
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ สกุล

1 นาย เดชวิทย์ มาอนิทร์

2 นางสาว เมทนิี โยรภตัร

3 นาย เศรษฐกลุ บญุยศักด์ิเสรี

4 นางสาว กนกพร บตุรพรม

5 นางสาว กรชนก พุฒภกัดี

6 นางสาว ชฎาพร ใจศิริ

7 นาย ชาทติย์ ศิริสวัสด์ิ

8 นาง ฐิตาพร ภญิโญชีพ

9 นางสาว ณัฐธิดา วงศ์สว่างศิริ

10 นางสาว ดรุณี พงษ์ไทย

11 นางสาว ดวงใจ บญุประสงค์

12 นาย ทวีศักด์ิ หลีแกว้สาย

13 นางสาว ทพิย์ภาพร ดอกดวง

14 นาย ธเนศ เวทกีลู (บรีุทรัพย)์

15 นาย ธนณัฐฐ์ มหาวิทติวงษ์

16 นาย ธนัท บญุทรง

17 นางสาว ธัญญา แซ่ต๊ัน

18 นางสาว ธัญลักษณ์ ดีรักษา

19 นางสาว ธาริณี เภารัตนปกรณ์

20 นาย นครินทร์ เอื้อเฟื้อ

21 นางสาว นลินี อาจค าพันธ์

22 นางสาว น้ าค้าง ฟักปญัญา

23 นางสาว นิลยา เงินสง่า
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24 นางสาว นูรีซันร์ ยูโซ๊ะ

25 นางสาว ประภา พละเขต

26 นาย ปรีชา ทา้วชินกจิ

27 นางสาว ปรียาพร เสนาฤทธิ์

28 นาง ปิ่นลักษณ์ ทองมุกดา

29 นางสาว ผ่องพรรณ เลาว้าง

30 นางสาว พนิดา สุขเกษม

31 นาง พรพรรณ ระวังพันธุ์

32 นางสาว พรพรรณ จันทร์มณี

33 นางสาว พรพิมล ช่อลัดดา

34 นาย พิตรพิบลู ธารภธูรร

35 นางสาว ฟาตีมะห์ กาเดร์

36 นางสาว มติมนต์ แคแดง

37 นางสาว ยชฌ์ชัญญา ญาณชยเวชช์

38 นางสาว รัตนาภรณ์ กล่ินกหุลาบหรัิญ

39 นางสาว รุ่งนภา ศรีอาราม

40 นาง รุ่งนภา หมูว่รรณ์

41 นางสาว รุจิรา ขาวสุด

42 นางสาว ลลิตา สิงหช์ัย

43 นางสาว วันเพ็ญ นิจศรีวงษ์

44 นางสาว วาสนา ลาเตะ

45 นางสาว วิไลพร ผิวออ่น

46 นางสาว วิภาวี เรืองกจิวณิชกลุ
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47 นาย ศรารัตน์ ยาพันธ์

48 นางสาว ศรีสุดา มีสัตย์

49 นาง ศวัสรุจา เล่งอี้

50 นาง ศสินทร์ หอสัจจกลุ

51 นาย ศิรสิทธิ์ ประสิทธิศิ์ลปสิ์ริ

52 นางสาว ศิริมา กนัรัมย์

53 นางสาว ศิริลักษณ์ ชุ่มมาก

54 นางสาว ศิริวรรณ ล้วนโสม

55 นาย ศุภฤกษ์ ช่อลัดดา

56 นางสาว สลิตตา ศรีทอง

57 นางสาว สิริญาณ์กร สกลุแกว้

58 นางสาว สุกญัญา บวับงัศึก

59 นางสาว สุจารี กติิมา

60 นางสาว หทยัชนก บญุจันทร์

61 นางสาว หนึ่งนภา ปอสูงเนิน

62 นางสาว อรพรรณ พาบญุ

63 นางสาว อสิราภรณ์ อยู่เสนาสน์บ ารุง

64 นาง อษุนี ใจออน

65 นางสาว อษุา สุกใส


