


ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล
1 กชกร ก๋าแก้ว
2 กนกฉัตร ทิพย์รัตน์
3 กนกเทพ เทพวงศ์
4 กนกวรรณ วรรณสาร
5 กมลพร คําเขิน
6 กฤตนัย อ้อยหวาน
7 กฤติพงษ์ ดอนชัย
8 กฤษดา พิชัยศรทัต
9 กฤษพงศ์ เผ่าเคร่ือง
10 กษมา ชัยชนะ
11 กษิดิศ ตเจริญ
12 กัญญลักษณ์ สมพงษ์ชัยกุล
13 กัญญารัตน์ ใจสม
14 กัญญาวร์ี ปญัญาอาจหาญสกุล

15 กันตพล กัลยา
16 กานต์กนก  ศรีธรรม

17 กานตวรรณ เตียอรุณ
18 กิตติพงษ์ มงคล
19 กุลณั ฤทธิเ์ทพ
20 กุลธิดา สุริโย
21 กุลนิษฐ์ มิ่งมิตรวิบูลย์
22 เกวลิน ดีจิตร
23 ขนิษฐา คําประไพ
24 ขวัญเกล้า พยอม
25 ขวัญชีวา ชัย?ท
26 คณิน เเอบเงิน
27 คุณากร แว่นวิชัย
28 แคทรียา ตาละ
29 จงจิต นาเมือง
30 จรัสพรรณ มาศวรรณา
31 จันธิมา เกตุมิ
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32 จารวี ไชยกวินกุล
33 จาริยา แข่งแข
34 จารุณี โบรโซท์
35 จิดาภา รัตนภาค
36 จิรนันท์ ธัมมา
37 จิรภัทร ใจจิตร
38 จิรเมธ ศรีเพ็ง
39 จีระธิดา ธรรมชัยกุล
40 จุฬาลักษณ์ ทับทิมอ่อน
41 เฉลิมฉัตร เอี่ยมสุข
42 ชญาณี วัฒโนภาส
43 ชฎาภรณ์ เหมหอมวงษ์
44 ชนกนาถ เจริญเรืองทรัพย์
45 ชนะวรรษ จันทะคู่
46 ชนะศักด์ิ บุญคง
47 ชนิตนันท์ วิบูลย์ศรัณย์
48 ชมพูนุท สะหลี
49 ชยาภรณ์ ปวนปนิตา

50 ชลดา วงค์ใจ
51 ชลธาร เขียวปัน้
52 ชลลฎา อรุณรัตนากร
53 ชลลดา มหรรฆานุเคราะห์
54 ชลันดา กัณณาลักษ์
55 ชวกร พานิชชอบ
56 ชวลิต นัยวิกุล
57 ชวิศา ทาวิโรจน์
58 ชัญญา ศรีสุรภานนท์
59 ชัยวัฒน์ จอมพันธ์
60 ชินดนัย นาคศิริ
61 ชินดนัย โพธาวรรณ์
62 ชินภพ ขอบุญ
63 ชิษณุพงศ์ ชูช่วย
64 ชีวานันท์ สุนันต๊ะ
65 เชาวรินทร์ จันทร์เต็ม



66 โชติกา ภวิกาวีราทร
67 ฌญาดา กษิรวัฒน์
68 ญาณิกา สุวรรณดี
69 ญาณิศา สุอังคะ
70 ญาณิศา ออนตะไคร้
71 ญาติกา เตชปัญญาสิริ
72 ญานิศา บุญเทียม
73 ฐานัชฌา มหาวัน
74 ฐิตา สุขพรสวรรค์
75 ฐิติชญา วงศ์คําแสง
76 ฐิติยา จินา
77 ฐิติยากร แก้วสีแดง
78 ณฐปกรณ์ บุญเดช
79 ณพวัฒน์ เก่งระดมกิต
80 ณัชชา ธนะสมบัติ
81 ณัฎชยา แก้วมา
82 ณัฎฐณิชา เคล่ือนเพชร
83 ณัฏฐณิชา คําก้อน
84 ณัฐ สาธุมนัสพันธุ์
85 ณัฐ สุคนมณี
86 ณัฐกมล นิลพลอนันท์
87 ณัฐชญาพร ตันติรัตนวงศ์
88 ณัฐชยา ชมภูป่า
89 ณัฐณิชา อ้ายเตริญ
90 ณัฐดนัย ปัญญาใจ
91 ณัฐธิดา วันเวียง
92 ณัฐนนท์ ขันทะวงค์
93 ณัฐนรี สุรสังกาศ
94 ณัฐพงศ์ แก้วตาทิพย์
95 ณัฐพล เครือศรี
96 ณัฐริกา วงค์ฝ้ัน

97 ณัฐวัฒน์ เพ็งสิน
98 ณิชารัตน์  เทพวงค์
99 ดนุสิทธิ ์เยี่ยงพฤกษาวัลย์



100 ดลยา มณีขัติย์
101 ดวงหทัย พรนิคม
102 ดุจสิตา บุญมาคํา
103 ดุษฎิช์นัน ชูปาน
104 ติณณ์ วิญญา
105 ตินดิกร กันทะ
106 ทักษิณ เล็กรัตน์
107 ทับทิม จามรกิจสกุล
108 เทอดพันธุ ์อภิวงศ์
109 ธงไชย นันทะนานุศิษฎ์
110 ธนกร ชูวัฒนกูล
111 ธนกร บูรณะศิลปิน
112 ธนกฤต สุดาคํา
113 ธนชัย อรัญกานนท์
114 ธนดล กรรณิกา
115 ธนดล เกียรติวิชชุกุล
116 ธนดล เปีย้ปลูก
117 ธนพร ชื่นจิตร
118 ธนพล เล้าแสงชัยวัฒน์
119 ธนพัต กันอูบ
120 ธนภรณ์ อินทะรังษี
121 ธนวัฒน์ สายก้อน
122 ธนวิทย์ เรืองนาราบ
123 ธนาธิป หน่อเมืองคํา
124 ธนิน  วรรณวิไลรัตน์
125 ธมลวรรณ สุยะ
126 ธวัชชัย สมุทร
127 ธวัลพร จันต๊ะ
128 ธัญญชนก อ่องนก
129 ธัญญ์ฐิตา เอ่งฉ้วน
130 ธัญญาลักษณ์ เอื้อสมัคร
131 ธัญพัฒน์ มีพันธ์
132 ธัญรักษ์ อ้วนล้วน
133 ธัญลักษณ์ กาวิล



134 ธัญลักษณ์ พันธ์ธนวงศ์
135 ธันย์ชนก ศรีวงค์
136 ธารวิมล ธรรมสอน
137 ธิดาพร ธิยะคํา
138 ธิดาภรณ์ คานสกุล
139 ธิดาวดี ดวงคํา
140 ธิติมา ต๊ะสุ
141 ธีรพงษ์  ยอดออน
142 ธีรพันธุ ์แต้รุจจิรากุล
143 ธีรยุทธ ปันทนันท์     
144 น.ส อรปรียา  ขัดธิพงษ์
145 นฏษมน คมวงศ์วิวัฒน์
146 นพดล วงศ์อาณา
147 นภัทร ล้ิมวณิชย์กุล
148 นภัสวรรณ โพดกาลง
149 นภัสวรรณ ศรีกันชัย
150 นภาพร บุญโน 
151 นราธร สังข์แก้ว
152 นราวิชญ์ คุ้มเนตร
153 นฤพร จักร์มุณี
154 นัชชา จินดาแก้ว
155 นัทธ์ชนัน พิกุลเทศ
156 นันทชพร ใหลตระกูล
157 นางสาวจุฑามาศ มีเมล์
158 นาย จักรกริช กองจินดา
159 นาย อติเทพ ทพัภมาน

160 นายนัฐสรณ์ จันทร์ธิ

161 น้ําผ้ึง สังข์ทุง่
162 น้ําใส ผลสวัสดิกุล
163 นิรภาดา อินทวัฒน์
164 นุชจรี แก้วกันใจ
165 เนตรนภิส สงไพรสน
166 บัณฑิตา ฟัน่เฟือย
167 ปกรณ์ ทิพาปกรณ์ 



168 ปณาลี อุ้ยสิริพรกุล
169 ปรเมศวร์ สุภารังษี
170 ประกฤษฏิ ์ แสนธิการ
171 ปราชญ์ อนุศิลป์
172 ปรียากร แก้วเถาว์
173 ปัญญากุญ สุขโชติ
174 ปัฐยาวัศ คําฟู
175 ปัณณ์ หาญชาญชัย
176 ปัณณพร เชิงฉลาด
177 ปัณณพร อาษากิจ
178 ปิติณัฐ ใจทนง
179 ปิติภัทร วงศ์สายสุวรรณ์
180 ปิยฉัตร ถาแก้ว
181 ปิล่จารุเนตร ปาโกวงค์
182 ปุณยนุช กลับรินทร์
183 เปรมกมล สิงห์กา
184 พงศธร อาจหาญ
185 พงษ์ศักด์ิ ศิริเหลืองตระกูล
186 พชร จันทร์โชติ
187 พนัชภรณ์ วิจิตรจิรโรจน์
188 พรณภัส คําแก้ว
189 พรนับพัน นิ้มสถาพันธ์
190 พรปวีณ์ กาญจนโรจน์
191 พรพิมล กุหลาบ
192 พรรณภัทร เหมือนสังข์
193 พรรณิชา เครือเพลา
194 พรรษร ประเสริสังข์
195 พริม ฟองสมุทร
196 พรีมิล หอศิลป์
197 พลวัฒน์  ไทยสง่า
198 พลอยจันทร์ นักเสียง
199 พลอยชมพู ชมภูรัตน์
200 พลอยวารินทร์ อัครมณีเทวา
201 พลากร เขื่อนแก้ว



202 พัชราภรณ์ ศรีวงค์วรรณ์
203 พัทธ์ธีรา พุม่พวง
204 พัทธ์ธีราพร อิวาง
205 พัทรัตน์ พันธุแ์พ
206 พิชญาพร พินทศรี
207 พิมพ์ผการ์ มณีขัติย์
208 พุทธชาติ เขียวฉอ้อน
209 พุทธิชา มะโนชัย
210 เพชรรัตน์ จามเป็ง
211 เพชรา ก้านต่อดอก
212 แพรวพลอย พิมพ์แน่น
213 ฟ้าอักษร ภาระจํา
214 ภภัสสร พันธพานิช
215 ภวิศ ต๊ะวิชัย
216 ภัณฑิรา สมนา
217 ภัทรธร ศุภกิจเจริญ
218 ภัทรนันท์ แก้วนันชัย
219 ภัทราวุธ เบาใจ
220 ภัสราวดี ปัญญาดา
221 ภาคภูมิ อุดมธนรัตน์
222 ภาณุภณ ศรีอุดมวุฒิ
223 ภาวิณี บุญรอด
224 ภิญญารักษ์ เข็มภู่
225 ภูมินทร์ ก้องรัตนโกศล
226 ภูริวัฒน์    เขนย
227 ภูวเดช มีจันทร์
228 มัชฌา ศรีสุเทพ
229 มัญชุสรา ตุ้ยวงค์
230 มิ่งขวัญ จันต๊ะโมกข์
231 เมขลา หน่อคํา
232 เมธิส กันทวี
233 เมลดา ใจปัญญา
234 ยศสรัล ลาดปาละ
235 ยุกตาสินี นานาใจ



236 รณกฤต ขวัญมั่น
237 รตน รัตนรมย์
238 รมณ จูจันทร์
239 รวิษฎา ศิริพงศ์กุล
240 รังสิมาภรณ์ พุม่ทอง
241 รัชนก จุ่มคํา
242 รินรดา ธรรมโม
243 รุจิรา ภูเ่รือน
244 ฤทธิชัย จิตสุทธิ
245 ลดาวัลย์ อินต๊ะ
246 วงศ์ชัย ชูมณี
247 วงศธร  โพธิล่์าม
248 วนศักด์ิ ทําสวย
249 วนชพร อภิวรรณรัตน์
250 วรทย์ กิ้มซ้าย
251 วรพรรณ ใจมูล
252 วรรณพร จําชา
253 วรรัชด์ มานะสัมพันธ์สกุล
254 วรัชยา หล่อเลิศสุนทร
255 วราภรณ์ จันนัยนา

256 วรินญา คํากล่อม
257 วรินทร ศรีดํา
258 วริศรา ปาดา
259 วริศราภรณ์ บัวเทศ
260 วโรดม หนักป้อ
261 วษา บุญเจริญ
262 วัชรากร ทนดี
263 วัชริน สุธาวา
264 วันนิวัต ไชยกลาง
265 วารุณี เครือแก้ว
266 วาสนา เกี๋ยงแก้ว
267 วาสิตา เสถียรวงศ์นุกุ
268 วิจิตตรา สุริยะพันธ์
269 วิชญาภรณ์ ศรีเรืองพันธ์



270 วิศรุต เอกวิริยะภิชาติ
271 วีรภัทร์ อิงศรีวรกุล
272 วีรยา อิ่นแก้วปวงคํา
273 เวทิศ ใจเถิง
274 ศรัณย์ ไชยาศิรินทร์โรจน์
275 ศศิญา. ด้วงยาง
276 ศศิมา แก้ววิเชียร
277 ศศิวิมล บัวชนิด
278 ศาสวัต ภาใจธรรม
279 ศิรดา สร้อยสุวรรณ
280 ศิริรัตน์ ใหญ่ยิ่ง

281 ศิริลักษณ์ ต๊ะแสง
282 ศิริวิภา ชื่นทองมอญ
283 ศิวาพัชร์ กาวิน
284 ศุภกร ล่ิมเถาว์
285 ศุภชัย  มาวงค์
286 ศุภณัฐ พรหมอินทร์
287 ศุภวิชญ์ ทับสุวรรณ์
288 ศุภาพิชญ์ ใจเข้าชุม
289 สมิทธ์ สโรบล
290 สรกาญจน์ ก้อนบัว
291 สรวรรณ อินทพรต
292 สรศักด์ิ อินต๊ะแก้ว
293 สัชญา รัตนชูวงศ์
294 สันติพร เกียรติศิริโรจน์
295 สิรภัทร ทวิสุวรรณ
296 สิรวิชญ์ คําลา
297 สิรินพร จันต๊ะมณี
298 สิรินยา สุริยะโจง
299 สิริพิชญ์ แสงหล้า
300 สุกัญญา การะบูรณ์
301 สุกัญญา เสาร์เปา
302 สุชาดา รัตนอาจ
303 สุดารัตน์ พยัคฆ์



304 สุทธิดา เขมาวงษ์
305 สุทิวัส ธรรมโชติ
306 สุนันทา บุญคุ้ม
307 สุพรรษา ข้ามหนึ่ง
308 สุพิชชา หลวงแสง
309 สุภาษิต คําธีระ
310 สุมาวดี โพคะรัตน์ศิริ
311 สุรัตน์  ชัยวรรณ
312 สุรีภรณ์ ท้าวเชียง
313 สุวนันท์ อินกัน
314 อนัญพร ธรรมคําหมื่น
315 อนุพงษ์ จําปา
316 อนุรักษ์ ขันตี
317 อภิสิทธิ ์จินดาหลวง
318 อมรพงศ์ อิ่มหนํา
319 อรวรรณ สุวรรรวจิิตร

320 อริสรา ยอดกันตี
321 อริสา คําลือ
322 ออมสิน อึงไพเราะ
323 อัญชิสา ฆอ้งเลิศ
324 อัญญารัตน์ อธิกุลรัตน์
325 อัญศริณญา กิติบุตร
326 อาณัฐชัย อิวาซากิ
327 อารยา สาคํา
328 อารยา อาทะวัน
329 อารีณารา สิงห์โต
330 อารีรัตน์ สืบใจ
331 อิทธิพัทธ์ สามัญเขตกิจ
332 อินทัช จันกัน
333 อิสราภรณ์ ลายเขียว




