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๑ นางสาว อรัญญา ชมมูลเทยีน

๒ นางสาว สุรัตนา อปุถัมษ์

๓ นางสาว สุพัตรา โคลงกาพย์

๔ นางสาว เบญจวรรณ รัตนัย

๕ นางสาว สิรีธร พุทศรี

๖ นางสาว ชมพูนุช ยิ่งคงดี

๗ นางสาว จิตรานุช ผาบสิมมา

๘ นาย ณัฐพงษ์ สุวรรณภกัดี

๙ นางสาว ฟ้ารุ่ง จ าปาสิม

๑๐ นางสาว จิรประภา ธนะภมูิชัย

๑๑ นางสาว วราพร ออ่นแกว้

๑๒ นางสาว บพุผา ศรีคุณ

๑๓ นางสาว ศุภรักษ์ วงษ์ค ารัตน์

๑๔ นางสาว สุธาสินิ หนองนงค์

๑๕ นางสาว อสัรา บญุมา

๑๖ นางสาว กชกร วงษ์เทเวศน์

๑๗ นางสาว นิศารัตน์ พวงกระสันต์

๑๘ นาย สิรวิชญ์ สารวงษ์

๑๙ นางสาว อภญิญา ธิจันทา

๒๐ นางสาว นงลักษณ์ ศรีนันนะ

๒๑ นางสาว อมัพร ทองโคตร

๒๒ นางสาว ภทัรา กองหาโคตร

๒๓ นางสาว ศิริลักษณ์ แสงนวล

ระหว่างวันที ่3 - 5 กรกฎาคม 2562
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๒๔ นางสาว พรชนก รัตนะ

๒๕ นางสาว ชัชนันท์ จ าปาวะตะ

๒๖ นางสาว นลิตตา อปุสีดา

๒๗ นางสาว รัตนาภรณ์ นามวงษา

๒๘ นางสาว อารียา แสนสูง

๒๙ นางสาว แพรวสุดา มาพล

๓๐ นางสาว รพีพรรณ กล่ินสัมผัส

๓๑ นางสาว กมลฉัตร สันดี

๓๒ นางสาว เขมิกา ชนะกาญจน์

๓๓ นางสาว ศิริวรรณ สาทา

๓๔ นางสาว นงค์นุช ชัยนิคม

๓๕ นาย หริรักษ์ ศรีมงคล

๓๖ นางสาว สุดารัตน์ มิเถาวัลย์

๓๗ นางสาว ณัฐสุดา สิทธิหาโคตร

๓๘ นางสาว อริสรา แกว้หย่อง

๓๙ นางสาว ณัฐวดี วรพันธ์

๔๐ นางสาว วนิดา มหาหงิษ์

๔๑ นางสาว สุพัตรา เพ็ญการ

๔๒ นางสาว ศิริลักษณ์ บวักด

๔๓ นางสาว สุภาพร สวดดี

๔๔ นางสาว อญัชริกา แพงจันทร์

๔๕ นางสาว อรวรรณ พรมดี

๔๖ นางสาว เบญจมาศ วงษ์ไชยา
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๔๗ นางสาว ธันย์ชนก สีลาออ้

๔๘ นางสาว ปริญญาพร ประจันตะเสน

๔๙ นางสาว สุภาพร ภจูันทกึ

๕๐ นางสาว ลักษณ์ธิดา บวัละคร

๕๑ นางสาว วิชญา ชินอาจ

๕๒ นางสาว เบญจวรรณ ทองโคตร

๕๓ นางสาว กนกทพิย์ ศรีสุนทร

๕๔ นางสาว กนกวลี ธนลัทธ์วิมล

๕๕ นางสาว สุวนันท์ กาพย์แกว้

๕๖ นางสาว ณัฐณิชา ทองดี

๕๗ นางสาว ชฎาพร ทองดี

๕๘ นางสาว ปภาวรินท์ เง็งลา

๕๙ นางสาว น้ าฝน จันทร์สุธรรม

๖๐ นาย บรูพา ประทมุชัย

๖๑ นางสาว ปณิดา ศรียอด

๖๒ นางสาว อารีย์ เบยีนสูงเนิน

๖๓ นางสาว ชญาภรณ์ พาพรมพฤกษ์

๖๔ นางสาว ดวงฤดี ศรีเชียงสา

๖๕ นางสาว นัทรีภรณ์ นาคะอนิทร์

๖๖ นางสาว บษุยา เชื้อในเขา

๖๗ นางสาว ลัดดาวรรณ จันทร์ทองทพิย์

๖๘ นางสาว ทศันีย์ ดีเจริญ

๖๙ นางสาว ชลธิชา นันดี
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๗๐ นางสาว กนกกาญจน์ ทวะลัย

๗๑ นางสาว ศุภนุช สีแพงพา

๗๒ นางสาว อรวรรณ โคตรหลักเพ็ชร

๗๓ นางสาว ตวงทอง เจริญชัย

๗๔ นางสาว รุ่งทวิา พงษ์ออ่น

๗๕ นางสาว ชวัลรัตน์ สองครณ์

๗๖ นางสาว มนทชิา จ าปาวะตะ

๗๗ นางสาว ปญุญิศา แสนกงพลี

๗๘ นางสาว สนธยา ดีงูเหลือม

๗๙ นางสาว พิมพ์ชนก ผาทอง

๘๐ นางสาว ธัญธชา ศรีสังข์

๘๑ นางสาว นราพร หอมประเสริฐวงษ์

๘๒ นางสาว ยุวธิดา แซงราชา

๘๓ นางสาว ปยิาภรณ์ ปา้นภมูิ

๘๔ นางสาว ศศินา เสสัจจา

๘๕ นางสาว อรดี สอนศิริ

๘๖ นางสาว พัฒนวดี พัฒนวงค์

๘๗ นางสาว อรพรรณ วงษ์ไชยา

๘๘ นางสาว ศิริมาส จุลนันท์

๘๙ นางสาว จิราพร นครศรี

๙๐ นาย กติิพันธ์ จันทร์เสละ

๙๑ นางสาว วลีรัตน์ สีส่ิว

๙๒ นางสาว ผกามาศ เจญการ
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๙๓ นางสาว สิริรัตน์ เส็งคิม

๙๔ นางสาว อริสา พันธ์บตุร

๙๕ นางสาว แพรวผกา นาใจกล้า

๙๖ นางสาว พรชนก โคตรสิทธิ์

๙๗ นางสาว อารีรัตน์ ถาเหง่า

๙๘ นางสาว เจนจิรา สุทธสอน

๙๙ นางสาว นุศรา บญุจวง

๑๐๐ นางสาว องิอร แกว้พิลา

๑๐๑ นางสาว กติิยา จ าปาอว่ม

๑๐๒ นางสาว จริยา กะลาม

๑๐๓ นางสาว อนิทริา แข็งฤทธิ์

๑๐๔ นางสาว สุทธิวรรณ โนนม่วง

๑๐๕ นางสาว ศิรินภา ดีเลิศ

๑๐๖ นางสาว พรนภา คานดง

๑๐๗ นางสาว ภารินี โสดาพรม

๑๐๘ นางสาว ปณิดา เล้ียงบ ารุง

๑๐๙ นางสาว ศิริลักษณ์ ค าภวูงษ์

๑๑๐ นางสาว เสาวรส โสสม

๑๑๑ นางสาว แสงมณี สมนาค

๑๑๒ นางสาว มธุรส กลุเพชร

๑๑๓ นางสาว พรวลี จ ารัสกลุ

๑๑๔ นางสาว ณัฐมล คุณทมุ

๑๑๕ นางสาว จริญญา จันทพล
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๑๑๖ นางสาว กนัต์ฤทยั เมืองสนธิ์

๑๑๗ นางสาว อรัญญา สารขันธ์

๑๑๘ นางสาว วันวิสาข์ อปุนา

๑๑๙ นางสาว พรไพลิน พุทธสอน

๑๒๐ นางสาว ธัญญาภรณ์ ภสีูฤทธิ์

๑๒๑ นางสาว วราทพิย์ โสภา

๑๒๒ นางสาว บษุกร กองทอง

๑๒๓ นางสาว ปทัมาวดี สาริพันธ์

๑๒๔ นางสาว ทพิวัลย์ ปอ้งนิล

๑๒๕ นางสาว รวีวรรณ ไชยศรี

๑๒๖ นางสาว ชฎาพร พิมพิลึก

๑๒๗ นางสาว พรพิมล บญุศรี

๑๒๘ นางสาว จริยา สาครเจริญ

๑๒๙ นางสาว พัชรินทร์ พะลิง

๑๓๐ นางสาว กญัญารัตน์ แกว้กุ่ม

๑๓๑ นางสาว ทพิปภา สิทธิ

๑๓๒ นางสาว วิพาดา ทพัภมูี

๑๓๓ นางสาว ดรุณี ศรีโคตร

๑๓๔ นางสาว วนัสนันท์ พินิจลึก

๑๓๕ นางสาว สุภาพร บษุราคัม

๑๓๖ นางสาว ไอลดา เครือสิงห์

๑๓๗ นางสาว สุนิตา ทองศรี

๑๓๘ นางสาว ภทัรวรรณ มาศวรรณา
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๑๓๙ นางสาว วรรณภา ลาลุด

๑๔๐ นางสาว ปทัมา ดอกองัชัน

๑๔๑ นางสาว กลุธิดา ศรีนาค

๑๔๒ นางสาว ณัฐพัชร มะโนมัน่

๑๔๓ นางสาว นวภรณ์ เค้าเสน

๑๔๔ นางสาว พัชรินทร์ อนันทะวัน

๑๔๕ นางสาว เตตินันต์ ศักด์ิเจริญชัยกลุ

๑๔๖ นางสาว ปรียากรณ์ เหลาลาภะ

๑๔๗ นางสาว สุธิดา ค าภู

๑๔๘ นางสาว ขวัญใจ กสุุโมทย์

๑๔๙ นางสาว ลัดดาวัณย์ พลโดด

๑๕๐ นางสาว ปานตะวัน เรืองหา

๑๕๑ นางสาว ธิดารัตน์ คุณเถื่อน

๑๕๒ นางสาว ศุภาพิชญ์ วรรณกลุ

๑๕๓ นางสาว สโรชา มละมาตย์

๑๕๔ นางสาว สุณิตา ค าสุข

๑๕๕ นางสาว ปวริศา วรต่าย

๑๕๖ นางสาว สุกลัยา ทุ้ยแป

๑๕๗ นางสาว ออ้ม หมัน่หมาย

๑๕๘ นางสาว สายฝน กองสมบติั

๑๕๙ นางสาว นารีรัตน์ สีสาลี

๑๖๐ นางสาว ณัฐริกา จันทร์มา

๑๖๑ นางสาว พรธิวา ดรนาม
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๑๖๒ นางสาว หนึ่งฤทยั ขันธุว์งค์

๑๖๓ นางสาว สุภารัตนต์ เหล่ียมบาง

๑๖๔ นางสาว อรอนงค์ ยนต์ดัน


































