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46120001 นางสาว วราภรณ์ มูลเมือง
46120002 นางสาว จินต์จุฑา ยะสืบ
46120003 นางสาว กรรณิการ์ มะลิลม
46120004 นางสาว ธนัชญา เทียนมิ่งมาตร
46120005 นางสาว จิตสุภา ดําคํา
46120006 นางสาว สุภาภรณ์ สีโภค
46120007 นาย พลวัฒน์ ทองรักษ์
46120008 นางสาว รวิวรรณ เงินทุ่ง
46120009 นางสาว อารีย์ อุ่นคํา
46120010 นางสาว เบญจมาศ พันธ์กลับ
46120011 นางสาว พัทธ์ธีรา พรมณะ
46120012 นางสาว กชทกร ศรีปัญญาพล
46120013 นางสาว วิรัญญา มูลศิริ
46120014 นาง สุภาวดี แก้วกําพล
46120015 นาย อภิเชษฐ์ ขําภู่
46120016 นางสาว เกวลี ปัญญาดง
46120017 นางสาว ทิพาพร กระแสเงินดี
46120018 นางสาว เบญจวรรณ ตันกีลี
46120019 นางสาว มณีรัตน์ เรือนก้อน
46120020 นางสาว อรไพลิน เจ็ดรัมย์
46120021 นางสาว ศิวภา พูลศิลป์
46120022 นาง ภรนภัทร งามพิชิตชัย
46120023 นางสาว อรวรรณ แก้วผลึก
46120024 นางสาว วรางคณา ขาวเกิด
46120025 นางสาว ชนิสรา อ่ิมสําราญ
46120026 นางสาว สุนิสา บุญรอด
46120027 นางสาว ภัทราภรณ์ วิภาตะพันธ์ุ
46120028 นางสาว ชนากานต์ แสนเสน
46120029 นางสาว ประพัสสร บัวเผื่อน
46120030 นางสาว วิลาณี อินยา
46120031 นางสาว พนิดา มีสมบูรณ์
46120032 นางสาว พัชรินทร์ พุ่มเจริญ
46120033 นางสาว ไอรดา อุดกันทา
46120034 นางสาว พรสุดา แก้วถึง
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46120035 นางสาว ศศิธร สารบุญ
46120036 นาง พรทิพย์ กลิ่นถือศิล
46120037 นางสาว ปุณยนุช นาคเกตุ
46120038 นางสาว พิมพ์นิภา ภาโนชิตทรัพย์
46120039 นางสาว ณัฏฐณิชา แจ่มสุวรรณ์
46120040 นางสาว วราภรณ์ รักชู
46120041 นางสาว ปรุงสุคนธ์ เมรุจันทร์
46120042 นางสาว ลัดดาวัลย์ ดวงอุปะ
46120043 นางสาว กุลิสรา สีวิลัย
46120044 นางสาว มาลีวรรณ เขียวรัมย์
46120045 นางสาว สุวรรณลักษณ์ ขุมเพ็ชร์
46120046 นางสาว วาวี เดชประเสริฐกุล
46120047 นางสาว พัชรินทรา คํามี
46120048 นางสาว เบญจวรรณ สุรสิทธ์ิสิน
46120049 นางสาว อมรรัตน์ หวานคํา
46120050 นาย มนัสพงษ์ สุปินะวงศ์
46120051 นางสาว อัญธิกา สายอุราช
46120052 นางสาว กิตติยาพร คงหอม
46120053 นางสาว วาทินี มีบุญล้ํา
46120054 นางสาว สุกานดา ปุ่นปาน
46120055 นาย สุนทร วารีศรี
46120056 นางสาว สุนิสา เจริญจิตต์
46120057 นางสาว นัฐฐา ศรีเศรษฐมาตย์
46120058 นางสาว จารุวรรณ ฝักฝ่าย
46120059 นางสาว นพรัตน์ บุญทรัพย์
46120060 นางสาว พรทิพย์ บํารุงดี
46120061 นางสาว ณัชพร ศรีคําขัติ
46120062 นางสาว มยุรา กุลคง
46120063 นางสาว จิราพร อินทร์ประดิษฐ์
46120064 นางสาว อัญชิสา ใจแน่
46120065 นางสาว พัชราพร สุทธิแสน
46120066 นางสาว ฐิติกา อุปพงษ์
46120067 นางสาว ชนาภัทร เทศปลื้ม
46120068 นางสาว เจนจิรา ขุนเทา
46120069 นางสาว กนกวรรณ ละสา
46120070 นางสาว เพชรชนก จันแก้ว
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46120071 นางสาว เสาวภาคย์ โจชัยชาญ
46120072 นางสาว ณัฐวดี ไพรัตน์
46120073 นางสาว ตรีนุช วงค์พิพันธ์
46120074 นาย กรกช สินมา
46120075 นางสาว ศุภักษร มั่นคง
46120076 นางสาว สุวคนธ์ สมจิตร์
46120077 นางสาว เบญจวรรณ ศรีอาษา
46120078 นางสาว มธุสร พันธ์ุสืบ
46120079 นางสาว ศิรดา ช่างพินิจ
46120080 นางสาว จันทิมา มั่นรอด
46120081 นางสาว กรรณิกา คําเกษ
46120082 นาย วัชโรจจ วิทยปัญญากุล
46120083 นาย สุพจน์ โพธ์ิดี
46120084 นางสาว ณิชาภัทร พิสฐศาสน์
46120085 นางสาว ปณัฏฐยา เหลือหลาย
46120086 นางสาว ชลิตา รอดแป้น
46120087 นางสาว ธนัชญา เดชะศิลารักษ์
46120088 นางสาว กิตติยา ศรีโสภา
46120089 นางสาว จรรยาภรณ์ ชัยเดช
46120090 นางสาว กัณญาภรณ์ มีแท่ง
46120091 นางสาว นิตยา สุใจ
46120092 นางสาว วริศรา จําเริญศรี
46120093 นางสาว ประภาสิริ นันทะสุข
46120094 นางสาว วรวลัญช์ ปานทอง
46120095 นางสาว ณัฐกานต์ พรหมอุดม
46120096 นางสาว ธัญวรัตน์ รอดบุญส่ง
46120097 นางสาว กัญญานัฐ ธังดิน
46120098 นางสาว ประกาวรรณ จินกาล
46120099 นาย สุรเดช ทองเช้ือ
46120100 นางสาว ณัฎฐธิดา คุณะชล
46120101 นางสาว ศุภางค์ ม่วงบ้านยาง
46120102 นางสาว นิตยา ขวาโยธา
46120103 นางสาว อารียา เบ้าทองคํา
46120104 นาย พงศธร วิริยะวงศ์โรจน์
46120105 นางสาว กาญจนา สิงห์กวาง
46120106 นางสาว ศจีรัตน์ โชคไพรวรรณ์
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46120107 นางสาว ดวงสุรีย์ บุญคุ้ม
46120108 นางสาว สริตา ช่ืนใจ
46120109 นางสาว รุจิราภรณ์ โพตะกาว
46120110 นางสาว ชัญญาพัชร์ ทาหาญ
46120111 นางสาว พานิชย์ เบ้าชาลี
46120112 นางสาว อชิรญา เตชะ
46120113 นาย ปฐมพงค์ ไชยราช
46120114 นางสาว ปสุตา บัวหอม
46120115 นางสาว ชลธิชา ทองศรี
46120116 นางสาว มาริษา ชูเอ่ียม
46120117 นางสาว ปวีณา ศรีวังไสย์
46120118 นางสาว พรชนก หอมระรื่น
46120119 นางสาว ศิริลักษณ์ จั่นทอง
46120120 นางสาว อัจฉริยาภรณ์ ชนะกุล
46120121 นางสาว โชติกา สอนสระเกษ
46120122 นางสาว สวิชญา แซ่ลิ้ม
46120123 นางสาว กมลลักษณ์ วงศ์แอบ
46120124 นางสาว พรพรรณ คําแสน
46120125 นางสาว สุรีย์พร เผือกวิสุทธ์ิ
46120126 นาย พงษ์ศักด์ิ เมืองเปรม
46120127 นางสาว อรทัย สุดาทิพย์
46120128 นางสาว สิรินุช กุดแถลง
46120129 นาย อรรณพ ทองด้วง
46120130 นางสาว ธาริณี แสนประสิทธ์ิ
46120131 นางสาว ภรณ์นิภา มากบางแก้ว
46120132 นางสาว วณิชยา กวางจิตร์
46120133 นางสาว อิสสริยาภรณ์ แสงฉาย
46120134 นางสาว ศิวลักษณ์ ใจฉ่ํา
46120135 นางสาว นุสบา เอ่ียมง้ิวงาม
46120136 นางสาว ปุณยนุช ไชยพันโท
46120137 นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ วุฒิยา
46120138 นางสาว นิศารัตน์ สายนํ้าเย็น
46120139 นางสาว ปวริศา ปินข่าว
46120140 นางสาว ศิริพรรณ อังศุศตพรรษ
46120141 นาย นฤพล อภิไชยรัตน์
46120142 นางสาว ปัทมา โพธิปัด
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46120143 นางสาว จารุวรรณ พฤฒามาตย์
46120144 นาย ชานนท์ ใจสุภา


