
ล าดับที่

๑ นาย บัณฑิต จันทร์ด า

๒ นางสาว ดวงกมล ขันแก้ว

๓ นางสาว อรวรรณ ศรีบุญเรือง

๔ นางสาว ช่อผกา ทับทิม

๕ นางสาว อาทิตยา คุณสาร

๖ นางสาว อชิรญา กรมพันธ์

๗ นางสาว พสุดา เหรียญทอง

๘ นางสาว กวิสรา พงษ์ธนู

๙ นางสาว ประกายดาว ฝักสระน้อย

๑๐ นางสาว รัตนาภรณ์ บริบูรณ์

๑๑ นางสาว สรัญญา แก้วสุวรรณ

๑๒ นางสาว กาญจนา บุญพามา

๑๓ นางสาว จุไรรัตน์ อิ่มเต็ม

๑๔ นางสาว จิราพร ฝังนิล

๑๕ นางสาว สุลัดดา จิตโชติ

๑๖ นางสาว นริศศร วันศุกร์

๑๗ นางสาว กาญจนาพร บุญตา

๑๘ นางสาว ศิริวิภา เกษศิริ

๑๙ นางสาว ศิริประภา ค าแพง

๒๐ นางสาว กัณฐิกา เคนแฝง

๒๑ นางสาว สุภาวดี ศรีโพนทอง

๒๒ นางสาว ศิริรัตน์ ศิริจันทร์

๒๓ นางสาว อรอนงค์ ศรีนาค

๒๔ นางสาว มาลิสา ดวงบุบผา
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๒๕ นางสาว วนิดา มิ่งสอน

๒๖ นางสาว นุชธิดา ชูใจ

๒๗ นางสาว รุ่งนภา โกตะคาร

๒๘ นางสาว ชนัญชิดา สมเพชร

๒๙ นางสาว บุญหลัน จิตรชื่น

๓๐ นางสาว สาวิตรี ชื่นตา

๓๑ นางสาว วิลาวัณย์ สงสาร

๓๒ นางสาว กรวรรณ เบ็ญมาศ

๓๓ นางสาว ชลิตา สุภาพงษ์

๓๔ นางสาว สรัญญา ทองท ามา

๓๕ นางสาว กาญจนา สมเสนา

๓๖ นางสาว กิจภรณ์ อัมพร

๓๗ นางสาว ชนิดา ปล้ืมใจ

๓๘ นางสาว เกษรินทร์ โพธิสาร

๓๙ นางสาว ดอกอ้อ สุวรรณดี

๔๐ นางสาว นุสรา คันทา

๔๑ นางสาว เยาวลักษณ์ ปรือปรัง

๔๒ นางสาว นิตยา โคตมา

๔๓ นางสาว พัชริดา แสงแก้ว

๔๔ นางสาว ร าไพ แหวนหล่อ

๔๕ นางสาว ดาวเรือง สมุทร

๔๖ นางสาว จุติพร สัตพันธ์

๔๗ นางสาว กัญญาณัฐ กาละพัฒน์

๔๘ นางสาว พัชรินทร์ อาการ
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๔๙ นางสาว หทัยรัตน์ นาครินทร์

๕๐ นางสาว สวรรยา มะโนรัตน์

๕๑ นางสาว อัญชลี  ก้อนทอง

๕๒ นางสาว  พรนภา พิมพ์ทอง

๕๓ นางสาว กนกอร แก้วพวง

๕๔ นางสาว นิติยา พานจันทร์

๕๕ นางสาว ภัสรา แจ่มศรี

๕๖ นางสาว จิราภรณ์ พิลาทอง

๕๗ นางสาว จีรินทร์ สุฤทธิ์

๕๘ นางสาว อัญชลี  ท้าวดี

๕๙ นาย เกียรติศักด์ิ นาคพันธุ์

๖๐ นางสาว ธีรนุช แถวพันธ์

๖๑ นางสาว ช่อผกา นามวงศ์

๖๒ นางสาว ดลฤทยั วงษ์พิทกัษ์

๖๓ นางสาว นันทนัช โต๊ะยีอติ

๖๔ นางสาว ประภาพร เสนาะ

๖๕ นางสาว จตุภรณ์ สมัย

๖๖ นางสาว อรวรรณ ก าศร

67 นางสาว ปนัดดา ทองนาค

68 นางสาว ศิรวณีย์ แซ่เอยีว

69 นางสาว โฉมยง จิตบรรจง

70 นางสาว มัลลิกา ผันผอง

71 นางสาว บศุรินทร์ ไฮกญัญา

72 นาย พงศกร จันทเขต
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73 นางสาว กนัตนา วงค์แกว้

74 นางสาว สุวรรณี หาบตุร

75 นางสาว วันนิสา แสนสุด

76 นางสาว มลิวรรณ บญุรัตน์

77 นางสาว ณัฏฐณิชา บญุเสนอ

78 นาย ธีรภทัร สติปญั

79 นางสาว กมลวรรณ ทอ่นทองแดง

80 นาย พิพัฒน์ พันธ์งาม

81 นางสาว สิรินภา เลือดไธสง

82 นางสาว ธิติมา ใยเม้า

83 นางสาว ชไบพร ปอ้งกนั

84 นางสาว สุพนิตย์ ดวนใหญ่

85 นางสาว อจัฉรา ดาวเรือง

86 นางสาว ศศิธร โพธิศ์รี

87 นางสาว เพชรรัตน์ สุทธภกัดี

88 นางสาว วราภรณ์ ไชยรัตน์

89 นางสาว สุธาทพิย์ หงษ์อนิทร์

90 นางสาว ยุพา ด้วงนิล

91 นางสาว ปรารถนา มุขขัง

92 นางสาว อมัพวัลย์ พุทธหาร

93 นางสาว สมหญิง บญุค า

94 นางสาว สุธาวดี สุทธิประภา

95 นางสาว แวววรรณ ขนันเนือง

96 นางสาว สุวัจนีย์ พงษ์สมุทร
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97 นางสาว อรวรรณ เทาศิริ

98 นางสาว วิภารัตน์ จันท า

99 นางสาว สุขใจ โชติ

100 นางสาว อรไพลิน สัมโย

101 นางสาว อภญิญา บบุุ่น

102 นางสาว นิติยากรณ์ ปกปอ้ง

103 นาย ณัฐเศรษฐ์ ศิริค า

104 นางสาว อคิราภ์ ศรีวิเศษ

105 นางสาว ชโลธาร ทองมา

106 นางสาว พันทพิา บญุศรี

107 นางสาว เจนจิรา ประจักจิตร

108 นางสาว ศรีประภาพร ใสกระจ่าง

109 นางสาว รัตนาภรณ์ ช่วยสุข

110 นางสาว อรอมุา อนิตา

111 นางสาว วิไลพร นางวงค์

112 นางสาว อริสา เหลาค า

113 นางสาว สุกญัญา บรูณะ

114 นางสาว กาษฐา พันธนู

115 นางสาว สุภาภรณ์ วงษ์จอม

116 นางสาว อภญิญา พันธเสน

117 นางสาว พิมพ์ สุระชัย

118 นางสาว สุทติรา เสาเวียง

119 นางสาว จริยา โพธิก์ระสังข์

120 นางสาว สไปพรรณ์ กา้นภเูขียว
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121 นางสาว เอื้องฟ้า มาโน

122 นางสาว จิราภรณ์ วงจัน

123 นางสาว เพ็ญศรี ขุมเงิน

124 นางสาว แพรพลอย ยงหอม

125 นางสาว เบญจวรรณ เพชรบตุร

126 นางสาว พิมพ์สุวรรณ์ เถาปรัก

127 นางสาว รัตติยาภรณ์ สุตะพันธ์

128 นางสาว ปยิะธิดา ค าเคน

129 นาย นฤบดินทร์ บญุลา

130 นาย ธีรพงษ์ บวัพรม

131 นางสาว กมลรัตน์ ทองวิจิตร

132 นางสาว อทุมุพร พรมภกัด์ิ

133 นางสาว กริณา แสงอรุณ

134 นางสาว รุ่งนภา แสงฟ้า

135 นางสาว สุวรรณา บรรทะโก

136 นางสาว ฤทยัรัตน์ สว่างภพ

137 นางสาว ขนิษฐา สารภี

138 นางสาว วิสุดา ปลูกพันธ์

139 นางสาว เสาวลักษณ์ เสียงใส

140 นางสาว กญัญ์วิมน ชุมจันทร์

141 นาย ศิริชัย ทองขาว

142 นาย บญัชา บญุมานัด

143 นางสาว ผกามาศ สมพร

144 นางสาว ล าดวน พาหา
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145 นางสาว บญุฑริตา ศิลาโชติ

146 นางสาว วัฒนา จันเทวา

147 นางสาว ปราณี ศรีกลุ

148 นางสาว กมลวรรณ เถาว์บญุ

149 นางสาว จันทร์จิรา ร่มโพธิ์

150 นางสาว กรกนก พันธ์เณร

151 นาย ศักดา พร้อมญาติ

152 นางสาว จินตนา การะเกษ

153 นางสาว นันทนา บญุขาว

154 นางสาว พจนามณี ธรรมวัตร

155 นางสาว สุวดี กิ่งวิชิต

156 นางสาว เหมือนฝัน กฤตสิน

157 นางสาว ลดารัตน์ แหวนหล่อ

158 นางสาว ณิชากร ไผ่ม่วง

159 นาย นภสัศัย ทองสนธิ

160 นางสาว กนกพรรณ วรรณทวี
















