
ล ำดบัที่ รำยชื่อ สถำนภำพ
1 รัฐโรจน์ รัตน์ทวีนนท์ นักศึกษา
2 วิศรุต อยู่ชูชัยมงคล บุคคลทัว่ไป
3 วัชรินทร์ ยางงาม ศิษย์เก่า
4 จักริน สิริกุลธร นักศึกษา
5 กันตพัฒน์  สุวรรณหงษ์ บุคคลทัว่ไป
6 กัมปนาท นิบรรพต นักศึกษา
7 ปริชญา ธนาวุธิไกร บุคคลทัว่ไป
8 คณาสิน อมรกิตติสาร นักศึกษา
9 ชัชวาล สุวรไตร บุคคลทัว่ไป
10 พลวิชญ์ ดวงสุข บุคคลทัว่ไป
11 อรรถพร สิงห์เมือง บุคคลทัว่ไป
12 ภัทรนันท์ จันทร์ชอน นักศึกษา
13 พีรพงษ์ ประยูร บุคคลทัว่ไป
14 รัฐสิทธิ ์สังวาลย์เพ็ชร์ นักศึกษา
15 ธัญพิชชา อุบลวิรัตนา ศิษย์เก่า
16 สหรัฐ พงษ์พณิชย์พันธุ์ นักศึกษา
17 สุทธิพงษ์ สุขโข บุคคลทัว่ไป
18 กฤษกมล กุลประดิษฐ์ นักศึกษา
19 ปภัส เงาธัมมะสกุล นักศึกษา
20 โสภณ วงศ์ใหญ่ นักศึกษา
21 จินตะวัน รักษานาค บุคคลทัว่ไป
22 ณัฐชยา ตาปะสี นักศึกษา
23 สการ บรรทัดจันทร์ นักศึกษา
24 ภูริภัทร์ ลายประเสริฐ บุคคลทัว่ไป
25 ฉัตรชัย วงศ์เดชสกุล ศิษย์เก่า
26 ธีรพงศ์  ลีลานุภาพ บุคคลทัว่ไป
27 ชณัญญา กรุดนิ่ม ศิษย์เก่า
28 ไพบูลย์ ปัทมวิภาต บุคคลทัว่ไป
29 วุฒิชัย คงเพียร บุคคลทัว่ไป
30 ปณิตา คุ้มวงศ์ นักศึกษา
31 วิชวิทย์ นิลสวัสด์ิ ศิษย์เก่า
32 วรากร วีระธรรมโม ศิษย์เก่า
33 สมโณ ศรีมา บุคคลทัว่ไป
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34 การันต์ เศรษฐี บุคคลทัว่ไป
35 ธนัชพร เทพพรพิทักษ์ ศิษย์เก่า
36 วราภรณ์ ศรีบุญ บุคคลทัว่ไป
37 ปริญญา เติมกสิพาณิชย์ บุคคลทัว่ไป
38 สร้อยพชร เมฆาลัย นักศึกษา
39 นารีญาร์  ประโพธิง บุคคลทัว่ไป
40 อัญชิสา กุศลปฏิการ บุคคลทัว่ไป
41 จักรพรรด์ิ สุวรรณโณ นักศึกษา
42 กิตติพงศ์ สิทธิสรวิชญ์ บุคคลทัว่ไป
43 วรวัชร ณรงคะชวนะ ศิษย์เก่า
44 สุภนิดา พลอยค า นักศึกษา
45 นวพร จรัสตระกูล นักศึกษา
46 ภูวนัตถ์ โลกเจริญลาภ นักศึกษา
47 กุญช์วริศร์ ระพีปุญญพัฒน์ ศิษย์เก่า
48 อภิภู รงค์เดชประทีป นักศึกษา
49 ทวีวัฒน์ ขนาน บุคคลทัว่ไป
50 พงษ์ธัช แย้มสมพงษ์ ศิษย์เก่า
51 ชวนาท นิพัทธมานนท์ ศิษย์เก่า
52 ภวัต ชมภูแสง ศิษย์เก่า
53 นพพล พุม่บุตร ศิษย์เก่า
54 พัชร เรืองกิจวิทยา ศิษย์เก่า
55 ธนเดช กาญจน์ก าธร ศิษย์เก่า
56 ถิรพัฒน์ วิวิธนาภรณ์ บุคคลทัว่ไป
57 วิษณุ ทองประดิษฐ ศิษย์เก่า
58 ธนดล เลิศรวมพร ศิษย์เก่า
59 ศิริศักด์ิ โลหะพิริยกุล ศิษย์เก่า
60 ภัทรพงศ์ เฉลิมพัฒนาพงศ์ ศิษย์เก่า
61 ปิยาภา โอภาสพันธ์ ศิษย์เก่า
62 จิรศักด์ิ จังบูรพา ศิษย์เก่า
63 ณัฐวัฒน์ เทอดสถีรศักด์ิ ศิษย์เก่า
64 ปิยะชนินทร์ ทัดหมอน ศิษย์เก่า
65 นนทพัทธ์ เทศปัญ นักศึกษา
66 นิธิ กิตติวรเชฏฐ์ ศิษย์เก่า
67 บัณฑิตย์ จงรัตนเรืองสุข ศิษย์เก่า
68 อลงกรณ์ สง่าเพ็ชร์ ศิษย์เก่า
69 ปฐมพงศ์ ปิยชัยเศรษฐ์ ศิษย์เก่า
70 กอบชัย บัวรอด ศิษย์เก่า



71 ศานิต นวลพลับ บุคคลทัว่ไป
72 กวินท์ สมาธิ ศิษย์เก่า
73 ศิวัช   ศิริวัฒน์ ศิษย์เก่า
74 ชัยอมร ตระการกุลพันธ์ บุคคลทัว่ไป
75 ศรายุทธ สายจันทร์ ศิษย์เก่า
76 สุริยัน  อนุวรรค บุคคลทัว่ไป


