
ล าดับที่

1 นางสาวขนิษฐ์ เลิศสูงเนิน

2 นางสาววนิดา สุทธิปัญญา

3 นางสาวศรัญญา เมืองเหนือ

4 นางสาวกณิการ์ แสนทวีสุข

5 นายกรฤต ปุณยวุฒิวาณิชย์

6 นางสาวกันตพร ทิววัฒน์ปกรณ์

7 นายกัมพล วิเชียรโหตุ

8 นางสาวกัลยา มัทธุรี

9 นางสาวกัลยาพร เติมนาค

10 นายกิตติพัฒน์ เรืองวุฒิ

11 นางสาวกิตติมาภรณ์ ชุมพงศ์

12 นางสาวกุลนิดา กาญจนวรกิจ

13 นางสาวเกษราภรณ์ บุญญกนก

14 นางสาวเกียรติสุดา ชัยอุดม

15 นางสาวขวัญใจ เนตรพินธุ

16 นายคุณากร ปัญญามัง

17 นางจริยา หงษ์สุวงศ์

18 นายจัตุพล หิมารัตน์

19 นางสาวจันทิมา อนันรัตน์

20 นางสาวจิณห์นิภาณ์ บุญเกื้อหนุนโชค

21 นางสาวจิตราณัฐ ใจแกล้ว

22 นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ

23 นางจิราพร สิทธิวนิช

24 นางสาวจีราวรรณ ฤทธิศิ์ลา

25 นายเจมส์ พึง่ผล

26 นางสาวชญาภา ศรีรักษา

27 นางสาวชนะมนต์ แพ่งกล่อม

28 นางสาวชนิกา หนุนภักดี

ชื่อ - นามสกุล
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล

29 นางสาวชมภรณ์ จ าปารัตน์

30 นางสาวชัญญา มุจจลินทร์กูล

31 นายชัยณรงค์ ตามเทีย่งตรง

32 นายชัยพร มงคล

33 นางสาวชานินันท์ เรืองอารักษ์

34 นางสาวชิราณี ผู้ส าอางค์

35 นายชูศักด์ิ ชูคง

36 นางสาวโชติกา เทียบค า

37 นางสาวญาดาวดี นิมมานุภาพ

38 นางสาวฐานิดา ทิพย์สมบัติ

39 นางสาวฐิตินันท์ ชูกิจรุ่งโรจน์

40 นางฐิติยาพร พรวิริยางกูร

41 นางสาวณกันต์วลัย วิศิฎศรี

42 นางสาวณภากุล โรจนสุภัค

43 นางสาวณัชชา ศรีงามวงศ์

44 นางสาวณัชชาธรณ์ เฉลิมวรพงศ์กร

45 นางสาวณัฎฐา ห่วงสุวรรณ

46 นางสาวณัฐกานต์ หัตถา

47 นางสาวณัฐกานต์ ฆารเลิศ

48 นางณัฐชาวรรณ บุญเทพ

49 นางสาวณิชวรรณ ไพรเขียว

50 นางสาวดลพร มะแมทอง

51 นางสาวดวงแก้ว ธีรศิลป

52 นางสาวดวงใจ อินทร์ลี

53 นางดิสยา วิวรรธนไกร

54 นางสาวตรีทิพย์ ไพรภัทรกุล

55 นายตรีรัตน์ รัตนอานุภาพ

56 นายทองค า แก้วพรม

57 นางสาวทองมี ทิพมนต์

58 นางสาวทักษพร ล่ิมสุนทรากุล



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล

59 นางสาวทัชชภร นพฉัตรปรีชา

60 นายทัศนันท์ รักกลาง

61 นางสาวทิพย์วรรณ ซ้ิมส าอางค์

62 นายธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

63 นางสาวธนธรณ์ อุรัจจเสวก

64 นางสาวธนธรณ์ จันทร์โสม

65 นางสาวธนิดา ศรีนัครา

66 นางธมนภัทร เจริญสุข

67 นางสาวธรรมาภรณ์ ประดิษฐ์ธรรม

68 นางสาวธันย์ชนก นิพพานนท์

69 นายธาตรี จันดี

70 นายธีระพงษ์ นิลละออ

71 นางสาวนนทลี สันตินิยม

72 นายนพพร ดาลา

73 นางสาวนภาดาว สบายใจ

74 นางสาวนภาพร เสถียรนพเก้า

75 นายนวพล ไวยวาสา

76 นางสาวนันทพัทธ์ นาคะรัช

77 นายนุกูล ศิริสุขมงคล

78 นางสาวเนตรนรินทร์ รัตนรังสรรค์

79 นายบุญชัย เงาวิศิษฎ์กุล

80 นางสาวบุษบงก์ พุม่เจริญ

81 นางสาวเบญจมาศ พิเศษไพศาล

82 นางเบญจวรรณ ตันติวงศ์

83 นางสาวเบญญา หมื่นลาง

84 นางสาวปณิกา นวลศรี

85 นางสาวปภาวีร์ ลัภบุญ

86 นายประพนธ์ ศรีรอดชัยสิน

87 นางสาวปรารถนา ลาดบาศรี

88 นางสาวปรินธณ์ภัค ภูมิจิตร



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล

89 นางสาวปรียธิดา บาลปรีชา

90 นายปัณณวัฒน์ สิทธิภูมิสวัสด์ิ

91 นางสาวปาริฉัตร จันทร์เพศ

92 นางสาวปิยนุช สนิ

93 นางสาวผุสดี โพธิศ์รีเรือง

94 นางสาวฝนแก้ว เจริญพักตร์

95 นางสาวพรเพ็ญ มานาเสียว

96 นางพรรณทิพา ชเนศร์

97 นางสาวพรรณรายณ์ ภัทรวีชัยพงศ์

98 นางพรวสา ประเสริฐสินเจริญ

99 นางพิมพ์ชนก เอกวิภาต

100 นางสาวพิมพ์วรีย์ ศรีสิทธิรัตน์กุล

101 นางสาวไพลิน ดวงหงษ์

102 นางสาวภคมน เพรียบจริยวัฒน์

103 นางสาวภัทธิรา ธรรมดี

104 นางสาวภัทรอร การะนัด

105 นางภาวินี ประสานเกลียว

106 นางสาวภาษิตา จันทร์เปรม

107 นางสาวภิญญ์นิษฐา จารุสิงห์เดชา

108 นางสาวภิณญรัฎฐ์ พรกิตติพงษ์

109 นางสาวภูริตา ค าชมภู

110 นางสาวภูวสิษฐ์ วงสกุล

111 นางสาวมนัสนันท์ ฮุย

112 นางสาวมนัสนันท์ ศรีวิราช

113 นางสาวมาลินี ยมกวาง

114 นางสาวมิลปัทม์ จ าปาแดง

115 นางสาวรจนพันธ์ แววบุตร

116 นางรฐา รัตนชาย

117 นางสาวรัตติกาล พงศ์ตัน

118 นางสาวรัตนา ไชยสูรยกานต์



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล

119 นางสาวรัศมี ขุสุวรรณ

120 นางสาวลภัสรดา พิทยาธร

121 นางสาวลลิตา แตงกลับ

122 นางสาวลักษณา มุสิกชาติ

123 นางสาวลัดดาวัลย์ หิรัญปุณยปรีดา

124 นางสาววงศ์เทวี ขาวเรือง

125 นางสาววชิราภรณ์ ยืนสุข

126 นางสาววรรณวิษา หนูมา

127 นางสาววรรณีภา เกตุแก้ว

128 นางสาววรากร อังกูรเจริญพร

129 นางวรานิษฐ์ สุทธินลินพงศ์

130 นางสาววรารัตน์ อโณทัย

131 นางสาววสันต์ศิริ ทรัพย์สิรินทร์

132 นายวสุ ตันติวงศ์

133 นายวัชพร คล้ายนก

134 นายวัชรชัย เข็มโรจน์

135 นางสาววาริณี เพ็งค า

136 นางสาววิภา สีปาน

137 นางสาววิภาวดี แสงภารา

138 นางสาววิรุตา สุกใส

139 นางสาววิไลพร โพยมรัตนกุล

140 นางสาววีรดา นันทศิริ

141 นายวุฒิชัย สิทธิวนิช

142 นางสาวศิณัฏฐินี ดุละลัมพะ

143 นายศิระกาญจน์ กาญจนชัยรังสี

144 นางสาวศิริลักษณ์ เทียมใจ

145 นายศุภโชค มหาสุคนธ์

146 นางสาวศุภิสรา คล่องแคล่ว

147 นายสมศักด์ิ เมธีกุล

148 นางสาวสาปีน๊ะ เจ๊ะสะอิ



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล

149 นางสาวสายใจ น้อยใย

150 นางสาวสิรพร ฉายกมลมั่น

151 นางสาวสิริกาญจน์ ไภสัชยวงศ์

152 นางสาวสิริพรโชค พฤทธเมธวิสุทธิ์

153 นางสาวสุกฤตา ผลละออ

154 นางสาวสุกฤตา แซ่ไหน

155 นางสาวสุกัญญา ปันยาง

156 นางสาวสุชาวดี สร้อยสังข์ทอง

157 นางสาวสุดาพร ไกรศักดาวัฒน์

158 นางสาวสุทธิรัตน์ ปัญญาไตรรัตน์

159 นางสาวสุธารัตน์ สจ๊วต

160 นางสาวสุธาสินี ไหมอ่อน

161 นางสาวสุธาสินี ต้ังถนอมวงศ์

162 นางสุปราณี ชีรนรวนิชย์

163 นางสาวสุภาวดี คูณสุข

164 นายสุรทิน เถื่อนวัฒน์

165 นางสุริยา วรวัฒน์

166 นางสาวเสาวภัค ภูมิรัตน์

167 นางโสภาพรรณ พิสิษฐ์ธนานันท์

168 นางสาวหทัยรัตน์ สรกิจ

169 นางสาวอติกานต์ ประสมทรัพย์

170 นางสาวอมรรัตน์ แม่นไธสง

171 นางสาวอรทัย ต้ังจรูญจิตต์

172 นางสาวอรนุช ศิลา

173 นางสาวอรวรรณ เทพชุมภู

174 นางอัญชลี อุณหเลขกะ

175 นางอัญชุลี รักรุ่งเรือง

176 นางสาวอันติมา เพ็ชร์ทอง

177 นางสาวอานันตยา ชูอ่อน

178 นางสาวอานิตยา จติชาต



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล

179 นางสาวอารีย์ สถิตธรรมโชติ

180 นายอิศร สุขวนิช

181 นางสาวอิสราภรณ์ สิงหกันต์

182 นางสาวอุดมพร ทุมจาน

183 นางสาวอุไรวรรณ เส้นปาน

184 นายโอฬาร วรปัญญาเดชา

185 นางสาววรัญญา หิรัญรักษ์

186 นางสาวญาดา ชูกล่ิน

187 นางสาวเขมวิสิฐา ศักด์ิจ ารัส

188 นางสาวธนวรรณ พันเทศ

189 นางปราณิสา ศรีวิบูลย์

190 นางสาวปิญชาน์พัชร์ ธนสรรวนิช

191 นางสาววรรณิศา แถวนาดี

192 นางสาวอรุณทิพย์ สะเดา

193 นางสาวปุณยนุช จีนเกา

194 นางสาวเชษฐ์ธิดา โพธิน์ิ่มแดง

195 นายฐิรเมศวร์ ธนโชตน์ชยาภา

196 นางปัญชรี อุคพัชญ์สกุล

197 นางภรณ์พิมุกต์ ธนโชตน์ชยาภา

198 นางสาวภัทรกันต์ กิจสินธพชัย

199 นางสาววรรษิดา สันกลาง

200 นายวัฒน์ชานนท์ ธนโชตน์ชยาภา

201 นางสาวอังคณา อุ้นวุน้

202 นางอัจฉราวลี วงศ์ระวีกุล

203 นางสาวอารีรัตน์ บากาสะแต

204 นางสาวฉัตรวตี เดชปรัตถกร

205 นายทศพร ศรีสุวรรณ

206 นางสาวมณีพร ส่งนาค

207 นางสาวจิตพิศุทธิ์ บุญมาก

208 นางธิติมา ปิยวรวงศ์
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209 น.ส.นัฎชลี มณีใส

210 นางสมหญิง พันธ์แก่น

211 นางสหัทยา อินทะวัง

212 น.ส.สุบงกช สันวรรณ

213 นางสาวกรรณิการ์ หอมนาน

214 นางสาวกัญญารัตน์ ขจรจิระพันธ์

215 นางสาวจันทร์เพ็ญ สิทธิสอน

216 นางสาวจิณฑ์จุฑา ศรแผลง

217 นางสาวณัฏฐณิฌาญ์ มโนดิเรกฤทธิ์

218 นางสาวณิชรัตน์ แสนยอด

219 นางสาวธณชพร แสงนาค

220 นายธนา อิทร์แจ่ม อินทร์แจ่ม

221 นางสาวธัญชนก ตรีเจิดลาภ

222 นายธีรวัฒน์ บุญชัย

223 นางนิชานันท์ ปัญญา

224 นางสาวนิศารัตน์ ขาวละออง

225 นางสาวปิญชาน์ ยศปินตา

226 นางพัฒนา ทะตัน

227 นางสาวพิมพ์ลดา วงศ์ประสิทธิ์

228 นางสาวเพ็ญวิสาข์ หล้าตานะ

229 นางสาวภาวิณี ล่ิวเกียรติ

230 นางสาวมัชฌิมา ทางนะที

231 นางมัณฑนา เพ็นส์เลอร์

232 นางสาวรัตติยา น้อยหล้า

233 นางสาวลดาวัลย์ มูลละ

234 นางสาววรินทร์ทิพย์ ใจสุยะ

235 นางสาววริสรา กอสัมพันธ์

236 นางสาวศศิธร เดชจ าเริญ

237 นางศิวาพร จันทร์ยวง

238 นางสาวสุพิณทิพย์ แพรดอก
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239 นางสาวสุภาวภา สินทร

240 นางสาวอนัญพร ผดุงกิจ

241 นางสาวอรนุช มีสิงห์

242 นางอรปรียา ฮอฟมันน์

243 นางสาวธนัฎฐา สุทธิมาศ

244 นายนันทวุฒิ ศิริพันธ์

245 นางสาวปัณฑารีย์ วังสโรจน์

246 นางสาวสุพรรษา รอดนุ้ย

247 นางสาวกฤติพร นิ่มละออ

248 นางสาวปพิชญานันท์ แก้วเกตุ

249 นางสาวชมปวีณ์ พลเรืองฤทธิ์

250 นางทัศณี รัตนรามา

251 นางสาวปิยธิดา รัตนรามา

252 นางสาวพัชลี ค าคนซ่ือ

253 นางสาวฐิตาภา เนื้อดี

254 นางสาวนงลักษณ์ วงค์ขันธ์

255 นางสาวนิชาภา กระยาทอง

256 นางสาวพรรณนิดา สินสวัสด์ิ

257 นางรัตนกาญจน์ พร้อมสันเทียะ

258 นางสาวสุขุมาล ราชสมบัติ

259 นางกิติยารัศ หาญกล้า

260 นางสาวเด่นนภา บุญค้ าชู

261 นางสาวธนัชชา ชุมทอง

262 นางวิมล เพ็ชรทอง

263 นางสาวรัชนี ปวุตตานนท์

264 นางสาวจารุวรรณ์ ศิริใจ

265 นางสาวธุมาวดี ศรีชัย

266 นางสาวปิยุกฤษฏ์ ทองบุญ

267 นางสาวเสาวรส บุญจันทร์

268 นางสาวอรพรรณ อาญาเมือง



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล

269 นางสาวกัลยรัตน์ พุม่เล็ก

270 นางสาวจิดาภา พงษ์ปลัด

271 นางสาวจิระประภา จันทร์ไพศรี

272 นางสาวจุรีรัตน์ อัมพร

273 นางสาวเจกิตาน์ มนตรี

274 นางสาวปภาวี สุขดี

275 นายปิยพงค์ เจริญภักดี

276 นางสาวพัชรณัฏฐ์ จิตรีปล้ืม

277 นางสาวพัชรีพร นาคทอง

278 นางสาวพิจิตรา พึง่ยา

279 นางสาวยุพา งานโคกสูง

280 นางสาวราชาวดี เอี่ยมศิลป์

281 นางสาววรินทร์ มหาวาริน

282 นางสาววริศรา จารุธนเดช

283 นางสาวกมลวรรณ ชอบธรรม

284 นางชุตินันท์ อุนารณ

285 นายพิศาล อ้นแสง

286 นางเพลินพิศ คงศาสตร์

287 นางสาวศลิษา มาบัณฑิตย์

288 นางสาวธัญชนก พุม่เจริญ

289 นางสุจิตรา วรพจน์ภิรมย์

290 นางสาวอารีรัตน์ ค าพิทักษ์

291 นางจิณหมาศ รัตนรัตน์

292 นางสาวกาญจนา เกิดธูป

293 นางสาวจีรภัทร ปานรัตน์

294 นางสาวนิตยาภรณ์ ผาดี

295 นายพิเชฐ เชื้อวีระชน

296 นางสาววัชรี ศรีทอง

297 นายกฤษฎนัย ศรีใจ

298 นางสาวขวัญใจ แจ้งเอี่ยม
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299 นางสาวพิมชนก บุญสีมาศ

300 นางกัลยกร อมรปิติโชติ

301 นางสาวกัญชลิกา มีสุข

302 นางกันยารัตน์ ต้ิวสกุล

303 นางสาวกาญจณา พันธุไ์ชยศรี

304 นางกาญจนาภรณ์ สันตะพันธ์

305 นางสาวคณินชา ช่วยแท่น

306 นางสาวงามนิจ แสนน าพล

307 นางสาวณัฏฐนัน เจนกิจ

308 นางสาวดวงกมล รวมธรรม

309 นางสาวทัศนีย์ ด้วงนิล

310 นางนภัทร ค ามิ่งเดชาโชติ

311 นางสาวนันท์นภัส ดิลกกุลธร

312 นางสาวนาฏยา พรายอ าไพ

313 นางปณิภา เพชรไฝ

314 นางสาวปรียาพัฒน์ ศรีสุธรรมรัต

315 นางสาวปวีณา ชูจันทร์

316 นางสาวปัณชญา ไพรฤทธิ์

317 นางสาวพฤกษา ไพศิลป์

318 นางแพรทิพย์ อุ่นอก

319 นางสาวภรณ์ทิพย์ สงแสงอ่อน

320 นางสาวมัทนา มีลักษณ์

321 นางสาววยานันท์ เก้าแสง

322 นายวรันธร เจริญพุม่

323 นายศุภโชค ละอองเพชร

324 นางสาวศุภัชญา เหมเงิน

325 นางสาวเสาวลักษณ์ ทองเจริญ

326 นางสาวอนิลตา สุดอุ่น

327 นางสาวอรพิณ ถวัลย์วาณิชกุล

328 นางสาวอารีรัตน์ รุ่งเรือง
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329 นายนายอัศวิน อมรสิน

330 นางสาวอัญชลี ชมภู

331 นางสาวซานียะห์ มะแงสะแต

332 นางลัคณา จันทร์แรม

333 นางสาวสุกัญญา อินทรักษ์

334 นางสาวณยฎา กัญญะพงศ์

335 นางสาวณัฐชยา เซ่ียงฉิน

336 นายปฏิภัค วรรธกทรัพย์

337 นางสาวภณิดา เสริมสุข

338 นางสาวศิริรัตน์ ช้างมงคล

339 นายคมสรรค์ บุษบรรณ์

340 นางชัชนก อนันตไอศูรย์

341 นางสาวฐิตารีย์ ฉายชูญาติ

342 นางสาวสุจิตรา เคร่ืองทิพย์

343 นายอัครวัจน์ ทรัพย์เจริญ

344 นายนพคุณ ทาสุตา

345 นางพิมลพรรณ์ พิไลรัตน์

346 นางสาวภัทรฎา ศรีวงศ์ราช

347 นางสาวภัทราภรณ์ เปีย่มสุข

348 นางสาวรุ่งระพี รินเชื้อ

349 นางสาวกันต์กนิษฐ์ มหาศรานนท์

350 นางสาวจุฑาทิพย์ ศิริศิลป์

351 นายปรเมษฐ์ พรหมพินิจ

352 นางสาววิริยา โรจนโพธิ์

353 นางสาวสวรรณยา เมืองมุงคุณ

354 นายสุจิตร ศรีดาพล

355 นายอภิวัตร กาญบุตร

356 นางจุฑามาศ เรืองด า

357 นายชูเกียรติ ล่ิมสุขวรรณโณ

358 นายณัฐพล เคียนขัน
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359 นายทศพล กล่าวเกล้ียง

360 นางสาวปรัชญ์ชยนันท์ พูนเนียม

361 นางสาวปิยะรัตน์ หนูจีน

362 นายวัชรชัย แซ่ล้ิม

363 นางสาววันเพ็ญ เจียรวิภา

364 นางสาววิภาวี จันทศรี

365 นางสาวสโรชา หมื่นสิทธิ์

366 นางสาวสุนิสา หลีหมุด

367 นางสาวสุภาภรณ์ โพธิทอง

368 นางสาวแอนจะนา สีหานาม

369 นางสาวศิริกานต์ ทองรุ่ง

370 นางสาวประภาสิริ ปินะวรรณา

371 นางปารมี อยู่ดี

372 นางสาวโปรดปราน สมุทระเปารยะ

373 นายศักด์ิณรงค์ สุดหาญ

374 นางสาวศุลีกช เผ่าแพร

375 นางสาวนิตยา วังหนองหว้า

376 นายพิสัณห์ อารยางกูร

377 นางสาวทิพย์ธารา ชาปัทมะ

378 นางสาวมณีรัตน์ อินทปัญญา

379 นางสาวพิชชพิมน บรรเจิดกิจ

380 นางสาวพรเพ็ญ หร่ังดารา

381 นางพรรณงาม สว่างศรี

382 นางสาวสุพัตรา เผ่าพันธ์สร

383 นางสาวกนกวรรณ สุธาภิรักษ์

384 นางสาวกมลพร แก้วหนู

385 นางสาวแก้วใจ โอฬาร์ศาสตร์

386 นางสาวดลณพร กานุรักษ์

387 นางสาวดาราณี แก้วลังกา

388 นางสาวเบญจ์บุรฉัตร ชูนวลศรี
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389 นางสาวเบญญาภา ทองนุ่น

390 นางสาวปวันพัสตร์ สาราคราม

391 นางสาวพรภณา ผิวล้วน

392 นางสาวสุนารี เพชรแก้ว

393 นางสาวสุรัสวดี ทองจ ารูญ

394 นางสาวฮายาตี มะดือเร๊ะ

395 นางณัฐนันต์ เสสสุวรรณ

396 นายรัญชนกร จ าลอง

397 นายวันเฉลิม สีหบุตร

398 นางสาวนิรวรรณ เกิดมะเลิง

399 นางสาวอุไรวรรณ บุญธรรม

400 นางกาญจนา ทาแท่งทอง

401 นางนภารัตน์ ทองโม้

402 นางสาวเมธาวี บัวบกหวาน

403 นางวิภาภรณ์ พิทักษ์

404 นางประภา นุชกล่ า

405 นางสาวฑิฆมัพร พันธุพ์ินิจ

406 นางสาวดุษฎี ศรีธาตุ

407 นางกนกพร ฟูค้ส์

408 นางจิราพร เบนเค่อ

409 นางจีระภา พันซ์เนอร์

410 นางชลันพร แฮร์มันน์

411 นางชุติมา แตงเอี่ยม

412 นางเตชินี ฮูบอลด์


