
ล าดับที่

๑ นางสาว ประการัง ซ้ายจันทึก

๒ นางสาว นวพร กองมณี

๓ นางสาว นภสร สอนไสย

๔ นางสาว สุกัญญา พลเดชา

๕ นางสาว มณีรัตน์ อาจแก้ว

๖ นางสาว ณัฐทิตา ละตา

๗ นางสาว พัชรี ชารีทอง

๘ นางสาว วรนิษฐา งามเชื้อ

๙ นางสาว ตรีนุช โพธิศ์รี

๑๐ นางสาว ศัลยมน บุดดา

๑๑ นางสาว อรุณภา หงษา

๑๒ นางสาว จิราพร นครศรี

๑๓ นางสาว ณัฐริกา แขมโคตร

๑๔ นางสาว เจนจิรา จันทะสี

๑๕ นางสาว เนตรนภา มหามณี

๑๖ นางสาว สุภาพรรณ หอมวงศ์

๑๗ นางสาว สุนารี สุทธิสอน

๑๘ นางสาว สุนิษา ยางไธสงค์

๑๙ นางสาว วราภรณ์ ช านาญพงษ์

๒๐ นางสาว กมลรัตน์ ศรีบุรินทร์

๒๑ นางสาว ทัศนีวรรณ พันทอง

๒๒ นางสาว ปาลิตา สุวรรณบุตร

๒๓ นางสาว สะกาวเดือน ดอนแป๊ะ

๒๔ นางสาว นิภาธร แสนจันทร์ฮาม
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๒๕ นาย วีระชัย ศรีบุญไชย

๒๖ นางสาว ขวัญภิรมย์ สาผุยท า

๒๗ นางสาว สุธินี โดยเคน

๒๘ นางสาว ส าเนียง ปุชัยเคน

๒๙ นางสาว อังวรา สีเสาร์

๓๐ นางสาว นัฏชานันท์ จันทะบาง

๓๑ นางสาว จริยา ไมตรีสวัสด์ิ 

๓๒ นางสาว จารุวรรณ จันทร์ขามป้อม 

๓๓ นางสาว จารุวรรณ พรมมาวันนา 

๓๔ นางสาว จุฑาทิพย์    พลซา 

๓๕ นางสาว ชลิตา ป้องภัย

๓๖ นางสาว ดวงมณี สอนสุภาพ 

๓๗ นางสาว ดารากร พันทะลัย 

๓๘ นางสาว ธันยนันท์   เสียงเลิศ 

๓๙ นางสาว ธิดารัตน์ พันทะลัย 

๔๐ นางสาว นุสรา บุตรชัยงาม 

๔๑ นางสาว บังอร ศรีสะอาด 

๔๒ นางสาว บุษบา จ าปาสุริ 

๔๓ นางสาว เบญจพร เกษทองมา 

๔๔ นางสาว เบญจมาศ ปานาราช 

๔๕ นางสาว ประภาภรณ์ สิงห์ศิริ 

๔๖ นางสาว ปิยวรรณ แก้วชาเนตร 

๔๗ นางสาว ปิยะดา มีเดช 

๔๘ นางสาว พัชราวรรณ ศรีหาภูธร 
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๔๙ นางสาว พัชริดา บรรพลา 

๕๐ นางสาว พิชาภรณ์ บุตรปาน 

๕๑ นางสาว เพ็ญนภา ก าวัน 

๕๒ นางสาว มาริษา วรรณไชย 

๕๓ นางสาว รจนา พรมมาวัน 

๕๔ นางสาว วนิดา เทียมชนะ

๕๕ นางสาว วัชรี รามศิริ

๕๖ นางสาว วิภาดา หอมทรัพย์

๕๗ นางสาว วิภาภรณ์ เกิดร่ืน

๕๘ นางสาว สกุลรัตน์ พละแสน 

๕๙ นางสาว สร้อยดารา จ าปาสุริ

๖๐ นางสาว สัจจาพร ชัยศรี

๖๑ นางสาว สารินีย์ ขันตี

๖๒ นางสาว สุธิสา สนธิมูล

๖๓ นางสาว สุนิษา สุธงษา

๖๔ นางสาว สุพรรษา ค้าข้าว

๖๕ นางสาว สุรัตนา เนื่องอดุม

๖๖ นางสาว เสาวลักษณ์ มีมูล

67 นางสาว อภญิญา เหตุเกษ

68 นางสาว อมรรัตน์ ดีท ามา

69 นางสาว อรทยั แสนสิงห์

70 นางสาว อริสา อ าข า

71 นางสาว อะสะพฎี ทมุลา

72 นางสาว อญัชลีพร ทองการุณ
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73 นางสาว อารียา มณฑาทพิย์

74 นางสาว พิ้มพราว ปู่สา

75 นางสาว สิริวิภา ปญัญาวชิรโชติ

76 นางสาว พัชรินทร์ ตันแพง

77 นางสาว อญัชลี สุภาษิ

78 นางสาว กฤษณี บญุตา

79 นางสาว นพรัตน์ มูลหล้า

80 นางสาว ปพิชญา เจริญรัมย์

81 นางสาว โชตินภา ลาลุด

82 นางสาว มัลลิญา สังสหชาติ

83 นาสาว ขวัญจิรา ซาบุ

84 นาย ภาณุวัฒน์ พิพัฒน์

85 นางสาว พิมพร อนิทะสร

86 นางสาว มุทติา ต้นพนม

87 นางสาว นารีรัตน์ ภกัมี

88 นางสาว วันนิดา ยศรุ่งเรือง

89 นาย ธนวัฒน์ แกว้กณัหา

90 นางสาว ศิริวรรณ เผยศิริ

91 นางสาว จามจุรี วังคีรี

92 นาย วิทยา พรหมดี

93 นางสาว ปรียาพร สายสุด

94 นางสาว ชฎาภรณ์ ค าเบาะ

95 นาสาว นภสัดาว โสภา

96 นางสาว รุ้งละดา ละศรีจันทร์
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97 นางสาว กลุจิรา ไกยราช

98 นางสาว กนกวรรณ ค าออ้

99 นางสาว พัชรี ศักด์ิสิงห์

100 นางสาว ธิดารัตน์ ไชยแสง 












