
ล าดับที่

๑ นางสาว ณัฐฑริกา ทิพยรัตน์สุนทร

๒ นางสาว ทัศนีย์  บุญจ า

๓ นางสาว ณมน ส่วนเสน่ห์

๔ นาย ธนานันต์ บรรประจง

๕ นางสาว กัลยาณี กอแก้ว

๖ นางสาว ขวัญภิรมย์ รัตนโสภา

๗ นางสาว จินต์จุฑา อ าพิน

๘ นางสาว จีรนันท์ ขันเรศ

๙ นางสาว ชยาภรณ์ บุรัสการ

๑๐ นางสาว ณัชชารีย์ นิธิสินพุฒิชัย

๑๑ นางสาว ตวงรัตน์ เดชบุญสูง

๑๒ นางสาว ทับทิม ภาคอินทรีย์

๑๓ นางสาว นิภาภัทร มีสิทธิ์

๑๔ นางสาว นุสบา บุญภา

๑๕ นางสาว ปวีณา ยากุล

๑๖ นางสาว พรพิน พลเยี่ยม

๑๗ นางสาว พวงผกา ไฉนกลาง

๑๘ นางสาว พัชรินทร์  เชื้อแก้ว

๑๙ นางสาว พัชรี ชนีวงษ์

๒๐ นางสาว ภัทรนันท์ จันดารัตน์

๒๑ นางสาว ลออรัตน์  สุยะลา

๒๒ นางสาว วิลาสินี ลวดทอง

๒๓ นางสาว สุรางคณา  ปิน่ทอง
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๒๔ นางสาว สุรีรัตน์ สมชาติ

๒๕ นางสาว เสาวรส สุภเสถียร

๒๖ นางสาว อภิญญา บัวค านิล

๒๗ นางสาว อรวรรณ นามศรีหาร

๒๘ นางสาว อรวรรณ พรมจันทร์

๒๙ นางสาว ศิรินันท์ พวงจันทร์

๓๐ นางสาว ศิริพร สาธุภาค

๓๑ นางสาว สุภาพร  ธานี

๓๒ นางสาว กมลชนก จันทร์เพ็ญ

๓๓ นางสาว กาญจนา เสาประโคน

๓๔ นาย กิตตินันท์ ชูวิชา

๓๕ นางสาว จิราธร พุดตาลดง

๓๖ นาย ฉัตรชัย เจริญสุข

๓๗ นางสาว ชนม์นิภา  เหมะธุลิน

๓๘ นางสาว ชลิตา ศิริกฤษฎา

๓๙ นางสาว ชุติมา สิริโสม

๔๐ นางสาว ฐิติรัตน์ สุรพัฒน์

๔๑ นางสาว ตรีรัตน์  กมลรัตน์

๔๒ นางสาว ทัศณี มาหา

๔๓ นางสาว นฤมล ทาลาศรี

๔๔ นางสาว นันทริยา นามบุญ

๔๕ นางสาว นิภากร  ชูรัตน์

๔๖ นางสาว นุสบา สาระรัตน์
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๔๗ นางสาว ปนัดดา  แสงสุวรรณ

๔๘ นางสาว พรปวีณ์ ขันอาสา

๔๙ นางสาว พัชราพร กาญจนเสน

๕๐ นางสาว มยุรี  หงส์สุข

๕๑ นางสาว รจนา หงษ์ค า

๕๒ นางสาว เรณุมาศ  ต่อน้อย

๕๓ นางสาว ศริยา ภาละกาล

๕๔ นางสาว ศศิธร จันทร์เพ็ชร

๕๕ นางสาว ศศิธร  มุทาวัน

๕๖ นางสาว สิวาภรณ์ บุญญาจันทร์

๕๗ นางสาว สุนิสา งามด า

๕๘ นางสาว อรวรรณ บุญประสิทธิ์

๕๙ นางสาว อรอุมา วงศ์ตรี

๖๐ นางสาว อุราภรณ์ ภาชนะพูล

๖๑ นางสาว สุพัตรา ชลแดง

๖๒ นางสาว จุฬาลักษณ์  ทะนุพันธ์

๖๓ นาย ธีรพล พัดทอง

๖๔ นางสาว ปาริฉัตร ฉัตรสุวรรณ

๖๕ นางสาว พรปวีณ์ วงศ์บุตรดี

๖๖ นางสาว มณีรัตน์ พรหมสว่าง

๖๗ นางสาว สิริรัตน์ ทองสุข

๖๘ นางสาว อรทยั ดาวใสย์

๖๙ นางสาว อรอนงค์  ไชยสิทธิ์
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๗๐ นางสาว เกษร  นรินทร์นอก

๗๑ นางสาว วรฤทยั ฉวีรักษ์

๗๒ นางสาว สาวินี อปักาญจน์

๗๓ นางสาว สุทธิดา  เพ็งธรรม

๗๔ นางสาว อรวี วงศ์ล่าม

๗๕ นางสาว นวพรรณ สิทธิไตรย์

๗๖ นางสาว รัตติยา สมรักษ์

๗๗ นางสาว อริษา ธาตุวิสัย

๗๘ นางสาว ชลธิญาพร เมืองกดุเรือ

๗๙ นางสาว กญัญาภรณ์  เอบิสุข

๘๐ นางสาว ขนิษฐา ค าเสียง

๘๑ นางสาว จิราพร ขาวสว่าง

๘๒ นางสาว ธนัญญา ปงึเลิศ

๘๓ นางสาว นราพรรณ  ตีคิยานันท์

๘๔ นางสาว ปณัฑารีย์ สืบสิงห์

๘๕ นางสาว ปยิมน ศรีสวัสด์ิ

๘๖ นางสาว พุทธิดา เขียวทอง

๘๗ นางสาว แพรขวัญ ธนทวีคูณ

๘๘ นางสาว ภทัรกนัย์  กองศิริ

๘๙ นาย เมธาสิทธิ์ อณุาศรี

๙๐ นางสาว รวี ทิ้งโคตร

๙๑ นางสาว วริษฐา ตวงนิยม

๙๒ นางสาว วันทนีย์ เอื้อยตะคุ
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๙๓ นางสาว วินา พิมพ์จ้อย

๙๔ นางสาว ศตนันทน์ ศรีอสิาณ

๙๕ นางสาว ศุภาลัย ศาสตราชัย

๙๖ นางสาว สิริพร  สุขร่วม

๙๗ นางสาว สุชาดา กลุบตุร

๙๘ นางสาว สุนทรี  นิโรรัมย์

๙๙ นางสาว สุภาภรณ์ ทอ่นค า

๑๐๐ นางสาว สุรีรัตน์ อนิทะรังษี

๑๐๑ นางสาว อมรรัตน์ นิลวรรณ์

๑๐๒ นางสาว อรกญัญา สีแสด

๑๐๓ นางสาว กญัญานัฐ ชมาฤกษ์

๑๐๔ นางสาว เกศมณี ถาดทอง

๑๐๕ นางสาว เกษสุดา ทองโชติ

๑๐๖ นางสาว จินดารัตน์ ศรีสร้อย

๑๐๗ นางสาว เจนจิรา  สุพร

๑๐๘ นางสาว บษุยมาศ  จรเด็จ

๑๐๙ นางสาว มณีภรณ์  บญุมิง่

๑๑๐ นางสาว ณิชา โชคธนวรภทัร

๑๑๑ นางสาว ศศินิภา สมันชาติ

๑๑๒ นางสาว สุดาพร น าค า

๑๑๓ นางสาว รัตนา สร้อยสุวรรณ

๑๑๔ นางสาว สิริวรรณ  ส าหรับชื่อ

๑๑๕ นางสาว จุฑามาศ โรจน์วัชราภบิาล
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๑๑๖ นางสาว จุฬาลักษณ์  ชัยวิเศษ

๑๑๗ นางสาว ทพิย์สุดา กจิทวี

๑๑๘ นาย ธีระวัฒน์ สีตัสสะ

๑๑๙ นางสาว นรีพิชญ์  พรหมศรี

๑๒๐ นางสาว บษุราคัม คาดหมาย

๑๒๑ นาย พชร เทพมงคล

๑๒๒ นางสาว มณฑารัตน์ แสงอร่าม

๑๒๓ นางสาว บญุญาพร  เข็มทอง

๑๒๔ นางสาว พัชรณัฐ  เพ็ญชาลี

๑๒๕ นางสาว จิดาภา เหลือนาค

๑๒๖ นางสาว จีรวรรณ ปกปอ้ง

๑๒๗ นาย ทรงวิทย์ หม่อมโดก

๑๒๘ นางสาว ทพิวรรณ เบา้งาม

๑๒๙ นางสาว นงคราญ บญุสร้าง

๑๓๐ นาย พีระศักด์ิ คณาสวัสด์ิ

๑๓๑ นางสาว ยลดา หางนาค

๑๓๒ นางสาว รัชนีย์  รุ่งเรือง

๑๓๓ นางสาว รัตนา ถือดียิ่ง

๑๓๔ นางสาว ลลิตา  ลาสิงห์

๑๓๕ นางสาว วิไล ทยานสิงห์

๑๓๖ นาย สิรวิชญ์ คนขยัน

๑๓๗ นาย สุรศักด์ิ นิลสมบรูณ์

๑๓๘ นางสาว อภสิรา ดวงบตุร
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๑๓๙ นาย อคัรพล เพิ่มสินธุ์

๑๔๐ นางสาว พนิดา เจริญมี

๑๔๑ นางสาว เยาวเรศ แสงจันทร์

๑๔๒ นางสาว ชรัญดา เสภมูี

๑๔๓ นางสาว ทศัวรรณ ศิลารักษ์

๑๔๔ นางสาว ธิดารัตน์ โพธิศ์รี

๑๔๕ นาย พุทธรัตน์ ชลภสัสรณ์

๑๔๖ นางสาว รุ้งนภา ทองปาน

๑๔๗ นางสาว รุ่งประกาย จันทร์เกษ

๑๔๘ นางสาว วรรณภา ผ่องศรี

๑๔๙ นางสาว อาริยา ค าศรี

๑๕๐ นาย สิทธิศักด์ิ  เเช่มชื่น

๑๕๑ นางสาว ภคัจิรา วีระภู่พงศ์ชัย

๑๕๒ นางสาว ลักคณา อาสนสุวรรณ์


