รุ่น

7/1

ดอกดาวเรือง
อ.กฤษณา คงเคล้า
นางสาวธิดารัตน์ บุษยา
นางสาวอริสา ฝั่งขวา
นางสาวจินตนา หะระหนี
นางสาวสุโฮบ๊ะ อารง
นางสาวปริฉัตร ยอดขยัน
นางสาวสุภาวดี แสงเพ็ชร
นางสาวสุนันทา บุญจันทร์
นางสาวผกาพรรณ พละเลิศ
นางสาวตักวา นิเลาะ
นางสาววริษา ธราพร
นางสาวชลธิชา สูตบุตร
นางสาวอุมารินทร์ หม็องพร้า
นางสาวกัญญารัตน์ สุขสวัสดิ์

7/2

นางสาวณัฐฐาพร ด้วงเอียด

4

5

6

หมายเหตุ : นศ. ที่มีเครื่องหมาย * หมายถึงตกรุ่น

ดอกบานบุรี
อ.น้าฝน ฤทธิภักดี
นางสาวหทัยทิพย์ รักนิ่ม
นางสาวมารีน้า ห้าหวา
นางสาวพาตีเมาะ สะระยะ
นางสาวเจนจิรา ห่อเพชร
นางสาวปริชาติ บุญแสวง
นางสาวเสาวคนธ์ มณีช่วง
นางสาวปริญญา บุญช่วย
นางสาวภัศรา สุวรรณรักษ์
นางสาวนาดียะ นาแว
นางสาวสุภาภรณ์
โคตรชาฎา
นางสาวจินดารัตน์ นาเลื่อน
นางสาวณัฐนลิน จันทร์เมธา
นางสาวพิมลพรรณ พัฒคายน
นางสาววรรณี ปูหู

ดอกบัว
อ.วิรีภรณ์ ชัยเศษฐสัมพันธ์
นางสาวอรสินี กล่อมสงค์
นางสาวตรีชฎา โพธิ์ขวาง
นางสาวสาลีนี มานพ
นางสาวกาญนา ศรีวิเชียร
นางสาวพลอยชมพู ด้าช่วย
นายอธิพงศ์ มุณีโน
นางสาวสาคร ฟองงาม
นางสาวธาราทิพย์ จินโนวาส
นางสาวไอรดา บุญประสพ
นางสาวเกษรา วังนิคม
นางสาวเนาวรัตน์ ยืนยง
นางสาวสุนิตา สะแลแม
นางสาวศิริประภา ใจสว่าง

ดอกคาร์เนชั่น
อ.สดากาญจน์ เอี่ยวจันทร์ประทีป
นางสาวเกษรา คงอินทร์
นางสาวบุษราภรณ์ คุ้มช้านาญ
นางสาวจุฑารัตน์ ธรรมณี
นางสาวกิตติยา ศรีเนตร
นางสาวภวรัตน์ แท่นนิล
นางสาวอรอนงค์ สงแก้ว
นางสาวณัฐชยาภรณ์ ขาวสุด
นางสาวเตือนใจ หนูเพชร
นางสาวสุนันทา คงจันทร์
นางสาววาสนา หนูรักษ์
นางสาววนิชา โกบบาหลี
นางสาวรัตติกาล สุขแก้ว
นางสาวเบญจมาศ บุญกล้า

นางสาวนุสราภรณ์ เกษแก้ว

นางสาววาสนา ทองเพ็ชร

รุ่น

4

5

6

ดอกลีลาวดี
อ.รุ้งกานต์ พลายแก้ว
นางสาวอัจฉรา สร้อยทอง
นางสาวนัติพร ชูเลเม็ด
นายธีรพงศ์ นาคเพ่งพิศ
นางสาวเกตฤดี สกุลวงศ์ทรัพย์
นางสาวภัทรนิษฐ์ เหร่เด็น
นางสาวอลิสา เป้าเงิน
นางสาวพิชญ์ธาณัชญ์ เพ็ชรทอง
นางสาวอังคณษ ชูยัง
นางสาววิจิตรา แก้วหัวไทร
นางสาวขนบพร ชูสมัคร
นางสาวทัศนีย์ อนุเปโฐ
นางสาววาสนา สุวรรณคีรี
นางสาวพิชญาภา พรหมเกต

7/1
นายณัฐชัย ศรีแฉล้ม
7/2
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ดอกพุทธรักษา
อ.เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์
นางสาวบุญธิดา หมุนเอียด
นางสาววันวิสาข์ บุญสิทธิ์
นายนิกร พันธุสะ
นางสาวเกศกนก แก้วละเอียด
นางสาวรุ่งทิพย์ แนวหาด
นางสาวอัจฉริยา นวลศรี

นางสาวขวัญชนก หงส์พิริยะกุล
นางสาวมุกรินทร์ คงดี
นางสาววชิราภรณ์ จันทบูรณ์
นางสาวเสาวนีย์ จันทร์น้อย
นางสาวจิรภัทร ดีโอสถ
นางสาววริษา สิงละเอียด
นางสาวสรารัตน์ แท่นทอง
นางสาวสุกัญญา สลีฝีน

ดอกกุหลาบขาว
อ.ชนานันท์ โพธิ์ขวาง
นางสาวศุภลักษณ์ จ้านวค์จิตร
นางสาวรัศมีดาว หนูชูชาติ
นางสาวละอองดาว กิจกล้า
นางสาวเกศินี ปานเนียม
นางสาววนิดา ซุ่นเซ่ง
นางสาวอุมาวรรณ นะมะ
นางสาวอังคนางค์ บัวหลวง
นางสาวณัฐกานต์ สอนจันทร์
นางสาวสุนทรีย์ หนิหมุ๊
นางสาวจันทิมา ขาวแก้ว
นางสาวจริยาภรณ์ โสภาพงศ์
นางสาวจันทวรรณ สุขคง
นางสาวนารีษา ขะมิรักษา

ดอกแก้ว
อ.ประภัสสร อักษรพันธ์
นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีสมนึก
นางสาวนภาพร บัวนาคสุวรรณ
นางสาวเจนจิรา อินวรรณะ
นางสาวจิราภรณ์ แซ่อุ๋ย
นางสาววรรณณิศา เหมาะดี
นางสาวบุญญารัตน์ รัตรพันธุ์
นางสาวอัยลดา สุทธิมาศ
นางสาวจิราพร เพชรโกมล
นางสาวรุ่งจรรยา เพ็ชรโตรม
นางสาวณัฐนันท์ ชาวเหนือ
นางสาวณัชชา เจียมพูนทรัพย์
นางสาวอารียา ยีรามัน
นางสาวเกวลิน เพชรประพันธ์

นางสาวกัญญา เอียดศรี

นางสาวศศิวิมล สวัสดี

รุ่น

4

5

6

7/1
7/2

ดอกพุด
อ.ธวัชชัย ทีปะปาล
นางสาวยุวรัตน์ จักกราพงษ์*
นางสาวกัญญารัตน์ ศรีสมุทร
นางสาวปริศนา หยังหลัง

นางสาวจุฑารัตน์ ภักดีมิน
นางสาววรินดา เกนุ้ย
นางสาวธิดารัตน์ พวงจิตร
นางสาวสุธิดา เอียดชะตา
นางสาวสุชาวดี นาควิโรจน์
นางสาวอมรรัตน์ ศรีขวัญแก้ว
นางสาวปราริญา คงชู
นางสาวกิติยาภรณ์ ครรธรักษา
นางสาวกันยารัตน์ แซ่เตียว
นางสาวข้าวหอม คงหนู

หมายเหตุ : นศ. ที่มีเครื่องหมาย * หมายถึงตกรุ่น

ดอกมะลิ
อ.จวง เผือกคง
นางสาวชุติมา สนั่นเจือ*
นางสาวรุสมีนี นารงค์*
นางสาวศุภรัตน์ เมืองจีน
นางสาวจรรยา ศรียศ
นางสาวพนิดา ประดองใจ
นางสาวเจนจิรา ฟูเฟื่อง
นางสาวศรันยา สมัครกิจ
-

ดอกลิลลี่
อ.วรรณา กุมารจันทร์
นางสาวนิสรีน หมาดโร้ย*
นางสาวนายานี มาหะ
นางสาวปราณี กาหลง
นางสาวสุกัญญา หมิ่นถนอม

ดอกชวนชม
อ.พรรษา หวานบุญ
นางสาวอรจันทร์ ยมนา*
นางสาวโสรยา ยอดผกา
นางสาวพัชรา
ชัยรัคช์
นายอธิคม
รุ่งร่วง

นางสาวชุดาภรณ์ พลรัตน์
นางสาวธาวิตรี ศรีไทย
นางสาวถกลรัตน์ หนูฤกษ์
นางสาวอมรรัตน์ ฒนจิตต์
นางสาวพิจิตรา ไพโนจน์
นางสาวหทัยรัตน์ แก้วเอก
นางสาวอรอนงค์ มณีโชติ

-

นางสาวชุติมา พงศ์วชิรอักษร
นางสาวปรารถนา เมืองแคล้ว
นางสาวสิริพร ช่วยพิทักษ์
นางสาวกชมน พรหมสุรินทร์
นางสาวภมรมาศ จันทร์ภูชงค์
นางสาวสีตีสารอ กูเร็ง

นางสาวสุจินันท์ เทียมชื่อ
นางสาวสุวนันท์ คงด้า

นางสาวจิรัญญา ทองเหล็ม
นางสาววันโซเฟีย บินยามะ
นางสาวอ้าพันธ์ ค้าหล้า
นางสาววิภาวดี ทวีรัตน์
นางสาวเจศราพร แถวโสภา
นางสาวจุฑามาศ บุญไชย
นางสาวเสาวนีย์ จันทร์น้อย
นางสาวดลยา เปียสดุด
นางสาวปัทมาวดี นาวารี
นางสาวรอนีมะห์ โต๊ะนิ

รุ่น

4

5

6

7/1
7/2

ดอกจ้าปา
อ.ปรีดา เรืองทอง
นางสาวระพีพรรณ จันทโรจน์ *
นางสาวนูรมี มะลี*
นางสาววิภาภรณ์ ด้วงช่วย
นางสาวสุภาวิตา ทองใหญ่
นางสาวจัสมี มะเซ็ง *
นางสาวดลนภา จันทร์เกลียง
นางสาวสุจิตรา ทองเพ็ชร
นางสาวกมลรัตน์ คงคม
นางสาวมนทิรา อาจมีแก้ว
นางสาวณิชาภัทร ด้าเอียด
นางสาวฐิติรัตน์
พริมขจี
พงศ์
นางสาวฐิติมา ประหลาดมานิต
นางสาวพิชามญชุ์ ทองมีเอียด
นางสาววชิราภรณ์ แดงสุภา
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ดอกทิวลิป
อ.กฤษณา สังขมุณีจินดา
นางสาวจันทิรา สกุลรัตน์ *
นางสาวศุภลักษณ์ จุลลางกูร
นางสาวอรชร ด้วงทองกุล

ดอกกล้วยไม้
อ.ถิรวรรณ ทองวล
นายนฤเบศร์ โกศล *
นางสาวสุนิสา ชูพล
นางสาวรัตนธิดา ละม้าย

ดอกทานตะวัน
อ.วิลาวรรณ มากยอด
นางสาวกฤติกา บาจรีย์กวิน *
นางสาวอารีนา อุเจ๊ะ
นางสาวสุชาวดี ศรีทะวรณ์

นางสาวพัชรีย์ ใจงาม *

นางสาวอรเนตร ซุ่นสัน
นางสาวบุษบาวรรณ เพ็ชรวงศ์
นางสาวสุดารัตน์ เพชรทอง
นางสาวพรชิดา แก้วจินดา
นางสาวนภิสา พิศแลงาม
นางสาวดวงพร อินทร์นิพัฒน์
นางสาวจิราพร ณ นุวงศ์
นางสาวอุษณีย์ จันทร์ส่งแก้ว
นางสาวสุดารัตน์ ขาวแขก
นางสาวสุธิษา หาดเก็บ

นางสาวกนกวรรณ กลิ่นดี
นางสาวเบญจวรรณ บุญทอง
นางสาวสุนิสา เซ่งก่อกูล
นางสาวชฎาภรณ์
พิทักษ์วงศ์
นางสาวพิดารัตน์ หมวดอินทอง
นางสาวซีราวาตี อาแว
นางสาวสุไรดา ดาราซอ
นางสาวโชติกา สามัญ
นางสาววรัชยา นุ้ยสงค์
นางสาวณาราพร มีสุวรรณ์
นางสาวปนัดดา สุวรรณมณี

นางสาวสิริรัตน์ เพ็งด้า
นางสาวสมฤดี เศษสุข
นางสาวอนิตา ก้าพวน
นางสาวทิพวรรณ ทองแก้ว
นางสาวกนกวรรณ จันทร์รักษ์
นางสาวจิราวรรณ เกิดสมกาล
นางสาวจุฬาลักษณ์ หีตช่วย
นางสาวธัญญาเรศ เรืองยิ่ง
นางสาวปรางค์สุดา ภิรมย์
นางสาวสุนิสา ชูแก้ว

นางสาวนิรมล ตรีวงศ์

รุ่น
ดอกอัญชัน
อ.อัญชลี จิตราภิรมย์

ดอกเข็ม
อ.นภมาศ ศรีขวัญ

ดอกชมนาด
อ.วีณา ลิมสกุล

4

นางสาวธนัชพร ทุ่งปรือ
นางสาวสุชานาฎ ทองอินทราช

5
6

ดอกพุดพิชญา
อ.เกศรา ตันเซ่ง

นางสาวกาญจนา ช่วยพันธ์
นางสาวนูรยานา บินสะมะแอ

นางสาวกูซัยฟะห์ ต่วนเดร์
นางสาวชุดานันท์ กิมาคม

7/1
นางสาวเกตุวดี ชื่นชอบค้า
7/2 นางสาวพรพิมล ปานบุญทอง
นางสาวสุดารัตน์ ติ่งซุ่ยกุล
นางสาวสุทธิดา พงพันธุ์
หมายเหตุ : นศ. ที่มีเครื่องหมาย * หมายถึงตกรุ่น

นางสาวเกศินี สีด้า
นางสาวมณีรัตน์ ใจดี
นางสาวสิริยา แซ่ขวย
นางสาวอมิตา ศรีน้อย

นางสาวรุ่งนภา แกล้วกล้า
นางสาวอาทิตยา บุญทวงศ์
นางสาววลัยลักษณ์ รอดเกลียง
นางสาวศุภรัตน์ หนูช่วย
นางสาวสายชล ล้านุ้ย
นางสาวอรทัย วงศ์พิพันธ์
นางสาวกนกทิพย์ ฝอยทอง
นางสาวกรกนก วิรัตน์
นางสาวนัฒร์ฏามณี เจริญกิจ
นางสาวสาวิตรี แท่งทอง

นางสาวปิยะรัฐน์ เมืองพรหม
นางสาวพิทยา แซ่ซั่ว
นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมศรีแก้ว
นางสาวรอยฮาน มาหมัด

รุ่น
ดอกดาหลา
อ.ว่าที่ร้อยตรีธีระยุทธ เกิดสังข์

ดอกรัก
อ.วารุณี สอนอินทร์

ดอกโมก
อ.จีรภา กาญจนโกเมศ

ดอกพวงแก้วมณี
อ.พูนทรัพย์ โกมุทผล ทู่กู๊ด

4
5
6

7/1

นางสาวซีตีกอมารียะห์ ติบอสู
นางสาวสาวิตรี สุพรรณวงศ์
นางสาวนุชรี เพ็ชร์แก้ว
นางสาววริศรา จันทร์ทองอ่อน
นางสาวศศิธร ประเสริฐ
นางสาวอณัญลักษณ์ หนูแดง

นางสาวกรรณิกา ช่างคิด
นางสาวจันทร์ระวี ศรีไทย
7/2
นางสาวชุดา พิมพ์เสน
นางสาวสุพรรณี ไชยเพ็ชร
หมายเหตุ : นศ. ที่มีเครื่องหมาย * หมายถึงตกรุ่น

นางสาวรัชนี คงแก้ว
นางสาวปวิตรา พงษ์ผึง
นางสาวกนกวรรณ ครึกครืน
นางสาวกาญจนาพร เจริญสุขสมบูรณ์
นางสาวชนิกานต์ ยุติธรรม
นางสาววันอาอีซะฮ์ นาแซ
นางสาวสุนิษา เมืองประสงค์
นางสาวซูไฮนี เจ๊ะแน
นางสาวปัญชลี สุทธิราช
นางสาวฝาร์รีดา ร่าหมาน

นางสาวรวินท์นิภา รัตนบุรี
นางสาวเรวดี ทองดียิ่ง
นางสาวชไมพร คงวิจิตร
นางสาวชลิกาญจน์ ศรีคง
นางสาวณัฐธิดา ศรีคง
นางสาวสมนาถ สุคคะตะ

นางสาวยามีล๊ะ ยาประจัน
นางสาวอารีนา ดอเล๊าะ
นางสาวเมริษา นวนชุม
นายวงศธร เพชรแก้ว
นางสาวศิริรักษ์ ชูบุญศรี

นางสาวสารญา พวงสุวรรณ
นางสาวดวงกมล บุญศรี
นางสาวสุวนา สุภาพโรจน์
นางสาวมณิสรา วิทยปรีชากุล

นางสาวรุ่งไพลิน วุ่นชุม
นางสาวศุภสุตา ชูแก้ว
นางสาวเสาวลักษณ์ เกือหลี
นางสาวอามีน่า เลิศวงหัส

