
ล ำดบัที่

๑ นางสาว เบญญาภา จนัทร์ดง
๒ นางสาว นริศรา คู่กระโทก
๓ นางสาว กญัญารัตน์ สารทไทย
๔ นางสาว อารียา สมฤทธ์ิ
๕ นาย รัตนวฒัน์ โสภาวงั
๖ นางสาว กาญจนา สกุลปฐมชยั
๗ นาย เอกชยั ใจชาญ
๘ นางสาว ณัฐมน สระแกว้
๙ นางสาว อรปรียา ทองเงิน
๑๐ นางสาว อรอนงค์ แกง้กองทรัพย์
๑๑ นางสาว รวิปรียา หนูไทย
๑๒ นางสาว กุลธิดา ศรีโสภา
๑๓ นางสาว อนินทิตา พลชะนะ
๑๔ นางสาว สุนิสา อู่ทอง
๑๕ นาย ยสินทร สิงห์สถิตย์
๑๖ นางสาว ปรียาภรณ์ ชยับญุธรรม
๑๗ นางสาว ณัฐนิชา ร่ืนเกษร
๑๘ นางสาว เจนจิรา มัน่หมาย
๑๙ นางสาว รัตนาวดี วนัเสาร์
๒๐ นางสาว ศุภวรรณ โสภา
๒๑ นางสาว ศิริขวญั กนัมา
๒๒ นางสาว นนัทน์ภสั จนัทะคุณ
๒๓ นางสาว มณีรัตน์ วณัโนมยั
๒๔ นาย โชคภิวฒัน์ ชินรัตน์
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๒๕ นางสาว สุวิมล อินแกว้
๒๖ นางสาว เกศศิริ นพรัตน์
๒๗ นาย สุรเกียรติ วงษสุ์นทร
๒๘ นางสาว สุภาพร แกว้กองทอง
๒๙ นาย คงเกษม จนัทร์ฉาย
๓๐ นาย คณิน เรืองวิริยะนนัต์
๓๑ นาย อนุชา แสนประสิทธ์ิ
๓๒ นางสาว วิจิตรา นาคทองแดง
๓๓ นางสาว พชัริดา แร่นาค
๓๔ นางสาว มณฑกานต์ ศรีสวสัด์ิ
๓๕ นางสาว ณัชมาศย์ ธนรัตนศิ์ริโชค
๓๖ นางสาว พนัธกานต์ ทองทพั
๓๗ นางสาว พิมลพรรณ แกว้ดา
๓๘ นางสาว ภทัราพร ศรีนาราง

๓๙ นางสาว สินีนาถ แกว้วิเศษ

๔๐ นาย ฐากูร เปรมปาน

๔๑ นาย จกัรพรรดิ บญุโอภาส

๔๒ นางสาว พจณิชา อยูพ่ว่ง

๔๓ นางสาว องัคณา จนับวั

๔๔ นางสาว สุภาวิณี เจียมทอง

๔๕ นางสาว สุปราณี เพง็สร้อย
๔๖ นางสาว สิริกญัญา พลูศรีงาม

๔๗ นางสาว ณัฐิชา พงษพ์านิช

๔๘ นาย  ธนภทัร รักการคา้
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๔๙ นาย อนุชา จวงพลงาม

๕๐ นาย  นพพร คงทอง

๕๑ นาย ฤทธิชยั เดียระดาษ
๕๒ นางสาว พรชนก วนัทอง

๕๓ นางสาว พรพิมล ทบัเลิก
๕๔ นาย วีรชาติ สมเพช็ร์
๕๕ นางสาว ณัฐสุดา กูลประดิษฐ์ศิลป์

๕๖ นางสาว วรรลี ล าพองชาติ

๕๗ นางสาว ดารารัตน์ ศรทิพย์

๕๘ นางสาว กรรณิการ์ ตุย้ขม
๕๙ นางสาว อารดา ด่อนจนัทร์

๖๐ นางสาว นุตาพร เบิกบาน

๖๑ นางสาว กาญจนา กองสอน

๖๒ นางสาว ญาณิศา บวัชุม
๖๓ นาย อิทธิพทัธ์ หมีน่ิม

๖๔ นางสาว เฉลิมขวญั ยิม้นวน

๖๕ นางสาว ภาวินี แซ่ฟุ้ ง

๖๖ นางสาว จินตนา สาเสาร์

๖๗ นางสาว ปริยาภทัร เขียวพุม่พวง

๖๘ นางสาว ใบเฟิน ศรีรักษ์

๖๙ นางสาว หทัยา ติระมาศ

๗๐ นางสาว จิตตรี จีจ  าปา

๗๑ นางสาว นารีรัตน์ อัว่หงวน

๗๒ นางสาว ปัญจารีย์ พวงสมบติั
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๗๓ นางสาว วิลาวณัย์ จนัทร์เพญ็

๗๔ นางสาว อภิญญา ติรพงษ์

๗๕ นางสาว นิรชา รอบญุ

๗๖ นางสาว รัตติยา ม่ิง โสดา

๗๗ นางสาว สุมาลี กองมี

๗๘ นางสาว ศุภรัตน์ เฟ่ืองเพชร

๗๙ นางสาว ดวงนภา ศรีสุรักษ์

๘๐ นางสาว กรกนก รุนชิต

๘๑ นางสาว นุชสรา ยงัแช่ม

๘๒ นางสาว  เจนจิรา ยิม้ปาน

๘๓ นาย จารุวฒัน์ เมืองมี

๘๔ นางสาว กรรณิการ์ หารพลลาน

๘๕ นางสาว กาญจนา กล่อมบาง

๘๖ นางสาว กนกพร สุขผ่อง

๘๗ นางสาว สุชญัญา บญุญานนัท์

๘๘ นาย เอกชยั อบช่ืน

๘๙ นางสาว รุ่งรวี เรืองเดช

๙๐ นางสาว นริน แสงมาลี

๙๑ นางสาว อุดมทรัพย์ คามพินิจ

๙๒ นางสาว หน่ึงฤทยั ทิมจนัทร์

๙๓ นางสาว รัตติกาล คุม้สุพรรณ

๙๔ นางสาว ปัทมาพร แกว้สุภา

๙๕ นางสาว วริศรา บวัศรี

๙๖ นางสาว ชลธิชา คงชู
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๙๗ นางสาว กุลนนัทน์ จนัทวงศ์

๙๘ นางสาว วลีพร บญุประสพ

๙๙ นางสาว สุรัตนด์า พรมสอน

๑๐๐ นางสาว ดวงกมล เจริญเรืองเดช

๑๐๑ นางสาว วนัวิสา พิทกัษ์

๑๐๒ นางสาว อรวรรณ ทองหง า

๑๐๓ นางสาว ชชัชา สุขเกตุ

๑๐๔ นางสาว วิลาวณัย์ ปรุงเปร่ียม

๑๐๕ นางสาว ภูษณิศา กล่อมอ่ิม

๑๐๖ นาย กฤษณะ ชูโอชา

๑๐๗ นางสาว สายสุนีย์ คล่ีวงษ์

๑๐๘ นาย พทุธิพงศ์ สุขอยู่

๑๐๙ นาย ฐาปกรณ์ ธูปกลาง

๑๑๐ นางสาว ปัญญาพร สุขโกสา

๑๑๑ นางสาว สุนิสา ไพบรูณ์

๑๑๒ นางสาว ดารณี ไพศรีสกุล

๑๑๓ นางสาว ณัฐวรรณ แก่นมาก

๑๑๔ วา่ท่ีร้อยตรีหญิง รัตนา ศรีสวสัด์ิ

๑๑๕ นางสาว สุวรรณา เยรัมย์

๑๑๖ นางสาว อนุสรา พนัจัน่

๑๑๗ นางสาว เปรมกมล ทบัเนียมนาค

๑๑๘ นางสาว ณัฐณิชา แยม้พราย

๑๑๙ นางสาว ศิริลกัษณ์ ถ่ินซ่ือตรง

๑๒๐ นางสาว ศศิ บญุทา
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๑๒๑ นางสาว สุนิสา อ ่าส าโรง

๑๒๒ นางสาว จินตนา แกว้คร

๑๒๓ นางสาว สาฐิพร มีเครือรอด

๑๒๔ นางสาว จุรีพร พิมทอง

๑๒๕ นางสาว พชัรี เผือกผุด

๑๒๖ นางสาว สุชาดา กุหลาบ

๑๒๗ นางสาว สุมิตตรา นกขนุทอง

๑๒๘ นางสาว แพรวนภา สุขแคลว้

๑๒๙ นางสาว กมลชนก อินเรือน

๑๓๐ นางสาว กมลทิพย์ แสงทอง

๑๓๑ นางสาว กรรณิการ์ ขาวมา

๑๓๒ นางสาว กรรณิการ์ ทองผ่อง

๑๓๓ นางสาว จนัทร์จิรา นากแกว้

๑๓๔ นางสาว จนัทร์ทิราพร สร้อยนาค

๑๓๕ นางสาว ชลิตา สมแฮ

๑๓๖ นางสาว ณัฐกาน ยานาบวั

๑๓๗ นางสาว นฤมล กลมพกุ

๑๓๘ นางสาว นนัทิญา เม่นขาว

๑๓๙ นางสาว นิชชา นาคทองแดง

๑๔๐ นางสาว นิตยา คลองถ่ินเถ่ือน

๑๔๑ นางสาว นิติญา จนัทร์หอม

๑๔๒ นางสาว เบญจมาภรณ์ ศรีพรม

๑๔๓ นางสาว เบญจวรรณ อินโท

๑๔๔ นางสาว ปภสัรา ทานนท์
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๑๔๕ นางสาว ปวีณา กองกนัภยั

๑๔๖ นางสาว ป่ินสุดา มีบญุ

๑๔๗ นางสาว พชัรินทร์ เอ่ียมมาก

๑๔๘ นางสาว รัตนวรรณ พรมจีน

๑๔๙ นางสาว วนิดา สีนวน

๑๕๐ นางสาว วิภาดา วรรณภพ

๑๕๑ นางสาว ศิวาพร แจ่มจ ารูญ

๑๕๒ นางสาว สุจิรา จนัทร์ศรีทอง

๑๕๓ นางสาว สุดารัตน์ นาคบวั

๑๕๔ นางสาว สุดารัตน์ ใหญ่น ้า

๑๕๕ นางสาว สุวชัรียา จวนสูงเนิน

๑๕๖ นางสาว อรวรรณ แยม้สา

๑๕๗ นางสาว อ าพร ขอ้เพชร

๑๕๘ นาย เจษฎา แก่นโงน

๑๕๙ นาย ปฏิภาณ อินตะมูล

๑๖๐ นาย พิษณุ กุลค  า

๑๖๑ นางสาว ฐิติมา พลอยแกว้

๑๖๒ นางสาว ฐิติรัตน์ ธรรมโลกา

๑๖๓ นางสาว พรชิตา การิโก

๑๖๔ นางสาว แพรวนภา คงคาลยั

๑๖๕ นางสาว วริศรา ค าภู่

๑๖๖ นางสาว อารยา สวนใต้

๑๖๗ นางสาว อินทอุร คงคานอ้ย

๑๖๘ นาย สุรสีห์ วงธิ
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๑๖๙ นางสาว ดวงกมล กล่อมบาง

๑๗๐ นางสาว วิลาวลัย์ แกว้หงษ์

๑๗๑ นางสาว เสมอใจ หนูแยม้

๑๗๒ นางสาว สิริลกัษณ์ อินทร์ใย

๑๗๓ นางสาว สุพรรษา บวัมุย้

๑๗๔ นางสาว จินตนา ดีอินทร์

๑๗๕ นางสาว ธญัญาเรศ มาคุม้

๑๗๖ นางสาว ชญาณิศ นุชวิลยั

๑๗๗ นางสาว รัชฎาภรณ์ สุขแกษม

๑๗๘ นางสาว ธญัญารัตน์ เยน็กระจ่าง

๑๗๙ นางสาว วรรณิษา หุมกระโทก

๑๘๐ นางสาว ยพุารัตน์ มูลสา

๑๘๑ นางสาว สุนิตา เท่ียงธรรมโม

๑๘๒ นางสาว พชัรากร ประดิษฐจา

๑๘๓ นางสาว สุธาสินี ชูศรี

๑๘๔ นางสาว ทาริกา มีคลา้ย

๑๘๕ นางสาว สิริรักษ์ ทวีวยัชยัพล

๑๘๖ นางสาว ปิยะธิดา แผ่นทอง

๑๘๗ นางสาว ชนมนิ์ภา มานอ้ย

๑๘๘ นางสาว อมรรัตน์ เรืองมนต์


















