
1 อานนท ์พลรัตน์

2 ผกามาศ ทรัพยแ์กว้

3 อวสัดา จ าปาศรี

4 ปรวิรรต บัวชู

5 สขุติา  ภชูะธง

6 ณัฐณชิา แดงผอ่งศรี

7 นางสาวสวิาลัย เสมอสมัย

8 เพชรดา ก าลังศร

9 กอ้งภพ อนันตพันธ์

10 นพดล แพรกปาน

11 ณพลอย บญุมา

12 กณัตกิา วชิญเมธากลุ

13 ดษุสติา สดุสวาท

14 กาญจนห์ทัย ขันตยิู

15 ดลชนก พฤกษอรณุ

16 ธัญจริา แกน่สวุรรณ

17 รวนิทน์ภิา นคิะ

18 ชนาธปิ มะโนราห์

19 ธนัญญา  ช านาญกจิ

20 พชิามณ ทัศนพงษ์

21 ชนดิา ซยุซวง

22 วรภัทร ตริวภิาส

23 ชนัญชดิา พรมรัตน์

24 ณฐวฒัน ์พว่งอยู่

25 วฑิติา โอชวชิ

26 ธัชธนนิท ์ลเีชีย่วยวุสรณ์

27 จรัิชญา ศรชีะฎา

28 อนุพงษ์ สหีะวงษ์ 

29 วภิาพร ศรทีวี

30 วรรณพร คงวทิยเ์ศรณี

31 เบ็ญจวรรณ แพลอย

32 ฌารณิญา เทยีมเพชร

33 อรัชพร พพัิฒนะพร

34 พลฤทธิ ์ชา่งทองค า
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35 เอกวฒุ ิเรอืงสง

36 ภาวติรา ชลายนวธัน์

37 วาสนิ สขุประเสรฐิสนิ

38 ศศนิา หัตถากรวริยิะ

39 จดิาภา สนทิวงศ ์ณ อยธุยา

40 ปภาวรนิท ์แจม่วถิเีลศิ

41 พรนัชชา ศรทีวสีนิทรัพย์

42 Yanika somboonsub

43 นายณัฐวฒัน ์ขอเหล็กกลาง

44 เบญจพร ศรรัีกษา

45 ธาราภรณ์ ใหมเ่จรญิ

46 กาญจนาพร เจตชยานนท์

47 พชิญาภา ลัทธิ

48 กมลฉัตร แซจ่า๋ว

49 พกาวรรณ กลัยกฤต

50 วงศธร ตัง้ด ารงวงศ์

51 ฐญิาดา ใกลก้ลาง

52 สกรรจ ์เกยีรตบิญุศรี

53 จณิหน์ภิา จงึสถาปัตยช์ยั

54 ภณสกั แสงใหย่

55 ชนิภัทร ชมภนุูช

56 มนัสนันท ์หงสว์ฒันกลุ

57 น.ส. น ้ามนต ์ลขิติธรรมรักษ์

58 วรศิรา สจุรติวรางกรู

59 นายเกรกิเกยีรติ ์เฮง้เจรญิ

60 ป่ินญมณี ฉมิมาลี

61 นางสาวกมลชนก อนันูอาร์

62 นวพร สธุาศลิพรมแพร

63 ศริพิร มศีริ ิ

64 ศภุนาร ีอนินาดอน

65 กมลพรรณ อนิตา

66 น.ส.ขวญัพฎิชา อคัรวริยิะสกลุ

67 ศภุสิรา พัฒฉมิ

68 Wadsana Makkhammee
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69 ชลชนก จันทวงค์

70 นาดเีราะฮ ์ปาแน

71 พมิพลดา สาวสดุชาติ

72 กฤษญา มว่งพนิ

73 มัชฌมิา พนัิยกลุ

74 จรัิจ แจม่ใส

75 จนิดารัตน ์หอมจันทร์

76 ธนภร ตัง้สทิธชิยั

77 อลสิา เกยรุาพันธุ์

78 ชตุกิาญจน ์บญุโยธนิ

79 นางสาว นันทวรรณ คมสนั

80 พลวตั  สงัสแีกว้

81 วสิสตุา บลุสถาพร

82 ปณติา วงศป์ระทมุ

83 พชิญพ์พิรรธ  สระแกว้

84 อษิยา ตระการสาธติ

85 ปรนิดา จารชุติโสภณ

86 นางสาวลสิา ภงูามดี

87 Nitchaphat k

88 ชลธาร ผสมทรัพย์

89 ชลธชิา ค าลนุ

90 น.ส.เหนอืปรารถนา ศกุรฤกษ์

91 ฐณติา มงคลรังสฤษฎ์

92 ดรัลรัตน ์สริกิานตว์งศม์าศ

93 น.ส. วรศิรา มุง่ป่ันกลาง

94 นางสาวณัฏฐติา พลูสวน

95 ณัฐสติา เสสสระ

96 กญัษารัตณ์ บญุยนื

97 นาย สารทิธิ ์จรัิตตกิานนท์

98 ธนวนิท ์ธรีะแสงจันทร์

99 วรรณสดุา แผน่แกว้

100 แอมมา่ ซอลทเ์นส

101 พรทพิย ์ภักดวีวิฒันกลุ

102 วรศิรา ลมิป์พนู
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103 อรกว ีวจัิกรชน

104 ฐานติ ทองเเกว้

105 กรกต ตรไีตรศลู

106 นางสาวอรัุสยา ออ่นกลัน่

107 ศศติา คงค า

108 พรนภา รวยกติติ

109 กติตวิด ีกติตสิพัุฒน์

110 ณัฏฐ ์วฒันา



1 นางสาวสทัุตตา คงสบิ

2 จรีวรรณ ภาษี

3 กฤตเิดช พฤกษอรณุ

4 ธนกร จ าเนยีรกาล

5 พรลภัส เกตพัุนธ์

6 ปวรศิ อยูจ่ าเนยีร

7 นางสาวเกษรา แซส่ง

8 พรปวณ์ี เดชด ารงวฒุิ

9 พรรษมน เกตจุรัล

10 สริมิา ตุน่สาจันทร์

ผูโ้ชคดทีีไ่มไ่ดส้ง่ผลงานเขา้รว่มประกวด



1 Penchan kittirungtawee 40 พรไพลนิ  ลมา้ยกลุ

2 เอกชยั เกตสุนุทร 41 อมรรัตน ์อนิทรท์อง

3 ขวัญหลา้  รักธรรม 42 ชนัญญา  ณะค าปา

4 ตณิณณภพ สรอ้ยค า 43 ปรารถนา สวุรรณรักษ์

5 สกุฤษฏิ ์ปกครอง 44 อัญมณี หนูเปีย

6 อฬุารพัชร นธิอิทัุย 45 ปณชิา ปัตตายะโส

7 ศภุวชิญ ์งามโสม 46 อภญิญา กจิบญุศรี

8 พสิมัย วงคจั์นทรต์ ิ๊บ 47 สดุใจ ปเูครอื

9 จนิดารัตน ์อภรัิกษ์มนตรี 48 ศจุนิธร จักรแกว้

10 มงคล ทองสวา่ง 49 นางสาววรัินดา  กลิน่แยม้

11 ปวณีา ลนุลาน 50 สวุัสดา เกดิสวัสดิ์

12 นางสาวยวุด ียิง่เจรญิลาภผล 51 Numfon Wongsanga 

13 Sasinan Kirinrattana 52 สรุนิทร ์อนิกับจันทร์

14 วา่ทีร่.ตหญงิสรินิญา แกว้แกมทอง 53 ชมพนุูท บญุหอม

15 Yada 54 รมณีย ์โรจน์อัศวเสถยีร

16 นภาพร พืน้บาท 55 อนันตญา บลิสลามัด

17 ดารารัตน ์พนาคณุากร 56 จันทรจ์ริา  สริจิรยิาพร

18 อชริาภรณ์ ชลจติสวัสดิ์ 57 วศณีิ ชาดา

19 พงษ์อมร ตน้สายเพ็ชร 58 ปัทมา แสวงคณุ

20 มณฑชิา  แสงสรอ้ย 59 รัตนาภรณ์ ผวินวล

21 จฑุามาศ เจรญิพงษ์มาลา 60 จฑุาภรณ์

22 Sirada Chiraphot 61 Ampawan Buaban

23 สทุธดิา สขุหอม 62 อรโุณทัย ปัตวชิยั

24 มัชฌมิา คงเหม็ง 63 ชนกานต ์ขาวเอีย่ม

25 ชวาลนิ ีเดชยศชยัโชติ 64 Ramida supornrut 

26 จสติรา สงิหท์อง 65 ดวงใจ บญุววิัฒน์สกลุ

27 Wathinee Suanpaga 66 ทัศนาวรรณ

28 สภัุตตรา มถินุดี 67 อษุา ป้องเรอื

29 ฟิรดาวส ์วาหะ 68 อาทติย ์แชม่สะลี

30 อาซซีะฮ ์วาลง 69 วจิติรา สดุที

31 Thimakorn 70 นันทน์ภัส โปกลุ

32 พนดิา นกเสอืรอ้ง 71 น.ส.อภสิรา ตาลเวช

33 จันจริา หอวัฒนพานชิย์ 72 ประพมิพร ไตรมณี

34 กาญจนา สมณา 73 ปวณีา เลศิล ้า

35 ชลวชิา  พวงมาลี 74 ธษิณามด ีเพชรกาฬ

36 พัชรภรณ์ จันทรแ์กว้ 75 มจุรนิทร ์กบขนุทด

37 วาสนิ ีกลา้หาญ 76 ภไิธยรัตน ์อัตตะสาระ

38 ดนยวรรณ ปารยี์ 77 นางสาวบษุบามนิตรา ลาบตุรดี

39 จริาวรรณ์. วจิบ 78 พจิติรา หมนุเวยีน
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79 ดารารัตน ์  ขนุนแดง

80 ซฟัีต  บนิจิ

81 สชุาวด ีโงว้วนชิ

82 สริมิา ทะไกราช

83 อรัญญา ศรวีนชิย์

84 ธนภรณ์ ศริแิสง

85 Ampika Chimnarong

86 สพุณิ นพพลกรัง

87 วภิาพร รัตนญาติ

88 ฟาตฮีะห ์ยามา

89 รัชดาภรษ์ ทมิัน

90 สภุาพร บญุครอง

91 สมุัชญา พรมจันทรต์า

92 พัฒน์นร ีศลิปชวีนิ

93 สทุธดิา บญุเทยีน

94 อนุรด ีศริปิระเสรฐิ

95 สดุารัตน ์เสยีงโต

96 ธดิา วงษ์ป้อง

97 ณัฏฐา อังกสทิธิ์

98 รจุเิรศ ปานณรงค์

99 จารวุรรณ ใสสม

100 สพัุตรา วะเศษสรอ้ย


