
ล ำดับท่ี

1 นางสาว สิริลักษณ์ เนตวิลา

2 นางสาว ณัฐกานต์ พันธ์จันทร์

3 นางสาว กฤษณา หอมหวล

4 นางสาว เมธิณี บุญสุข

5 นางสาว สุกัญญา ตะราษี

6 นางสาว ตรีรัตน์ พิลางาม

7 นางสาว โสภา วิวาสุข

8 นางสาว ธิดารัตน์ แว่นดี

9 นางสาว กมลทิพย์ ธาตุทอง

10 นางสาว โสรยา ประไวย์

11 นางสาว ณพัฐธิกา พรมชาติ

12 นางสาว สุวรรณา ไชยราช

13 นาย อภิวัฒน์ สิงหชาติ

14 นางสาว ดวงมณี ช่ืนชม

15 นางสาว อนันตญา ทองใกล้เพชร

16 นาย ชินวัตร สุขหนุน

17 นางสาว กรรณิการ์ เปรียบกล้า

18 นางสาว วาสนา พานทอง

19 นางสาว นุจรี ตะเคียนราม

20 นางสาว ภัสสร วาลีประโคน

21 นางสาว เกศแก้ว บาบุญ

22 นางสาว ลดารัตน์ ค าขาว

23 นางสาว สร้อยทิพย์ มากแสน
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24 นางสาว รัชฎาภรณ์ บ ารุงช่ือ

25 นางสาว ชนิภา พวงประยงค์

26 นางสาว นัจวิภา พรมประโคน

27 นางสาว กิติยา บุญกล้า

28 นางสาว เสาวณีย์ ทุนภิรมย์

29 นางสาว ทิพยาภรณ์ ถ้วยทอง

30 นางสาว เบญจมาศ มุ่งหมาย

31 นางสาว ศศิภา บุตรสัมฤทธ์ิ

32 นางสาว มินตรา บุญคง

33 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ขาวทอง

34 นางสาว ปิยะพร คงหอม

35 นางสาว มินตรา เถาว์ยา

36 นางสาว จินดารัตน์ ผลโพธ์ิ

37 นางสาว ณัฐพร โพธ์ิงาม

38 นางสาว ศศิญาภรณ์ ดาทอง

39 นางสาว สุพรรษา ขอจงสุข

40 นางสาว เกศมณี บาบุญ

41 นางสาว ดุจฤดี ขวาชารี

42 นางสาว สุกัญญา พันเนตร

43 นางสาว ปรารถนา ศิริโท

44 นางสาว ศิริรัตน์ ทองประไพ

45 นางสาว อนุสรา สมภูมิ

46 นางสาว มณีฉาย เงางาม
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47 นางสาว ชลธิชา เอ่ียมสะอาด

48 นางสาว มนตกาญจน์ กันนุฬา

49 นางสาว ชลดา สุภาวหา

50 นางสาว สุกัญญา ยศศิริ

51 นางสาว เยาวเรศ ประวรรณ

52 นางสาว นิภา ปาปะไพ

53 นางสาว สมพร มีชัย

54 นางสาว สิรินยา อาทิตย์

55 นางสาว ลาวัลย์ศิริ ทองภา

56 นางสาว อริยา พงษ์วัน

57 นาย วิโรจน์ ฉิมงาม

58 นางสาว กมลกานต์ ไหมทอง

59 นางสาว ชัชฎภรณ์ จันทร์เพชร

60 นางสาว จุฬณีย์ อินกับจันทร์

61 นางสาว ปิยะณัฐ จันทรเสนา

62 นางสาว รุ่งทิพย์ เบญจศาสตร์

63 นางสาว เพ็ญนภา สุภิษะ

64 นางสาว มลทิรา อุส่าห์ดี

65 นางสาว ธัญญลักษณ์ อินทนน

66 นางสาว รัตนาพร บุญเสริม

67 นางสาว ชไมพร กนกงามวงศ์

68 นางสาว สุนิศา บรรเทิงใจ

69 นางสาว ชลลดา สุริวรรณ
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70 นางสาว ดุจดาว วรรณสุข

71 นางสาว พัชราภรณ์ ธรรมนุช

72 นางสาว เนติมา บุรีแสง

73 นางสาว ไพลิน ขุมทอง

74 นางสาว ศศิญามาศ เจียนงาม

75 นางสาว สุดารัตน์ กลางคาร

76 นางสาว ทองใบ ทางธรรม

77 นางสาว โชติกา ชูแสง

78 นางสาว สุนทรี นภาคเวช

79 นางสาว ดวงสุดา ปัญญาแหลม

80 นางสาว ชนาพร ปัญญาแหลม

81 นางสาว สุพิชชา สมนาค

82 นางสาว กมลชนก วิชัยภูมิ

83 นางสาว ศิริวรรณ ดีนาน










