
ล าดับ

1 นางสาว กนกพร บญุธรรม

2 นางสาว กมลพร ช่วยชูกล่ิน

3 นางสาว กัญญาณัฐ อยูส่บาย

4 นางสาว กัญญาภคั พุ่มพวง

5 นางสาว กัญญารัตน์ หอยเกิด

6 นางสาว กัณฐลดา ศรีจนัทร์เฟื้อ

7 นางสาว เกษมณี เสียงเพราะ

8 นางสาว เกษมณี จติต์สถาน

9 นางสาว จนัทมิา พนัธ์ยา

10 นางสาว จวีรัตน์ รุ่งเรือง

11 นางสาว จฑุารัตน์ เชือ้นิล

12 นางสาว จไุรรัตน์ แนบผักแว่น

13 นาย เฉลิมสินธุ์ สินธุฉาย

14 นางสาว ชนิดา แก้วพรม

15 นาย โชค เขียมเจริญ

16 นางสาว ฐิตินาถ แพใหญ่

17 นางสาว ฐิติพร ชุม่ฉ่่า

18 นาย ณัฐศิษฏ์ พรหมประสิทธิ์

19 นางสาว ณัฐสุดา บณัฑิโต

20 นางสาว ถิรวรรณ ขจร

21 นางสาว ทรายแก้ว ขาวสอาด

22 นางสาว ทพิยสุ์คนธ์ อินทร์เนตร

23 นางสาว ทพิยสุคนธ์ เพชรเขาทอง

24 นางสาว ทพิวรรณ เปรมสมบติั

25 นางสาว ธนพร พกุบตุร

26 นางสาว ธัญสุดา รักชม
27 นางสาว ธิดารัตน์ เกิดฤทธิ์
28 นางสาว นฤทยั หอมตลบ
29 นางสาว นฤมล กรประสาท
30 นางสาว นวพรรษ ทวีสุข
31 นางสาว นัทชา สังข์ประเสริฐ

ระหว่างวันที่  2 - 4 มีนาคม 2559

ณ มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบรุี  จังหวัดเพชรบรุี
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32 นางสาว น้่าฝน สมรัตน์
33 นางสาว นิสารัตน ลาภผล
34 นางสาว ปานทพิย์ พมิพข์ารี
35 นางสาว พนิดา สายอาจ
36 นางสาว พรพมิล ทมิทวีป
37 นางสาว พรรณปพร สิงหโ์ตทอง
38 นาย พรรษษิฐ์ ศรีสุข
39 นาย พฒันพงษ์ เพยีรธรรม
40 นางสาว พนัทพิา คล้ายพนัธ์
41 นางสาว พรีดา หรัิญวงศ์
42 นาย พรีพฒัน์ ขมวิเศษ
43 นางสาว เพยีงดาว งามข่า
44 นาย มกรานนท์ ตรงบรรทดั
45 นางสาว มัทนา ไทยสงฆ์
46 นางสาว มาริษา ตันสกุล
47 นางสาว มินตรา แก้วประสม
48 นางสาว โยธกานต์ รูปสง่า
49 นางสาว รพพีร อ่อนคล้าย
50 นางสาว รินรดี ด่านิล
51 นางสาว รุ่งนภาพร สิทธิรุ่ง
52 นางสาว ไลลา สุขอนุเคราะห์
53 นางสาว วราภรณ์ ทดัเพชร
54 นางสาว วันเพญ็ ยิง่ยติุ
55 นางสาว วิภาวินี แม้นเมฆ
56 นางสาว ศริญญา ชูพนิิจสกุลวงค์
57 นางสาว ศรีสุดา แซ่ต้ัง
58 นางสาว ศศิวิมล ชุมวรฐายี
59 นางสาว ศิริพร แววจงัหรีด
60 นางสาว ศิริรัตน์ ค่าหอ่
61 นางสาว ศิริวรรณ เจริญรัศมีเกียรติ
62 นางสาว สาคร ทองมาก
63 นาย สาโรจน์ หว้งจติร
64 นางสาว สินีนาฏ แดงนวล
65 นางสาว สุกัญญา พลีวรรณ์
66 นางสาว สุทธิดา สมิงนุช
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67 นางสาว สุธาสินี ค่าประสิทธิ์
68 นางสาว สุพตัรา อุทยัวรรณ์
69 นางสาว สุภาพร มิตรจติ
70 นางสาว สุภารัตน์ นาคเล่ียม
71 นางสาว สุภาวดี แก้วขาว
72 นางสาว สุวรรณา พนัธ์เต้ียวงศ์
73 นางสาว สุวิมล จนัทร
74 นางสาว สุวิมล ดวงจนัทร์
75 นางสาว สุวิมล อินเกล้า
76 นางสาว อนุสรา สุกใส
77 นางสาว อรัญญา แซ่เตียว
78 นางสาว อัจจมิา กรกุม
79 นางสาว อัจฉราษณีย์ ประดิษฐ์สุข


