


ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล
1 Abigail Morse
2 เกตน์สิรี เอ่ียมมา
3 เกวลิน พันธ์ประเสริฐ
4 กนกวรรณ ไทยแท้
5 กนิษฐา วงศ์ษา
6 กมลชนก เครือเก้ียว
7 กมลวรรณ ขาเหล็ก
8 กฤษฎางค์ เพาะปลูก
9 กฤษฏ์ิ เส็งตากแดด
10 กัญญาณัฐ  งานนันไชย
11 กัณทิมา มาเอ่ียม
12 กานต์ชนก วิรัชลาภ
13 ขวัญประภา เห็มลม
14 คมสัน คันธเนตร
15 คุณัญญา นุ่นแก้ว
16 แคทลียา ต๋ันเขียว
17 จริยา เตจ๊ะฝ้ัน
18 จอมขวัญ ทองค า
19 จักรกริช ตาค า
20 จักรพงศ์ สุวรรณ
21 จันทภา ค าเป็ง
22 จารุวัฒน์ จ าเนียร
23 จิตราภรณ์ เข่ิงภักดี
24 จินดาภร วิภาจักษณกุล
25 ชฎาภรณ์ ท้าวกันทา
26 ชลากร สีต๊ะ
27 ชัญญา โสภาวรการ
28 ฐิติชญา ยอดแก้ว
29 ณัฐชนน  ศรีกมล
30 ณัฐพร ก้อนแก้ว
31 ณัฐพร บัวสด
32 ณัฐพล แสนอุด
33 ณัฐพล ต้นโสด
34 ณัฐพัชร์ ดิลกศุภลักษณ์
35 ณัฐริกา ดีเลิศวุฒิกร
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36 ณัฐวัฒน์ วีระค า
37 ณัฐวุฒิ แซ่จาง
38 ณัฐวุฒิ ภิระบรรณ์
39 ณัฐวุติ สุขอยู่
40 ดวงพร งามอยู่เจริญ
41 ดวงพร รอดชาวนา
42 ดารารัตน์ แซ่หาง
43 ตารีย์  ทิสานนท์
44 ตาลสัง  วงค์ใส
45 ถิรวัฒน์ จันทิมา
46 ธนกฤต น้อยคูณ
47 ธนพร กานจันทร์
48 ธนวัฒน์ กันสืบ
49 ธนวัฒน์ อินชัยเทพ
50 ธนัชพร ทองหอม
51 ธวัชรพรรณ ยามี
52 ธันยมัย เช้ือแก้ว
53 ธิณัฐดา ปัญญาวงค์
54 ธิติวุฒิ เภตรา
55 ธีระพงษ์ เพ็ญเพียร
56 นพคุณ   ดูการดี
57 นภัสกร สดช่ืน
58 นภาพร พรชัยสกุล
59 นลธวัช สิงห์แก้ว
60 นลิน ชาญวิทย์ปทุม
61 เนติพงษ์ พรหมโคตร
62 นิชกานต์ เรืองวิลัย
63 นิติภูมิ มูลไชย
64 นิรณรา ทักษายา
65 นิสิตา ปันสุวรรณ
66 นุชวรา จันปุ่ม
67 บงกช เสาร์เย็น
68 บุญธิชา อยู่เอียง
69 เบญจวุฒิ โยธาวุธ
70 ปฐวี  นาคอินทร์
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71 ปณวัตร วงศ์โสภา
72 ปณิธาน สวัสดิโกมล
73 ปทิตยา ต้นผล
74 ปพิชญา  จันยะมี
75 ประวีณา  ใจมา
76 ปริญญา ไชยชนะ
77 ปรียาภรณ์ ดัดดีสอง
78 ปวิชญา  เจือทอง
79 ปวีณ์นุช จินะราช
80 ปัณฑิตตา เวทย์ปัญญา
81 ปารมี ชาวเวียง
82 ปิณิดา จารุภคไพศาล
83 โปรยพร พรหมช่วย
84 พงษ์สุพรรณ แจ้งเจน
85 พรนภา ปู่ต๊ิบ
86 พัฒนันท์ สังขรัตน์
87 พันธ์ุดี ค ามา
88 พาขวัญ ธนโชติ
89 พิชามญช์ุ บัวขาว
90 พิมชนกช์ ภูวปัญญา
91 พิรญาณ์ เหล่าอารยะ
92 พีรภัทร ไชยวงศ์
93 เพ็ญพิชชา ทรัพย์ประเสริฐ
94 ภัทรกรานต์ ค าเงิน
95 ภัทรภรณ์ ศรียา
96 ภัทรวดี ปัญญาส่อง
97 ภัทรสุดา ปงกันทา
98 ภัทริน ลือศิริวัฒนา
99 มัณฑนา เกิดผล
100 มัลลิกา หะกาศ
101 เยาวลักษณ์ คุ้มครอง
102 รังสิมา บุญศรี
103 รัตนาสิริ แต่งสง่า
104 วณิชชา กาสา
105 วนิชพร กิตติชัยวรคุณ
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106 วันเฉลิม ปันละ
107 วัลลภา  สว่างเพ็ง
108 วัสนันท์ ปรีชานุกูล
109 วิไลวรรณ อุดก๋าธง
110 วิกานดา ต๊ะเอ้ย
111 วิทาดา ชันเพ็ชร์
112 วิศัลย์ศยา พลับจีน
113 วีรวรรณ สุปินนะ
114 ศาตพร ไชยวุฒิ
115 ศิริพัฒน์ บุญม่ัน
116 ศิริรัตน์ เทพจักร์
117 ศุภักษร ปัญญา
118 ศุภิสรา วงค์กาศรี
119 สิรภพ ธรรมปัญญา
120 สิริการย์ ปัญญาพรวิจิตร์
121 สุจิตรา นวลมา
122 สุชัญญา ธรรมขันทา
123 สุตาภัทร ไชยสงคราม
124 สุทธิดา ดวงแก้ว
125 สุพรรณ์วษา สค า
126 สุภัค บุญพามา
127 สุวสันต์ พ่ึงสุยะ
128 หน่ึงฤทัย ใจกลม
129 อธิภูมิ กันทะมา
130 อรจิรา นนท์คลัง
131 อรอุมา ผาติพงศ์โกศล
132 อรัญญา โมลาดุก
133 อักษราภัค ชุติโชค
134 อาทิตยา แสนฝ้ัน


