
ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ

1 สจุรรยำ โสภำพรอมร 31 อ ำภำ บญุประกอบ

2 ปำรชิำต	ิ แซเ่ตยีว 32 เครอืฟ้ำ พดุชำ

3 กลัยำ 	องัครัุตน์ 33 พัชรส์นิ ีศศธินำนันท์

4 ณัฐพัชร	์ นพัิทธภั์ทรชัย 34 สงัขส์นิธุ กล ำ่สกลุ

5 วัชระ	 ปัณณสริโิรจน์ 35 กติตชิัย รจุพิรสกลุ

6 บญุชอบ 	มำนอ้ย 36 เขยีว บญุชว่ย

7 วชิัย	 เทพำ 37 ดำรณีุ นะรำช

8 ณัฐ	 เหลอืงนฤมติชัย 38 วรัิตน ์รัมมะพัฒน์

9 อรพรรณ	 วรชำตนัิกรบ 39 ปรญิญำ พงษ์ไพบลูย์

10 จรรยำ	 สชีมพู 40 สำยฝน	  สะพง

11 กนกวรรณ	 วำวงศม์ลู 41 เบญจมำศ	  ชสูกลุ

12 สรุชัย	 ชทูรัพย์ 42 สรัุตน	์  จติรไมตรเีจรญิ

13 วำสนำ	 แสวงสทิธิ์ 43 เกศรนิ	  บญุรำศรี

14 เอก	 พันธุเ์ณร 44 มำล	ี  โรจนว์งศพ์ำณชิย์

15 วำสนำ 	ธัญญเจรญิ 45 นพดล	  ชัยดรณุ

16 ศรณ์ธัชนันท	์ จำ่ยกระโทก 46 นงนภำ	  ทองพทัิกษ์ถำวร

17 อลศิรำ	 ญวนพันธ์ 47 ณฐพรรณ	  ธรรมนติยก์จิ

18 ชลธชิำ	 พกิลุวรชัย 48 สรชัช	  ลำภรวย

19 นันทพร	 จันทรเ์ทีย่ง 49 พรเทพ	  ฉำยสนิธ์

20 ธนำธรณ์ แตงใบ 50 จำรณีุ	  ดว้งเจรญิ

21 วรกำล เกีย้วเกำ้ 51 มยรุำ	  เพชรสงัหำร

22 นันทน์ชิำ ครองยทุธ 52 กวสิรำ   	สวุรรณโณ

23 PA  WIN 53 วภิวำน	ี   นุตพิรรณ

24 นรศิรำ สนิภู่ 54 รุง่อรณุ  	เจรญิพลู

25 วทิวัส คชเสถยีร 55 ศักดำ	  จลุนพิฐิวงษ์

26 ทพิวรรณ พำนเชยีงศรี 56 มนตช์ัย	  โรจนสโรช

27 ศรำยธุ ทองท ำ 57 วรทัย	  รปูสงู

28 สพัุตรำ สรุยิเสน 58 ปภัสรำ	  สำยปัญญำใย

29 ปิยะ สำหมนุ 59 รุง่โรจน	์  สขุสมแดน

30 BORIS KHOLMANOV 60 ปรชีำพล	  ปิยะลังกำ

รายชือ่ผูโ้ชคด ีจากรายการ " ทมีชอ้ป ชาตไิทย "

รางวลัที ่2. บตัรโดยสารสายการบนิไทยสมายล ์มูลคา่ 2,000 บาท จ านวน 500 รางวลั



ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ

รายชือ่ผูโ้ชคด ีจากรายการ " ทมีชอ้ป ชาตไิทย "

รางวลัที ่2. บตัรโดยสารสายการบนิไทยสมายล ์มูลคา่ 2,000 บาท จ านวน 500 รางวลั

61 ธนพล	  รัศมธีรรม 91 ไกรภัทร	์  นลิข ำ

62 ณัฐธนำ	   จงประเสรฐิ 92 มนตร ี  ขตัธิ ิ

63 สทำ้น	  วรรณำ 93 รอน   ขวัญแยม้

64 พศิมยั   	เลศิปีตวิำณชิย์ 94 ปรญิญำ   ปัญญำฟู

65 ขนษิฐำ	  เชดิสะภู 95 จันทกำนติ ์  เทพพกิลุ

66 ล ำเจยีก	   ยำจติร์ 96 ธรีพงศ ์  หมวดชนะ

67 อำภำพรรณ	  สนิไชย 97 ซำกเีร๊ำะ   ดำโอะ

68 ดนัย	  นมิะบตุร 98 กณัฐมณี   มทีำ

69 อำรลีักษณ์	  อรรถอนิทรยี์ 99 โอฬำร   เพ็ชรแสง

70 ศศธิร	  ปะมำระตำ 100 วันทนำ   พลำยเถือ่น

71 บญุเรอืง	  เจรญิศรี 101 อำนันท ์  กระจำ่ง

72 พงศกร	  จรญูศรสีวัสดิ์ 102 ส ำอำงค ์  พลวชิัย

73 เจรญิ	  อิม่มำก 103 รุง่นภำ   เทยีวประสงค์

74 เอกพงษ์	  บตุดำเพ็ง 104 ชัฌำณนิทร ์  บำงจรงิ

75 วริยิำ  พันพงษ์ 105 อบัดลุรำซคั   ดอืรำนงิ

76 พทิยำ  ชัยรำม 106 สกลุทพิย ์  อซิไมลอฟ

77 ปิยะฉัตร ์  ค ำคลี่ 107 วมิล   หมืน่ชนะ

78 จติตมิำ	  คมิเมล์ 108 ปัญญำ   สรอ้ยจติร

79 รัฐศำสตร	์  ศรแีสง 109 สรนิทพิย ์  แกมกลำ้

80 ประเมษฐ	์  ดอกบัว 110 จำรวุรรณ   วเิศษวสิยั

81 สำรศิำ	  ฐติะโชตกิำร 111 วัชรำ   รองศักดิ์

82 อนุรักษ์	  บญุชัย 112 ฉัตรกมล   ตำแดง

83 ประสพโชค	  มว่งคุ 113 ปนัดดำ   อยูเ่จรญิ

84 ธติยิำ	  แซต่ัง้ 114 พมิพพ์ร   ลิม้มงคลชัยกลุ

85 ทรงสทิธิ	์  โหมดทอง 115 ทรงพล   รัศมี

86 สมุศิำ	  ศริบิญุ 116 วรรณด ี  จันอิ

87 จรัิฐตพิงศ	์  ทะวลิำ 117 เบญจวรรณ์   โพธิท์อง

88 องัคณำ	  สขุใจ 118 พมิพศิำ   พมิพำรัตน์

89 วชริะ	  แสวงชอบ 119 อบุล   กำ๋วี

90 จรนิ	  แซเ่ลำ้ 120 บญุช ู  แสงออ่น
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121 ประกำย   คุม้มว่ง 151 สมุำล ี  เหลำมะดัน

122 ศรปีระไพ   เทยีบเปรยีบ 152 บญุเริม่   บญุเรอืง

123 ชตุภิำส   อศัวรุง่สกลุ 153 ถนอม   สำยเสมำ

124 นภสนิธุ ์  ป่ินเพชร 154 พัชรนิทร ์  บญุวรรณ

125 พมิพน์ภิำ   สสีทัุศน์ 155 ดอกศกุร ์  ลลีำวำณชิย์

126 วัชรำ   ศริทิรัพย์ 156 พงึพศิ   ลักขณำลขิติกลุ

127 ปำรว ี  เสมรอด 157 นวลวรรณ   รักคง

128 สภุำภรณ์   วจเีกษม 158 จักรำวธุ   เฟ่ืองฟุ้ง

129 พรชัย   อภพัิฒนธ์นำกรณ์ 159 จรนิทรก์ำญจน ์  พันธน์ลิ

130 พรนภำ   ฮำตวเิศษ 160 พมิล   ชนชนะชัย

131 สดุำวรรณ   ชำทพิฮด 161 นงลักษณ์   หนูโท

132 นรนิทร ์  เหลำ่นรนิทวฒุิ 162 รัสตญิำ   มะอนิทร์

133 ภักด ี  ศรหีำวงค์ 163 วลิัยพร   ขำวพมิำย  

134 อษัฎำยธุ   สงวนเชือ้ 164 กรวฒุ ิ  วรนมิมำนนท ์

135 นฤมล   สชูัยยะ 165 วชิติพงศ ์  ปันวำรี

136 สเุทพ   เยีย่มชัยภมูิ 166 ศรวีรรณ   จ ำปำนอ้ย

137 ชญำภำ   ศรปีระชมุ 167 จันทนำ   อนันตโภค

138 กติตนัินท ์  ปรอืปรัก 168 รมฤด ี  มำตวิงศ์

139 วันชัย   ปลอ้งเงนิ 169 กติยิำ   ธเนศชัยคปุต์

140 สรุศักดิ ์  สขุอะหล ำ่ 170 จรัญรทิธิ ์  ลำภำศรรัีตน์

141 นพรัตน ์  หำดทะเล 171 สนุยี ์  เจนศริวิำนชิ

142 สำยน ้ำผึง้   ประสำนสงค์ 172 IRIN  SURIYOTHAI

143 เครอืเพ็ญ   นำทคัคนำนตน์นท์ 173 ศริรัิตน ์  คณุะสำรพันธ์

144 ธรีวัฒน ์  สขุทวี 174 เปมกิำ   พอ่เพ็ชร

145 จติรำภรณ์   เลีย่มมำตร์ 175 ณัฐนันท ์  ช ำชุม่

146 ภัทรำพร   เกดิเจรญิ 176 วชริ   วัฒนวงศว์รกลุ

147 ฉววีรรณ   ทมิำ 177 สกุำนต ์  จยิำงกรู

148 วรตุ   นพคณุ 178 นะมะพงษ์   ภปูระเสรฐิ

149 พรเทพ   มพีำรำ 179 ธรีะญำ   ภนูะพงศ์

150 ฮำรสิ   จะปะกยีำ 180 ชวลติ   วนำทรัพยด์ ำรง
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181 นฤดล   วงศต์ำ 211 ธรีะพล   บตุรบรุำณ

182 กรณต   เหวยีน 212 บศุรำ   ชัยทัศน์

183 วรนิทรท์พิย ์  นอ้ยอรณุ 213 ชัยวัฒน ์  ธรรมรัตนปรำนี

184 สรุกลุ   หอมสมบัติ 214 สมพงษ์   วงษ์มณี     

185 เทพศักดิ ์  บณุยรัตพันธุ์ 215 โปรง่   เนื่องนุย้  

186 ทพิยพ์ำพร   ศรโีคตร 216 สรไกร   ตันสทิธพัินธ ์     

187 ยทุธพงษ์   ชัยพัฒน์ 217 จฑุำมำศ   หงสธ์นนันท ์    

188 กมล   พัฒนภักดี 218 กรรณกิำ   ขอสนิกลำง     

189 กนัตก์ว ี  อนิทธริำ 219 ปพชิญำ   ริว้ทอง  

190 สจุนิต ์  สหีพ์ริโิยดม 220 นุชนำฎ   โอแจม่  

191 สมุน   รำงชัยกลุ 221 มงคล   กลอ่มเกลีย้ง  

192 อรณัฐ   นอ้ยพำนชิ 222 วฒุสิำร   แกว้เวหำ   

193 ลัดดำ 	  ศรโีนนยำง 223 ศริเิพชร   สำตร ี

194 ปรชีำ 	  อตุริ 224 กวนิธดิำ   มณีุแกว้   

195 มณทริำ 	  ศรผีอ่ง 225 กติตชิัย   ศรสีวน  

196 บญุหนำ	  วงคล์ะคร 226 อมรฤทธิ ์  สำยสวุรรณ  

197 สำยทอง 	  นำคงำม 227 จฑุำมำศ    ศริรัิตนรุง่โรจน ์  

198 นงลักษณ์ 	  ค ำเพ็ชร 228 มลัลกิำ    บัวจันทร ์ 

199 ณัฐวสำ 	  สวนยำ 229 ทัศสมินต ์  เลขวรนันท ์     

200 เชยีบ 	  ตัดประโคน 230 พรชัย   บญุอว่ม    

201 มรัินต ี	  เรอืงประโคน 231 กรณุำ   ธนติกลุสำสน์        

202 สมนกึ 	  เชีย่วชำญ 232 วศิรตุ   ป่ินสขุ   

203 เสำวนยี ์  ค ำพดุ 233 เร ่  บวบม ี    

204 เลศิศักดิ ์  วฒุเิจนประเสรฐิ	 234 ปวรศิ   ทรัพยสำร    

205 นกิร   อกิะศริ	ิ 235 พรศลิป์   บญุแดง   

206 จริำพร   กลำงประพันธ์ 236 มนัส   ไชยลำภ    

207 จันทรพ์ร   มะระพฤกษ์วรรณ   237 สทุธนิลี ์  ทับโภชำ

208 มนุชนันท ์  สวำทยำนนท ์       238 ฐติวิรำดำ   วชิชำ   

209 ภำวด ี  นุย้เพ็ง    239 สริรัิกษ์   เกษทองมำ    

210 คณติตรำ   อทุำมนตร ี  240 แสนพล   กลิน่บัวแกว้ 
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241 ครษิฐฐ์ำพร   พมิพด์ ี   271 วศิรตุำ   เฟอรร์ำรำ

242 เอกรนิทร ์  จันทรบ์ ุ 272 วไิลลักษณ์  ใจซือ่กลุ

243 ชวลติ   สนัตพิรรค 273 นงครำญ   เรอืงประพันธ์

244 ฉัตรเกยีรต ิ  บัวทพิย ์   274 เจอื   พว่งพรอ้ม

245 ญำณกติต ์  สหีะนำท      275 นชิำนันท ์  ลเีลศิยำนนท์

246 อญัชลยี ์  รมิดสุติ 276 สำยนัต ์  สำยอดุม

247 กลุวัฒน ์  ตันตพิงศอ์นันต์ 277 ด ำรงค ์  โกระวโิยธนิ

248 ศรัทธำ   ประสรีะเตสงั 278 ขนษิฐำ   จรงุสจุรติกลุ

249 วัฒนชัย   ทองผำ 279 รวมจติ   อำรยะสกลุ

250 นุชนำถ   ศรบีญุเรอืง 280 อภริดำ   เย็นกำย

251 ธันยนันท ์  วันอำรยี์ 281 สมเกยีรต ิ  วพิศิมำกลู

252 กติตพิงษ์   คุม้วงษ์ 282 นคิม   แสนสี

253 วภิำวรรณ   ป่ันเอีย่ม 283 สนัตชิัย   สขุเมอืง

254 ชนนิทร ์  อรัญวัฒน์ 284 นพรัตน ์  ค ำอนิทร์

255 กติตพิงศ ์  บญุรัตน์ 285 รัฐศำสตร ์  ลิม้เจรญิ

256 ปภัสรนิทร ์  จริณรงคว์ัชร์ 286 กรณ์ดลิะ   ดอเลำ๊ะเซ็ง

257 ทัศนยีว์รรณ   นิม่ศริ ิ 287 ศริพิร   ไรส่งวน

258 เยำวภำ   อรนิธำรำ 288 นงเยำว ์  ค ำเขือ่น

259 ป่ินหทัย   ศรชัย 289 พัชร ี  รยิะจันทร์

260 สรุชัย   งำมจันทรผ์ลิ 290 สำยฝน   คงมณี

261 ชลภัทร   สขุเกษม 291 ดำรณีุ   เสอืทองค ำ

262 กนกวรรณ   สรอ้ยเกรยีว 292 บรรพต    มว่งนอ้ยเจรญิ

263 นรสิำ   ดลิกวฒุสิทิธิ์ 293 วัฒนชัย    สพุรรณพงศ์

264 วไิล   ลออสขุไพบลูย์ 294 พำณี    วำหำญจติต์

265 มำนพ   วังประเสรฐิ 295 สวุทิย ์   เสงีย่มกลุ

266 ทศพร   ฟักทอง 296 พศิมยั    เกรกิชัย

267 พงศธ์ร   ศัตรวำหำ 297 พรีญำ    สนทิฉัตรด ำรง

268 ลัลนล์ลติ   ภัคกมลวัฒน์ 298 ชำล ี   นลิประพันธ์

269 รุง่ฤทัย   เชือ้หัวค ำ 299 รุง่ฤด ี   ประกอบสขุ

270 สดุำน ี  พทิยำวธุวนิจิ 300 ฐำปน ี   ลออวรำกลุ



ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ ล ำดับ ชือ่-นำมสกลุ
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301 พชิำวรี ์   วรพัทธโ์ภคนิ 331 ปิยะฉัตร สหีะกลุัง

302 วโิรจน ์   สมหำรวงค์ 332 ศริฉัิตร ศภุำงคศ์ำนต์

303 พรพมิล    เหลำ่วำนชิย์ 333 ส ำรวล ศรปีระไพ

304 อภริด ี   ทองนพ 334 ศริวิรรณ ศริสิวัสดิ์

305 ญำณกิำญจน ์   ปั้นผึง้ 335 ธำตร ีประเสรฐิสนิ

306 อดัชำ    จอมไธสง 336 ปฐมพงศ ์รัตนพันธ์

307 ตรภีพ    ไชยชนะใหญ่ 337 ธันยำ ตันศฤงฆำร

308 แพรชมพ ู   แซต่ัง 338 ณรัช ตูช้ัยอมร

309 กำญจนำ    พัฒนำวงศ์ 339 พศิมยั รุง่โรจน์

310 สำยฝน    บญุศรี 340 จรญิญำ อิม่เจรญิ

311 เสีย่น    หงษำ 341 ปัทมำ องคศ์ลุี

312 JIAMING  LIANG 342 ณรงค ์จ ำปำรัตน์

313 อมรรัตน ์   กำญจนพบิลูย์ 343 นภำพร ชำญชัยเลศิ

314 ณรงคฤ์ทธิ ์   ภจูอมข ำ 344 พสิณฑ ์กลุชนตรัยสทิธิ์

315 สวำ่ง    พรเวโรจน์ 345 บญุรุง่ กรดุเงนิ

316 สนธ ิ   ตลุำพันธ์ 346 ชปำพันธ ์เงนิมลู

317 ชญำดำ    แสงรัฐวัฒนะ 347 หนึง่ฤทัย ทองศรแีกว้

318 ธัญญำ    จันเหมอืน 348 สรวัลยรัช ชนำสนิไตรธปิ

319 กญัญำภัทร อนิทรยิำ 349 ณัฐภณ กฤชศภุำพชิญ์

320 วรัิตน ์สำคเรศ 350 วล ีกำ้นทอง

321 ปิยพร ศรพีรสวรรค์ 351 กญัญำ ชอยเออร์

322 นธิวิด ีเหลีย่มวัฒนกลุ 352 ธนวัฒน ์เพ็งแจม่

323 อำวนิ มงคล 353 จตรุงค ์ชำวหว้ยหมำก

324 วทิยำ ปัดสำค ำ 354 บญุชัย เหรัญญกจิ

325 ศภุณัฏฐ ์จนิดำนนท์ 355 ศวินนท ์ทองยอ้ม

326 ศันสนยี ์ลำภำโรจนก์จิ 356 เวโรจน	์  ธรรมประทปี

327 อำทติย ์ธรรมนยิม 357 ศวรนิทริำ	  ปัญญำค ำ

328 เอกรัฐ เอือ้สนุทรพำนชิ 358 อรรถวฒุ	ิ  ทองลออสริกิลุ

329 ดรณีุ คงแสนค ำ 359 สกล	  เรอืงสขุ

330 ศภุฤกษ์ ทวผีล 360 ธำน	ี  เจรญิรัมย์
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361 กอบชัย	  บญุยงค์ 391 ขนุทอง	  ประจัญนวน

362 ธงไชย	์  เพง่กจิ 392 กมลทพิย	์  สหัสรังสนิี

363 กติตกิร	  พรมวัง 393 ภญิญดำ	  เจรญิสขุ

364 SOUNTHALA	  DOUANGBOUPHA 394 ณชนก	  ศลิำนนท์

365 วไิลพร	  แกว้ส ำโรง 395 พทุธพิงษ์	  อ ำพันสวุรรณ

366 สมควร	  จันทรพ์รม 396 กมลรัตน	์  วัฒนศลิกลุ

367 วฒุชิัย	  รุง่ระจติร์ 397 สภุำพ	  จันทะมำ

368 ทรงกรต	  บรุงีำม 398 สมเกยีรต	ิ  นอ้ยปำ

369 อรรถพันธ	์  แสนศลิำ 399 ชตุกิำญจน	์  กำลเมฆ

370 กญัตภัส	  เฉยรอด 400 ก ำพล	  อิม่ผอ่ง

371 ศวิพร	  รังแกว้ 401 ปณุญดำ	  เลศิโกมลสขุ

372 ณฐกร	  จอมชัย 402 ธัญญนัฎฐ	์  พรหมทอง

373 ธนกำญจน	์  แสงนำครนิทร์ 403 เบญจสริ	ิ  สทิธเิดช

374 กฤษณำ	  แจม่จันทร์ 404 อญัชล	ี  พรหมงำม

375 นรำรัตน	์  หงษ์สกลุ 405 ศริรัิตน	์  ศรกีนัยำ

376 เยำวเรณำ	  คดูำ 406 กิง่แกว้	  พรมพลิำ

377 กนัตนัินท	์  ทองจันทร์ 407 ขจรเดช	  พรหมสทิธิ์

378 บญุสม	  หอมพลูทรัพย์ 408 สมัพันธ	์  พันธุแ์น่น

379 สนัตภิำพ	  เวหำด 409 พรรณพัฐฑ	์  บตุรเสรชีัย

380 วสวัตติ	์  ภษูณสวุรรณศรี 410 นวรัตน	์  เรอืงรุง่

381 วำสนำ	  ค ำทำ 411 มลฤด	ี  ผำชำ้งเผอืก

382 หทัยรัตน	์  ฉัตรวชริะพฤกษ์ 412 ศักดิส์ทิธิ	์  สำยแกว้

383 สพุจน์	  ภริอด 413 นัทธว์รัน	  พเิชฐยทุธ์

384 วทิวัช	  ลำ้นภเูขยีว 414 สกุญัญำ	  วงศศ์รี

385 อ ำไพ	  แกมรัมย์ 415 สรัุตน	์  ดลิกพัฒนมงคล

386 ศวิกร	  ปำรวิงษ์ 416 AYE  MYINT

387 ปัทมำ	  ศรวีเิชยีร 417 ธนำกรณ์	  คณำสำร

388 จนิตนำ	  กำลัญญู 418 ปภำว	ี  เกตวุรสนุทร

389 มกุดำ	  ภำระวงษ์ 419 สรุยิำ	  สทุธวินชิ

390 วรรณษิำ	  สหีลำ้ 420 ชฎำนุช	  คงประกอบ
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421 ดวงอมร	  เอมจัด 451 เดโช	  อึง้วำนชิ

422 นฤพล	  เพ็ชรศ์ักดำ 452 ประวำรณีุ	  พึง่สวำ่ง

423 ส ำรำญ	  ภูท่อง 453 สมศักดิ	์  ยงยทุธ

424 สจัลักษมณ์	  ธัญญำวฒุเิลศิ 454 ไชยำ	  ประกอบมั่นสกลุ

425 สมศร	ี  ป่ันป่วน 455 สนินีำฏ	  แสงค ำ

426 นอิบัดลุเลำ๊ะห	์  เจะเตะ 456 ณัฐพงศ	์  ขจรเดชำโกมล

427 ปฏพัิทธ	์  สแีตง 457 พัสรำ	  อนิทรงิ

428 ธรีะยทุธ	  มะโร 458 วสนัต ์แซอ่อ๊ง

429 อำรยำ	  สวุรรณคร 459 นันทน์ภัส ชำ้งแกว้

430 ณัฐวฒุ	ิ  ชว่ยประคอง 460 อรัญญำ แกว้พวง

431 ศวิรรจน์	  ศธินำวรรจน์ 461 เปรมฤทัย สมนกึ

432 เอรญีำ	  ศรสีวำ่ง 462 สภุำพรรณ เมนกลู

433 อะนัส	  แอเหย็บ 463 พชิัย เขมะประภำ

434 กำนต	์  สเลลำนนท์ 464 วสธุำรำ มำทำ

435 วฐิกำนต	์  ลิม้ทองค ำ 465 พัชรนิทร ์ภมูขินัธ์

436 พมิพก์ลัยำ	  นวลจันทร์ 466 อชัชำ กระแสเทพ

437 พรพรรษำ	  วงศม์ำก 467 สปุรำณี กมิภำ

438 วัชระพงษ์	  ออ่นศรี 468 อดลุวทิย ์จรยิปัญญำนนท์

439 นพอนันต	์  ปั้นประดษิฐ์ 469 ลอืเดช แตงเขยีว

440 นริตุต	์  ค ำพรำนลำน 470 จักรำวธุ รัตนพันธ์

441 ธำรทพิย	์  บญุสขุ 471 อนนิทยำ	  ค ำกนัยำ

442 ภำคนิ	  ชัยยำ 472 ปรำรถนำ	  โพธวิงศ์

443 อรรถกร	  ชัน้เจรญิศรี 473 กชกร	  พันธมุวัชระโรจน์

444 กวนิทรำ	  แซเ่ลำ่ 474 สญัญำ	  จันเสนำ

445 อมรชัย	  สำยชมภู 475 วรียทุธ	  มนีะโยธนิ

446 กลุยำ	  เกตตุระกลู 476 ชญำณี หวังผล

447 โชคด	ี  ตรบีวรกลุ 477 กำญจนำ ชมเชงิแพทย์

448 ประภำกร	  รว่มจติร 478 ชตุมิำ งพูมิำย

449 วรัชณีย	์  สนัทำลนัุย 479 ศักดำ พงษ์พำนชิ

450 วำรนีธิ ิ	์  ชลบษุปกลุ 480 ปวณีำ ปัททมุ
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481 ฐติวิัชร ์เป่ียมสมัฤทธิ์ 491 ลดำวัลย	์  เสลำหอม

482 รสรนิทร ์ ผลสนิ 492 ประทปี	  สทุธิ

483 ธนวัฒน ์เปียปะโมง 493 แสงเดอืน   ตัง้ทวี

484 ธวัชชัย	  สริวิริยิำนนทก์ลุ 494 ชัยรัตน	์  อรรคอดุม

485 วไิล	  แซล่ิม้ 495 วทิยำ	  กำบบัวนอ้ย

486 ขวัญชัย	  สะทำ้นธรณนิทร์ 496 อภชิัย	  สงประสพ

487 พรีพล	  สงิหอ์ดุร 497 ฐำปณีย	์  พริยิพสิฐิ

488 ศริพิร	  แซเ่ติน๋ 498 ธรำดล	  เอือ้งอดุม

489 วทิยำ	  เนยีมถนอม 499 สชุำต	ิ  สนิประจักษ์ผล

490 วัชพงษ์	  สขุจติ 500 รุง่ทวิำ	  ปรวิรำพันธ์


