
ล าดับที่

๑ นางสาว กัลยา  แซ่ย้าง

๒ นางสาว เกวลิน  ใสสอด

๓ นางสาว คนึงนิตย์  ธรรมสอน

๔ นางสาว จามรี  ดีปัญญา

๕ นางสาว จีราพา  วังเจริญ

๖ นางสาว จุฑามาศ  อิ่นค าฟู

๗ นางสาว เณชญา  สุมัชยา

๘ นางสาว นันท์นภัสร์  น าปนสัก

๙ นางสาว นิโลบล  ดีอิทธิกุล

๑๐ นางสาว เบญญาภา  น้อยโคต

๑๑ นางสาว พิชามญ  สุรินทร์

๑๒ นางสาว รุ่งนภา  แสนพิบาล

๑๓ นางสาว วรรณวิษา ทาเอ้ย

๑๔ นางสาว วันดี  จิโน

๑๕ นางสาว วิไลพร  เชี่ยวชาญ

๑๖ นางสาว สุภัชชา  อินต๊ะปัญญา

๑๗ นางสาว สุภาพร  ลมเลย

๑๘ นางสาว อรอนงค์  มังกรอัศว

๑๙ นางสาว อัมพิกา  สุภาวงค์

๒๐ นางสาว อุราพร เชอมือ

๒๑ นางสาว กานติมา ชุ่มเย็น

๒๒ นาย ทศพร  ศรีลาดเลา

๒๓ นางสาว เมทาวี  วรรณด้วง

๒๔ นางสาว รัชนี  ศรีแก้ว
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๒๕ นางสาว ปวีณา ปากหวาน

๒๖ นางสาว นริศรา ปินตา

๒๗ นางสาว จุฬาพรรณ ชุ่มใจ

๒๘ นางสาว นัทธมน ฟูชามินทร์

๒๙ นางสาว กัญจนพร อาแป 

๓๐ นางสาว ชฎาพร จันทร์เขียว

๓๑ นางสาว อรวรรณ หล่ าวรัตน์

๓๒ นางสาว จุฬารัตน์ แก้วรวม

๓๓ นางสาว วิรัญญา อินต๊ะสมฤทธิ์

๓๔ นางสาว ปรียารัตน์ ขันทะ 

๓๕ นางสาว บุศรากร อ่วมอุไร

๓๖ นางสาว ชลิตา ศรีลา

๓๗ นางสาว ณัฐกาญจน์ วงศ์ไพร 

๓๘ นางสาว อนิกนันท์ จันทร์แฝด

๓๙ นางสาว จิรัชญา สินใจ

๔๐ นางสาว พัชรี ดีเลิศ

๔๑ นางสาว ค าจันทร์ ใจสะอาด

๔๒ นางสาว พวงเพชร จักเงิน

๔๓ นางสาว ปวันรัตน์ ศรีบุณยกุล

๔๔ นางสาว ปทิตตา สุขจิตต์

๔๕ นางสาว จุฑาทิพย์ ไชยเฉลิมวงศ์

๔๖ นาย อนุรักษ์ เล่ห์ลักษ์ 

๔๗ นาย ชวนันท์ อินต๊ะราช

๔๘ นาย วิสิทธิช์ัย สุธรรม
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๔๙ นางสาว พลอยไพลิน ข าศรี

๕๐ นางสาว เจนจิรา หมั่นไร่

๕๑ นาย ศราวุธ มงคล

๕๒ นางสาว รัตติกาล สีเสน

๕๓ นางสาว พรทิพา ชัยเขียว

๕๔ นางสาว ณัตตินา ปัญญาดี

๕๕ นางสาว นารีรัตน์ นามวงค์

๕๖ นางสาว วิภาวดี วะรีวะราช

๕๗ นางสาว ณัฐฐิณันท์ ศาสตร์กลาง

๕๘ นางสาว สุจิตรา กล้าประจัน

๕๙ นางสาว อนุธิดา ไชยวิฑูรย์

๖๐ นางสาว พัชรี เป็งมณี

๖๑ นางสาว ชนิกา เผ่าปนิตา

๖๒ นางสาว ศิริลักษณ์ แกว้กา๋

๖๓ นางสาว ศิริพร จักปวง

๖๔ นางสาว สาวิตรี สิงค์ค า

๖๕ นางสาว พัชรินทร์ สีค า

๖๖ นางสาว ปยิรัตน์ อนิเต็ม

67 นางสาว กนธิชา ดูดี

68 นางสาว มริกา พรหมแสงใส

69 นางสาว ขวัญจิรา ไชยลังกา

70 นางสาว เปรมฤทยั ทองค า

71 นางสาว พิมพ์ชนก สิงหค์ า

72 นางสาว .กรณิการ์ หน่อแกว้
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73 นางสาว ธนัญญา ธรรมใจ

74 นางสาว กนกนุช มาปวน

75 นางสาว  ปยิะพร เอกภทัรโยธิน

76 นางสาว พิจิตรา  จอมปิ่นทอง

77 นางสาว ยุวดี ล่าลี

78 นางสาว  เรวิกา กาบทอง

79 นางสาว รัตนา ท าชาวนา

80 นางสาว วณิชญา บญุยัง 

81 นางสาว วรากรณ์ ใฝ่จิตต

82 นางสาว สมัชญา ชัยแดง

83 นางสาว สิริยาพร แกว้สืบ

84 นางสาว สุภรัตน์ สุริยาวงค์

85 นางสาว สุภาวดี กา๋ค า

86 นางสาว สุวนันท ์ จันต๊ะไพสน

87 นาย  อนุเดช  สุกนัทา

88 นาย  อนุนันท ์ สุกนัทา

89 นางสาว  กนกพร โพธิเ์ย็น

90 นางสาว กมลวรรณ จันทร์ตะเคียน

91 นางสาว กลัย์สุดา สูงสุด

92 นางสาว จินตนา อา้ยเหมย

93 นางสาว ชิราภรณ์ อกกว้าง

94 นางสาว ชีวาพร ค ามูล

95 นางสาว นภสัสร สิงหธ์นะ

96 นางสาว ปณิดา เกดิชัย 
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97 นางสาว ปณิตา เต็มอุ่น

98 นางสาว เปมิกา วงค์สาม

99 นางสาว ปวันรัตน์ สมศรี

100 นาย พิสิฏฐ์  รุ้งดี

101 นางสาว ศิริรัตน์ ถึงการ

102 นางสาว องัคณา สุดใจ












