
ล ำดับที่ ชื่อ เพศ
1 อมรเทพ   อินทร์เอียม ชำย
2 ภำคภมูิ   พรหมเกษร ชำย
3 จริภทัร   เธียรญำนี ชำย
4 ทวีพร   อินทร์เอียม หญงิ
5 ดำรำพงษ์   เพลำะกระโทก ชำย
6 วรพล   วรรณะรูป ชำย
7 ณัฏฐพล   แจม่สุวรรณ ชำย
8 ตะวัน   ศรีโปดก ชำย
9 มนัส   ไก่ฟ้ำ ชำย
10 ณัฐธีรำ   ศิริรัตน์ หญงิ
11 ปิยนุช   สิวศิริวงษ์เจริญ หญงิ
12 พลอยไพลิน   คชะเกษตริน หญงิ
13 วิภำดำ   มูสิกพันธุ์ หญงิ
14 เพ็ชร   ชูตระกูล ชำย
15 ณรงค์ศักดิ์    ฉัตรรัศมี ชำย
16 ศักดิ์รพี   มีมำก ชำย
17 ญำณวรุตม์   เนตรทิพย์ ชำย
18 อลิศำ   หงษ์ไทย หญงิ
19 ศรีสุดำ   กระชูรัมย์ หญงิ
20 ชำญยทุธ   แต้ไชยวิวัฒน์ ชำย
21 มีชัย   ต้นสวรรค์ ชำย
22 ธนพล   ทวีแสง ชำย
23 ธันวำรัตน์    ค ำจริง ชำย
24 อำทิตย ์ กล้ำหำญ ชำย
25 บัญจภทัร  ศรีอภริักษำ ชำย
26 สำธิต  จริะถำวรฤกษ์ ชำย

ประเภท ระยะทำง 21 ก.ม.



27 เสน่ห์  เชิงดอย ชำย
28 รวิน  พูลเกตุ ชำย
29 รังสรรค์  โพธิประเสริฐ ชำย
30 วีรุฒำ  โอชำ หญงิ
31 นักรบ  ฤกษ์หริ่ง ชำย
32 ศำศวัต  ลิ้มเจริญ ชำย
33 ดนุสรณ์  ตันติธนศิลป์ ชำย
34 บัญชำ  ธนปิยะวณิชย์ ชำย
35 เกียรติศักดิ์   หงษ์อินทร์ ชำย
36 กมลพัชร   ดูดี หญงิ
37 วัชระ   ส ำรวมจติร ชำย
38 นฤมล   ศรีทองมำ หญงิ
39 นนทพงษ์   ภำณุดุลกิตติ ชำย
40 เอนก   รสหอม ชำย
41 พสิษฐ์   จริัฐิติวนิชย์ ชำย
42 สมพร   ธรรมสนธิเจริญ ชำย
43 ปริญญำ   เสตะจติต์ ชำย
44 จติรลดำ   อหิงสโก หญงิ
45 สุนทรียกำญจน์   วิชยศักษ์ ชำย
46 ธนวัฒน์   คันธทรัพย์ ชำย
47 เอกชัย   จติร์แสวง ชำย
48 ณัฐพร   ศิระพลำนนท์ ชำย
49 ปกรณ์ภทัร   ศิระพลำนนท์ ชำย
50 อริสำ   ไทยเจอื หญงิ
51 ณัฐ   หงษ์ทรัพยภ์ญิโญ ชำย
52 นำฝน   ลีลับสวัสณ์ หญงิ
53 ศิรินันท์   วรชัยยทุธ หญงิ
54 เจษฎำ   รัตนำภรณ์ ชำย
55 นพวงศ์   ผ่องผิว ชำย



56 แจด๊   เขิมขันธ์ ชำย
57 เนติ   จำวพงศ์พำนิช ชำย
58 ณัฐพงศ์   มั่นจริง ชำย
59 สิทธิชัย   รื่นบุญ ชำย
60 ภำคภมูิ   มำลำมูลศรี ชำย
61 พงษลดำ   ลัชชำภริมย์ หญงิ
62 ถำวร   พรมจนัทร์ ชำย
63 จนัทิมำ   เซียมสูงเนิน หญงิ
64 บุญเดช   วงศำภำคย์ ชำย
65 ศรีไพร   โสมเกษตรินทร์ หญงิ
66 ปิยะวัฒน์   ตั้งศิริโชคทวี ชำย
67 กรรภภิทัร   สุคันธี ชำย
68 ศักขรินทร์   ศิริมงคล ชำย
69 พิชัย   ตุ้งประโคน ชำย
70 ชัยพฤกษ์   สวำททอง ชำย
71 ศุภมิตร   จอมทอง ชำย
72 อนุรักษ์   ภเูหลี่ยม หญงิ
73 ชลิต    แสงประสิทธิ์ ชำย
74 ดนัยนันท์    พิทักษ์สกุลธรรม ชำย
75 สุรเชษฐ์   แก้วโส ชำย
76 คณิศร  บุญญำกำนต์ ชำย
77 วสันต์   ปรีชำวนิช ชำย
78 ปำนวำส    โพธิ์ประสิทธิ์ หญงิ
79 ณัฐริยำ   ขุนสูงเนิน หญงิ
80 ธีรวัฒน์    ผ่ึงผำย ชำย
81 จกัรพันธ์    พันธุ์เอก ชำย
82 ธีรยทุธ   ใจเติบ ชำย
83 ธีรพร   ผิวงำม หญงิ
84 สุรเดช    วงษ์สะอำด ชำย



85 ก ำชัย    ศรีธรรม ชำย
86 ศุภพิชญ ์   คุณวิชำ ชำย
87 อนุเทพ   หน่อบุญโยง ชำย
88 พรเพ็ญ   อิทธิชัยยำ หญงิ
89 ไพรินทร์   พุทธิบุตร ชำย
90 ทิพยว์รรณ์    หำมูลใต้ หญงิ
91 เอ้ืออำรี    จนัทสกุลวัฒนำ หญงิ
92 วีระ  เหลืองอร่ำม ชำย
93 ประทีป  ธงชัย ชำย
94 บุญเลิศ  เตียวสุวรรณ ชำย
95 ภญัฤดี  พรมเจยีม หญงิ
96 อภชิัย  บุตรแก้ว ชำย
97 ธวรรธน์  ชุติวัชรโรจน์ ชำย
98 ไพโรจน์  มั่นใจ ชำย
99 สัญญำ  วรำหะสุนทร ชำย
100 สมภพ  เวชชพิพัฒน์ ชำย
101 เพชรรัตน์  กันชู ชำย
102 ไมตรี  วงตำขี่ ชำย
103 วัชรพล  ประสพเกียรติโภคำ ชำย
104 ทวีศักดิ์  จริะวัฒนำวนิช ชำย
105 พสธร   ผมพันธ์ ชำย
106 วัชรพงษ์  บุญสำยออ ชำย
107 สุนันท์  กล้ำหำญ ชำย
108 ปริวัฎ   ศิริรัตน์ ชำย
109 เทวัญ   วิเชียนแสน ชำย
110 สุรโชติ   นำคเจริญ ชำย
111 ศิขริน   นวนรำ หญงิ
112 อดิศร   พิภพโสภณชัย ชำย
113 สนธยำ   มนัสศิลำ ชำย



114 มนัสนันท์   ชำยตะขบ หญงิ
115 สุกิจ   ยวนแหล ชำย
116 สมเดช   สุวรรณปิณฑะ ชำย
117 อำณัติ   บุรำนนท์ ชำย
118 สุรศักดิ์   ชัยสุข ชำย
119 สุชำนำถ  งำมเอกเอ้ือ หญงิ
120 นพดล   เพ็ชร์รัตน์ ชำย
121 ณรงค์   ฉัตรมงคล ชำย
122 ประวัตร์   พรหมเกษร ชำย
123 นิรันดร์   ชุ่มเมืองเยน็ ชำย
124 ณัฐพล   หวังพิทักษ์ ชำย
125 ฉัตรดนัย   มะโนทัย ชำย
126 สิริรัตน์   ศิริพัฒนกุล หญงิ
127 ประสบสุข   ศิริพัฒนกุล ชำย
128 นพดล   สังข์ทอง ชำย
129 สุรสิทธิ์   วงษ์อ่อน ชำย
130 อดุลย ์  ยงัมีบุญ ชำย
131 สีนวล   วรำมิตร หญงิ
132 ปรำโมท   พรประพันธ์ ชำย
133 คงศักดิ์   เสือจอย ชำย
134 ปรีชญำ   ทวีวัฒน์ หญงิ
135 ธนพร   วิจนัทร์ หญงิ
136 ทองแถม   ทองค ำมี ชำย
137 สรำวุทธ   สำยบุตร ชำย
138 นำวิน   คงมั่น ชำย
139 วรรณพร   ศรีสถำพรวงศ์ หญงิ
140 เชำวลี   รัตนมำรค หญงิ
141 สำธิต   สุยะต๊ะ ชำย
142 จตุรพร   เนียมทันต์ ชำย



143 อำรยำ    เกษมสำนต์ หญงิ
144 สุมำลี    บุญมีรักษ์ หญงิ
145 สัณหวัช    ไชยชนะ ชำย
146 ไพฑูรย ์   วำนิกร ชำย
147 บุริน     มนต์คำถำ ชำย
148 กรรณิกำ    สุวรรณมำโจ หญงิ
149 ปำณิสรำ    วุฑฒิรักษ์ หญงิ
150 ชญำนนท์    มงคลอธิวัฒน์ ชำย
151 ชยพล    ยะสูงเนิน ชำย
152 สมพล   ศรีวงษำ ชำย
153 คัมภรี์  พัฒนเวศน์ ชำย
154 วิมล  ศิริเพ็ญพร หญงิ
155 สุรกิจ  รำชนิล ชำย
156 พิชิต  ธงชัย ชำย
157 กษม  ป้อข่วง ชำย
158 ทินพร  เข็มเพ็ชร ชำย
159 สุขรดำ  กิติกรเศรษฐ์ หญงิ
160 ธนพร   หลิมวำณิชย์ หญงิ
161 สสิชล   สิทธินันทน์ ชำย
162 สุภำภรณ์   พันธวิศิษฎ์ หญงิ
163 ประพันธ์   ยงเสถียรโชติ ชำย
164 สมบูรณ์   สุวรรณปิณฑะ ชำย
165 สมพล   ดีวิไลพันธุ์ ชำย
166 กฤษฎำ   คงวัฒนเศรษฐ ชำย
167 สมบัติ   ทองสิงห์ ชำย
168 ณรงค์ศักดิ์   ตันเจริญ ชำย
169 วินัย   คีรี ชำย
170 สุริยำ   บุตรกุล ชำย
171 นที   มีมำก ชำย



172 บุญยภทัร   บุญญะบุญญำ ชำย
173 ธีระพร   เจนกำร ชำย
174 สรำวุธ   นุตก ำแหง ชำย
175 อังคณำ   ตัณฑ์เอกคุณ หญงิ
176 เทวำฤทธิ์    เธียรเกษมพิณ ชำย
177 ธงชัย   พุ่มบ้ำนเซ่ำ ชำย
178 สมยศ    วัฒนำมัย ชำย
179 ทอง    บุง้ทอง หญงิ
180 กรัณย ์  จงศรีสวำท ชำย
181 ลัดดำ   พันธ์สอำด หญงิ
182 ศรันย ์  ปำนพวงแก้ว ชำย
183 กิตติธัช   ชีวะกิดำกำร ชำย
184 ปิยนุช   ชินะกำญจน์ หญงิ
185 กำญจนำ   พรมจนัทึก หญงิ
186 ประหน่ึง    แก้วเนตร ชำย
187 อริสรำ   ธิติชัยฤกษ์ หญงิ
188 พัฒนำ    เอ้ืออำวำกุล ชำย
189 ทัศนัย   รักงำม ชำย
190 วีรโชค   ศิริโภชน์ ชำย
191 อำนันทกูร   นัคเรศ ชำย
192 ชูชัย   มูลสิน ชำย
193 สุคนธ์   เก้ือเส้ง ชำย
194 อ ำนำจ   ศรีทองสุข ชำย
195 สมชำย    ศรีอินทรำ ชำย
196 บัญชำ   ชำมนตรี ชำย



ล ำดับที่ ชื่อ เพศ
1 ณฐพงศ์   ศักยธ์นเมธำ ชำย
2 มำนพ   เผือดจนัทึก ชำย
3 สิรวิชญ ์  สิทธินันท์ ชำย
4 แพรวพรำว   ลีลับสวัสณ์ หญงิ
5 นิธิ   ค ำอยู่ ชำย
6 ปฏญิญำ   ค ำโตนด ชำย
7 ดำรำรัตน์   ไกรยำ หญงิ
8 บรรณสรณ์   กมลสินธุ์ ชำย
9 วนรำช   กมลสินธุ์ ชำย
10 ปณวรรษ   ภำษิต ชำย
11 พิมพ์พิชชำ   ภบิำลบุตร หญงิ
12 ภมีพล   ปัน้แววงำม ชำย
13 ชำญวิทย ์   ปำละนันท์ ชำย
14 เรืองวิทย ์   ทับมงคล ชำย
15 กมลวรรณ     เหรียญทอง หญงิ
16 พุฒิพงศ์    อำจสังข์ ชำย
17 ปพน    สีเหน่ียง ชำย
18 ศุภชัย    บุตรกุล ชำย
19 พงศธร  เจริญสุข ชำย
20 กำญจนำวดี  ยนิดี หญงิ
21 ภทัรมนท์   สุขใจ หญงิ
22 ขวัญสุดำ   หมุนอุดม หญงิ
23 ธนำชัย   นิธิกำญจนำ ชำย
24 อรทิพย ์  ดวงวรรณะ หญงิ
25 เพชรลดำ   ยงค์พิทักษ์วัฒนำ หญงิ
26 อำณัติ   พำเสนำ ชำย

ประเภท ระยะทำง 10.5 ก.ม.



27 อนุรักษ์   ค ำประพันธ์ ชำย
28 อรทัย   แถวภำพ หญงิ
29 สมพงษ์   บุญโต ชำย
30 พิชเมญชุ์   อัศวสุดสเคร หญงิ
31 ชีวำพร   อ่ิมละมัย หญงิ
32 จริำย ุ  ศรีชัยรมยร์ัตน์ ชำย
33 รวิภำ   รอดแจง้ หญงิ
34 สุพัตรำ   มำตรศิลป์ หญงิ
35 สมพิศญำ   สัมพันธ์งำม หญงิ
36 ธงไชย   สมำนทอง ชำย
37 วำย ุ  โกสุเต้ำ ชำย
38 กัมพล   แมคอินไตย์ ชำย
39 พัชรภมูิ   อยู่เกษม ชำย
40 อิศรำพงษ์   เพ็ชรแก้ว ชำย
41 วงศกร   ยกิจภตูิ ชำย
42 ประสำทพร   ขุมทิพย์ ชำย
43 พันประพำ   จ ำปำทอง หญงิ
44 ภทัศำ   ธิติธีระปัญญำ หญงิ
45 สิทธิโรจน์   อัสนี ชำย
46 เบญญำภำ   สิริพันธนะ หญงิ
47 สุภสิสรำ   แก่นวิจติร หญงิ
48 อภวิัฒน์   กลับสุข ชำย
49 สุพจน์   บัวบำน ชำย
50 สมชำย    ฉลูพันธ์ ชำย
51 อัครวีร์    วชิรวัฒก์ ชำย
52 ปรียำภรณ์   น้อยจนัทร์ หญงิ
53 ศรัณย ์  อุดมพร ชำย
54 วิศิษฐ์   คงข ำ ชำย
55 ปวริศ   ปิน่ทิพย์ ชำย



56 ธัญกันต์   บุญเยน็ หญงิ
57 บัณฑิตำ   ใจธำนี หญงิ
58 ดำรณี   สิทธินอก หญงิ
59 ณัฐติกำญจน์   ฉำสันเทียะ หญงิ
60 วัฒนชัย   วัลลภวรกิจ ชำย
61 ชัยยทุธ   พวงหิรัญ ชำย
62 สรวิชญ ์  คงเจริญ ชำย
63 อรพรรณ   ฉำยพิมำน หญงิ
64 ศิลัมภำญ ์  พำสกุล ชำย
65 ทัศน์นันท์   เพลิดศิริ หญงิ
66 ศศิธร   ศิริคุณ หญงิ
67 อุทัย     ช ำนำญเวช ชำย
68 สุพัตรำ   บุญสิงห์ หญงิ
69 ยทุธนำ   ผลทรัพย์ ชำย
70 อรุโณทัย   ค ำวังพฤกษ์ ชำย
71 อรทัย   ไชยพร หญงิ
72 เสำวลักษณ์   กมลภพ หญงิ
73 ศรำยทุธ   ชื่นใจ                                                                                                                                                  ชำย
74 ธนำ   ปีตะวนิค ชำย
75 ปรำงค์ทอง   กำละสงค์ หญงิ
76 ปทุมวดี   โนนทะขันธ์ หญงิ
77 อนุชำ   ศรีวอุไร ชำย
78 ณัฐวัฒน์   ยกถำวร ชำย
79 เอกพันธ์    พรมทอง ชำย
80 ยทุธนำ   สมสอำด ชำย
81 วำรุณี   โยธำแก้ว หญงิ
82 ศิริพงษ์   ด้วงเงิน ชำย
83 ศุภกร    ศรีจนัทร์ทวีสุข ชำย
84 ธนะสิทธิ์    บุญภมูี ชำย



85 รัมภำ    ตั้งสุวรรณ์ หญงิ
86 ธีระ    เปียผล ชำย
87 อำณัติ     มีสมรรถ ชำย
88 สุเพ็ญ    ธวัชรำภรณ์ หญงิ
89 สุมำลี    วิเศษธร หญงิ
90 ไพลิน    สีลูกหว้ำ หญงิ
91 ลัทธพล    คัมภริำนนท์ ชำย
92 จริวัฒน์   สีทำ ชำย
93 เฉลิมชัย    ศรีชุม ชำย
94 จฬุำลักษณ์    ผอบทอง หญงิ
95 จฑุำมำส   มีศรี หญงิ
96 กนิษฐำ    บุญค ำ หญงิ
97 ปัทมำ    โพธิสัตย์ หญงิ
98 สรวิศ    ก้อนฆ้อง ชำย
99 ดลนภำ   แก้วไพทูรย์ หญงิ
100 กรรณิกำ  เทียนศิริ หญงิ
101 นภำพร  วินทไชย์ หญงิ
102 จำรุวรรณ  วงษ์สง่ำ หญงิ
103 สมศรี  ขุมเพ็ชร หญงิ
104 ประเสริฐ  จนัทร ชำย
105 จกัรกฤษ  จงัพนำสิน ชำย
106 วิศิน  ลี้ประเสริฐ ชำย
107 กุลธิดำ  อิษฎำกร หญงิ
108 นันทศักดิ์  องอำจ ชำย
109 สุนันทำ  เผือดจนัทึก หญงิ
110 เกตุกนก  บ้ำนกล้วย หญงิ
111 วรำงคณำ  รูปวิเชตร หญงิ
112 กัญญำนัฐ  พรสง่ำ หญงิ
113 พิมพ์พัฒน์  นันทำนนท์ หญงิ



114 จนัทร์เพ็ญ  ล่ำลับ หญงิ
115 เอมมิกำ  เผ่ำแก้ว หญงิ
116 พรเทพ   จดัเจน ชำย
117 ศิรินันท์   ศรีสุข หญงิ
118 พรทิพย ์  หำญมำนพ หญงิ
119 ชัชพงศ์   เสนพลกรัง ชำย
120 ชุติภำส   วิทยเจษฎำ ชำย
121 พันธ์เลิศ   เศษสุข ชำย
122 อ ำนวย   แก้วสีหมอก ชำย
123 วันชัย   พละศักดิ์ ชำย
124 วศิษธิศักดิ์   โพธิ์เจริญ ชำย
125 กำญจนำ   ดีขุนทด หญงิ
126 วีณำ   แสงหิรัญ หญงิ
127 เรืองกิญำภรณ์   โพธิ์เจริญ หญงิ
128 กิตติคุณ   วรกิตติวณิช ชำย
129 ธนำนันท์   ตันติวศิน ชำย
130 ศศิภำ   อภนิิเวศ หญงิ
131 ธนเขตร์   แสงบ ำรุง ชำย
132 พรทิวำ   บัวรุ่ง หญงิ
133 อุมำพร   เรืองเดช หญงิ
134 ศิริชัย   เรืองเดช ชำย
135 นิตยำ   ส้มเทศ หญงิ
136 ศักดิ์ชัย   ศรีสรวล ชำย
137 ณัฐวุฒิ   มหำชน ชำย
138 ธิดำรัตน์   ศรีสรวล หญงิ
139 ไพริน   แก้วแหยม หญงิ
140 เฉลิมพล   ศรีสอำด ชำย
141 ณัฐพัชร์   ธรำกรวรเศรษฐ์ ชำย
142 ภริมณ์พร   ลิ้มสุธรรมชน หญงิ



143 ธีระพงษ์   จลุสวัสดิ์ ชำย
144 วินัย   วุฒิยนัน ชำย
145 ภำนุมำศ   เจำจำรึก ชำย
146 พงษ์ไพศำล   อ่องวงศ์อธิยตุ ชำย
147 สิริญำ   อัสนี หญงิ
148 พิมพ์เพ็ญ   อัสนี หญงิ
149 เกรียงยศ   พงษ์สำคร ชำย
150 วรุตม์   พุตฉำย ชำย
151 จโิรจ   มั่งมี ชำย
152 ชนนท์กรณ์   เรืองกิตติธเนศ ชำย
153 ภทัรวุธ   วงษ์สุวรรณ์ ชำย
154 นงลักษณ์   ณ รัมย์ หญงิ
155 ชิรำพร   หำญนำแซง หญงิ
156 พิมลพันธ์   พุฒฉำย หญงิ
157 วัลลภำ   อุดทำพันธ์ หญงิ
158 ปรมำพร   มั่งมี หญงิ
159 รติ    แสงบุญ ชำย
160 พิพัฒน์    สีสวนแก้ว ชำย
161 เกียรติภมูิ    เมืองตั๋น ชำย
162 ปิติภมูิ  ตันติรัตน์ ชำย
163 จฑุำมำศ  พหุพวงทรัพย์ หญงิ
164 ชุติมำ   จนัทร์ข้ำงแรม หญงิ
165 วำริณี   กุมภำพันธ์ หญงิ
166 เอนก   วิตจกิะ ชำย
167 รุ่งรัตน์   ชมชื่นจติต์ หญงิ
168 จกัรพงษ์   ศุภสีห์ ชำย
169 สถิต   ยอดเงิน ชำย
170 มรกต   เหมือนวงษ์ธรรม หญงิ
171 ภวูพันธ์   สมรรคเสวี ชำย



172 อมรเทพ   เภสัชชำ ชำย
173 วรวัฒน์   เทียมปรุใหญ่ ชำย
174 วิทยำ   เทียมปรุใหญ่ ชำย
175 ปรัชญำ   กิจกังวล ชำย
176 ฉลอง   เมืองพรม ชำย
177 ศรำวุฒิ   แสงแก้ว ชำย
178 กฤตยำ   นำคประเสริฐ หญงิ
179 วันชัย   ขันธีฤกษ์ ชำย
180 ด ำรงค์   คณะรัตน์ ชำย
181 นัยนำ   รำชวงษ์ ชำย
182 น้ ำหน่ึง   สอนจติร ชำย
183 ปรำรถนำ   จฑุำนันท์ หญงิ
184 ศรุตำ   นำคแก้ว หญงิ
185 กัญญำภทัร   บุญดำสิทธิ์ หญงิ
186 อนุชำ   บัวเงิน ชำย
187 สมคิด   อุ้มมำลำ ชำย
188 ทิพรส   ทองวอน หญงิ
189 เบญจวรรณ   อุบลหอม หญงิ
190 ศุภชัย   บ ำเพ็ญ ชำย
191 อธิปพงศ์   งำมสวัสดิ์ ชำย
192 วุฒิชัย   ค ำวัง ชำย
193 นิศำนุช   วงษำรัตน์ หญงิ
194 สรำวุธ   ตุ้มทอง ชำย
195 ศิครินทร์   แท่งทอง ชำย
196 นัฐพล   พรมมี ชำย
197 ณรงค์ฤทธิ์   คลีมำนะกิจ ชำย
198 ภำคภมูิ   อินสนธิ์ ชำย
199 วำสนำ   นวนกระโทก หญงิ
200 วรีรัตน์  จริะพงษ์วำนิช หญงิ



201 วุฒิชัย  จริะพงษ์วำนิช ชำย
202 ยทุธนำ   มณีพร ชำย
203 ธีรชัย   ศรีไตรรัตน์ ชำย
204 ฆรณี   ศรีไตรรัตน์ หญงิ
205 วรรณวิษำ   จองนุ หญงิ
206 วิระวุฒธิ์   คุณเลิศ ชำย
207 ชัชพล   ลี้ภยัเจริญ ชำย
208 โกวิท   กำละสงค์ ชำย
209 ณัฐพงษ์   กมลสินธุ์ ชำย
210 สุชำติ   ทองเกิด ชำย
211 กัลยำ   สุดใด หญงิ
212 ณัฐวัส   ชัยทร ชำย
213 ศรำยทุธ   สำยใจ ชำย
214 คนึงนุช   ศริพันธุ์ หญงิ
215 อัปดุล   ผิวแก้ว ชำย
216 อภเิชษฐ์   อุ้มแสร์ ชำย
217 วำนิช   มณีโคตม์ ชำย
218 อนุกูล   มณีโคตม์ ชำย
219 พุทธวัชร์   ธำรำเกล้ำ ชำย
220 นวรัตน์   สังวัง ชำย
221 อนุสรณ์    ทัพสุริย์ ชำย
222 จฑุำทิพย ์  เวชภริมย์ หญงิ
223 ชยพันธน์    ธนพลรัชต์ ชำย
224 เพ็ญพรรณ    โยธำนันท์ หญงิ
225 ต่อพงษ์   เงินหล่อ ชำย
226 ชัยชนะ   มำนะกำล ชำย
227 ฉัตรำวุฒิ    ปำละนันน์ ณ อยธุยำ ชำย
228 ยทุธนำ   เทพวรุฒ ชำย
229 วุฒิชัย   วะธัญญู ชำย



230 อิทธิกร    คุณศรี ชำย
231 ชิษณุชำ   เปล่งใส ชำย
232 คนำ   วรรธนเศรณี หญงิ
233 สุพจน์    ตั้งสกุลประเสริฐ ชำย
234 ณัฐำ     กำญจนำเพ็ญกุล หญงิ
235 จรีภำ     สกุลสำ หญงิ
236 กรำนต์    โสภณปฏมิำ ชำย
237 ปิยะพร    อรุณอำศิรกุล หญงิ
238 ณัฐพล    ประสิทธิลักษณะ ชำย
239 ณัฐพล    โสกำญจน์ ชำย
240 ธเนศวร     รัตนนุรำรักษ์ ชำย
241 เมธี    ยอดพังเทียม ชำย
242 วิทวัส   อัศตรกุล ชำย
243 ปวีณำ    คชเสนี หญงิ
244 เกศสุดำ   ช่ำงสำร หญงิ
245 สุทัศน์    สูตรสุข ชำย
246 อดิศักดิ์    บุญมำวัฒน์ ชำย
247 ทรงพล    ศรีวิทยำนนท์ ชำย
248 ธนธรณ์    อินต๊ะ ชำย
249 สุนิสำ    อ้นแสน หญงิ
250 เกียรติศักดิ์    เปียนขุนทด ชำย
251 สุนันทำ   จนัเลื่อน หญงิ
252 ปัจจนีม์    ตันเจริญผล หญงิ
253 ณัฐธีร์    โกศลพิศิษฐ์ ชำย
254 บงกชธร    จดุสุภำพ หญงิ
255 ปริญญำ    แสงไชย ชำย
256 ฐิติพันธ์    ไพโรจน์ ชำย
257 วรสิทธิ์    ข ำที ชำย
258 ศศิศ    แสงสุวรรณ หญงิ



259 ศศินี    แสงสุวรรณ หญงิ
260 สุกัญญำ    อธิโรจน์ หญงิ
261 บัววัน    ใหทอง หญงิ
262 อัฎชพร  เตียวสุวรรณ หญงิ
263 นิสำกรณ์  นำโควงค์ หญงิ
264 หิรัญญำ  เงินเส็ง หญงิ
265 ธีระพล  วัฒนศิริพงษ์ ชำย
266 นัธทวัฒน์  สินปรุ ชำย
267 ณิชพันทน์  สินปรุ หญงิ
268 สิรินันท์  ผลแก้ว หญงิ
269 วิยะดำ  เวชชพิพัฒน์ หญงิ
270 ภรูิชญำ  มัชฌมิำนนท์ หญงิ
271 ขวัญจติร   พรมมินทร์ หญงิ
272 จรัสโฉม   ศิริรัตน์ หญงิ
273 ฑีรวุท   แก้วสูงเนิน ชำย
274 วิไล   แก้วสูงเนิน หญงิ
275 เกตุแก้ว   วงค์กำอินทร์ หญงิ
276 สุนิสำ   ชูสกุล หญงิ
277 หทัยกำญจน์   เล้ำประเสริฐ หญงิ
278 จำรุวรรณ   จอมพุง หญงิ
279 เขมิกำ   ศักยธ์นเมธำ หญงิ
280 สุกัญญำ   จนัต๊ะกูล หญงิ
281 อัญชิษฐำ   จนัต๊ะกูล หญงิ
282 เกรียงศักดิ์   เกล้ำกลำง ชำย
283 พิมพ์ผกำ   อัศวสุดสเคร หญงิ
284 กิตติพงษ์   ฉำยำวัฒนะ ชำย
285 ศิริพร   เริงเกียรติ หญงิ
286 รังสี   จนัครำ ชำย
287 มลิวัลย ์  แจม่แจง้ หญงิ



288 วรพรรณ   สิงห์กุล หญงิ
289 วรพจน์   บูสู ชำย
290 ศิริกุล   โกศัลวิตร หญงิ
291 ส ำรวย   กลิ่นกุหลำบ หญงิ
292 พำสน์   อัศวจติรำนนท์ ชำย
293 ธีระพันธ์  ศิริเจริญ ชำย
294 ลัดดำ   วงษ์สำนิล หญงิ
295 สุธิดำ   พุทธ์พงษ์ หญงิ
296 จริะเดช   ไชยภกัดี ชำย
297 ปรีดำ   สังข์สอำด ชำย
298 รุ่งโรจน์   ลีลับสวัสณ์ ชำย
299 เกตุ   น้อยวงษ์ ชำย
300 วัชรพงษ์   สำมงำมไกร ชำย
301 สุนันทำ   คัมภริำนนท์ หญงิ
302 วัชรี   พันธ์โคกกรวด หญงิ
303 ธรรมวัคร   ภูเ่พียงใจ ชำย
304 วีระพงค์   จนัทะขิน ชำย
305 วีณำรัตน์   อัสนี หญงิ
306 ภทัรธมนต์   จรรยำ หญงิ
307 ทรงศรี   ศรีทำ ชำย
308 คงเดช   กลับสุข ชำย
309 อนนท์   นวลอนงค์ ชำย
310 ณัฐพงษ์   แปลงมำลย์ ชำย
311 ส ำรวย   พรหมเกษร หญงิ
312 ผกำกำญจน์   กลับสุข หญงิ
313 ชำญชัย   จนัทร์ศิริ ชำย
314 ณัฐภทัร   รุจชิัยวรนันท์ ชำย
315 อำคม   ศรีวิสุทธิ์ ชำย
316 จงรักษ์   ภูบุ่ปผำ หญงิ



317 เกณิกำ   เพ็งจนัทร์ หญงิ
318 ธงชัย   สระฉันทพงษ์ ชำย
319 รัชรถ   เทศรัตน์ หญงิ
320 วรรณี   อุดที หญงิ
321 สุฑำรัตน์   สุปะวำ หญงิ
322 พงษ์เดช   นิธิปกรณ์กุล ชำย
323 ชิดชนก   ตินตะโมระ หญงิ
324 จรูญศักดิ์   แสไพศำล ชำย
325 ปรีดี   ค ำอยู่ หญงิ
326 ณรงค์ฤทธิ์   นันทตันติ ชำย
327 จริพรรณ   จนัทร์แจง้ หญงิ
328 กนก   จนัทร์แจง้ ชำย
329 ปรีชำ   มีฤทธิ์ ชำย
330 ณัฐกฤตำ   ยิ่งยง หญงิ
331 ชนะ   น้อยต่วน ชำย
332 สีแพร   วรำมิตร หญงิ
333 สุขี   วชิรศักดิ์ชัย หญงิ
334 โกสุม   เสือจอย หญงิ
335 กิตติพันธ์   ศรีลำพัฒน์ ชำย
336 ปิยะเทพ   อำจอำคม ชำย
337 ธนัณพัชญ ์  โรจน์ประสิทธิ์พร ชำย
338 วีรวรรณ   กุลชล หญงิ
339 จ ำนรร   เตี๊ยะเหม็ง ชำย
340 ณัฐธิดำ   บุญมี หญงิ
341 ธันว์ชนก   หมวกขุนทด หญงิ
342 ธนันท์   ร้อยดี ชำย
343 ประภำส    คนกำญจน์ ชำย
344 นุสรำ   ภำษิต หญงิ
345 สิทธิพงศ์   วิจติรไกรศรี ชำย



346 วิไลลักษณ์    เลิศศิลป์ หญงิ
347 ฉัตรชัย   เวชภริมย์ ชำย
348 สุทธิพงศ์    วิจติรไกรศรี ชำย
349 สุนทร    พยอมน้อย ชำย
350 ธีรภทัร์    ค ำเหลำ ชำย
351 บดินทร์     โชติศิริ ชำย
352 สุริยศักดิ์    บ ำรุงวิตร ชำย
353 มงคล   ม่วงนำงรอง ชำย
354 พร    คชเสนี หญงิ
355 ณัฐพศุตม์   โชติจริศิริกุล ชำย
356 วีรวิทย ์   เก่งกำจไพศำล ชำย
357 รัฐธีร์    พงศ์พัฒนรัฐ ชำย
358 ดำธชำ    ตันเจริญผล หญงิ
359 วิไลพร    คณำวนิชกิจ หญงิ
360 อุเทน    พลรมย์ ชำย
361 ณัฐวัตร    ลุณหงส์ ชำย
362 ธนกร    พระเพ็ชร ชำย
363 พงษ์พันธ์   ชมสิน ชำย
364 แพรวพรรณ     พงศ์พัฒนรัฐ หญงิ
365 พชร     เกตุทอง หญงิ
366 ดำรำพร    มูลใย หญงิ
367 สุวรรณี    บุตรกุล หญงิ
368 จกัรวำล    ก่ิงจนัทร์ หญงิ
369 ณัฐพล     คัมภริำนนท์ ชำย
370 นิวัตร    มำนะจติร์ ชำย
371 อนุพงษ์  วัฒนศิริพงษ์ ชำย
372 อ ำนำจ  เครือไวศยวรรณ ชำย
373 ฉัตรชัย  ภกัดีวิสุทวิพร ชำย
374 สน่ัน    รัตนมัชฌมิ ชำย



375 ปรำโมทย ์  วงค์กำอินทร์ ชำย
376 ประจวบ   มีแลบ ชำย
377 ฉัตรชนก   เกตุชรำ หญงิ
378 สมพงษ์   อัศวสุดสเคร ชำย
379 ศรีไพร   แสงหิรัญ หญงิ
380 ประสิทธิ์   มีแก้ว ชำย
381 บดินทร์   บุตดำพันธ์ ชำย
382 สมิทธิ์   อรัญนำรถ ชำย
383 พงศ์กำนต์   หงสกุล ชำย
384 อดิศักดิ์   ท้ำวศรีสกุล ชำย
385 สิทธิชัย   วงศ์เกย ชำย
386 อัมพร   อำภำศิริกุล หญงิ
387 สำยชล   จรูญโสตร หญงิ
388 สุทัย   ทองพิจติร ชำย
389 ณัฐชำติ   เกตุชำติ ชำย
390 จติอำรีย ์  เพ่ิมทองค ำ หญงิ
391 เอมอร   รุ่งเรืองวุฒิไกร หญงิ
392 บุญสม   กล่ ำค ำ ชำย
393 วันเพ็ญ   กล่ ำค ำ หญงิ
394 ชุมพร   นพเก้ำ ชำย
395 ปรำรถนำ   ทองค ำซุ่ย หญงิ
396 พนม   หอมขจร ชำย
397 ไพรัช   โพธิสำร ชำย
398 สุรพล   พรหมโคตร ชำย
399 วีรศักดิ์   ครองตรง ชำย
400 สุรชัย     เลิศสุรศักดำ ชำย
401 อ้ี   ต๋ำ  หลิว ชำย
402 ธิติมำ    อรจนัทร์ หญงิ
403 จนิดำรัตน์     ทองไสว หญงิ



404 สุรพล  โสภณปฏมิำ ชำย
405 พรรณี  โสภณปฏมิำ หญงิ
406 วีนำ   ตวงวุฒิกุล หญงิ
407 สมชำติ   บุญกล่อม ชำย
408 จอม   เพ่ิมพรพิพัฒน์ หญงิ
409 บุญชัย   สีหะ ชำย
410 วิเชียร   พรมเขียว ชำย
411 อุไร   ชินะกำญจน์ หญงิ
412 โอภำส   ชุณหวัฒนกุล ชำย
413 วนิดำ   ศิริพัฒนกุล หญงิ
414 วีระ   สดศรี ชำย
415 ศันสนีย ์  สดศรี หญงิ
416 สมพร     จดัหงษำ ชำย
417 นฤชล    มนตัลบำโน หญงิ
418 เดือนรอน   สุดจติ หญงิ
419 พิชัย    ธิติชัยฤกษ์ ชำย
420 วิฑรูย ์  ตวงวุฒิกุล ชำย
421 พจน์   เพ่ิมพรพิพัฒน์ ชำย
422 ธีรวุฒิ   งำมเอกเอ้ือ ชำย
423 จนัทร์   บุตรกุล ชำย



ล ำดับที่ ชื่อ เพศ
1 ณัฐวุฒิ  เทียนศิริ ชำย
2 วิชชำชำญ  สมภกัดี ชำย
3 วรุฒ  สุขวิลำศ ชำย
4 ธนภทัร  เงินเส็ง ชำย
5 นฤเบศ  ชื่นส ำโรง ชำย
6 สุกฤษฎิ ์ ป้องเพชร ชำย
7 วทัญญ ู  เครือแก้ว ชำย
8 อำนนท์  ศรีสุวรรณ ชำย
9 ชัยภทัร   เพ็งเล็ง ชำย
10 สุทธิภทัร   บุญโต ชำย
11 เอกกำรันดร์   เทำศิริ ชำย
12 สุนันท์   โฉสูงเนิน ชำย
13 อิสรพงษ์   บูสู ชำย
14 อภนิพ   บูสู ชำย
15 กันตพงษ์   ธำรำเกล้ำ ชำย
16 รภสัสิทธิ์   ประสพเกียรติโภคำ ชำย
17 ธรรมปพน   ปรีชำรณเสฏฐ์ ชำย
18 ณัฐพชร์   บุรำนนท์ ชำย
19 พชร   บุรำนนท์ ชำย
20 กฤษณกัณ   ชำววังงำม ชำย
21 ธันวำ   เพ็ชรจนิดำ ชำย
22 ณัฐดนย ์  จวบบุญ ชำย
23 ชำญวิทย ์  พันธ์โคกกรวด ชำย
24 บัลลังก์   ชุ่มเมืองเยน็ ชำย
25 ธวัชชัย   ธูปหอม ชำย
26 ภรูี    สุดตะเมือง ชำย
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27 ปลื้มใจ   ศรีวิสุทธิ์ ชำย
28 เกษมสันต์   เอกเจริญ ชำย
29 ยศ   พลประเสริฐ ชำย
30 ภวูดล   สุวสนทรีย์ ชำย
31 สิทธำ   ตรีพรชัยศักดิ์ ชำย
32 ภทัร์ปกรณ์   สงพงษ์พนิชย์ ชำย
33 ณภทัรกฤศ   สมพงษ์พนิชย์ ชำย
34 ภทัรพงษ์   สู่หนองบัว ชำย
35 ธนัท   ค ำโตนด ชำย
36 ธนวัฒน์    หมู่ทองหลำง ชำย
37 พลกฤต    นิลอยู่ ชำย
38 กีรติ   ประกอบ ชำย
39 ชนน   ศรีทอง ชำย
40 จกัรพงศ์   วงษำเทศ ชำย
41 ธีรพงษ์   บุญรอด ชำย
42 ธิดำรัตน์   บุญสนธิ ชำย
43 นครินทร์   ชื่นส ำโรง ชำย
44 ผณินทร์   ไชยชนะ ชำย
45 กฤตนัย   ไชยชนะ ชำย
46 ชลชำติ    ทองศรี ชำย
47 พรเทพ    แก้วบุญเมือง ชำย
48 จริพงษ์    กุฎแีดง ชำย
49 นนทนันท์     โพธิวงษ์ ชำย
50 พรชัย     เรืองมะเริง ชำย
51 มำรุต     ธงชัย ชำย
52 ชโนทัย   กลมกล่อม ชำย
53 พุทธศำสตร์    เก่งกำจไพศำล ชำย
54 ณัฐพนธ์   นำคเกิด ชำย
55 ณัฎฐนันท์    นภำปักษำภริมย์ ชำย



56 ยี่  เฉิน  หลิว ชำย
57 คุณำนนต์    พิมพิสัย ชำย
58 สุรศักดิ์    ประนอม ชำย
59 ชรินทริพย ์ ยศยิ่ง หญงิ
60 แพรวนภำ  ถนอมแก้ว หญงิ
61 ณัฐจรินทร์  อุบลน้อย หญงิ
62 ณัชชำ  ภกัดีวิสุทวิพร หญงิ
63 ณิชำ  จริะวัฒนำวนิช หญงิ
64 สุภำพร   เชื้อน้ำหว้ำ หญงิ
65 ปภำดำ   พรมชัย หญงิ
66 กฤติกำ   สำรชำติ หญงิ
67 กฤติกำภรณ์   แจม่กระจำ่ง หญงิ
68 วันเพ็ญ   ภูช่ัยภมูิ หญงิ
69 วิภำรัตน์   ศรีวิชัย หญงิ
70 จำรุวรรณ์   แดงดินี หญงิ
71 ปรียำพร   ป่ำสนธ์ หญงิ
72 ปริยำกร   ป่ำสนธ์ หญงิ
73 สุธำทิพย ์  สิทธินันท์ หญงิ
74 ชุรีพร   พรหมเสน หญงิ
75 นฤมล   ห่วงเจริญ หญงิ
76 รุ่งรวี   เอ่ียมนำคะ หญงิ
77 ขนิษฐำ   ชุนเกำะ หญงิ
78 บัณฑ์ชนิตด์ษำ   จงนบกลำง หญงิ
79 กีรนันท์   ธำรำเกล้ำ หญงิ
80 วรกมล   ศรีแก้ว หญงิ
81 อรทัย   เกษณียบุตร หญงิ
82 ภทัรศศิร์   ประสพเกียรติโภคำ หญงิ
83 ณัชชำ   บุรำนนท์ หญงิ
84 อัจฉรำภรณ์   เฉลิมพงษ์ หญงิ



85 อิศรำภรณ์   เฉลิมพงษ์ หญงิ
86 สิรินันท์   มีจั่น หญงิ
87 วรีรัตน์   ทองศิริ หญงิ
88 ขนิษฐำ   นำมวงศ์ หญงิ
89 กรรณิกำ   แช่มพุทรำ หญงิ
90 นฤมล   บรรจงปรุ หญงิ
91 พัชรำภรณ์   ฮำนำฟี หญงิ
92 เบญจรัตน์  ศรีสกุล หญงิ
93 ณิสรำ   ตรองพำณิชย์ หญงิ
94 วำสนำ   จนับุรี หญงิ
95 พรทิพย ์  ส ำโรง หญงิ
96 จฑุำทิตย ์  เยกิจ หญงิ
97 พิมพ์ปวีณ์   สำยศิลปี หญงิ
98 วันทนีย ์  กำรภกัดี หญงิ
99 ธัญญำภรณ์   แยม้ปรำงค์ หญงิ
100 รินท์นิตำ   พวงภู่ หญงิ
101 ปิยำภรณ์     วงศ์ใหญ่ หญงิ
102 ดวงนฤมล     วงศ์ใหญ๋ หญงิ
103 เกษณี     บัวผัน หญงิ
104 เพ็ชรจรัส   ชมโพธิ์ หญงิ
105 ปรียำนุช    วงษ์โกวิทย์ หญงิ
106 กนิษฐำ   อุดมพร หญงิ
107 นวลพรรณ   เอกเจริญ หญงิ
108 สินประภำ   ช่ำงประดิษฐ์ หญงิ
109 กมลวัลย ์  จนัทแสง หญงิ
110 รดำ   สุใจยำ หญงิ
111 อำรียำ   อ่อนน้อม หญงิ
112 นันทน์ตรำ   ชัชวำล หญงิ
113 ปภำวรินทร์   มะค่ำทอง หญงิ



114 สุกัญญำ   แก้วเหลำ หญงิ
115 เสำวรส   แตงน ำศิริ หญงิ
116 ดวงรัตน์   เอ้ือเจริญรัตน์ หญงิ
117 กิตติยำภรณ์   วิเชียรเชื้อ หญงิ
118 ศุภลักษณ์   ตำมครบุรี หญงิ
119 สตรีรัตน์   วิมลสุข หญงิ
120 รวีวรกำญจน์   แพงไธสง หญงิ
121 ชญำนิศ   แผนกทำน หญงิ
122 ศุภมำศ   หมื่นเดช หญงิ
123 ศิเรียม   ประเสริฐทรัพย์ หญงิ
124 สุพรรษำ   กระจำ่งศรี หญงิ
125 รุ่งทิวำ   ทรงสุข หญงิ
126 สุวิชำดำ   พันธ์ภผูำ หญงิ
127 นวพรรษ   เวชชพิพัฒน์ หญงิ
128 วิไล   แซ่จำง หญงิ
129 ลัดดำวัลย ์  ศรีเชียงสำ หญงิ
130 กุลจริำ   เปียผล หญงิ
131 อรพิน   ค ำตำ หญงิ
132 เยำวลักษณ์   เหล่ำสะพำน หญงิ
133 อังคณำ   จำรุทรรศน์พิมล หญงิ
134 กฤตติกำ   ไตรยงค์ หญงิ
135 วำสนำ    กล้ำหำญ หญงิ
136 ลชินำ    วชิรศักดิ์ชัย หญงิ
137 กฤษณำ    ศรีตะรัตน์ หญงิ
138 พัชรี    สว่ำงชุม หญงิ
139 ปทิตตำ    พรรณสกุล หญงิ
140 บุณชณัฏฐำ     ค ำภรีะ หญงิ
141 สุภชัเพ็ญ    สุชำติพงศ์ หญงิ
142 อำรียำ     พันศิริ หญงิ



143 จฑุำมำส     ธงชัย หญงิ
144 ธมกร    เมืองสุข หญงิ
145 บัว   ผ่องแผ้ว หญงิ
146 ศิรินทิพย ์   สีวำนนท์ หญงิ
147 ณัฐพร   นำคเกิด หญงิ
148 ปภำวรินท์   สุยะต๊ะ หญงิ
149 รพินทร์อร    นภำปักษำภริมย์ หญงิ
150 อรณิชำ    แม้นบุตร หญงิ
151 ขวัญจริำ    รัตนรำช หญงิ
152 ณัฐวรรณ   สุกดำ หญงิ
153 จริญำ    ขันกสิกรรม หญงิ
154 ณิชำรีย ์   กิจมีเกียรติดี หญงิ
155 พรนภำ    อำจสังข์ หญงิ
156 วิรัญชนำ    หอมวรำเสฏฐ์ หญงิ
157 ปุณยวีร์     หอมวรำเสฏฐ์ หญงิ
158 ปัทมำพร   สุริต หญงิ
159 ฐิติชญำ     คัมภริำนนท์ หญงิ
160 สุภำพ  พงศ์รัตน์ ชำย
161 สหรัฐ  ภำคเมธี ชำย
162 อนนต์  พินิจ ชำย
163 ยทุธนำ  เรืองสวัสดิ์ ชำย
164 ก ำพล   อ่ิมใจ ชำย
165 พิษณุ  จนัทำวุฒิ ชำย
166 ปัญญำ  เชิดชู ชำย
167 สุวัฒน์   คูภำกรณ์ ชำย
168 ธำดำ   ทองจไุร ชำย
169 สุกิจ   ถมทอง ชำย
170 ฐวิกร   สณฑสกุณำ ชำย
171 อรรถพล   ดวงใจ ชำย



172 ทิวำ   ทิพยส์ุขุม ชำย
173 เฉลิมเกียรติ   ยอดมณี ชำย
174 อำณัติ   เฉยสวัสดิ์ ชำย
175 สุขุม   กตัญญชูำนนท์ ชำย
176 พรเจตต์   แยม้พลอย ชำย
177 ชัยฤกษ์   ตันตระกูล ชำย
178 วรวิทย ์   บูระภำพ ชำย
179 รชตะ    มุขพรหม ชำย
180 ศิรวิชญ ์  เฟ่ืองฟุ้ง ชำย
181 ศุภชัย   สิทธิศรชัย ชำย
182 ศฤงคำร    เหลืองทองค ำ ชำย
183 ก ำพล   เหรียญภญิญวัฒน์ ชำย
184 วิวัฒน์   สกุลศิริรัตน์ ชำย
185 มนัส   บุญเจริญกุล ชำย
186 สุขสรรค์   จงสุขำโรจน์ ชำย
187 อนุ   ศรลัมภ์ ชำย
188 ธนพล   เบญจนำค ชำย
189 สุพจน์   สร้อยแก้ว ชำย
190 ชำตรี   รัตนำพร ชำย
191 สมบูรณ์   พลชัยศรี ชำย
192 ติรัสกร   เขมำสิทธิ์ ชำย
193 ณัฐพัตน์   ทองบ่อ ชำย
194 อภชิัย   แก้วกลม ชำย
195 ธนัญญำ   แพงไธสง ชำย
196 วิริยะ   กองจ ำปี ชำย
197 ศักดิ์ชำย   พ่ึงเดชะ ชำย
198 กฤษฎำ   กองไธสง ชำย
199 พงษ์พันธ์   แดนดี ชำย
200 รติรัตน์   แสนเส็ง ชำย



201 ชัยพร   เปีย่มรุ่งเรือง ชำย
202 สุวพันธุ์   สุวรรณเนตร ชำย
203 สงบ   เชื่อมสกุล ชำย
204 ธนำ   หินอ่อน ชำย
205 ธนกร   อยู่ศักดิ์ดำ ชำย
206 นิพนธ์   ประดับเพ็ชร์ ชำย
207 นวรัตน์   เชื่อมขุนทด ชำย
208 ทนงศักดิ์   ชำญสูงเนิน ชำย
209 ก่อเกียรติ   ชูเมือง ชำย
210 ธีรพันธ์     ค ำภรีะ ชำย
211 วรพจน์     มะยม ชำย
212 ศิววุฒิ    แป้นกลัก ชำย
213 อรรฆศิลป์    นภำปักษำภริมย์ ชำย
214 อำนนท์    เจริญสุข ชำย
215 พลันดร    อมรศักดิ์ ชำย
216 ฐำปกรณ์    บริสุทธิ์ ชำย
217 พิทักษ์    พิมพิสัย ชำย
218 ปวริศำ  ยศยิ่ง หญงิ
219 บังอร   เข่งพิมล หญงิ
220 สุวภทัร  ลำแดง หญงิ
221 สำยชล  กล้ำหำญ หญงิ
222 มยเุรศ  ลังกำใจ หญงิ
223 อุษำ  จงัพนำสิน หญงิ
224 วลัยกร  ศรีเจริญ หญงิ
225 ปิยะภรณ์  ดอกไม้ หญงิ
226 กฤติมำ  บุญเหลือ หญงิ
227 กิตติพร  จริะวัฒนำวนิช หญงิ
228 ปณิฎฐำ   เซเมอนุก หญงิ
229 สุธำนิธิ   กองวัง หญงิ



230 อยู่วันทนำ   จนัทร์สุข หญงิ
231 กุณฑรี   อันโจ หญงิ
232 นที   เกิดนุช หญงิ
233 มุทิตำ   จลุก่ิง หญงิ
234 จฑุำมำศ   เทพมำลี หญงิ
235 ภำวดี   บุง่อุทุม หญงิ
236 สุวรรณี   อ ำนำดะ หญงิ
237 ชลดำ   กล่ ำดี หญงิ
238 ยภุำพร   ป่ำสนธ์ หญงิ
239 วงจนัทร์   ค ำพำผง หญงิ
240 วันสุนีย ์  พรมมี หญงิ
241 สำวิตรี   จงบริบูรณ์ หญงิ
242 จฑุำมำศ   ถำวร หญงิ
243 กิติยำ   ภมูิรัตนพงศ์ หญงิ
244 วชิรำภรณ์   โพธิ์นิล หญงิ
245 สมัญญำ   พำขุนทด หญงิ
246 สุภำพร   เพียรดี หญงิ
247 สุมำลี   ไพรเขียว หญงิ
248 อัญญำกร   เฉลิมพงษ์ หญงิ
249 วรรณนิศำ   ชำววังงำม หญงิ
250 ฐิฒำรีย ์  คชำสัย หญงิ
251 ศศพินทุ ์  ยอดวีระพงศ์ หญงิ
252 ทัศนีย ์  รัตนวิชัย หญงิ
253 อำภำพร   จองหยนิ หญงิ
254 ธนัชพร   พรรัตน์ หญงิ
255 วิลำวรรณ   กลิ่นขจร หญงิ
256 นภำวรรณ   ค ำรินทร์ หญงิ
257 พิชญำภำ   เจริญ หญงิ
258 สุเบญจำ   บัณฑิตย์ หญงิ



259 ยวุดี   อุดมภกัดี หญงิ
260 อรชพรพรรณ   วงษ์ค ำ หญงิ
261 ชลธิชำ    เหลืองทองค ำ หญงิ
262 วิยะดำ   กุลส ำนัก หญงิ
263 ลัดดำวัลย ์  สำสุข หญงิ
264 สำยสุนีย ์  แดงมูล หญงิ
265 เกษศรำ   อำจมุณี หญงิ
266 ทรัสตรี   เหรียญภญิญวัฒน์ หญงิ
267 อรอุตสำห์   ทองสุข หญงิ
268 เสำวลักษณ์   ศรลัมภ์ หญงิ
269 ศิวิมล   แสงไชย หญงิ
270 ทัศนัน   เงินเส็ง หญงิ
271 วลัยลักษณ์   รื่นบุญ หญงิ
272 จติรวี   เกษตรศิริกุล หญงิ
273 อรรัมภำ   ค ำนูเอนก หญงิ
274 กชธัสณัฏฐ์   แสงอนุรักษ์ หญงิ
275 ชนกวนันท์   มุงคุณ หญงิ
276 ธนัทธรณ์   คุ้นมณีทิพย์ หญงิ
277 อัญชลี   บุญใหญ่ หญงิ
278 พิมพ์พิชชำ   ปำนะที หญงิ
279 สุภำวดี   นำรี หญงิ
280 ชนิดำ   ทองบำง หญงิ
281 ศิริพร   สวัสดีผล หญงิ
282 วรรณำ   จงแพทย์ หญงิ
283 วัชรำวลี   พิกุลศรี หญงิ
284 ธรชญำ   ลีลำศิลป์ หญงิ
285 ณัฐธิดำ   แก้วแกมทอง หญงิ
286 กัญญำภทัร   ค ำป้อง หญงิ
287 จฑุำมำศ   โพธิ์สิทธิ์ หญงิ



288 มยรุี   คุณเลิศ หญงิ
289 นิภำพรรณ   จำกปล้อง หญงิ
290 ศศิธร   รุ่งคล้ำย หญงิ
291 อณุภำ   ธรรมเจริญ หญงิ
292 วัชรพร   ฟูค ำ หญงิ
293 โศระดำ   นิลศิลำ หญงิ
294 กมลรัตน์   มูลประเสริฐ หญงิ
295 นพัฐกรณ์   พ่ึงสมศักดิ์ หญงิ
296 นำตยำ   ทรวดทรง หญงิ
297 ณภทัร   สดับสร้อย หญงิ
298 นันทนำ   ปิน่เงิน หญงิ
299 สำวิตรี   อินทะใจ หญงิ
300 หัทยำ    กิติศรัณยำ หญงิ
301 วิลำวรรณ   หนลงคู หญงิ
302 สุพรรษำ    ปิยวรนนท์ หญงิ
303 พรสิริ     ดำษถนิม หญงิ
304 นิตยช์นันท์กุล    แก้วน้อย หญงิ
305 ปรำรถนำ   ดีมำก หญงิ
306 โสภำ   อ่อนศรี หญงิ
307 อัฐชนียำ    ควรประเสริฐ หญงิ
308 จนิตนำ    ดอนแนไพร หญงิ
309 พำณิภคั     บุญประจกัร หญงิ
310 วัลภำ    เพชร หญงิ
311 วิไลลักษณ์    วำดวงษ์ หญงิ
312 จนันท์พร     หอมวรำเสฏฐ์ หญงิ
313 สุวิทย ์ ตั้งสมบูรณ์ ชำย
314 ประวัติ  เงินเส็ง ชำย
315 ประสำน  เกิดดี ชำย
316 ทรงศักดิ์  สังข์สนิท ชำย



317 ปำรเมศ   อำวุธ ชำย
318 อำรศักดิ์   เด่นดรุวัน ชำย
319 ศิริศักดิ์   จอ้ยเจริญสุข ชำย
320 ณรงค์ฤทธิ์   คมจติร ชำย
321 อนุรักษ์   ศรำภยัวำนิช ชำย
322 ปรีชำ   ป่ำสนธ์ ชำย
323 สมัคร   แดงดินี ชำย
324 เอกฤทธิ์   วีระพันธุ์ ชำย
325 ล ำพรรณ์   อยู่แก้ว ชำย
326 ประดิษฐ์   จวบบุญ ชำย
327 สุระชัย   เติมสมบัติบวร ชำย
328 วิชัย   รำชสิงห์โห ชำย
329 สงกรำนต์   พุ่มอ่ ำ ชำย
330 วีระพงษ์   สำยศิลปี ชำย
331 พัลลภ   พวงภู่ ชำย
332 ทัศชะนะ   เกียรติรัมย์ ชำย
333 วรพจน์   ชมโพธิ์ ชำย
334 บัญชำ   รักษำพันธ์ ชำย
335 อภชิำติ   วินิจพงษ์พันธ์ ชำย
336 ด ำริ   เอกเจริญ ชำย
337 เทพฤทธิ์   ผิวงำม ชำย
338 ปรำโมท   หิรัญรัตนธร ชำย
339 นิกร   พิมธรรมมำ ชำย
340 เสน่ห์   นิมถนอม ชำย
341 สุวัติ   ยทุธนำกำร ชำย
342 ธิติพันธ์   เหนือคูเมือง ชำย
343 ชัยณรงค์   สงพงษ์พนิชย์ ชำย
344 สมัย   โอฐจนัทึก ชำย
345 ณรงศักดิ์   มูลศำสตร์ ชำย



346 อุดม   ค ำวงษำ ชำย
347 ภมูิสยำม   แสงปรีดำนนท์ ชำย
348 ปรีดำ   ตระกำรรุ่งโรจน์ ชำย
349 มนตรี   นำมมะปรำง ชำย
350 อำนนต์   แสงอุดมรัตน์ ชำย
351 บุรินทร์   ศรีสกุล ชำย
352 เสน่ห์   รัตน์เกล้ำ ชำย
353 สำมำรถ   รัตน์เกล้ำ ชำย
354 พัลลภ   สุวรรณฉิม ชำย
355 ปกฤต   สนด ำ ชำย
356 นันทิวัฒน์   ศรีสุวรรณ ชำย
357 สุชำติ    วชิรศักดิ์ชัย ชำย
358 ชัยยทุธ     ปิยวรนนท์ ชำย
359 เรืองรัตน์   ภชูำญ ชำย
360 อ ำนำจ    วัดจนิดำ ชำย
361 บัณฑิต   ดีมำก ชำย
362 วิโรจน์     ชมแพง ชำย
363 เชษฐ์กวิน   นิธิกิจสุวรรณ ชำย
364 ชัยสมิทธ์    กิจมีเกียรติดี ชำย
365 สมพร   อุปลกะลิน ชำย
366 พงษ์ณเรศ    กฤษศิริไพบูรณ์ ชำย
367 สุภพ   ผลทวี ชำย
368 สิทธิศักดิ์    ผลบุญพิทักษ์ ชำย
369 พรรัตน์  เหมือนพรรณรำย หญงิ
370 เยำวเรศ  รื่นผกำ หญงิ
371 แอปเปิล้  เงินเส็ง หญงิ
372 ดวงเนตร  เกิดดี หญงิ
373 ธนำภรณ์  ใจฉ่ ำ หญงิ
374 อัญชลี  สุขสมจติร หญงิ



375 นุชจรัตน์  ชูช่วย หญงิ
376 บุศรำ  ภกัดีวิสุทวิพร หญงิ
377 สุภำภรณ์  ปิลันธนำรัชต์ หญงิ
378 กัลยำ   สุขเจริญ หญงิ
379 รุ่งทิพย ์  วัฒยุ หญงิ
380 สมพร   เสทรภย์ หญงิ
381 อรทัย   สิทธินันท์ หญงิ
382 กชพรรณ   ฉำยำวัฒนะ หญงิ
383 ฮำวำดี   ภมูิรัตนพงศ์ หญงิ
384 กัลญำ     สุขเจริญ หญงิ
385 ธนกร   ตั้งสมบูรณ์ หญงิ
386 กัญญำ   สระแก้ว หญงิ
387 สมพร   เต็มใจ หญงิ
388 รวงทอง   เต็มใจ หญงิ
389 แบ้ง   สุโพธิ์ หญงิ
390 ชนิกำนต์   แซ่เกียง หญงิ
391 สุดำรัตน์    ปรีชำรณเสฏฐ์ หญงิ
392 รำตรี   ค ำอยู่ หญงิ
393 อรพรรณ   อินจนัทร์ หญงิ
394 ศุภลักษณ์   รื่นภำคพระคุณ หญงิ
395 พิมพ์   เติมสมบัติบวร หญงิ
396 ทัศนำ   คุ้มสุวรรณ หญงิ
397 อัจฉรำ   เจริญพร หญงิ
398 วรรณฐิตำ   ปัญญำสำ หญงิ
399 ปรียำนุช   ชิดชอบ หญงิ
400 กัญญำภทัร   ยอดแสง หญงิ
401 รัชรินทร์   ศรีสกุล หญงิ
402 ดวงกมล   จ ำปำ หญงิ
403 ศศิธำ   ชัยชนะ หญงิ



404 ภทัรศรีวรรณ   สมบรม หญงิ
405 รัชชดำ   สำยศิลปี หญงิ
406 นันท์นภสั   มะค่ำทอง หญงิ
407 สุรียศ์รี   โต๊ะศิลำ หญงิ
408 พรทิพย ์  ศรีหะไกร หญงิ
409 เบญจมำศ    นำคบำศ หญงิ
410 ฐิติวัลค์    เกียรติรัมย์ หญงิ
411 เสำวคนธ์    สุดตะเมือง หญงิ
412 ชนิสรำ   มีสัจจี หญงิ
413 วิลำวัณย ์  วงษ์อุ่น หญงิ
414 ปฐมำ   ศรีวิสุทธิ์ หญงิ
415 หทัยทัชช์   วินิจพงษ์พันธ์ หญงิ
416 ปรญำ   บุญชื่น หญงิ
417 อัญชลี   บุญชื่น หญงิ
418 สมบูรณ์   เอกเจริญ หญงิ
419 ชะฎำ   นิธิปกณ์กุล หญงิ
420 ณัชชำ   ชมวงศ์ หญงิ
421 นงเยำว์   มะค่ำทอง หญงิ
422 วำสนำ   มะค่ำทอง หญงิ
423 ลัดดำ   ช่อมะกอก หญงิ
424 ฉัตรชนก   สมพงษ์พนิชย์ หญงิ
425 นวพร   วิเชียรเชื้อ หญงิ
426 เสำวลักษณ์   ศรีสวัสดิ์ หญงิ
427 ณิรดำ   อ่อนน้อม หญงิ
428 กำนต์สิริ     แสงฉำย หญงิ
429 รัชนี   หมู่ทองหลำง หญงิ
430 ฑิชำ   หะลันดำ หญงิ
431 รัตติกำล   รอดจนัทร์ หญงิ
432 รัชฎำวรรณ   แพร่คุณธรรม หญงิ



433 นงลักษณ์   นพเก้ำ หญงิ
434 อนัญญำ   แดงคินี หญงิ
435 กัลยำรัตน์   อินนุพัฒน์ หญงิ
436 วันเพ็ญ   นิลสนธิ หญงิ
437 สิริกร   ควรเขียน หญงิ
438 ศรีไพร   วรำมิตร หญงิ
439 ศศิวิมล   วงษำเทศ หญงิ
440 วินิจ   พงษ์อมร หญงิ
441 วรำภรณ์   มติธนวิรุฬห์ หญงิ
442 พจนีย ์  เหรียญภญิญวัฒน์ หญงิ
443 พิกุล   เกิดเชื้อ หญงิ
444 จริยำ   ดัดขุนทด หญงิ
445 ทัศนีย ์  บุญลี หญงิ
446 ศกลวรรณพร   สนด ำ หญงิ
447 มณี   ภบูิน หญงิ
448 จริำภรณ์   ไชยชนะ หญงิ
449 ศิริพร   จงนบกลำง หญงิ
450 อภชิญำ    มีแก้ว หญงิ
451 ไพเรำะ   ทวีสุข หญงิ
452 ปนัฎชญำษ์    ศิริพัฒนคุณชัย หญงิ
453 มำลี    จนัทร์ล ำพู หญงิ
454 มำลี    โคกสอน หญงิ
455 อิระวดี    สีหะ หญงิ
456 ประกำยดำว    สุวรรณ หญงิ
457 วรำงรัตน์    พลบูรณ์ศรี หญงิ
458 มนัสนันท์    เก่งกำจไพศำล หญงิ
459 จนิดำรัตน์    ปีมณี หญงิ
460 กำญจนำ    พำนนนท์ หญงิ
461 ปรีดำภรณ์    สุยะต๊ะ หญงิ



462 บุศรำ   แม้นบุตร หญงิ
463 พรนภำ    วัฒนำมัย หญงิ
464 จฬุำลักษณ์    กิจมีเกียรติดี หญงิ
465 สำยพิณ    วงษ์สุวรรณ หญงิ
466 ชรินทร์    อ่ิมเขียน หญงิ
467 บุญเรียง    แก้วเนตร หญงิ
468 วิไล    ประยงุ หญงิ
469 สุภำวรรณ์    หลิว หญงิ
470 วรินทัศน์     ภริมยป์ักษำ หญงิ
471 ทรำภรณ์    คัมภริำนนท์ หญงิ



ล ำดับที่ ชื่อ เพศ
1 ณฐภทัร   สุวรรณรัตน์ ชำย
2 ภำณุพงศ์   สอนมำลี ชำย
3 ยทุธศักดิ์   พิมพำยน ชำย
4 พฤตินัย   น้อยประวัติ ชำย
5 ธนวัด   ใจเมตตำ ชำย
6 ธนกร   ใจเมตตำ ชำย
7 ภรูิณัฐ    น่ิมประเสริฐ ชำย
8 ปวินท์พล    สุทธศรี ชำย
9 ศุภสิน    สุทธศรี ชำย
10 นิธิพล    เพชรรัตน์ ชำย
11 วรท    ร่ำเริง ชำย
12 กิตติศักดิ์     วิจำรณ์ปรีชำ ชำย
13 อัฐกร     นำมวงศ์ ชำย
14 จติรกร    คัมภริำนนท์ ชำย
15 ชุติมำ     อินทรชิต ชำย
16 นิภำวรรณ   หำญสมศรี หญงิ
17 กณิตำ   สุวรรณรัตน์ หญงิ
18 กนกสนันพร   ใจเสือ หญงิ
19 พรสรันกำน   ใจเสือ หญงิ
20 เมธำวี   เขียวอภชิำติบวร หญงิ
21 สุวรรณมณี   เขียวอภชิำติบวร หญงิ
22 กัญญวรำ   ชุมกำแสง หญงิ
23 ธัญนพ   โสภำคดิษฐ หญงิ
24 สรัชญำ   โสภำคดิษฐ หญงิ
25 ณภทัร    อยู่พุ่ม หญงิ
26 จนิตนำ   เกตุโชติ หญงิ
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27 วิภำวิน     พูลนุช หญงิ
28 พิมพ์ชนก    ลิมปะพันธุ์ หญงิ
29 รัฐญำ    เตียวตระกูล หญงิ
30 ศศิกำนต์    รักสองหมื่น หญงิ
31 ณัฐณิชำ    น่ิมประเสริฐ หญงิ
32 ธีรนันท์    ถำวรเจริญ หญงิ
33 อำรีรัตน์     พันธ์ศรี หญงิ
34 รัชนี     วงษ์อินจนัทร์ หญงิ
35 อัญชิษฐำ      แซ่ตั้น หญงิ
36 วิศำล   ศุภรัตน์โยธิน ชำย
37 นิติกร   สุขขำ ชำย
38 ขวัญชัย   ลพพ่ึงชู ชำย
39 ภำณุรัตน์    โพธิ์งำม ชำย
40 ปฐพงศ์    โพธิ์พุท ชำย
41 รุ่งโรจน์    วิตตำภรณ์ ชำย
42 สิรภพ    ถำวรเจริญ ชำย
43 วีรวัฒน์   กะวียำ ชำย
44 สมศักดิ์    ทอยชัยภมูิ ชำย
45 ชณัญยำ   ฟ้ำหวั่น หญงิ
46 ปรำณี   ป่ำจำก หญงิ
47 อริศรำ   สรรพำพร หญงิ
48 ชไมพร   ฉำยเหมือนวงศ์ หญงิ
49 มัลลิกำ    มณีกัญญ์ หญงิ
50 จรินันท์    พลำยละหำร หญงิ
51 เยำวธิดำ    เกตุพุฒ หญงิ
52 บุณิกำ   ช ำนิ หญงิ
53 ทัศนีย ์  น่ิมประเสริฐ หญงิ
54 วิลำวัลย ์   ประสำนเนตร หญงิ
55 สุภำภรณ์    เครื่องกลำง หญงิ



56 ณิชำภำ    กะวียำ หญงิ
57 รุ่งทิพย ์   คร้ำมวัง หญงิ
58 สุดำ    เคลือบกลำง หญงิ
59 ศิรินภำ     ช่ำงโคกสูง หญงิ
60 กฤษณ์   สุวรรณรัตน์ ชำย
61 ภำณุกำญจน์   ใจเสือ ชำย
62 มำนพ   เชียงใหม่ ชำย
63 วินัย   สุนทรชัย ชำย
64 เสกสรร   ใจเสือ ชำย
65 สมเพชร    ใจเมตตำ ชำย
66 ธีระ   เพลินสินธุ์ ชำย
67 ธนกร    ทองดี ชำย
68 โอภำส    กลั่นจนัทร์ ชำย
69 สุรพล    วำที ชำย
70 ประเสริฐ   คงใหญ่ ชำย
71 สมยศ   กองสุผล ชำย
72 สุเทพ    น่ิมประเสริฐ ชำย
73 เจระวัฒน์     ยิ่งสวัสดิ์ ชำย
74 สุมิตร     ลิกขะไชย ชำย
75 วีทัศน์    คุ้มพล ชำย
76 เบญจมำศ    แต้ประยรู หญงิ
77 สุพัตรำ   สุวรรณรัตน์ หญงิ
78 อังคณำ   ยอดมณี หญงิ
79 พูลศรี   ขุนนคร หญงิ
80 นำฏฐมญชุ์   สัมพัทธ์พงศ์ หญงิ
81 กนกวรรณ   พิมพำยน หญงิ
82 อุไร   นนทวงษ์ หญงิ
83 วรรณำ   แจง้อรัญญกิ หญงิ
84 วำสนำ   กำญจนนท์ หญงิ



85 จไุรรัตน์   วิวำห์ หญงิ
86 สุนันท์   ถำวรวงษ์ หญงิ
87 พรรษชล    พจนอำรี หญงิ
88 อภชิญำ    ใจเมตตำ หญงิ
89 กัลญำ    สุขเกษม หญงิ
90 ณัฐยำ    เหล่ำลอก หญงิ
91 ขนิษฐำ    ไวทยำคม หญงิ
92 ส ำฤทธิ์    พันบุรี หญงิ
93 อำรยำ    เดชสิมำ หญงิ
94 สุดคนึง    ถนอมเงิน หญงิ
95 ศิริพร    สำระจ ำนง หญงิ
96 นงลักษณ์   ศรีนิล หญงิ
97 ชบำ   เงินนำ หญงิ
98 ทัศนำ   ร่ำเริง หญงิ
99 แน่งน้อย    สุทธศรี หญงิ
100 ฐิตำภำ    อินระมัย หญงิ


