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1 กมลวรรณ รักษำพล 16 ชญำกำนท์ วงศ์แก้ว 31 ทัศนีย์ ศรเีฉลิม
2 กฤติกำ เครือวงค์เมืองค ำ 17 ชญำภำ สุยะใจ 32 ทัศนีย์ วิวัฒนสราญรมยื
3 กญัจน์รัตน์ บุตรดสิีงห์ 18 ชนัญญำ วงัแวว 33 ธนกฤต สาระยานนท์
4 กลัยำ ท้ำวค ำ 19 ชนัฐ เจริญกติตน์ 34 ธนวรรณ ปานหงษ์
5 เกษร โคตรมี 20 ชนันต์ญำต์ บุรี 35 ธนวันต์ กันทะสอน
6 เขมจิรำ ศรีสวสัดิ์ 21 ชัยรัฐ ธีระกลุ 36 นงนุช สารทอง
7 จรรยำ วงศ์วโรฬำร 22 ชุติมำ อุ่นบ้ำน 37 นพดล เทพสี
8 จริยวรรณ์ ไวประเสริฐ 23 ชุติมำ องัศุธร 38 นพมำศ พำที
9 จำรุวรรณ วงศ์แก้ว 24 ณภัทร ปรีชำนันท์ 39 นพวรรณ ปาค ามา
10 จิตตวดี แก้วใจบุญ 25 ณัฎฐวุฒิ มีคุณ 40 นรศิรา ฉมิสวัสดิ์
11 จินดำ เชำว์กติติโสภณ 26 ดวงโสภา ศรบีหุงา 41 นันท์กมล วุฒิกุล
12 จินตนำ ตุ๋นสัก 27 ดารณี รตันวรสุทธิ์ 42 นันท์นภสั วงษ์พ่วง
13 จุฑำรัตน์ ตุุ้มพ่วง 28 ดาวจิต ยาน๊ะ 43 นันทนภสัร์ อ้อยกาม
14 จุไรรัตน์ ปิกเกษม 29 เดชา ล้วนโค 44 นันทวรรณ ณล าปาง
15 เจนจิรำ ลิน้ฤำษี 30 ทองฟัก พัวศิริ 45 นิกร อุไรรตัน์
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46 บารมิตา ขยันขาย 66 พริำภรณ์ ปินใจ 86 วำรุณี ทะแยแก้ว
47 บญุสนอง ทิพยรกัษ์ 67 เพชรรัตน์ ล ำ่เหมำะ 87 วำสนำ ปุริปุณณะ
48 บปุผา มาชัยวงค์ 68 ไพรศรี พรมเสน 88 วจิิตรำ พลเมืองดี
49 ปฐมพร ณล าพูน 69 ไพโรจน์ เมยำดำ 89 วชิิต พรัิญเจริญ
50 ประเสรฐิ สินเปยีง 70 ไพลนิ แสนจิตร์ 90 วภิรณ์รัตน์ นัทธ์ฤดกีลุ
51 ปราณี ค าปากูล 71 ภัสสร สำยเลก็ 91 วลิยัวรรณ์ ปัญญำชัย
52 ปรานอม เสรมิสุข 72 ภำนุภัทร นภำวรรณ 92 วลิำวลัย์ วนัแก
53 ปรารถนา ตณันิตศุิภวงษ์ 73 มณสิชำ จงตรอง 93 วศิิษฎ์ ลมิปิองัคนันต์
54 ปรยีา กันทิยะ 74 มยุรี ใจยำสมบัติ 94 วรีะยุทธ สุริยะวงศ์
55 ปิ่นลดา วงค์ก  า 75 มำนพ กติิวงศ์ 95 ศรินทพิย์ วงศ์โสภณ
56 ปยิธิดา เนตรสุวรรณ 76 เยำวดี ศรีค ำฝ้ัน 96 ศรีกญัญำ เชำว์วำทนิ
57 ปยิะมาศ ปญัญาค า 77 เยำวเรศ อนิค ำเช้ือ 97 ศรีรัฐ ุ่แก้วประกำร
58 พรทิพย์ ห่วงวิไล 78 เยำวลกัษณ์ สลบัสี 98 ศศิธร แสงพำนิช
59 พรพิมล หน้ิวแก้ว 79 รสสุมำรินทร์ อชิยำธรรมกวี 99 ศศิวรรณ รัตนะ
60 พรวมิน ทองบ่อ 80 รัชนก เช้ือเมืองพำน 100 ศิริรัตน์ หวำนเสียง
61 พรสวรรค์ สังข์สังวำลย์ 81 รัชนี ใจมำ 101 ศิวนันท์ พรพงศ์ธนสิน
62 พลอยพรรณ สิงห์นอก 82 วรันณ์ธร บุญน ำมำ 102 สมนึก พฤทธ์ิขจรวงศ์
63 พวงเพช็ร ศรีเทำ 83 วรำภรณ์ สองเป็ง 103 สมศรี ธะกลุนำ
64 พวงศิลป์ สำยน 84 วชัรีพรรณ ศรีวรรณ 104 สันติ อุณหสุทธิยำนนท์
65 พกิลุทอง ดำวเวยีงกนั 85 วฒันำ เจียศิริพงษ์กลุ 105 สิริพมิ ดฉี ่ำ
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106 สิริยุพำ เลศิกำญจนำพร
107 สิริรัตน์ พวัศิริ
108 สุกรี กำกะ
109 สุกำนดำ นำมมิตรมำก
110 สุจิตตรำ สุทธิรักษ์
111 สุธิดำ สุวภำพ
112 สุธีรำ ทพิย์ววิฒัน์พจนำ
113 สุเนตร ไชยสำร
114 สุภำพร ภำชนะ
115 สุภำพรรณ ปำนทพิย์
116 สุรีย์ ศรีแหลมสิงห์
117 สุวชัเชียร แสงเจริญ
118 โสภำ มูลสม
119 หนึ่งฤทยั รูปสูง
120 อนงค์ วงศ์เคยีน
121 อมรรัตน์ คุณชัยมัง
122 อรพนิ ยนิดี
123 องัศุมำลนิ อวดเขตต์
124 อจัฉรำพร แก้วหนองยำง
125 อญัชัน แสงสว่ำง
126 อุบล เชำว์กติติโสภณ
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