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๑ นาย อนุพงษ์ แหมดโรจน์

๒ นางสาว กานดา ส าโรงแสง

๓ นางสาว จิราภรณ์ แกว้สะอาด

๔ นางสาว มนัสชนก เหล็กสกลุ

๕ นางสาว ชบาทพิย์ พลถนอม

๖ นางสาว ธนพร ไพรบงึ

๗ นางสาว นันทนา ใจหมัน้

๘ นาย รังสรรค์ คงแหลม

๙ นางสาว เปรมกมล ภริมจิตร

๑๐ นางสาว พรทพิย์ อสีา

๑๑ นางสาว ชลิยา พระสว่าง

๑๒ นางสาว เบญญาภา ทวนทอง

๑๓ นางสาว รัชนีกร สุระหงษ์

๑๔ นางสาว รัตนาพร เคาศรี

๑๕ นางสาว วิไลลักษณ์ อดุมรักษ์

๑๖ นางสาว สุดารัตน์ บตุรศาสตร์

๑๗ นางสาว เสาวลักษณ์ สินเนือง

๑๘ นางสาว แอนนา ปาละวงษ์

๑๙ นางสาว นินรยา เอี่ยมทรัพย์

๒๐ นางสาว สุกญัญา อดุมรักษ์

๒๑ นางสาว เบญจมาพร ออ่นฉวี

๒๒ นางสาว แสงนภา ทา้วบตุร

๒๓ นาย อนันต์ ทองสง่า

๒๔ นาย อภสิิทธิ์ สุทธิประภา

ระหว่างวันที ่25 - 27 กรกฎาคม 2560
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๒๕ นางสาว จิตรานุช อตุมะชะ

๒๖ นางสาว อญัญกร พยุงวงศ์

๒๗ นางสาว ชนัญชิดา ภนู้ าย้อย

๒๘ นางสาว ชรินนัตน์ โคตรออ่น

๒๙ นางสาว พรรณนิภา สวัสดี

๓๐ นางสาว ดวงใจ ทองหนองบวั

๓๑ นางสาว นัทธวรรณ เกา้เมือง

๓๒ นางสาว นันทพร สาโยธา

๓๓ นางสาว พัชรา เตจ๊ะศรี

๓๔ นางสาว ภทัรรินทร์ อาชญาทา

๓๕ นางสาว ศิวพร ล้ าจุมจัง

๓๖ นางสาว จงรัก ประเสริฐสังข์

๓๗ นางสาว รันต์ดาวรรณ โวหารลึก

๓๘ นางสาว พัชรี ทาหา

๓๙ นางสาว พัชรินทร์ นามจุมจัง

๔๐ นางสาว ศิริลักษณ์ ประทมุมา

๔๑ นางสาว ประภาพร ทองแสง

๔๒ นางสาว บงกชรัตน์ เพชรแอ

๔๓ นางสาว ณัฐวดี  ผลาผล

๔๔ นางสาว แพรวนภา เวฬุวนารักษ์

๔๕ นางสาว นวพร ศรีบญุเรือง

๔๖ นางสาว รัตนาพร บตุรโท

๔๗ นางสาว เพ็ญผกา เนตรมุข

๔๘ นางสาว สุทธินันท์ ภมูิลี
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๔๙ นางสาว พรรณิกา  โพธิง์าม

๕๐ นางสาว สมฤดี เยล้ า

๕๑ นางสาว สาวิตรี  จตุเทน

๕๒ นางสาว สุดารัตน์  จงถาวร

๕๓ นางสาว ธันยาภรณ์  พัฒนโชติ

๕๔ นางสาว สุนทรี  มณีกญัย์

๕๕ นางสาว ดาวใจ  แหว้เนตร

๕๖ นางสาว สุวรรณี พันสมบติั

๕๗ นางสาว กรรณิการ์ วิชาผง

๕๘ นางสาว หนึ่งฤทยั ลาภเลิศ

๕๙ นางสาว อมรรัตน์  ใจทดั

๖๐ นางสาว พัชรี บรรจมาตย์

๖๑ นางสาว วีรวรรณ สวาทะสุข

๖๒ นาย ชานนท ์ พินิจผล

๖๓ นาย ภานุเกยีรติ  สืบส าราญ

๖๔ นางสาว กมลวรรณ สุพร

๖๕ นางสาว กรกนก  สุสินแกน่

๖๖ นางสาว กลัยรัตน์  อุ่นค า

๖๗ นางสาว อภญิญา   ขันแข็ง

๖๘ นางสาว สุภารัตน์  สุทธิประภา

๖๙ นางสาว จิราพร  วีระพันธ์

๗๐ นางสาว ฉัตรวลิน  สายสิน

๗๑ นางสาว นันทนา ไกรยสินธ์

๗๒ นางสาว ปฏมิากรณ์ จันทร์แกว้
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๗๓ นางสาว พรรณปพร โชติบญุ

๗๔ นางสาว เมย์ธิณี  ชมค า

๗๕ นางสาว รัชรินทร์  มัน่คง

๗๖ นางสาว สุกญัญา  พลเยี่ยม

๗๗ นางสาว สุดารัตน์ นรมาตย์

๗๘ นางสาว อมรรัตน์  วิไลอตุม์

๗๙ นางสาว วชิราภรณ์  แดนกาไสย










