
ล าดับที่

1 นางสาว มีนา บุญปราการ

2 นาย คมสัน วิลัยหล้า

3 นางสาว นงนภัส ประสิทธิชัย

4 นางสาว เบญจวรรณ มานุช

5 นางสาว รัตนาภรณ์  ศรีชมไชย

6 นาย ศตวรรษ ภูมีเมฆ

7 นางสาว จาสุณีย์ หลักค า

8 นางสาว พวงผกา อันมาก

9 นางสาว สุพิชญา ไชยรักษ์

10 นางสาว สุกัญญา เห็มภาค

11 นางสาว อลิสา ศรีหารักษ์

12 นางสาว พจนา ค าสิงห์

13 นางสาว วัชรพร หลักโคตร

14 นางสาว ปาณิตา โมฆรัตน์

15 นางสาว นฤมล ยะสีดา

16 นางสาว วรัญญา สาล า

17 นางสาว อรพิมล ดาราย้อย

18 นางสาว พัชรินทร์ สุวรรณ

19 นางสาว จริยา ดาถ  า

20 นางสาว สุทามาศ พรมชัย

21 นางสาว วารุณี อุค า

22 นางสาว อรุณี โลนไธสง

23 นางสาว สุกัญญา จันทะนันท์

24 นางสาว ขนิษฐา อินทร์ศิริ
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25 นางสาว สุมาลี สว่างแสง

26 นางสาว นางสาวสุภาวดี เลิศคอนสาร

27 นางสาว ฟาริดา สถิตย์มั น

28 นางสาว ทัตพิชา สีเทา

29 นางสาว วิสุดา ทองจันทร์

30 นางสาว มุขมณี ขุนใหญ่

31 นางสาว ปรางรุ้ง เพิ มพูล

32 นางสาว ทรงสุดา นามจันทร์

33 นางสาว นิภาวรรณ อรดี

34 นางสาว เย็นนภา แตกปัญญา

35 นางสาว อ้อมใจ อุ่นค า

36 นางสาว จิราภรณ์ ใจบุญ

37 นางสาว อโณทัย ค าน้อม

38 นางสาว สุธิดา มาลา

39 นาย พงศ์พัฒน์ ชินตู้

40 นางสาว เจนจิรา ธุระท า

41 นางสาว ศรัญยา พร้ิงเพราะ

42 นางสาว จริยา พิษสุวรรณ

43 นาย รณชัย สมอินทร์

44 นางสาว กนกพร พรภัทรสกุลดี

45 นางสาว วนิดา ละมุบตรี

46 นางสาว ศิโรรัตน์ โมธรรม

47 นางสาว มัชฌิมา ศรีหาคลัง
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48 นางสาว อัจฉราพรรณ พิทยานุรักษ์

49 นางสาว อรทัย ศรีสุข

50 นางสาว ณัตพร เข็มทอง

51 นางสาว สุพรรษา อ่อนสาคร

52 นางสาว จิราวรรณ จอมทอง

53 นางสาว ชวิตา ดลจ าเริญ

54 นางสาว สุดารัตน์ อินถูพงษ์

55 นางสาว ศิริวรรณ ศรีสวัสด์ิ

56 นาย กฤษณะ พงษ์ประภาส

57 นาย จตุพล วิทศิริ

58 นางสาว วันทนา เจริญอาจ

59 นางสาว สิริขวัญ จรอนันต์

60 นางสาว ศกุนตลา แสนทะวงษ์

61 นางสาว ศศิมา หมั นชีทวน

62 นางสาว วรรณวิภา ค าโมง

63 นางสาว วนัชพร แสนวงษ์

64 นางสาว ปิยะพร ประเสริฐสังข์

65 นางสาว เมรี บุญมีวิเศษ

66 นาย อภิสิทธิ ์ทะขุ่ย

67 นางสาว ศิริวรรณ บุญประดิษฐ

68 นาย วัชรากร กัณหา

69 นางสาว สุวิมล โตไธสง

70 นางสาว อนุศรา ไชยเจริญ
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71 นาย อ าพล ดลจ าเริญ

72 นางสาว พรนิภา บุตรรินดา

73 นางสาว นภพร แก้วสีหาวงค์

74 นางสาว มุทิตา ศรีสุข

75 นางสาว ปภาวี ประยันตัง

76 นางสาว อาภัสรา ศิลปักษา

77 นางสาว แสงเทียน ไกรแสน

78 นางสาว วิภาดา มหามณี

79 นางสาว มลฤดี เมินไธสง

80 นางสาว ปริญญาภรณ์ คุ้มห้วยบง

81 นางสาว วิภาภรณ์ ภูสมมาตย์

82 นางสาว อัญชลี ตระกูลทรัพย์ทวี

83 นางสาว ปาริชาติ โพธิสาร

84 นางสาว ภัทรา สายกระสุน

85 นางสาว ธนพร เพชรกอง

86 นางสาว วรัญญา ขาวลา

87 นางสาว จุรีรัตน์ เกษแก้ว

88 นางสาว ผกามาศ มีทรัพย์

89 นางสาว สุดาภร พันธะ

90 นางสาว พิมผกา เมฆมล

91 นางสาว นันทิชา แพงจ่าย

92 นางสาว ณัฐธิดา นาคะอินทร์

93 นางสาว นางสาวมินตา นาเจริญ
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94 นางสาว จิตรอารีย์ บัวเรียน

95 นาย เดชา มุลิตา

96 นางสาว วรรณิศา คงเจริญถิ น

97 นางสาว สุดารัตน์ แก้วมา

98 นางสาว วรรณิศา แย้มงาม

99 นางสาว หทัยชนก ยมงาม

100 นางสาว พลอยแพรว จิตจะโป๊ะ

101 นางสาว เกศรินทร์ บุตรพรมมา

102 นางสาว ศิริพรรณ พันธ์สระน้อย

103 นาย ธีรพงษ์ พลช่วย

104 นางสาว อรวดี ศรีภักดี

105 นาย ศุภวิชญ์ บุญวาสนา

106 นาย ศัตราวุธ ด้วงแพง

107 นางสาว พรธิมล บุญศรี

108 นางสาว พรพิมล วรรณ์ทวี

109 นางสาว นุสบา หมั นหินลาด

110 นางสาว ธินัฐดา สัตยา

111 นางสาว ลลิตา ใจดี

112 นางสาว ปณิดา ประคะนัง

113 นางสาว ปลิดา ราชนาแพง

114 นาย อัษฎาวุธ แดงสกุล

115 นางสาว ศศิธร ทิศกระโทก

116 นางสาว วิภาดา ดีแป้น
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117 นางสาว วรรณิภา แสงพล

118 นางสาว จิราภรณ์ มะณีหมุด

119 นางสาว หนึ งฤทัย ทศถา

120 นางสาว ขวัญฤดี ชมภูเทพ

121 นาย ภาสกร ฉายเนตร

122 นางสาว พัชรนันท์ ศรีจันทร์

123 นางสาว เพ็ญพักตร์ พลจันทร์

124 นางสาว จรินทร์พร นามลิวัลย์

125 นางสาว กรรณิการ์ ชัยนิล

126 นางสาว บิสมี หวันเต๊ะ

127 นางสาว ศิรินรัตน์ ยงงาม

128 นาย อนุสรณ์ สิงหบุตร

129 นาย ประเสริฐ แย้มเกษร

130 นาย สุรจิต แก้วกระจ่าง

131 นางสาว จิราพัชร ตาปราบ

132 นางสาว พรทิวา สร้างพล

133 นางสาว พัชร์ชิรา พสุมาตร

134 นางสาว ปาลิตา บุทธิจักร์

135 นางสาว นพคุณ ขันบันจง

136 นางสาว รักชนก สุขมอง

137 นางสาว ภัทรพรรณ ศรีรุ้ง

138 นางสาว วิราตรี วอแพง

139 นางสาว ชลิตา ศิริกุล
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140 นางสาว ภิรัญญา สืบเหล่าง้ิว

141 นางสาว สุกัญญา แทนลา

142 นางสาว ชฎาพร จันทาสี

143 นางสาว พัชรินพร  มวลค าลา

144 นางสาว สาวิตรี แหลมทอง

145 นางสาว ภาษิตา สารบรรณ


