
ล าดบั

1 นางสาว กมลวรรณ มากล้น

2 นางสาว กัญญารัตน์ มาเชียงผา

3 นางสาว กิ่งกาญจน์ สีเหลือง

4 นาย เกียรติภูมิ แก้วค าฟู

5 นาย คเณศ จันทร์นิยม

6 นางสาว จารวี นิรันดร์

7 นางสาว จินดา เลาจาง

8 นางสาว จิรภิญญา รักษาชน

9 นาย จิระวัฒน์ พรมนวล

10 นางสาว จิราภรณ์ สุริยะมณี

11 นางสาว จิราภา วงค์พุทธค า

12 นางสาว จุฑาพรรณ ไชยสูง

13 นางสาว จุฑามาส ช านาญ

14 นางสาว จุฑารัตน์ ค้ืนอุ่น

15 นางสาว จุฑารัตน์ พวงขจร

16 นางสาว เจษฎาภรณ์ บ้านสระ

17 นางสาว ฉันทนา ขันพล

18 นางสาว ชญาณี ปัญญามาก

19 นางสาว ชฎาทิพ เกิดสา

20 นางสาว ชฎาพร แสนวิชัย

21 นางสาว ชนกสุดา โทปุรินทร์

22 นางสาว ชนัญชิดา กฤตวิริยะตระกูล

23 นางสาว ชนาภา อินสม

24 นางสาว ชนารดี เอมน้อย

25 นางสาว ชลนารถ ทองทา
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26 นาย ชลัท ภ้ควิภาส

27 นางสาว ชลิดา นิลเชิดชูสกล

28 นางสาว ชวัลลักษณ์ ค าเฮือง

29 นาย ชิตพล บุตรทอง

30 นางสาว ฑิตยา เครือพานิช

31 นาย ณภัทร ณ ราช

32 นางสาว ณัฐกานต์ ค าอิน

33 นางสาว ณัฐธยาน์ ลาพิงค์

34 นางสาว ณัฐธิดา เงินค า

35 นางสาว ณัฐธิดา สลีวงศ์

36 นางสาว ณัฐธีรา ครินชัย

37 นางสาว ณัฐนิชา จอมคีรี

38 นางสาว ณัฐนิชา ทิพย์อินทร์

39 นาย ณัฐพงศ์ วงค์ดาราวรรณ

40 นางสาว ดาริกา ศรีไชยอินทร์

41 นางสาว ทัศน์สิตา จิตรแก้ว

42 นางสาว ทิพานัน เรียนแพง

43 นางสาว ธัญชนก กันทะจันทร์

44 นางสาว ธัญชนก พิชัยรัตน์

45 นางสาว ธัญชนก ทองอาชา

46 นางสาว ธัญญารัตน์ เมาเพ็ชรกาศ

47 นางสาว นัฐกาญน์ ช่วยเกิด

48 นางสาว นันทิกานต์ กวางพิจิตร

49 นางสาว นารีนาถ วรรณเครือ

50 นางสาว น้ ามนต์ วงค์ใส
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51 นางสาว วนิดา ปันสา

52 นางสาว นิธิพร สีธิต่อม

53 นางสาว ประกายดาว ตันตุ้ย

54 นางสาว ปาณนาถ คุนเทีย่ง

55 นางสาว ปิยะฉัตร หมื่นจันทร์

56 นางสาว ปิยาพัชร หล่ายแปด

57 นางสาว ปุณจิราณัฐ อุดจอมธนวิชญ์

58 นางสาว พจน์จณี ยิ้มใย

59 นางสาว พนิดา เม้าฤทธิ์

60 นางสาว พนิดา กาวรรณ์

61 นางสาว พรชนก วรรณ์ดี

62 นางสาว พรนิกา ขัตธิดา

63 นางสาว พรรณภา บริบูรณ์

64 นางสาว พวงชนก พรประเสริฐรัตน์

65 นางสาว พัชราภา กุมมารัตน์

66 นางสาว พัชรินทร์ ตาค า

67 นางสาว พัชรินทร์ คุณศิริองอาจ

68 นางสาว พัณณิตา พิงค า

69 นางสาว พิมพ์ชนก ไชยแก้ว

70 นาย พิริยะ ลีละวรพงษ์

71 นางสาว พิไลวรรณ สาวงศ์ตุ้ย

72 นางสาว เพชรพวง ดวงมณี

73 นางสาว เพิม่ทรัพย์ โชคดี

74 นางสาว แพรวา วุฒินนท์ชัย

75 นางสาว แพรไหม สุรินทะ
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76 นางสาว ภรณ์ทิพย์ สารกิจ

77 นาย ภาณุพงศ์ จอมจักร

78 นางสาว ภาวิณี เกียรติเนรมิตร

79 นางสาว มัลลิกา เป่าพิษ

80 นางสาว รจนา ยาสุทธิ

81 นางสาว รวีวรรณ เมืองรัตน์

82 นางสาว รังสิมา น้อยกัน

83 นางสาว รัฐนันท์ จันปลิววงศ์

84 นางสาว รุ่งทิวา บัวงาม

85 นาย รุงรพี อ่อนพูล

86 นางสาว วรรณพร ทิพเทพา

87 นางสาว วริศรา เชียงมา

88 นางสาว วริศรา บุญทศ

89 นางสาว วริศรา ศรีเจริญ

90 นางสาว วลัญช์รัช ณณัฏฐวรรัฐ

91 นาย วัชรชัย บัวโอภาส

92 นางสาว วันวิสา หมื่นอานา

93 นางสาว วันวิสา มีศรี

94 นางสาว วาสนา ยูระมาศ

95 นางสาว วิชชุเวช ปินกันทา

96 นางสาว วิชญาพร มาปินตา

97 นางสาว วิชุดา จอมบรรพต

98 นางสาว วิภาดา ซอปู

99 นางสาว วิภาวี วงตันกาศ

100 นางสาว วิมาดา รามการุณย์
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101 นาย วุฒิชัย ปานฟัก

102 นางสาว ศิรินทรา สมศรี

103 นางสาว สุดา ต้อยตระกูล

104 นางสาว สุดาพร ศรีภูมิ

105 นางสาว สุดารัตน์ แจ่มสุวรรณ

106 นางสาว สุพพัตรา สระทองทา

107 นางสาว สุภาพร เติมวุฒิ

108 นางสาว สุภาภรณ์ นิ่มนวล

109 นางสาว สุภาภรณ์ เมืองมา

110 นางสาว สุภาภรณ์ หลวงพันเทา

111 นางสาว สุรีย์ ใฝ่กระจายงาน

112 นางสาว สุวนันท์ ปัญญา

113 นางสาว สุวิมล แพทย์รัตน์

114 นาย แสน แซ่สง

115 นางสาว หทัยพัทธิ์ สุรกุล

116 นางสาว หทัยภัทร์ เทพสุภา

117 นางสาว หทัยลักษณ์ ศรีเรืองพันธ์

118 นางสาว หอมนวล ลุงวิ

119 นางสาว อทิตยา อุ่นแก้ว

120 นาย อนันทชัย อยู่นาค

121 นางสาว อพิชญา จงกล

122 นางสาว อภัสนันต์ ปันจุติ

123 นางสาว อภัสรา จิตรชอุ่ม

124 นางสาว อรศิริ ใจคะจัด

125 นางสาว อรอนงค์ ใคร์ค า
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126 นางสาว อาภาศิริ สีระนี

127 นางสาว อุษา พรมภักดี

128 นางสาว ไอรดา คุณฮวย

129 นางสาว รวิพา พัทยากร














