
ล าดบั

1 นางสาว กมลชนก เจียมคลัง

2 นางสาว กฤติกา เพียรดี

3 นางสาว กัญญารัตน์ ทองทุม่

4 นางสาว กัญญารัตน์ ปังหลีเส็น

5 นางสาว กิตติยา คุณะดิลก

6 นางสาว เกศกนก บุญเมือง

7 นางสาว คณิตา จงจิตร

8 นางสาว จันทร์จิรา สมจิตร์

9 นางสาว จิราวรรณ ต าปาน

10 นางสาว จุฑาทิพย์ บุญน้อย

11 นางสาว เจนจิรา เกษรมาลา

12 นางสาว เจนจิรา วงพระหัต

13 นางสาว ชิตชนก เกิดวาระ

14 นางสาว ญาณศรณ์ จันทรไพรพฤกษ์

15 นางสาว ฐิตินันท์ รักบางบูรณ์

16 นางสาว ฐิติยา เจ๊ะดะโห๊ะ

17 นางสาว ฑาริกา อิ่มใจ

18 นางสาว ณัชติกา บ ารุง

19 นางสาว ณัฐธิดา เพชรปรางค์

20 นางสาว ดวงกมล คงแก้ว

21 นางสาว ตรีรัตน์ พรประเสริฐ

22 นางสาว ทรารินท์ จันทร์ศรี

23 นาย ธนดล รัชราษฎร์

24 นางสาว ธนาภรณ์ ทองอ่อน
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ชื่อสกุล



ล าดบั ชื่อสกุล

25 นางสาว ธัญญาเรศ นาคเทพ

26 นางสาว ธิราพร หนุ่มนา

27 นางสาว นวลอนงค์ รอดเกล้ียง

28 นางสาว น้ าฝน วงศ์พรต

29 นางสาว นูรฮุดา พิทักษ์จิตต์

30 นางสาว เบญจลักษณ์ อนันต์

31 นางสาว ปภัสสร จินดา

32 นางสาว ประกาทิพย์ บุญชนะเมธี

33 นางสาว ประดิภา ก าจร

34 นางสาว ปฬาณี หมินหมัน

35 นางสาว ปัทมาวดี ทัพรังสี

36 นางสาว ปิยพร นุ่นแก้ว

37 นางสาว พรรณชนก พรหมเรือง

38 นางสาว พัชรี ศรีรอด

39 นางสาว พัสวี ช่วยเล็ก

40 นางสาว เพ็ชรไพลิน พรหมมี

41 นางสาว เพ็ญนภา กองแก้ว

42 นางสาว ฟารีดา มรจร

43 นางสาว มนต์ทิพพ์ คงแก้ว

44 นางสาว มุซีรา ก้าโหรด

45 นาย มูฮัมหมัดกัสดาฟี กูนา

46 นางสาว รจนา อุปลา

47 นางสาว รวิพร ศิริวรรณ

48 นางสาว รัชฎาภรณ์ จันทร์รอด

49 นาย รัฐธรรมนูญ มีเสน

50 นางสาว วราลี ชูบุตร

51 นางสาว วริศรา แก้วบ้านตรุด

52 นางสาว วสุนันท์ พืชโรจน์
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53 นางสาว วิภวานี สุขคะตะ

54 นางสาว วิภาพร ศรีเพชร

55 นางสาว วิยดา ศรีพุฒ

56 นางสาว ศศินา เทพลักษณ์

57 นาย สรรพวิทย์ บุญช่วยส่ง

58 นางสาว สุดารัตน์ กุมารจันทร์

59 นางสาว สุทธิดา หอมรูป

60 นางสาว สุพัตรา อริยะพงค์

61 นางสาว โสภา มูสิกะ

62 นางสาว หฤทัย ปกพันธ์

63 นางสาว อทิตยา ถาวระ

64 นางสาว อรสินี ทองอยู่

65 นางสาว อริสรา จันทรมณี

66 นางสาว อัจฉรา ทวีแก้ว

67 นางสาว อัจฉราภรณ์ ควรร าพึง

68 นางสาว อัญชนา มลสุขราช

69 นางสาว อัสมะ สือแมง

70 นางสาว อุฑารัตน์ แก้วหนู


