
ลําดับ คํานําหน้า ชื�อ นามสกุล

1 พว. กชกร สุขสมบัติ
2 พว. กนกพิชชา ลีประโคน
3 พว. กนกรัตน์ เมฆนาคา
4 พว. กนกอร พรหมเกิดทอง
5 พว. กรรณิกา ทองพิสิฐสมบัติ
6 พว. กฤษณา  พุกอิ�ม
7 พว. กัญดามาศฐ์ รัชตะดํารังรัตน์
8 พว. กัลยารัตน์ อักษร
9 พว. กิตติยา เทพราม
10 พว. กิติมา เจริญรัตน์
11 พว. กุลธิดา บุตรโท
12 พว. เกษริน อุบลวงศ์
13 พว. ไกรฤกษ์  มีแย้ม
14 พว. ขวัญใจ จันทร์สุขศรี
15 พว. ขัตติยวรรณ  เยาวเลิศ
16 พว. จิราวรรณ เพ็ชวิจิตต์
17 พว. จรินทิพย์ เติมศิลป์
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18 พว. จรินรักษ์ บํารุงรัตน์
19 พว. จักรกฤช จันทวงษ์
20 พว. ฉลองรัฐ ประจวบกลาง
21 พว. ชนิกานต์ อ่วมหมี
22 พว. ช่อแก้ว อริยเศรษฐกุล
23 พว. ชาลิสา รัตนบํารุง
24 พว. ฐาปณีย์ นํ�าเพชร
25 พว. ฑิตยา หมานเพ็ญหิ�ม
26 พว. ณัฐชยา แสนสุวรรณดี
27 พว. ณาตยา โสนน้อย
28 พว. ดรุณี เตื�องวิวัฒน์
29 พว. ดวงหทัยกมล เงาศรี
30 พว. ธนัชญา วงศ์เจริญ
31 พว. นพสร รู้สุข
32 พว. นริศรา โสรัจจะ
33 พว. นัชชา กุลสิริอิทธิกร
34 พว. นัชฎาพร ชาตรีสาย
35 พว. นันทกา ชะนะกุล
36 พว. นันทกา สุขสุมิตร
37 พว. นีรญา ศรีสุข
38 พว. นุสรา สมประสงค์
39 พว. บัณฑิตา จ้อยจินดา



40 พว. เบญจวรรณ ตั�นท่งยิ�น
41 พว. เบ็ญจวรรณ อินยานวน
42 พว. ปฐมาวดี โรจนจินดา
43 พว. ประไพพรรณ ฤทธิฦาชัย
44 พว. ประภาพรรณ ปุ่นอุดม
45 พว. ประสุตา เจริญรัตน์
46 พว. ปฤษณา จันลือชัย
47 พว. ปิยะฉัตร ผาอินดี
48 พว. พรดรุณี บํารุง 
49 พว. พรทิพย์ จันทร์เขื�อง
50 พว. พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษฎิ�
51 พว. พัชนีภรณ์ อึ�งรัตนชัย
52 พว. พัชรา แพนพันธุ์อ้วน
53 พว. พิชชาพร ดีชู
54 พว. พิทยา ทุยประโคน
55 พว. พิพม์แสงเทียน เส็งดอนไพร
56 พว. พีรดนย์ คืนประคอง
57 พว. พุทธรักษา สมฤทธิ�
58 พว. ภรปภา จันทร์ศรีทอง
59 พว. ภาวินีย์ อัสดง
60 พว. ภูวพันธ์  เผ่าจินดา
61 พว. ภูวรินทร์ สืบสอาด



62 พว. มนตรา ขาวพุฒิ
63 พว. มาเรียม เพราะสุนทร
64 พว. ยศวรรณ นิพัฒน์ศิริผล
65 พว. ยี�สุ่น นันทโวโนทยาน
66 พว. ยุวดี  ศรีบุญเรือง
67 พว. รดาชา ตรีโรจน์
68 พว. รัชชานันท์ วงศ์ชัย
69 พว. รัชฎาพร เมืองโพธิ�งาม
70 พว. รัตนา ภักดีศุภผล
71 พว. รัศมี ผ่องบุรุษ
72 พว. รุ่งฤทัย สุขสมัย
73 พว. ลัลน์ภัทรา ธนัตถ์โภคินันท์
74 พว. วนิดา วังศรี
75 พว. วนิดา ขันทอง
76 พว. วรรณี จิระวณิชย์กุล
77 พว. วรัญญา คุ้มผาติ
78 พว. วราพร ผาจวง
79 พว. วรายุทธ  สืบสาย
80 พว. วลัยภัทร ศรีขวัญ
81 พว. วัชรี เฉลี�ยสุข
82 พว. วารินทร์ สุขสําราญ
83 พว. วิจิตรา สีใส



84 พว. วิชุลี วิชา
85 พว. วิภารัตน์ ยิ�มสงบ
86 พว. วิมลมาศ  จันทร์เชื�อ
87 พว. วิไลวรรณ เจนไพโรจน์สกุล
88 พว. วีระยุทธ์ อรัณรักษ์
89 พว. ศรวรางค์ นาคเกื�อ
90 พว. ศรันยา ดวงเดือน
91 พว. ศิตา จุลเชาวน์
92 พว. ศิริพร กลิ�นสุคนธ์
93 พว. ศิวพร หรั�งเทศ
94 พว. ศุภางค์ สุปะติ
95 พว. สถาพร พรหมลา
96 พว. สร้อยเพชร นิยมทอง
97 พว. สาวิศา กิ�งมิ�งแฮ
98 พว. สิริพิมพ์พา คําเหม็ง
99 พว. สุจิตรา ยํ�ารัมย์
100 พว. สุจิตราภรณ์ สืบสาย
101 พว. สุทธิพงษ์ โพธิ�งาม
102 พว. สุนิสา โพธิ�งาม
103 พว. สุพรรณี แสงธาราทิพย์
104 พว. สุพรรษา นิยมชัย
105 พว. สุภัทรา พระสว่าง



106 พว. สุภาวดี สมตาเตะ
107 พว. สุรีย์พร เทพาอมรเดช
108 พว. สุวิมล โพธิสวัสดิ�
109 พว. เสกสิทธิ� โชคนิรมิตร
110 พว. เสาวนีย์  ตันติพูลวินัย
111 พว. เสาวรักษ์ สัตย์ซื�อ
112 พว. หยาดพิรุณ ไกลถิ�น
113 พว. อนงค์ โพ้มึงชุ้ง
114 พว. อมรรัตน์   จะโสรัตน์

115 พว. อมราภรณ์ จันฤาไชย
116 พว. อรทัย ไทยนารถ
117 พว. อรทัย หุ่นดี
118 พว. อรวรรณ  วรรณสวัสดิ�
119 พว. อรอุษา  วิริยะสุพพัต
120 พว. อัจฉราพร ตาสุวรรณ์
121 พว. อารยา ข้อค้า
122 พว. อรุณ นุรักษเข
123 พว. อําไพ เหล็กดี
124 พว. อุบลรัตน์ เชาว์สุโข
125 พว. อุษา วรรณม่วง
126 พว. อุษา ณิธิตรีรัตน์
127 พว. อุษา  กิจมาพวานนท์



128 พว. อุษา พิพัฒน์สาธุกิจ
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