
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 นาย ณัฐพล มีพวก

2 นางสาว นันทกานต์ ตุ่นกล่ิน

3 นางสาว มนสิชา แสงสุด

4 นางสาว ธันยชนก สุดถนอม

5 นางสาว สุทธิดา ศรีจันทร์

6 นางสาว สุรภา ทองพิทักษ์

7 นางสาว มลธิชา ดวงศรี

8 นางสาว อารียา โชคพิมาย

9 นางสาว วาสนา จ าปาศักด์ิ

10 นางสาว มณฑิตา มาลีแก้ว

11 นางสาว ชลธิชา สมแวง

12 นางสาว พัทธรินทร์ ค ามุงคุณ

13 นางสาว ญาณิศา เวียงสมุทร

14 นาย รณฐิราช สิงห์นา

15 นางสาว กันตยา ศรีสุแล

16 นางสาว พรพิชญา คงสมบัติ

17 นางสาว ชาริญา ดอนซุยแป

18 เด็กชาย ทัศนา ขันตรี

19 นางสาว กัณฑพร พวงศรี

20 นางสาว พิมพร ฮ้อยค า

21 นาย ยศภัทร ใจแน่น

22 นางสาว จันจิรา นกคุ้ม

23 นางสาว วิษา โคตรคันธา

24 นางสาว กัลยกร ปล่ังกลาง

25 นางสาว แพรสไบ เทาศิริ

26 นาย อภิวัฒน์ ศรีชัยบาล

27 นางสาว อัจฉริยาภรณ์ ใจเรือง

28 นางสาว ทิพย์วิภา เข่ือนขันธ์
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29 นางสาว ปวีณา ค ากองแพง

30 นางสาว พิชญาภา สุดสังข์

31 นางสาว ณัฐภัทร ชัยมงคล

32 นาย พีรภัทร บริสุทธ์ิ

33 นางสาว กัลยา โคมารัมย์

34 นางสาว เพ็ญพโยม มณีโชติ

35 นางสาว รัตน์สุดา โสมนาม

36 นาย วุฒิชัย ใหญ่ผา

37 นางสาว ถิรดา ทบเทิบ

38 นาย ณัฐวัตร เกิดด้วง

39 นางสาว จิรฐา โสภาค า

40 นางสาว ศศิธร โอสายไทย

41 นางสาว อธิชา ทุมพร

42 นางสาว วรรณพรรณ สีนา

43 นางสาว ระวิวรรณ ไชยบุญทัน

44 นางสาว ธิดารัตน์ หม่ืนวัน

45 นางสาว อทิตยา ดงอุทิศ

46 นาย กฤษณะ สายโคตร

47 นางสาว ประภาพร กุลโฮง

48 นาย ธนพล ตันสิงห์

49 นาย เจษฎา คีรี

50 นางสาว ธิดาทิพย์ แซงบุญเรือง

51 นางสาว บรรจงพร ศรีเพชร

52 นางสาว ชนัญดา บัวพันธ์

53 นางสาว ปาริฉัตต์ ต้อนโสกรี

54 นาย สหภาพ กาญจนะ

55 นางสาว สิทธิภรณ์ กาละพัฒน์

56 นางสาว มุขมณี แก้วเขียว

57 นางสาว ชลธิชา แสงลี

58 นางสาว สิริมา ไชยโพธ์ิ

59 นาย จิรยุทธ ศิริวัฒน์



60 นางสาว พนิตพร บุตรเพ็ชร

61 นางสาว วิมพ์วิภา บัวสาย

62 นางสาว นิสรา ยุ่งพรมมา

63 นาย สิทธิชัย เข็มภาษิต

64 นางสาว นภัสสร สมหวัง

65 นางสาว แพรวดาว ประทุมวงค์

66 นาย ศุภกิตต์ิ นาครินทร์

67 นางสาว ปณาลี หิรัญเขว้า

68 นางสาว ฐปนีย์ ประทีปทอง

69 นางสาว ฐิติพร พรมรักษ์

70 นางสาว ชไมพร จ ารอง

71 นางสาว จุฑาภรณ์ ทิมินกุล

72 นางสาว อรณิช ทองไชย

73 นางสาว ศิรประภา จตุศาสตร์

74 นาย กฤษณ์ดนัย อุทัยสา

75 นาย บุญญฤทธ์ิ บุรีรักษา

76 นางสาว กมลทิพย์ ใหญ่ล  า

77 นางสาว รุ่งทิวา สัตบุตร

78 นางสาว วรดี ยางงาม

79 นางสาว อนัญญา อนุพงศ์พินิจ

80 นางสาว อภิยดา วงศ์ศรี

81 นางสาว จารุกัญญ์ วงศ์ภูดร

82 นางสาว ศิราวรรณ โคตเสนา


