
เลขที่ เลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเหตุ

1 น.ส. กชกร ค ำบัวขวำ 1-1601-00617-91-1
2 น.ส. กมลพัชร อุวรำกุล 1-4015-00224-62-1
3 น.ส. กรรณิกำร์ วงศรี 1-4406-01301-41-7
4 น.ส. กำญจนำ พรหมชำติ 1-3203-00193-14-4
5 น.ส. กำญจนำ โสดำจันทร์ 1-3705-00022-11-4
6 น.ส. กิตติมำ ประจญกล้ำ 1-3699-00487-13-9
7 นำย คธำวุฒิ นนฤำชำ 1-4499-00480-59-1
8 น.ส. จันทมณี มั่งจิ๋ว 1-6401-00256-73-5
9 น.ส. จันทิมำ แสนป้อง 1-1703-00039-46-5
10 น.ส. จีรำภรณ์ รังวิเศษ 1-4412-00002-95-9
11 น.ส. จุฑำทิพย์ สระศรี 1-3198-00251-01-0
12 น.ส. จุฑำมำศ พ่วงศรีรักษำ 1-1599-00261-68-0
13 น.ส. จุฑำวดี วิชัด 1-4599-00653-64-0
14 น.ส. เจนจิรำ ขำนน  ำค ำ 1-4511-00228-40-8
15 นำย เจษฎำ สนุกพันธ์ 1-1043-00201-68-1
16 น.ส. ชฎำภำ ปลื มใจ 1-3098-01370-71-3
17 น.ส. ชมพูนุท จันประทัด 1-4603-00214-79-5
18 น.ส. ชยำพร ภำระพันธ์ 1-4599-00630-54-2
19 น.ส. ชลดำ ผลสมหวัง 1-3501-00522-07-1
20 น.ส. ชลธิชำ แสนสิน 1-4099-01854-53-3
21 น.ส. ชลธิดำ สวัสดิผล 1-4408-01308-11-3
22 น.ส. ฐำนิกำ ปะโคทัง 1-3109-00166-59-8
23 น.ส. เฑียรวรรณ โพธิแ์สร์ 1-1706-01197-68-0
24 น.ส. ดรุณี ค ำภำ 1-3704-00020-33-1
25 น.ส. ดวงนฤมล มะลิลำ 1-4408-00268-45-2
26 นำย ธิติวุฒิ ค ำมูล 1-4009-00286-44-4
27 น.ส. นพวรรณ สิมมำ 1-3501-00527-92-8
28 น.ส. นรีกำนต์ นีละพันธ์ 1-4599-00799-94-6
29 น.ส. นำริน แก้วส ำโรง 1-4408-00275-60-2
30 น.ส. นิภำพร พลอินทร์ 1-4009-00285-87-1
31 น.ส. เบ็ญจลักษณ์ บุญทัน 1-4499-00540-53-5
32 น.ส. ปฏิญญำ เมืองจันทร์ 1-1002-01137-79-5
33 น.ส. ประนิดำ ไชยนำ 1-1007-02477-94-7
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34 น.ส. ปวันรัตน์ ลำยทอง 1-1018-01056-58-4
35 น.ส. ปวีณำ ปำนหมึก 1-3605-01293-74-0
36 น.ส. ปัณฑิตำ ประคองกลำง 1-3308-00306-77-1
37 น.ส. ปัทมำวรรณ นำมศรี 1-1002-01474-01-5
38 น.ส. ปำนขวัญ นำมสองชั น 1-4599-00733-61-9
39 น.ส. ปิยะธิดำ ประเสริฐสังข์ 1-4717-00022-12-6
40 น.ส. ผกำมำส โสมเสำร์ 1-7299-00505-00-1
41 น.ส. พันธิวำ ค ำเมืองน้อย 1-3699-00522-57-1
42 น.ส. พิมพ์วิภำ ม่วงทอง 1-1102-01216-22-9
43 น.ส. เพชรรัตน์ วันนิต 1-4499-00406-55-3
44 น.ส. เฟือ่งกมล แสนนำใต้ 1-3411-00346-14-2
45 น.ส. ภัทรดำ ปุรำชะกำ 1-4408-00272-74-3
46 น.ส. มนภรณ์ เสำวเนียม 1-1018-00964-31-2
47 น.ส. มีนำ แสวงสุข 1-3299-00804-65-7
48 น.ส. เมย์ กำรรัตน์ 1-1008-01302-13-4
49 น.ส. ยลรดี ยะที 1-7003-00078-58-9
50 น.ส. รัชนีวรรณ เขียวดี 1-5503-00039-64-0
51 น.ส. รัตนมน เครือเสน 1-3310-00313-66-8
52 น.ส. รัตนำ หัสโก 1-3999-00085-83-9
53 น.ส. รุ่งอรุณ พินิจมนตรี 1-4009-00290-65-4
54 น.ส. ลัดดำวัลย์ ปินะกำสำ 1-4411-00030-23-3
55 น.ส. วธิดำ ชมภู 1-4316-00008-48-2
56 น.ส. วรรณพร ฤทธิค์ ำรพ 1-1040-00032-79-5
57 น.ส. วรรณำ แสนศรี 1-4599-00629-81-1
58 น.ส. วรรณิศำ หอมจันดี 1-4009-00293-14-9
59 น.ส. วรัญญำ ออทอง 1-3706-00045-55-8
60 น.ส. วรำงคณำ พลพิทักษ์ 1-4499-00535-55-8
61 น.ส. วลัยพรรณ สุขแสง 1-4408-00250-23-5
62 น.ส. วำธิตำ ชนะมำร 1-4409-00204-85-5
63 น.ส. วิลำวรรณ ค ำขำว 1-3399-00612-72-3
64 น.ส. วิลำวัลย์ ทองมี 1-3202-00177-88-1
65 น.ส. วิไลวรรณ ทุง่จันทร์ 1-4406-01298-20-3
66 น.ส. ศศิธร กล่ินค้ำงพลู 1-3009-01205-45-7
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67 น.ส. ศศิวิมล เหล็กงำม 1-3499-01007-37-8
68 น.ส. ศิรินภรณ์ ชัยสำร 1-4606-00163-35-5
69 น.ส. ศิริลักษณ์ กีรติพงศ์ 1-4599-00675-91-1
70 น.ส. สุขฤทัย ทองโท 1-3799-00107-69-7
71 น.ส. สุชำดำ เก็งรัมย์ 1-5505-00179-83-6
72 น.ส. สุฑำรัตน์ หนวดหอม 1-2501-00437-21-1
73 น.ส. สุดำภรณ์ แสงทอง 1-3705-00021-04-5
74 น.ส. สุดำรัตน์ ทองค ำ 1-4306-01255-61-0
75 น.ส. สุดำรัตน์ สุดสะอำด 1-6399-00314-14-2
76 น.ส. สุธิดำ สงศิริ 1-4407-00151-39-1
77 น.ส. สุนันทำ ปิยะตุ้ย 1-5506-00103-14-9
78 น.ส. สุนิสำ ทองเงิน 1-3203-00271-09-9
79 น.ส. สุปรำณี มำศงำมเมือง 1-3109-00163-20-3
80 น.ส. สุรีย์พร บุตรศำสตร์ 1-7306-01191-06-6
81 น.ส. แสงรวี แก้วมณีวงษ์ 1-1007-02878-73-9
82 น.ส. หฤทัย สมน้อย 2-3605-01030-31-3
83 น.ส. อมรรัตน์ สุนนทรำช 1-4408-00277-42-7
84 น.ส. อรนลิน ยิวคิม 1-1007-02811-02-2
85 น.ส. อรวรรณ พรมนำม 1-4111-01355-94-2
86 น.ส. อรอุมำ สุพรม 1-3497-00245-14-0
87 น.ส. อริสำ วิธีพล 1-1042-00164-39-3
88 น.ส. อัญชลีพร ปิยะไพร 1-3299-00800-24-4
89 น.ส. อัญมณี สีเขียว 1-1037-02815-14-4 สมัครทีหลัง เนื่องจำกรอฟังผลจำกทีอ่ื่นอยู่ 
90 น.ส. อำรียำ มุติมรรคำ 1-4410-00089-90-2
91 น.ส. อำรียำ สดใส 1-3111-00279-83-6
92 น.ส. อินทิรำ วำรุลังก์ 1-3299-00802-42-5

93 น.ส. วรรษวรรณ อภัยสม 1-3317-00060-61-4 จบมำแล้ว1ปี (จบปี 2561)


