
ล าดับที่

๑ นางสาว กติกา โพธิสี์

๒ นางสาว กนกวรรณ แจ่มใส

๓ นางสาว กญัจน์ชุติมา อนิจินดา

๔ นางสาว กญัญารัตน์ พิญญะคุณ

๕ นางสาว การะเกด หลักค า

๖ นาย จักรพงษ์ คณะรัตน์

๗ นางสาว จาริยา พิมพ์โม้

๘ นางสาว จิรดา วิมุตกลุ

๙ นางสาว จิรภญิญา วงค์ภาค า

๑๐ นางสาว จิราภรณ์ พรมทอง

๑๑ นาย จุลดิษฐ์ สอา้ง

๑๒ นางสาว ฉัตรฤดี หาญกล้า

๑๓ นางสาว ชญานิศ เหล่ามรกต

๑๔ นางสาว ชนาภทัร เรืองอยู่

๑๕ นางสาว ชลธิชา จ าปาสอน

๑๖ นางสาว ชลธิชา ผาสุข

๑๗ นางสาว ชลลดา เหมะธุลิน

๑๘ นางสาว ชวัลญา สมบติั

๑๙ นาย ชัยรัตน์ ศรีตะกลู

๒๐ นางสาว ฌาณิศา สุปทัมานนท์

๒๑ นางสาว โญศิตา อนิจันทร์สุข

๒๒ นาย ฐานพัฒน์ สัมมาสิทธิ์

๒๓ นางสาว ฐิติกานต์ คุมสุข
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๒๔ นางสาว ณัฐชนก จุ้ยประเสริฐ

๒๕ นางสาว ณัฐวดี ภุ่มรินทร์

๒๖ นางสาว ดอกฟ้า ญาติพิพัฒน์

๒๗ นางสาว ทรงพล ตรัยเมธาธรรม

๒๘ นาย ธนศักด์ กศุลสร้าง

๒๙ นางสาว ธนัชชา ไกรสยมพร

๓๐ นางสาว ธราภรณ์ กาญจนกนัติกลุ

๓๑ นางสาว ธิติสุดา อนิทรสงเคราะห์

๓๒ นางสาว นนทยิา จันทร์สนธิ

๓๓ นางสาว นภสัสร เมตตาประชารัตน์

๓๔ นางสาว นภาพร แกน่นวลศรี

๓๕ นางสาว นัทจิรา แสงอนิทร์

๓๖ นางสาว นัสริน เนียมซาห์

๓๗ นางสาว นิตยวรรณ สังข์ด้วงยา

๓๘ นางสาว นิอามานี มะกาเจ

๓๙ นางสาว บญุญธิดา ปทมุมณี

๔๐ นางสาว บษุยา โทอึ้น

๔๑ นาย ปฏพิัทธ์ วิวัฒนานนท์

๔๒ นางสาว ปนัสยา ฤกษ์วิไล

๔๓ นางสาว ประภากานต์ จันละคร

๔๔ นางสาว ประภาสิริ เจริญภู

๔๕ นาย ประโยชน์ เพ็งอว่ม

๔๖ นาย ปยิภทัร นิ่มชุ่ม
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๔๗ นางสาว ปยิะพร ฉิมวัย

๔๘ นางสาว เปรมกมล จันทร์ขาว

๔๙ นางสาว ไปรยา สัยเจริญ

๕๐ นางสาว ผกาวดี อารีราษฎร์

๕๑ นาย พรชโยทยั ลาโภ

๕๒ นางสาว พรธิดา สุรเมนทร์

๕๓ นางสาว พรรษพร คุจารีวณิช

๕๔ นางสาว พลอยไพลิน ฤกษ์ภริมย์

๕๕ นางสาว พัชรดา ธนาคุณ

๕๖ นางสาว พัชรพร รตานนท์

๕๗ นางสาว พัชริดา ว่องไว

๕๘ นาย พีรพันธ์ ศรีวิชัยแกว้

๕๙ นางสาว ภวิกา ฟองจ า

๖๐ นางสาว ภคัจิรา ขอสันติกลุ

๖๑ นาย ภริู คงปาน

๖๒ นางสาว รพีพรรณ บรุะขันธ์

๖๓ นางสาว รวินันท์ มณีรัตน์

๖๔ นางสาว รวิวรรณ ทพิย์มาก

๖๕ นางสาว รวิวรรณ น าสันเทยีะ

๖๖ นางสาว รัตนภรณ์ แสนโซ้ง

๖๗ นางสาว รัตศิตา ไม้เต็ง

๖๘ นางสาว รุ่งอรุณ สาวิสิทธิ์

๖๙ นางสาว ลักษมณ วงไกร
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๗๐ นางสาว วรรษมน โสดา

๗๑ นางสาว วรัญญา ร าจวน

๗๒ นางสาว ศศิวิภา วงษ์เจริญ

๗๓ นางสาว ศิริพร ส าราญวงษ์

๗๔ นางสาว ศิริลักษณ์ พรมจรรย์

๗๕ นางสาว ศุภกานต์ เพี้ยนผล

๗๖ นางสาว สุชัญญา สยามนิกร

๗๗ นางสาว สุณัฐตรา รุ่งเรืองประมง

๗๘ นางสาว สุดาภา จันแพทย์รักษ์

๗๙ นางสาว สุนทรี บญุตนาชัย

๘๐ นางสาว สุนิษา นุรักษ์

๘๑ นางสาว สุพรรษา กลอนกลาง

๘๒ นางสาว สุพัตรา ค้าสมบติั

๘๓ นางสาว สุวพัชร แม่นแท้

๘๔ นางสาว สุวิมล พูลลักษณะ

๘๕ นางสาว โสภดิา วานิชพงษ์พันธุ์

๘๖ นางสาว หนึ่งฤทยั อน้ขาว

๘๗ นางสาว หนึ่งฤทยั องักนิันท์

๘๘ นางสาว หฤทยั ทสันานุตริยะ

๘๙ นางสาว อภญิญา โลหป์ระเสริฐ

๙๐ นางสาว อมิตา อิ่มบญุ

๙๑ นางสาว อรณิชา แซ่กา้ง

๙๒ นางสาว อริศรา ปญัณะสมบรูณ์
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๙๓ นางสาว อญัชดา พิมพ์สวรรค์

๙๔ นางสาว อารียา บญุโย

๙๕ นางสาว อนิทอุร บญุทอง


