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ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1
กมลภัทร แก่นเพิ่ม
2
กรวรรณ ธิศรีใจ
3
กฤตชญา สุทธ์ธนกุล
4
กฤษฏิ์ เอกบุตร
5
กฤษดา เสมอ
6
กัญญาณัฐ อินต๊ะสาร
7
กิตต์พิพัฒน์ ป๎้นประเสริฐ
8
เก่งกาจ บุญมี
9
เกตน์สิรี เอี่ยมมา
10 เกริกพล ทองมโนกูร
11 เกริกฤทธิ์ ณะเมืองกลาย
12 เกียรติศักดิ์ คําป๊ก
13 เกียรติสกุล มูลดง
14 คเชนทร์พล กาบจันทร์
15 จณิสตา เววน
16 จักรกฤษณ์
17 จักรกฤษณ์ อินต๊ะจักร์
18 จักริน อินต๊ะวงค์
19 จักรินทร์ ตั้งก่อเกียรติกุล
20 จันทภา คําเป็ง
21 จิรัชญา ก้อนคําปา
22 จิรัฐิติ สาลาสุตา
23 จิราภรณ์ จรลี
24 จีระศักดิ์ ใหม่นวล
25 จุฑาทิพย์ ปะปานา
26 จุฑามาศ คําตะพันธ์
27 เจริญขวัญ. จงดีหาญชัย
28 เจษฎา อาวุธ
29 ฉัตรภิรมย์ ภิรมย์แก้ว
30 ฉัตริน ป๎นเมา
31 ชวลั วทิ ย์ วชั รจีนาพันธ์
32 ชญาณิศา อมรถกลสุเวช
33 ชญานนท์ บุปผาเจริญสุข
34 ชนะศักดิ์ บุญคง
35 ชนัญชิดา ศิริเจริญ

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

ชนามาศ หรรษา
ชนิภรณ์ มณีกาศ
ชลธาร อูปอินทร์
ชัชชล ปวนสุรินทร์
ชัชญา ดูงาม
ชิติพัทธ์ ใฝ่ใจ
ชิษณุพงศ์ ภาณุภาส
ชีวาวิชญ์ ชนะสิทธิย์ ศกุล
เชียร ปู่ยุง
โซฟียะห์ กาปิง
เฌอเอม จอมดวง
ฐิติพงศ์ แสนแปง
ฑบิณ วังข
ณภัทร์ แก้วขาว
ณวพล จงภักดี
ณัชปภา ธาดาจันทน์
ณัฐกาญจน์ ศรีประเสริฐ
ณัฐกานต์ สิงสาร
ณัฐกุล บุญเรือง
ณัฐชนน ราชคม
ณัฐชนน ศรีกมล
ณัฐดนัย ทองอนันต์
ณัฐนรี ยีร่ งค์
ณัฐพงษ์ จันทร์ต๊ะ
ณัฐวุฒิ คําใจ
ณัฐสิทธิ์ เทพมณี
ณัฐสิทธิ์ สุรัช
ณัฐสุดา ศรีวชิ ัย
เดโชพล คําชาวนา
ตี๋เล็ก ลุงต๋า
ทวีรัฐ ศิริวรรณเมธี
ทักษ์ดนัย ไชยยา
ธนกร จูม่ ดี
ธนกร ยอดคํา
ธนพล ใจแปง
ธนภรณ์ คุณศรี
ธนภรณ์ เอี่ยมสะอาด

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

ธนภูมิ ธานีรัตน์
ธนัชพร ศรทรง
ธนากร มีกิจ
ธนาพร สุภาษี
ธรรมนูญ ปิงเมือง
ธรรมนูญ. ปิงเมือง
ธรรศณภรรท นันตาวงค์
ธัญชนก อินอร
ธัญณุภทั ร สันกว๊าน
ธีร์ธวัช คําวังพฤกษ์
ธีรพล แสงทอง
ธีราภรณ์ ทารัตน์
ธุต ทะนะวงค์
นนทวัฒน์ ภู่ตระกูล
นภัสสร วรรณวาส
นราทร วิชัยศรี
นราทิพย์ จันทร์แก้ว
นราธร สังข์แก้ว
นริศรา กุณณะ
นวพล อารักษ์วรกุล
นวภูมิ สิงหสุรศักดิ์
นันทกร เขือ่ นสอน
นิติภมู ิ มูลไชย
นิพิฐ ศรีคําลือ
เนติพงษ์ คุณยศยิง่
บวรกร ถาอูม
บัญญพนต์ รามศิริ
บุญพิทักษ์ พงษ์ป๎นแก้ว
บุญรวี ระหงษ์
บุญฤทธิ์ ผารุธรรม
ปกรณ์ สมนึก
ปฏิภาณ จินาการณ์
ปณวัฒน์ ผันผาย
ปรัชญ์ อินทร์ศรีทอง
ปวีณา วางที
ป๎ณฐ์ธนิต ใจทน
ปิยพงศ์ บรรลือ

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

ปิยมน ปกปิงเมือง
ปิยะพงษ์ บัวเเดง
ปิยะวิทย์ ขัติรัตน์
ปุณณัตถ์ ช่างสลัก
พรทิพา ยุติธรรม
พรพิเศษ กองสิน
พรสุดา ทิศวงค์
พัชรพงศ์ เเสบงบาล
พัชรพล สุขมี
พิทวัส โยธา
พิมพ์ชนก ภูมิภถู าวร
พิสิทธิ์ คําเลิศ
พีรพัฒน์ สิงห์สนธิเดช
พุฒินาท จันตระ
ภัทรกร อินทร์ปรา
ภัทรกร มณีศิลาวงศ์
ภากร ทิพสอน
ภาณุพงศ์ คําล้น
ภาณุวฒ
ั น์ เป็งโท
ภาณุวชิ ญ์ ศรีมา
ภูมิไท แก้วคําเครือ
ภูวมินทร์ อินดี
มณีจันทร์ บุญมา
มนตรี ดีพิน
มนัสพล อุทุมภา
มาลินี บุดดา
มีนาวัลย์ ทิพย์ป๎ญญา
เมธาวิกร สืบก่ํา
ยศวดี ห้อยมาลา
ยุพารัตน์ ป๎ญโญใหญ่
รติ คําจันทร์
รมิตา ไชยมงคล
รัตนภรณ์ กรพิน์ภาณุสกุล
รุสันนต์ อารง
ลลิตา นิธภิ ทั รอาภรณ์
วชิรวิชญ์ สุขเปียง
วทัญํู บุญเรือง

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

วรกิจ ไชยงาม
วรพงษ์ นาคเมือง
วริทธิธ์ ร อุตตะมา
วัชรพล ผดุงเกียรติสรร
วันทนา ไม้จําปา
วันปิยะ ทรัพย์เจริญผล
วัสนันท์ ปรีชานุกูล
วาทการ โปธาดี
วารุณี กันทะพนม
วาสิฎฐี ศรีมหาพรม
วิฒิพงศ์ สุทธิพัฒนางกูร
วิภสั รา วุฒิศรี
วิวรรธน์ รัศมี
วุทธิพัฒน์ พงษธา
ศรัญญา อินชู
ศักดิ์สิทธิ์ ศรีรัตน์
ศาสตรา ปุระเสาร์
ศิร ทับอินทร์
ศิริกานดา แสงทอง
ศิริวรรณ แซ่เหอะ
ศุภณัฐ นันตะกูล
ศุภฤกษ์ แก้วกูลา
ศุภวิชญ์ บัญญัติโลก
ศุภวุฒิ ทองรุ่ง
เศกสรรค์ หล้ามูล
สมพล กลัดน้อย
สันติภาพ ทองหยาด
สิตาภา ขาวปอน
สิทธินนท์ เรือนอินทร์
สิปปกร กิง่ ภูเขา
สุชานันท์ ผูกพันธ์
สุพรรณ ขวัญแก้ว
สุพศิน สิรินักษัตร
สุพัตรา พูลสุข
สุภกฤษฏิ์ ชาพรม
สุภทั ร ดีแก้ว
สุเมธ ชุ่มวจิ ารณ์

184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

สุวรรณี อวดเขต
สุวทิ ย์ จารุธรรมรักษ์
สุวรี ยา ใจกลม
เหนือภูมิ สาทะ
อชิตพล อภิวรรณศรี
อธิคม ชมภูน้อย
อนัญพร แหวนวงษ์
อนัส มะดาอิง
อนุชา วุฒิยา
อนุชา หอมน้อย
อนุภาพ ข้องเกีย่ วพันธุ์
อนุรักษ์ สารขาว
อภิชญา จากโคกสูง
อภิวฒ
ั น์ ปานเกิด
อภิสรา โกมลเศรษฐ์
อภิสิทธิ์ นันทวิชัย
อังกฤษ ทิพย์มุณี
อัจฉริยะ กูลเรือน
อัจฉศักดิ์ สุทธิรักษ์
อัฮลัม หะยียูโซะ
อาทิตย์ ทิพย์มาลา
อาภาพร บัวดี
อุดมทรัพย์ สุวรรณคุณ
เอกชัย สาใจ
เอกชาติ รัตนประชา
เอกภาพ อาชาสุขสันต์
แอน จิง่ หลู่

