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๑ นางสาว อริสรา ปงลังกา

๒ นางสาว สุพัตรา ผิวนวล

๓ นางสาว นิศากร นันกด

๔ นาย ทศัน์พัสกร กอ้นสุววรณ์

๕ นาวสาว วนิดา ปงราชปก๊

๖ นางสาว นงลักษณ์ ปวงค าปอ้

๗ นางสาว เพชราลัย ใจชนะมาร

๘ นางสาว กวินทพิย์ แสนอุ้ม

๙ นางสาว สุพัตรา ปนิตาค า

๑๐ นางสาว มธุริน ศรีค าพา

๑๑ นางสาว ศิราณี ศรีวิชัย

๑๒ นางสาว นภาพร จันทนา

๑๓ นางสาว ณัฐธิดา ปฏวิรรณศรี

๑๔ นางสาว วัณญณีย์ เลาต๋า

๑๕ นางสาว แพรพลอย แกว้วรรณรัตน์

๑๖ นางสาว ศิรินทพิย์ เครืออนิตา

๑๗ นางสาว วัชรินทร์ กติิสาย

๑๘ นางสาว นันทกิานต์ สิงหเ์นตร

๑๙ นางสาว นัทชธิดา ทะนันชัย

๒๐ นางสาว มัดติกา ยะฟู

๒๑ นางสาว ยุธิดา ค ายุ

๒๒ นางสาว จุฑารัตน์ กลูใจ

๒๓ นางสาว ประไพทพิย์ ลีวงศ์สุวรรณ

๒๔ นางสาว ศศิธร ไชยดวง
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๒๕ นางสาว ดวงใจ อนิต๊ะขัน

๒๖ นางสาว สุปรีย์ญา โนทพิย์

๒๗ นางสาว ชาริณีย์ พุทธสอน

๒๘ นางสาว อภริาษ ชุ่มศรี

๒๙ นางสาว ภสัราพร สุทธิศักด์ิ

๓๐ นางสาว ศศิธร ทฬัหกิรณ์

๓๑ นางสาว กาญจนา ชิ้นวงศ์กร

๓๒ นางสาว จริยา สิงหท์ร

๓๓ นางสาว อารียา ผาค า

๓๔ นางสาว สุภชัชา สว่างธรรมศรี

๓๕ นางสาว ลัดดาวัลย์ วงค์เหมย

๓๖ นางสาว พณัดดา หน่อแกว้

๓๗ นางสาว กชพร จันทสิทธิ์

๓๘ นางสาว นิตยา ทพิย์เนตร

๓๙ นางสาว สิริขวัญ แกน่แกว้

๔๐ นาย กติติพงศ์ กองแกว้โยธา

๔๑ นางสาว ศรัญญา ภศูรี

๔๒ นางสาว หยาดเดือน เถาปนิตา

๔๓ นางสาว จิราพร ใจแพทย์

๔๔ นางสาว สุธิดา กลุกจิ

๔๕ นางสาว สุวินญาภรณ์ วงค์ฟู

๔๖ นางสาว สุภาพร ค าฝ้ัน

๔๗ นางสาว ชลลดา ศรีชมภู

๔๘ นางสาว วนิดา เครือบญุมา
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๔๙ นางสาว จุฑารัตน์ เรือนชุม

๕๐ นางสาว จันทร์จิรา เครือเกี้ยว

๕๑ นางสาว เบญจพร ม้าวทุ่งตัน

๕๒ นางสาว ณัฐสุดา วงค์กติิ

๕๓ นางสาว องิสุดา สมอเปล่ียน

๕๔ นางสาว มาริสา สันตา

๕๕ นางสาว ทวิาวัลย์ ใจเปง็

๕๖ นางสาว จันทนิภา กติยานุรักษ์

๕๗ นางสาว วิสายะ แมคคาน

๕๘ นางสาว พรรณิภา ขวัญธนชัยกลุ

๕๙ นางสาว สิราวรรณ  ผัดรัตนมณีกลุ

๖๐ นางสาว กาญจน์ติมา ใจค าปงิ

๖๑ นางสาว กรรณิการ์ เบาใจ

๖๒ นางสาว พรพิมล ยศทนนท์

๖๓ นาย เจษฎา จิตมานนท์

๖๔ นางสาว นุชจารี ศรีอิ่นแกว้

๖๕ นาย ทวิา จินะการ

๖๖ นาย คณิน อนิันต์วิทยกลุ

๖๗ นาย พีรัชชัย แกว้นิมิตร

๖๘ นางสาว น้ าทพิย์ แช่มชื่น

๖๙ นางสาว จุฑารัตน์ สมนึก

๗๐ นางสาว ปลายดาว ณ ล าปาง

๗๑ นางสาว สวนีย์ มุงเมือง

๗๒ นางสาว สุวนันท์ ผาทอง
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๗๓ นางสาว กานติมา อบหอม

๗๔ นางสาว ปรียานุช แกว้ปญัญา

๗๕ นางสาว ละอองฝน นามถิน

๗๖ นางสาว สกนุตลา เลิศรัตน์

๗๗ นางสาว ธนาภรณ์ ภปูญัญา

๗๘ นางสาว เจนจิรา แกว้มีศิลป์

๗๙ นางสาว ไพลิน อศัวภมูิ

๘๐ นางสาว ภทัรพร ค าทา้ว

๘๑ นางสาว มาริษา ศรีบญุยงค์

๘๒ นางสาว ทพิวรรณ วงเวียน

๘๓ นางสาว สุรีพร แสงศร

๘๔ นางสาว สบนังา กาตาสาย

๘๕ นางสาว พรพิมล ยะทุ่งตัน

๘๖ นางสาว ปยินุช ดอนไชย

๘๗ นางสาว อจัฉริยา วงศ์เปี้ย

๘๘ นางสาว กนกวรรณ เครือค า

๘๙ นางสาว ดวงใจ แซ่จาว

๙๐ นางสาว ธัญญารัตน์ กะฐิน

๙๑ นางสาว สุภทัรา ศิริวัฒนภทัร

๙๒ นางสาว กชกร วิริยน าชัยกลุ

๙๓ นางสาว ยุภาลักษณ์ บญุทา

๙๔ นางสาว ปวีณา กาตาสาย

๙๕ นางสาว วิลาวัณย์ อเุทน

๙๖ นางสาว ปยิฉัตร บตุรเมือง
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๙๗ นางสาว ศศินิภา จี่แกม้

๙๘ นางสาว แสงระวี วงค์เขียว

๙๙ นางสาว กลัย์สุดา แหวนทองค า

๑๐๐ นางสาว เสาวณีย์ เปง็ปราบค า

๑๐๑ นางสาว จุรีรัตน์ เปง็ตัน

๑๐๒ นางสาว กานต์ธิดา บตุรหล้า

๑๐๓ นางสาว นุชจลี แจ้หม่เครือ

๑๐๔ นางสาว วันทนา จันทะวงค์

๑๐๕ นางสาว สิรภทัร พิมพ์ชัยภมูิ

๑๐๖ นางสาว อรจิรา ศรีกนัใจ

๑๐๗ นางสาว ชญาดา ฝ้ันเครือ

๑๐๘ นางสาว กญัจณภรณ์ กล่ินอบ

๑๐๙ นางสาว ญาณี เจนคิด

๑๑๐ นางสาว รุ่งนภา เสวิกา

๑๑๑ นางสาว เจนจิรา เต็มบญุ

๑๑๒ นางสาว พรสุดา กาหล้า

๑๑๓ นางสาว อญัชนา สอนปะละ

๑๑๔ นางสาว อารีรักษ์ ศรีเขื่อนแกว้

๑๑๕ นางสาว พฤกษา โชติพฤกษ์ชูกลุ

๑๑๖ นางสาว ธนภรณ์ ค าลือ

๑๑๗ นางสาว นฤมล ตรูหม่อง

๑๑๘ นางสาว จารุพรรณ วัลยา

๑๑๙ นางสาว ศวลักษณ์ รองต้ัง

๑๒๐ นางสาว สุทธิดา สลีบญุ
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๑๒๑ นางสาว กรรณิการ์ ผ่องใส

๑๒๒ นางสาว ภริมณ์ยา สุรินทร์ปนัยศ














