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๑ นางสาว เกศแกว้ ไฉไลสโมสร

๒ นางสาว โศจิรัตน์ ปนัแกว้

๓ นางสาว อภสิรา อดุผัด

๔ นางสาว น่อแปละเก่

๕ นางสาว มยุรา สุขศรีพนา

๖ นางสาว เกศริน ดลใจคณาทรัพย์

๗ นางสาว วราภรณ์ ตาโท้

๘ นางสาว อรนิภา คําแล

๙ นางสาว รัตนพร ใจมิภกัด์ิ

๑๐ นางสาว ธนัชพร โนปางตัน

๑๑ นางสาว ขวัญนภา เอี๋ยวบํารุง

๑๒ นางสาว รัตนมน สุทธิกลุมาศ

๑๓ นางสาว ศศิธร รุ่งเรือง

๑๔ นางสาว ขนิษฐา คีรีคํารณ

๑๕ นางสาว ธนพร ใจน้อย

๑๖ นางสาว ดารณี ดลใจคณาทรัพย์

๑๗ นางสาว วริษา แกว้กนัยา

๑๘ นางสาว ณัชชา กาญจนพันธ์บญุ

๑๙ นางสาว อารียา สุนทรปาน

๒๐ นางสาว สุวคนธ์ ชาญวิทยาชื่นชม

๒๑ นางสาว ศศิภา บญุตาปวน

๒๒ นางสาว จิราภทัร ทองพ่วง

๒๓ นางสาว แพรพลอย แพรไพศาล

๒๔ นางสาว ณัฐธิดา อมรประชาเลิศ
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๒๕ นางสาว พอพอมู

๒๖ นางสาว ณัฐพร ปนัเขียว

๒๗ นางสาว ไพลิน พันธมิตร

๒๘ นางสาว องัคณา สาครมาลี

๒๙ นางสาว จารุภรณ์ สุขฉ่ํา

๓๐ นางสาว สุดา ไพรสุทธิ

๓๑ นางสาว สุฤทยั เชื้อสายมาก

๓๒ นางสาว ญาติกา มาสิม

๓๓ นางสาว นิสรา โชคพัชระโรจน์

๓๔ นางสาว ชนิภรณ์ แสนชัยเจริญ

๓๕ นางสาว อาภรณ์ สิงหส่ี์หมืน่

๓๖ นางสาว พรไพลิน จันทา

๓๗ นางสาว สุนิสา ปกูนักะ

๓๘ นางสาว อมัพร ภนมพนา

๓๙ นางสาว มณีรัตน์ ตระชูคงคา

๔๐ นางสาว อรพิน ชื่อสัตย์กตัญญู

๔๑ นางสาว ดวงพร พันธ์ไชย

๔๒ นางสาว สุณิศา ปะระปนิ

๔๓ นางสาว สลักจิตร ตามิ

๔๔ นางสาว ปยิะมาศ อนิต๊ะจันทร์

๔๕ นางสาว จิรัฐติกาล ช่างเกดิ

๔๖ นาย พิชย สะอาดบริสุทธิ์

๔๗ นางสาว สายใจ ล่ันอสัดร

๔๘ นางสาว อาภาภทัร กนัทะวงค์
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๔๙ นางสาว อรทยั จีนตู่

๕๐ นางสาว ผกาวรรณ บงกชบริบรูณ์

๕๑ นางสาว สาธิญา แกล้ากล้า

๕๒ นางสาว พัชรี ทวีชัยไพศาล

๕๓ นาย พิทยา แสนอดุ

๕๔ นางสาว กชกร แสนมหามงคล

๕๕ นางสาว อภริดี ทปิญัญา

๕๖ นางสาว นพรัตน์ อนุสรณ์

๕๗ นางสาว นันทนา ศิริมา

๕๘ นางสาว ศุภานัน จารย์คํา

๕๙ นางสาว อาจรีย์ มาสิม

๖๐ นางสาว กาญจนา กนุะ

๖๑ นางสาว พัทนันท์ ปู่ลมดี








