


ล ำดับ
1 Mr. He Haocheng
2 Miss MYO LWIN
3 Miss NAW NU NU WAH 
4 Miss SAW TUN TUN KYAW
5 Miss THIDAR AYE 
6 นางสาว เกตน์สิรี ทิพเนตร 
7 นางสาว เกตุนริน วงค์ชัย
8 นาย เกริกไกวัล ทองอุบล
9 นาย เกริกพล ทองมโนกูร
10 นาย เกรียงไกร มีศักด์ิ
11 นางสาว เกษราภรณ์ ศรีค า
12 นางสาว เกษราภรณ์ สัพทน
13 นางสาว เกษรินทร์ หินเงิน
14 นางสาว กชพรรณ โพธ์ิงาม
15 นาย กนกพล อุไรพันธ์
16 นางสาว กมลฉัตร ดนตรี
17 นาย กรกฤช วัฒนาชัยกูล
18 นาย กรณ์ณัฐดนัย มะโนค า
19 นาย กรวิชญ์ ทิพย์ลือ
20 นาย กรวิชญ์ ปิงวงค์
21 นาย กฤตเมธ นาคสุวรรณ
22 นาย กฤตพงศ์ มาประกอบ
23 นาย กฤษฎา ศรีข า
24 นาย กฤษดา กุลสิงห์
25 นาย กฤษดา ตะติยา
26 นาย กฤษดากร หอยแก้ว
27 นางสาว กวินทิพย์ คมข า
28 นาย กษาปณ์ มัทยา
29 นาย กษิด์ิเดช ขาวสิทธิวงษ์
30 นางสาว กัญญาณัฐ ไชยรัมย์
31 นางสาว กัญญาณัฐ บุญศรี
32 นางสาว กัญญาณัฐ ประทุมมาศ
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33 นางสาว กัญญาณัฐ ป๋าป่าสัก
34 นางสาว กัญญารัตน์ โนนไธสง
35 นางสาว กัญญาวีร์ ลาเซอร์
36 นาย กันตพัฒน์ คุณศิริวัฒน์ธาดา
37 นางสาว กัลยรัตน์ พุทธัง
38 นาย กานต์ดนัย สุคณากุล
39 นาย กิตติพงศ์ เมธีกนก
40 นาย กิตติภูมิ สนิท
41 นางสาว กิตติยา โปร่งสุยา
42 นาย กิตติศักด์ิ เฟ่ืองปรางค์
43 นาย กิตติศักด์ิ ล าน้อย
44 นางสาว เขมจิรา ริยะ
45 นาย เขมณัฏฐ์ จีรัตน์
46 นางสาว เขมิกา บุบผา
47 นางสาว ขัติยาภรณ์ ถุงแก้ว
48 นาย คเณศวร วารี
49 นาย คมกฤษ จิตนุ่ม
50 นาย คมสรร สายเทพ
51 นาย คุณภาช เอ่ียมระหงษ์
52 นาย คุณากร ตนาวรรณ
53 นาย คุณานนต์ กีเตอร์
54 นาย จักรริน สมบัติ
55 นาย เจษฎา ทาปัญญา
56 นาย เจษฎาวุฒิ พุทธิ
57 นาย เจียเฉียง เฉิน
58 นาย จิโรจน์ แซ่ย่ิง
59 นาย จิณณวัตร เหล่าจันทร์
60 นางสาว จิดาภา เสารอง
61 นางสาว จิดาภา ผุดเหล็ก
62 นาย จิรกิตต์ิ ค าสนิท
63 นาย จิรกิตต์ิ ปันโน
64 นางสาว จิรชยา ใจโชติ
65 นาย จิรพงศ์ แน่นอุดร
66 นางสาว จิรัชญา จันทร์ตา
67 นาย จีรวัฒน์ ทวีวัฒนะประยูร
68 นางสาว จุฑาธิบด์ิ ดีเลิศ
69 นางสาว จุฑามาศ เล็กสน



70 นาย ฉันทพล ตัน
71 นาย ชญาณัฏฐ์ จ าเรียง
72 นาย ชณชล ใบผ่อง
73 นางสาว ชณัญญา ชัยรัตนศิลป์ 
74 นางสาว ชณัฏนันท์ ศิริชู
75 นาย ชนแดน ศรีพาน
76 นางสาว ชนัญชิดา ไชยรังษี
77 นาย ชนาธิป ฟักรักษา
78 นางสาว ชนิสรา วรรณแดง
79 นาย ชลเทพ วรรธนะมณีกุล
80 นางสาว ชลกานต์ วงศ์ริน
81 นาย ชลากร ทิฐธรรมงามดี
82 นาย ชวนากร เอ่ียมตะกูล
83 นางสาว ช่อผกา ไชยมงคล
84 นาย ชัชโชติ กาบิล
85 นาย ชัชกฤต ภีระค า
86 นาย ชัชวาล เอ้ือเฟ้ือพันธ์ุ
87 นางสาว ชัญญา พิณจ ารัส
88 นางสาว ชัญญา ฤทธ์ิจันดี
89 นางสาว ชัญญานุช จักธร
90 นาย ชัยธวัช ธาราใสเย็น
91 นาย ชัยฤทธ์ิ สุวรรณชุมภู
92 นาย ชัยวัฒน์ ชมภู
93 นาย ชัยวัฒน์ อภิบาลศรี
94 นาย ชาติตระการ ชูศิริ
95 นาย ชานน เจนสวัสด์ิวงศ์
96 นาย ชารีฟ อูย่ี
97 นาย ชินดนัย ริกากรณ์
98 นางสาว ชุติกาญจน์ นพบุรี
99 นางสาว ชุติมณฑน์ ไชยนันท์
100 นางสาว ชุติมา ผสมทอง
101 นาย ชูศักด์ิ จันธิมา
102 นาย เชษฐา จ าปา
103 นาย โชคชัย มังตา
104 นางสาว โชติมา เมืองลอย
105 นางสาว ญาณภัทร สุวรรณนิเวศน์
106 นางสาว ญาณิน แสนค า



107 นางสาว ญาณิศา สายไหม
108 นาย ฐานทัพ กุลกิจ
109 นางสาว ฐานัดดา ไกรเอียง
110 นาย ฐานันดร มหาวิเศษศิลป์
111 นาย ฐิติพงศ์ จันทวี
112 นางสาว ฐิติยากร แก้วสีแดง
113 นางสาว ฑิตยา ต้ังตรัยรัตนกุล
114 นาย ณกรณ์พงศ์ ใจนันต๊ะ
115 นางสาว ณหฤทัย ไพศาล
116 นาย ณัฎฐนนท์ แก้ววงค์
117 นางสาว ณัฏฐ์สินี ไวโรจนกิจ
118 นาย ณัฐกมล จงกิตติมหา
119 นางสาว ณัฐกานต์  ดีสุยา
120 นาย ณัฐชนน ดวงสุภา
121 นาย ณัฐชนน ศรีสงวน
122 นางสาว ณัฐณิชา รอดทุกข์
123 นาย ณัฐดนัย เศษรัตนา
124 นาย ณัฐดนัย ค าหลวง
125 นาย ณัฐดนัย ศิริแก้ว
126 นางสาว ณัฐธิดา แก้วแว่น
127 นาย ณัฐนันท์ แหนค า
128 นาย ณัฐพงศ์ เหรียญศิริ
129 นาย ณัฐพงศ์ รินบุตร
130 นาย ณัฐพงษ์ แสงอินทร์
131 นาย ณัฐพล ไชยชโย
132 นาย ณัฐพล กล่ันแย้ม
133 นาย ณัฐพล ต้นโสด
134 นาย ณัฐภัทร สิงห์คราม
135 นางสาว ณัฐวดี เล็กข า
136 นางสาว ณัฐวรรณ ยศวงศ์
137 นางสาว ณัฐวรรณ รุกขชาติ
138 นางสาว ณัฐวรา อนันกุล
139 นาย ณัฐวัชร์ ซาวปิง
140 นาย ณัฐวัฒน์ กล่าวปิยะภมรกุล
141 นางสาว ณัฐวิภา สมพงษ์
142 นาย ณัฐวุฒิ ต้ึงเจริญ
143 นาย ณัฐวุฒิ บุญเรือง



144 นาย ณัฐวุฒิ สถิตย์พนาไพร
145 นางสาว ณัทฐิกานต์ อุ่นดา
146 นางสาว ณิชกานต์ ไชยแป้น
147 นางสาว ณิชกุล  อระภา
148 นางสาว ณิรมล  เจริญผล
149 นางสาว ดนยพร กิจการยืนยง
150 นาย ดวงดนัย ศรีวิชยางกูร
151 นาย ด่ังชนกหวัง รัตนา
152 นางสาว ดารารัตน์ แซ่หาง
153 นาย เดชา การะทอง
154 นาย เดชาวัต แน่นอุดร
155 นาย ต้ังใจ สายเจริญ
156 นาย ติณห์ สายชล
157 นาย ต๋ีเล็ก ลุงต๋า
158 นาย เตชธร การุณวงศ์
159 นาย ถิรวัฒน์ จันทิมา
160 นาย ถิรวุฒิ ขนเขียว
161 นางสาว ทนัญธิยา สดใส
162 นาย ทรงพล ร่ืนเริงใจ
163 นาย ทวีรัฐ ศิริวรรณเมธี
164 นาย ทักษ์ดนัย ศรีสุวรรณ
165 นาย เทพประทาน แสนคง
166 นาย ธนกร ชัยนิลพันธ์ุ
167 นาย ธนกฤต เกษาอาจ
168 นาย ธนกฤต ดุสิตากร
169 นาย ธนดล นันติสิงห์
170 นาย ธนดล ล้อบุณยารักษ์
171 นาย ธนบดี ค าสน
172 นาย ธนพัต กันธิยา
173 นางสาว ธนภรณ์ คุณศรี
174 นาย ธนภัทร พรรณราช
175 นาย ธนภัทร สองสีโย
176 นาย ธนรักษ์ ญาสมุทร
177 นาย ธนวัฒน์ ค าพยอม
178 นาย ธนวัติ ปะถะมา
179 นาย ธนวัน แดงเมือง
180 นาย ธนวิชญ์ สมศรีวัฒนา



181 นาย ธนสร ดอนน้อย
182 นาย ธนัช อนุวัฒนชัย
183 นางสาว ธนัชชญาภรณ์ ณรงค์กูล
184 นางสาว ธนัชพร นิรันดรพฤกษ์
185 นางสาว ธนัตภ์นันส์ อรรถวิทย์
186 นาย ธนากร ดกพฤกษ์
187 นาย ธนานพ ฟ้าก่ิง
188 นาย ธนาวุฒิ โชติมณี
189 นาย ธนาวุฒิ สมควรกิจด ารง
190 นาย ธรธร อินทรส
191 นาย ธฤต ปานปุ่มทอง
192 นาย ธวัชชัย ยาวินัง
193 นาย ธัชพล พิชัย
194 นางสาว ธัญชนิต ศีติสาร
195 นาย ธัญชัย วุฒิ
196 นางสาว ธัญญาพร คงสวัสด์ิ
197 นางสาว ธัญพิชชา เอ่ียมประดิษฐ
198 นาย ธานินทร์ เสนะสุทธิพันธ์ุ
199 นางสาว ธาริณี โคตรศรีพรม
200 นางสาว ธิดารัตน์ พงษ์สานต์คีรี
201 นาย ธีธัช สมานทรัพย์เลิศ
202 นาย ธีธัช สุริยะวงค์
203 นาย ธีรภัทร์ วังโย
204 นาย นที วงค์ไชย
205 นาย นนทนันท์ พลภัทรพิจารณ์
206 นาย นภิส อ่ินค า
207 นางสาว นริศรา น้อยสะปุ๋ง
208 นาย นฤเทพ ฟังเร็ว
209 นาย นฤเบศ ทาทอง
210 นาย นฤเบศร์ ด่ืมพุทรา
211 นางสาว นันตยากรณ์ วัชรประภาพงศ์
212 นาย เนติพงษ์ พรหมโคตร
213 นาย นาวิน ช่วยหนู
214 นางสาว น้ าผ้ึง ปัญญา
215 นางสาว นิชากร ปามูล
216 นาย นิพิฐพนธ์ คันธรส
217 นาย นิรวิทธ์ จ้ีอินทร์



218 นางสาว นีรชา กาบบัว
219 นางสาว นุดา ลุงกอ
220 นางสาว บุษกร แก้วประภา
221 นางสาว บุษบา แสนเทพ
222 นางสาว บุสริน สุรพงษ์
223 นางสาว เบญจมาพร ยุคุณธร
224 นางสาว เบญจมาศ มาสุข
225 นาย ปกป้อง ชัยสยาม
226 นาย ปกรณ์ ศรีระทัต
227 นางสาว ปฏิญญา คุ่ยต่วน
228 นาย ปฏิพล พรหมทัศน์
229 นาย ปฏิภาณ เสมอภาพ
230 นาย ปฐมพร แก้วบุญเสริฐ
231 นาย ปฐวีย์ เปอร์เขียว
232 นาย ปณิธาน จันทร์พุฒิพงศ์
233 นางสาว ปทิตตา จันต๊ะนาเขต
234 นางสาว ปนัดดา แปงล้วน
235 นาย ปภังกร สิทธิสม
236 นางสาว ประภัสสร อุดกันทา
237 นางสาว ประภา ศรีรัตนประพันธ์
238 นางสาว ประภาพัฒน์ อุตะเดช 
239 นาย ประยุทธ จงประเสริฐ
240 นาย ประวิตร แซ่ม้า
241 นาย ปราชญ์ภูมิ ไชยวังษา
242 นาย ปรินทร์พงศ์ คุณาโชติ
243 นาย ปวเรศ หล่ิมสุริยะ
244 นาย ปวริศร์ ชักชวน
245 นางสาว ปวีณ์ธิดา หล่อดี
246 นาย ปัญญาวุฒิ ออประยูร
247 นาย ปัณฐ์ธนิต ใจทน
248 นางสาว ปาริฉัตร จินดา
249 นางสาว ปิยดา ค าจันทรา
250 นางสาว ปิยนุช  สิงห์อุทัย
251 นาย ปิยะพงษ์ อบเชย
252 นาย พงศธร งบของ
253 นาย พงศธร น้อยนาช
254 นาย พงศ์พิสุทธ์ิ แก้วกันทา



255 นาย พงศ์ภรณ์ จองค า
256 นาย พงศ์ภัค ลังกาพินธ์ุ
257 นาย พงษ์เทพ แดงธิยะ
258 นาย พงษ์ศกรณ์ เทือกเถาสาร
259 นาย พงษ์ศักด์ิ ไทยใหญ่
260 นาย พชร มโนนันท์
261 นาย พชร ยุนะ
262 นาย พรเทพ โพธ์ิอาศัย
263 นาย พรเทพ อินทรวงษ์
264 นางสาว พรกมล ชัยยา
265 นางสาว พรธิดา ทองค า
266 นางสาว พรปวีณ์ หงษ์ลอยลม
267 นางสาว พรพรรณ ภูผา
268 นางสาว พรรณปพร ม่วงแป้น
269 นางสาว พรรณี เบ้ียเมียะ
270 นางสาว พรสวรรค์ ทรงสวัสด์ิวงศ์
271 นางสาว พรสวรรค์ อุ่นญาติ
272 นาย พรหมพิริยะ ถ้อยค า
273 นาย พศวัต ชูเกษร
274 นาย พสธร ณรงค์ศักด์ิ
275 นาย พัชรพล บัวมงคล
276 นางสาว พัชราภา ตาทอง
277 นางสาว พัชรียา ก าทรัพย์
278 นาย พัฒนะพงศ์ ขาวอ่ิน
279 นาย พัฒนันท์ สังขรัตน์
280 นางสาว พัทธ์จิรา โพธิสัตย์
281 นางสาว พัทธนันท์ ถ่ินทิพย์
282 นาย พัสกร ประกอบของ
283 นางสาว พิชญ์สินี ธนเบญญาภรณ์
284 นาย พิทวัส ปัญญาเทพ
285 นาย พิทักษ์พงศ์ เส้าเสนา
286 นาย พิทักษ์ภูมิ แย้มสวน
287 นาย พิพัฒน์ เถิงค า
288 นางสาว พิมพ์ลภัส แก้วเนิน
289 นางสาว พิมพิสา สุขแสน
290 นางสาว พิมลพรรณ ปันกุง
291 นาย พิรชัช คชนิล



292 นางสาว พิวดา ชาติปิระ
293 นาย พีรณัฐ ยุวศิริกุลชัย
294 นาย พีรพัฒน์ เข่ือนค า
295 นาย พีรพัฒน์ สิงห์สนธิเดช
296 นาย พีรภัทร ค าอ้ายด้วง
297 นาย พีระพัฒน์ ธนากิตติวรา
298 นาย ไพศอล อาลี
299 นาย ไพศาล ปักษี
300 นางสาว ฟ้ารุ่ง งานสัมพันธฤทธ์ิ
301 นางสาว ภัชรีย์ ศรีนวล
302 นางสาว ภัทธีมา วิมูลชาติ
303 นาย ภัทรดนัย ดีมุงคุณวัตร
304 นาย ภัทรพงษ์ ดีสุดหล้า
305 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ราชา
306 นางสาว ภัทราพร สมฤทธ์ิ
307 นาย ภาณุพงศ์ เตมีศักด์ิ
308 นาย ภาณุวัฒน์ สิทธิกูล
309 นาย ภาณุวิชญ์ ผอสูงเนิน
310 นาย ภานุพงษ์ เก๋ียงค า
311 นาย ภานุวัฒน์ พลแหลม
312 นางสาว ภาพิมล ฤทธิกรรณ์
313 นาย ภาสิคุณ โชคมหาพร
314 นางสาว ภาสินี ลาฟต้า
315 นางสาว ภิชญาดา ปัญญาเครือ
316 นาย ภูชนะ ชาวดง
317 นาย ภูชิต ไชยวรรณ์
318 นาย ภูบดี ศรีจันทร์ดร
319 นาย ภูมิไท แก้วค าเครือ
320 นาย ภูมินันท์ ขันเป้ีย
321 นาย ภูริณัฐ อุตมะโชค
322 นาย ภูริศักด์ิ บุญยะวณิชกุล
323 นาย ภูวดล เผือกวัฒนะ
324 นาย มงคล บัวบาน
325 นางสาว มนชนา รัตนอรุณ
326 นางสาว มานิตา อนันต์วิไล
327 นางสาว มาริดา มะลิวัลย์
328 นางสาว มาริสา บัวสาย



329 นางสาว มีนนรี วัชรเสถียร
330 นาย เมธัส พานิชประภา
331 นาย เมธานนท์ โอษะคลัง
332 นาย เมธาวิกร สืบก่ า
333 นาย เมธาสิทธ์ิ แก้วมณี
334 นางสาว ยอดแก้ว ทรงชัยอิตรานนท์
335 นาย ยอดย่ิง มงคลสูตร
336 นาย รพินทร์ อัจฉริยาภรณ์
337 นางสาว รมย์รวินท์ ก าแพงทิพย์
338 นาย รวิชญ์ แจ่มจ ารัส
339 นางสาว รวิษฎา ศิริพงศ์กุล
340 นางสาว รวีนิภา นะถา
341 นาย รัฐกานต์ อุ่นบ่อแฮ้ว
342 นาย รัตนพันธ์ ขจรบริรักษ์
343 นางสาว รุ่งรวี อินต๊ะวงค์
344 นางสาว รุ่งอรุณ ค าสร้อย
345 นางสาว รุจิรา ภูครองทุ่ง
346 นาย โรจนัสต์ แสงศรีจันทร์
347 นางสาว ฤทัยทิพย์ จันทรเถร
348 นาย วงศธร โพธ์ิล่าม
349 นาย วงศธร ศรีวิจิตร
350 นางสาว วรพิชชา  เจริญวัย
351 นางสาว วชิราภรณ์ ทองจิตร
352 นางสาว วชิรารักษ์ วัฒนศิริ
353 นางสาว วดีพัส เลิศวัฒนวณิชย์
354 นาย วทันยา ใจช่ืนดี
355 นางสาว วนัสนันท์ เจริญพงศ์
356 นางสาว วนิดา หว่อแมะ
357 นาย วรกันต์ อะทะ
358 นาย วรกานต์ ตานะเศรษฐ
359 นางสาว วรชน์นาถ์ หาญกา
360 นางสาว วรรณดี ใส่ซ้อ
361 นางสาว วรรณิศา แสนทวีสุข
362 นาย วรากร จันงาม
363 นางสาว วริศนา ไทรชมภู
364 นาย วัชรพล ต๊ะวัน
365 นาย วัชรพล ผดุงเกียรติสรร



366 นาย วัชริศ วัชรสฤษด์ิ
367 นาย วันปิยะ ทรัพย์เจริญผล
368 นางสาว วันฤดี เพ็ชรสลับแก้ว
369 นาย วายุวัฒน์ กล่ าสมบูรณ์
370 นางสาว วาสนา นิตย์ลาภ
371 นางสาว วิกานดา ต๊ะเอ้ย
372 นาย วิชญ์พล ลูกอินทร์
373 นาย วิชยุตม์ อินชุม
374 นางสาว วิภา ป่ากุญชร
375 นางสาว วิภาดา พระรับรักษา
376 นาย วิรัท บุญคงวรโชติ
377 นาย วีรภัทร พรมเสน
378 นาย วีระชัย ล าดวน
379 นางสาว ศรัญญา เอ่ียมศรี
380 นาย ศรัณย์ หอมรส
381 นางสาว ศรันย์พรร เอ่ียมอ่อน
382 นาย ศราวุฒิ ซาวบุญตัน
383 นาย ศราวุธ เวียงนนท์
384 นางสาว ศรีนวล สุนิติภานนท์
385 นางสาว ศศิ นาถ้ าพลอย
386 นางสาว ศศิธร ส่องแสง
387 นางสาว ศศินันท์ พิรุณ
388 นางสาว ศศินิภา ชนะภัย
389 นาย ศักรินทร์ เด่นโยธา
390 นาย ศาตพร ไชยวุฒิ
391 นาย ศิร ทับอินทร์
392 นางสาว ศิรประภา ด าแดงดี
393 นาย ศิรวิทย์ ทิพย์เนตร
394 นาย ศิรสิทธ์ิ ศิริพันธ์ุ
395 นางสาว ศิริกัญญา ปาต๊ะ
396 นางสาว ศิริพัฒนา แก้วบุญเรือง
397 นางสาว ศิริมาศ ชัยสัจจานนท์
398 นางสาว ศิริวรรณ ส่วนบุญ 
399 นางสาว ศิริวิภา แก้วงาม 
400 นาย ศิวกร ไชยวุฒิ
401 นางสาว ศุทธินี ปัญญาแจ้
402 นาย ศุภกิจ แก้วพา



403 นาย ศุภณัฐ ธนารักษ์
404 นาย ศุภณัฐ มโนขันธ์
405 นาย ศุภณัฐ มโนขันธ์
406 นาย ศุภฤกษ์ ชัยยา
407 นาย ศุภฤกษ์ ประมวลการ
408 นาย ศุภวิชญ์ แตงทองค า
409 นาย ศุภวิชญ์ สินธุรัตน์
410 นาย ศุภวุฒิ ทองรุ่ง
411 นางสาว ศุภาพิชญ์ ผ่องแผ้ว
412 นางสาว สกุลทิพย์ จิตต์สุพร
413 นาย สมกร นามวงษา
414 นาย สมชาย จิระปัน
415 นาย สมรักษ์ พ่ึงกลัด
416 นางสาว สลามณี ด าดี
417 นางสาว สลิลทิพย์ ดีบู่
418 นาย สหภาพ สันตินุรักษ์
419 นาย สหัสวรรษ บุญสงค์
420 นาย สหัสวรรษ วิโรจน์เพชร
421 นาย สิทธิพัฒน์ ภู่สีทอง
422 นาย สิปปภาส ทับคล้าย
423 นาย สุกฤษฎ์ิ รูปสูง
424 นางสาว สุจิตรา เทานางาม
425 นางสาว สุชาดา เทวัญรัมย์
426 นางสาว สุภัทรา ดวงเนตร
427 นางสาว สุมัยร่ี บูรณศิล
428 นาย สุรเกียรติ สมบูรณ์
429 นาย สุรดิษ คุณาเทพ
430 นาย สุรพัศ สุวรรณ์
431 นางสาว สุริพรรณ ดอนชาดา
432 นางสาว สุริยฏา อรินทร
433 นางสาว สุรีพร  พุทโสม
434 นางสาว สุฤมล ผัดแก้ว
435 นาย สุวัชชัย แซ่หวัง
436 นางสาว สุวิชาดา สุขประดิษฐ์
437 นางสาว เสาวนีย์ นุแดง
438 นางสาว เสาวลักษณ์ เขียวหวาน
439 นางสาว หทัยรัตน์ ไชยขันธ์



440 นางสาว อทิตยา แก้วบุญมา
441 นาย อนพัทย์ ดอกพุฒ
442 นาย อนุชา พ่ึงพวก
443 นาย อนุชา วุฒิยา
444 นาย อนุพงษ์ แยงพงษ์
445 นาย อนุรักษ์ ใจมา
446 นาย อนุสรณ์ คชประภา
447 นางสาว อภิชญา ใจมาแก้ว
448 นาย อภิชาติ เลิศวิราม
449 นางสาว อภิพร ชลศิริ
450 นาย อภิวิชญ์ พิศมัย
451 นาย อภิศักด์ิ กุมใจ
452 นาย อภิสิทธ์ิ นันไชย
453 นางสาว อรนุช แซ่ย้า
454 นาย อรรถพล เพ็ญธิสาร
455 นางสาว อรัญญา สาแก้ว
456 นางสาว อริยา โพธ์ินิล
457 นางสาว อริศรา ภูวงศ์
458 นางสาว อรุณี น าโชคชัยเจริญกุล
459 นาย อัครินทร์ โกสีลา
460 นางสาว อัฐภิญญา อินต๊ะวงค์
461 นาย อัษฎาวิชญ์ ณ วรรณต๊ิบ
462 นางสาว อารยา เชิญนิยม
463 นางสาว อารยา พูลเกษร
464 นาย อิทธิพล เสนะ
465 นางสาว อินธิรา ศรีสุวรรณ์
466 นางสาว อิษยา เหว่าหวา
467 นาย เอลีชา กันยามา


