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652160001 นางสาว ธันยพร ปนะวงศ
652160002 นางสาว สุธินี แกวมา
652160003 นางสาว พัฒนาวดี บุญชื่น
652160004 นางสาว สุกัญญา ศรีบัวขาว
652160005 นางสาว นาทชนก ผานสุวรรณ
652160006 นางสาว ปยะพร แยมชู
652160007 นางสาว ธมลวรรณ คงไชย
652160008 นางสาว เกนิกา เจริญอัศวสุข
652160009 นางสาว รวิวรรณ จันทรขาว
652160010 นางสาว พัณณิตา เย็นประเสริฐ
652160011 นาย ณัฐธัญ เข็มทรัพย
652160012 นางสาว พิทยารัตน เมียดธิมาตย
652160013 นางสาว จันทนา แกวชิณ
652160014 นางสาว ศศิวรรณ อรรคอดุลย
652160015 นางสาว ปรียาภัทร แวววับศรี
652160016 นางสาว วิมลสิริ นิลเจียระนัย
652160017 นางสาว กชพรรณ กุกไชย
652160018 นาย ณัฐพงษ เอียดเต็ม
652160019 นางสาว รัชนีวัลย วิทูรชวลิตวงษ
652160020 นางสาว อรชร มั่นประสงค
652160021 นางสาว กรรณิการ ปลายเนตร
652160022 นาย ปรเมศวฐ ตรงไกรจักร
652160023 นางสาว ณัฐฑริณี หินเมืองเกา
652160024 นางสาว อทิตยติญา หอมหวล
652160025 นางสาว เกวลิน วัฒนเมธาวี
652160026 นางสาว สิริยากร มิตรจิตร
652160027 นางสาว ฉันชนก อุดมลาภ
652160028 นางสาว ณัฐนันท คําผิว
652160029 นางสาว สุพนิดา ไชยยัง
652160030 นาย สิทธิกร ทองปรุง
652160031 นางสาว ปพิชญา พูลสวัสดิ์
652160032 นางสาว นัตญานี อินหันต
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652160033 นาย อนันต สาและ
652160034 นางสาว สไบทิพย ภูศิลาแทน
652160035 นางสาว ลลินรษา ศรีภักดี
652160036 นางสาว ณัฐติยา กันใจมา
652160037 นาย ศิวกร ระมั่น
652160038 นางสาว ซีตีตอยยีบะ ดือเระ
652160039 นางสาว กติกา ชางใหม
652160040 นางสาว โชติกา คงสมบูรณ
652160041 นางสาว ธนาภรณ นอนคําลือ
652160042 นางสาว เพ็ญประภา สุเพียร
652160043 นางสาว นัจกร จันทรดํา
652160044 นาย พิชญพันธุ มณฑลทอง
652160045 นางสาว อารยา เสียงระฆัง
652160046 นาย เทพพิทักษ บุญมี
652160047 นางสาว ศิวพร คงเนียม
652160048 นางสาว จันทิมา ประหยัดทรัพย
652160049 นางสาว บุญฑริก นวนหงษ
652160050 นางสาว พรทิวา สุวรรณวาป
652160051 นางสาว กัลญารัตน ชูเทียน
652160052 นางสาว สิรินทร ชิณศรี
652160053 นาย กิตติธัช  จานเงิน
652160054 นางสาว ปลายตะวัน ทองเนื้อนุม
652160055 นางสาว ทิพยดา หนิและ
652160056 นาย พรพัฒน กาวิละ
652160057 นางสาว ชนัดดา อนุวัตร
652160058 นาย บดินทร หมีกุระ
652160059 นางสาว ขวัญภิชา สังขสําราญ
652160060 นางสาว ปวีณนุช บุญทวงษ
652160061 นางสาว ปยธิดา พูนหญาคา
652160062 นาย ณัฐพงค เกตุเมา
652160063 นาย นนทนภัส รักษวงศ
652160064 นางสาว พิมลพรรณ ลินนวล
652160065 นางสาว หิรัญญิการ กาญจนะ
652160066 นางสาว ชื่นสุมน บุญเจริญ
652160067 นาย นนทกานต ซายขวา
652160068 นาย ณัฐชัย ไชยโคตร
652160069 นางสาว กมลรัตน เสนหวงค
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652160070 นางสาว วรางคณา ตั้งเจริญสกุล
652160071 นางสาว กุญช สาพรเจริญ
652160072 นางสาว จิรปภา สายไพศรี
652160073 นางสาว ธนัชชา ขานทะราชา
652160074 นางสาว สุพรรษา จันทรขาว
652160075 นางสาว ฮาซูนา วงษหลี
652160076 นาย ศุกลพัชร ยิ่งโสภณพิทักษ
652160077 นางสาว วรรณิศา จูสิงห
652160078 นางสาว ปาริฉัตร พิมพสวัสดิ์
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