
ล ำดบั ช่ือ-นำมสกุล ลงทะเบียน

1 BEE SILAKHOM

2 กนกทิพย ์ ศรัทธาธรรม

3 กมลพร  ตนัตระกูล

4 กรกนก  ป่ินทอง

5 กฤตภาส  วิลยัรักษ์

6 กวีรัตน์  สุมเหม (ตงัค ์K-SIX 1)

7 กนัตภณ สุนทรก าพลรัตน์ (กนัต ์EMP)

8 กนัยณฏัฐ์  ฉตัรวรสกุล

9 กมัปนาท วาณียากุล

10 กานตร์วี  ภูรีธนประเสริฐ

11 กิตต์ิคเณศ  โรจน์ปิติรัชต ์ Sumo

12 เกรียงศกัด์ิ  นราแสง

13 เกิดสวสัด์ิ  สวสัดี

14 เกียรติสกุล  วชัรินทร์ยานนท์

15 ไกรสร  สีจนัทร์

16 จตุพร  สุจริตธรรม

17 จตุพล  สุวรรณเขตร์

18 จรรยงค ์อารีรอบ

19 จกัรชยั  สุริโย  The Miss

20 จกัรพนัธ์    เทวรักษพิ์ทกัษ์

21 จกัรวาล  นาเมืองรักษ์

22 จารุวสัส์ ทองแกว้

23 จิรกิจ ด ารงเช้ือ

24 จิรชยั อิศรานนท ์

25 เจตนา ขนุสนิท

26 เจนณรงค ์สงวนแกว้ (เจน กะดึก)

27 เจษฎา  ศุขเจริญ

28 ฉตัรชยั  เดชขนุทด
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29 ชนะชยั  เปาอินทร์

30 ชยน  อาระกุล (อองตอง อสูรเขียว)

31 ชลธาร  อรรถพรพิทกัษ์

32 ชวลิต  ศิริรักษ ์(เอ็ม หมี โมจงั 1)

33 ชยัวฒัน์  เตียวประเสริฐ

34 ชาครินทร์  บ  ารุงศรี

35 ชาญ  เล็กบรรยรู

36 ชาญชยั  แซ่ตั้ง

37 ชาญชยั จิตรารัชต์

38 ชานน        วิมลจนัทร์

39 ชินวฒัน์  พฒิุเนาวรัตน์

40 โชคอนนัต ์บวรจิตพานิช

41 โชติอนนัต ์ สุทธิบุตร  HRC

42 ฐกร  พฒัรปาน The Miss

43 ฐิติวทุธ์ิ ไมตรีจิตต์

44 ณฉตัร  มทัวรัตน์

45 ณชรต  ดุษฎีธรรมภทัร  (กฤษ)

46 ณรงคช์ยั   สุวรรณพรม

47 ณรงคว์ชัร  ศรีชารี

48 ณรงคศ์กัด์ิ  นนัทโยธิน (เฟ๊ียต Playtime 2)

49 ณชัชารีย ์อคัรารุ่งเรืองยศ 

50 ณฏัฐ์  กุลจนัทราทิพย์

51 ณฐักิตต์ิ  ทิวทอง The Miss

52 ณฐัญพชั  พรภกัดีภูทิพย์

53 ณฐัปภสัร์  มีสกุลทิพยานนท์

54 ณฐัพงศ ์ภทัธอจัฉริยกุล (บอย EMP)

55 ณฐัพงษ ์ ช่วยกิจ

56 ณฐัพงษ ์พลภกัดี

57 ณฐัพล  กล่ินทวี

58 ณฐัพชัรพงษ ์ธนาจารุโรจน์



59 ณฐัวฒิุ หชัชปราณี

60 ดุษรี  คงสิทธ์ิ  (พ่ีนี Mad Bull1)

61 ตรีพิพฒัน์  พรจะเด็ด

62 ธณสัวจัน์  ภทัรลิขิตสกุล

63 ธนกฤต เกตุณะรัตน์กุล

64 ธนพล ทองอุดม (เจมส์ EMP)

65 ธนภรณ์  ตราชู

66 ธนภทัร  คงสิทธ์ิ (เยล Mad Bull2)

67 ธนากร เกล้ียงปราณีต

68 ธนากร ไกรมาตร (แบงค ์Wanted)

69 ธนาธิปณ์  เครือวงคแ์กว้

70 ธนิส ศรประสิทธ์ิ

71 ธเนศ  ชนะนิมิต  (เกรซ NR)

72 ธวชัชยั  ก้ิมเส้ง

73 ธนัวา  โชติวรรณวิวฒัน์  (โอ๊ต RKB)

74 ธานินทร์  คงสิทธ์ิ

75 ธีรพล  ช านาญรัตนกุล

76 ธีรภทัร์  ทองขาว

77 ธีรภทัร บุญช่วยเหลือ

78 ธีรศกัด์ิ  สุนทรปกาสิต  (บอย  โกดงั)

79 ธีรศกัด์ิ ไกรสมภาค (พ่ีเพียว EMP)

80 นคร จ าปาทอง

81 นพกร ล าสันเทียะ

82 นพพล  กระสังข์

83 นพมาศ ฉ ่าไกร

84 นวดร  พนัธ์นรา  (แมก็ซ์ Project-M)

85 นนัทกรณ์  นวยศ

86 นิตยา  หูกทอง

87 นิติทศัน์ ลมุนพนัธ์ ติม 

88 นิพน ศรีทองสุข



89 นิรุติ  อุไรรัมย์

90 เนติ  บูรณสถิตยพ์ร

91 บรรพต  ตน้งาม

92 บณัฑิต  บุญเตก๊ K-6

93 บุญลือ  หาดารา

94 บุรินทร์  ศรีตรัย

95 ปกมนตรี ดีเท่ียง (โด่ง EMP)

96 ปรวิชญ ์ นิมิตกุล

97 ประกายทิพย ์ ยอดแคร่ว

98 ประวิตร  คู่ด  าเกิง

99 ปรัชญา     วงศส์ารภี

100 ปริศดา  สถาพรนิรัติศยั

101 ปวริศ  จนัทร์พรหม

102 ปัทมพร  พาประจง

103 ผดุงศกัด์ิ ตั้นสกุล

104 ฝันดี  เมืองอินทร์

105 พงศกร  ทิพยสมเดช

106 พงศธร หงษเ์พช็รรัศมี

107 พงษพ์ฒัน์  ชลสวสัด์ิ

108 พงษพ์ฒัน์  สุวรรณเพญ็

109 พชร  จนัทร์เพญ็

110 พรพรต  โพธิส าราญ

111 พรหมมาศ  เกษหอม

112 พลาธิป  จกัรรุ่งโรจน์

113 พชัรพงษ ์เจริญสุข (แป๋ง กะดึก)

114 พฒันกฤช  อุ่นจิตร

115 พิชชากร  สัลลกะชาต

116 พิเชษฐ์  ประสงคสุ์ข

117 พิสิษฐ์  จงเทพ

118 พีรพล  ตนัตะราวงศา



119 พีรพฒัน์ ทรงปัญญา (ปาลม์ EMP)

120 พีระพงษ ์ พิบูลนุรักษ์

121 พีระพฒัน์ ปัดภยั (อั้ม EMP)

122 ภคมน  อุไรรัมย ์(ใบเตย)

123 ภทัญดา  วฒันะกุลเดชา

124 ภทัรพงศ ์ ตงัจงนาวิน

125 ภทัรพร  วฒันาการศิริ

126 ภาณุพงศ ์ งามข า

127 ภาดล  สุนทรียภพ

128 ภาสกร  ชวพนัธ์ศิริพร

129 ภูมริสญ ์ พาทีทิน

130 ภูมิรพี  ทองแกว้ละเอียด

131 ภูวดล  คุม้จินดา (เนส K-SIX 2 )

132 ภูวนาถ ตวัขยนั

133 ภูอนนัต ์ อนนัตเ์ดชะกุล

134 มงคล  ม่วงป่ิน

135 มนตช์ยั  บณัฑุเจษฎา

136 มรุต ทรัพยค์ง

137 มลัลิกา จรักรุ่งโรจน์   (ใหม)่

138 มานพ  อาณากุล

139 เมธาทศั  ทองนอ้ย

140 เมธานนท ์ วณิตยธ์นาคม

141 ยทุธศกัด์ิ ดิษยพงษ์

142 รัชกฤช  วฒันพรจิรา

143 รัฐวฒิุ  อน้ชั้น

144 ฤทยัรัตน์ พรหมจรรย์

145 เลิศศกัด์ิ  สัจจะหฤทยั

146 วงศว์ริศ  ภาโนชิต ์(ออฟ โมจงั 3)

147 วชิรญาณ์ ราชประสิทธ์ิ

148 วรกิจ เพลงวงษ์



149 วรเชษฐ์  แสงสุริยาภรณ์

150 วรเดช  เกตุพนัธุ์

151 วรวิสุทธ์ิ  มัง่มี  (วอน Alpha Wolf)

152 วรากร  หิรัญญาภินนัท์

153 วชัรพงศ ์ สัลลกะชาต  (มด โมจงั)

154 วนัชนะ  เหมือนแววเพชร์

155 วนัชยั       นุ่มละมยั

156 วิชญา  เอ้ือพฒันกุล

157 วิชยั  ปรีชาศิลป์

158 วิชาญ  เอ้ือพฒันกุล

159 วินิจ  อภิสุขไพศาล

160 วิวฒัน์  ทรรพนนัทน์

161 วิศาล  พนัธุ์ไพศาล

162 วิสูตร  พรหมมา

163 วีรยทุธ  เดชสง่า  (เอ Apha Wolf)

164 วฒิุศกัด์ิ  คงอรรถการ

165 ศตวรรษ  รักษาเจริญ

166 ศรวณีย ์ เครือครุฑ

167 ศรัณย ์ อุบลธานี

168 ศกัด์ิรพี  อินตะ๊ใจ

169 ศิริพงษ ์ มณีจกัร

170 ศุภชยั  ป้องเศร้า

171 ศุภโชค  พิศาลอนิชยก์ุล

172 ศุภโชค  วอ่งทวีเจริญพร

173 ศุภกัษร  ฉลวยศรี

174 ศุรกฤษ สีทิสุข

175 สมคเน  มีโภคา

176 สมภพ  บุญน่ิม

177 สมโภชน์   เสวีวลัลภ

178 สันติภาพ  วฒันะศิริ (เก่ง NR 2)



179 สันติสุข สุขรุ่งทวี

180 สามารถ  บุญมาเลิศ

181 สิริพงษ ์ อุ่นหล า

182 สุกฤษฏ์ิ  อุบลธานี (เอ็กซ์ อสูรเขีว)

183 สุชาติ  บุญญาคม

184 สุทธิพงษ ์จนัทร์สมดี

185 สุทศัน์  อศัพนัธ์

186 สุเมธ จริยะภูมิ

187 สุรพสัตร์  ภทัรานนท.์...........   Star track

188 สุรวิทย ์ธนัยากรวรกุล

189 สุรศกัด์ิ  ค  าแก่น  (เอก K-SIX)

190 สุรศกัด์ิ พิทกัษสิ์นธุ์

191 สุรสิทธ์ิ  วิเศษฤทธ์ิ  Fanky

192 สุรสิทธ์ิ สุปปิยะตระกูล เก่งRT

193 สุรัตน์  สกุลโรมวิลาส

194 เสาวลกัษณ์  เสริมรัตน์

195 โสภาพร สมบุญพฒันากุล

196 อชิศกัด์ิ  เอ่ียมส าอาง

197 อดิศร        สุวิชาชนนัท์

198 อธิป รักการดี

199 อนุรักษ ์     บวัแกว้

200 อนุวฒัน์  ฉ ่าไกร

201 อนุสรณ์  ชุมภูแกว้

202 อนุสรณ์  พนัธุฤทธ์ิ

203 อภิเชษฐ์  วสุหิรัญ

204 อภิรักษ ์ ยนิดีสุข

205 อภิรักษ ์ฉ ่าไกร

206 อภิวฒัน์  จนัทร์ม่วง

207 อภิสิทธ์ิ เชียรวิชยั

208 อภิสิทธ์ิ บุญแยม้



209 อรจิรา  แกว้เรือง

210 อรรถโกวิท  แกว้กนัทา

211 อลงกรณ์    เกตุมงคล

212 อคัรเดช  ศิริจนัทร์ PKT

213 อญัชลี  สาตแสงพฒุ

214 อาจณรงค ์ อาจองค์

215 อาดิรา  อาวะกุล

216 อาธร  ภู่แส

217 อ านาจ ชอบมา

218 อุดมศกัด์ิ  เล่ือนประไพ  Godung

219 อุทิศ  เดชะวรานนท์

220 เอกกมล  สาคร


