
ลําดับ รหัส ชื่อ สกุล

1 57000623 นาย ไชยกร ชัยรัตน

2 57000626 นาย ติณภัทร บุญยะบุตร

3 57000627 นาย ถนอมทรัพย โองเคลือบ

4 57000632 นาย นพดล แสนวันดี

5 57000638 นาย ปุณมนัส จันทรมณี

6 57000640 นาย พงษศักดิ์ ลืมสวัสดิ์

7 57000644 นาย ภควรรษ เจริญศักดิ์

8 57000646 นาย ราชศักดิ์ นันยบุตร

9 57000647 นาย ราเมศวร แจมโกมัย

10 57000650 นาย ศุภฤกษ ฉัตรมงคล

11 57000652 นาย สรุจ อยูสมสุข

12 57000658 นาย อนันต เพชรออน

13 57000659 นาย อภิชาญ โชติโรจน

14 57000668 นาย กฤตานน มารจันทร

15 57000676 นาย กิตติพงษ พรมมิตร

16 57000700 นาย ณัฐภัทร กิตติปกรณ

17 57000708 นาย ธีรวัฒน นาคดี

18 57000713 นาย นภดล วรรณโอภาส

19 57000714 นาย นภสินธุ ฤทธิ์เลิศ

20 57000720 นาย เบญจพล อนันตวิวรรธน

21 57000724 นาย ประลองพล ชูภักดี

22 57000751 นาย วนศักดิ์ โมกสิโร

23 57000752 นาย วนัส โตะทอง

24 57000755 นาย วรเดช สุวรรณกูล

25 57000763 นาย วิสุทธิ์ พุมขจร

26 57000769 นาย ศิริพงศ เจริญวงศ

27 57000773 นาย ศุภชีพ ศรีจันตะ

28 57000777 นาย สิทธิชัย ปญญาอักโข
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29 57000778 นาย สุดเขตต พลเดช จามิกรณ

30 57000789 นาย อัสสชิ แสงมณี

31 54020555 นางสาว สุธีรา ทองเอี่ยม

32 54020253 นางสาว ศิริกร ลิมปศิริสุวรรณ

33 56910203 นาย นวพล กิตติวงศา

34 54060426 นางสาว ชนิกานต วงษสมบูรณ

35 55690187 นาง โศรดา ตันวงษ

36 54060236 นาย ศิษฏสัณห สงคสกุลชัย

37 54520656 นางสาว กัณฑริดา คุรุอังกูร

38 54520914 นางสาว มัชฌิมา เตชะคฤหะ

39 54520666 นางสาว นริศรา ขุมทิพย

40 53090147 นาย ชนาวิน อินทรแกว

41 54020905 นางสาว ธนัญญา รัตนคนึงธรรม

42 54020304 นางสาว ภัทรกมล ประเสริฐลาภ

43 53550161 นางสาว นิศรา สุขสงวนศิลป

44 53090150 นาย ศิระเกียรติ เกตุพงษ

45 54020299 นางสาว ปราณปริยา อบมลี

46 53090123 นาย พิรภัส โชคชัยสิริ

47 52090078 นาย วโรตม เพชรศรี

48 54520670 นางสาว ปาจรีย สุภากริต

49 54520913 นางสาว ภัทรลภา ฟกบาง

50 53810184 นางสาว อาวีพร ปานทอง

51 53040368 นางสาว สุชาดา รูวงษ

52 53040344 นางสาว ณัฏฐนิช เทพสุรินทร

53 54440915 นางสาว ชฎารัตน ศรีสุนทร

54 56920080 นางสาว อรุณวดี นันทวัฒนานุกูล

55 53430757 นางสาว วนัสนันท อินทรมณีฉาย

56 56440268 นางสาว มนทิรา อิฐงาม

57 56920168 นางสาว พัชราภรณ ยาบา

58 53090035 นาย ธรวิศน วรวัฒนนุทัย



59 53430824 นางสาว จินตหรา เวสภักดิ์

60 53090034 นาย จุลพงศ พรหมรักษา

61 54310604 นาย อิทธิพร ชื่นชอบ

62 56910360 นางสาว ปทมา กัลยาคุณาภรณ

63 53090055 นาย สุรศักดิ์ สุวรรณชาติ

64 54520382 นางสาว จริยา รางวิจิตร

65 54021097 นางสาว วัชรีพร ระโส

66 53090050 นาย มานพ เริ่มรัตน

67 56920064 นาย อรรจน ตันติเวชกุล

68 53920583 นาง ปรียาภรณ ดําพะธิก

69 53040370 นางสาว สุภาภรณ พุมพวง

70 53090127 นาย อิทธิชัย เสนคํา

71 53090053 นาย สรณสิริ ชื่นโคกกรวด

72 53920578 นางสาว ชลิดา ลุนสะแกวงษ

73 54030819 นางสาว ภูริชยา สืบโถพงษ

74 54520252 นางสาว ทิพยสุดา ศาสตรกระจาง

75 56921150 นางสาว ชุติมา รอดประทับ

76 54520415 นาย ฉัตรวิทย สมคิด

77 53090056 นาย อนุสรณ พรหมจารีย

78 56690085 นางสาว ณัฎฐทิตา ทนศรีลาด

79 54430388 นางสาว อลิษา ชลิศราพงศ

80 51053746 นางสาว จิดาภา อนุจันทร

81 54130257 นางสาว จุฑามาศ สุทธิศิริ

82 53090122 นาย พงษศักดิ์ ชื่นจิตร

83 54170185 นางสาว อภิญญา ภูงาม

84 54310495 นางสาว วันดี มีพันธ

85 53090001 นาย คเณต คูรณารักษ

86 53090033 นาย คเชนทร สุพรหมมา

87 56710066 นางสาว วิกานดา นันทพานิช

88 53090169 นาย กาลัญู สุภาใส



89 53090175 นาย สราวุธ อุทธังกาศ

90 56710009 นาย เอกภพ ธงชัยชยากร

91 56970081 นางสาว อรัญญา ภูทาเสียว

92 56440235 นาย ณัฐพล ภาวสุทธิ์

93 54020541 นางสาว พลอยพชร เตือนธรรมรักษ

94 53320159 นางสาว ธวัลรัตน ศรีจันทรธร

95 55910078 นางสาว สุดารัตน สมบุตร

96 54920989 นางสาว สายใจ คุณบัวลา

97 53041675 นางสาว โสภิดา กุลวงศ

98 54030572 นางสาว สุชานันท นุชสมาน

99 54441023 นางสาว ลักขณา หนูขาว

100 54040733 นางสาว นฤมล สีสุข

101 54020796 นางสาว ปาณิสรา เขียวอราม

102 55910407 นางสาว ศศิวิมล เสถียรเขต

103 54100109 นางสาว กนกพร อยูยิ่ง

104 55440234 นาย ภานุ รัตนสํารวจ

105 56930268 พลตรี พิสัณห ปฐมเอม

106 56920308 นาย นัทวุฒิ บุญเจริญ

107 55750100 นาง รุงอรุณ อังกุรกวิน

108 54810090 นาย คารว พยุงพันธ

109 55441048 นาย ยศธนา จิตตโอภาส

110 54070388 นางสาว กมลชนก จัดนอก

111 56920825 นาย ภูกิจ ทัพประดิษฐ

112 54440975 นาย ปฐมพร พวงทรัพย

113 56440222 นางสาว จีลาพร ปทวงค

114 54170141 นางสาว ปุณิกา ตุลยาโพธิ์

115 55441006 นาย ธีรวุธ นฤนาทคูณเศรษฐ

116 54021010 นางสาว ขนิษฐา สุวรรณวงศ

117 54910113 นางสาว วาสินี ทิพยศร

118 56920963 นางสาว สุพิตา บอนอย



119 53810211 นาย ปฐมพงศ ลิ้มเจริญ

120 54520551 นางสาว ยอดกมล เกษราพงศ
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