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๑ นางสาว สมฤดี  แกว้เกาะสะบา้

๒ นางสาว ทวิาพร เจริญสง

๓ นางสาว ธิดารัตน์ สีพูน

๔ นางสาว จุฑามาศ เกตุสุริยงค์

๕ นางสาว แพรวนภา มากสุข

๖ นางสาว อรุโณชา เอี่ยมเอกอดุม

๗ นางสาว อรุณวรรณ มรรคาเขต

๘ นางสาว ศุภสิรา แกว้ยัง

๙ นางสาว เมษวดี คงวุน่

๑๐ นางสาว ดาราวดี พูนนวล

๑๑ นางสาว กาญจนา พลพันธ์

๑๒ นางสาว เนตรนภา ไชยกลู

๑๓ นางสาว วิภารัตน์ แกว้บริสุทธิ์

๑๔ นางสาว พิศศิลา แกว้มรกต

๑๕ นางสาว วรรษมล ทองช่วย

๑๖ นางสาว ลัลน์ลลิล อิ่มทรัพย์

๑๗ นางสาว อาซูรา นาอา

๑๘ นางสาว รักษ์สุดา แสงรักษ์

๑๙ นางสาว สุภาวดี สังข์ทอง

๒๐ นางสาว พัชราภรณ์ วชิรพัฒนสกลุ

๒๑ นางสาว วิลาวัลย์ เอยีดเอก

๒๒ นางสาว สุวนันท์ คงโต

๒๓ นางสาว กรองกาญจน์ ฤกษ์ดี

๒๔ นางสาว สุทธิเนตร คงแปน้
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๒๕ นางสาว ภานุกรณ์ วอง

๒๖ นางสาว สุมณฑา คงเพชร

๒๗ นางสาว ดวงกมล จันทร์สว่าง

๒๘ นางสาว ธนัชชา อภยั

๒๙ นางสาว ศุภลักษณ์ บญุชู

๓๐ นางสาว ตติยา แซ่เจีย

๓๑ นางสาว สุนิสา ค ามณี

๓๒ นางสาว พัชรีพร มีเสน

๓๓ นางสาว อรอริิยา ศรีวสัสด์ิ

๓๔ นางสาว ศิริพร ทองเนื้อขาว

๓๕ นางสาว จิรนันท์ โกศล

๓๖ นางสาว กลุธิดา ยงสุวรรณกลุ

๓๗ นางสาว จิตราพร สุวรรณรัศมี

๓๘ นางสาว กมลวรรณ สีเขียว

๓๙ นางสาว วิมลมณี สมรักษ์

๔๐ นางสาว สาวิตรี ทองเรือง

๔๑ นางสาว กวิสรา หวานแกว้

๔๒ นางสาว จุรีพร เช็นพูน

๔๓ นางสาว ศิริรัตน์ เกา้ศรีสุวรรณ

๔๔ นางสาว นุชนาฎ อนิเจริญ

๔๕ นางสาว ชนากานต์ ประสมกจิ

๔๖ นางสาว สุวดี สุกด า

๔๗ นางสาว ประภสัสร สุภาพร

๔๘ นางสาว ลักขณา ชุมวิโรจน์
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๔๙ นาย พีรพล บรูณะบรีุ

๕๐ นาย กมลาศ ออ๋งสกลุ

๕๑ นางสาว เกตนรินทร์ วิจารณ์

๕๒ นาย วีรกร สิทธิสัย

๕๓ นางสาว จีรนันท์ เดชสองแพรก

๕๔ นางสาว ชญานิศ ศาสตราภยั

๕๕ นางสาว ฐายินี ธัญชลีนาวงศ์

๕๖ นางสาว ภทัรินทร์ นุเคราะหว์ัด

๕๗ นาย อนันต์ชัย อาภาศรีอนันต์

๕๘ นางสาว ธาริณี นุ้ยดี








