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1 นางสาว เปมิกา เทพวงค์

2 นางสาว วิชญา จนัทร์คํา

3 นางสาว ชนิฎา กาใจ

4 นางสาว ดรุณวรรณ ปนัเท

5 นางสาว อธิตรี ทาวี

6 นางสาว เบญจพร นิรบตุรโต

7 นางสาว จารุวลัย์ ชุม่ฟอง

8 นางสาว ชรัญญา กันยารักษ์

9 นางสาว พจน์จนา วงค์สถิตย์

10 นางสาว ณัฏฐ์ชญา คําแปง

11 นางสาว มธุรส วงษม์ณี

12 นางสาว สุทธดา สุริยาจนัทร์

13 นางสาว พชิญ์ชนก การุณยส์กุลกิจ

14 นางสาว ติยารัตน์ อดทน

15 นางสาว ปยิะวรรณ์ ใจกว้าง

16 นางสาว วิศรุตา วงศ์หงษ์

17 นางสาว วิภาวรรณ พยายาม

18 นางสาว เกศสุวรรณ์ หมูก้อน

19 นางสาว ฟาริดา โกจนัทกึ

20 นางสาว ช่อผกา ศรสุกอง

21 นางสาว สุกัญญา เสมอเชือ้

22 ว่าที่ ร.ต หญิง สุนิสา มูลค้าว

23 นางสาว สุณิสา ระลาธิ

24 นางสาว แสงจนัทร์ บญุเจริญ

25 นางสาว เกศวรางค์ จนัทาพนู

26 นางสาว จติราพร กิจตะวงศ์
27 นางสาว พมิพน์ารา ชัยกะแซม
28 นางสาว จามจรีุ สุขมุนินทร์
29 นาย พงศกร สอนสุกอง
30 นาย อนิวัฒน์ คําวัง
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31 นาย ดิษนันท์ เทพวงศ์
32 นาย จนัทร์เกษม ผันผาย
33 นางสาว  จนัทกานต์  ใจเพยีร 
34 นางสาว อุมาพร ขอวัฒนะกุล
35 นางสาว วันวิสา  รียอง
36 นางสาว ศิรินพร  จนัทร์ผง
37 นางสาว นฤมล จนัมูล
38 นางสาว พนิดา วงศ์ชัย
39 นางสาว  สุพตัรา  แสนสล่า
40 นางสาว สุพรรษา จนิดาธรรม 
41 นางสาว อัจฉรี  อินทยศ
42 นางสาว พรศิริ เตจะ๊น้อย
43 นางสาว อมรรัตน์ อุดทงั
44 นางสาว ณัฎฐ์ฎาพร มหาวงศนันท์
45 นาย วโรโดม สุริยะวงค์
46 นางสาว ศุภมาส  วงษารัตน์
47 นางสาว เนตรนภา พรมเมืองไชย
48 นางสาว รุ่งรัตน์ ผดุงดี
49 นางสาว ชุตินันท์ หมือ่แล
50 นางสาว สุรารักษ์ แสงแก้ว
51 นางสาว สรารัตน ์  ศิริกิจ
52 นางสาว วัฑฒินี ทวีสุข
53 นาย ธนวัฒน์ เขือ่นคําแสน
54 นางสาว เสาวภา ฟองฝ้ัน
55 นางสาว พรรณิภา ดวงคํา
56 นางสาว สุชาดา  รัตนวงศ์
57 นางสาว เจนจริา หวัเมือง 
58 นางสาว ธรรมสรณ์ สิทธิสมบติั
59 นางสาว ณิชาภทัร ธนะนันท์
60 นางสาว กัญญาพฒัน์  ยะปะนันท์
61 นางสาว ขวัญฤดี เพชรพงษ์
62 นางสาว แคทรียา กาทองทุ่ง
63 ว่าที่ ร.ต.หญิง แคทรียา  ผิวงาม
64 นางสาว ชุติมา มลิซ้อน 
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65 นางสาว ทพิยรัตน์ แสงด้วง
66 นางสาว ธนภรณ์  อินต๊ะนอน
67 ว่าที่ ร.ต.หญิง บณุฑริกา อินต๊ะสุวรรณ
68 นางสาว ปาริชาติ ทรัพยสิ์น
69 นางสาว ผกามาศ ธรรมมา 
70 นางสาว พชิามญชุ ์ กลางจติ
71 นางสาว วิภาวดี กว้างขวาง
72 นางสาว วิลาวัณย ์ ขึมจนัทร์
73 นางสาว ศศิธร หม้อกรอง
74 นางสาว ศิริรัตน์ ขัติยเนตร
75 นางสาว ศิริรัตน์ แก้วบาง 
76 นางสาว ศุทธินี หนองสม
77 นางสาว ศุภศิริ เมืองฤทธิ์
78 นางสาว สกุลตลา สมสิงห์
79 นางสาว สุนารี   กิง่ยอด 
80 นางสาว สุพชัญา ทพิยธ์าดาพงศ์ 
81 นางสาว สุพตัรา แปก่ํา
82 นางสาว อรวรรยา  ต๊ะเอ้ย 
83 นางสาว อารีรัตน์ ปนัต่า
84 นางสาว  เกตน์นิภา กาโยงแว่น 
85 นางสาว กมลวรรณ เรือนศรี
86 นางสาว กัญญารัตน์ ใจอ้าย
87 นางสาว จามจรีุ มาละคํา
88 นางสาว ดรุณี เรือนปนิ
89 นางสาว ดลพร วงษแ์สนคํา
90 นางสาว ทนิมณี ครูบา
91 นางสาว ธัญวรัตน์ กันทะมา
92 นางสาว นวพร มะลิลา 
93 นางสาว นิภาภรณ์ ผุสดี
94 นางสาว บษุกร  วาริน
95 นางสาว ประภา ล่ิวมโนรักษ์
96 นางสาว ประภานันท ์  คําจนัทร์
97 นางสาว เปรมยดุา สุขเสาร์
98 นางสาว ผกาพรรณ แสงตระกูล
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99 นางสาว ชญานิน มณีวันใจ
100 นางสาว ภทัรภรณ์ สุภาพ
101 นางสาว ภาวินี ยะมา
102 นางสาว มัฌชิมา ลุนพฒุ
103 นางสาว มิง่กมล ธรรมอุโมงค์
104 นางสาว ลออรัตน์ เชือ่เมืองพาน
105 นางสาว ลัดดาวัลย์ แซ่เต๋ิน 
106 นางสาว ลัทธพรรณ เรือนคํา
107 นางสาว วรวีร์ บญุทาคํา
108 นางสาว วิสุดา ฟองฟู
109 นางสาว ศิริธร พงษว์ิเศษ
110 นางสาว สลักจติร  เสมอใจ
111 นางสาว สุภาวดี ไชยปญัญา
112 นางสาว สุรางคณา สังข์แก้ว
113 นางสาว หทยัรัตน์  สานคร
114 นางสาว อรไพลิน อิน่เเก้ว
115 นางสาว อัจฉรา จนิดาวิจติร
116 นางสาว รัชณีกร บญุสุข


