
ล ำดับ แถว หลักสูตร

1 A1 นำงสำว กนกกำญจน์ วรจิต ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

2 A2 นำงสำว กิตติยำกร ด้วงทอง ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

3 A3 นำย กิติศักด์ิ  ภักด์ิใส ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

4 A4 นำง จันทร์เพ็ญ    สำรวัน ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

5 A5 นำย จิระศักด์ิ สิมัด ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

6 A6 นำง จิรำภรณ์  บุตะเขียว ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

7 A7 นำงสำว ชฎำปิติกำญจน์  อ่อนสุด ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

8 A8 นำง  ชัญญำ ยำรังษี ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

9 A9 นำย ช ำนำญ  บุรมย์ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

10 A10 นำย ชิตณรงค์ แสนหูม ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

11 A11 นำงสำว ชิรีญำ  จันทบุตร ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

12 A12 นำง ชุตินันท์ ก้อนทอง ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

13 A13 นำงสำว ญำนิกำ วรรณพัฒน์ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

14 A14 นำงสำว ณภัทร วงษ์ค ำชัย ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

15 A15 นำงสำว ณัฏฐ์นรี พันแสน ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

16 A16 นำงสำว ณัฐกำนต์    ปริปุรณะ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

17 A17 นำง ณัฐริณีย์ สำระพัฒน์ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

18 A18 นำงสำว ดวงแก้วนวรัตน์ สมหมำย ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

19 A19 นำงสำว ทรงลักษณ์  ทองปน ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

20 A20 นำย ทองแดง แสวงบุญ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

21 A21 นำงสำว ทิพยำภำ บุญวงศ์ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ
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ช่ือ - นำมสกุล
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22 A22 นำงสำว เทพธิดำ แสงหิน ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

23 A23 นำย ธนชัย อุ่นอ้วน ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

24 A24 นำย ธนภัทร  พรมสุวงค์ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

25 A25 นำงสำว ธิดำรัตน์ วิลำมำศ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

26 A26 นำงสำว บุญเล่ือน  สำยสินธ์ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

27 A27 ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงเบญจมำศ สุจันทำ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

28 A28 นำงสำว ปภำดำ วงศ์น้อย ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

29 A29 นำงสำว ปรวิศำ ประชุมชัย ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

30 A30 นำย ประคอง บำทสุวรรณ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

31 A31 นำงสำว ปรียำกร ศิริชัย ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

32 A32 นำงสำว ปุนำลินท์ สิงห์ค ำ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

33 A33 นำย ปุรุเมธ ทำสุรินทร์ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

34 A34 นำย พัฒนพงษ์  พงษ์จันโอ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

35 B1 นำงสำว พิจิตรำ ประสำนศรี ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

36 B2 นำงสำว พิชญำ สุระพิน ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

37 B3 นำงสำว พิชำพร คล้ำยพยัฆ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

38 B4 นำย ภำคภูมิ เผ่ำเจริญ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

39 B5 นำงสำว มลฤดี สิทธิพร ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

40 B6 นำง มลิณีย์ ใจแก้ว ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

41 B7 นำงสำว มำลัย พวงพิลำ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

42 B8 นำย ยุรทิต หินกอง ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

43 B9 นำงสำว รุ่งฤดี ค ำปัน ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

44 B10 พันโท เรวัต  วำมะลุน ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

45 B11 นำงสำว วนัทปรียำ ฉลูศรี ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

46 B12 ว่ำท่ีร้อยตรี วรเชษฐ์ แถวนำชุม ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ
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47 B13 นำงสำว วิจิตรำ โทแก้ว ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

48 B14 นำย วิทวัส ขันทอง ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

49 B15 นำงสำว ศิริวรวรรณ จันทะมำตร ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

50 B16 นำย ศิริวัฒน์ เมฆมล ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

51 B17 นำงสำว สิริกัลยำ  บุญทนแสนทวีสุข ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

52 B18 นำย สิริชัย ศรีชัย ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

53 B19 นำงสำว สิรินำฎ แก่นดี ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

54 B20 นำงสำว สุกัญญำ นำมมงคล ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

55 B21 นำงสำว สุชำวดี เผ่ำผม ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

56 B22 นำงสำว สุธำรัตน์    ค ำล้ำน ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

57 B23 นำงสำว สุพรรณำ บุญยัง ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

58 B24 นำงสำว สุพัตรำ นำมศรี ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

59 B25 นำงสำว สุพัตรำ  ตุละพิภำค ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

60 B26 นำงสำว สุภำวดี    เข็มเงิน ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

61 B27 นำงสำว สุมำลี สมใจ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

62 B28 นำย สุรเดช นำมแก้ว ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

63 B29 นำงสำว อนุจรี สีวะสำ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

64 B30 นำย อนุวัฒน์ ชัยพงษ์ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

65 B31 นำย อภิชำติ ค ำหำญ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

66 B32 นำย อภิสิทธ์ิ จันเก ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

67 B33 นำงสำว อรนุช ลออพันธ์สกุล ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

68 B34 นำงสำว อรปรียำ ทำดำวงษำ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

69 B35 นำงสำว อรวรรณ  อ่ิมนำง ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

70 B36 นำงสำว อัยรัชดำ แก้วโสภำ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

71 B37 นำงสำว อำทิตญำ ทิมำ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ
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72 B38 นำงสำว อำทิตยำ สินพร ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

73 C1 นำย อุเทน วรชินำ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุบลฯ

74 C2 นำงสำว กฤชกร ไพค ำนำม ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

75 C3 นำย ไกรวุฒิ เมฆใส ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

76 C4 นำงสำว จันทร์จิรำ โชติพิบูลย์ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

77 C5 นำงสำว จำรุภำ รติพรเลิศ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

78 C6 นำง จินตนำ ดีนำง ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

79 C7 นำงสำว จุฑำทิพย์ วำรีย์ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

80 C8 นำงสำว จุฑำรัตน์ แก้วมำก ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

81 C9 นำง ฉัตรติยำ เอกตำแสง ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

82 C10 นำย ชัยสิทธิพงศ์ จันดำวัลย์ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

83 C11 นำงสำว โชครัศม์ิ หำธร ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

84 C12 นำย ณัฐพงศ์ ตระกำร ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

85 C13 นำงสำว ดวงเดือนเพ็ญ สันทำ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

86 C14 นำย ดำวประกำย กุลวงค์ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

87 C15 นำย เดชำ สมคะเณย์ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

88 C16 นำงสำว ต๋อม แก้วกันหำ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

89 C17 นำย ธนวัฒน์ วงศ์ศรีรักษำ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

90 C18 นำย ธนำวุฒิ กองสุวรรณ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

91 C19 นำงสำว ธัญลักษณ์ เปียงงำม ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

92 C20 นำย ธำดำ ภูพวก ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

93 C21 นำย ธีระศักด์ิ ศรีปัญญำ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

94 C22 นำงสำว นลินี ศรีจันทร์ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

95 C23 นำย นำด มุลทำกุล ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

96 C24 นำงสำว นำตยำ ศรีวงกำง ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร
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97 C25 นำย นิพล เกษมสุข ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

98 C26 นำงสำว นิภำพร น้อยปลำ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

99 C27 นำย ประกฤษฎ์ิ พิลำคง ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

100 C28 นำงสำว ประภำพร บุญหำญ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

101 C29 นำงสำว ปรียำนุช รำชแผ้ว ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

102 C30 นำย ปัญจพล ไพรหลวง ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

103 C31 นำย ปิยณัฐ ท่ังจันทร์แดง ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

104 C32 นำย ปิยะวัฒน์ พรมลี ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

105 C33 นำย พงศธร ภูมิเพ็ง ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

106 C34 นำย พชร ภูเกตุ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

107 C35 นำย พนม พินิจเจริญ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

108 C36 นำงสำว พนิดำ หม่ืนศรี ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

109 C37 นำงสำว พรศิริ ฤทธ์ิมหำ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

110 C38 นำงสำว พิมพ์นภำ นำมประเสริฐ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

111 D1 นำงสำว พีรพร ฟุ้งเฟ่ือง ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

112 D2 นำงสำว ภัทธิรำ สว่ำงโคกกรวด ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

113 D3 นำย มนัส แก่นนอก ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

114 D4 นำง เยำวลักษณ์ สุวรรณดวง ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

115 D5 นำง วรรณธยำ เหล่ำตระกูล ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

116 D6 นำงสำว วีรนิตย์ สิทธิรำช ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

117 D7 นำย ศุภณัฐ รัตนปกรณ์ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

118 D8 นำง สกำวเดือน นันทะชัย ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

119 D9 นำงสำว สุพรรษำ ถ่อเงิน ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

120 D10 นำย สุภมิตร กุลวงค์ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

121 D11 นำงสำว เสำวนีย์ บรรพต ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร
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122 D12 นำงสำว อรุณรัตน์ เนืองแก้ว ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

123 D13 นำย อัศรำวุธ หำญธงชัย ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

124 D14 นำย อำคม ยุพำนิชย์ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

125 D15 นำย อำรักษ์ โยธะกำรี ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

126 D16 นำงสำว เอวิภำ ปรำบพำลทัพพ์ ศษ.ม. (บริหำรกำรศึกษำ)อุดร

127 D17 นำงสำว กนกภัณฑ์ โสภำกันต์ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

128 D18 นำงสำว กรชนก ค ำจันทร์ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

129 D19 นำงสำว กฤติกำญ  บุดดีเสำร์ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

130 D20 นำงสำว กันตำ ศรัทธำพันธ์ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

131 D21 นำงสำว เกษรำภรณ์ ใจม่ัน ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

132 D22 นำย คมสัน บุญธรรม ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

133 D23 นำงสำว จรรย์ธศิริ ภำงำม ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

134 D24 นำงสำว จรัสศรี สัตนำโค ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

135 D25 นำย จักรกฤษณ์ สมเทพ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

136 D26 นำงสำว จันจิรำ  หม้อแก้ว ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

137 D27 นำงสำว จันทร์เพ็ญ นันทะบุตร ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

138 D28 นำงสำว จำรุพรรณ พิมพำนิช ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

139 D29 นำงสำว จิรำรัตน์ กีฬำ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

140 D30 นำงสำว เจือจุล ศรีภูเงิน ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

141 D31 นำงสำว ชญำภำ ศิริลำภ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

142 D32 นำงสำว ชนิดำภำ ยำประกัลป์ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

143 D33 นำงสำว ชลิดำ กัลยำรัตน์ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

144 D34 นำง ชุติกำญจน์  แสนหูม ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

145 D35 นำงสำว ณฐมน แก้วก ำไร ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

146 D36 นำย ณัฐกิตฑิตินันท์    ม่ังมี ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)
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147 D37 นำงสำว ณัฐพร    ภำผล ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

148 D38 นำงสำว ดนิตำ ปัสสำ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

149 E1 นำย ถนอม สิงห์ซอม ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

150 E2 นำงสำว ทิวำรัตน์ พลครำม ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

151 E3 นำงสำว ธนัญชนก  ไชยภักด์ิ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

152 E4 นำงสำว นงนุช ปำนสนำม ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

153 E5 นำงสำว นริศำ ศรีว่องสวัสด์ิ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

154 E6 นำงสำว นรีกำนต์    ทองอุ่น ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

155 E7 นำงสำว นัชชำ สุขศรี ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

156 E8 นำงสำว นันทิกำนต์  สุพิชญ์ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

157 E9 นำงสำว นิภำพร ทองสะอำด ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

158 E10 นำงสำว นิษฐำ ใจนวน ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

159 E11 นำย ประภำน  โคตรพัฒน์ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

160 E12 นำงสำว ประภำสิริพัชร เวชสำร ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

161 E13 นำงสำว ปรียำนุช ช่ืนสด ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

162 E14 นำงสำว ป่ินสุดำ ปรำยกระโทก ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

163 E15 นำงสำว ปิยธิดำ กัลปดี ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

164 E16 นำย ปุถุชน มีชัย ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

165 E17 นำงสำว พรชนก ช่ืนตำ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

166 E18 นำงสำว พิมพ์พิไล วะนำ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

167 E19 นำย พีรพล สิงคิบุตร ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

168 E20 นำงสำว ภัณฑิลำ  วงศำสนธ์ิ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

169 E21 นำงสำว ภัทรียำ  ค ำโกน ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

170 E22 นำงสำว มรรคพร ทองดอนดู่ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

171 E23 นำง มลทยำ ศรีวำนิช ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)
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172 E24 นำงสำว มลฤดี รัตนกุล ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

173 E25 นำงสำว รวีวรรณ อุทำนุเครำะห์ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

174 E26 นำง รุ่งฤทัย คงศรีลำ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

175 E27 นำงสำว ละอองดี สีหันต์ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

176 E28 นำงสำว วรรณิภำ สีดำโคตร ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

177 E29 นำงสำว วรัลชญำน์ หิรัณย์ทวีภัทร ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

178 E30 นำงสำว วรำชินี สัทธำนุ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

179 E31 นำงสำว วสุมดี บุปผำวัลย์ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

180 E32 นำงสำว วัชรำภรณ์  จันเขียว ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

181 E33 นำงสำว วัชรี โชคชัย ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

182 E34 นำงสำว วิชญำพร วงศ์เพม ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

183 E35 นำงสำว วีรยำ โนนจันทร์ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

184 E36 นำงสำว วีระนุช  โสภำที ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

185 E37 นำย วีระยุทธ    ภูครองทอง ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

186 E38 นำย วุฒิชัย พรมวงค์ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

187 E39 นำงสำว ศนิตำ อำร์จอสนีย์ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

188 E40 นำย ศักรินทร์ หวังปรุงกลำง ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

189 E41 นำงสำว ศิรดำ วงศ์เมืองจันทร์ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

190 E42 นำงสำว ศิรภัสสร ด ำเนิน ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

191 E43 นำงสำว ศิรินภำ รูปแก้ว ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

192 E44 นำย ศุภวัฒน์ ธรรมวงค์ศรี ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

193 F1 นำย สกล โกมลศรี ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

194 F2 นำงสำว สุกัญญำ  เทือกโสดำ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

195 F3 นำงสำว สุทธิดำ  แก้วกัญญำ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

196 F4 นำงสำว สุทธ์ิปรำรถนำ  สิมมำ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)
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197 F5 นำงสำว สุปรำณี นวลผ่อง ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

198 F6 นำงสำว สุพรรณี แซ่เซ็ก ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

199 F7 นำงสำว สุพิชชำ  บุตรสิงห์ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

200 F8 นำงสำว สุริตำ ทองขำว ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

201 F9 นำงสำว สุรีรัตน์ ศิริโส ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

202 F10 นำย อธิพงศ์ ตลอดพงษ์ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

203 F11 นำย อรรถกำนท์ บัวศรียอด ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

204 F12 นำงสำว อรุณศรี ไชโย ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

205 F13 นำย อลงกรณ์ เค่ียนบุ้น ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

206 F14 ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงอัญชิษฐำ ครองยุติ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

207 F15 นำงสำว อัญญำภรณ์ ไชยโย ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

208 F16 นำย อ ำพล โช่พิมำย ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

209 F17 นำงสำว อุไร เปรมทำ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

210 F18 นำงสำว อุบลวัลย์ สุนันทำ ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

211 F19 นำงสำว อุมำพร มูลศรี ศษ.ม. (หลักสูตรและกำรสอน)

212 F20 นำงสำว กนกกำญจน์    ชุมภูชนะภัย ศษ.ม.(กำรศึกษำปฐมวัย)

213 F21 ว่ำท่ีร้อยตรี ก้องเกียรติ รัตนะโสภำ ศษ.ม.(กำรศึกษำปฐมวัย)

214 F22 นำงสำว กัญญำณัฐ กำลจักร ศษ.ม.(กำรศึกษำปฐมวัย)

215 F23 นำงสำว กัญญำภัค รัตนะโสภำ ศษ.ม.(กำรศึกษำปฐมวัย)

216 F24 นำง กุลนันทร์ ปรีดำ ศษ.ม.(กำรศึกษำปฐมวัย)

217 F25 นำงสำว จิรำลักษณ์ กำฬเนตร ศษ.ม.(กำรศึกษำปฐมวัย)

218 F26 นำงสำว จุไรรัตน์ เวฬุวะนำธร ศษ.ม.(กำรศึกษำปฐมวัย)

219 F27 นำงสำว จุฑำมำศ แก้วธรรมำ ศษ.ม.(กำรศึกษำปฐมวัย)

220 F28 นำย ทรงพล จันทร์แดง ศษ.ม.(กำรศึกษำปฐมวัย)

221 F29 นำงสำว เบญจธนิษฐำพร วงศ์ค ำ ศษ.ม.(กำรศึกษำปฐมวัย)
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222 F30 ว่ำท่ีร้อยตรีหญิง ปภัสสร ทองทับ ศษ.ม.(กำรศึกษำปฐมวัย)

223 F31 นำงสำว พัชรีภรณ์ ธิโกศรี ศษ.ม.(กำรศึกษำปฐมวัย)

224 F32 นำย พิชำญ ณ พัทลุง ศษ.ม.(กำรศึกษำปฐมวัย)

225 F33 นำง รัตนำ จันทร์แดง ศษ.ม.(กำรศึกษำปฐมวัย)

226 F34 นำงสำว วรำภรณ์ สุทธิวงศ์ ศษ.ม.(กำรศึกษำปฐมวัย)

227 F35 นำงสำว ศิริพร ขันค ำ ศษ.ม.(กำรศึกษำปฐมวัย)

228 F36 นำงสำว สมฤทัย ก ำจัดภัย ศษ.ม.(กำรศึกษำปฐมวัย)

229 F37 นำงสำว สุพัตรำ แสนหยุด ศษ.ม.(กำรศึกษำปฐมวัย)

230 F38 นำงสำว อัมรินทร์ แผ่นหิน ศษ.ม.(กำรศึกษำปฐมวัย)

231 F39 นำย ตรีเพชร แสนทวีสุข นิติศำสตรบัณฑิต

232 F40 นำย ปรเชษฐ์ สมสอน นิติศำสตรบัณฑิต

233 F41 นำย ประสำน วงศ์ค ำจันทร์ นิติศำสตรบัณฑิต

234 F42 นำงสำว พรรณผกำ เสสแสงศรี นิติศำสตรบัณฑิต

235 F43 นำย พันธ์ศักด์ิ หนองม่วง นิติศำสตรบัณฑิต

236 F44 นำงสำว วรำรักษ์ เจริญท้ำว นิติศำสตรบัณฑิต

237 G1 นำย สนิท มะลัยสิทธ์ิ นิติศำสตรบัณฑิต

238 G2 นำงสำว จุฬำรักษ์ กุลภูเขียว บัญชีบัณฑิต

239 G3 นำย นพรัตน์   สวัสด์ิเอ้ือ บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

240 G4 นำย   บริวัฒน์ ดวงประทุม บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

241 G5 นำงสำว  พรรณี นำเมืองรักษ์ บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

242 G6 นำงสำว ยุพำ  ขันเงิน บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

243 G7 นำงสำว ยุวดี  ทะมำลำ บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

244 G8 นำงสำว ศรันญำ  สิมมำ บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

245 G9 นำย กิตติโรจน์ พิมพ์ตรำ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ำ)

246 G10 นำย ชุติพงศ์ วงศ์ขอนแก่น วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ำ)
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247 G11 นำย ณัฐดนัย ศรบุญทอง วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ำ)

248 G12 นำย ทนงศักด์ิ  ห้วยจันทร์ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ำ)

249 G13 นำงสำว ธนะธรำ ไชยโคตร วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ำ)

250 G14 นำย พีรวิชญ์ สิทธิชัย วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ำ)

251 G15 นำย เพชรไพฑูรย์ วันนำ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ำ)

252 G16 นำย ภรต แสงจันทร์ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ำ)

253 G17 นำย มณเฑียร ผ่องแผ้ว วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ำ)

254 G18 นำย รณชัย สมศรี วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ำ)

255 G19 นำย วสันต์ แซ่เอียว วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ำ)

256 G20 นำย วัฏจักร ชมภูเวียง วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ำ)

257 G21 นำย สัญชัย พงศ์ธนำกุล วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ำ)

258 G22 นำย สำรสิน นิลมำลี วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ำ)

259 G23 นำย อนุชิต กุลสิงห์ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ำ)

260 G24 นำย อัคคพล หำญสำยพำ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ำ)

261 G25 นำย อัครจิตต์ ไชยศรี วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ำ)

262 G26 นำงสำว กฤตพร บุระขันธ์ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย) (เกียรตินิยม 1)

263 G27 นำงสำว ทัศนวรรณ  ประสำนพิมพ์ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย) (เกียรตินิยม 1)

264 G28 นำงสำว ปภำวิชญำ จันทร์มะณี ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย) (เกียรตินิยม 1)

265 G29 นำงสำว พิชชำพร  ข้ำงน้อย ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย) (เกียรตินิยม 1)

266 G30 นำงสำว หัทยำ  อรรคธรรม ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย) (เกียรตินิยม 1)

267 G31 นำงสำว กมลลักษณ์ ศรีหำโคตร ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย) (เกียรตินิยม 2)

268 G32 นำงสำว นวรัตน์ โจมค ำ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย) (เกียรตินิยม 2)

269 G33 สิบเอกหญิง พัชรินทร์ กงแก้ว ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย) (เกียรตินิยม 2)

270 G34 นำงสำว มุกดำพร พันธ์วิลัย ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย) (เกียรตินิยม 2)

271 G35 นำงสำว วรำภรณ์  ประเสริฐสิน ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย) (เกียรตินิยม 2)
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272 G36 นำงสำว วิกำนดำ ขุนพรม ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย) (เกียรตินิยม 2)

273 G37 นำงสำว อรอนงค์ พลลำ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย) (เกียรตินิยม 2)

274 G38 สิบเอก กชนุช วำมนตรี ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

275 G39 นำงสำว กชภรณ์ ธรรมทำทอง ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

276 G40 นำง กรรณิกำ มณีกำนนท์ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

277 G41 นำงสำว กรรณิกำร์ คณำดำ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

278 G42 นำงสำว กฤติพร ผุดผ่อง ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

279 G43 นำงสำว กอบแก้ว ภูมิโคก ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

280 G44 นำงสำว กัณฐิมำ ภำวงค์ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

281 G45 นำงสำว กัลยรัตน์ ศรีกงพำน ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

282 G46 นำงสำว กัลยำ สีสำสีมำ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

283 G47 นำงสำว กำญจนำ แหวนเพ็ชร ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

284 G48 นำง กำญจนำ แก้วก่อง ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

285 G49 นำงสำว กำนดำภร เรืองฤำหำร ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

286 G50 นำงสำว เข็มพร ค ำพล ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

287 G51 นำง จันทร์เพ็ญ จันครำ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

288 H1 นำงสำว จินตนำ โคตรเพ็ชร์ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

289 H2 นำงสำว จุฑำมำศ ลำภลึก ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

290 H3 นำงสำว จุฑำมำศ บุดสีนนท์ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

291 H4 นำงสำว จุรำวรรณ กัลยำรัตน์ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

292 H5 นำงสำว ฉันทนำ ไชยเมืองพล ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

293 H6 นำงสำว ชฎำภรณ์ บุญเต็ม ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

294 H7 นำงสำว ชณัฐฑิชำ อุทธำ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

295 H8 นำงสำว ชนิดำภำ แสงสรวย ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

296 H9 นำงสำว ชลธิชำ รักษ์ศิลป์ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)
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297 H10 นำงสำว ชลธิชำ แก่นสำร์ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

298 H11 นำงสำว ชลิตำ ฦำหำร ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

299 H12 นำย ชัยบวร โสภำรัตน์ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

300 H13 นำง ชุติกำญจน์ โภคำพำนิชย์ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

301 H14 นำงสำว โชติมณี มำนะดี ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

302 H15 นำงสำว โชติรส สำยป้อง ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

303 H16 นำง ณัฐกฤตำ ฉลำดล้ ำ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

304 H17 นำงสำว ณัฐพร พวงพันธ์ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

305 H18 นำงสำว ดำวใจ ใจทัศน์ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

306 H19 นำงสำว ทัดชำ คุณพำที ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

307 H20 นำงสำว ทิพย์สุคนธ์ ศิลำรักษ์ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

308 H21 นำงสำว ธิดำแก้ว สุรวิทย์ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

309 H22 นำงสำว ธีรำพรรณ ธำตุมี ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

310 H23 นำงสำว นภำพร วิเศษดี ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

311 H24 นำงสำว นฤมล สีสัน ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

312 H25 นำงสำว นลัทพร ชมำวัฒน์ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

313 H26 นำงสำว นวลศรี ทุมมำ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

314 H27 นำงสำว นัทวีพร สมบูรณ์ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

315 H28 นำง นำรีพร สีทวนฐำน ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

316 H29 นำงสำว นิชรำวัลย์ ศักดำกุล ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

317 H30 นำงสำว นิภำ แก้วกันหำ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

318 H31 นำงสำว นิภำพร ขนันทอง ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

319 H32 นำง นิภำภรณ์ พำอยู่สุข ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

320 H33 นำงสำว นิภำภรณ์ จันสด ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

321 H34 นำงสำว นุสรำ งำคะเชนท์ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)
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322 H35 นำงสำว ปณิดำ ม่ังมูล ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

323 H36 นำง ประภำพร นำคสิงห์ทอง ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

324 H37 นำย ปรีชำ ศำลำงำม ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

325 H38 นำงสำว ปวีณำ บุระวงค์ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

326 H39 นำง ปิยนุช จ ำปี ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

327 H40 นำงสำว ปิยะนุช สุระโคตร ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

328 H41 นำงสำว เปรมใจ ผ่ำนชมภู ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

329 H42 นำงสำว พรทิพำ อุตโรกุล ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

330 H43 นำง พรพนำ ริดพู ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

331 H44 นำงสำว พวงผกำ วงศ์สำมำรถ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

332 H45 นำงสำว พัชรินทร์ ยืนนำน ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

333 H46 นำงสำว พัชรี โกกำพันธ์ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

334 H47 นำงสำว พัชรี นำมมนตรี ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

335 H48 นำง พันธ์ทวี เกษโสภำ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

336 H49 นำงสำว พิชญำ เจนถูกใจ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

337 H50 นำงสำว พิชญำณินทร์ พิเดช ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

338 H51 นำงสำว พิมพร เชียงบำล ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

339 I1 นำงสำว พิมพ์ระพัช สิมำทอง ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

340 I2 นำงสำว พิมพิลำลักษณ์ เศรษฐภักดี ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

341 I3 นำงสำว พิลำวรรณ  พูนด้วง ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

342 I4 นำง พิสมัย โมฬีชำติ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

343 I5 นำงสำว เพชรลี  พลอำมำต ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

344 I6 นำงสำว ไพริน เจริญวงค์ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

345 I7 นำงสำว ภัทรำพร เก่งวิชำ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

346 I8 นำงสำว ภัทรำพร เสริฐสูงเนิน ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)
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347 I9 นำงสำว ภำวิณี ศรีสุข ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

348 I10 นำงสำว มณีวรรณ นันทะบรรณ์ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

349 I11 นำงสำว มะระยู เหล่ำภู ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

350 I12 นำงสำว มำนิตำ ท่ำน้ ำเท่ียง ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

351 I13 นำงสำว มินตรำ อ่อนค ำ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

352 I14 นำงสำว เยำวธิดำ ผิวงำม ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

353 I15 นำงสำว รุ่งนภำ หัตถำวงษ์ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

354 I16 นำงสำว ลลิตำ วงษ์ศรีทำ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

355 I17 นำง ลินดำ ฐำนสินเพ่ิม ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

356 I18 นำงสำว เลนิกำ วงษ์พิทักษ์ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

357 I19 นำงสำว วลิดำ พิมพ์ษร ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

358 I20 นำงสำว วำรุณี ยอมพันธ์ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

359 I21 นำง วิชุนันท์ วิเศษค ำใส ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

360 I22 นำงสำว วิภำพร  สุ่มมำตย์ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

361 I23 นำงสำว วิไลภรณ์ ค ำภำสุข ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

362 I24 นำงสำว วิไลวรรณ เสำะแสวง ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

363 I25 นำงสำว ศริญญำ แสงสว่ำง ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

364 I26 นำงสำว ศรุดำธนันท์ สุวรรณมุข ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

365 I27 นำงสำว ศศิธร เท่ียงธรรม ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

366 I28 นำงสำว ศิริพร เฮืองศรี ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

367 I29 นำงสำว ศิริมำศ ไชยผำ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

368 I30 นำงสำว ศุภมำศ สีสุวะ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

369 I31 นำงสำว ศุภัชญำ ประสงค์ค ำ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

370 I32 นำงสำว สณัชชำ พูลเพ่ิม ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

371 I33 นำงสำว สุจิตรำ  อยู่เย็น ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)
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372 I34 นำงสำว สุทธิดำ พิตะพันธ์ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

373 I35 นำงสำว สุธิดำ โมมะณี ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

374 I36 นำงสำว สุนทรี ค ำมณี ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

375 I37 นำงสำว สุนันทำ  ฉิมแก้ว ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

376 I38 นำงสำว สุนิสำ สุวรรณชำติ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

377 I39 นำงสำว สุพรรษำ หวนคะนึง ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

378 I40 นำงสำว สุพรรษำ ยำตระลี ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

379 I41 นำงสำว สุพรรษำ  สำยใหม ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

380 I42 นำงสำว สุภำพร ทิทึกทักษ์ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

381 I43 นำงสำว สุภำภรณ์ สุตะภักด์ิ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

382 I44 นำงสำว สุรัญญำ มำนุช ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

383 I45 นำงสำว สุรัตติยำ วงษ์เสถียร ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

384 J1 นำงสำว เสำวลักษณ์ เคหะฐำน ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

385 J2 นำงสำว หทัยชนก พันชมภู ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

386 J3 นำงสำว อทิตยำ แสนวันดี ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

387 J4 นำงสำว อรอุมำ หอมจันทร์ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

388 J5 นำงสำว อริษำ อย่ำงสวย ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

389 J6 นำงสำว อรุณลักษณ์ แต่งมี ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

390 J7 นำงสำว อรุณำ สมนึก ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

391 J8 นำงสำว อ้อมใจ ทำสมบูรณ์ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

392 J9 นำงสำว อัญมณี สุวรรณไคสี ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

393 J10 นำงสำว อิศรำ แรงเขตวิทย์ ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

394 J11 นำย อุทัย มำนะดี ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

395 J12 นำง อุไรวรรณ ทองสุข ศษ.บ.(กำรศึกษำปฐมวัย)

396 J13 นำงสำว พิไลลักษณ์ แก้วพวง พย.บ.(เกียรตินิยม 1)อุบลฯ
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397 J14 นำงสำว วรำกร แผลงงำม พย.บ.(เกียรตินิยม 1)อุบลฯ

398 J15 นำงสำว ศุกลภัทร พรมด้ำว พย.บ.(เกียรตินิยม 1)อุบลฯ

399 J16 นำงสำว สุธิดำ ชีวำจร พย.บ.(เกียรตินิยม 1)อุบลฯ

400 J17 นำงสำว อุษำวดี ค ำประโคน พย.บ.(เกียรตินิยม 1)อุบลฯ

401 J18 นำย กิตตินันท์ สิงห์ศร พย.บ.(เกียรตินิยม 2)อุบลฯ

402 J19 นำงสำว กุลณัฐ ช้อยชด พย.บ.(เกียรตินิยม 2)อุบลฯ

403 J20 นำงสำว กุลสตรี โสสะดำ พย.บ.(เกียรตินิยม 2)อุบลฯ

404 J21 นำงสำว ขวัญจิต สมัญญำ พย.บ.(เกียรตินิยม 2)อุบลฯ

405 J22 นำงสำว จิรประภำ โคตรชมภู พย.บ.(เกียรตินิยม 2)อุบลฯ

406 J23 นำงสำว จุฑำมำศ วังคะฮำต พย.บ.(เกียรตินิยม 2)อุบลฯ

407 J24 นำงสำว จุไรวรรณ อินสีเมือง พย.บ.(เกียรตินิยม 2)อุบลฯ

408 J25 นำงสำว ชนิกำนต์ ขันตี พย.บ.(เกียรตินิยม 2)อุบลฯ

409 J26 นำงสำว ชลลดำ สำยบุญ พย.บ.(เกียรตินิยม 2)อุบลฯ

410 J27 นำงสำว ณัฏฐณิชำ พำมำดี พย.บ.(เกียรตินิยม 2)อุบลฯ

411 J28 นำงสำว ณัฏฐ์นรี สีหะวงษ์ พย.บ.(เกียรตินิยม 2)อุบลฯ

412 J29 นำงสำว ดอกแก้ว กระแสงสิงห์ พย.บ.(เกียรตินิยม 2)อุบลฯ

413 J30 นำงสำว ธมลวรรณ โคตรวิชำ พย.บ.(เกียรตินิยม 2)อุบลฯ

414 J31 นำงสำว เบญจมำศ ทะวิงรัมย์ พย.บ.(เกียรตินิยม 2)อุบลฯ

415 J32 นำงสำว ประวรรณรัตน์ โสพัฒน์ พย.บ.(เกียรตินิยม 2)อุบลฯ

416 J33 นำงสำว ปวีณำ แก้วพวง พย.บ.(เกียรตินิยม 2)อุบลฯ

417 J34 นำงสำว พัชริดำ แสนมณี พย.บ.(เกียรตินิยม 2)อุบลฯ

418 J35 นำงสำว พิมพ์วิภำ วำมะเกต พย.บ.(เกียรตินิยม 2)อุบลฯ

419 J36 นำงสำว มนธิรำ หำวงค์ พย.บ.(เกียรตินิยม 2)อุบลฯ

420 J37 นำงสำว มินตรำ กำลพัฒน์ พย.บ.(เกียรตินิยม 2)อุบลฯ

421 J38 นำงสำว รัศมี ค ำภูดี พย.บ.(เกียรตินิยม 2)อุบลฯ
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422 J39 นำงสำว ลลิตำ บุญค ำแสน พย.บ.(เกียรตินิยม 2)อุบลฯ

423 J40 นำงสำว วิภำรัตน์ นิลอุบล พย.บ.(เกียรตินิยม 2)อุบลฯ

424 J41 นำงสำว ศศิธร วำสพนม พย.บ.(เกียรตินิยม 2)อุบลฯ

425 J42 นำงสำว ศศิธร ล่ ำสัน พย.บ.(เกียรตินิยม 2)อุบลฯ

426 J43 นำงสำว อนงค์นำถ ศรีโกศล พย.บ.(เกียรตินิยม 2)อุบลฯ

427 J44 นำงสำว อมรรัตน์ รำชวงศ์ พย.บ.(เกียรตินิยม 2)อุบลฯ

428 J45 นำงสำว อำทิตยำ แก้วบัวสำ พย.บ.(เกียรตินิยม 2)อุบลฯ

429 J46 นำงสำว กนกวรรณ สีตะวัน พย.บ. อุบลฯ

430 J47 นำงสำว กนกวรรณ ค ำเพชร พย.บ. อุบลฯ

431 J48 นำงสำว กนกอร สำระกิจ พย.บ. อุบลฯ

432 J49 นำงสำว กมลทิพย์ วงษ์รักษำ พย.บ. อุบลฯ

433 J50 นำงสำว กฤติยำภรณ์ โพธ์ิบุตร พย.บ. อุบลฯ

434 J51 นำงสำว กัญญำรัตน์ กุลมำตย์ พย.บ. อุบลฯ

435 K1 นำงสำว กัญญำรัตน์ สำรภำค พย.บ. อุบลฯ

436 K2 นำงสำว กัญญำวีร์ โพธิวัฒน์ พย.บ. อุบลฯ

437 K3 นำงสำว กัณฐิกำ อำบรัมย์ พย.บ. อุบลฯ

438 K4 นำงสำว กัลยำณี พันธ์ส ำโรง พย.บ. อุบลฯ

439 K5 นำงสำว กำนต์ชนก องคะกำศ พย.บ. อุบลฯ

440 K6 นำงสำว กำนต์ธิดำ ศรัทธำพันธ์ พย.บ. อุบลฯ

441 K7 นำงสำว กุลธิดำ ปัททุม พย.บ. อุบลฯ

442 K8 นำงสำว เกศรำ สุภำพ พย.บ. อุบลฯ

443 K9 นำงสำว เกสรำ เมษำ พย.บ. อุบลฯ

444 K10 นำงสำว แก้วกำญฎำ สีกำบมำ พย.บ. อุบลฯ

445 K11 นำงสำว ขนิษฐำ ศรีษร พย.บ. อุบลฯ

446 K12 นำงสำว ขนิษฐำ สำยธนู พย.บ. อุบลฯ
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447 K13 นำงสำว จตุพร ชมจ ำปำ พย.บ. อุบลฯ

448 K14 นำงสำว จันทรำ มักสัน พย.บ. อุบลฯ

449 K15 นำงสำว จินดำรัตน์ วิโย พย.บ. อุบลฯ

450 K16 นำงสำว จิรวดี สุระเสียง พย.บ. อุบลฯ

451 K17 นำงสำว จิรำพร บุตรงำม พย.บ. อุบลฯ

452 K18 นำงสำว จิรำภรณ์ แสงสิงห์ พย.บ. อุบลฯ

453 K19 นำงสำว จุฑำรัตน์ ทัดสำ พย.บ. อุบลฯ

454 K20 นำงสำว จุฬำลักษณ์ บุญครอง พย.บ. อุบลฯ

455 K21 นำงสำว เจนจิรำ ก่ิงภำร พย.บ. อุบลฯ

456 K22 นำงสำว ฉัตรชิรำ พรหมบุตร พย.บ. อุบลฯ

457 K23 นำงสำว ชฎำภรณ์ ค ำเสนำ พย.บ. อุบลฯ

458 K24 นำงสำว ชณัญญำ เสำเวียง พย.บ. อุบลฯ

459 K25 นำงสำว ชณิกำ สมสืบ พย.บ. อุบลฯ

460 K26 นำย ชนม์ดนัย ชำวกล้ำ พย.บ. อุบลฯ

461 K27 นำงสำว ชนัญญำ รินรุด พย.บ. อุบลฯ

462 K28 นำงสำว ชนิกำ ตำทิพย์ พย.บ. อุบลฯ

463 K29 นำงสำว ชนิตำ ทวีวงษ์ พย.บ. อุบลฯ

464 K30 นำงสำว ชไมพร จิตตะยโศธร พย.บ. อุบลฯ

465 K31 นำงสำว ชรัญดำ ส ำรวมจิต พย.บ. อุบลฯ

466 K32 นำงสำว ชรินรัตน์ เตำะหนองนำ พย.บ. อุบลฯ

467 K33 นำงสำว ชลิตำ ทุ่นทอง พย.บ. อุบลฯ

468 K34 นำงสำว ชลิตำ ทองพันช่ัง พย.บ. อุบลฯ

469 K35 นำงสำว ชลิตำ พุ่มจันทร์ พย.บ. อุบลฯ

470 K36 นำงสำว ชิดชนก คมข ำ พย.บ. อุบลฯ

471 K37 นำงสำว ฐำปนีย์ ธัญธรรม พย.บ. อุบลฯ
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472 K38 นำงสำว ฐิติญำภำ ทองมหำ พย.บ. อุบลฯ

473 K39 นำงสำว ฐิติมำพร ศรีกลับ พย.บ. อุบลฯ

474 K40 นำย ณฐพล โพธิพันธ์ พย.บ. อุบลฯ

475 K41 นำงสำว ณพีร์ชญภัส ศิลำอำจ พย.บ. อุบลฯ

476 K42 นำงสำว ณัฐธิดำ นำมชนะ พย.บ. อุบลฯ

477 K43 นำงสำว ณัฐมน สุทธกำร พย.บ. อุบลฯ

478 K44 นำงสำว ณัฐรัตน์ แสงสว่ำง พย.บ. อุบลฯ

479 K45 นำงสำว ณัฐริกำ โสดำ พย.บ. อุบลฯ

480 K46 นำงสำว ณัฐริกำ สีหะวงษ์ พย.บ. อุบลฯ

481 K47 นำงสำว ณัฐวรำ สอนชำ พย.บ. อุบลฯ

482 K48 นำงสำว ณัฐสุดำ พันธ์สีมำ พย.บ. อุบลฯ

483 K49 นำงสำว ดรุณีย์ สุดดี พย.บ. อุบลฯ

484 K50 นำงสำว ดำรำ หวังหยิบกลำง พย.บ. อุบลฯ

485 K51 นำงสำว ดำรุณี สืบอ้วน พย.บ. อุบลฯ

486 L1 นำงสำว ทักษพร ติยะบุตร พย.บ. อุบลฯ

487 L2 นำงสำว ทิพธัญญำ สนทยำ พย.บ. อุบลฯ

488 L3 นำงสำว ทิพวรรณ โวหำญ พย.บ. อุบลฯ

489 L4 นำงสำว ธนิดำ ภูมำพันธ์ พย.บ. อุบลฯ

490 L5 นำงสำว ธัญญำรัตน์ ศรีบุญเรือง พย.บ. อุบลฯ

491 L6 นำงสำว ธิรำพร ผ่องแผ้ว พย.บ. อุบลฯ

492 L7 นำย ธีระพงษ์  เฉลิมศรี พย.บ. อุบลฯ

493 L8 นำงสำว นภัสรำวดี ชมภูโกฐ พย.บ. อุบลฯ

494 L9 นำงสำว นรำรัตน์ อินทร์เคน พย.บ. อุบลฯ

495 L10 นำงสำว นริศรำ จิตจง พย.บ. อุบลฯ

496 L11 นำงสำว นฤมล บุระวงค์ พย.บ. อุบลฯ



ล ำดับ แถว หลักสูตรช่ือ - นำมสกุล

497 L12 นำย นันทวัฒน์ ป้อมเชียงพิณ พย.บ. อุบลฯ

498 L13 นำงสำว นันทิตำ รัตนะวัน พย.บ. อุบลฯ

499 L14 นำงสำว นันทิพร สอนกำร พย.บ. อุบลฯ

500 L15 นำงสำว นันทิยำ โหวดนอก พย.บ. อุบลฯ

501 L16 นำงสำว นิตยำ บัวสิงห์ พย.บ. อุบลฯ

502 L17 นำงสำว นิตยำ ค้ ำคูณ พย.บ. อุบลฯ

503 L18 นำงสำว นิรนำตย์ กิจเธำว์ พย.บ. อุบลฯ

504 L19 นำงสำว นิศำรัตน์ แตงทอง พย.บ. อุบลฯ

505 L20 นำงสำว นิสำ เมษำ พย.บ. อุบลฯ

506 L21 นำงสำว บุษญำรักษ์ พลภักดี พย.บ. อุบลฯ

507 L22 นำงสำว เบญจมำศ ค ำเบำ พย.บ. อุบลฯ

508 L23 นำงสำว เบญจมำศ จันทร์โท พย.บ. อุบลฯ

509 L24 นำงสำว เบญญำภำ เพ็งเล็งดี พย.บ. อุบลฯ

510 L25 นำงสำว ปณิษฐำ พฤฒิสำร พย.บ. อุบลฯ

511 L26 นำงสำว ปนัดดำ ศักด์ิศรีจันทร์ พย.บ. อุบลฯ

512 L27 นำงสำว ปนัดดำ ศรีพรมอ่อน พย.บ. อุบลฯ

513 L28 นำงสำว ปนิตำ ศุภลักษณ์ พย.บ. อุบลฯ

514 L29 นำงสำว ประวัญนำ ทองชมภู พย.บ. อุบลฯ

515 L30 นำงสำว ปรียำ พุ่มแก้ว พย.บ. อุบลฯ

516 L31 นำงสำว ปรียำกุล บุญดี พย.บ. อุบลฯ

517 L32 นำงสำว ปลิตำ ปู่มลัด พย.บ. อุบลฯ

518 L33 นำย พรชัย สร้อยใจ พย.บ. อุบลฯ

519 L34 นำงสำว พรนภำ โสภำนิชย์ พย.บ. อุบลฯ

520 L35 นำงสำว พรรณรำยณ์ เประกันยำ พย.บ. อุบลฯ

521 L36 นำงสำว พรสุดำ ค ำสียำ พย.บ. อุบลฯ
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522 L37 นำงสำว พัชรำภรณ์ วรรณโท พย.บ. อุบลฯ

523 L38 นำงสำว พิมพ์ลภัส เครือบุตรดี พย.บ. อุบลฯ

524 L39 นำงสำว เพชรลดำ จ ำปำวงศ์ พย.บ. อุบลฯ

525 L40 นำงสำว ภัสสร กอพุฒ พย.บ. อุบลฯ

526 L41 นำย ภูมินทร์ ลำดมุณี พย.บ. อุบลฯ

527 L42 นำงสำว มณีรัตน์ อุ่มอำษำ พย.บ. อุบลฯ

528 L43 นำงสำว มะลิวัลย์ วำรี พย.บ. อุบลฯ

529 L44 นำงสำว เมธิณี สันโสภำ พย.บ. อุบลฯ

530 L45 นำงสำว ยำมีรำ เกดำ พย.บ. อุบลฯ

531 L46 นำงสำว เยำวลักษณ์  สำระรัตน์ พย.บ. อุบลฯ

532 L47 นำงสำว รสริน ประทุม พย.บ. อุบลฯ

533 L48 นำงสำว รัชดำภรณ์ นำควิจิตร พย.บ. อุบลฯ

534 L49 นำงสำว รัตติยำ  ชะนะคุณ พย.บ. อุบลฯ

535 L50 นำงสำว รัตนำภรณ์ พรหมบุตร พย.บ. อุบลฯ

536 L51 นำงสำว ลักษิกำ พรมสอน พย.บ. อุบลฯ

537 M1 นำงสำว วรรณิศำ  แสงแก้ว พย.บ. อุบลฯ

538 M2 นำงสำว วรัชยำ ทวีชำติ พย.บ. อุบลฯ

539 M3 นำงสำว วรำภรณ์ พรธรรม พย.บ. อุบลฯ

540 M4 นำงสำว วริศรำ ช่วงโชติ พย.บ. อุบลฯ

541 M5 นำงสำว วลัยลักษ์  แก้วเกิด พย.บ. อุบลฯ

542 M6 นำงสำว วัลลิยำ พันธฤทธ์ิ พย.บ. อุบลฯ

543 M7 นำงสำว วำสนำ พุตตำล พย.บ. อุบลฯ

544 M8 นำงสำว วำสนำ โพธิน พย.บ. อุบลฯ

545 M9 นำงสำว วิจิตรำ นำคูณ พย.บ. อุบลฯ

546 M10 นำงสำว วิชุตำ คมข ำ พย.บ. อุบลฯ



ล ำดับ แถว หลักสูตรช่ือ - นำมสกุล

547 M11 นำงสำว วิมลวรรณ์ แฝงบุญ พย.บ. อุบลฯ

548 M12 นำงสำว วิไลพร ชุมนุม พย.บ. อุบลฯ

549 M13 นำงสำว วิไลวรรณ  ปัดถำ พย.บ. อุบลฯ

550 M14 นำงสำว วีศิตรำ ค ำอุ่นสำร พย.บ. อุบลฯ

551 M15 นำงสำว ศศินำ สิมพงษ์ พย.บ. อุบลฯ

552 M16 นำงสำว ศศิประภำ อุปวงษำ พย.บ. อุบลฯ

553 M17 นำงสำว ศันสนีย์ จ ำปำเทศ พย.บ. อุบลฯ

554 M18 นำงสำว ศิริกำญน์ อุปสิทธ์ิ พย.บ. อุบลฯ

555 M19 นำงสำว ศิริพร นครล ำ พย.บ. อุบลฯ

556 M20 นำงสำว ศิริรัตน์ บุญรำช พย.บ. อุบลฯ

557 M21 นำงสำว ศิริลักษณ์ พำนสมัน พย.บ. อุบลฯ

558 M22 นำงสำว ศิริลักษณ์ ภูมลำ พย.บ. อุบลฯ

559 M23 นำงสำว ศุทธินี สิทธิตำ พย.บ. อุบลฯ

560 M24 นำงสำว สมจินตนำ ไตรทิพย์ พย.บ. อุบลฯ

561 M25 นำงสำว สมำพร สัมพวงค์ พย.บ. อุบลฯ

562 M26 นำงสำว สิรินำรถ ต้นสวรรค์ พย.บ. อุบลฯ

563 M27 นำงสำว สุคนธ์ทิพย์ อรบุตร พย.บ. อุบลฯ

564 M28 นำงสำว สุจิณณำ สำยพฤกษ์ พย.บ. อุบลฯ

565 M29 นำงสำว สุจิตรำ สุขส่ง พย.บ. อุบลฯ

566 M30 นำงสำว สุชำคร นวลเพ็ญ พย.บ. อุบลฯ

567 M31 นำงสำว สุชำนำถ พันธ์พรหม พย.บ. อุบลฯ

568 M32 นำงสำว สุณัฐชำ อินธิรำช พย.บ. อุบลฯ

569 M33 นำงสำว สุดำรัตน์ ศิริสำ พย.บ. อุบลฯ

570 M34 นำงสำว สุทธิกำนต์ ประภำสัย พย.บ. อุบลฯ

571 M35 นำงสำว สุทธิดำ  โพธ์ิไทร พย.บ. อุบลฯ
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572 M36 นำงสำว สุธิดำ สมศรี พย.บ. อุบลฯ

573 M37 นำงสำว สุธิตำ เอ็นดู พย.บ. อุบลฯ

574 M38 นำงสำว สุนิตรำ จุนัน พย.บ. อุบลฯ

575 M39 นำงสำว สุนิสำ สมบัติวงษ์ พย.บ. อุบลฯ

576 M40 นำงสำว สุพัตรำ ดอกไม้ พย.บ. อุบลฯ

577 M41 นำงสำว สุพิชญำ ทองน้อย พย.บ. อุบลฯ

578 M42 นำงสำว สุภัสสรำ จันท ำมำ พย.บ. อุบลฯ

579 M43 นำงสำว สุภำพร ศิริค ำ พย.บ. อุบลฯ

580 M44 นำงสำว สุภำพรรณ อรรคฮำด พย.บ. อุบลฯ

581 M45 นำงสำว สุภำภรณ์ วันตะโคตร พย.บ. อุบลฯ

582 M46 นำงสำว สุภำภรณ์ อุ่นจังหำร พย.บ. อุบลฯ

583 M47 นำงสำว สุภำวดี บุญล้น พย.บ. อุบลฯ

584 M48 นำงสำว สุมัทนำ ไชยเสนำ พย.บ. อุบลฯ

585 M49 นำงสำว สุมำลี แนบกลำง พย.บ. อุบลฯ

586 M50 นำงสำว สุวนำท ศิรินัย พย.บ. อุบลฯ

587 M51 นำงสำว สุวภัทร ม่ิงชัย พย.บ. อุบลฯ

588 N1 นำงสำว สุวิณี สุดทอง พย.บ. อุบลฯ

589 N2 นำงสำว หทัยชนก ทองมนต์ พย.บ. อุบลฯ

590 N3 นำงสำว หทัยมำศ สำมสี พย.บ. อุบลฯ

591 N4 นำงสำว หิรัณยพร แก่นเกษม พย.บ. อุบลฯ

592 N5 นำงสำว อทิติยำ อำจแก้ว พย.บ. อุบลฯ

593 N6 นำงสำว อนนทพร ศรีสง่ำ พย.บ. อุบลฯ

594 N7 นำงสำว อภัสนันท์ บริสุทธ์ิ พย.บ. อุบลฯ

595 N8 นำงสำว อภิญญำ ทัศน์สีมำ พย.บ. อุบลฯ

596 N9 นำงสำว อมรวรรณ เสียงเย็น พย.บ. อุบลฯ
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597 N10 นำงสำว อรสำ สมตรอง พย.บ. อุบลฯ

598 N11 นำงสำว อรอนงค์ วงษ์พินิจ พย.บ. อุบลฯ

599 N12 นำงสำว อรอนงค์ รูปสงค์ พย.บ. อุบลฯ

600 N13 นำงสำว อริสรำ ปำวะรีย์ พย.บ. อุบลฯ

601 N14 นำงสำว อรุณพัชกำ ศรีอนุตร์ พย.บ. อุบลฯ

602 N15 นำงสำว อรุณรัตน์ อนุมำตร์ พย.บ. อุบลฯ

603 N16 นำงสำว อรุณวรรณ สถำนพงษ์ พย.บ. อุบลฯ

604 N17 นำงสำว อัจฉรำ เสนจันตะ พย.บ. อุบลฯ

605 N18 นำงสำว อำทิตยำ อังคณำ พย.บ. อุบลฯ

606 N19 นำงสำว อำภัสรำ สร้อยสิงห์ พย.บ. อุบลฯ

607 N20 นำงสำว อำรีญำ พัดเย็น พย.บ. อุบลฯ

608 N21 นำงสำว อำรียำ ดอกพุทธำ พย.บ. อุบลฯ

609 N22 นำงสำว อำรียำ สมจันทร์ พย.บ. อุบลฯ

610 N23 นำงสำว อำรีรัตน์ โสสว่ำง พย.บ. อุบลฯ

611 N24 นำงสำว อ ำพร ชุมสิงห์ พย.บ. อุบลฯ

612 N25 นำย อิทธิพล ศิริป้อง พย.บ. อุบลฯ

613 N26 นำงสำว อินทิรำ จันทสิทธ์ิ พย.บ. อุบลฯ

614 N27 นำงสำว อิศรำภรณ์ อัยวรรณ์ พย.บ. อุบลฯ

615 N28 นำงสำว อุไรวรรณ สำรัง พย.บ. อุบลฯ

616 N29 นำงสำว นภำ นวนแสง พย.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1)อุดร

617 N30 นำงสำว ขวัญชนก โพสำวัง พย.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2)อุดร

618 N31 นำงสำว นฤมล ศรีงำม พย.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2)อุดร

619 N32 นำงสำว สุชำดำ มงคล พย.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2)อุดร

620 N33 นำงสำว กนกพร ชัยสำด พย.บ.อุดร

621 N34 นำงสำว กรรณิกำร์ ซำมำตำ พย.บ.อุดร
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622 N35 นำงสำว กรรณิกำร์ ช ำนำญ พย.บ.อุดร

623 N36 นำงสำว กัญชพร หอมโสภำ พย.บ.อุดร

624 N37 นำงสำว กัญรยำ ดีเลิศ พย.บ.อุดร

625 N38 นำย กิตติธร นำมวิเศษ พย.บ.อุดร

626 N39 นำงสำว กุลณัฐ วงษำเทียม พย.บ.อุดร

627 N40 นำงสำว กุลธิกำ พรมไชยะ พย.บ.อุดร

628 N41 นำงสำว กุลนำรี แก่นหม่ัน พย.บ.อุดร

629 N42 นำงสำว ขวัญประภำ ผำสำรค ำ พย.บ.อุดร

630 N43 นำงสำว จันจิรำ พ่อบุญจันทร์ พย.บ.อุดร

631 N44 นำงสำว จินตนำ บุญเรือง พย.บ.อุดร

632 N45 นำงสำว จุฑำมำศ ศรีมุกดำ พย.บ.อุดร

633 N46 นำงสำว ชฎำภรณ์ ชินวงษ์ พย.บ.อุดร

634 N47 นำงสำว ชณิกำ กิจสวน พย.บ.อุดร

635 N48 นำงสำว ญำดำภรณ์ กวนหลวง พย.บ.อุดร

636 N49 นำงสำว ฐิติมำ ขัติวงค์ พย.บ.อุดร

637 N50 นำงสำว ณัฐธิดำ สำชนะโสภณ พย.บ.อุดร

638 N51 นำงสำว ดลฤทัย แพงจันทร์ พย.บ.อุดร

639 O1 นำงสำว ทัศนียำ ตะรินันท์ พย.บ.อุดร

640 O2 นำงสำว ทิชำกร นำมเสำร์ พย.บ.อุดร

641 O3 นำย ธนกฤต วงค์อนุ พย.บ.อุดร

642 O4 นำงสำว ธนัชพร สุขศรี พย.บ.อุดร

643 O5 นำงสำว ธนำภรณ์ ศรีนำเวช พย.บ.อุดร

644 O6 นำงสำว ธัญญำลักษณ์ สำลำกัน พย.บ.อุดร

645 O7 นำงสำว ธัญวลัย สำยสิน พย.บ.อุดร

646 O8 นำงสำว ธิดำรัตน์ มำตรำช พย.บ.อุดร
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647 O9 นำงสำว ธิรำทิพย์ เสวตวงษ์ พย.บ.อุดร

648 O10 นำย ธีระภัทร์ สิมลิรำช พย.บ.อุดร

649 O11 นำงสำว นฏกร สุดหนองบัว พย.บ.อุดร

650 O12 นำงสำว นรำกร บรรดำศักด์ิ พย.บ.อุดร

651 O13 นำย นเรนทร์ฤทธ์ิ มำสู่ พย.บ.อุดร

652 O14 นำงสำว นฤมล พินิจมนตรี พย.บ.อุดร

653 O15 นำงสำว นำรำภัทร มูลเพชร พย.บ.อุดร

654 O16 นำงสำว น้ ำทิพย์ กลมเกลียว พย.บ.อุดร

655 O17 นำงสำว ประภัสสร สำยจ ำปำ พย.บ.อุดร

656 O18 นำงสำว ประภำณี เกษบุรมย์ พย.บ.อุดร

657 O19 นำงสำว ปัทมำ สุวรรณ พย.บ.อุดร

658 O20 นำงสำว ปำริชำติ ธนำรีย์กุล พย.บ.อุดร

659 O21 นำงสำว ปิยะธิดำ สีลำ พย.บ.อุดร

660 O22 นำงสำว ปุณยนุช พำนวงศ์ พย.บ.อุดร

661 O23 นำงสำว พรชิตำ ทะบรรหำร พย.บ.อุดร

662 O24 นำงสำว พรทิพย์ กกฝ้ำย พย.บ.อุดร

663 O25 นำงสำว พรรณนภำ รุ่งศรี พย.บ.อุดร

664 O26 นำงสำว พัชรินทร์ ไชยนำ พย.บ.อุดร

665 O27 นำงสำว พิกุลทอง ภูขำว พย.บ.อุดร

666 O28 นำงสำว เพ็ญพิชชำ ศรีโสดำ พย.บ.อุดร

667 O29 นำงสำว ไพลิน โพธ์ิชัยย้อย พย.บ.อุดร

668 O30 นำงสำว ภัชรำภรณ์ ทวีโคตร พย.บ.อุดร

669 O31 นำงสำว ภัทรียำ เจินยุหะ พย.บ.อุดร

670 O32 นำงสำว มนัสนันท์ พรมวัง พย.บ.อุดร

671 O33 นำงสำว มัณฑนำ ไชยประเทศ พย.บ.อุดร
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672 O34 นำงสำว มำลินี ลุนพิลำ พย.บ.อุดร

673 O35 นำงสำว มุธิตำ บรรลือทรัพย์ พย.บ.อุดร

674 O36 นำงสำว ยลธิดำ ไชยสัตย์ พย.บ.อุดร

675 O37 นำย ยศกร สุระดนัย พย.บ.อุดร

676 O38 นำงสำว ยุพรัตน์ เจริญมี พย.บ.อุดร

677 O39 นำงสำว เยำวภำ วงษ์ดวง พย.บ.อุดร

678 O40 นำงสำว เยำวลักษณ์ หำญสำรจอด พย.บ.อุดร

679 O41 นำงสำว รัตนำภรณ์ กองเกิด พย.บ.อุดร

680 O42 นำงสำว ลลิตำ ทรำยก่ำ พย.บ.อุดร

681 O43 นำงสำว ลลิตำ วีระศักด์ิ พย.บ.อุดร

682 O44 นำงสำว ลลินำ เหลำสุวรรณ พย.บ.อุดร

683 O45 นำงสำว วนิษำ คนหำญ พย.บ.อุดร

684 O46 นำย วรรณกร ภูยืด พย.บ.อุดร

685 O47 นำงสำว วรรณริษำ พิทักษ์ชัยโสภณ พย.บ.อุดร

686 O48 นำงสำว วรรณิษำ คงประพัฒน์ พย.บ.อุดร

687 O49 นำงสำว วรำทิพย์ ตรันเจริญ พย.บ.อุดร

688 O50 นำงสำว ศิริรัตน์ แก้วค ำสอน พย.บ.อุดร

689 O51 นำงสำว ศิริลักษณ์ หมอยำเก่ำ พย.บ.อุดร

690 P1 นำงสำว สิรินทรำ ศิรินำมพิมพ์ พย.บ.อุดร

691 P2 นำงสำว สุจิตตรำ วงษ์กระโซ่ พย.บ.อุดร

692 P3 นำงสำว สุชำดำ ศรีกงพำน พย.บ.อุดร

693 P4 นำงสำว สุดำรัตน์ มำนะเสน พย.บ.อุดร

694 P5 นำงสำว สุพัตรำ บุญก้อน พย.บ.อุดร

695 P6 นำงสำว อทิตญำ จันผำย พย.บ.อุดร

696 P7 นำงสำว อรดำ หอมทรัพย์ พย.บ.อุดร
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697 P8 นำงสำว อรนุช สัตบุตร พย.บ.อุดร

698 P9 นำงสำว อรอนงค์ ประทุมชำติ พย.บ.อุดร

699 P10 นำงสำว อริยำ ค ำทะเนตร พย.บ.อุดร

700 P11 นำงสำว อักษรสวรรค์ ค ำหล้ำ พย.บ.อุดร

701 P12 นำงสำว อำภัสรำ ชำญณรงค์ พย.บ.อุดร

702 P13 นำงสำว อินทร์ทิรำ สำรศิริ พย.บ.อุดร

703 P14 นำงสำว กนกพร           เกรัมย์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

704 P15 นำงสำว กนกภรณ์          ใจเรือง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

705 P16 นำงสำว กนกวรรณ        เหมือนนึก ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

706 P17 นำงสำว กนกอร           อ่อนพฤกษ์ภูมิ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

707 P18 นำงสำว กมลเนตร        ทวีกำร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

708 P19 นำงสำว กมลวรรณ       อันถำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

709 P20 นำงสำว กมลวรรณ       คันทอน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

710 P21 นำงสำว กรกนก            เพชรโรจน์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

711 P22 นำงสำว กรนิภำ            เสียงเย็น ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

712 P23 นำงสำว กรรณิกำร์       บุญพรม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

713 P24 นำงสำว กฤษณำ         สีละโคต ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

714 P25 นำงสำว กัญญำ          สมบัติหลำย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

715 P26 นำงสำว กัญญำณัฐ       ใบบ้ง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

716 P27 นำงสำว กัญญำพัชร     อันสีเมือง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

717 P28 นำงสำว กัญญำรัก       ปัญญำค ำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

718 P29 นำงสำว กัญญำรัตน์     ประทุมชู ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

719 P30 นำงสำว กัญยำรักษ์     อุ่นแก้ว ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

720 P31 นำงสำว กันตนำ         อคเนย์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

721 P32 นำงสำว กันทิมำ         สีหำวัตร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)
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722 P33 นำงสำว กัลญำรัตน์     อันภักดี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

723 P34 นำงสำว กัลยำ           ศรีโคตร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

724 P35 นำงสำว กำญจน์มณี    สร้อยทอง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

725 P36 นำงสำว กำญจนำ       ท ำละเอียด ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

726 P37 นำงสำว กำญจนำ       ศิริฉำย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

727 P38 นำงสำว กำนต์ธิดำ      ผลำโชติ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

728 P39 นำงสำว ก่ิงฟ้ำ           อ่อนสี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

729 P40 นำงสำว กิตติยำพร      อันแสน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

730 P41 นำงสำว กิติภำ           ค ำนวณดี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

731 P42 นำงสำว กิติยำ           มนต์คำถำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

732 P43 นำงสำว กิติยำภรณ์     เสือทอง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

733 P44 นำงสำว กุลธิดำ        วงษ์จันทร์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

734 P45 นำงสำว กุลนิภำ        ศรีสวัสด์ิ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

735 P46 นำงสำว กุสุมำ          ปัญญำเฟย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

736 P47 นำงสำว กุสุมำ          พละไชย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

737 P48 นำงสำว เกศแก้ว       กกสันเทียะ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

738 P49 นำงสำว เกษมณี         โหมดม่วง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

739 P50 นำงสำว เกษรำภรณ์     บุญตำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

740 P51 นำย เกียรติศักด์ิ          สำรกำล ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

741 Q1 นำงสำว ขนิษฐำ          อ ำนวนคณะ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

742 Q2 นำงสำว ขวัญอักษร      บุตรวงศ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

743 Q3 นำงสำว คณิศร           เพียซ้ำยสูงเนิน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

744 Q4 นำงสำว จตุพร           คัดทะสิงห์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

745 Q5 นำงสำว จตุพร           กุดโอภำส ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

746 Q6 นำงสำว จตุพร           จันทร์ดำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)
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747 Q7 นำงสำว จรัสทิพย์        เพชรพลอย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

748 Q8 นำงสำว จริญญำ         พรรณวิไล ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

749 Q9 นำงสำว จริญำ           มลสิน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

750 Q10 นำงสำว จริยำ            อินหำดกรวด ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

751 Q11 นำงสำว จันทร์จิรำ       พยุงวงษ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

752 Q12 นำงสำว จันทิมำ         ไสยรส ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

753 Q13 นำงสำว จำรุวรรณ      บุตนะ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

754 Q14 นำงสำว จิดำภำ         ทำระเวทย์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

755 Q15 นำงสำว จิตรลดำ       วิเศษทรัพย์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

756 Q16 นำงสำว จิตรำนุช       แก่นสำร์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

757 Q17 นำงสำว จินดำรัตน์     เจริญพงษ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

758 Q18 นำงสำว จิรำพร         พลเย่ียม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

759 Q19 นำงสำว จิรำพร         สุวรรณแสง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

760 Q20 นำงสำว จิรำพัชร       ประกอบเสียง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

761 Q21 นำงสำว จิรำภรณ์       โปร่งจิตร์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

762 Q22 นำงสำว จิรำภำ         มำนะเสน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

763 Q23 นำงสำว จิรำรัตน์       ศรีทอง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

764 Q24 นำงสำว จิรำวรรณ      เครือวงศ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

765 Q25 นำงสำว จิรำวรรณ      ศักด์ิแสนตอ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

766 Q26 นำงสำว จีรำพำ          ค ำมำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

767 Q27 นำงสำว จีรำวรรณ      อำจจ ำนงค์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

768 Q28 นำงสำว จีวนันท์        เวียงค ำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

769 Q29 นำงสำว จุฑำทิพย์      แก้วลอย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

770 Q30 นำงสำว จุฑำทิพย์      จันทร์หง่อม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

771 Q31 นำงสำว จุฑำมำศ       วงษ์จันทร์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)
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772 Q32 นำงสำว จุฑำรัตน์       พุ่มจันทร์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

773 Q33 นำงสำว จุฑำริณี        โพธิปัด ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

774 Q34 นำงสำว จุฬำทิพย์      พิมพ์นนท์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

775 Q35 นำงสำว ชญำตำ        รักสิงห์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

776 Q36 นำงสำว ชญำนิษฐ์      แสนดี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

777 Q37 นำงสำว ชนกำนต์      ศรีเนตร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

778 Q38 นำงสำว ชนัญญำ       หลักค ำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

779 Q39 นำงสำว ชนิสรำ        ตินะรักษ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

780 Q40 นำงสำว ชมพูนุท       เคนดี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

781 Q41 นำงสำว ชไมภัค        ประจันบำล ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

782 Q42 นำงสำว ชรินทร์ดำ     ม่วงอ่อน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

783 Q43 นำงสำว ชลดำ          รัตนำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

784 Q44 นำงสำว ชลธำร        โพยนอก ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

785 Q45 นำงสำว ชลธิชำ        อินทร์แก้ว ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

786 R1 นำงสำว ชลธิชำ        วำทโยธำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

787 R2 นำงสำว ชลำลัย        ศิลำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

788 R3 นำงสำว ชลิตำ         ด่ำนแก้ว ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

789 R4 นำงสำว ชลิตำ         หลับจันทร์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

790 R5 นำงสำว ชวนชม       บุรัสกำร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

791 R6 นำงสำว ช่อผกำ       โชติบุญ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

792 R7 นำงสำว ช่อผกำ       ตำทุวัน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

793 R8 นำงสำว ชัชฎำภรณ์   ศรีจันทร์โคตร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

794 R9 นำงสำว ชัญญำนุช    เครือแสง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

795 R10 นำงสำว ชิตชนก      ดวงชัย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

796 R11 นำงสำว ชีวำพร          กำสีคุณ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)
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797 R12 นำงสำว ชุดำรัตน์        ผุยค ำสิงห์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

798 R13 นำงสำว ชุติมำ           น้อมระวี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

799 R14 นำงสำว ชุติมำ           ยินดีงำม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

800 R15 นำงสำว ญำณิศำ        เจริญบุญ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

801 R16 นำงสำว ญำธิชำ         โชติพันธ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

802 R17 นำงสำว ญำนิกำ       หลอดเงิน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

803 R18 นำงสำว ญำนิน        พิพิธภัณฑ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

804 R19 นำงสำว ฐิตินันท์      ทวีสุข ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

805 R20 นำงสำว ฐิตินันท์       สำมำรถ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

806 R21 นำงสำว ฐิติพร         ชัยเทศ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

807 R22 นำงสำว ฐิติพร         โขโลจวง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

808 R23 นำงสำว ฐิติภำ         ชัยเทศ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

809 R24 นำงสำว ฐิติมำ         ไกรวิเศษ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

810 R25 นำงสำว ฐิติมำ         มำริษำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

811 R26 นำงสำว ณัชชำ        ซ้ำยเซ่ำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

812 R27 นำงสำว ณัชชำ        หนันต๊ะ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

813 R28 นำงสำว ณัฎฐนิชย์    กล่ันเกล้ียง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

814 R29 นำงสำว ณัฎฐริกำ     ค ำทอง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

815 R30 นำงสำว ณัฏฐณิชำ    หอมอินทร์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

816 R31 นำงสำว ณัฐกฤตำ     มีชัย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

817 R32 นำงสำว ณัฐชำ        วงศ์ศรีดำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

818 R33 นำงสำว ณัฐชำนันท์   สุมำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

819 R34 นำงสำว ณัฐธิดำ       ประทุมรุ่ง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

820 R35 นำงสำว ณัฐธิดำ       ประวันนวล ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

821 R36 นำงสำว ณัฐธิดำ       อนุมำตร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)
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822 R37 นำงสำว ณัฐนรี         สุบุญมี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

823 R38 นำงสำว ณัฐนิชำ       บุดดำวงศ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

824 R39 นำงสำว ณัฐนิชำ      วรคันทักษ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

825 R40 นำงสำว ณัฐมน        ผัดกระโทก ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

826 R41 นำงสำว ณัฐริกำร์     วงค์หำญ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

827 R42 นำย ณัฐวุฒิ            สะแสงสำร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

828 R43 นำงสำว ณิชกำนต์    อุประ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

829 R44 นำงสำว ณิพำพร     วรนำม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

830 R45 นำงสำว ดลฤดี       ปินะถำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

831 R46 นำงสำว ดวงกมล    พูลสว่ำง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

832 R47 นำงสำว ดวงฤดี      สำยใจ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

833 R48 นำงสำว ดอกรัก      พับเพิง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

834 R49 นำงสำว ดำรัณ       บุญบรรลุ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

835 R50 นำย เด่นชัย           ระยับศรี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

836 R51 นำงสำว เดือนฉำย    แก้วเพชร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

837 S1 นำงสำว ตรีลักษณ์    เจริญวงศ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

838 S2 นำย ทรรศน          รำกวงศ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

839 S3 นำงสำว ทัสมำ        น้ ำฝน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

840 S4 นำย ทินกร            ตีผำลำด ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

841 S5 นำงสำว ทิพย์เกษร   พรมจันทร์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

842 S6 นำงสำว ทิพย์รัตน์    ประสมทรัพย์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

843 S7 นำงสำว ทิพย์วดี     จันทะไข่สร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

844 S8 นำงสำว ทิพวรรณ์    มุ่งดี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

845 S9 นำงสำว ทิพวรรณ    สุกันต์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

846 S10 นำงสำว ทิพำกร      เสนศรี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)
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847 S11 นำย ธนกร           บุดดี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

848 S12 นำงสำว ธนพร       จีนป้ัน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

849 S13 นำงสำว ธัญชนก     เมืองโคตร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

850 S14 นำงสำว ธัญญำลักษณ์   กกไธสง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

851 S15 นำงสำว ธัญลักษณ์     ไขจันทร์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

852 S16 นำงสำว ธัญสุดำ     ยำเลิศ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

853 S17 นำงสำว ธิญำดำ     คงรำช ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

854 S18 นำงสำว ธิดำรัตน์    ประหยัดทรัพย์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

855 S19 นำงสำว ธิดำรัตน์    น้อยจันทร์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

856 S20 นำงสำว ธิดำรัตน์    อินทร์พันธ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

857 S21 นำย ธีรศักด์ิ          เข็มทอง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

858 S22 นำย ธีระพงษ์       โคตรสมบัติ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

859 S23 นำย ธีระศักด์ิ        ปรือทอง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

860 S24 นำงสำว นงลักษณ์   ขุขันธิน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

861 S25 นำย นนทพัฒน์      ลีพิมพ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

862 S26 นำย นพกร            คำนบุตตะ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

863 S27 นำงสำว นภสร       พงษ์วิชัย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

864 S28 นำงสำว นภำพร      แสนทวีสุข ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

865 S29 นำงสำว นภำพร      มะลิสำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

866 S30 นำงสำว นรกมล      โสมงำม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

867 S31 นำงสำว นรำวรรณ   เวิดสูงเนิน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

868 S32 นำย นรำวิชญ์         เมืองมำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

869 S33 นำงสำว นรินทร      พลเย่ียม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

870 S34 นำงสำว นริศรำ       สุภำกำร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

871 S35 นำงสำว นฤมล        มะโนวงศ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)
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872 S36 นำงสำว นัฐกำนต์     เสริมกระโทก ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

873 S37 นำงสำว นัดนิชำ       ไรระร่ืน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

874 S38 นำงสำว นันท์ติยำ     อินทรักษำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

875 S39 นำงสำว นันทนำ      สำยรำช ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

876 S40 นำงสำว นันทนำ      พิมพ์นนท์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

877 S41 นำงสำว นันทวรรณ   ค ำทอง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

878 S42 นำงสำว นันทิดำ       จ ำปำเงิน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

879 S43 นำงสำว นันทิยำ       จันทโคตร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

880 S44 นำงสำว นันทิรำพร    สุชงไชย์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

881 S45 นำงสำว นำถศิริ        ฆำรสว่ำง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

882 S46 นำงสำว น้ ำฝน         ประชุมเหล็ก ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

883 S47 นำงสำว น้ ำหวำน      สร้อยแก้ว ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

884 S48 นำงสำว นิธิภรณ์       พรมกวยถ้ ำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

885 S49 นำงสำว นิภำภรณ์     ทองออน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

886 S50 นำงสำว นิภำภรณ์     บุญเล่ห์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

887 S51 นำงสำว นุชิดำ          สุทธะสำร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

888 T1 นำงสำว นูสุลัน         สะนิ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

889 T2 นำงสำว เนติกำนต์     ทองเจริญ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

890 T3 นำงสำว บงษกร        คงวิเชียร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

891 T4 นำงสำว บัวตอง        ตองติดรัมย์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

892 T5 นำงสำว บุผำ           มะโน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

893 T6 นำงสำว บุษพร        ชรำศรี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

894 T7 นำงสำว บุษยมำศ     บุญจรัส ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

895 T8 นำงสำว บุษรำภรณ์       ยอดแก้ว ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

896 T9 นำงสำว เบญจมำภรณ์   ประถม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)
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897 T10 นำงสำว เบญจมำศ       อ่ิมโพธ์ิ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

898 T11 นำงสำว เบญญำภำ      วงค์กระโซ่ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

899 T12 นำงสำว ปณิดำ          วงศ์อำษำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

900 T13 นำงสำว ปณิตำ          เสตพล ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

901 T14 นำย ปทุมธิดำ           มำกสุข ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

902 T15 นำงสำว ปนัฏฐำ        พุฒพันธ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

903 T16 นำงสำว ปนัดดำ        ปำทะหำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

904 T17 นำงสำว ปนัดดำ        ใยค ำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

905 T18 นำงสำว ปนัดดำ        ศรีธำตุ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

906 T19 นำงสำว ปนัดดำ        อังสนุ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

907 T20 นำงสำว ปนัดดำ       วรรณโสภำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

908 T21 นำงสำว ปรัชญำ       โชคชัย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

909 T22 นำย ปรัชญำ           ดีรบรัมย์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

910 T23 นำงสำว ปรำถนำ      สุขเกษม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

911 T24 นำงสำว ปรำยฟ้ำ      ชุมวรรณ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

912 T25 นำงสำว ปรินดำ       ขุนชัย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

913 T26 นำงสำว ปริยำภัทร   วรคันทักษ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

914 T27 นำงสำว ปริศนำ       คุณุ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

915 T28 นำงสำว ปรีชญำ       ดิษฐเจริญ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

916 T29 นำงสำว ปรีญำพร     พรหมศร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

917 T30 นำงสำว ปรียำกำรย์   อรุณเลิศวงศ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

918 T31 นำงสำว ปรียำนุช      สียำโน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

919 T32 นำงสำว ปรียำนุช      สว่ำงแสง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

920 T33 นำงสำว ปรียำภรณ์    อุดมมำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

921 T34 นำงสำว ปวิญำดำ     ใจกว้ำง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)
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922 T35 นำงสำว ปวีณำ        อันทะปัญญำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

923 T36 นำงสำว ปำริฉัตร     ชัยมีเขียว ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

924 T37 นำงสำว ปำริชำต     แสนภูมี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

925 T38 นำงสำว ปำลิดำ      อธิคุณเกษม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

926 T39 นำงสำว ปิยธิดำ      ปรำงค์ทอง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

927 T40 นำงสำว ปิยนัน      เช้ือค ำฮด ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

928 T41 นำงสำว ปิยมำศ        พันเช้ือ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

929 T42 นำงสำว ปิยมำศ        สวัสดี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

930 T43 นำงสำว ปิยวรรณ      ลุนศรี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

931 T44 นำงสำว ปิยะวรรณ    ดิสโร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

932 T45 นำงสำว ปิยำภรณ์     บุญแสน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

933 T46 นำงสำว เปรมกมล     ตรีผลพันธ์ุ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

934 T47 นำงสำว ผดุงขวัญ      ขันแก้ว ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

935 T48 นำงสำว ผำณิตำ       จันทอน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

936 T49 นำงสำว พรกนก       สำดี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

937 T50 นำงสำว พรกมล       สัพโส ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

938 T51 นำงสำว พรชิตำ        เขียวเทพ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

939 U1 นำงสำว พรทิพย์       แจ่มสกุลไพร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

940 U2 นำงสำว พรนภำ       อำจมูลลำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

941 U3 นำงสำว พรพิมล       แถวสำมำรถ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

942 U4 นำงสำว พรพิมล       พวงห้อย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

943 U5 นำงสำว พรพิมล       กรองทอง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

944 U6 นำงสำว พรพิมล       เช้ือประทุม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

945 U7 นำงสำว พรพิมล       บุญไสย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

946 U8 นำงสำว พรรณขนิศำ   อินของ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)



ล ำดับ แถว หลักสูตรช่ือ - นำมสกุล

947 U9 นำงสำว พรรณรัชต์     รัตนะวัน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

948 U10 นำงสำว พรลภัส        สุระเสียง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

949 U11 นำงสำว พรสวรรค์      โอสถศรี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

950 U12 นำงสำว พรสุดำ         เพ็งศิลป์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

951 U13 นำงสำว พฤศจิกำนต์    ใจทัด ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

952 U14 นำงสำว พลอยไพลิน    โสมแผ้ว ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

953 U15 นำงสำว พลอยสวย      อุ่นทรวง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

954 U16 นำงสำว พัชรำภรณ์      ขันตรี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

955 U17 นำงสำว พัชรำภำ         ไชขันตรี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

956 U18 นำงสำว พัชริดำ          เช้ือค ำฮด ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

957 U19 นำงสำว พัชริดำ         โสนะจิตร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

958 U20 นำงสำว พัชรินทร์       ต่อวิญญำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

959 U21 นำงสำว พัชรี             แผงอ่อน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

960 U22 นำย พัทธนันท์           แก้วหำรอด ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

961 V1 นำงสำว พิชชำภำ     ธรรมกัณหำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

962 V2 นำงสำว พิชญำ        พงษ์วัน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

963 V3 นำงสำว พิชญำ        พันธ์ุปัก ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

964 V4 นำงสำว พิชญำ        เจียมเจริญ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

965 V5 นำงสำว พินตรำ       อินทิรำช ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

966 V6 นำงสำว พิมประภำ    เวียงแก้ว ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

967 V7 นำงสำว พิมพ์ชนก     ลำวัลย์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

968 V8 นำงสำว พิมพ์พรรณ   นำมวงษำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

969 V9 นำงสำว พิมพ์พิชญำ   พิมำทัย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

970 V10 นำงสำว พิมพ์ลักษณ์   กุสุมำลย์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

971 V11 นำงสำว พิมพ์วิไล      ค ำผุผง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)
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972 V12 นำงสำว พิมพิกำ       บุญประกอบ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

973 V13 นำงสำว พิมลวรรณ    ศรีพยอม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

974 V14 นำงสำว พิยดำ         พงษ์วัน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

975 V15 นำงสำว พิสมัย         ขยันกำร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

976 V16 นำงสำว เพชรชรัตน์   เพ็ชรแสน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

977 V17 นำงสำว เพชรลดำ      สีละโคต ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

978 V18 นำงสำว เพชรำภรณ์   ดอนกระสินธ์ุ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

979 V19 นำงสำว เพ็ญนภำ      คณะบุตร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

980 V20 นำงสำว เพ็ญนภำ      อุ่นจันทร์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

981 V21 นำงสำว เพ็ญลักษณ์   ศรีหำบัณฑิต ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

982 V22 นำงสำว แพรวพรำว   ค ำศรี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

983 W1 นำงสำว ไพรินทร์      ค ำเจริญ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

984 W2 นำงสำว ไพรินทร์      วงค์วรรณำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

985 W3 นำงสำว ภัควลัญชญ์   ปฏิทันโด ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

986 W4 นำงสำว ภัทธิรำภรณ์   วันเพ็ญ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

987 W5 นำย ภัทรพงศ์           ศรีเจริญ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

988 W6 นำงสำว ภัทรพร        ประศรีพัฒน์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

989 W7 นำงสำว ภัทรศรี        โพธ์ิจันทร์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

990 W8 นำงสำว ภัทรำ          นุ่นนำแซง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

991 W9 นำงสำว ภัทรำนิษฐ์     ส ำเนียง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

992 W10 นำงสำว ภัทรินทร์      ทองแกมแก้ว ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

993 W11 นำงสำว ภัสทรวดี      จันทะแสง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

994 W12 นำงสำว ภำณุมำศ       บุตรไทย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

995 W13 นำงสำว ภำวิณี          ลำทวี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

996 W14 นำงสำว ภำวินี          หนูป้อง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)
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997 W15 นำย มงคลชัย           เทนโสภำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

998 W16 นำงสำว มณฑิตำ       สำระมู ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

999 W17 นำงสำว มณฑิรำ       ธุมำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1000 W18 นำงสำว มณฑิรำ       พิมพ์ส ำรำญ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1001 W19 นำงสำว มณฑิรำ       สุเมฆ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1002 W20 นำงสำว มณีนำจ       ปรำกฏหำญ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1003 W21 นำงสำว มณีรัตน์       คัมภีระ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1004 W22 นำงสำว มณีรัตน์       รำชรินทร์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1005 X1 นำงสำว มณีรัตน์      ชัยสงครำม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1006 X2 นำงสำว มนัสนันท์     กว้ำงสวำส ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1007 X3 นำงสำว มลธิชำ        กลองสูงเนิน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1008 X4 นำงสำว มลวิภำ        พิกุลศรี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1009 X5 นำงสำว มัทนำวดี      ศรีสุนทร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1010 X6 นำงสำว มัลลิกำ       นำรีนุช ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1011 X7 นำงสำว มำซีต๊ะ       แวอำมะ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1012 X8 นำงสำว มำนิตำ       ศรีสะดี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1013 X9 นำงสำว มำนิตำ       หมีแป ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1014 X10 นำงสำว มำริสำ       ยอดภักดี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1015 X11 นำงสำว มำริสำ       สำแก ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1016 X12 นำงสำว มินตรำ      กำวน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1017 X13 นำงสำว มินตรำ      หนูด ำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1018 X14 นำงสำว มินตรำ      พรำหมนิล ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1019 X15 นำงสำว มุกดำ        ช่ืนชม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1020 X16 นำงสำว มุกดำรัตน์   สุขสมกิจ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1021 X17 นำงสำว เมทินี        ลำดศิลำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)
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1022 X18 นำงสำว เมธำวี       ทวีพูน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1023 X19 นำงสำว ยลดำ        พิลำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1024 X20 นำงสำว ยุภำรัตน์    จ ำปำหอม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1025 X21 นำงสำว ยุวดี         จ ำนงมี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1026 X22 นำงสำว เย็นฤดี     โคตรสมบัติ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1027 Y1 นำงสำว เยำวเรศ        อุ้ยหนองกำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1028 Y2 นำงสำว โยทิกำ          บุญสินชัย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1029 Y3 นำงสำว รวิณร์ฑิดำ      ภำษำเวทย์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1030 Y4 นำงสำว รวิตำ            อ้อมแก้ว ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1031 Y5 นำงสำว รัชฎำพร         แสงตะวัน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1032 Y6 นำงสำว รัชนีกรณ์        จันทพันธ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1033 Y7 นำงสำว รัตติยำ           สียำงคะบุตร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1034 Y8 นำงสำว รัตติยำภรณ์     บุตรวงศ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1035 Y9 นำงสำว รัตนำภรณ์      เสนีโสด ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1036 Y10 นำงสำว รินลดำ          อินหงษำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1037 Y11 นำงสำว รุ่งนภำพร       คุณำพันธ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1038 Y12 นำงสำว รุ่งรัตน์          ค ำบุดดำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1039 Y13 นำงสำว ฤทัยรัตน์       จันทร์ยอย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1040 Y14 นำงสำว ลลิตำ           น ำพำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1041 Y15 นำงสำว ลออรัตน์       สุทโธ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1042 Y16 นำงสำว ลัดดำวัลย์     ขันทำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1043 Y17 นำงสำว วชิรญำณ์      วงษ์หงษำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1044 Y18 นำงสำว วชิรญำณ์      วงค์ชำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1045 Y19 นำงสำว วชิรญำณ์นันท์   แก้วสีทอง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1046 Y20 นำงสำว วชิรินทรำ      อรรถสิงห์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)
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1047 Y21 นำงสำว วนิดำ         ถำวรพงษ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1048 Y22 นำงสำว วนิดำ         สุริยัน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1049 Y23 นำย วรดำ             วงเวียน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1050 Y24 นำงสำว วรนุช        มหำพรม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1051 Y25 นำงสำว วรรณนิภำ   สุดำมำตร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1052 Z1 นำงสำว วรรณวิสำ   ศรีนอ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1053 Z2 นำงสำว วรรณิดำ     ควรหำญ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1054 Z3 นำงสำว วรรณิศำ     ทองทำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1055 Z4 นำงสำว วรัชยำ       ม่ังค่ัง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1056 Z5 นำงสำว วรำงคณำ   มุทำไร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1057 Z6 นำงสำว วรำพร      มหำวงค์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1058 Z7 นำงสำว วรำพร      วรรณจันทร์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1059 Z8 นำงสำว วรำภรณ์    จันคณำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1060 Z9 นำงสำว วรำภรณ์      สิทธิศำสตร์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1061 Z10 นำงสำว วรำภรณ์      ปักกำสีนัง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1062 Z11 นำงสำว วรำภรณ์      ฮำดดำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1063 Z12 นำงสำว วรำรัตน์      ปูคะภำค ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1064 Z13 นำงสำว วรำลักษณ์   พรหมทอง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1065 Z14 นำงสำว วรินดำ     พรนิคม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1066 Z15 นำงสำว วริยำ       แย้มศรี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1067 Z16 นำงสำว วริศรำ     บุญหล้ำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1068 Z17 นำงสำว วลัยพร      โนนกอง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1069 Z18 นำงสำว วัชรีรัตน์    ป้องสิมมำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1070 Z19 นำงสำว วันเพ็ญ    พนมเขต ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1071 Z20 นำงสำว วันเพ็ญ   พลอยพันธ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)
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1072 Z21 นำงสำว วำติยำภรณ์   ภำระเวช ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1073 Z22 นำงสำว วำรุณี      โคจร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1074 Z23 นำงสำว วำสนำ     กันหำพันธ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1075 Z24 นำงสำว วำสนำ    บุญไฮ้ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1076 Z25 นำงสำว วำสนำ    วัฒนพำณิช ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1077 Z26 นำงสำว วำสนำ    อ่อนแก้ว ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1078 Z27 นำงสำว วิจิตรำ    สำยแก้ว ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1079 AA1 นำงสำว วิชุดำ       กิติอำษำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1080 AA2 นำงสำว วิภำพร    พิมพ์ทอง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1081 AA3 นำงสำว วิภำวดี    หนองแคน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1082 AA4 นำงสำว วิมลพรรณ   ใจใส ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1083 AA5 นำงสำว วิมลวรรณ   ดวงแก้ว ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1084 AA6 นำงสำว วิมลสิริ    อินธิ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1085 AA7 นำงสำว วิรำวรรณ   อ่ิมพันธ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1086 AA8 นำงสำว วิลัยวรรณ   จันลำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1087 AA9 นำงสำว วิสุดำ     ค ำปัง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1088 AA10 นำงสำว วีณำ     แพงศรี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1089 AA11 นำย วุฒิไกร       บุญปก ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1090 AA12 นำงสำว ศรันย์พร   ค ำแสนรำช ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1091 AA13 นำงสำว ศศิกำนต์    คงประกอบ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1092 AA14 นำงสำว ศศิธร    วรรณทอง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1093 AA15 นำงสำว ศศิธร   ค ำม่ัน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1094 AA16 นำงสำว ศศิธร   อ้นมำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1095 AA17 นำงสำว ศศินำ   มะณีภักดี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1096 AA18 นำงสำว ศศินำ   บุญม่ัน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)
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1097 AA19 นำงสำว ศศินำ   พำงำม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1098 AA20 นำงสำว ศศิพร   แก้ววังวรณ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1099 AA21 นำงสำว ศศิมำภรณ์   โพธิสิตำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1100 AA22 นำงสำว ศศิวิมล   หลังแก้ว ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1101 AA23 นำงสำว ศิริกัญญำ   โพธิศรี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1102 AA24 นำงสำว ศิริกำญจน์   อนุวงศ์พินิจ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1103 AA25 นำงสำว ศิรินภำ   แก้วมำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1104 AA26 นำงสำว ศิรินภำ      สมภพ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1105 AA27 นำงสำว ศิรินันท์   จันทร์อร่ำม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1106 AB1 นำงสำว ศิริประภำ    ช่วยรักษ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1107 AB2 นำงสำว ศิริพร   มำยำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1108 AB3 นำงสำว ศิริพร   คตวงษ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1109 AB4 นำงสำว ศิริพร   แจ่มศิริ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1110 AB5 นำงสำว ศิริยำกร   ศรีล้อม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1111 AB6 นำงสำว ศิริรัตน์   สีลอด ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1112 AB7 นำงสำว ศิริลักษ์      สำยค ำภำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1113 AB8 นำงสำว ศิริลักษณ์   เสริฐศรี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1114 AB9 นำงสำว ศิริวรรณ   แก้วพรม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1115 AB10 นำย ศุภกิตต์   ใจพันธ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1116 AB11 นำงสำว ศุภณัฐ   บุญเลิศลพ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1117 AB12 นำงสำว ศุภำวรรณ   ผุยลำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1118 AB13 นำงสำว ศุภิสรำ   กลำงประพันธ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1119 AB14 นำงสำว เศรษฐพร   สิงห์สีทำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1120 AB15 นำงสำว โศภิต   เช่ือใชย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1121 AB16 นำงสำว สกุลทิพย์   สุตะภักด์ิ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)
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1122 AB17 นำงสำว สตรีรัตน์   รุ่งโรจน์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1123 AB18 นำงสำว สโรชำ   เหมกุล ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1124 AB19 นำงสำว สลักใจ   สุระมณี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1125 AB20 นำงสำว สศิธร   ค ำทวี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1126 AB21 นำงสำว สันทนำ     จันทร์สว่ำง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1127 AB22 นำงสำว สำยธำรำ   แสนหำญ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1128 AB23 นำงสำว สำยฝน     สมสำมำลย์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1129 AB24 นำงสำว สำริกำ     เหลำทอง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1130 AB25 นำงสำว ส ำรำญสุข   รำศรี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1131 AB26 นำงสำว สิรำภรณ์   ปะนัง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1132 AB27 นำงสำว สิรินำถ   มูลเพชร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1133 AC1 นำงสำว สิริยำกร   ค ำภำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1134 AC2 นำงสำว สิริลักษณ์   สิงห์ใหญ่ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1135 AC3 นำงสำว สิริวดี   ศรีปัตเนตร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1136 AC4 นำงสำว สิริวลี   หน่อใหม่ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1137 AC5 นำงสำว สุกัญญำ   กุดกุง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1138 AC6 นำงสำว สุกัญญำ   ดอมไธสง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1139 AC7 นำงสำว สุกัญญำ   อิฐอ่อน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1140 AC8 นำงสำว สุกัญญำ   ใจเพียร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1141 AC9 นำงสำว สุกัญญำ   บ ำเพ็ญ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1142 AC10 นำงสำว สุกัญญำ   บุญรอด ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1143 AC11 นำงสำว สุกัญญำ   ประสุโส ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1144 AC12 นำงสำว สุกัญญำ   ภูบุตตะ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1145 AC13 นำงสำว สุกัญญำรัตน์   ดีชม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1146 AC14 นำงสำว สุจิตรำ   โพธิจักร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)



ล ำดับ แถว หลักสูตรช่ือ - นำมสกุล

1147 AC15 นำงสำว สุจิตรำ   วัญญะ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1148 AC16 นำงสำว สุจิตรำ   ไชยมำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1149 AC17 นำงสำว สุณีย์รัตน์   มีวงษ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1150 AC18 นำงสำว สุดำทิพย์   ทองพร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1151 AC19 นำงสำว สุดำรัตน์   เวฬุวนำรักษ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1152 AC20 นำงสำว สุดำรัตน์   สมคิด ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1153 AC21 นำงสำว สุดำรัตน์   วรรณรส ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1154 AC22 นำงสำว สุดำรัตน์   มีตน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1155 AC23 นำงสำว สุทธำมำศ   วรบุตร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1156 AC24 นำงสำว สุทธิดำ   ปัจจุโส ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1157 AC25 นำงสำว สุทธิดำ   ชูไทย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1158 AC26 นำงสำว สุทธิดำ   ลีลำศ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1159 AC27 นำงสำว สุทิมำ   สุดหล้ำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1160 AD1 นำงสำว สุธำทิพย์   ประทุมตะ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1161 AD2 นำงสำว สุธิดำ   สมำนรักษ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1162 AD3 นำงสำว สุธิดำ   จรูญพงษ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1163 AD4 นำงสำว สุธิดำ   แพทย์กลำง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1164 AD5 นำงสำว สุธิดำ   โพธ์ิเตำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1165 AD6 นำงสำว สุนทรี   โชติพันธ์ุ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1166 AD7 นำงสำว สุนำรี   วุฒิน้อย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1167 AD8 นำงสำว สุนิษำ   นมภูเขียว ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1168 AD9 นำงสำว สุนิสำ   ส่องศรีโรจน์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1169 AD10 นำงสำว สุปรำณี   สมสำลี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1170 AD11 นำงสำว สุพรรษำ   กำนุสนธ์ิ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1171 AD12 นำงสำว สุพรรษำ   สีเงิน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)
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1172 AD13 นำงสำว สุพัตตรำ   ภูมิศำสตร์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1173 AD14 นำงสำว สุพัตรำ   ศรีดำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1174 AD15 นำงสำว สุพัตรำ      เพ็ญปรัง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1175 AD16 นำงสำว สุภัทรธีรำ    พิทักษำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1176 AD17 นำงสำว สุภำ   โพธำรินทร์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1177 AD18 นำงสำว สุภำภรณ์   นำมแดง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1178 AD19 นำงสำว สุภำภรณ์   จันเทพำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1179 AD20 นำงสำว สุภำรัตน์   ค ำภิละ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1180 AD21 นำงสำว สุภำรัตน์   สิมสำร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1181 AD22 นำย สุริยำ   ค ำสำวงค์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1182 AD23 นำงสำว สุริศำ   บุญโม๊ะ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1183 AD24 นำงสำว สุรีย์รัตน์   โพธินำม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1184 AD25 นำงสำว สุวนันท์   จันใด ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1185 AD26 นำงสำว เสำวคนธ์   เสำเวียง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1186 AD27 นำงสำว เสำวลักษณ์   ภูมิกำร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1187 AE1 นำงสำว เสำวลักษณ์   สริมล ำจวน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1188 AE2 นำงสำว เสำวลักษณ์   ขุมทอง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1189 AE3 นำงสำว เสำวลักษณ์   ค ำแสง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1190 AE4 นำงสำว เสำวลักษณ์   ภักดี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1191 AE5 นำงสำว เสำวลักษณ์   ประสมศรี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1192 AE6 สิบเอกหญิง สุวัจนีย์   ชมพุฒ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1193 AE7 นำงสำว หทัยรัตน์   แสนกระจำย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1194 AE8 นำงสำว หยำดเพชร   โภคสูงเนิน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1195 AE9 นำงสำว หยำดฟ้ำ   สังรักษ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1196 AE10 นำงสำว หฤทัย   อุทำนุเครำะห์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)
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1197 AE11 นำงสำว หัทยำ   วงค์ฤทธ์ิ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1198 AE12 นำงสำว หัสยำ   ลีทนทำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1199 AE13 นำงสำว อทิตยำ   พันเนตร์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1200 AE14 นำงสำว วอธิตยำ   ทนุรำช ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1201 AE15 นำงสำว อนงค์นำถ   ดำษขุนทด ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1202 AE16 นำงสำว อนงค์พร   เฉยฉิว ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1203 AE17 นำงสำว อนุชญำ   คุณขอนยำง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1204 AE18 นำงสำว อนุชิดำ   ช่ืนนอก ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1205 AE19 นำงสำว อนุสรำ   แฉ่งสูงเนิน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1206 AE20 นำงสำว อภิชญำ   สุขวงษ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1207 AE21 นำย อภิชำต   ไชยค ำม่ิง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1208 AE22 นำงสำว อภิญญำ   ผิวก่ ำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1209 AE23 นำงสำว อภิรดี   คนยืน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1210 AE24 นำงสำว อภิสมัย   ค ำนนท์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1211 AE25 นำงสำว อมรรัตน์   น้อยทรง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1212 AE26 นำงสำว อมรรัตน์   ยอดมงคล ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1213 AE27 นำงสำว อมรำ   เจริญ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1214 AF1 นำงสำว อมลรดำ   ทองบำงหลวง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1215 AF2 นำงสำว วอรทัย   กุค ำรักษ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1216 AF3 นำงสำว อรปรียำ   ศิริม่ัน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1217 AF4 นำงสำว อรปรียำ   อำษำวัง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1218 AF5 นำงสำว อรพรรณ   สร้อยแสง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1219 AF6 นำงสำว อรพรรณ   พิมพิเสน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1220 AF7 นำงสำว อรพิน   บุญเชิด ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1221 AF8 นำงสำว อรพิมล   เผือกแก้ว ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)
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1222 AF9 นำงสำว อรยำ   โมระดำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1223 AF10 นำงสำว อรวรรณ   ผักใหม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1224 AF11 นำงสำว อรสำ   มัสธรรม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1225 AF12 นำงสำว อรอนงค์   จันทวี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1226 AF13 นำงสำว อรอนงค์   สุทัน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1227 AF14 นำงสำว อรอนงค์   สอนโยหำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1228 AF15 นำงสำว อรัญญำ   พรสันเทียะ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1229 AF16 นำงสำว วอริศรำ   เห็วชัยภูมิ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1230 AF17 นำงสำว อริษำ   ใจบุญ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1231 AF18 นำงสำว อริสรำ   ป้อมพิทักษ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1232 AF19 นำงสำว อริสรำ   มำรำช ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1233 AF20 นำงสำว อริสำ   ขันทอง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1234 AF21 นำงสำว อริสำ   แสนหว้ำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1235 AF22 นำงสำว วอรุณรุ่ง   ชำวนำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1236 AF23 นำงสำว อลิตำ   ท้ำวมำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1237 AF24 นำงสำว อลิษำ   รุ่งแสง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1238 AF25 นำงสำว อวัสดำ   พรมวิจิตร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1239 AF26 นำย อัครยำ   บุญรัตน์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1240 AF27 นำงสำว อัจจิมำภรณ์   พืชหมอ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1241 AG1 นำงสำว วอัจฉรำ   โชตะวัน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1242 AG2 นำงสำว อัจฉรำ   มำนุสนธ์ิ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1243 AG3 นำงสำว อัจฉรำภรณ์   บุญอุ่น ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1244 AG4 นำงสำว อัญชลี   สักสิงห์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1245 AG5 นำงสำว อัญมณี   ภูกำบทอง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1246 AG6 นำงสำว อัญรญำ   โนนทำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)
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1247 AG7 นำงสำว อำทิตตะยำ   ม่ันชัย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1248 AG8 นำงสำว อำทิตยำ   พิณทอง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1249 AG9 นำงสำว อำทิตยำ   ภูผำแนบ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1250 AG10 นำงสำว อำทิติยำ  ใสสะอำด ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1251 AG11 นำงสำว อำพัชรำพร   จ ำปี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1252 AG12 นำงสำว อำภัสรำ   มูลศรีแก้ว ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1253 AG13 นำงสำว อำภำพร   ช่วยนำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1254 AG14 นำงสำว อำรียำ   แซ่ต้ัง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1255 AG15 นำงสำว อำรียำ   จันทะรักษำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1256 AG16 นำงสำว อำรียำ   โฮงทอง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1257 AG17 นำงสำว อำรียำ   พรมจันทร์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1258 AG18 นำงสำว อำรียำ   หินทอง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1259 AG19 นำงสำว อำรียำ   วรรณบุตร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1260 AG20 นำงสำว อินทิรำ   ค ำตำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1261 AG21 นำงสำว อุทุมพร   แซ่เหีย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1262 AG22 นำงสำว อุบลวรรณ   บับพำน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1263 AG23 นำงสำว อุรวี   บุตรทุมพันธ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1264 AG24 นำงสำว อุไรพร   หัตถมำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1265 AG25 นำงสำว เอมนตินันท์   ค ำภูลอย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1266 AH1 นำงสำว ไอรดำ   ค ำหงษำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1267 AH2 นำงสำว ไอรดำ   อุตอำมำตย์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุบลฯ)

1268 AH3 นำงสำว กนกวรรณ ถำนทองดี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1269 AH4 นำงสำว กนกวรรณ สุดนำม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1270 AH5 นำงสำว กนกวรรณ หมู่ทอง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1271 AH6 นำงสำว กมลลักษณ์ ศรีนครดี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)
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1272 AH7 นำงสำว กมลวรรณ โมหนองเด่ิน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1273 AH8 นำงสำว กรรณธิกำ ศรีสำวัน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1274 AH9 นำงสำว กรวิภำ แพ้ภูเขียว ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1275 AH10 นำงสำว กฤษฎำภรณ์ พลัน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1276 AH11 นำย กฤษดำ สีทำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1277 AH12 นำงสำว กัญชลำ ม่ังอะนะ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1278 AH13 นำงสำว กัญญำนัฐ ปุผำโล ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1279 AH14 นำงสำว กัญญำภัทร เคณำภูมิ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1280 AH15 นำงสำว กัญญำรัตน์ จงมุม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1281 AH16 นำงสำว กัญญำรัตน์ เสลิมนอก ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1282 AH17 นำงสำว กัญญำลักษณ์ หม่ืนแก้ว ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1283 AH18 นำงสำว กัญณภัทร โคตรพรม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1284 AH19 นำงสำว กัญรณำ คัชเขียว ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1285 AH20 นำงสำว กำญจนำ มณีศรี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1286 AH21 นำงสำว กำญจนำ ทักษิณอุบล ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1287 AH22 สิบเอกหญิง กำญจนำ ทะนันท์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1288 AH23 นำงสำว กำนดำมณี คุณเดช ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1289 AH24 นำงสำว กำนต์ธิดำ สำศิริ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1290 AH25 นำงสำว กิตติมำ เสนปอภำร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1291 AH26 นำงสำว กิติพร ถ่ินถำน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1292 AH27 นำงสำว กุลณัฐ กุมำรสิทธ์ิ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1293 AI1 นำงสำว เกศรำภรณ์ ค ำแสนหม่ืน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1294 AI2 นำงสำว ขนิษฐำ โสภิพันธ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1295 AI3 นำงสำว ขนิษฐำ ค ำชนะ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1296 AI4 นำงสำว จรรยำ มำนีปำน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)
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1297 AI5 นำงสำว จันจิรำ ทองหล่อ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1298 AI6 นำงสำว จันทนี แก้วพรม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1299 AI7 นำงสำว จันสุดำ มหำแก้ว ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1300 AI8 นำงสำว จำรวี สงนอก ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1301 AI9 นำงสำว จิตติมำ ลอยแก้ว ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1302 AI10 นำงสำว จินดำรัตน์ โนนสุวรรณ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1303 AI11 นำงสำว จินตนำ สีปำกดี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1304 AI12 นำงสำว จิรดำ มดแดง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1305 AI13 นำงสำว จิรัตติกำล อินทร์ภูวำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1306 AI14 นำงสำว จิรำพัชร คำระโส ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1307 AI15 นำงสำว จิรำวรรณ บุญดี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1308 AI16 นำงสำว จุไรรัตน์ สืบเป่ง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1309 AI17 นำงสำว จุฬำลักษณ์ กันยำรัตน์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1310 AI18 นำงสำว จุฬำลักษณ์ ดีพร้อม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1311 AI19 นำงสำว เจนจิรำ วันทอง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1312 AI20 นำงสำว ฉัตรสุดำ ชูรัตน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1313 AI21 นำงสำว ชญำภำ ศรีแสนยงค์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1314 AI22 นำงสำว ชนกชนม์ ภูสีไม้ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1315 AI23 นำงสำว ชรัญญำ ลำภบุญเรือง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1316 AI24 นำงสำว ชลธร ชำรีรำษฎร์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1317 AI25 นำงสำว ชลธิชำ รำมมะมะ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1318 AI26 นำงสำว ชลธิดำ จันทะศิริศักด์ิ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1319 AI27 นำงสำว ชลิดำ ศิลำกัน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1320 AJ1 นำงสำว ชลินทรำ สุครีพ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1321 AJ2 นำงสำว ชัชฎำภรณ์ อินทะชัย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)



ล ำดับ แถว หลักสูตรช่ือ - นำมสกุล

1322 AJ3 นำย ชำลิสำ บุญชำญ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1323 AJ4 นำงสำว ชุติมำ พลเสนำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1324 AJ5 นำงสำว ชุติมำ อุตรโส ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1325 AJ6 นำงสำว ณณัชชำ แสงยะรักษ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1326 AJ7 นำงสำว ณัฏฐ์ชนก พรหมสำขำ ณ สกลนครประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1327 AJ8 นำงสำว ณัฐกฤตำ ไชยเจริญ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1328 AJ9 นำงสำว ณัฐกำนต์ บุญช่อน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1329 AJ10 นำงสำว ณัฐฐพร โคตรชัย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1330 AJ11 นำงสำว ณัฐวรำ นำทุมพล ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1331 AJ12 นำงสำว ดวงกมล ทับพิมำย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1332 AJ13 นำงสำว ดวงกมล นำมนิตย์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1333 AJ14 นำงสำว ตรีรัตน์ เคนสนธ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1334 AJ15 นำงสำว ตะวันฉำย สินไชย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1335 AJ16 นำงสำว ทำนตะวัน อินทรโภคำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1336 AJ17 นำงสำว ทิพย์ธัญญำ เถำวัลย์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1337 AJ18 นำงสำว ทิวำพร สำระรัตน์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1338 AJ19 นำงสำว ธนพร ไชยนนท์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1339 AJ20 นำย ธนำกร จันทร์ลี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1340 AJ21 นำงสำว ธัญญำนุช เขตอนันต์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1341 AJ22 นำงสำว ธัญญำรักษ์ อินธิบำล ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1342 AJ23 นำงสำว ธันยพร ภูแร่ศรี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1343 AJ24 นำงสำว ธันวำ เปรมเขียว ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1344 AJ25 นำงสำว ธิดำภรณ์ สุยอย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1345 AJ26 นำงสำว ธิดำรัก สุนทะมำลำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1346 AJ27 นำงสำว ธิดำรัตน์ พรมจันทร์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)
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1347 AK1 นำงสำว ธีริศรำ บุญสิงห์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1348 AK2 นำงสำว นภัส บุดดีค ำภำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1349 AK3 นำงสำว นภำพร รินทระ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1350 AK4 นำงสำว นฤมล พรหมกรุง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1351 AK5 นำงสำว นฤมล สมบุตร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1352 AK6 นำงสำว นลินี โพธ์ิพรม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1353 AK7 นำงสำว นัฐกมล ทองใบ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1354 AK8 นำงสำว นันทนัช คุณยงค์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1355 AK9 นำงสำว นันทิกำนต์ ไชยกำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1356 AK10 นำงสำว นำรีรัตน์ นวลมำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1357 AK11 นำงสำว นิตยกำนต์ ช่วยจันทร์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1358 AK12 นำงสำว นิภำพร เพียชำมำตย์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1359 AK13 นำงสำว นิฤบล รำชวงษ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1360 AK14 นำงสำว นิฤมล มำตรำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1361 AK15 นำงสำว นุศรำ อินทร์วงค์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1362 AK16 นำงสำว เนตรชนก ศรีทำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1363 AK17 นำงสำว บริมำศ ศรีสวัสด์ิ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1364 AK18 นำงสำว บวรรัตน์ ปวงมณี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1365 AK19 นำงสำว บัณฑิตำ ชัยภิบำล ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1366 AK20 นำงสำว บุญญิสำ ศรีเสน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1367 AK21 นำงสำว บุญทริกำ สนิทนอก ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1368 AK22 นำงสำว บุณยำพร จรครบุรี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1369 AK23 นำงสำว ปณิดำ วิจำรย์ชัยศรี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1370 AK24 นำงสำว ปนัดดำ สวัสศรี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1371 AK25 นำงสำว ปนัดดำ จันทร์แห่ว ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)
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1372 AK26 นำงสำว ประกำยฟ้ำ สุขเร่ห์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1373 AK27 นำงสำว ประภำพร เพชรภักดี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1374 AL1 นำงสำว ปรำงค์ทอง จันทะแจ่ม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1375 AL2 นำงสำว ปริญญำ จันทำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1376 AL3 นำงสำว ปริญญำ ศรีสงครำม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1377 AL4 นำงสำว ปรียำดำ วะบุตร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1378 AL5 นำงสำว ปวำรณพรรษ์ ศรีสว่ำง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1379 AL6 นำงสำว ปวีณำ ชินเนหันหำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1380 AL7 นำงสำว ปำริฉัตร เงินสมบัติ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1381 AL8 นำงสำว ปำริชำติ สุนสุรี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1382 AL9 นำงสำว ปิยนุช ปัสสูงเนิน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1383 AL10 นำงสำว ปิยนุช หนุนวงษ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1384 AL11 นำงสำว ปิยมำส พระสุนิล ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1385 AL12 นำงสำว ปิยมำส ย่ำงกุ้ง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1386 AL13 นำงสำว ปิยำพร ยุบลชู ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1387 AL14 นำงสำว ปิยำพัชร ค ำวงษ์ถำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1388 AL15 นำงสำว เปรมศิริ ประทุมวัน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1389 AL16 นำงสำว ผกำมำศ ค ำคุณค ำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1390 AL17 นำงสำว ผกำวดี มหำหิงส์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1391 AL18 นำงสำว พจมำลย์ ปุยะพันธ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1392 AL19 นำงสำว พนิตำ วิเศษแก้ว ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1393 AL20 นำงสำว พรกนก ทองชนะ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1394 AL21 นำงสำว พรนครินทร์ ลำสอน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1395 AL22 นำงสำว พรนภำ ยำงสุด ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1396 AL23 นำงสำว พรไพลิน โสภำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)
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1397 AL24 นำงสำว พรรณทษำ จันทรเสนำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1398 AL25 นำงสำว พรรณธิภำ วงศ์ลคร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1399 AL26 นำงสำว พรรณนิดำ ผำสีดำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1400 AL27 นำงสำว พรศิริ โพธ์ิสุดตำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1401 AM1 นำงสำว พรสุดำ นนท์ยะโส ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1402 AM2 นำย พลพล พิมโคตร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1403 AM3 นำงสำว พลอยจันทร์ งำมฉวี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1404 AM4 นำงสำว พัชรำภรณ์ มีนำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1405 AM5 นำงสำว พัชรียำกร ดีโพรัมย์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1406 AM6 นำงสำว พันภิสำ โอทองเหลือง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1407 AM7 นำงสำว พัสสุวี ค ำสมำน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1408 AM8 นำงสำว พิมพ์ประภำพร แพงวำปี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1409 AM9 นำงสำว พิมพ์ลภัส ประทุมทิพย์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1410 AM10 นำงสำว พิมลภำ ค ำเพ็ง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1411 AM11 นำงสำว พิมลรัตน์ น้อยลำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1412 AM12 นำงสำว แพรววนิต ถำวงค์กลำง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1413 AM13 นำงสำว ภัคจิรำ สมภักดี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1414 AM14 นำงสำว ภำวดี นครศรี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1415 AM15 นำย ภูธเนศน์ ภูเหล่ือมใส ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1416 AM16 นำงสำว มัลลิกำ บุตรแสนคม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1417 AM17 นำงสำว ม่ิงขวัญ หอมทรัพย์สิน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1418 AM18 นำงสำว มินตรำ พรหมผำบ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1419 AM19 นำงสำว มินตรำ มุมบุญ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1420 AM20 นำงสำว มินยำดำ พรรณโส ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1421 AM21 นำงสำว ยุวธิดำ พลอยหิน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)
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1422 AM22 นำย รัชชำนนท์ เทพชำติ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1423 AM23 นำงสำว รัชนีกร พงสะพัง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1424 AM24 นำย รัฐพล ลำวัณย์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1425 AM25 นำงสำว รัตติกำล จงรักษ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1426 AM26 นำงสำว รัตติยำภรณ์ ทิพย์เทพำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1427 AM27 นำงสำว รัตนำ วงสำตร์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1428 AN1 นำงสำว รัตนำภรณ์ บุพศิริ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1429 AN2 นำงสำว รัตนำภรณ์ พลบุตร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1430 AN3 นำงสำว รุ่งนภำ โตมณฑำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1431 AN4 นำงสำว รุจิรำ นำคหงษ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1432 AN5 นำงสำว เรณู อินทิรักษ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1433 AN6 นำงสำว เรืองรอง อรรคดี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1434 AN7 นำงสำว ลลิตำ เคนอำษำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1435 AN8 นำงสำว ลัดดำ จู่มำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1436 AN9 นำงสำว ลัดดำพร ธรรมรัง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1437 AN10 นำงสำว ลัดดำวัลย์ รัตนะ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1438 AN11 นำงสำว วรนำถ จันทร์หีบ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1439 AN12 นำงสำว วรรณภำ กันยำลัง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1440 AN13 นำงสำว วรรณวิษำ พะย๋ำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1441 AN14 นำงสำว วรรณิภำ วงศรี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1442 AN15 นำงสำว วรำภรณ์ แสงพยับ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1443 AN16 นำงสำว วันวิสำ สำรวงษ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1444 AN17 นำงสำว วำสนำ เประกันยำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1445 AN18 นำงสำว วิชญำดำ ทองมี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1446 AN19 นำงสำว วิชญำดำ ศรีสมบูรณ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)
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1447 AN20 นำงสำว วิชุดำ ชัยโสดำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1448 AN21 นำงสำว วิชุดำ ไชยดี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1449 AN22 นำงสำว วิภำดำ สินปรุ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1450 AN23 นำงสำว วิภำดำ บ ำรุงภักดี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1451 AN24 นำงสำว วิภำรัตน์ วงประพันธ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1452 AN25 นำงสำว วิภำวรรณ ปล่ังกลำง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1453 AN26 นำงสำว วิภำวรรณ แก้วค ำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1454 AN27 นำงสำว วิลำวัลย์ เขียนสันเทียะ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1455 AO1 นำงสำว วิสัยเพียร ล้ีรัตนศิริ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1456 AO2 นำย วุฒินันต์ ไชยพัฒน์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1457 AO3 นำย ศรำยุธ โปะปะนม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1458 AO4 นำงสำว ศศิพิมพ์ บุญพำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1459 AO5 นำงสำว ศำนันธินี กุมขุนทด ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1460 AO6 นำงสำว ศิรดำ ไชยโพธ์ิ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1461 AO7 นำงสำว ศิรินธำ คุ้มเหล่ำยุง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1462 AO8 นำงสำว ศิริพรรษำ เช้ือดวงผูย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1463 AO9 นำย ศิริมงคล บุตรวัง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1464 AO10 นำงสำว ศิริมำ แววไธสง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1465 AO11 นำงสำว ศิริรัตน์ แก้วสนิท ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1466 AO12 นำงสำว ศิริรัตน์ เหล่ำอัน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1467 AO13 นำงสำว ศิริลักษณ์ ป้องล่องค ำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1468 AO14 นำงสำว ศิริวิมล สุกแดง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1469 AO15 นำงสำว ศิโรรัตน์ หำริกัน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1470 AO16 นำงสำว ศุภธิดำ วงละคร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1471 AO17 นำงสำว ศุภรดำ รักษำภักดี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)
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1472 AO18 นำงสำว ศุภำพิชญ์ ต้นสำย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1473 AO19 นำงสำว ศุภำวรรณ กุดวงค์แก้ว ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1474 AO20 นำงสำว ศุภำวรรณ กันยำสุด ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1475 AO21 นำงสำว โศภิษฐ์ ศุภชำรี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1476 AO22 นำงสำว สรินยำ จันเลิศ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1477 AO23 นำงสำว สโรชำ เสไธสง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1478 AO24 นำงสำว สลิลทิพย์ ดงพงค์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1479 AO25 นำงสำว สิรินยำ อินบุตรดี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1480 AO26 นำงสำว สิริวิมล ทำรถ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1481 AO27 นำงสำว สิรีธร ขม้ินเขียว ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1482 AP1 นำงสำว สุขเพ็ญ ค ำโสภำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1483 AP2 นำงสำว สุจิตรำ สุระคำย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1484 AP3 นำงสำว สุจิรำ พลไธสง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1485 AP4 นำงสำว สุดคณำ ชมภูธร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1486 AP5 นำงสำว สุดำรัตน์ แพงโน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1487 AP6 นำงสำว สุทธิฎำ สังวำลย์วงค์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1488 AP7 นำงสำว สุทธิดำ หำริกัน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1489 AP8 นำงสำว สุทธิดำ ทองคณำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1490 AP9 นำงสำว สุทธิดำ มหำธำตุ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1491 AP10 นำงสำว สุทธิดำ วงษ์กรณ์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1492 AP11 นำงสำว สุธิดำ ค ำโนนง้ิว ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1493 AP12 นำงสำว สุนีรัตน์ ติดมำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1494 AP13 นำงสำว สุพรรษำ ผิวไธสง ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1495 AP14 นำงสำว สุพินญำ จิตรฉำย ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1496 AP15 นำงสำว สุภัสสรำ ผลมำตย์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)
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1497 AP16 นำงสำว สุภำนันท์ ทองม่ัน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1498 AP17 นำงสำว สุภำภรณ์ พันธะบัวศรี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1499 AP18 นำงสำว สุภำภรณ์ มะลิวัน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1500 AP19 นำงสำว สุภำรัตน์ ทำเหิน ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1501 AP20 นำงสำว สุภิตำ ยืนยำว ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1502 AP21 นำงสำว โสภำวัลย์ เนตรนิยม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1503 AP22 นำงสำว อตินำฏ ละออ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1504 AP23 นำงสำว อนุศรำ ทิพนม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1505 AP24 นำงสำว อนุศรำ จุลนำถ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1506 AP25 นำงสำว อมรรัตน์ เพำะชม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1507 AP26 นำงสำว อรปรีญำ จ ำวิเศษ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1508 AP27 นำงสำว อรพรรณ บัวนำค ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1509 AQ1 นำงสำว อรยำ ภูระบัตร ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1510 AQ2 นำงสำว อรสุดำ พรมภักด์ิ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1511 AQ3 นำงสำว อรัญญำ เพรำะภูมิ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1512 AQ4 นำงสำว อรัญญำ หม่ืนรัตน์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1513 AQ5 นำงสำว อริศรำ ศรีโยธี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1514 AQ6 นำงสำว อลิษำ ศรีสุรำช ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1515 AQ7 นำงสำว อังคณำ นำมโนรินทร์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1516 AQ8 นำงสำว อัจจิมำ เหล่ำจูม ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1517 AQ9 นำงสำว อัญชลี ศรีโบรำณ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1518 AQ10 นำงสำว อัญชลี สีวิใจ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1519 AQ11 นำงสำว อัญชลี สีเสมอ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1520 AQ12 นำงสำว อัญริสำ จ ำปำรัตน์ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1521 AQ13 นำงสำว อำทิตยำ อำษำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)
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1522 AQ14 นำงสำว อำภำภรณ์ ทิพสุวรรณ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1523 AQ15 นำงสำว อำรีย์วรรณ หำฤทธ์ิ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1524 AQ16 นำงสำว อำรียำ นพคุณ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1525 AQ17 นำงสำว อำรีรัตน์ โคตะเสนำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1526 AQ18 นำงสำว อินทิรำ มำค ำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1527 AQ19 นำงสำว อินทิรำ ฤำชำ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1528 AQ20 นำงสำว อินทิรำ บุพศิริ ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)

1529 AQ21 นำงสำว เอมวิกำ คันธี ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล(อุดรธำนี)


