
ล าดับที่

๑ นางสาว สมใจ โชคนุ่ม

๒ นางสาว ณัฐชา อ่วมกระโทก

๓ นางสาว กมลพร เกิดจันทึก

๔ นางสาว ปรารถนา สาสูงเนิน

๕ นางสาว ศุภณัฐดา พวงชัย

๖ นางสาว ภริดา คล้อยจันทึก

๗ นางสาว ประทุม รักกลาง

๘ นางสาว เนตรนภา อินทร์หาญ

๙ นางสาว ศิริรัตน์ อุ่นสิม

๑๐ นางสาว นุษรา ลาภสันเทียะ

๑๑ นางสาว อรพิน อินทรโลก

๑๒ นางสาว เกศสุดา นามใหม่

๑๓ นางสาว ผกามาศ เสียงใหม่

๑๔ นางสาว อนุชิดา บุบผาลา

๑๕ นางสาว วรวรรณ สามารถ

๑๖ นาย วรัสยา อังกระโทก

๑๗ นางสาว สุภาวดี สิงห์ทอง

๑๘ นางสาว วรรณพร อ่อนเจริญ

๑๙ นางสาว ธัญญพร หวังชูกลาง

๒๐ นางสาว สุภาภรณ์ พรมจันทึก

๒๑ นางสาว ธิดารัตน์ วรรณพงษ์

๒๒ นางสาว ปิยะภรณ์ แก่นกระโทก

๒๓ นางสาว วิภาพร หอมสันเทียะ
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๒๔ นางสาว ผกาวรรณ ผันอ านวย

๒๕ นางสาว จาริญา อมฤกษ์

๒๖ นางสาว ณัฐณิชา เชื้อนุ่น

๒๗ นางสาว วิภาภรณ์ แฝงด่านกลาง

๒๘ นาย นรินทร์ คงพะเนา

๒๙ นางสาว สุธินี สังกัดกลาง

๓๐ นางสาว มัชฌิมา ราษฎร์เจริญสุข

๓๑ นางสาว วรัญธร กล่ันกลาง

๓๒ นางสาว รสริน รักงาม

๓๓ นางสาว จิราวรรณ เส็งนา

๓๔ นางสาว ทิพยาภรณ์ งาตา

๓๕ นางสาว ศุภมาศ ชัยมีแรง

๓๖ นางสาว วิริยา อรกุล

๓๗ นางสาว เสาวลักษณ์ ขุนประเสริฐ

๓๘ นางสาว ศรัญญา อุ่นเจริญ

๓๙ นางสาว เจริญศรี พิวิชัย

๔๐ นางสาว กรรณิกา มุ่งยนต์กลาง

๔๑ นางสาว ธัญญาลักษณ์ ณรงค์

๔๒ นางสาว วราภรณ์ โมงขุดทด

๔๓ นางสาว ชไมพร ชินพิมาย

๔๔ นางสาว นพเก้า ใบบาง

๔๕ นางสาว จรรยา เรืองสระ

๔๖ นางสาว ดวงพร น้อมพลกรัง
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๔๗ นางสาว เกศริน ชาวป่า

๔๘ นางสาว ฉัตทริกา จงกลาง

๔๙ นางสาว ศุภนิตา ชินโคกสูง

๕๐ นางสาว รุ่งทิวา บุษดี

๕๑ นางสาว ศิริพร งามเมืองปัก

๕๒ นางสาว วรรณพร อินทร์หมื่นไวย

๕๓ นางสาว ศิริวรรณ กงแก้ว

๕๔ นางสาว ปนัดดา ตามตะคุ

๕๕ นางสาว ปริยากร เลบ้านแท่น

๕๖ นางสาว ธิติมา ม่วงนอก

๕๗ นางสาว จรรยาลักษณ์ อาพัดนอก

๕๘ นางสาว วิจิตรา ชื่อหล่อสังข์

๕๙ นางสาว สุปรียา ปัน่สันเทียะ

๖๐ นางสาว ปรียาภรณ์ รุ่งเรือง

๖๑ นางสาว สุพัตรา ทองทับทิม

๖๒ นางสาว นันทวรรณ ปราณกระโทก

๖๓ นางสาว ศิริอร จงปลูกกลาง

๖๔ นางสาว รุ่งทิวา สานคล่อง

๖๕ นางสาว พิมพ์ผกา พันธ์เสาร์

๖๖ นางสาว ธิณัฐา กล่ินทองหลาง

๖๗ นางสาว อารีรัตน์ จุลตะคุ

๖๘ นางสาว กญัญา ชมภกูลุ

๖๙ นางสาว จุฑามาศ เดือยขุดทด
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๗๐ นางสาว ประภสัรวี สุกใส

๗๑ นางสาว ประภสัสร ทองพรมราช

๗๒ นางสาว กญัญารัตน์ ทานอก

๗๓ นางสาว เปรมฤดี ทมุขุดทด

๗๔ นางสาว จอมขวัญ ฤทธิพ์ันธ์

๗๕ นางสาว ปยิาภา ศิริสูงเนิน

๗๖ นางสาว ศรีประภา บญุพิมาย

๗๗ นางสาว รสสุคนธ์ ผลนา

๗๘ นางสาว วันวิสา ปะติเพนัง

๗๙ นางสาว วรรณพร บญุยัง


