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๑ นางสาว ศภุลกัษณ์ ดวงศรี
๒ นางสาว เกตชฎา ระดาบุตร
๓ นางสาว ศนัศนีย์ สีนวลสูง
๔ นางสาว กมลวลัท์ มุมอ่อน
๕ นางสาว สิรินภา กาวน
๖ นางสาว จินตนา สีพรมมา
๗ นางสาว เสาวลกัษณ์ สง่าลี
๘ นางสาว ศิริพรรณ เกตุกลม
๙ นางสาว กนกวรรณ ฤทธิศกัด์ิ
๑๐ นางสาว ชนาภา ทองผล
๑๑ นางสาว น ้าหวาน วนัทองสุข
๑๒ นางสาว อศัราพร ระวา้
๑๓ นางสาว อารีณา โยทอง
๑๔ นางสาว ภรินทร มุลทากลุ
๑๕ นาวสาว นิสาชล สุโพธ์ิ
๑๖ นางสาว ฐิตินนัท์ ใบยา
๑๗ นางสาว พรทิมา จนัทะดวง
๑๘ นางสาว จุฬารัตน์ จนัเต่ือย
๑๙ นางสาว อาภสัรา ภูมิกระจาย
๒๐ นางสาว นวรัตน์ สุริจนัโท
๒๑ นาย ทศพร จนัทรสีมาวรรณ
๒๒ นางสาว รัตน์ติพร ดอนสินพลู
๒๓ นางสาว ปัทมา บุตรดีศกัด์ิ
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๒๔ นางสาว รัตติยา เกษเกษร
๒๕ นางสาว จุฑารัตน์ ประมะโน
๒๖ นางสาว อารยา เวชสวสัด์ิ
๒๗ นางสาว จุฬาลกัษณ์ สิทธิมงคล
๒๘ นางสาว สุจิตรา ใจช่ืน
๒๙ นางสาว จริยา แสงสวา่ง
๓๐ นางสาว พนิดา โคตรมงคล
๓๑ นางสาว พรประภา ตองทศ
๓๒ นางสาว เพญ็นภา เสนานุช
๓๓ นางสาว เกศินี จนัทะวนั
๓๔ นางสาว อุษณี โสดาศรี
๓๕ นางสาว ประภสัรา ศรีเมือง
๓๖ นางสาว อรยา มลยักบั
๓๗ นางสาว กาญจนาภรณ์ แน่นอุดร
๓๘ นางสาว อนงลกัษณ์ ทองคง

๓๙ นางสาว ชไมพร พรมวนั

๔๐ นางสาว นิศาชล บุตรปาน

๔๑ นางสาว เกศแกว้ เมืองซอง

๔๒ นางสาว วนันิสา รถสีดา

๔๓ นางสาว อมิตา ชยัวนั

๔๔ นางสาว ดรุณี ประตงัวิสา

๔๕ นางสาว ชินานาง จุลละภมร
๔๖ นางสาว กาญจนา อาศยั
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๔๗ นางสาว รุ่งนภา ดางาม

๔๘ นางสาว กนกพร ศรีนนท์

๔๙ นางสาว พชัรี ทองอุที

๕๐ นางสาว วิรินพร ทดัมาลี

๕๑ นางสาว พทัรดา ประสงค์
๕๒ นางสาว อารยา สารวงษ์

๕๓ นางสาว ธญัญารัตน์ โสประดิษฐ์
๕๔ นางสาว อญัชลี ช่วยศิริ
๕๕ นางสาว กณันิภา นอ้ยฮิ

๕๖ นางสาว ธิติญา กนัโสภา

๕๗ นางสาว วิภาพร ฮามพรม

๕๘ นางสาว อินทิรา ฮามพรม
๕๙ นางสาว ธญัลกัษณ์ อินทร์ชยัศรี

๖๐ นางสาว สรุดตา โคตบุตร

๖๑ นางสาว นดักมล กองแกว้

๖๒ นางสาว จนัทร์จิรา แสนพงษ์
๖๓ นางสาว ศศิมา เวียงทอง

๖๔ นางสาว ปภสัรา พรมแพง

๖๕ นางสาว กสุุมามณี อ่อนพิมพ์

๖๖ นางสาว ปัทมา พวงไพรวลัย์

๖๗ นางสาว อารยา แปนุ่น

๖๘ นางสาว เบญญาภา นามบุญลา

๖๙ นางสาว ธนิดา ชยัมงคล
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๗๐ นางสาว กมลธนา ธงไชย

๗๑ นาย ณัฐการต์ ยาบูฮา

๗๒ นางสาว ธญัสุดา ซุยลา

๗๓ นางสาว ธวลัยา ซุยลา

๗๔ นางสาว เพญ็พิชชา พนูโด

๗๕ นาย ปิยวฒัน์ ธรรมนอ้ย

๗๖ นางสาว รัชดาพร ค าแกว้

๗๗ นางสาว ณัฐรุจา แกะพลอย

๗๘ นางสาว ศิริรัตน์ ใจดี

๗๙ นางสาว ณิรชา ธรรมมา

๘๐ นางสาว สุจิตรา สาวะดี

๘๑ นางสาว สุพิชชา ทาจิตรา

๘๒ นางสาว จุรีรัตน์ วงศค์  าโสม

๘๓ นางสาว ดวงมณี สิงห์เดชะ

๘๔ นางสาว ประภสัยา บบัภาวนั

๘๕ นางสาว สุดารัตน์ พรหมศิริ

๘๖ นางสาว วารุณี พิภิธพนัธ์

๘๗ นางสาว จนัทราลกัษณ์ ชาญภูเขียว

๘๘ นางสาว เกศราภรณ์ โพธ์ิขาว

๘๙ นางสาว พรนภา จนัทร์เทาว์

๙๐ นาย เอกภพ ค ามุงคุณ

๙๑ นางสาว อรอนงค์ ใจรัก

๙๒ นาย วฒิุชยั หลา้ทอง
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๙๓ นางสาว พชัญา ราชพฒัน์

๙๔ นางสาว อริสา พลดงนอก

๙๕ นางสาว ญาสุมินทร์ ศรีเมือง

๙๖ นางสาว อภิญญา บุปผาเวียง

๙๗ นางสาว รุ่งนภา ประดิษฐ์จ๋า

๙๘ นางสาว ปราวีณา หม่ืนจิตร

๙๙ นางสาว อาทิตยา ชานถม

๑๐๐ นาย รัตนชยั วีระวงศช์ยัโรจน์

๑๐๑ นางสาว วราภร เมธินบุญรัตน์

๑๐๒ นางสาว พิมลพรรณ พรมอว้นมา

๑๐๓ นางสาว รจนา กระสี

๑๐๔ นางสาว ศิริขวญั โสมาศรี

๑๐๕ นาย อิสระ ศรีชยัลา

๑๐๖ นางสาว จารุวรรณ สายค าหม่ืน

๑๐๗ นางสาว หทยัชนก เเสงจนัทร์

๑๐๘ นางสาว วิภาวรรณ แสนสมบติั

๑๐๙ นางสาว หทัยา จนัอุทะ

๑๑๐ นางสาว พรนภา ทา้วบุญชู

๑๑๑ นางสาว สาวิตรี ศรีสะอาด

๑๑๒ นางสาว จนัทร์นภา ประเสริฐศรี

๑๑๓ นางสาว ยวุนนัท์ การินทร์












