


ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล
1 กนกขวัญ สูธา
2 กมลชนก เทพประการ
3 กมลลักษณ์ ใจสว่าง
4 กรวลัญช์ หอธนสมบัติ
5 กฤติยาภรณ์ ตาค า
6 กฤษณะ แสงศรีจันทร์
7 กัญญาณี ศรีสม
8 กัณนิการ์ บุตรก าเนิด
9 กันธิชา จิตตมาศ
10 กาญจนา เล้าอติมาน
11 กานต์ธีรา เนเต็ก
12 กิตติคุณ ลาภโต
13 กุณฑลี สมณะ
14 เกตน์สิรี เอี่ยมมา
15 เกร็ดมณี สุทธวงค์
16 คมชาญ ถุงเสน
17 จริญญา แสนใจยา
18 จันทนิภา แซ่เหอะ
19 จาณิตรา ไชยเกิด
20 จิตตรี กล่ินค าหอม
21 จิตเมตตา นัอยเกะ
22 จิตรทิวา ชัยวงค์
23 จิรพัฒน์ พรหมทา
24 จิรภัทร จันทร์ทิพย์
25 จิรเมธ เทียมศรี
26 จิระ จิระไอ
27 จิรัชญา เจ๊กไธสง
28 จิราภรณ์ จันทร
29 จิราภรณ์ แซ่ก่อ
30 จีระนันท์ รามศิริ
31 จุฑามาศ คันศร
32 จุฑามาศ สาวะพรม
33 จุฬารัตน์ แก้วหล้า
34 เจตรินทร์ เพียงตา
35 เจนจิรา มิ่งขวัญ
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ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล
36 เจนียา แหล่มน าชัย
37 ฉัตรชนก สุทธหลวง
38 ชญานิศ ประทุมมา
39 ชนกพร กุศลปฏิการ
40 ชนินทร์ ต่ันแก้ว
41 ชลกร วีระศรีนารา
42 ชลดา ดวงแก้ว
43 ชลธิชา พันธ์ชัย
44 ชัญญานุช ทองค า
45 ชาลิสา ทองค า
46 ฌัชชา จันทร์ธานี
47 ญาณพัฒน์ ฤทธิศ์รี
48 ญาธิดา ธนากรเมธี
49 ฐิตาการ สุขเตียม
50 ฐิตารีย์ สงวนเครือ
51 ฑิตยา ดีมืด
52 ณภัสสา ยันตรัตน์
53 ณัฐกานต์ อุดมดุษฎี
54 ณัฐชนน กุลสิทธิ์
55 ณัฐชยา คูโบตะ
56 ณัฐฐาภรณ์ ปิงธิ
57 ณัฐณิชา ก้อนจันทร์
58 ณัฐณิชา พิณอุดม
59 ณัฐณิชา วัฒนา
60 ณัฐธนีย์ อินตะวงศ์
61 ณัฐธิดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
62 ณัฐนันท์ ขันค า
63 ณัฐนิชา สุวรรณรัตน์
64 ณัฐพงค์ โตค า
65 ณัฐพล กองอินทร์
66 ณัฐวรา กามุนี
67 ณิชกานต์ มรกต
68 ณิชากร โพธิล้ิมธนา
69 ดวงใจ ค าต้อม
70 ดวงฤทัย วรรณเอก
71 ตะวัน รักไทย
72 ทิพปภา ศรทรง



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล
73 ทิพวัลย์ สุริวงค์
74 ธณัฐชัย ตุ่นค า
75 ธนภัทร พรรณราช
76 ธนวัฒน์ อินชัยเทพ
77 ธนัชพร มโนจิตร
78 ธนัญชนก ไชยยาสุข
79 ธวัลรัตน์ ตันบุศย์
80 ธัณยธร เจนชัย
81 ธันย์ชนก ทิพกนก
82 ธันยพร บุญสม
83 ธิดารัตน์ ธิดานปัน
84 ธีรพล กาญจนวันโน
85 ธุวานนท์ ภัทรสิทธิกุลชัย
86 นภัสภัค ปิน่ไชย
87 นฤวรรณ ก๋าวงค์ริน
88 นวรัตน์ ดวงหอม
89 นัชชา ปินตาดง
90 นันท์ทิชชา ไชยวงค์
91 นายโกศัลย์ ชัยมัง
92 นายณฐภัทร วงค์ศร
93 นายณัฐกิตต์ ท าบุญ
94 นายณัฐนนท์ คุณารักษ์
95 นายทศพล แพรงาม
96 นายธนดล หาญขว้าง
97 นายธนวัฒน์ ศรีวิชัย
98 นายธรรมนูญ ปิงเมือง
99 นายธราธิป อภิวงค์งาม
100 นายพิเชฐพงศ์ สุวรรณเลิศ
101 นายภัณฑิวรา บัวลอย
102 นายภาณุวัฒน์ วงษ์บุญมี
103 นายรัฐศาสตร์ วงเวียน
104 นายวิทวัส กีรติชุตินันท์
105 นายเอกชัย สาใจ
106 นิรมล เต็มอรุณรุ่ง
107 นิรินันท์ ปัญญา
108 นิโลบล ไชยวงศ์
109 บงกช เสาร์เย็น



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล
110 บัณฑิตา วงค์ประเสริฐ
111 บุญญานิจ ค ากุณา
112 บุญญานิช สังข์วร
113 เบญจพร จริปัญญากุล
114 เบญญาภา เดชาไพร
115 ปกรณ์ แสนเขียววงศ์
116 ปณวัฒน์ ผันผาย
117 ปพิชญา ปัญญา
118 ปภาดา ใจกระจ่าง
119 ปภาวิน ศิริโต
120 ประภากร สมุทรเขต
121 ปรัชซ์จวรรณ แสงโพธิ์
122 ปรียานุช แปงใจ
123 ปัจฉิมาพร ค าสาร
124 ปารมี ปันอ้าย
125 ปุณยวัจน์ นีลพัธน์
126 เปีย่มปิติ พูแสง
127 ผกาวรรณ มะโนใจ
128 ผาแพงเมือง สุขเกษม
129 พนิดา บุญเลิศ
130 พรพรรณ ชื่นขจร
131 พรรณดาว ตามพหัต
132 พรรณรัศมิ์ สารทรัพย์
133 พรหมพร แซ่ต้ัง
134 พรหมพร อุดซิว
135 พฤดา จันทร์ท้วม
136 พัชราภา เกาะกาใต้
137 พัชรินทร์ สระวัง
138 พัฒนพงศ์ สงวนศิลป์
139 พัณณิตา มุงเมือง
140 พัทธ์ธีรา หมื่นค าปา
141 พัทธนันท์ สวนมะลิ
142 พัทธนันท์ สักกะโต
143 พิจิตรา หลักค า
144 พิชญ์สินี พลวิทย์
145 พิชาภัค จิตต์จรูญพันธุ์
146 พิมฉัตร กุลวดีวงศ์



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล
147 พิมพ์ขนก ประเทศรัตน์
148 พิมลพันธุ ์บรรเจิดศิลป์
149 พีรดา ฮกชุน
150 เพชรดี จันทร์ธิมา
151 เพชรรัตน์ พุทธกิจ
152 เพ็ญนภา รักษาศีล
153 เพ็ญพิชชา ทิมัน
154 ภัณฑิลา นวลเมือง
155 ภัทธิรา รุ่งโรจน์
156 ภัทร์ระพี คงทน
157 ภานุวัฒน์ ไอศุริยกรเทพ
158 ภาสินี ประจักษ์บุญเจชฎา
159 ภูณิศา ศรีบุรี
160 โภคิน มานะอุดมสิน
161 มณีวรรณ มะโนใจ
162 มังกร นันต๊ะภาพ
163 มัณฑนา อ้นชนะ
164 มัณรายา รัตนคช
165 เมธาพร พรมภิบาล
166 เมธารัตน์ ทาสัก
167 เมธาริน สหเมธาพัฒน์
168 เมธาวี จันทบุรี
169 ยุพยง ธนูตัน
170 รชตพงศ์ รุ่งเรือง
171 รวิพร คัมภีรพงศ์
172 รักษิณา เกียงซอง
173 รักษิณา ธรรมสิทธ์
174 รัชนิดา อินถา
175 รัชนีกร ปัญญาไว
176 รัตติยากร แข่งขัน
177 รัตนาพร ไม้สนธิ
178 รัตนาวดี ไม้สนธิ
179 ริมปิง ประทุมพิทักษ์
180 ลักขณัญญ์ ธิสสระ
181 ลักษณ์คณา หอมอาจ
182 เลนิน จ าปาค า
183 วณิษฐา อุตส่าห์



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล
184 วรรรณา ศรีนวล
185 วรางคณา ค าลอย
186 วลินดา เกตุหอม
187 วันทนา ไม้จ าปา
188 วาสนา จินตนา
189 วาสิกา นาครวริทธิพงศ์
190 ศตพรรณการ สูญโย
191 ศรันย์รัฐ รู้เทีย่ง
192 ศศิประภา ใจกิตติคุณ
193 ศิรพร กรรณิกา
194 ศิรินทิพย์ วิลูน
195 ศิรินยา ไฝเครือ
196 ศิริวรรณ แซ่เหอะ
197 ศิศิรากร จันทร์ตะมะ
198 ศิษฐตรี พิมพันธ์ดี
199 ศุธิดา ศรีกันธา
200 ศุภมาศ ขัตติยะ
201 ศุภรดา สวัสดิกุล
202 ศุภฤกษ์ บัวเขียว
203 เศรษฐณัช ศรีภูสิตโต
204 สกุลกานต์ สิทธิวัย
205 สกุลรัตน์ ใจบุญ
206 สรวิชย์ ค าราพิช
207 สรารัตน์ ไทยทองหลาง
208 สโรชา อามาตรทัศน์
209 สัตตกมล ม่วงค า
210 สาธิมา แช่มจุ้ย
211 สิทธิกร ท้าวแก้ว
212 สิรภัทร ศรีเพ็ง
213 สิริกัญญา เป็งลือ
214 สิรินดา เกียรติทวี
215 สุจิตรา ตุ้มทอง
216 สุจิตรา นวลมา
217 สุชีลา น้อยเกะ
218 สุดารัตน์ นนท์อามาตย์
219 สุนิสา สุทธป๊อก
220 สุภัณญา คานทอง



ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล
221 สุภาพร ราชนิกูล
222 อนุสรณ์ พิริยะบรรหาร
223 อภิสรา ซ่ือสัตย์ตระกุลชัย
224 อรกช แก้วธรรมชัย
225 อรจิรา นนท์คลัง
226 อรภา โสภารัตนากูล
227 อริษา มูลกาวิน
228 อ้อม เจริญสุข
229 อักศิพร สมณา
230 อัครพงษ์ อินต๊ะไชย
231 อังศุมาลิน วงค์ทวีสว่าง
232 อัจจิมา ชัยช่วย
233 อัมรา พุม่เงิน
234 อาทิตยา กองค า
235 อารี แมนมนตรี
236 อารียา แสงดี
237 อินธิรา วัฒนวรวิทย์
238 อุษมา พิกุลหอม
239 เฮียว (ไม่มีนามสกุล)


