
ล าดับที่

๑ นางสาว สุภทัรา ดาบไธสง

๒ นางสาว กิ่งชบา  พรหมศร

๓ นางสาว กลุภรณ์     สิมัยนาม

๔ นางสาว สุวรรณา  เล่ือนฤทธิ์

๕ นางสาว กาญจนา รินชัย

๖ นางสาว จินตนา พลเยี่ยม

๗ นางสาว มะลิ สายกระสุน

๘ นาย พงศ์ธวัช ฉิมงาม

๙ นางสาว จิราพร        กนกแกว้

๑๐ นางสาว สุธิตา         พิลา

๑๑ นางสาว นงนุช          ตอพิมาย

๑๒ นางสาว ดาวนภา      พิศาลโกศล

๑๓ นางสาว รัชนก        ยิ่งมีมา

๑๔ นางสาว  จารุวรรณ    มีสัตย์

๑๕ นางสาว อรไท บตุรลักษณ์

๑๖ นางสาว รุ่งฟ้า         บตุรดี

๑๗ นางสาว เจนจิรา      พนารินทร์

๑๘ นางสาว สุพัตรา       สุขยา

๑๙ นางสาว วิภาพร ออ่นแพง

๒๐ นางสาว กญัจนา แขมค า

๒๑ นางสาว สุปราณี สีพันธ์

๒๒ นางสาว วนิดา พิมูลชาติ

๒๓ นางสาว ทพิวรรณ แสนกล้า

๒๔ นางสาว จินตนา บรูณะ
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๒๕ นางสาว มนัสนันท์ ไม้หอม

๒๖ นางสาว มนทพิย์ มุมทอง

๒๗ นางสาว พรพิมล เสาพึ่งดี

๒๘ นางสาว สุทธิดา ปญัญาดี

๒๙ นางสาว ปวีณา ปอ้งปยั

๓๐ นาย สิรวิชญ์ สายเสมา

๓๑ นางสาว รุ่งทพิย์ แกว้เขื่อนขันธ์

๓๒ นางสาว สมฤทยั พิมละมาศ

๓๓ นางสาว กมลมาศ วังสันต์

๓๔ นางสาว สุวนันท์ แสงหรัิญ

๓๕ นางสาว จันทร์ดา ไชยสุวรรณ

๓๖ นางสาว สุทธิดา ล้ีทนะ

๓๗ นางสาว ปภสัสรา สมทอง

๓๘ นางสาว อสิราพร อนุเคราะห์

๓๙ นางสาว ทศันีย์ ศรีสุข

๔๐ นางสาว นิตยา งามล้วน

๔๑ นางสาว เจนวิไล กิ่งเกษ

๔๒ นางสาว ประภทัสรา ชุชีพ

๔๓ นางสาว ศศิธร ภฮูง

๔๔ นางสาว วิชุดา พันธ์เสน

๔๕ นางสาว สุวรรณี  สุริยงคต

๔๖ นางสาว จารุวรรณ แรงจบ

๔๗ นางสาว รจนา ดวงใจ

๔๘ นางสาว ธนพร  บญุปราการ
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๔๙ นางสาว กาญจน์ชนก สมเจตนา

๕๐ นาย ธนิเทพ  บญุสูง

๕๑ นางสาว กมลรัตน์  สุขตน

๕๒ นางสาว ฉันทสิ์นี  สอนสีดา

๕๓ นางสาว พุธทรา ลายเงิน

๕๔ นางสาว กาญจนา สายแม้น

๕๕ นางสาว ธัญญารัตน์   ภหูอม

๕๖ นางสาว จามจุรี ส าเภาแกว้

๕๗ นางสาว กาญจนา  เปรียบกล้า

๕๘ นางสาว นภสัสร   ไชยโส

๕๙ นางสาว ปวีณา ศิลารักษ์

๖๐ นางสาว รุ่งนภา  กวดแกว้

๖๑ นางสาว วรินรกานต์      เครือสูงเนิน

๖๒ นางสาว พัชรินทร์  ดวงกล

๖๓ นางสาว รัตติพร  ภาสวัสด์ิ

๖๔ นางสาว กณัฑาภรณ์  ทองอม้

๖๕ นางสาว วรรณนิภา  สาทร








