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๑ นางสาว รัชดาพร ผาแดง

๒ นางสาว อรอนงค์ เปมะศิริ

๓ นางสาว ตติยา ทมุสาร

๔ นางสาว ธิติมา ล าลอง

๕ นางสาว สุทธินงค์ วงค์แกว้

๖ นางสาว วีรดา ศรีสุธรรม

๗ นางสาว ปนัดดา นครชัย

๘ นางสาว  กานต์ทวิา จันทะขิน

๙ นางสาว ทพิย์สุดา ทองใหม่

๑๐ นางสาว  สุธาสินี ชัยชมภู

๑๑ นางสาว ศุภวรรณ ค าลือ

๑๒ นางสาว สกณุา จันทะคุณ

๑๓ นางสาว อรุณี อาการ

๑๔ นางสาว อลิษา เหง้าโอสา

๑๕ นางสาว  จิรารัตน์ ค าไพ

๑๖ นางสาว ปาริชาติ เล่ือนไชย

๑๗ นางสาว ปริญญา จันทรานนท์

๑๘ นางสาว จริยา ปราบมีชัย

๑๙ นางสาว ธิดารัตน์ สุขวิพัฒน์

๒๐ นางสาว ยุวดี ซองทอง

๒๑ นางสาว วิภาพร ทองโคตร

๒๒ นางสาว นัฐศิมา โมดา

๒๓ นางสาว ศุภสร ติยะบตุร

๒๔ นางสาว วรรณพร มังสี
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๒๕ Ms. Huyen Do Thai Thu

๒๖ นางสาว วันวิสา. เเสงสุวรรณ

๒๗ นางสาว อรทยั ค าพินันท์

๒๘ นางสาว ธิดาพร กลุศรี

๒๙ นางสาว จุฑาทพิย์ นามวงษา

๓๐ นางสาว สุดารัตน์ คนตรง

๓๑ นางสาว เอื้องดาว สิงหก์นั

๓๒ นาย อศัพล เข็มเพ็ชร

๓๓ นางสาว สุปรียา ทนัเจริญ

๓๔ นางสาว เกตุวลี ลุนลาน

๓๕ นาย ธิติพงศ์ ขอดเมชัย

๓๖ นางสาว อณัสุดา พาดี

๓๗ นางสาว อญัชลี ใจแข็ง

๓๘ นางสาว ฐิติพร ราชวัตร

๓๙ นางสาว พิรารัตน์ โคตะบนิ

๔๐ นางสาว เสาวลักษณ์ ธีมะศิลป์

๔๑ นางสาว เสาวณีย์ รัตนมงคล

๔๒ นางสาว จันทร์จิรา  ธนะต้ือ

๔๓ นาย สงกรานต์ ชอบดี

๔๔ นางสาว สุมาพร แจ่มสุวรรณ

๔๕ นางสาว ชวัลลักษณ์ ทพัแสง

๔๖ นาย ภาณุเดช นาขันดี

๔๗ นางสาว รสิตา มณีวรรณ

๔๘ นางสาว อลิสา จันทร์แดง
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๔๙ นางสาว นิพาภรณ์ จันทร์ลา

๕๐ นางสาว ดวงกมล มนทอง

๕๑ นางสาว เฟื่องฟ้า วงษา

๕๒ นางสาว ทศันีย์ โคตรบนิ

๕๓ นางสาว ชมัยพร จาหรี

๕๔ นางสาว สุนิสา โกสาแสง

๕๕ นางสาว พวงผกา นาเมืองรักษ์

๕๖ นางสาว กริิดา วังทะพันธ์

๕๗ นางสาว กนกวรรณ ญาติสมบรูณ์

๕๘ นางสาว พรพิมล โกพลรัตน์

๕๙ นางสาว สุวิมล ฤทธิปะ

๖๐ นางสาว สุทธิดา  ภชูุม

๖๑ นางสาว ลลิตา สุริยนต์

๖๒ นางสาว ชนิดา ศรีจันทรา

๖๓ นางสาว จินต์นิภา อน้มา

๖๔ นางสาว ชลธิชา นิวงษา

๖๕ นางสาว ศศิธร ค าบวัโคตร

๖๖ นางสาว พรประภา นนทะวงศ์

๖๗ นางสาว สุภาพร อว้นจี

๖๘ นางสาว สุพิชญ์ชา กนิรา

๖๙ นางสาว อโนทยั มณีพรรณ

๗๐ นางสาว สุทธิดา นิจจะยะ

๗๑ นางสาว ภสัสร ศรีวิชา

๗๒ นางสาว รัชนีกร ภกัดียุทธ
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๗๓ นางสาว เกษรี  เกษร

๗๔ นางสาว นิตยา มณีลุน

๗๕ นางสาว สุดาพร บตุรสงกา

๗๖ นางสาว จันทร์เพ็ญ เครือแสง

๗๗ นางสาว ชลิดา คงสุข

๗๘ นางสาว ทพิพาภรณ์ สังยา

๗๙ นางสาว ขวัญใจ ธ.น.ดี

๘๐ นางสาว เพชรสุดา ทบัโต

๘๑ นางสาว กณิกนันท์ ภดีูทพิย์

๘๒ นาย ฉัตรา ศิริเลิศ

๘๓ นางสาว ญาณิศา ภคัวงค์

๘๔ นางสาว เกศดาภรณ์ เหลือมพล

๘๕ นางสาว ธัญพร ขาวงาม

๘๖ นาง เหมือนฝัน ไชยต้นเทอืก

๘๗ นางสาว วรรณภา ส าเภา

๘๘ นางสาว สุภาลักษณ์ บริุวัน










