
ล าดับที่

๑ นางสาว หนึ่งฤทยั ใจตรง

๒ นางสาว สุวรรณา นนทะศรี

๓ นางสาว วิไลรัตน์ นิวงษา

๔ นางสาว กมลรัตน์ สีดาแกว้

๕ นางสาว ศาลิกา รักษาพล

๖ นางสาว สุพัตรา แสนค า

๗ นางสาว สุณิสา รามฤทธิ์

๘ นางสาว กติิยาพร วิชัย

๙ นางสาว สุรนันท์ ไชยเทศ

๑๐ นางสาว พนิตนันท์ กนัยามา

๑๑ นางสาว จารุวรรณ สุวรรณแดง

๑๒ นางสาว มุฑิตา วงค์ค าปนั

๑๓ นางสาว ศดานันท์ ไชยโพธิ์

๑๔ นางสาว อริศรา บาทพิย์

๑๕ นางสาว วรรณภา ทองสาม

๑๖ นางสาว ปยิะกาญ สายเครือเปี้ย

๑๗ นางสาว จิราพร พ่อสิงห์

๑๘ นางสาว เจนจิรา แสงจันทร์

๑๙ นางสาว อทุมุพร สุขศรี

๒๐ นางสาว รีมาศ อุ่นจิตร์

๒๑ นางสาว อมรรัตน์ สิมนา
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๒๒ นางสาว ศรนภา ภชูุม

๒๓ นาย สุรศักด์ิ จ่าวงค์

๒๔ นางสาว วานิดา นามิง่

๒๕ นางสาว เนตรชนก ดวงมาลา

๒๖ นางสาว ศุภาพร อาสาพ่อ

๒๗ นางสาว วนิษา พลเยี่ยม

๒๘ นาย วิภษูิต อสัุนสา

๒๙ นางสาว ศรุตา วุฒิโรม

๓๐ นางสาว นิรัตน์ กา้นเกตุ

๓๑ นางสาว นันทะภกัด์ จรพิษ

๓๒ นางสาว กลัยรัตน์ ผุยผล

๓๓ นางสาว ณัฐมล นิลทรวง

๓๔ นาย จิรวัฒน์ เพียรขุนทด

๓๕ นางสาว อภญิญา ล้ิมเจริญ

๓๖ นางสาว วิภาดา นนจันทร์

๓๗ นางสาว เบญ็จมาศ นนจันทร์

๓๘ นางสาว นุชนภา วังวร

๓๙ นางสาว ณัชดาววณ หมูแพง

๔๐ นางสาว จินดารัตน์ สุริยะพงษ์

๔๑ นางสาว เกยีรติสุดา ดีจันทร์

๔๒ นางสาว อณัญญา เทพกลัยา
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๔๓ นางสาว จุฑามาศ มะนาตย์

๔๔ นางสาว ทพิวรรณ จันทะวงค์

๔๕ นางสาว วรพิณ หลอยบวั

๔๖ นางสาว ปวีณา ตุ้ยแต

๔๗ นางสาว ภสัรินทร์ ทองมา

๔๘ นางสาว ทพิยาภรณ์ พรหมมา

๔๙ นางสาว รุ่งอรุณ ตล่ิงไธสง

๕๐ นางสาว วิมพ์วิภา เฉลาชัย

๕๑ นางสาว สุกญัญา แสงแกว้

๕๒ นางสาว รักติการ นิวงษา

๕๓ นางสาว นฤมล สังจอม

๕๔ นาย เกยีรติศักด์ิ หดัสา

๕๕ นางสาว อนิทณุ์อร จันทะนาม

๕๖ นางสาว จารุวรรณ วระคันทกัษ์

๕๗ นางสาว บษุกร ไชยมนตรี

๕๘ นางสาว พิมพิกา มาตยาคุณ

๕๙ นางสาว นัทริกา อนิทร์เสนลา

๖๐ นาย เอกชัย รอดชมภู

๖๑ นางสาว อารียา นิวงษา

๖๒ นางสาว อโนมา วะชุม

๖๓ นางสาว ณัฐวรา ราชิวงค์
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๖๔ นางสาว จิรกานต์ ไกยะฝ่าย

๖๕ นางสาว องัสุดา โคตมะณี

๖๖ นางสาว พัชรี แกว้นิวงค์

๖๗ นางสาว จีระวดี อนิทสิิทธิ์

๖๘ นางสาว นภาพร กระหนัน

๖๙ นางสาว เกวรินทร์ คมแกว้

๗๐ นางสาว จิรภา อดุมมา

๗๑ นาย ศักรินทร์ ค าแพงดี

๗๒ นางสาว ธันยพร เขียนเสือ

๗๓ นางสาว อริญา สมไชย

๗๔ นางสาว สุจินันท ์ ชัยมงคล

๗๕ นางสาว มณีวรรณ เชื้อค าฮด

๗๖ นางสาว ไพจิตร เหง้าโอสา

๗๗ นางสาว อจัฉรา ค าลือ

๗๘ นางสาว ภชัญาณีย์ ต้นใหญ่

๗๙ นางสาว ทวิาวรรณ ผาทา้ย

๘๐ นางสาว ศยามล คุ้มกลาง

๘๑ นางสาว ณัฐพร แคว้นคอนฉิม

๘๒ นางสาว ละอองดาว นิวงษา

๘๓ นางสาว รัชฎา สิงห์

๘๔ นางสาว นุจรี มังศรี
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๘๕ นางสาว มลทการณ์ อทุโท

๘๖ นางสาว กรรณิการ์ รัศมี

๘๗ นางสาว ตติยา โยลัย

๘๘ นางสาว รัตนา สารสิทธิ์

๘๙ นางสาว พัชรีพร ค าเหมือง

๙๐ นางสาว นันธิชา รันศรี

๙๑ นางสาว สุวรรณา สมศรี

๙๒ นางสาว นิธิรักษ์ โคตรตา

๙๓ นางสาว ผุสดี สร้อยสักค า

๙๔ นางสาว เมวีญา อนิทะวงค์

๙๕ นางสาว พรนภา หงษ์ทอง

๙๖ นางสาว เบญจรัตน์ พฤกษากร

๙๗ นางสาว อรอนงค์ ไชยริบรูณ์

๙๘ นางสาว มัทนาวดี ประกจิชัย

๙๙ นางสาว รัชนี ไชยรี

๑๐๐ นางสาว วีรยา นนทะวงค์ศรี

๑๐๑ นางสาว มุราวรรณ โยลัย

๑๐๒ นางสาว สุนิสา ลุนชาติ

๑๐๓ นางสาว นัจนันท ์ แกว้ดวงดี

๑๐๔ นางสาว สใบทพิย์ บวัลอย

๑๐๕ นางสาว กญัญานี พิมพ์สา
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๑๐๖ นางสาว วินิทรา พันที

๑๐๗ นางสาว พัชนี หาญสุรนันท์

๑๐๘ นางสาว สิราวรรณ แพงดี

๑๐๙ นางสาว ฐิติพร ชาริบญุ

๑๑๐ นางสาว เยาวเรศ ปะนาตา

๑๑๑ นางสาว บษุสราค า โคทงัคะ

๑๑๒ นางสาว วรรณวิสา เส้นเกษ

๑๑๓ นางสาว วรรณา แซ่คู














