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๑ นางสาว กญัญาพัชร บญุเติง

๒ นางสาว กญัญารัตน์ องัคสุวัฒน์

๓ นางสาว กนัต์กมล สงค์สอน

๔ นางสาว กาญจนา ศรีวงษ์

๕ นางสาว กลุสตรี   อามาตร

๖ นางสาว ขวัญเกล้า จันทศร

๗ นางสาว ขวัญพร จี๋คํา

๘ นางสาว จริยา กะพอ

๙ นางสาว จารุวรรณ สีหมี

๑๐ นางสาว ชฎาวรรณ สถิตย์พนาไพร

๑๑ นางสาว ชฎาพร ประพาสไพร

๑๒ นางสาว ช่อผกา เขื่อนแกว้

๑๓ นาย ณัฐพล มีข้าว

๑๔ นางสาว ทพิวรรณ จุ้ยปาน

๑๕ นางสาว ธารินทร์ ซิวประโคน

๑๖ นาย ธิตินัย จันทร์ชุ่ม

๑๗ นาย ธีรกฤต จันทร์แดง

๑๘ นางสาว  ธีรสุดา มังคละวงค์

๑๙ นางสาว นโลบล ทว่มแกว้

๒๐ นาย นาสรอน  อาลี

๒๑ นางสาว ปภาวรินทร์ แนบเนียร

๒๒ นางสาว ปรมาพร อปุรี

๒๓ นางสาว ปวีณา ถนนนอก
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๒๔ นางสาว ปิ่นแกว้ สินาคม

๒๕ นาย ปยิชาติ   อู๋สังข์

๒๖ นางสาว พวงมณี มีสัตย์ใจ

๒๗ นางสาว พัณณิตา บวัสุวรรณ

๒๘ นางสาว พิมผกา ดอนลาว

๒๙ นางสาว พิมพ์โพยม ศรีวิเชียร

๓๐ นางสาว พิมพ์วิภา เอกบวั

๓๑ นาย ภทัรพล ศรีระวัตร์

๓๒ นางสาว เมธินี พรมบญุ

๓๓ นางสาว วราภรณ์ สุภา

๓๔ นางสาว วริศรา ประดับวงษ์

๓๕ นางสาว วันทนีย ์ คงความสะอาด

๓๖ นาย วิศิษฏ ์ ดิษฐ์แกว้

๓๗ นางสาว วีรนุช ปทมุรัตน์

๓๘ นางสาว ศศิกานต์ จันสะ

๓๙ นางสาว ศศิวรรณ แกว้เสน

๔๐ นางสาว ศศิวิมล หงษ์หา้

๔๑ นางสาว  ศิริพร ริมเถื่อน

๔๒ นางสาว ศิริภรณ์ พฤกษาพราว

๔๓ นางสาว ศุภพร ปญัญาศิริกลุ

๔๔ นาย สิงหา จันทร์เรือง

๔๕ นางสาว สุธาวัลย์ รัตนรุ่งเรืองเกยีรติ

๔๖ นางสาว สุมาลี กะพอ
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๔๗ นางสาว อริสรา สวาทแสน

๔๘ นางสาว อํานวยพร ออมทรัพย์

๔๙ นางสาว องิอร เกษตรกลุทรัพย์

๕๐ นางสาว เอื้อมพร ฉิมภารส

๕๑ นางสาว กชพร วงค์เครือ

๕๒ นางสาว กมลรัตน์ แกน่แกว้

๕๓ นางสาว กมลรัตน์ โอกาส

๕๔ นางสาว กฤตติกา อุ่มมี

๕๕ นางสาว กฤษรีย์ ปณุณะศรี

๕๖ นางสาว กญัญาวีร์ ต้ังอดุมภพโสภณ

๕๗ นางสาว กนัติชา มีสุข

๕๘ นางสาว จุฑาพร ศิลารักษ์

๕๙ นางสาว ชนาพร พึงสลุด

๖๐ นางสาว ชลิตา อนิกา

๖๑ นางสาว ชุติมา เตชะวงศ์

๖๒ นางสาว ฐิติวรดา แสนหมี่

๖๓ นางสาว ณัฐชา บญุกลัยา

๖๔ นางสาว ณัฐริกา อุ่นเมือง

๖๕ นางสาว ณิชกานต์ สุขนิล

๖๖ นางสาว ต้อม ตาคํา

๖๗ นางสาว เทยีมรัตน์ ช้างแกว้

๖๘ นางสาว ธณัชชา กิ่งทอง

๖๙ นางสาว ธันยภทัร รัตนพันธ์
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๗๐ นางสาว นริศรา วงษ์เมฆ

๗๑ นางสาว นาตาชา แดงจองหอ

๗๒ นาย นิติพงศ์ กนัทะวงค์

๗๓ นาย บรูพา เลิกแตง

๗๔ นางสาว เบญจมาศ ธนรัชต์สิริ

๗๕ นางสาว เบญจวรรณ คําจู

๗๖ นาย ปฏพิัทธ์ แกว้เกล้า

๗๗ นาย ปฏภิาณ บวัพึ่ง

๗๘ นางสาว ปธิตา คันใจ

๗๙ นางสาว ปานชีวิน สุยะ

๘๐ นาย ปาราเมศ เสน่หา

๘๑ นางสาว ปยิะธิดา วรรณภมูิพันธ์

๘๒ นางสาว พรพิมล ม้าอตุส่าห์

๘๓ นางสาว พรวิภา เงาศรี

๘๔ นางสาว พัชราพร เปก๊ทอง

๘๕ นางสาว พิชญา พรมมา

๘๖ นางสาว พิมพ์นารา ขอบแกว้

๘๗ นางสาว พิมลวรรณ กนัพิเศษ

๘๘ นางสาว ภทัราลี แกว้มุกดา

๘๙ นางสาว ภสัพิชา ปราบริปู

๙๐ นางสาว ภสัสราพร เสมอทอง

๙๑ นางสาว ภาวิณี สิงหป์ี

๙๒ นางสาว มธุรส จันทร์เขียว
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๙๓ นางสาว มาลี แซ่ลี

๙๔ นางสาว มินตรา ขวัญศรี

๙๕ นางสาว เมธาวี กนัธิยะ

๙๖ นางสาว ยลดา กสุาวดี

๙๗ นางสาว ยสุตมา เมืองจันทร์

๙๘ นางสาว รวิกานต์ ทองดอนเปล่ียน

๙๙ นางสาว รัชนีกร ขันสุธรรม

๑๐๐ นางสาว รัตติยากร ผ่องใส

๑๐๑ นางสาว วชิรญาณ์ เปก๊ทอง

๑๐๒ นางสาว วรรณิภา แกว้เขียว

๑๐๓ นาย วัจน์กร แกว้ละเอยีด

๑๐๔ นางสาว วารินทร์ จศปญัญา

๑๐๕ นางสาว ศลิตา นันตา

๑๐๖ นางสาว ศศิวิมล ดีมงคล

๑๐๗ นาย ศักด์ิพิพัฒน์ จันทร์ธิมา

๑๐๘ นางสาว ศิริภากร ระบอืศัพย์

๑๐๙ นาย ศุภวิชญ์ ขันทรัตน์

๑๑๐ นางสาว สกลุทพิย์ ทศิปอ้ง

๑๑๑ นางสาว สายธาร สังข์น้อย

๑๑๒ นางสาว สุธินี แกว้กองเครือ

๑๑๓ นางสาว สุพรรณิการ์ ทาวงศ์ยศ

๑๑๔ นางสาว สุฤทยั เวียงอนิทร์

๑๑๕ นางสาว สุศิมา ดาวัลย์
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๑๑๖ นางสาว เสาวภาคย์ กมขุนทด

๑๑๗ นาย อธิวัฒน์ วงษ์ปญัญา

๑๑๘ นางสาว อภชิญา ผัดจันตา

๑๑๙ นางสาว เจนจิรา จินดาธรรม














