
56120001 นางสาว สุพรรษา สุ่มเพชร
56120002 นางสาว อารยา ทองสรรพ์
56120003 นางสาว ณิชนันทน์ โชติช่วง
56120004 นางสาว สุรีย์รักษ์ ชาวสวน
56120005 นางสาว พัชนิดา โพธ์ิแก้ว
56120006 นางสาว มณฑาทิพย์ ห่วงทอง
56120007 นางสาว วิภาดา รุ่งเนย
56120008 นางสาว วิไลเนตร พ้ืนหินลาด
56120009 นางสาว ขนิษฐา ขาวเวียง
56120010 นางสาว ณัฐกานต์ แก้วกระจ่าง
56120011 นางสาว รัชฎาภรณ์ สายสังข์
56120012 นางสาว ธนวรรณ สวัสดีนาม
56120013 นางสาว ศิริรัตน์ สุขสวัสด์ิ
56120014 นางสาว ธีรพร จันเทพ
56120015 นางสาว ณัฐกมล ดีประคอง
56120016 นาย คณิศร ลักษณะโต
56120017 นางสาว ปิยะนุช อินทราพงศ์
56120018 นางสาว พรพิมล อินทราพงศ์
56120019 นางสาว บุษรินทร์ คุ้มสมบัติ
56120020 นางสาว อชิรญาณ์ จุนเจิม
56120021 นางสาว วันวิสา กล่อมน้อย
56120022 นางสาว ปวีณา ปานไกร
56120023 นางสาว แก้วมณี ชูหา
56120024 นางสาว นันทิตา พานจันทร์
56120025 นางสาว ฐาปนี วัจนสาร
56120026 นางสาว ขวัญฤดี ศรีเชย
56120027 นางสาว ปรียานุช บุญเพ่ิม
56120028 นางสาว ธิติฎา บุญเสนันท์
56120029 นางสาว อาราญา ทันใจชน
56120030 นางสาว พรพรรณ พรมมาดี
56120031 นางสาว นิภาพร ระยะเพ่ิม
56120032 นาย ภูพริษฐ์ เมธาพัฒนบูรณ์
56120033 นางสาว นวรัตน์ ทองเกิด
56120034 นางสาว สุดาพร นุชกําบัง
56120035 นางสาว ปริญญา สุวรรณสิทธ์ิ
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56120036 นาย เหมันต์ กลัดแก้ว
56120037 นางสาว ปิยธิดา แม้นบุญ
56120038 นางสาว กณกณภา พ่วงเจริญ
56120039 นางสาว ณัฐชานันท์ ชุ่มเพ็งพันธ์ุ
56120040 นางสาว ณัฐวรรณ พิศวง
56120041 นางสาว สอรา แดสา
56120042 นางสาว จุไรวรรณ พันธ์ทอง
56120043 นางสาว อรัชพร ทรัพย์วิไลพร
56120044 นางสาว ชลธิดา เพียสา
56120045 นางสาว จุฑารัตน์ เที่ยงทัด
56120046 นางสาว พิมพ์ อุดมสม
56120047 นางสาว สิริพร เปลี่ยนวงค์
56120048 นาย ณัฐพงษ์ ทองคํา
56120049 นางสาว จิราพร พูลผล
56120050 นาง นงนุช ชูแก้ว
56120051 นางสาว กรองแก้ว ช่วยทอง
56120052 นางสาว ธีรวรรณ ใจมุ่ง
56120053 นางสาว สุมินตรา ทับทิม
56120054 นางสาว เบญจวรรณ สมร่าง
56120055 นางสาว รัตนรัตน์ สิริรัฐเตชาภัทร์
56120056 นางสาว พัชรีพร ยุพาพิน
56120057 นางสาว รัตติกาล รัตนะ
56120058 นางสาว รุ่งนภา ชูอมรทรัพย์
56120059 นางสาว วรินรกานต์ เครือสูงเนิน
56120060 นางสาว มาลินี คุ้มจิตร
56120061 นางสาว ปรัชญาพิมพ์ สมบัติธนสาร
56120062 นางสาว วัลทนา สว่างช่ืน
56120063 นางสาว แก้วตา เทศทัน
56120064 นางสาว ขนิษฐา ชิตรัฐถา
56120065 นางสาว จุฑามาศ เงินอุดม
56120066 นางสาว แสงเดือน ดาปาน
56120067 นางสาว รัตนา สืบเกลี้ยง
56120068 นางสาว วิจิตตรา โสภาบุญ
56120069 นางสาว ฐวิกาญจน์ ชุมผาง
56120070 นางสาว ณิชกมล กุลต้น
56120071 นางสาว สุกฤตา ปลีฟัก
56120072 นางสาว รุ่งฤดี มากหลาย
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56120073 นางสาว ศิริลักษณ์ ทองทา
56120074 นางสาว พิมพ์สุภา สถาอุ่น
56120075 นางสาว อัจฉริยา เสียภัย
56120076 นางสาว นภัสวรรณ ดาวฤกษ์ภูมิชัย
56120077 นางสาว ชูใจ มิ่งแม้น
56120078 นางสาว มาลิสา ทองคํา
56120079 นางสาว นุชจรี ปานช่ืน
56120080 นางสาว ณัฏยา เขียวสวัสด์ิ
56120081 นางสาว ภาวิณี เสียงเพราะ
56120082 นางสาว อลิษา มุงดี
56120083 นางสาว จิรอร พิมพ์โดด
56120084 นางสาว อาภัสรา จันทร์ดา
56120085 นางสาว ชนิดาภา มุสิกวัตร
56120086 นางสาว เกศรินทร์ ปานณรงค์
56120087 นางสาว ชนกานต์ สุขสุนัย
56120088 นางสาว ทัศตรา สร้อยทอง
56120089 นางสาว วรรณภา อัครชาติ
56120090 นางสาว นุชจรินทร์ ไกรวงษ์
56120091 นางสาว บุศรินทร์ อินเม้
56120092 นางสาว บุษบง อุ่นภักด์ิ
56120093 นางสาว ศศิณา พิมเพียง
56120094 นางสาว สุธิมา สุวรรณกิจ
56120095 นางสาว รังสินี เกตุพันธ์ุ
56120096 นางสาว เขมิกา หอมจันทร์
56120097 นางสาว สุทธิวรรณ สุวรรณดิษ
56120098 นางสาว กชพรรณ กุมารบุตร


