


ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล
1 Haocheng He
2 Myo Sandar Lwin
3 Tin Tun Oo
4 กชกร แก้วมณี
5 กชกร นานอน
6 กนกพร อินต๊ะแก้ว
7 กมลฉัตร ดนตรี
8 กรกนก  ทรงศรี
9 กรปณัฐ จิรธนาภิรมย์
10 กฤตภูมิ เผ่ากันทะ
11 กฤษฎา ตาค า
12 กษมาวดี  เกษมกุลทรัพย์
13 กัญสุดา ปันแกว่น
14 กันยารัตน์ ปิยะวัฒน์ กูล 
15 กานต์รวี จันอัครพงศ์
16 กิตติธัช ทันเท่ียง
17 เกียรติยา  ค้าขาย
18 ขวัญจิรา ลังกาปอนด์
19 คอลิค เหมแก้ว
20 จสิตรา ศรีบุรมย์
21 จ าลองลักษณ์ บุตรก าเนิด
22 จิโรจน์ แซ่ย่ิง
23 จิตรภาณุ เซ่ียงหลิว
24 จิตรลดา พันธ์ชะนะ
25 จินต์ศุจี ลีละสุลีธรรม
26 จิรพันธ์ุ มณีสาร
27 จิรภิญญา กันมูลทา
28 จีระศักด์ิ ใหม่นวล
29 จุฬารักษ์  บุญเกตุ
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30 เจียระไน ใจน่าน
31 ชไมพร ปัญญานวล
32 ชนนี เครือวงศ์วัง
33 ชนสิษฎ์ วชิรพงษ์พันธ์ุ
34 ชนาธิป พาทิตย์
35 ชนิกานต์ อุ่ยสันติวงศ์
36 ชรัญดา สังข์ค า
37 ชรินรัตน์ ปัญญานนท์
38 ชลธิชา  นิชวานิช
39 ชลธิชา ย่ีหล่ า
40 ชลมารค ชุมสาย ณ อยุธยา
41 ชลิต ลุงต๊ะ
42 ชัยสิทธ์ิ บุญเจริญ
43 ชุติกาญจน์ อินต๊ะเสน
44 ชุติมา นิตย์อดุลย์
45 ฐิดากาญจน์ วัฒนะอมรพงศ์
46 ฐิติพร สายเดชะ
47 ณฐพร สกลธศักด์ิสิริ
48 ณัชกฤช จารึกศิลป์
49 ณัชกานต์ ครึบกระโทก
50 ณัฎฐณิชา เวียงค า
51 ณัฐกรณ์ วรรณชัย
52 ณัฐชญา กุลทอง
53 ณัฐชานันท์ ทองจันทร์
54 ณัฐธิดา สิงห์แก้ว
55 ณัฐนรี งามประดิษฐ์
56 ณัฐพงษ์ อินต๊ะยศ
57 ณัฐพร แสนค าวินิจ
58 ณัฐพร อุทโท
59 ณีรนุช  เชยวัดเกาะ
60 ดุษฎีพร ชัยบุตร
61 เดโชพล  ค าชาวนา
62 ตรีรัตน์ เทพาค า



63 ตรีรัตน์ ศรีกระจ่าง
64 ตีเล็ก ลุงต๋า
65 ทนัญธิยา สดใส
66 ทินภัทร ศักด์ิวัชระ
67 ธเนศวร นามแสน
68 ธนกร จงอานนท์
69 ธนกร ปงยานะ
70 ธนพร เทียมเทศ
71 ธนภัทร รักษภักดี
72 ธนวรรณ คณานุรักษ์
73 ธนัช อนุวัฒนชัย
74 ธนาวุฒิ โชติมณี
75 ธมลวรรณ เด่นกองพล
76 ธริกา โพชสาลี
77 ธฤต ค าออน
78 ธัญญลักษณ์ สุระชาติ
79 ธัญรดา แก้วมณี
80 ธัญลักษณ์ หอมอ่อ
81 ธาวินี  พูนทวีรัตน์
82 ธีรญา ค าสุวิมลชัย
83 ธีรนัย นันทะปิน
84 นพพล ทองค า
85 นภสินธ์ุ ใจจาน
86 นภัสวรรณ อ่ิมเอ่ียม
87 นราวัลย์ จันทร์สิงขรณ์
88 นัฐวุฒิ น้อยกรัด
89 นัทธพงศ์ ทิพย์รัตน์
90 นันท์นภัส หงส์เจ็ด
91 นิพนธ์ โนนวังชัย
92 บวรภัค อิทธิเสรีกุล
93 บันเทิง ลาภเกิด
94 ปฐมพร
95 ปณิธาน จันทร์พุฒิพงศ์



96 ปนัดดา อินต๊ะ
97 ปภาวดี อุปนันท์
98 ประการ เมืองมานิตย์
99 ปราณปริญา  สีรักษา
100 ปริภัทร วงศ์มูล
101 ปลายฟ้า ฆังคัสโร
102 เปรมนิกา รักษ์ย่ังยืนกุล
103 เปรมสินี  อินชัยวงค์
104 พนิดา หินแก้ว
105 พรนภา เสาร์สิงห์
106 พัชรพล วังทา
107 พิชญา ย่ีนาง
108 พิทยาภรณ์  ฟูใจ
109 พิมพ์มาดา ล้อสีเมฆ
110 พิมพ์มาดา ศรีพุทธา
111 พีรกานต์ จันทกูล
112 พีระยุทธ สุขสบายเจริญ
113 เพ็ญพิชชา อินต๊ะ
114 ภัคจิรา จ๋ีวิ
115 ภัคพงศ์ เย็นใจมา
116 ภัชธีญา อินทร์แก้ว
117 ภัณฑิลา อาชาสิทธิ
118 ภัทรสุดา  สิงห์เทพ
119 ภัทรานิษฐ์ ริยะสาร
120 ภานุวัฒน์ สุขอินต๊ะ
121 ภูวดล เตชะอักษรา
122 มงคล บัวบาน
123 มานิตา อนันต์วิไล
124 มาลินี บุดดา
125 ยุพกานต์ บุญเทพ
126 รัชชา ทรัพย์ย่ิงวัฒนา
127 รัฐศาสตร์ วงเวียน
128 รัตนพันธ์ ขจรบริรักษ์



129 รัตนากร สังข์ทอง
130 ลัลน์วรัท ใจวงค์
131 ลิดารัศม์ิ  ค าภักดี
132 วรโชติ  กระแสกาญจน์
133 วรนิษฐา อุตส่าห์
134 วรสา ษมาชัยเรืองฤทธ์ิ
135 วรัญญา ศรีนิล
136 วริทธ์ิธร อุตตะมา
137 วริศรา แย้มไสว
138 วัชพล เจ็นใจ
139 วัชรพล ผดุงเกียรติสรร
140 วิไลลักษณ์ แก้ววิเศษ
141 วิไลวรรณ  แก้วมณีวรรณ
142 วิพุธ เอ้ือพิทักษ์สกุล
143 วิวรรธณี จันทรบุตร
144 วิศรุต ศรีค ามูล
145 ศตพร บุญประเสริฐ
146 ศรัณย์ วงศ์ต๊ะน้อย
147 ศศิภา วารีปาน
148 ศศิรินทร์ หมู่อ าพันธ์
149 ศศิวิมล  จันต๊ะนุ
150 ศศิวิมล กองพลพรม
151 ศสินา  มูลจา
152 ศักด์ิสิทธ์ิ ศรีรัตน์
153 ศิร ทับอินทร์
154 ศิรินภา เชียงราย
155 ศิริพิชญ์ อยู่คร้าม
156 ศิลป์ชนก โปธา
157 ศุภณัฐ ธนารักษ์
158 ศุภณัฐ มโนขันธ์ 
159 ศุภรดา โภคบุตร
160 ศุภวิชญ์ มากร
161 ศุภสุตา ลุยจันทร์



162 ศุภิสรา เนตรรุ่ง
163 สมจินตนา  วิไล
164 สรศักด์ิ  ทรายอินทร์
165 สายฝน ใจใหญ่
166 สุชานาถ บุญไชย ม่ิง
167 สุทธิดา เครือชุมภู
168 สุธินี รักกุศล
169 สุพิชญา  ไตรเชษฐกุล
170 สุภาพงษ์ ดีวงศ์ 
171 สุภาพิช  ห่วงมิตร
172 สุภาวดี  ประสงค์
173 สุวรรณี   ยืนยงกุล
174 หทัยเทพ ดาวรัตน์
175 เหมหงษ์ ศรีจันทร์ดร
176 อนุชา วุฒิยา
177 อภิชญา  อินตา
178 อภิปุริส สุวรรณพันธ์
179 อรชพร ลาผ่าน
180 อรปรียา  โหราฤทธ์ิ
181 อรรคพล  สมัครการ
182 อริสรา โกจะกัง
183 อาทิตยา  ตันพงศ์พันธ์
184 อาภาศิริ คงเงิน
185 อารยา บุตรดี
186 ไอศวรรย์ ศรีจอมทอง


