
ล ำดับ

1 นางสาว ชญานี เรือนอินทร์

2 นางสาว กนกพร แผลงฤทธิ์

3 นางสาว กมลทพิย์ สามค า

4 นางสาว อินทภุสัสร สุพนธนา

5 นางสาว ภทัรพร บญุโนนแต้

6 นางสาว จริยา อูปขาว

7 นางสาว พรสุดา อ้ายดวง

8 นางสาว ณัฐสิมา ค าอิน

9 นาย ผดุงศักด์ิ อินต๊ะการ

10 นางสาว นิภาพร อินต๊ะสม

11 นางสาว ช่อผกา มโนวร

12 นางสาว วรรณิกา บวัค า

13 นางสาว พชัริดา แสนสุขอุดมบญุ

14 นางสาว จริาพชัร พงุขาว

15 นาย วสันต์ จนัทร์ไชย

16 นางสาว พมิพช์นก สมบรูณ์

17 นางสาว เพญ็รัศมี ใจแก้ว

18 นาย ธนิต ใจจอ้ย

19 นางสาว ภสุณีวรรณ์ ธิมา

20 นางสาว วราภรณ์ ศรีทน

21 นางสาว พชัรี จงสวัสด์ิวัฒนา

22 นาย วิชญะ ไชยวรรณ

23 นางสาว สุภาพร ค ามา

24 นางสาว วชิรญาณ์ ถากาศ

25 นางสาว อรนุช เทยีมแสน

26 นางสาว ศิริวรรณ ไชยค าร้อง
27 นางสาว อริสา แก้วสาร
28 นางสาว จฬุาลักษณ์ ขัดแสนจกัร
29 นางสาว เกศวลี วงค์สุน
30 นางสาว ณัฐกานต์ ลุยเลิศฟา้
31 นาย เจษฎาพนัธุ์ ฉินไล
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32 นาย วัฒนา ศุภรัตนธนากร
33 นาย สมชัย ภสิูริพฒันานนท์
34 นาย ทศพร โปง่สม
35 นางสาว กนกวรรณ ช านาญ
36 นางสาว กาญจนา อินยานนท์
37 นางสาว ธัญญารัตน์ ไกรทอง
38 นางสาว ณัฐวรา วิชัยปงิ
39 นางสาว ณิชกานต์ ขุมหรัิญ
40 นางสาว นาตยา สินเช้า
41 นาย ยทุธนา ชีวะรัตน์
42 นางสาว เบญจมาศ ค าสาสินธุ์
43 นางสาว สุทธิกานต์ ทองวาส
44 นางสาว ทพิวรรณ สิทธิ
45 นางสาว มนัสชนก เทโวขัติ
46 นาย ทนิกร แก้วสุ
47 นางสาว ศิริลักษณ์ พานทองรัตน์
48 นางสาว สุพตัรา ไชยเงา
49 นางสาว แสงรวี แซ่หยาง
50 นาย ทวีชัย กมลวิสัย
51 นางสาว หริสาห์ ขัตติกุล
52 นาย ฐิติวัฒน์ บวัเชือ้
53 นางสาว พมิพร สังฆสาโร
54 นางสาว ศรีวิไล ทอ่พงศ์พฒัน์
55 นางสาว ณัฐนรี กวีพจน์
56 นางสาว อุษา แซ่ยา่ง
57 นางสาว คนึงนิจ เปง็ศรี
58 นางสาว ณัฐรินีย์ วงษศิ์ริ
59 นางสาว วลีพร แซ่ลี
60 นางสาว ทพิยสุ์ดา บญุมาปะ
61 นางสาว สุกฤตา แสงธง
62 นางสาว สุภาพร ชีหมือ่
63 นางสาว กฤติยาภรณ์ เรือนต้ือ
64 นางสาว มาริษา หา้มทกุข์
65 นางสาว สุพตัรา ปญัญา
66 นางสาว นันทนัช จนัทร์พลู
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67 นางสาว นิศารัตน์ ชัยวงค์
68 นางสาว แคทรียา เงินก๋า
69 นางสาว กิตติยา ปวงค า
70 นางสาว หนึ่งฤทยั ชัยศรี
71 นางสาว นริศรา ค ามา
72 นางสาว หนึ่งฤทยั ใจอ่อน
73 นางสาว พนิดา พรมราช
74 นางสาว ทศัวรรณ ปยิะจนัทร์
75 นางสาว กฤษณา พวงมาลัยรัก
76 นางสาว ชลิตา ใจนนถี
77 นางสาว มินตรา แก้วพรม
78 นางสาว กชกร กองดี
79 นางสาว ขนิษฐา หมายจติร
80 นางสาว พนิตพร คิดเร็ว
81 นางสาว ศิริรัตน์ สินเช้า
82 นางสาว กมลลักษณ์ ภริูนทรา
83 นางสาว ภาวรินทร์ ลุงติ
84 นางสาว กนกวรรณ เมืองเมา
85 นางสาว กัณฐิกา ครองกาญจนกิจ
86 นางสาว งามพร อุบรไพบลูย์
87 นางสาว จติสุภา อนุกุล
88 นางสาว ชฏาพร ธิตา
89 นางสาว ณิช ว่าง
90 นางสาว นลพรรณ ทอ้งถิน่พฤกษ์
91 นางสาว นันทวัน เรืองวิไลพร
92 นางสาว พนิิดา ละข่อ
93 นางสาว มยรุา นายแก้ว
94 นางสาว วิชุดา จติพนานันท์
95 นางสาว สิริภรณ์ ฤกษถ์นอมศรี
96 นางสาว อรพนิ เลาหลือ
97 นางสาว อรศรี ดงบวัตอง
98 นางสาว อัญชลี สุปนัโย
99 นาย เดชา ลาภประสานยิง่
100 นาย ทรงพล บงกชรุ่งวิจติร
101 นาย ระวี พทิกัษช์ลทาน


