
ล าดับที่

๑ นางสาว กนกภรณ์ กลีบเมฆ

๒ นางสาว กรกช คงชุม

๓ นางสาว กรรชรส แพงมี

๔ นางสาว กรรณิกา กมิิฬาร์

๕ นางสาว กฤษณีย์ สังข์นาค

๖ นางสาว กญัญารัตน์ บญุเทอม

๗ นางสาว กาญจนา กา้นเกตุ

๘ นางสาว กาญจนา ข าพวง

๙ นางสาว กลุณัฐ กนิูนย์

๑๐ นาย เกริกพล ทบัผดุง

๑๑ นางสาว เกศรินทร์ แกว้สร้อย

๑๒ นางสาว เกษราพร ทองภู

๑๓ นางสาว ขวัญฤทยั เสไธสง

๑๔ นางสาว จันทร์จิรา สวัสด์ิรักษ์

๑๕ นางสาว จารุมาศ คุ้มเศรณี

๑๖ นางสาว จิรกานต์ ดินยี

๑๗ นางสาว จิราภรณ์ พยุงวงษ์

๑๘ นางสาว จิราภรณ์ เชียงแสน

๑๙ นางสาว จุฑาพร บญุธรรม

๒๐ นาย ชญานนท์ แสงดี

๒๑ นางสาว ชนิตา สัตตัง

๒๒ นางสาว ชนิตา ไชยลี

๒๓ นางสาว ชลธิชา ยางสิงออ้
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๒๔ นางสาว ณัชชา ธนะฤกษ์

๒๕ นางสาว ณัฏฐ์นรี สว่างดี

๒๖ นางสาว ณัฐกานต์ ทยัมณี

๒๗ นางสาว ณัฐรัตน์ ภมูิโคกรักษ์

๒๘ นางสาว ณัฐสุภรณ์ สมนา

๒๙ นางสาว ธณัฐชา ทศับตุร

๓๐ นางสาว ธนาภรณ์ ศิริหงษ์ทอง

๓๑ นางสาว ธัญญเรศ อรุณแจ้ง

๓๒ นางสาว ธัญญาภรณ์ แซ่เฉี้ยง

๓๓ นางสาว ธิดาจันทร์ น้อยกล  า

๓๔ นาย นพเกา้ กล้ิงที

๓๕ นางสาว นภสัสร พานิชย์

๓๖ นางสาว นริศรา โคตะพันธ์

๓๗ นางสาว นลธิชา ศักดา

๓๘ นางสาว นันทชิา สระทองอุ่น

๓๙ นางสาว นาตยา แดงโต

๔๐ นางสาว นาราเกล้า ไอแ่หล

๔๑ นางสาว นิตยา ศิลา

๔๒ นางสาว นูรีย๊ะ สมายุ้ย

๔๓ นางสาว บษุรา แซ่ภู

๔๔ นางสาว เบญจรัตน์ หอมแช่ม

๔๕ นางสาว ปทติตา ธรรมวิศรุต

๔๖ นางสาว ประภสัรา ผ้ึงเถื อน
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๔๗ นางสาว ประภานนท์ อไุร

๔๘ นาย ประยงค์ เวชพันธ์

๔๙ นางสาว ปรินา ค าเกษ

๕๐ นางสาว ปยิะรัตน์ เคาวสุต

๕๑ นางสาว พรกมล ปญัญาจันทร์

๕๒ นางสาว พลอยไพลิน ทางทองวัฒนากลุ

๕๓ นางสาว พิริยะประภา ชัยยา

๕๔ นางสาว เพ็ญมุณี อาจอดุร

๕๕ นางสาว ภานุช ยางสวย

๕๖ นางสาว ภญิญาภรณ์ พรพนานุรักษ์

๕๗ นางสาว มินตรา พันธ์อยู่

๕๘ นางสาว มุทติา แสงปอ้ม

๕๙ นางสาว รสรินทร์ ภญิญะวัย

๖๐ นางสาว รุ่งทวิา กนัทะปญัญา

๖๑ นางสาว รุจิรดา แกว้โสภา

๖๒ นางสาว ลลิดา กิ งนอก

๖๓ นางสาว ลลิตา รุ่งกจิสถาพร

๖๔ นางสาว วนิดา นามทา้ว

๖๕ นาย วรกมล พฤกอดุม

๖๖ นางสาว วรดา ศิริซุ้มสุวรรณ

๖๗ นางสาว วราพร หลวงจิตร

๖๘ นางสาว วรินยุพา ราชสีหว์รรณ

๖๙ นาย วันเฉลิม โตวิจิตร
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๗๐ นางสาว วันดี ดีนิล

๗๑ นางสาว วารุณี บตุนนท์

๗๒ นางสาว วิภา บญุเกดิ

๗๓ นางสาว วิภาพร บรุณพันธ์

๗๔ นางสาว วิรันดา อสิมาแอล

๗๕ นางสาว วิลาสินี โพธิใ์นสัตย์

๗๖ นางสาว วิไลวรรณ คันธี

๗๗ นางสาว ศศิธร ปทัมพิภพศรี

๗๘ นางสาว ศศิธร จิตร์ถือ

๗๙ นางสาว ศศิมา หนูหา

๘๐ นางสาว ศิรินภา มาเอี ยม

๘๑ นางสาว ศิลามณี ศรีชมภู

๘๒ นางสาว สไบทพิย์ กนัดิษฐ

๘๓ นางสาว สมฤทยั หาญสุรพันธ์

๘๔ นางสาว สุกญัญา ยิ งวงค์

๘๕ นางสาว สุภนิดา หมั นกู้

๘๖ นางสาว สุภชัญา น้อยออ่น

๘๗ นาย สุริยการณ์ อศัวภมูิ

๘๘ นางสาว สุรีลักษณ์ สาเกดิ

๘๙ นางสาว สุวรรณา ลารุณ

๙๐ นางสาว สุวรรณิการ์ โพธิน์อก

๙๑ นางสาว อชิรญาณ์ สาครวาสี

๙๒ นาย อดิเทพ รอดเจิม
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๙๓ นาย อติกญัน์ พงศ์วีรภทัร

๙๔ นาย อติวัณณ์ คงธนเมธี

๙๕ นางสาว อนงค์นาถ ง้ิวลาย

๙๖ นาย อษัฏมงคล ออ้นชัยภมูิ

๙๗ นางสาว อาภา วงศ์พรหม












