
ล ำดับท่ี

1 นางสาว ฐิตารีย์ ศรีสุนาครัว
2 นางสาว ศภุนิดา บวบมี
3 นางสาว ปิยวดี พิพฒัน์สมบติั
4 นางสาว ชุติมณฑน์ ประทุมวาปี
5 นาย ภูดิศ ทีฆวิวรรธน์
6 นางสาว ชมพนุูช กิจพนูวงศ์
7 นาย ปพน ตนัเกษม
8 นาย นภนต์ พฤทธิพงศสิ์ทธ์ิ
9 นาย ชพัวิชญ์ อิงประสาร
10 นางสาว กวินนา ศรีวิชยั
11 นางสาว สุทธิดา เสนาภกัด์ิ
12 นางสาว ปณิศรา กาตาสาย
13 นางสาว ณิดาพนัธ์ สนัติฤชยัรัตน์
14 นางสาว ชนากานต์ ศรีชยัยนัต์
15 นางสาว กนัตนา แซ่เลียง
16 นางสาว สิริกลัยา เตม็สิริมงคล
17 นางสาว จิรัชยา วิชาสิทธ์ิ
18 นางสาว วาสนา ชยัประสิทธิกลุ
19 นางสาว พิมพผ์กา พรมสุริยา
20 นางสาว อภิวรรณ สนัติพงษไ์พบูลย์
21 นางสาว ภทัรจิรา มีกาศ
22 นางสาว ณิชารีย์ เชียงเจริญ
23 นางสาว ธีรัญญา วรภมัร์
24 นางสาว ปาณิศา ดิษบรรจง
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25 นางสาว วิภาดา มีประเสริฐ
26 นางสาว พิชชาพร พรหมประเทศ
27 นางสาว ชุติสรา นอ้งการ
28 นางสาว พิมศิริ มณีกาศ
29 นางสาว กลุนิษฐ์ ปรางสุรางค์
30 นางสาว กญัธญาภรณ์ ฟคู  า
31 นาย มณฑล ประมวญธญัทศัน์
32 นางสาว ธญัลกัษณ์ เท่ียงธรรม
33 นางสาว ภานุมาศ ทองเพ่ิมทรัพย์
34 นางสาว สุทธิดา พงคท์องเมือง
35 นางสาว ภิรดา ภิรมยว์งษ์
36 นางสาว บราลีวรรณ ยงธนวฒันากลุ
37 นางสาว รัญชิดา จิตตพฒุวงศ์
38 นาย ณภทัร ปรรณพนัธ์
39 นางสาว เบญญา ประกอบดี
40 นางสาว วชัรมน เป็งเรือน
41 นาย สถิตคุณ เกษรสุคนธ์
42 นางสาว อชัฌา ค าวรรณะ
43 นางสาว ทกัษพร ขนัธ์ทอง
44 นาย ชาญชยั ทนัสมยั
45 นางสาว ทศันีย์ หีตเสมียน
46 นางสาว สุนารี นามยว่ก
47 นาย ธรรมนนัท์ ยิม้ดี
48 นางสาว หทยัภทัร หลุ่งเป้า
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49 นางสาว ชชัรีย์ หวงัศกัราทิตย์
50 นางสาว พิมพน์ภา นิติวิริยะสกลุ
51 นางสาว กานตธิ์ดา นอ้ยนรินทร์
52 นางสาว ธญัลกัษณ์ ค ามาบุตร
53 นางสาว บุญปรารถนา นครสวรรค์
54 นางสาว เกวริณ ธรรมเนียมอินทร์
55 นางสาว ปนดัดา เขม็ทอง
56 นางสาว น ้าฝน ปฎิเสน
57 นางสาว ชนมนิ์ภา ไชยเมือง
58 นางสาว ฟิตรียะห์ ดอเลาะ
59 นางสาว ธมลวรรณ กลุวิจิตร
60 นางสาว สิริทรรศนา พฒันเจริญ
61 นางสาว อาทิตยา กิติยะ
62 นาย ธุวานนท์ ไชยพฤนท์
63 นางสาว นงนภสั พลูพฒัน์
64 นางสาว วรรณพร พิมพเ์วิน
65 นางสาว พลอยไพลิน จทัรประภาพร
66 นาย กฤษฏ์ ธีระกลุพิศทุธ์ิ
67 นางสาว พิมพสุ์ภา เพ่ิมญาติ
68 นางสาว ดารินทร์ แซ่จงั
69 นางสาว มณฑกานต์ สุมาลา
70 นางสาว กนกอร เล้ียงเอม
71 นาย อนิก โตอดิเทพย์
72 นางสาว สิรีธร เลก็เจริญ
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73 นางสาว จิรัชยา พนาดร
74 นาย ชยัชิต ชูเช้ือ
75 นางสาว พรพิมล รุ่งเรือง
76 นางสาว จุฑารัตน์ รักสนิท
77 นางสาว สุพิชชา ลิหงวน
78 นางสาว หสัยา วนัดี
79 นางสาว ธนภรณ์ มหาธรรม
80 นางสาว พิชญาภา เอ้ียวถ้ึง
81 นาย ณัฐพล บุญเถ่ือน
82 นางสาว ธญัวลัย์ เจ้ียมกล่ิน
83 นางสาว นนัทน์ภสั สมค า
84 นางสาว ภริดา โชคลา
85 นางสาว เสาวลกัษณ์ สุนนทช์ยั
86 นางสาว ภทัริตา สีเหลือง
87 นาย ปิยะ แกว้ดี
88 นางสาว ณัฐมล รุ่งเป้า
89 นางสาว กลุสตรี เสนาภกัด์ิ
90 นางสาว น ้าฝน ศรีสงคราม
91 นางสาว ญาณิกา ป่ินประยรู
92 นางสาว ฐิตารีย์ โพธิษา
93 นางสาว นทาห์ สิงห์ประเสริฐ
94 นางสาว วนิดา ภกัดี
95 นางสาว เตม็สิริ เพช็รแกว้
96 นางสาว ปิยะธิดา เทียมหงษ์
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97 นาย สิทธิวิชญ์ พิสิฐภูวโภคิน
98 นางสาว ณัฐณิชา เหมืองอุ่น
99 นางสาว วรัญชนา สิงห์เผน่
100 นางสาว ศิรดา บรรจงช่วย
101 นางสาว กนัตา อินทร์พวงศ์
102 นางสาว มาลยัพร พสิษฐ์วฒันา
103 นางสาว สุพิชญา กฤษสุวรรณ์
104 นาย ศภุกฤต กิติทรัพย์
105 นางสาว ศกลวรรณ สิวะโมกข์
106 นาย ธนัวา เท่ียงโยธา
107 นางสาว ภทัราวดี วงศส์วสัด์ิ
108 นางสาว อวิกา อบอาย
109 นาย ภานุวฒัน์ ค  าหม่ืน
110 นางสาว ธญัญรัตน์ บุญรัก
111 นางสาว ศศิธร ฮ้ีเกษม
112 นางสาว เมศิญาภา ศกัด์ิศินานนท์
113 นางสาว ปูชิกา โกศลโพธิสกลุ
114 นางสาว ณัชชา แจ่มใส
115 นางสาว ณัฐธิดา นามแสง
116 นางสาว อิสริยาภรณ์ กลุสวสัด์ิ
117 นางสาว กลัยรัตน์ วิชยักลุ


