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๑ นางสาว กมลวรรณ สุรินทร์

๒ นางสาว ศศิมา ทาอุบล 

๓ นางสาว สุธิตา ทวีนาท

๔ นางสาว ศุลีพร โพธิป์ี

๕ นางสาว กานดา แซ่เฮ่อ

๖ นางสาว เพชราภรณ์ ทรัพย์ประเสริฐ

๗ นางสาว ณัชชา ขุนงามข า

๘ นางสาว เกวริน หอมสิงห์ทอง

๙ นางสาว ปทุมรัตน์ มีไชโย

๑๐ นางสาว รัตนากร อ้นพา

๑๑ นางสาว เสาวภาค คุดสังวาลย์

๑๒ นาย พัชรพล ทิพย์โพธิ์

๑๓ นางสาว จิราพร ล าเจียก

๑๔ นางสาว ชมภูนุช คูณค้ า

๑๕ นางสาว วรัญญา ช่างเหล็ก

๑๖ นางสาว ธนาพรรณ ใสพิมพ์

๑๗ นางสาว อมรรัตน์ อิ่มชม

๑๘ นาย วัชระพงษ์ ฟ๎กทองอ่อน

๑๙ นางสาว สุภาวดี ทองทา

๒๐ นางสาว วจีพร เต่าทอง

๒๑ นางสาว กานต์พิชชา เพ็ชรประดับ

๒๒ นางสาว สุปาณี เหลืองอ่อน

๒๓ นาย พิชิตพล รอดดี

๒๔ นางสาว จุฑาพร จันทร์จอม
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๒๕ นางสาว กาญจณาภรณ์ วิงพัฒน์

๒๖ นางสาว ศุภรัตน์ คงส าราญ

๒๗ นางสาว ศศิธร หันจันทร์

๒๘ นางสาว นรมน มณีรัตน์

๒๙ นางสาว วรรณนิภา หน่อแก้ว

๓๐ นางสาว วนิดา ทิมเทศ

๓๑ นางสาว นฤมล วาดเอื้อยวงศ์

๓๒ นางสาว ศรสวรรค์ จันทร์หอม

๓๓ นางสาว สุภาพร บัวบุตร

๓๔ นางสาว พิมสุดา นทีอาชา

๓๕ นางสาว ณัฐนี แซ่โง้ว

๓๖ นางสาว จิรายุ ท้วมเรือง

๓๗ นางสาว นภา บุญวังทอง

๓๘ นางสาว สาวิตรี มั่นคง

๓๙ นางสาว ดวงหทัย ขาวละออง

๔๐ นาย สถาพร จุลพันธ์

๔๑ นางสาว ณีรนุช ทิมเทศ

๔๒ นางสาว พรพรรณ ค าแสน

๔๓ นางสาว สิริลักษณ์ กล่ินหอม

๔๔ นางสาว สาคร ขุนมธุรส

๔๕ นางสาว โศภิต จูด้วง

๔๖ นางสาว สุชาดา อ่ าปาง

๔๗ นางสาว นฤมล มิ่งขวัญ

๔๘ นางสาว สุพรรณี พุทธนารายณ์
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๔๙ นางสาว นฤมล สังข์น้อย

๕๐ นางสาว ภัทราพร วงค์กระต่าย

๕๑ นางสาว ศุภรักษ์ เทศมหา

๕๒ นางสาว สุนิสา หลวงพระบาง

๕๓ นางสาว กนิษฐา พัฒนแหวว

๕๔ นางสาว วราภรณ์ ก าพล

๕๕ นางสาว รสริน พรมแว่น

๕๖ นางสาว ศศิธร เสนานุช

๕๗ นางสาว อรัญญา นกนาค

๕๘ นางสาว สุกัญญา ยงยุทธ

๕๙ นางสาว ดวงกมล เรียญเพ็ช

๖๐ นางสาว ยุพาภรณ์ สาระอิสระ

๖๑ นางสาว โสภา นิ่มทอง

๖๒ นางสาว รัตนาภรณ์ ยอดโยม

๖๓ นางสาว พิมพ์ชนก ศรีกมุ

๖๔ นางสาว อนุสรา หลวงพิทกัษ์

๖๕ นางสาว ศศิธร ชัยสุริน

๖๖ นางสาว จินตนา จันทร์เจาะ

๖๗ นางสาว สุกญัญา พุฒมาลา

๖๘ นางสาว สุกญัญา บญุชุ่ม

๖๙ นางสาว วรัญญา แต้มทอง

๗๐ นางสาว สุชาดา โตข า

๗๑ นางสาว วิลาสินี ผิวออ่นดี

๗๒ นางสาว พรพรรณ แพต้อง
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๗๓ นางสาว โชติกา จุ้ยเนตร

๗๔ นางสาว นิภาพร โพธิเ์งิน

๗๕ นางสาว กาญจนา ลอยทบัเลิศ

๗๖ นางสาว สุนิษา วันเสน

๗๗ นางสาว นิมิตร แสงจ าปา

๗๘ นางสาว น้ าฝน ฆ้องชัย

๗๙ นางสาว สุกญัญา พุ่มงาม

๘๐ นางสาว พรนภา คงทนั

๘๑ นางสาว สุดารัตน์ พูลนุช

๘๒ นางสาว ทวิาวรรณ น้อยฉลาด

๘๓ นางสาว สุทติรา ศรีรักษ์

๘๔ นาย วรัญํู พันเปี่ยม

๘๕ นางสาว นภาพร จันทร์ตรี

๘๖ นางสาว นิโลบล มาแจ้ง

๘๗ นางสาว สมฤทยั เนียมแนม

๘๘ นางสาว ชุลีพร วรสิทธิ์

๘๙ นางสาว จารุวรรณ สนใจ

๙๐ นางสาว วัชราภรณ์ บตุรเคน

๙๑ นางสาว มาลิษา ดีค า

๙๒ นางสาว อารียา มากวงษ์

๙๓ นางสาว พัชชา จรรยาเลิศ

๙๔ นางสาว จันทมิา โกดี

๙๕ นาย ชัยพร ผู้สอาด

๙๖ นางสาว ศรีแพร แกว้จันทร์
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๙๗ นางสาว นริศรา ขันโอ

๙๘ นาย เสฎฐวุฒิ มุตตระ

๙๙ นางสาว นารีรัตน์ สุขไมตรี

๑๐๐ นางสาว สุพิชญา คุ้มมัน่

๑๐๑ นางสาว ธัญญาภรณ์ จันทร์อนิทร์

๑๐๒ นางสาว วรรณภา จาปน๎

๑๐๓ นางสาว นุชนารถ เนื้อแกว้

๑๐๔ นางสาว สุฤทยั จ านงค์ศรี

๑๐๕ นางสาว มาริสา อยู่เต๋

๑๐๖ นางสาว ดวงพร วุฒิพันธ์

๑๐๗ นางสาว สุพิชชา กระต่ายทอง

๑๐๘ นางสาว เมธินี มาไชยนาม

๑๐๙ นางสาว กมลขนก เนียมลอง

๑๑๐ นางสาว สมสวรรค์ เจนจบ

๑๑๑ นางสาว ธัญรดา ฮวดกระโทก

๑๑๒ นางสาว สรอนงค์ ฉิมศรี

๑๑๓ นางสาว ธันญารัตน์ เขียวออ่น

๑๑๔ นางสาว ศิริพร นาคทรัพย์

๑๑๕ นางสาว แกว้กาญจน์ มากสาคร

๑๑๖ นางสาว พิมพ์นิภา ศรีบญุเรือง












