
ล าดับที่

๑ นางสาว ญาดา  ไพรวรรณ์

๒ นางสาว กานต์ทิตา ด าค า

๓ นางสาว จิรนันท์ นิลกาญจน์

๔ นางสาว จิรัชญา นวลละออง

๕ นางสาว จุฑามณี รุ่งทวีชัย

๖ นางสาว ชมพูนุท สมท่า

๗ นาย ชวกร ผลึกมณฑล

๘ นางสาว ญาดา โภควิริยะ

๙ นางสาว ฐิตาภา ทองป้อง

๑๐ นางสาว ฑิตติยา ดวงตา

๑๑ นาย ณัฏฐพล โธนบุตร

๑๒ นางสาว ณัฏฐวรา พญาครุฑ

๑๓ นางสาว ณัฐกฤตา แตงจีน

๑๔ นางสาว ณัฐจิรา ยกทอง

๑๕ นางสาว ณัฐณิชา ศรีศักด์ิวิชัย

๑๖ นางสาว ณัฐนรี  ทองรักษ์

๑๗ นางสาว ดนยา บุญญยุวะ

๑๘ นางสาว ดลชนก รวมสุข

๑๙ นางสาว ทิพวรรณ สินธุนาคร

๒๐ นางสาว ธนารักษ์ สมณะ

๒๑ นางสาว ธัญสิริ ค าพิมพ์

๒๒ นางสาว ธิดารัตน์ ศิริรัตน์

๒๓ นางสาว นันท์นภัส เพ็งศรีโคตร
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๒๔ นางสาว นันท์นภัส โสภา

๒๕ นางสาว นันทิกานต์  บุษบก

๒๖ นางสาว นัยน์ณภัค สุริยะวงศ์กุล

๒๗ นางสาว บุรัสกร มะลิวัลย์

๒๘ นาย ปรัชญา สุขเกิด

๒๙ นางสาว ปรียารัตน์ แซ่จ๋าว

๓๐ นาย ปิยรัช ส้อสกุล

๓๑ นางสาว ผุสชา คงสุด

๓๒ นางสาว พรรณนิอร โยควัฒน์

๓๓ นาย พิทวัส รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

๓๔ นางสาว พิรญาณ์ ทวีวัฒนสมบูรณ์

๓๕ นาย พีรเชษฐ์ สิงห์กาศ

๓๖ นางสาว แพรพรรณ ศรีสมบูรณ์

๓๗ นาย ภาคภูมิ ภิระบรรณ์

๓๘ นางสาว ภานุมาส กัณฑสูตร

๓๙ นางสาว มณีรัตน์ พิมพา

๔๐ นางสาว มานิตา พิมพ์กะภีร์

๔๑ นางสาว มาลินี สายเขียว

๔๒ นางสาว เมฑาพร คุณสาร

๔๓ นางสาว รัดเกล้า บุรสินสง่า

๔๔ นางสาว รัสวีร์ ธนศิลป์พัชรกุล

๔๕ นาย วรกฤต ทองยั่งยืน

๔๖ นางสาว วรลักษณ์ ผิวนวลผ่อง
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๔๗ นางสาว วันวิสาข์ มณีขัติย์

๔๘ นางสาว วิภา ส าราญ

๔๙ นางสาว วีรยา มโนเจริญ

๕๐ นางสาว ศศิธร หีตฉิม

๕๑ นางสาว ศิริขวัญ ทาสาย

๕๒ นางสาว ศิริธร อุทยารัตน์

๕๓ นางสาว ศุภากร สุริย์วงศ์

๕๔ นางสาว สรัลนุช ครุฑเมือง

๕๕ นางสาว สายรุ้ง  แก้วบุญมา

๕๖ นางสาว สาวินี รอดฮ้อย

๕๗ นางสาว สิริพร สิริจินดาเลิศ

๕๘ นางสาว สุทธิดา ขจรบุญ

๕๙ นางสาว สุธิดา สุขพอดี

๖๐ นางสาว สุปวีณ์ ศิวะเพชรากร

๖๑ นางสาว สุพัชชา เตือนใจยา

๖๒ นางสาว สุภาวดี อยู่สุข

๖๓ นางสาว สุวัจณี บญุประคอง

๖๔ นางสาว หฤทยั ปิ่นค า

๖๕ นางสาว อณัญญา ยศบญุเรือง

๖๖ นาย อดุลวิทย์ จอมสว่าง

๖๗ นางสาว อารยา เขียวสวัสด์ิ

๖๘ นางสาว อาริยา แย้มทุ่ง

๖๙ นางสาว อนิทอุร ธรรมุตมกลุ
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๗๐ นางสาว กมลลักษณ์ วงศ์เผ่าสกลุ

๗๑ นาย ชโรธร ช่างสาร

๗๒ นาย ณรงค์พล สัทธาอนันต์

๗๓ นางสาว ณัฐธินันท ์ ดีแกง

๗๔ นาย ณัฐพงษ์ อนิทร์พรหม

๗๕ นางสาว ทกัษิณา จันทศิลป์

๗๖ นางสาว ธนวันต์ การุณยขันธ์

๗๗ นางสาว นิศาชล กนัเงิน

๗๘ นางสาว บษุกร บรรจงรัตน์

๗๙ นางสาว ปพิชญา จารุภมูิ

๘๐ นางสาว พรทวิา ชนะรัตน์

๘๑ นางสาว พิมพกานต์ โปณะทอง

๘๒ นางสาว พิมพ์ปวีณ์ ธรรมเสนา

๘๓ นาย ภวัต ชัยสิทธิ์

๘๔ นางสาว รวิญภา เครือทนุ

๘๕ นางสาว วศินี บญุศรีโรจน์

๘๖ นางสาว สมิตา มิง่ขวัญ

๘๗ นางสาว สุดารัตน์ ภมูิวงค์

๘๘ นางสาว สุพัตรา พรหมมานุวัตร

๘๙ นางสาว ไอลดา ไทยเกง่

๙๐ MISS MWE MWE

๙๑ MR. SAI WOON LENG










