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๑ นางสาว กญัญลักษณ์ เมืองระร่ืน

๒ นางสาว กนกพร สารเสริฐ

๓ นางสาว โสภดิา หลิมวัฒนา

๔ นางสาว กฤติยาภรณ์ คงด า

๕ นางสาว กนกวรรณ เพ็งหนู

๖ นางสาว จิรามาศ โกละกะ

๗ นางสาว ธนพร ทองแกมแกว้

๘ นางสาว ขวัญจิรา จันทร์ด า

๙ นางสาว ขนิษฐา ขาวแดง

๑๐ นางสาว จุฬาลักษณ์ แซ่ออ๋ง

๑๑ นางสาว ธิดารัตน์ แกว้ศรี

๑๒ นางสาว นุตประวีณ์ เดมนคร

๑๓ นางสาว นันทนา ดวงทอง

๑๔ นางสาว นิศารัตน์ มีลักษณ์

๑๕ นางสาว ธัญญารัตน์ แจ้งเสด

๑๖ นาย ภาณุพงศ์ จงจรูญรังสรรค์

๑๗ นางสาว ภทัรวดี ศรีฟ้า

๑๘ นางสาว วราภรณ์ นับทอง

๑๙ นางสาว เบญจมาภรณ์ ไทยมิตร

๒๐ นางสาว ภทัทริา วงค์ถาวร

๒๑ นางสาว ศุภลักษณ์ พัฒนสม

๒๒ นางสาว สรัญญา เรืองพุฒ

๒๓ นางสาว สไบทพิย์ ไข่จ า
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๒๔ นาย สนธยา สอนสวัสด์ิ

๒๕ นางสาว วิชุดา เจริญศักด์ิ

๒๖ นาย สันติชัย พรหมแกว้

๒๗ นางสาว สุพรรษา พุฒทอง

๒๘ นางสาว สาวิตรี เกตุแย้ม

๒๙ นางสาว สาวิตรี เรืองพุฒ

๓๐ นางสาว หงส์สวรรค์ เจริญสม

๓๑ นางสาว อภชิรักษ์ วิเชียรวงศ์

๓๒ นางสาว อฉัรีย์ จิตรัว

๓๓ นางสาว อยัดะห์ สาหม๊ะ

๓๔ นางสาว อสัลีนา สอเหาะ

๓๕ นางสาว เอื้อมพร นาแกว้

๓๖ นางสาว จิตรา ชูสุข

๓๗ นางสาว จุฑามาศ ธงชัยพิทกัษ์

๓๘ นางสาว กาญจนา ค าภเูงิน

๓๙ นางสาว จุฑามาศ นรงรักค์

๔๐ นางสาว รังษิยา ผลประเสริฐ

๔๑ นางสาว ดาริกา อุ่นแกว้

๔๒ นางสาว นงนภสั พินทอง

๔๓ นางสาว นภสัวลัย ทพิยศุภลักษณ์

๔๔ นางสาว นรัญยา แพรกปาน

๔๕ นางสาว นรีรัตน์ เดชอาษา

๔๖ นางสาว นารีรัตน์ กติติพงศ์เดชา
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๔๗ นางสาว เปรมกมล มีชนะ

๔๘ นางสาว เบญจพร สอนสงคราม

๔๙ นางสาว ปรียกร แรกวาที

๕๐ นางสาว ปวีณา วิจิตรจันทร์

๕๑ นางสาว รัชฎาพร พัดมี

๕๒ นางสาว เพชรีพร ประสาร

๕๓ นางสาว รวีวรรณ ชุ่นบญุ

๕๔ นางสาว ภญิญารัตน์ ทองขาว

๕๕ นางสาว แพรพรรณ เดชนุ้ย

๕๖ นางสาว วิพรรัตน์ รักษาศรี

๕๗ นางสาว รุสนีย์ อาแวกจิ

๕๘ นางสาว รัชฎาภรณ์ ค ากล่ัน

๕๙ นางสาว ศิริรัตน์ โสมคง

๖๐ นางสาว ศราวดี แจ้งเสส

๖๑ นางสาว วิชุดา มะยะเฉียว

๖๒ นางสาว วรรณวลัย ศรีทองกลุ

๖๓ นางสาว รุสนา เหมมณี

๖๔ นางสาว ศศิธร อมรพันธ์

๖๕ นางสาว วิลาวัณย์ ปกัษิน

๖๖ นางสาว สารีปะ๊ หลงหนั

๖๗ นาย ศิวกร แผ่นทอง

๖๘ นางสาว สุติมา หลักซุม

๖๙ นางสาว ศิวลักษณ์ แซ่หลี
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๗๐ นางสาว เหมือนขวัญ พัฒน์ชู

๗๑ นางสาว สุวิดา ใสยัง

๗๒ นางสาว อจัฉรา ลักษณะพาลี

๗๓ นางสาว อภสัรา แซ่ภู่










