
ล ำดับท่ี

1 นางสาว สุวรรณา กิจเจริญ

2 นางสาว ขนิษฐา ยะถาค า

3 นางสาว พรนภา ศรีลา

4 นางสาว ธัญจิรา วงศ์พูนพิริยา

5 นางสาว วิลาวัลย์ ไทยใจอุ่น

6 นาย ชญานนท์ เทพอุดม

7 นางสาว ฐิติพร เมืองมูล

8 นางสาว ณัชชา วุฒิโอสถ

9 นางสาว พิชชาพร ไชยวงค์

10 นาย ศุภกานต์ บุตรชา

11 นางสาว รัตติญา เป็งเรือน

12 นาย ภานุพงค์ วงศ์ทา

13 นางสาว นิติยา ต้ังสกุลเสริมสุข

14 นางสาว วริศลักษณ์ นนทศตนันท์

15 นางสาว สมัชญา ค้าสม

16 นางสาว ภัทรพร ธรรมวงค์

17 นางสาว เรนุกา คุณค าฮอม

18 นาย จิรายุทธ จันสม
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19 นางสาว รติยา ชนกกมล

20 นางสาว ฉวีวรรณ ธิทะโพธ์ิ

21 นางสาว พิชมญร์ ศิริโภคา

22 นางสาว จิราภา โนแก้ว

23 นางสาว พิมพิกา ราชคม

24 นางสาว ขนิษฐา หลีแก้วสาย

25 นาย อ านาจ สารทอง

26 นางสาว เกวลิน รุ่งโรจน์

27 นาย กรรชัย ไกลถ่ิน

28 นางสาว ศิรภัสสร ใจยินดี

29 นาย ดวงเด่น ใจปัน

30 นางสาว อัมพิกา แซ่ไหม

31 นางสาว อรณิชา สูงงาม

32 นางสาว ศิริขวัญ สลีสองสม

33 นางสาว กานต์ธิดา ศิริชุมภู

34 นางสาว ปภัสสร สุขโข

35 นาย มนัส มาไกล

36 นางสาว วรัชยา ทิพประเสริฐ
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37 นางสาว พรธิดา หงษ์ทอง

38 นาย ณัชพล มนัสสา

39 นางสาว ณัฐริกา ขันธนิเทศ

40 นางสาว ธัญญา เวียงค า

41 นางสาว เกตน์สิรี วงค์มา

42 นางสาว อัมพิกา นามวงศ์

43 นางสาว กันทิชา ปัญญาสอ

44 นางสาว คันธรส เหรัญญะ

45 นางสาว นุชนาฎ วงค์ขัติย์

46 นางสาว สุพรรษา แก้วประเสริฐ

47 นางสาว ธัญจิรา แสงเมือง

48 นางสาว อรวรรณ โยสุใจ

49 นางสาว ปิยะธิดา ศรีเพชร

50 นาย คิมหันต์ ศรีจันทร์

51 นาย ภูวเรศ เทพกร

52 นางสาว ลลิตวดี ชาวเวียง

53 นางสาว ณัฐวดี ค าชาลี

54 นางสาว พาลิดา พุทธวงค์
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55 นางสาว วรัญญา กาวิละ

56 นางสาว อริสา อริสา

57 นางสาว ณชนก ปงชาค า

58 นาย เจษฎา ใสสว่าง

59 นางสาว ศรารัตน์ ใหม่วงค์

60 นาย วิทวัส วันมหาใจ

61 นางสาว สิราวรรณ กาละ

62 นางสาว อมรรัตน์ มาวะดี

63 นางสาว สิรินทรา ชัยลังกา

64 นางสาว กัณฐิกา ปุ๊ดใต้

65 นางสาว รัชดากร ใจยะสาร

66 นางสาว พรสวรรค์ อินต๊ะ

67 นางสาว วราพร ค าจ้อย

68 นางสาว วราภรณ์ ดวงสุภา

69 นาย จิรพนธ์ ใจอาษา

70 นางสาว จินณากานต์ เถิงอ้อม

71 นาย วีรายุทธ พันธุลี










