญชัย 

1380 นางสาว   ฟาริดา บิลังโหลด 

1381 นางสาว  ฟาริด้า  อีดสัน 

1382 นางสาว  ฟารีดา  อยู่ดี 

1383 นาง  ภคพร  วัฒนาทรัพย์เจริญ 

1384 นางสาว  ภคมน  สินเทศ 

1385 นางสาว  ภคมน  อุดมพุทธากุล 

1386 นางสาว  ภคอร  เทียบรัตน์ 

1387 นาง  ภณิตา  อร่ามรุ่งอรุณ 

1388 นาง   ภทรกรรณ ชัยแก้ว 

1389 นาง  ภนิตา  ศรีชมเชย 

1390 นางสาว  ภรณ์ทิพย์  ร้อยกิ่ง 

1391 นางสาว  ภรณ์ศิรินทร์  ทันสมัย or
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1392 นาย  ภวินท์พล  โชติวรรณวิรัช 

1393 นางสาว ภัคจิรา เบญญาปัญญา 

1394 นางสาว  ภัคณพัณณ์  นิ่มไพบูลย์ 

1395 นาง   ภัคธิมา เชาว์ประดิษฐ์ 

1396 นาย  ภัฐ  ไทยตรง 

1397 นางสาว   ภัณฑิลา วิภาษา 

1398 นาง  ภัททิยา  วงพินิจ 

1399 นางสาว  ภัททิรา  ประชาภิญโญ 

1400 นางสาว  ภัทธ์รวี  นามวิเศษ 

1401 นางสาว  ภัทรกร  กองวิสัยสุข 

1402 นางสาว  ภัทรธิดา  ปะทุมตะ 

1403 นางสาว   ภัทรพร ลูกน้ำเพชร 

1404 นาย  ภัทรพล  โพนไพรสันต์ 

1405 นางสาว  ภัทรภร  ช่างเขียน 

1406 นางสาว   ภัทรวดี น้อยหนองสวง 

1407 นางสาว   ภัทรวดี มั่นคง 

1408 นางสาว   ภัทรวดี โต๊ะยะเล 

1409 นางสาว  ภัทรวดี  บวรศักย์ 

1410 นางสาว  ภัทรวดี  รุ่งกิจพัฒนา 

1411 นางสาว  ภัทรวดี  ส่วนบุญเจริญ 

1412 นางสาว   ภัทรวรรณ ตีรณานุวัตร 

1413 นางสาว  ภัทรวรินทร์  ภูมิพรรคธาราดล 

1414 นาง  ภัทรา  คชประเสริฐ 

1415 นางสาว   ภัทราธิป ภัทราธนภัทรศิริ 

1416 นางสาว  ภัทรานิษฐ์  สีหมนตรี 

1417 นางสาว  ภัทราพร  ชูศร 

1418 นางสาว   ภัทราภรณ์ สุขจิตร 

1419 นางสาว  ภัทราภรณ์  กันเสน 

1420 นางสาว  ภัทรายุว์  สังขะรมย์ 

1421 นางสาว   ภัทราวดี คุณเลิศ 

1422 นางสาว  ภัศรา  ก๋งอุบล W
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1423 นางสาว  ภัสราภรณ์  สำเภานนท์ 

1424 นางสาว  ภัสราภรณ์  ทองภูธรณ์ 

1425 นางสาว  ภัสสร  แก้วจังหวัด 

1426 นาย   ภาคภูมิ กองอังกาบ 

1427 นางสาว   ภานิชา การกิจโอฬาร 

1428 นาย  ภานุพงศ์  ไพบูลย์ 

1429 นาง   ภานุมาศ สืบวงศ์ 

1430 นาย   ภานุวัฒน์ ปุกคำ 

1431 นางสาว  ภาพฟ้า  เนียมนิล 

1432 นาง  ภาวดี  คุ้มภัย 

1433 นางสาว  ภาวดี  บูรณ์วิจิตร 

1434 นาง   ภาวนา มาลา 

1435 นาง  ภาวนา  จันนา 

1436 นางสาว   ภาวิณี บุดดาคำ 

1437 นางสาว   ภาวิณี สะรุโณ 

1438 นาง  ภาวิณี  ณ พัทลุง 

1439 นางสาว  ภาวิดา  วงศ์นา 

1440 นาย  ภาวิน  สิงหเสนี 

1441 นาย  ภาสกร  ทัศนพงษ์ 

1442 นาย  ภาสกร  สุระผัด 

1443 นาย  ภาสวุฒ ิ ฉันท์บุญญวัฒน์ 

1444 นางสาว   ภาสิกาญจน์ ศรีสารคาม 

1445 นางสาว   ภาสินี สมบูรณ์โภคาการ 

1446 นางสาว  ภิญญาพัชญ์  หอมมา 

1447 นางสาว  ภิมชญาณ์ภรณ์  จีนาใหม่ 

1448 นางสาว  ภีรุกา  วิภาศรีนิมิต 

1449 นาย  ภูวกร  น้อยแถว 

1450 นาย   ภูวสิษฎ์ บุญทองแก้ว 

1451 นางสาว   มณฑาทิพย์ ช่วยสกุล 

1452 นาย  มณเฑียร  อ่ำพึ่งอาตม์ 

1453 นาง   มณทิชา พันธ์ุไพร 
W
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1454 นางสาว   มณิตษา สุขคง 

1455 นางสาว   มณี จันทร์ไทย 

1456 นางสาว   มณีกานต์ ถาดวิจิตร 

1457 นางสาว  มณีจันทร์  อึ้งมณีภรณ์ 

1458 นาง  มณีรัตน์  เสียงล้ำเลิศ 

1459 นาง  มณีวรรณ  เรืองประทีป 

1460 นาง  มณีวรรณ  ทองอ่อน 

1461 นาง  มทิดา  บุญคุ้ม 

1462 นางสาว   มธุรส อบอุ่น 

1463 นาง  มธุรส  แสนสำราญ 

1464 นางสาว  มธุรส  คงบุญแก้ว 

1465 นางสาว  มธุรส  นิพรรัมย์ 

1466 นางสาว  มนทกานต์  ศรีหาพุฒ 

1467 นาง  มนทกานติ  จันทโรจน์ 

1468 นางสาว   มนทิพย์ ร่าเริงวิจิตร 

1469 นางสาว   มนพัทธ์ แซ่ล้ิม 

1470 นาง   มนสิกาญจน์ ดำรงสกุล 

1471 นางสาว  มนสิริน  ลือชา 

1472 นางสาว  มนัสนันท์  ประธีปวัฒน์ 

1473 นางสาว  มนัสนันท์  รัตนสนธ์ิ 

1474 นาง  มนัสสิยา  สมใจ 

1475 นาง  มยุรี  สมปาน 

1476 นางสาว  มลจิรา  ปะนะรัตน์ 

1477 นาง   มลฤดี ตั้งนิตยวงศ์ 

1478 นางสาว  มลฤดี  จิตรขาว 

1479 นางสาว   มลวรรณ หินอ่อน 

1480 นางสาว   มลิวัลย์ กันตนะ 

1481 นาง   มลิวัลย์ วงศ์พยัคฆ์ 

1482 นางสาว   มะลิ สายน้ำเย็น 

1483 นางสาว  มะลิ  ปรางค์มณี 

1484 นาง  มะลิวัลย์  วงศ์วิรัตน์ or
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1485 นางสาว  มะลิสา  คำพันธ์ 

1486 นางสาว  มัณฑนา  สนเผือก 

1487 นางสาว   มัทณา วังวงษ์ 

1488 นางสาว  มัลลิกา  เมืองแมะ 

1489 นาง  มัลลิกา  แก้ววังปา 

1490 นางสาว   มาดีนา หะยียูโซะ 

1491 นางสาว  มารตรี  ภานุรักษ์ 

1492 นาง  มารินี  เปาะสู 

1493 นางสาว   มาริษา ชานุชิตร 

1494 นางสาว   มาริษา มีดา 

1495 นางสาว  มาริษา  นามกลาง 

1496 นางสาว  มาริสา  หวังเจริญ 

1497 นางสาว  มาริสา  ชูปัญญา 

1498 นางสาว  มาเรียนี  เจ๊ะโด 

1499 นางสาว   มาลัย ขำสอาด 

1500 นางสาว  มาลัย  เจ๊กสีหา 

1501 นางสาว  มาลิตา  สุพร 

1502 นาง  มาลี  อยู่เย็น 

1503 นางสาว   มาลีณา นาราวัน 

1504 นางสาว   มิตธิรา ตาสุวรรณ์ 

1505 นางสาว   มินตรา เกื้อทอง 

1506 นาง  มีณา  ไทยแก้ว 

1507 นางสาว   มีนา หมัดเล็ม 

1508 นางสาว  มีนา  สินธะสุทธ์ิ 

1509 นาง   มุกดา สุขกุล 

1510 นางสาว  มุกดา  ปากลาว 

1511 นางสาว   มุกธิดา ขวาลำธาร 

1512 นางสาว  เมธปิยา  รักษาพันธ์ุ 

1513 นาง  เมธยา  อ่อนน้อม 

1514 นางสาว  เมธาวี  แย้มมูล 

1515 นางสาว  แมะนะ  เจะแห W
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1516 นาย   ยงยุทธ แจ่มใจหาญ 

1517 นางสาว   ยศพร พลายโถ 

1518 นางสาว  ยศสินี  หัวดง 

1519 นาย   ยุทธกรณ์ ภูกิจกสิกร 

1520 นาย  ยุทธนา  พรหมอุ่น 

1521 นาย  ยุทธภูมิ  มาชัยภูมิ 

1522 นาย   ยุทธิชัย อสงไขย 

1523 นางสาว  ยุธิตา  อรุณินทร์ 

1524 นาง   ยุพดี ชาญปรีชา 

1525 นางสาว   ยุพา ชาญวิกรัย 

1526 นาง  ยุพา  ชัยเพ็ชร 

1527 นาง  ยุพา  ภัทรเคหะ 

1528 นางสาว  ยุพาพร  คำมูล 

1529 นางสาว  ยุพิน  เงินศรีทอง 

1530 นางสาว   ยุภารัตน์ สุกกล้า 

1531 นางสาว   ยุภาวดี รัตนยอศรี 

1532 นางสาว  ยุวธิดา  รักษาภักดี 

1533 นางสาว  ยุวรี  พลขันธ์ 

1534 นางสาว ยุวา  ทุ่งอ่วน 

1535 นางสาว  ยุสรา  สุติก 

1536 นางสาว  เยาวธิดา  สุขหล้า 

1537 นางสาว  เยาวภา  ซุ่นเซ่ง 

1538 นางสาว  เยาวเรศ  โกเมศ 

1539 นางสาว   เยาวลักษณ์ ขำคม 

1540 นางสาว   เยาวลักษณ์ เวียงคำ 

1541 นางสาว   เยาวลักษณ์ รูปปัทม์ 

1542 นางสาว  รจนา  กอร์ กุกเรยา 

1543 นางสาว   รชฏวรรณ เพียรบุบผา 

1544 นางสาว   รชธร ภักดิ์เตชโภคิน 

1545 นางสาว รชภัค  ชลดาไชยากร 

1546 นางสาว  รติยา  แก้วชุ่ม or
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1547 นาง  รติรัตน์  กสิกุล 

1548 นางสาว   รพีพรรณ แสงเพ็ชร 

1549 นางสาว รพีพรรณ  ขัติรัตน์ 

1550 นางสาว  รภัสลดา  ป่ินสุวรรณ 

1551 นางสาว   รมิตา ต๊ะเทียน 

1552 นางสาว  รยาตรี  ภูวชินพงศ์ 

1553 นางสาว  รวมใจ  คุ้มสมบัติ 

1554 นางสาว  รวรรณา  ฤทธ์ิบรรจง 

1555 นางสาว  รวิพร  สุวรรณอ่อน 

1556 นางสาว  รวิวรรณ  มาทอง 

1557 นางสาว   รสพร ชาติสุภาพ 

1558 นางสาว  รสริน  ตั้งศิลาถาวร 

1559 นางสาว  รสรินทร์  อินผดุง 

1560 นางสาว   รอซีดะห์ มะแซ 

1561 นางสาว  รอยฮาน  หะยีวาเงาะ 

1562 นางสาว  รอไฮนี  มาแจ 

1563 นาง   รักใจ วงหาแทน 

1564 นาง   รักชนก ประสิทธิวงษ์ 

1565 นางสาว  รักษยา  อังคกษมรัตน์ 

1566 นางสาว  รักษ์สุดา  ขันธพัฒน์ 

1567 นางสาว   รังรอง เช้ือเมืองพาน 

1568 นางสาว  รังษิยาภรณ์  ทองเงิน 

1569 นางสาว   รัชชนก ภูบัว 

1570 นางสาว   รัชชประภา สิงห์ชู 

1571 นางสาว  รัชฏาวรรณ  มัติศิลปิน 

1572 นางสาว  รัชดา  เป้ียฝ้ัน 

1573 นาง  รัชนี  มาศพงค์ 

1574 นางสาว  รัชนี  จันทร์ฟ้าเล่ือม 

1575 นางสาว  รัชนี  สุวรรณ์ 

1576 นาง  รัชนี  กรวาทิน 

1577 นางสาว  รัชนี  ศรีสุข 
W
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1578 นางสาว  รัชนี  ศรีโกศล 

1579 นางสาว  รัชรี  แสงบุดดี 

1580 นางสาว  รัญชน์  ไชยบุญ 

1581 นางสาว   รัญชิดา นะดาบุตร 

1582 นางสาว  รัฏฐิการ์  คงประพันธ์ 

1583 นาง  รัดเกล้า  เครือเตียว 

1584 นางสาว  รัตติกาล  จันทร์แดง 

1585 นาง  รัตติยา  อำลอย 

1586 นางสาว   รัตติยาภรณ์ เซียวศิริ 

1587 นาง  รัตนา  จะแรบรัมย์ 

1588 นางสาว  รัตนา  เส็งเจริญ 

1589 นาง  รัตนา  นันตรี 

1590 นาง  รัตนา  พิเชฐจำรัสชีพ 

1591 นางสาว  รัตนา  สงคง 

1592 นางสาว   รัตนากร ประดับบุตร 

1593 นางสาว   รัตนากร ธีระกุลพิศุทธ์ิ 

1594 นางสาว   รัตนาภรณ์ บุญไพย์ 

1595 นาง  รัตนาภรณ์  ชัยมงคล 

1596 นางสาว  รัตนาภรณ์  ดันมีแก้ว 

1597 นางสาว  รัตนาวดี  พิมล 

1598 นางสาว  รัตมณี  พิเชษฐนาวิน 

1599 นางสาว   รามนภาร์ ศรีสารคาม 

1600 นางสาว   ริญญานันท์ คันธา 

1601 นาง  ริญญาภัสร์  นิธิวัฒน์ศิริ 

1602 นางสาว   รินดา ซาเฮาะ 

1603 นางสาว  รินรดา  ตะเลิงกูล 

1604 นางสาว   ริศรา นพวรรณ 

1605 นางสาว   รีนา โปดำ 

1606 นาง  รุ่งทิพย์  อยู่ทวี 

1607 นางสาว  รุ่งทิวา  บุบผามะโล 

1608 นางสาว   รุ่งนภา ภูแข็ง 
W



 -54- 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

1609 นางสาว  รุ่งนภา  อุ่นศรีเพ็ง 

1610 นางสาว  รุ่งนภา  ป้องเกียรติชัย 

1611 นางสาว  รุ่งนภา  สารศักดิ์ 

1612 นาง  รุ่งนภา  ฟุ้งสมุทร 

1613 นาง   รุ่งนิภา อินทะวงศ์ 

1614 นาง   รุ่งนิภา พริบไหว 

1615 นางสาว   รุ่งรัตน์ สุทธิพร 

1616 นางสาว  รุ่งรัตน์  พิมพ์สูงเนิน 

1617 นางสาว  รุ้งลดา  มีแจ้ง 

1618 นางสาว   รุ่งอรุณ เสือสมิง 

1619 นางสาว  รุ่งอรุณ  เสือสมิง 

1620 นางสาว  รุจิรดา  เช้ือนักรบ 

1621 นางสาว   รุจิรา หาญกล้า 

1622 นาง  รุจิรา  สัมมะสุต 

1623 นาง รุจิราพร  กล่ันเขตรกิจ 

1624 นาย  รุจิศรัณย์  ไทยศิลป์ 

1625 นางสาว   รูซมาวานี ดาโอะ 

1626 นางสาว   รูไวดา หะยีเจ๊ะมิง 

1627 นางสาว  เรวดี  ศรีสุระ 

1628 นาง  เรวดี  จงสุวัฒน์ 

1629 นาง  เรวดี  รู้ยาม 

1630 นาง   เรียวพลอย กาดพร้อม 

1631 นาง  เรืองยศ  โพธิขำ 

1632 นางสาว  โรฮายา  ปรุงจิตร์ 

1633 นางสาว  ไรหนาบ  ราษฎร์นิยม 

1634 นางสาว  ฤดี  รุจิขจร 

1635 นางสาว  ฤดีรัตน์  เทียงผง 

1636 นาง   ฤทัยรัตน์ ศรีสุเลิศ 

1637 นางสาว   ลภัสรดา ภาษารี 

1638 นางสาว  ลลิตภัทร  แสงเนตร 

1639 นางสาว   ลลิตา ไพรสิงห์ or
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1640 นางสาว   ลลิตา เทพวงษา 

1641 นางสาว   ลลิตา คำแก้ว 

1642 นางสาว  ลลิตา  ใจกล้า 

1643 นางสาว  ลลิตา  ปานแก้ว 

1644 นางสาว   ละเมียด ยมสูงเนิน 

1645 นางสาว   ละออ ชัยลิตร 

1646 นางสาว   ละออง สาลีพวง 

1647 นาง   ละออง ศิริชัยพัฒนา 

1648 นางสาว   ละเอียด ใจยา 

1649 นางสาว   ลักขณา เปียงต๊ะ 

1650 นางสาว  ลักขณา  ภูคำวงษ์ 

1651 นางสาว   ลักษณ์นารา เล็กกระจ่าง 

1652 นางสาว   ลักษณา สันติอนุรักษ์ 

1653 นางสาว  ลักษณา  เกิดลัพธ์ 

1654 นาง  ลักษณา  ไชยมงคล 

1655 นางสาว   ลักษณิน รุ่งตระกูล 

1656 นางสาว  ลัดดา  ทัพพิลา 

1657 นาง  ลัดดา  สิริวีระพันธ์ุ 

1658 นางสาว   ลัดดาวรรณ ศิริพร 

1659 นาง  ลัดดาวัลย ์ ขำงาม 

1660 นางสาว  ลัดษิกา  สิงห์สุวรรณ 

1661 นางสาว ลาวัณย์  แจ่มประเสริฐ 

1662 นางสาว  ลิตติมา  โพธ์ิคำ 

1663 นางสาว  ลีลาวดี  วุ่นบัว 

1664 นาง  วงกช  อยู่ประทานพร 

1665 นางสาว   วงทิพย์ จันทร์งาม 

1666 นางสาว  วจนศิลป์  ทุมพัง 

1667 นาย   วชิรวิทย์ บุญบูชาไชย 

1668 นางสาว   วชิราพรรณ สินสมบัติ 

1669 นาง  วชิราภรณ์  ศรีภักดี 

1670 นางสาว  วชิราภรณ์  พงศ์ลักษมาณา or



 -56- 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

1671 นางสาว  วชิราภรณ์  ตรีเย็น 

1672 นาย   วชิราวุฒิ หวังสม 

1673 นางสาว   วณิชชา วังคีรี 

1674 นางสาว   วณิชชา ภักดิ์โพธ์ิ 

1675 นางสาว  วณิชชา  เจือจันทร์ 

1676 นางสาว  วณิชฌา  จำปาคำ 

1677 นางสาว   วธิยา อุปปิง 

1678 นางสาว  วนัชพร  นิวรณ์ 

1679 นางสาว  วนาลี  เมืองวัน 

1680 นาง  วนิชชา  มานะกิจ 

1681 นางสาว   วนิดา นวลวันดี 

1682 นางสาว   วนิดา จิตอารีย์ 

1683 นางสาว   วนิดา ช่ืนตา 

1684 นางสาว  วนิดา  รักษาวงษ์ 

1685 นางสาว  วนิดา  สุภจันทร์ 

1686 นางสาว  วนิดา  ดีชัยยะ 

1687 นางสาว   วรกมล ยันตะศิริ 

1688 นางสาว  วรกานต์  พิมเสน 

1689 นางสาว   วรดา รอมาลี 

1690 นางสาว   วรดา สิมมา 

1691 นางสาว  วรดี  แก้วสุขผ่อง 

1692 นาง  วรปราณี  สุขเสงี่ยม 

1693 นาง  วรพรรณ  จรัลทรัพย์ 

1694 นาย   วรพันธ์ ทิมโพธ์ิ 

1695 นางสาว  วรรณดี  จำนงค์จิตร 

1696 นางสาว  วรรณดี  นวลสุวรรณ 

1697 นางสาว   วรรณนิสา ลือหาร 

1698 นางสาว   วรรณพร ภูมิภาค 

1699 นางสาว   วรรณพร แพเมือง 

1700 นางสาว   วรรณภา เย็นตะค ุ

1701 นาง  วรรณภา  สังข์วิจิตร์ 
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1702 นางสาว  วรรณภา  เหมหอมวงษ์ 

1703 นางสาว   วรรณมนทน์ ฮุนทวีชัย 

1704 นางสาว   วรรณรดา กิจพิทักษ์ 

1705 นาง  วรรณรัตน์  สายสิงห์ 

1706 นาง  วรรณฤดี  นราอาจ 

1707 นางสาว  วรรณวนัช  โฆษิตกิตติทัศน์ 

1708 นางสาว  วรรณวิภา  อังกุลดี 

1709 นางสาว  วรรณวิภา  ศรีขจรจิต 

1710 นางสาว   วรรณา ประเสริฐสม 

1711 นางสาว  วรรณา  จักรมุนี 

1712 นางสาว  วรรณา  เคลือบทอง 

1713 นางสาว  วรรณิศา  ชาวดร 

1714 นาง  วรรณิศา  เกษมราษฏร์ 

1715 นางสาว  วรรณิศา  เป๊กเตปิน 

1716 นางสาว   วรรัตน์ พลอัน 

1717 นางสาว  วรลักษณ์  ไชยปัญญา 

1718 นางสาว   วรวรรณ สุวัฒนาวินิจ 

1719 นางสาว วรวรรณ  สิทธิเวช 

1720 นาง  วรวรรณ  พิทักษ์เขต 

1721 นาย  วรวิทย์  ข่มจิตร์ 

1722 นางสาว  วรวีร์  ลีแวง 

1723 นางสาว  วรัชญา  สุขประเสริฐ 

1724 นาง  วรัชยา  สรรพช่าง 

1725 นางสาว   วรัญญา คำสอน 

1726 นางสาว   วรัญญา หนูทอง 

1727 นางสาว  วรัญญา  หาญยุทธ 

1728 นางสาว  วรัญญา  หิริรักษ์วัฒนกิจ 

1729 นางสาว  วรัญญา  เตชะสุขถาวร 

1730 นาย   วรัญญู อารีย์ 

1731 นางสาว  วรัญญู  หิรัญสุนทร 

1732 นางสาว  วรัฏฐา  ก่องจันทร์ W
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1733 นางสาว  วรัมพา  เล้าสุขศรี 

1734 นางสาว   วรากานต์ ไกรรักษ์ 

1735 นางสาว   วรางคณา สามเมือง 

1736 นางสาว   วรางคณา เป่ียมพร้อม 

1737 นางสาว  วรานันท์  อติคุณธำรง 

1738 นางสาว   วราพรรณ อยู่เมี่ยง 

1739 นางสาว   วราภรณ์ ลิขิตสุนทร 

1740 นางสาว   วราภรณ์ นวลหงษ์ 

1741 นางสาว   วราภรณ์ พรมอารีย์ 

1742 นางสาว วราภรณ์ ช่างหลก 

1743 นางสาว   วราภรณ์ มณีวงศ์ 

1744 นางสาว  วราภรณ์  เคนทวาย 

1745 นางสาว  วราภรณ์  ประยูรยิ้ม 

1746 นาง  วราภรณ์  เสยกระโทก 

1747 นางสาว  วราภรณ์  พราหมเพ็ชร 

1748 นางสาว  วราภรณ์  เอี่ยมมี 

1749 นาย  วรายศ  เจริญยิ่ง 

1750 นางสาว   วรารัตน์ ชิลนาถ 

1751 นาง   วราลักษณ์ บุญมาวงค์ 

1752 นางสาว  วราลักษณ์  ช่วงชัยชนะ 

1753 นางสาว  วราลี  ปานทอง 

1754 นาย   วราวุธ มาตย์นอก 

1755 นางสาว  วริฏฐา  ศรทิพย์ 

1756 นางสาว   วรินทร์ลดา ซาวฟู 

1757 นางสาว  วรินทรา  เสมสำราญ 

1758 นางสาว  วริศนันท์  เจริญนิธิกุล 

1759 นางสาว  วริศรา  วิชา 

1760 นางสาว  วริษา  ศิริเวชยันต์ 

1761 นาง   วริสา คุณากรธำรง 

1762 นางสาว  วลัญชพร  สมอคร 

1763 นางสาว  วลัยกรณ์  หาลี qr
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

1764 นางสาว  วลัยพร  ช่ืนอิ่ม 

1765 นางสาว  วลัยพรรณ  ภู่เพนียด 

1766 นางสาว  วลัยลักษณ์  สุดไวยนต์ 

1767 นาง  วลัยลักษณ์  นาคะนคร 

1768 นางสาว  วลัยวรรณ  ทองศรี 

1769 นางสาว  วลีลักษณ์  วีรเดชะ 

1770 นางสาว  วศมล  นรารักษ์ 

1771 นางสาว  วสุธร  วรสุทธยางกูร 

1772 นาง  วสุนธรี  เสรีสุชาติ 

1773 นางสาว  วัจนี  ชีวพันธ์ 

1774 นาย   วัชภูมิ ทองใบ 

1775 นาย  วัชรพงษ์  ไทยแท้ 

1776 นาย  วัชรพงษ์  แสนใจยา 

1777 นาย  วัชรพล  ขุนอินทร์ 

1778 นาย  วัชระ  สุขกำเหนิด 

1779 นางสาว   วัชราพร ธีระธรรมประชา 

1780 นางสาว   วัชราภรณ์ กุลทอง 

1781 นางสาว   วัชราภรณ์ หนูพริก 

1782 นางสาว วัชราภรณ์  คำภีระ 

1783 นางสาว  วัชราภรณ์  โพธ์ิศรีทอง 

1784 นาย   วัชรินทร์ สีหอม 

1785 นาง  วัชรินทร์  ถิ่นมุกดา 

1786 นางสาว  วัชรี  บุญลือ 

1787 นาง  วัชรี  ผุดเพชรแก้ว 

1788 นางสาว  วัชรีพร  อ่อนสุข 

1789 นางสาว  วัชรียา  ลิมาคม 

1790 นาง  วัชรีอาภรณ์  เทียงดีฤทธ์ิ 

1791 นางสาว  วันดี  สุขเกษม 

1792 นาง  วันดี  ธนกุลวิสิษ 

1793 นางสาว   วันทนีย์ จันทวงษ์ 

1794 นาง  วันทนีย์  เกรียงสินยศ W
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

1795 นางสาว  วันทิพย์  สารี 

1796 นาง  วันทิพย์  หริ่งรัตนพันธ์ 

1797 นางสาว  วันนิดา  เผือกพิบูลย์ 

1798 นาง   วันเพ็ญ คล้ายพันธ์ 

1799 นางสาว  วันเพ็ญ  สุทธิโกมินทร์ 

1800 นางสาว  วันเพ็ญ  ทองอินทร์ 

1801 นางสาว   วันวิสาข ์ ผลทิพย์ 

1802 นาย  วัยวัฒน์  งามกาละ 

1803 นางสาว  วัลยา  จันทร์โฉม 

1804 นาย  วาทิต  คำอิ่ม 

1805 นางสาว   วาร์ฌินี จิรักษา 

1806 นางสาว   วาริน เล็กสมบูรณ์ 

1807 นางสาว  วารี  สืบตระการ 

1808 นางสาว  วารี  ศรีบุญเรือง 

1809 นาง   วารุณี ตรีตรอง 

1810 นางสาว  วารุณี  จิกยอง 

1811 นางสาว   วาลุกา พลายงาม 

1812 นางสาว   วาสนา โสชะรา 

1813 นาง   วาสนา จันทะพล 

1814 นางสาว   วาสนา จิตตะบุตร 

1815 นางสาว   วาสนา ภู่เกตุ 

1816 นาง  วาสนา  อินจ่าย 

1817 นางสาว  วาสนา  อินโพธ์ิ 

1818 นาง  วาสนา  ปัดไธสง 

1819 นาง  วาสนา  ศรีโพนทอง 

1820 นาย  วิจิตร  วิชพล 

1821 นางสาว  วิจิตรา  เวชชศาสตร์ 

1822 นาง   วิชชุดา ศรีไพล 

1823 นางสาว   วิชญ์ชยา อนันต์ชัยสุธา 

1824 นางสาว   วิชญา ภู่พันธ์ 

1825 นางสาว  วิชุดา  สุวรรณนุช W
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

1826 นางสาว  วิชุตา  สมจิตร 

1827 นาย   วิทยา โยธาพักดี 

1828 นางสาว  วิภา  ถนอมศรี 

1829 นางสาว  วิภาณี  บัวทอง 

1830 นางสาว  วิภาดา  รอดเที่ยงธรรม 

1831 นาง  วิภาดา  พร้อมพูนสุข 

1832 นางสาว   วิภาพร ฉัตรพัฒน์ 

1833 นางสาว  วิภาพรรณ  เปรมธนะ 

1834 นางสาว  วิภารัตน์  สุดใจ 

1835 นางสาว  วิภารัตน์  รวดเจริญ 

1836 นางสาว   วิภาวี ศรีคำภา 

1837 นาง วิภาวี สุทธิพล 

1838 นางสาว  วิภาศรี  สุวรรณผล 

1839 นางสาว  วิมลณัฐ  ชัยสุรินทร์ 

1840 นางสาว   วิมลนาฏ อินทร์ประสิทธ์ิ 

1841 นางสาว  วิมลรัตน์  สมสกุลมนตรี 

1842 นางสาว  วิมลิน  ริมปิกุล 

1843 นางสาว  วิมาลา  สาครธนะศักดิ์ 

1844 นางสาว   วิรากร โยคาวจร 

1845 นาง  วิราวรรณ์  อุ่นสิม 

1846 นาง   วิลัยวรรณ เพชรน้อย 

1847 นางสาว   วิลาวรรณ พรรณดิลก 

1848 นางสาว   วิลาวรรณ คูศิวิไลส์ 

1849 นางสาว  วิลาวัณย์  รักษภักดี 

1850 นางสาว   วิลาวัลย์ มหาไชย 

1851 นางสาว   วิลาวัลย์ บุญก้อน 

1852 นาง   วิลาสินี สิริวัฒน์ 

1853 นางสาว  วิไล  คณะศรี 

1854 นางสาว  วิไล  อยู่คง 

1855 นาง   วิไลพรรณ วัฒนพงศ์ 

1856 นาง  วิไลภรณ์  ช่ืนไทย W



 -62- 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

1857 นางสาว   วิไลรักษ์ คำโชติ 

1858 นางสาว  วิไลลักษณ์  แช่มเจริญ 

1859 นาง   วิไลวรรณ มีบุ 

1860 นาง  วิไลวรรณ  นักรำ 

1861 นางสาว   วิสาขา นิรมานสกุลพงศ์ 

1862 นาย  วิสุทธ์ิ  มัชปาโต 

1863 นางสาว  วีณา  คำเบ้าเมือง 

1864 นาง  วีณา  สุขวิบูลย์ 

1865 นางสาว  วีด๊าด  ฤทธ์ิบุญ 

1866 นางสาว  วีนัส  วัยวัฒนะ 

1867 นางสาว  วีนา  วันหมัด 

1868 นางสาว  วีรณัฐ  เขียวงาม 

1869 นาง   วีรยา โสติประวัติ 

1870 นาง  วีรวรรณ  เตชะเกรียงไกร 

1871 นาย  วีระพงษ์  พิมน 

1872 นาย   วีระยุทธ สุขไชย 

1873 นาย  วีระยุทธ  นินชัย 

1874 นาง วีราภรณ์  พุทธวงศ์ 

1875 นางสาว  แววตา  เอกชาวนา 

1876 นางสาว   ศกลวรรณ จงฤาชา 

1877 นาง  ศกุณตลา  อินถา 

1878 นางสาว  ศกุณตฬา  จันทร์นวล 

1879 นางสาว  ศกุนตาล์  มานะกล้า 

1880 นางสาว  ศตวรรณ  วงศ์สุทิน 

1881 นาย  ศตวรรษ  พูลสวัสดิ์ 

1882 นาย  ศรราม  หม้อทอง 

1883 นางสาว   ศรัญญา สาขาเรือน 

1884 นางสาว  ศรัญญา  คงปาน 

1885 นาง  ศรัญญา  ปูจัง 

1886 นางสาว  ศรัญญา  น้อยนิล 

1887 นางสาว  ศรัญญา  ห่วงวิเชียร or
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

1888 นางสาว  ศรัญญา  ประทีปสุขทน 

1889 นาย   ศรัญญู มีแสง 

1890 นาย   ศรัญญู ดิสริยะกุล 

1891 นางสาว  ศรัณญา  ลายดุมชร 

1892 นาย  ศรัณย์  แรงเขตการณ์ 

1893 นางสาว  ศรัณย์พร  เหมวงษ์ 

1894 นางสาว  ศรัณยา  นะมิ 

1895 นาย  ศรัทธาวุธ  ตั้งประคองกุล 

1896 นางสาว  ศราภรณ์  เทียนประสิทธ์ิ 

1897 นาย  ศราวุธ  กลางเดช 

1898 นางสาว   ศรินทิพย์ เฉลยถ่ิน 

1899 นางสาว   ศรินยา ศรีสุข 

1900 นาง   ศรีกัลญา เรืองเกษม 

1901 นางสาว  ศรีธนภร  จิตสอาดกุล 

1902 นางสาว   ศรีประไพ ฉายถวิลน์ 

1903 นางสาว  ศรีไพร  อินตาพรม 

1904 นางสาว   ศรีลา สะเตาะ 

1905 นางสาว   ศรีวรรณ ทองแพง 

1906 นาง   ศรีสมาน อินสุวรรณ์ 

1907 นางสาว   ศรีสุดา วงศ์ประทุม 

1908 นาง  ศรีสุภา  วิเชียรชัย 

1909 นาง  ศรุฒยา  เลิศพัฒนศักดิ์ 

1910 นาง   ศรุตยา ลิมปจรัสกุล 

1911 นางสาว  ศวิตา  เชาว์มัย 

1912 นางสาว  ศศิกานต์  ซองทุมมินทร์ 

1913 นางสาว  ศศิธร  อารมณ์สวะ 

1914 นางสาว  ศศิธร  เจิมทอง 

1915 นางสาว  ศศิธร  สวัสดิรักษ์ 

1916 นางสาว  ศศิธร  กันทะอินทร์ 

1917 นางสาว  ศศินา  คงห้วยรอบ 

1918 นางสาว  ศศินิภา  วิศิษย์ศักดิ์วาสิน W
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1919 นางสาว   ศศิเพ็ญ สารีคำ 

1920 นางสาว  ศศิรัสมิ์  ชาติธนารัตน์ 

1921 นางสาว   ศศิลิตา ประภาพร 

1922 นางสาว   ศศิวิมล หนูขาว 

1923 นางสาว  ศศิวิมล  เชษฐา 

1924 นางสาว  ศศิวิมล  ชูเนตร 

1925 นางสาว   ศศิษา พรมมาสิทธ์ิ 

1926 นางสาว   ศศุภางค์ มุสิกบุญเลิศ 

1927 นาย   ศักดิ์ชัย ศักดาฤทธ์ิบุรี 

1928 นาย   ศักดิธัช ราชกิจจา 

1929 นาย  ศักดิ์สิทธ์ิ  ทาแก้ว 

1930 นางสาว   ศันสนีย์ ฤกษ์ชัยมงคล 

1931 นาง  ศันสนีย์  หยันยามีน 

1932 นางสาว  ศันสนีย์  ศรีงาม 

1933 นางสาว  ศันสนีย์  ศรีเพ็ง 

1934 นาง  ศัลยา  คงสมบูรณ์เวช 

1935 นาย  ศัศวัต  พุฒพินิจ 

1936 นางสาว  ศิรดา  ออมสิน 

1937 นางสาว  ศิรดา  กล่ินช่ืน 

1938 นางสาว   ศิรประภา แกว่นกสิกรรม 

1939 นางสาว   ศิรประภา มั่นกลาง 

1940 นางสาว   ศิรประภา พลสุด 

1941 นางสาว   ศิรประภา นันทะเสน 

1942 นางสาว  ศิรัญญา  บุตร 

1943 นางสาว   ศิริกร จันทพุฒ 

1944 นางสาว   ศิริกานดา โชติมุข 

1945 นาง   ศิริกุล ปีมะสาร 

1946 นาง  ศิริขวัญ  เทพรัตน์ 

1947 นางสาว  ศิริญาพร  เดชวงษา 

1948 นางสาว  ศิริธร  มาหิรัญ 

1949 นาง   ศิรินภา จันทร์นวล or
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1950 นางสาว   ศิรินภา อุ่นดีมะดัน 

1951 นางสาว  ศิรินภา  บัวหนอง 

1952 นาง  ศิรินภา  ราตรีสุข 

1953 นางสาว  ศิรินยา  แดงมณี 

1954 นางสาว  ศิรินาถ  พันธ์ุเทศ 

1955 นางสาว   ศิริพร จ่ารัมย์ 

1956 นางสาว   ศิริพร เอี่ยมกมล 

1957 นาง  ศิริพร  ท้าวแผนบุญ 

1958 นางสาว  ศิริพร  สีแตงอ่อน 

1959 นางสาว  ศิริพร  ศรีไชยา 

1960 นาง  ศิริพร  จิระพลังสันติ 

1961 นางสาว  ศิริภรณ์  บัวพรหม 

1962 นางสาว   ศิริภาภรณ์ ม่วงโมทย์ 

1963 นางสาว  ศิริมะโน  ชูศรี 

1964 นางสาว  ศิริยาพร  ศิลปศร 

1965 นาง   ศิริรัตน์ สร้อยเซียน 

1966 นางสาว   ศิริรัตน์ ศักดิ์สิงห ์

1967 นางสาว  ศิริรัตน์  วงค์ดี 

1968 นางสาว  ศิริรัตน์  แล้วด้วง 

1969 นาง  ศิริรัตน์  หว่างเช้ือ 

1970 นางสาว  ศิริลักษณ์  กระชิมรัมย์ 

1971 นางสาว   ศิริวรรณ แสงวิภาสนภาพร 

1972 นางสาว   ศิริวรรณ เหมือนแท้ 

1973 นางสาว   ศิริวรรณ สังเวียน 

1974 นางสาว   ศิริวรรณ สิมลี 

1975 นางสาว  ศิริวรรณ  สุวรรณทัต 

1976 นาง  ศิริวรรณ  แก้วเอี่ยม 

1977 นางสาว  ศิริวิมล  พฤฒิพานิช 

1978 นาย   ศิริศักดิ์ สีเกาะ 

1979 นางสาว  ศิโรรัตน์  มาตยะขันธ์ 

1980 นางสาว  ศิวพร  ป่ินแก้ว W
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1981 นางสาว  ศิวพร  สาครสินธ์ุ 

1982 นางสาว  ศิวิภา  คงเรือง 

1983 นางสาว  ศิวิมล  ทองเจริญ 

1984 นาย  ศุภชัย  ขนชัยภูมิ 

1985 นางสาว ศุภชา  สรรพชัย 

1986 นาย  ศุภพงศ์  เจียรพัฒน์พีรกุล 

1987 นางสาว   ศุภลักษณ์ เม่นเผือก 

1988 นางสาว   ศุภลักษณ์ ทองนุ่น 

1989 นางสาว   ศุภลักษณ์ สกุลผอม 

1990 นางสาว  ศุภลักษณ์  เลิศแล้ว 

1991 นางสาว ศุภลักษณ์  อุ่นชัย 

1992 นางสาว  ศุภลักษณ์  สีตะสุต 

1993 นางสาว  ศุภลักษณ์  ฮามพิทักษ์ 

1994 นางสาว  ศุภลักษณ์  ดอกบัว 

1995 นางสาว   ศุภวรรณ มหาไมตรี 

1996 นาย   ศุภักษร โวหาร 

1997 นางสาว  ศุภากร  ศรีประเทศ 

1998 นางสาว  ศุภางค์  ส่ือเฉย 

1999 นางสาว   ศุภานัน นันตะสูตร 

2000 นางสาว  ศุภานัน  อินลา 

2001 นางสาว   ศุภาพร ลิขิตโสภี 

2002 นางสาว  ศุภาวรรณ  ริ้วบำรุง 

2003 นางสาว  ศุภิสรา  งอยปัดพันธ์ 

2004 นางสาว   โศภชา เจียมรุ่งรักษา 

2005 นาง  โศภิต  ลิมาวัฒนชัย 

2006 นางสาว  สกนธ์รัตน์  กาญชะนะกาศ 

2007 นางสาว  สกลวรรณ  สกาวรรณ์ 

2008 นางสาว  สกาว  มีแหวน 

2009 นางสาว  สตรีรัตน์  จันทร์หล้า 

2010 นางสาว  สถาพร  งามอุโฆษ 

2011 นาย  สถาพร  ปัณยเวชราศัย qr



 -67- 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

2012 นาง  สถิตย์พร  ทองสา 

2013 นาง   สปันงา จารึกกลาง 

2014 นาง   สมจิตร ขันต ี

2015 นางสาว   สมใจ ขวัญเลิศ 

2016 นาง  สมชิด  เกษเกษม 

2017 นาง   สมนึก โตมะสูงเนิน 

2018 นางสาว   สมพงษ์ บัวบานงาม 

2019 นาย  สมพงษ์  นาคดี 

2020 นาง   สมรศรี เปรมภักดี 

2021 นางสาว   สมฤดี อุ่นยิ่งเจริญ 

2022 นางสาว  สมฤดี  กุลโคตร 

2023 นางสาว  สมฤทัย  วอนพานิช 

2024 นางสาว   สมศรี ชูกล่ิน 

2025 นางสาว  สมศรี  เตชะวรกุล 

2026 นาย   สมศักดิ์ เหมือนชอบ 

2027 นางสาว   สมสุข คงทองสังข์ 

2028 นาง   สมหมาย เนียมเนย 

2029 นาย  สรกฤช  เอมอิ่มธรรม 

2030 นางสาว   สรชา ค้างคีรี 

2031 นาย  สรรธาร  กงไชยา 

2032 นางสาว   สรวงกมล เอกสิทธิผล 

2033 นาง  สรวงสุดา  สร้อยสุวรรณ 

2034 นางสาว   สร้อยทิพย์ โสภา 

2035 นางสาว  สรัลรัตน์  บุญสวัสดิ์ 

2036 นางสาว  สราญรัตน์  เจียมจำรัส 

2037 นางสาว  สราญรัตน์  ไตรโสม 

2038 นางสาว   สราลี ไหมศรีกรด 

2039 นางสาว   สริญญา นาคขาว 

2040 นางสาว   สริญญา ด่อล๊ะ 

2041 นางสาว  สริตา  โกษาจันทร์ 

2042 นาง  สรินทร  พัฒอำพันธ์ W
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2043 นาง สรินทิพย์  ธนันท์เดชากิจ 

2044 นางสาว   สวรส เพ่งผล 

2045 นางสาว  สวรส  ปินะเก 

2046 นาง   สวาท จันวิลาศ 

2047 นางสาว  สังวาล  ศิริมังคลากุล 

2048 นางสาว  สัณหจุฑา  พวงมาลา 

2049 นางสาว  สัตยาพร  สิงหาด 

2050 นางสาว   สาธิดา เจรียงโรจน์ 

2051 นางสาว  สาธินี  แรตทอง 

2052 นางสาว  สาธิยา  หาสุข 

2053 นาง   สายใจ จันทภาโส 

2054 นางสาว  สายใจ  เรืองฉาย 

2055 นางสาว   สายทอง กาบศรี 

2056 นางสาว   สายฝน วงศ์สวัสดิ์ 

2057 นาง  สายสุนีย์  ปาระพิมพ์ 

2058 นาง   สายสุวรรณ แย้มประยูร 

2059 นางสาว   สาลินี ปานแดง 

2060 นางสาว  สาวิตตรี  แสนละมุล 

2061 นางสาว  สาวิตรี  ทุมประเสน 

2062 นาง  สำเนียง  สุขคุ้ม 

2063 นาย  สิทธิพงษ์  มูลมาตร 

2064 นางสาว  สิทธิวดี  เฮงพลอย 

2065 นางสาว   สินีนาฏ ไชยมงคล 

2066 นาง  สินีนาถ  สุริยกาญจน์ 

2067 นางสาว  สินีรัตน์  พรเกษมสุข 

2068 นางสาว  สิรารัตน์  เกตุสมบูรณ์ 

2069 นางสาว  สิริกร  มโนนัย 

2070 นางสาว  สิริกัญญา  โตรักษา 

2071 นางสาว  สิริขวัญ  พันสนิท 

2072 นางสาว  สิริณ  ตติยศุภกรกุล 

2073 นางสาว  สิริธร  จันทวี or
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

2074 นางสาว  สิรินดา  เอกกิตติเสถียร 

2075 นางสาว   สิรินยา ปัญญามณี 

2076 นาง สิริพร  ลาวัลย์ 

2077 นางสาว  สิริพร  ศิริพรพาณิชย์ 

2078 นางสาว  สิริพัชร์  เพชรรัตน์ 

2079 นางสาว   สิริเพ็ญ เอกธรรมยุทธ์ 

2080 นางสาว  สิริมัย  บุญสิทธ์ิ 

2081 นางสาว  สิริมา  แซ่ตั๊ง 

2082 นางสาว   สิริลักษณ์ จิระกิจ 

2083 นางสาว   สิริลักษณ์ พานุช 

2084 นางสาว  สิริลักษณ์  คำมุงคุณ 

2085 นางสาว   สิริวรรณ ทำงาน 

2086 นางสาว  สิริอาภา  ศรีหาวงษ์ 

2087 นางสาว  สิริอาภา  วดีศิริศักดิ์ 

2088 นาย  สุกฤต  มีมุข 

2089 นาย  สุกฤต  ศิริขวัญพงศ์ 

2090 นางสาว   สุกัญญา ธรรมกันหา 

2091 นางสาว   สุกัญญา หลำสะ 

2092 นางสาว  สุกัญญา  ตระกูลน้ำทองดี 

2093 นางสาว  สุกัญญา  ขยันทำ 

2094 นางสาว  สุกัญญา  งามดอกไม้ 

2095 นางสาว  สุกัญญา  เข็มนาค 

2096 นางสาว  สุกัญญา  ชารีรัตน์ 

2097 นางสาว  สุกัญญา  สุรกิจ 

2098 นางสาว  สุกัญญา  สุขโต 

2099 นางสาว  สุกันยา  แก้วกำพลกุล 

2100 นาง  สุขณภัค  ใหญ่โต 

2101 นางสาว   สุขศรี แซ่ซือ 

2102 นาย  สุขสันติ์  โม้สี 

2103 นางสาว  สุจิตตรา  บุญล่ี 

2104 นาง  สุจิตรา  นาคประทุม W
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2105 นางสาว   สุจิรา บุรภักดิ์ 

2106 นางสาว  สุจิรา  เขียวจินดา 

2107 นางสาว  สุชญา  สาธิตพิฐกุล 

2108 นางสาว  สุชัญญา  หวานสนิท 

2109 นางสาว   สุชาดา อัจนากิตติ 

2110 นางสาว   สุชาดา พรมมา 

2111 นาง  สุชาดา  ตาหล้า 

2112 นางสาว   สุชานาถ สุขสุภี 

2113 นางสาว  สุชาวดี  สว่างเกตุ 

2114 นางสาว  สุดคะนึง  โรจนชีวาคม 

2115 นางสาว  สุดสงวน  ถาติด 

2116 นางสาว   สุดา ธารารักษ์ 

2117 นางสาว   สุดาทิพย์ ศรีสร้อย 

2118 นาง  สุดาพร  ราชาวงศ์ 

2119 นางสาว   สุดารัตน์ คูบูรณ์ 

2120 นางสาว   สุดารัตน์ นาวุฒิ 

2121 นางสาว   สุดารัตน์ กองสูง 

2122 นางสาว  สุดารัตน์  ศรีวิมาน 

2123 นางสาว  สุดารัตน์  บัวมั่น 

2124 นางสาว  สุดาวรรณ  ถุงเงิน 

2125 นางสาว  สุทธาศินี  จันทร์ใบเล็ก 

2126 นางสาว  สุทธิชา  รัตนเลิศนาวี 

2127 นางสาว  สุทธิณี  แป้นเงิน 

2128 นางสาว  สุทธินันท์  พินทอง 

2129 นางสาว  สุทัตตา  สุรัสสนันท์ 

2130 นางสาว  สุทัศนีย์  วิริยอนันต์เสรี 

2131 นาย  สุทิน  มีมาก 

2132 นางสาว  สุทิศา  วัฒนา 

2133 นาง   สุทุมรัตน์ พูลสี 

2134 นางสาว  สุธรรมา  สุวรรณศรี 

2135 นางสาว   สุธาดา คชเสนีย์ W
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2136 นางสาว  สุธาพร  พวงภู่ 

2137 นางสาว   สุธาสินี บรรเทาพิษ 

2138 นางสาว  สุธาสินี  แก้วสว่าง 

2139 นางสาว  สุธาสินี  แก้วเอี่ยม 

2140 นางสาว   สุธิดา จำปาเทศ 

2141 นางสาว  สุธิดา  พงษ์ประชา 

2142 นางสาว   สุธิลักษณ์ ประดิษฐบุญ 

2143 นาย  สุธี  คำสอน 

2144 นางสาว   สุธีรัตน์ เกษสุวรรณ์ 

2145 นาง   สุธีรา บัวศรี 

2146 นาง  สุนทรี  หิรัญรัตน์ 

2147 นาง   สุนันทา สุขโต 

2148 นางสาว  สุนันทา  วงศ์วรรณวัฒน์ 

2149 นางสาว   สุนาฎ เตชางาม 

2150 นางสาว  สุนิทรา  ชัยภัย 

2151 นางสาว  สุนิศา  ธ.น.ดี 

2152 นางสาว   สุนิษา ประมวล 

2153 นางสาว  สุนิษา  เพชรโคตร 

2154 นางสาว  สุนิษา  มะลา 

2155 นางสาว   สุนิสา โกสุมา 

2156 นาง  สุนิสา  เงินทิพย์ 

2157 นางสาว  สุนิสา  เหมือนสันเทียะ 

2158 นางสาว  สุนิสา  มาดาสิทธ์ิ 

2159 นาง   สุนีย์ ไตรสารศรี 

2160 นางสาว   สุนีรัตน์ หงษ์สมุทร 

2161 นางสาว  สุบูรียะห ์ วาเลาะ 

2162 นางสาว  สุปราณี  สมเทศน์ 

2163 นางสาว  สุปราณี  ฟูทิพย์ 

2164 นาง   สุปรียา สุขเกษม 

2165 นาง  สุพร  แซ่ล้ี 

2166 นางสาว  สุพรรณิกา  วิเศษรจนา or
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2167 นางสาว  สุพรรณิการ์  ฐานะ 

2168 นางสาว   สุพรรณี ช้างเพชร 

2169 นาง   สุพรรณี พวงราช 

2170 นางสาว  สุพรรษา  เหมสุวรรณ 

2171 นางสาว  สุพรรษา  ตันซา 

2172 นางสาว  สุพัชชา  ศรีนา 

2173 นางสาว  สุพัชรินทร์  สุนทรวงศ์สกุล 

2174 นางสาว  สุพัฒนา  อับดุลเลาะห ์

2175 นางสาว   สุพัฒสร แดนสามสวน 

2176 นางสาว   สุพัตรา โทษาธรรม 

2177 นางสาว  สุพัตรา  ฉายดำรงค์ 

2178 นาง  สุพาณี  บุญโยม 

2179 นางสาว   สุพิชชา ฤกษ์ดี 

2180 นางสาว  สุพิชฌาย์  ศรีสิทธิพรหม 

2181 นางสาว  สุพิชญ์รดา  พงศ์ศรีกุล 

2182 นางสาว   สุพิชญา สระทองหย่อม 

2183 นางสาว   สุพิชญา คำคม 

2184 นาง   สุพิศ โมรีย์ 

2185 นางสาว  สุภัจฉรา  นพจินดา 

2186 นางสาว  สุภัตรา  ศรีธรณ์ 

2187 นางสาว   สุภัทรา ชัดช่วงโชติ 

2188 นางสาว   สุภัทรา มยาเศรษฐ 

2189 นางสาว   สุภัทรา แซ่อึ๊ง 

2190 นางสาว  สุภัสศิริ  ชาวโพธ์ิ 

2191 นางสาว  สุภัสสรา  ภู่บุปผา 

2192 นางสาว   สุภาณี คำจิตร 

2193 นางสาว  สุภาดา  คงเรียงศรี 

2194 นางสาว  สุภานัน  มากรัมย์ 

2195 นาง  สุภาพ  จอกนาค 

2196 นาง   สุภาพร วงษ์แสง 

2197 นางสาว   สุภาพร เมืองเอก W
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2198 นางสาว   สุภาพร วงศ์สุรการ 

2199 นาง  สุภาพร  ไชยสัจ 

2200 นางสาว  สุภาพร  สุวรรณวงษ์ 

2201 นางสาว  สุภาพร  เบ้าเรือง 

2202 นางสาว  สุภาพร  เพ็งโนนยาง 

2203 นาง  สุภาพร  อินทร์สุวรรณโณ 

2204 นาง  สุภาพรรณ  ศรีภักดี 

2205 นางสาว   สุภาภรณ์ นิดคง 

2206 นาง   สุภาภรณ์ เล็กวิไล 

2207 นาง   สุภาภรณ์ แขวงโสภา 

2208 นางสาว   สุภาภรณ์ สินธนากร 

2209 นางสาว  สุภาภรณ์  คำสุข 

2210 นางสาว   สุภารัตน์ จงจิตร 

2211 นางสาว  สุภารัตน์  ลีบ่อน้อย 

2212 นางสาว  สุภารัตน์  พุ่มใบ 

2213 นางสาว   สุภาวดี พลทา 

2214 นางสาว  สุภาวดี  ลิวันโต 

2215 นางสาว  สุภาวดี  แม้นบุญ 

2216 นางสาว  สุภาวดี  ศรีสงคราม 

2217 นางสาว  สุภาวดี  เกิดสมบูรณ์ 

2218 นางสาว   สุภาวรรณ ลามัชฉิมา 

2219 นางสาว  สุภิญญา  ธีรฐิติธรรม 

2220 นางสาว   สุภีร์ เข็มทอง 

2221 นางสาว  สุมณฑา  ม่วงศรี 

2222 นางสาว   สุมน กันตา 

2223 นาง  สุมน  วงศาโรจน์ 

2224 นางสาว   สุมนา ชูใจ 

2225 นางสาว  สุมนา  สุวัณนะสิริ 

2226 นางสาว  สุมาลี  จันทร์ปรีดา 

2227 นางสาว   สุมิตรา แสนเฮือง 

2228 นาง  สุมิตรา  ใจซื่อ or



 -74- 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

2229 นางสาว   สุมินตรา สีทาสังข์ 

2230 นาย   สุรชัย ทองลา 

2231 นาง   สุรภรณ์ สิงห์โต 

2232 นาย   สุรศักดิ์ สงเคราะห์ชาติ 

2233 นาย   สุรศักดิ์ ศรีละคร 

2234 นาย  สุรศักดิ์  จันทะรส 

2235 นางสาว  สุรัญณี  เผ่ากันทะ 

2236 นางสาว  สุรัสวดี  ปิยดิลก 

2237 นางสาว  สุรัสวดี  สมนึก 

2238 นาง  สุรางค์  เรือนแป้น 

2239 นางสาว  สุรางคนา  รามศิริ 

2240 นางสาว  สุริยาพร  มะรังศรี 

2241 นางสาว  สุรีพร  สว่างชาติ 

2242 นางสาว   สุรีรัตน์ แสงเพิ่ม 

2243 นาง  สุรีรัตน์  คงเมือง 

2244 นาง  สุรีรัตน์  ชัยโพธ์ิคำ 

2245 นางสาว  สุโรชา  สืบตระกูล 

2246 นางสาว  สุไรยา  ดือเระ 

2247 นางสาว  สุลักคณา  เจริญขวัญ 

2248 นางสาว   สุวกุล บุญช่วยเหลือ 

2249 นางสาว   สุวนีย์ ชมชัยรัตน์ 

2250 นางสาว  สุวรรณา  เทาดี 

2251 นางสาว  สุวรรณา  เเสงศรี 

2252 นางสาว  สุวรรณา  ศรีธรณ์ 

2253 นาง  สุวรรณา  วงคำจันทร์ 

2254 นางสาว  สุวรรณา  โนนเหล่าศรี 

2255 นาง  สุวรรณา  สานุศิษย์ 

2256 นาง  สุวรรณา  ทองอ่อน 

2257 นาง   สุวรรณี ศรีภิญโญ 

2258 นางสาว  สุวรรณี  คำสีเขียว 

2259 นาย  สุวินัย  แสงโย or
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2260 นางสาว  สุวิมล  สุขผอม 

2261 นาง  สุวิมล  สงกลาง 

2262 นางสาว  สุวิมล  ตั้งสกุลเสริมศรี 

2263 นางสาว  สุวิมล  เหมนิธิ 

2264 นางสาว  สุวิมล  ทรัพย์วโรบล 

2265 นางสาว  สุวีณา  บุญมานาง 

2266 นาง  สุวีรยา  แสวงธรรม 

2267 นางสาว  สูไฮดา  แมเราะ 

2268 นาย  เสกศักดิ์  เกศณรายณ์ 

2269 นางสาว   เสาวนีย์ ผุดผ่อง 

2270 นางสาว  เสาวนีย์  เร่งสูงเนิน 

2271 นางสาว   เสาวภา ตันผัด 

2272 นางสาว  เสาวภา  โชติพันธ์ 

2273 นางสาว   เสาวรส ละมัย 

2274 นางสาว   เสาวลักษณ์ คำสา 

2275 นางสาว   เสาวลักษณ์ คัชมาตย์ 

2276 นางสาว  เสาวลักษณ์  ภาคมณฑา 

2277 นางสาว  เสียงพิณ  สายสมาน 

2278 นางสาว  แสงมณี  นิธิสกุลบวร 

2279 นาง  โสพิณ  หมอกมาเมิน 

2280 นาง  โสพิต  แสงทอง 

2281 นางสาว   โสภา เอกวิโรจนสกุล 

2282 นางสาว   โสภา บุตรมาตา 

2283 นางสาว  โสมวัชร์  ถอยวิลัย 

2284 นางสาว  โสมสุดา  สูญราช 

2285 นาง   หทยา สีทอง 

2286 นางสาว  หทัยกานต์  ศิริ 

2287 นางสาว หทัยชนก  สิงหทราเมศน์ 

2288 นางสาว  หทัยชนก  ริดมัด 

2289 นางสาว หทัยชนก  โชคสวัสดิ์ 

2290 นางสาว  หทัยชนก  เหลางาม 
qr
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2291 นางสาว  หทัยภัทร  กามาตย์ 

2292 นางสาว  หทัยรัชย์  สมบัติเศวตธาดา 

2293 นางสาว   หทัยวรรณ บุญถูก 

2294 นางสาว   หนึ่งฤทัย จำปาดะ 

2295 นางสาว   หนึ่งฤทัย ศิริธน 

2296 นางสาว   หนึ่งฤทัย ครุฑคาบแก้ว 

2297 นาง   หนึ่งฤทัย วัฒนาธาดาสุข 

2298 นางสาว   หฤทัย ใจทา 

2299 นาง  หอมนวล  กรรเชียง 

2300 นางสาว  หะนีฟะฮ์  หวังโสะ 

2301 นางสาว  หิรัญญา  อินต๊ะมูล 

2302 นางสาว  เหมวดี  แก้วเสถียร 

2303 นาย  เหมวัต  ฉิมวัย 

2304 นาง  เหมือนฝัน  เวฬุวณาธร 

2305 นางสาว   อชิรญา ยอดบุ่น 

2306 นาย   อณวัต พัชรกิจจากร 

2307 นาย  อดุลย์  คร้ามสมบุญ 

2308 นาง  อติภา  รุ่งเรืองสรการ 

2309 นางสาว   อติมา ขอประเสริฐ 

2310 นางสาว  อติรัตน์  บรรณาวิการ 

2311 นาย  อธิพงศ์  ประวาฬ 

2312 นางสาว  อธิราภรณ์  องคต 

2313 นางสาว  อนงค ์ สมบูรณ์ 

2314 นางสาว  อนงค์นาฎ  ทินอยู่วงษ์ 

2315 นางสาว  อนงค์นาฏ  เช่ียวชาญ 

2316 นาย  อนนต์  อดิโรจนานนท์ 

2317 นางสาว  อนรรฆวรรณ  ลิขิต 

2318 นางสาว  อนัญญา  บุญอยู่ 

2319 นางสาว  อนัญญา  สุภวรรณวงศ์ 

2320 นางสาว  อนา  ทองอุ่น 

2321 นาย   อนุจินต์ พรหมสุข 
or
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2322 นางสาว  อนุชตรา วรรณเสวก 

2323 นาย  อนุชา  อรัญมาลา 

2324 นาย   อนุพล บังคมเนตร 

2325 นาย   อนุสรณ์ อ่อนสนิส 

2326 นางสาว   อนุสรณ์ สนิทชน 

2327 นาย   อนุสรณ์ ทองใหญ่ 

2328 นางสาว   อนุสรา รักไทรทอง 

2329 นางสาว   อโนชา ทองชุ่ม 

2330 นาง  อภัสนันท์  เจริญราษฎร์ 

2331 นาย  อภิชัย  เจริญชัยยง 

2332 นาย   อภิชาติ ทองวงษ์เจริญ 

2333 นาย  อภิชาติ  ทิพย์ศรีราช 

2334 นางสาว   อภิญญา ปันโท๊ะ 

2335 นางสาว   อภิญญา เจริญนนท์ 

2336 นางสาว   อภิญญา เกตุวงศ์ 

2337 นางสาว   อภิญญา สิงห์วิชัย 

2338 นางสาว  อภิญญา  โสะอ้น 

2339 นางสาว  อภิญญา  จอมอุ่น 

2340 นางสาว  อภิญญา  สิงหา 

2341 นางสาว  อภิญญา  ปรีรัตน์ 

2342 นางสาว อภิญญา  ไชยมาตร 

2343 นางสาว  อภิญญา  พรรณา 

2344 นาง  อภินยา  พิมพ์สีทา 

2345 นาย  อภินันท์  เสนปัญจะ 

2346 นาย  อภิมุข  วงค์ใหญ่ 

2347 นาง   อภิรพร จันทร์ขอนแก่น 

2348 นาย   อภิรัตน์ ศุภธนาทรัพย์ 

2349 นางสาว  อภิริญา  วัฒนากูล 

2350 นางสาว   อภิวรรณ พิมเรือง 

2351 นางสาว   อภิษฎา ถวัลยวิชชจิต 

2352 นาง  อภิสรา  มณีรัตน์ W
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2353 นาย  อภิสิทธ์ิ  เดชวรรณ 

2354 นาย   อมร ตุ้ยแก้ว 

2355 นางสาว  อมรทิพย์  ปัตไทย 

2356 นาย  อมรเทพ  จันทร์เจริญ 

2357 นางสาว  อมรธิษณ์  แสนทวีสุข 

2358 นางสาว  อมรมลสิริกานต์  ฉิมพาลี 

2359 นางสาว  อมรรัตน์  ตันติวุฒินันท์ 

2360 นางสาว  อมรรัตน์  ชินะโรจน์ 

2361 นาง  อมรรัตน์  ยืนยาว 

2362 นางสาว  อมรรัตน์  หทัยเดชะดุษฎี 

2363 นาง   อมรา หูประโคน 

2364 นางสาว  อมราวดี  ทองคง 

2365 นาง  อมราวดี  สีลี 

2366 นาย   อมีน มะหมัด 

2367 นาง   อรกัญญา มะโนราช 

2368 นาง  อรชร  เดือนเด่น 

2369 นางสาว   อรญา ดนตรี 

2370 นางสาว  อรณิชา  นราวิริยะกุล 

2371 นาง  อรณี  คำรังษี 

2372 นางสาว  อรณี  ชัยเลิศดิลกกุล 

2373 นางสาว   อรทัย นามบุตร 

2374 นางสาว   อรทัย เหลืองอ่อน 

2375 นางสาว  อรทัย  เขียวคำภา 

2376 นางสาว  อรทิพา  ชินอรุณมังกร 

2377 นางสาว  อรไท  เลิศสุวรรณกิจ 

2378 นางสาว   อรนิช สุวรรณทอง 

2379 นางสาว  อรนุช  คำไฮ 

2380 นางสาว  อรนุช  ศรีภาพงษ์ 

2381 นางสาว  อรปภา  เพียรวิชา 

2382 นางสาว   อรพรรณ สุขสัจจี 

2383 นางสาว   อรพินทร์ สิทธิกรณ์ W
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2384 นางสาว  อรยา  ลาปะ 

2385 นางสาว  อรรจมาภรณ์  สมบัติโชติสิน 

2386 นาย  อรรถชัย  สมมิตร 

2387 นาย  อรรถพงษ์  สหมิตรมงคล 

2388 นาย  อรรถพล  ชาติมนตรี 

2389 นางสาว   อรวรรณ มุงวงษา 

2390 นางสาว   อรวรรณ กล่ินสวัสดิ์ 

2391 นางสาว  อรวรรณ  ไชยยงค์ 

2392 นางสาว  อรวรรณ  ล้อมจันทร์ 

2393 นางสาว  อรวรรณ  คอมสูงเนิน 

2394 นางสาว  อรวรรณ  อุพาพรรณ 

2395 นางสาว  อรวรรณ  เนาวบุตร 

2396 นางสาว   อรวรา เดชสกุลไกร 

2397 นางสาว  อรสา  พลายโถ 

2398 นางสาว   อรอนงค์ หลีเต๊ง 

2399 นางสาว   อรอนงค์ ยอดพุฒ 

2400 นางสาว อรอนงค์  ชีววุฒิพงศ์ 

2401 นางสาว  อรอนงค์  ภูวงษ์ 

2402 นางสาว   อรอุมา จันทร์ทอง 

2403 นางสาว อรัญญา  พรหมคีรี 

2404 นางสาว  อรัญญา  สีเม้า 

2405 นางสาว  อรัญญา  วงศ์วรรณา 

2406 นางสาว   อริศรา นุยงค์ภักดิ์ 

2407 นางสาว  อริศรา ฉะอ้อน 

2408 นางสาว  อริษา  ชาวโยธา 

2409 นาง  อริสรา  แสงสว่าง 

2410 นางสาว  อริสรา  ปานแก้ว 

2411 นางสาว  อริสา  หลงสวนจิต 

2412 นางสาว  อริสา  โสดา 

2413 นาง  อรุณทิพ  สุวรรณดี 

2414 นาง   อรุณโรจน์ ต่ายเพชร W
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2415 นางสาว   อรุณโรจน์ อุตสาหะ 

2416 นางสาว  อรุณศรี  ตั้งวงศ์วิวัฒนา 

2417 นางสาว   อรุณี จันทร์เกตุ 

2418 นาง  อรุณี  แสงวงค์ 

2419 นางสาว  อรุณี  มั่งมี 

2420 นางสาว   อโรชา จิตรซื่อ 

2421 นาย  อลงกต  สิงห์โต 

2422 นาย  อลงกรณ์  บุญทอง 

2423 นาง อลิศดา  ผาสุข 

2424 นางสาว  อลิศา  เวชรักษ์ 

2425 นางสาว   อลิษา สิงห์ทองลา 

2426 นางสาว   อลิสรา ประชารักษ์ 

2427 นางสาว  อลิสา  นานา 

2428 นาง  ออม  กิตติพร 

2429 นาง  อ้อมใจ  รุ่งทองใบสุรีย์ 

2430 นาย  ออมสิน  ด่านพัฒนามงคล 

2431 นางสาว   อักษรวดี ศรีสมุทร 

2432 นางสาว  อัคลีมา  แวฮามะ 

2433 นางสาว   อังคณา ปาลทิพย์ 

2434 นางสาว   อังคณา ปินตาเทพ 

2435 นาง   อังคณา แซ่โต๋ว 

2436 นางสาว   อังคณา เบ็ญมาศ 

2437 นางสาว  อังสนา  สุวรรณรัฐภูมิ 

2438 นางสาว   อัจจิมา ศรีปรัชญาอนันต์ 

2439 นางสาว   อัจฉรา ภาณุฐิติ 

2440 นาง   อัจฉรา เสาวคนธ์ 

2441 นางสาว   อัจฉรา งามดี 

2442 นางสาว  อัจฉรา  เกตแก้ว 

2443 นางสาว  อัจฉรา  อัศวะมงคล 

2444 นางสาว  อัจฉรา  ศิริรัตนากร 

2445 นางสาว  อัจฉราภรณ์  กุลโนนแดง or
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2446 นางสาว  อัจฉราภา  มูลยาพอ 

2447 นางสาว   อัจฉรีย์ สุวรรณช่ืน 

2448 นางสาว  อัจษราพร  จำนงค์ 

2449 นางสาว  อัชณา  พิมพ์สา 

2450 นางสาว  อัชรา  ปิยะวัฒนะนนท์ 

2451 นางสาว  อัญชรี  ดิษฐลักษณ์ 

2452 นาง  อัญชลิกา  หวังปัญญา 

2453 นางสาว  อัญชลี  กระจับเงิน 

2454 นาย  อัญญรินทร์  สุริยะมงคล 

2455 นาง  อัญญาณี  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

2456 นางสาว   อัณณ์ชญาณ์ คนธสิงห ์

2457 นาย  อัตทวิชญ์  เวียงหล้า 

2458 นาง  อันธิกา  สีหาบุญมาก 

2459 นางสาว  อัปสรสรวง  ชวรัฐรังสรรค์ 

2460 นางสาว   อัมพร เหมนิธิ 

2461 นางสาว   อัมพร อ่อนมี 

2462 นางสาว  อัมพวรรณ  พุ่มมณี 

2463 นางสาว  อัมพวรรณ  จิตร์กระบุญ 

2464 นางสาว  อัมพิกา  ใจคำ 

2465 นางสาว   อัมรินทร์ จันดาเวียง 

2466 นางสาว  อัมรินทร์  พิริยะไพศาล 

2467 นาง อัยยา  โสภาค 

2468 นางสาว   อัยวริญ รุ่งเรือง 

2469 นางสาว   อัสรากร กำภู ณ อยุธยา 

2470 นางสาว   อาซีเยาะ ลาเตะ 

2471 นางสาว   อาทิตยา ฝึกฝน 

2472 นางสาว   อาทิตยา บุญนาค 

2473 นาง  อาภรณ์  วงศ์วิเชียร 

2474 นาง  อาภัสรา  มาประจักษ์ 

2475 นางสาว  อาภัสรา  มหิธิธรรมธร 

2476 นางสาว   อาภาพร แสงสี or
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

2477 นางสาว  อาภาภรณ์  รัตนวิทย์ 

2478 นางสาว  อาภาภัทร  วัฒนาวงศ์ชัย 

2479 นางสาว  อารยา  เสรีวิสุทธิพงศ์ 

2480 นางสาว  อารยา  เหมริด 

2481 นางสาว   อาริตา ธิปมวล 

2482 นาง  อาริยา  ราชคฤห์ 

2483 นางสาว  อาริสรา  คำเครื่อง 

2484 นางสาว  อารีญา  บาวแดง 

2485 นางสาว  อารีนา  เดี่ยวทิพย์สุคนธ์ 

2486 นางสาว  อารีพร  กงจักร์ 

2487 นางสาว  อารีย์  ประจันสุวรรณ 

2488 นางสาว  อารียา  กูโน 

2489 นางสาว   อารีรัตน์ ดีเลิศ 

2490 นางสาว  อารีรัตน์  ณ ลำพูน 

2491 นางสาว  อารีรัตน์  แช่มช่ืน 

2492 นางสาว   อาลีวรรณ ศรีประดู่ 

2493 นางสาว   อาสิย๊ะ ชูผอม 

2494 นาย  อำพน  สังเกตชน 

2495 นาย  อำพล  พละศูนย์ 

2496 นาย  อำพล  ศุขวัฒนา 

2497 นาง   อำไพวัลย์ เทพเฉลิม 

2498 นาง   อำภา ไพบูลย์สมบัติ 

2499 นางสาว  อินทวีรัตน  คำหงษา 

2500 นาย   อินทัช นูกลึง 

2501 นางสาว  อิศราวดี  อิศรานุวัตร 

2502 นางสาว   อิสรา ชัยยะสมบูรณ์ 

2503 นางสาว  อิสรีย์  ช่ืนจิตต์เสาวคนธ์ 

2504 นางสาว  อีลฮ่ำ  แลแมแล 

2505 นางสาว   อุดมพร พันธ์ศรี 

2506 นางสาว   อุดมพร กิจทวี 

2507 นางสาว   อุทัย ขันพรม qw
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2508 นาง  อุทัยวรรณ  อ่องเจริญ 

2509 นาย   อุทิศ ทองมา 

2510 นางสาว  อุทิศ  พุ่มโพธ์ิ 

2511 นางสาว   อุทุมพร ทองวิเชียร 

2512 นาง  อุทุมพร  อ่อนอิน 

2513 นางสาว  อุนนดา  บริรักษ์ตังกุล 

2514 นางสาว  อุ่นไอธรรม  ธรรมวงศ์ 

2515 นางสาว   อุบลกาญจน์ วิทยา 

2516 นางสาว  อุบลรัตน์  สุวรรณวงศ์ 

2517 นางสาว  อุบลวรรณ  ทองเครือ 

2518 นาง   อุมาพร ชูเทพ 

2519 นางสาว  อุมาพร  นวลแก้ว 

2520 นาง  อุมาภรณ์  มาละวิชัย 

2521 นาง  อุมาลี  ธรศรี 

2522 นาย  อุรวี  ทองนอก 

2523 นางสาว   อุรารัตน์ คำมุงคุณ 

2524 นาง  อุรารัตน์  เขตบำรุง 

2525 นางสาว  อุรารัตน์  ปัญญาดี 

2526 นาง   อุราวรรณ อย่าลืมดี 

2527 นางสาว  อุไรพร  วสันต์ขจร 

2528 นางสาว   อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล 

2529 นางสาว  อุไรวรรณ  สุภาวงค์ 

2530 นาง   อุษา จันทรสาขา 

2531 นาง   อุษา บุตรฉัยยา 

2532 นางสาว  อุษา  หน่ายโคกสูง 

2533 นาย   เอกชัย ปัญญาวงค์ 

2534 นาย เอกราช  บำรุงพืชน์ 

2535 นาย  เอกราช  ราชจักร์ 

2536 นาย  เอกสิทธ์ิ  จิตธรรม 

2537 นางสาว   เอกหทัย แซ่เตีย 

2538 นางสาว  เอมปวีณ์  อรรถสิทธ์ิสิริ W
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2539 นางสาว   เอียงดาว นามวงษา 

2540 นางสาว  เอื้อการย์  อิสระณรงค์พันธ์ 

2541 นางสาว  เอื้อชัชญา  กาลสัมฤทธ์ิ 

2542 นางสาว  เอื้อมพร  ไชยโสดา 

2543 นางสาว   แอปเป้ิล หิรัญชัย 

2544 นางสาว  ไอรดา  การสมเจตน์ 

2545 นางสาว  ไอริณ  บู่น้อย 

2546 นางสาว  ไอลดา ธรรมวงค์ 

2547 นางสาว   ฮานาน แวมามะ 

2548 นางสาว  ฮายานา  กีลีมอ 

2549 นาง  ฮาลีเมาะ  สือแมง 

2550 นางสาว   ฮุซนา แวมะ 
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รายชื่อผู้ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตสาขาการกำหนดอาหาร  

ตามมาตรา 13 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหาร 

เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2563 จำนวน 27 คน ได้แก่ 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล 

1 นาง  เกศนีย์  สุภัทรชัยวงศ์ 

2 นาง  เกษราภรณ์  พงษ์เสาวคนธ์ 

3 นาย  จตุรภัทร  สินสมุทร 

4 นางสาว  ฐาปนี  ทับทิมหิน 

5 นาง   ณัฐชนก เอกสันติวงศ์ 

6 นางสาว   ณิชาภา แสนวิเศษ 

7 นางสาว  ดวงกมล  ชัยศรีหา 

8 นางสาว  ตุลาภรณ์  สาระยาม 

9 นางสาว  ทองพูล  นิลวัน 

10 นางสาว  นภมณฑ์  นิลคูหา 

11 นาง  นัฏดา  ทันประสงค์ 

12 นาง  นายิกา  เทพขุน 

13 นางสาว   นิสากร อินผ่อง 

14 นางสาว  บุษบา  พิมศร 

15 นาง  ภรณ์ทิพย์  จันโทวาท 

16 นางสาว ภิญญดา มานะวัชรเดช 

17 นาง  มยุรี  แดงสุวรรณ์ 

18 นางสาว   รสสุคนธ์ โชติพรม 

19 นาง  ราตรี  บุญพิทักษ ์

20 นาง  รุ่งเรือง  คลองบางลอ 

21 นางสาว  วิภาพร  อำไพพทิักษ์วงศ ์

22 นางสาว  ศุทธมน  คลังทอง 

23 นาย สรศักดิ์  ศิริสุนทร 

24 นางสาว  สุพรรณิกา  ไชยวรรณ ์

25 นาง   สุภา เกียรติก้องแก้ว 

26 นาง  อรวรรณ  บุญอารีย์ 

27 นางสาว   อาทิตา บุญยรัตน์ 

 
or


