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1 65201010002 นายกติติธัช  ชีวะพันธ์ ชย.1/1

2 65201010005 นายชนวีร์  เพ็ญแกว้ ชย.1/1

3 65201010008 นายณัฐพงษ์  พรรณราย ชย.1/1

4 65201010011 นายธนากร  แกว้ขาว ชย.1/1

5 65201010014 นายนันทวัฒน์  สโมสร ชย.1/1

6 65201010017 นายภาสกร  เพชรรัตน์ ชย.1/1

7 65201010020 นายรักษกร  พูลสวัสด์ิ ชย.1/1

8 65201010023 นายวลัญชกร  เกล้ียงกลม ชย.1/2

9 65201010026 นายศักดินนท์  ลอยสาคร ชย.1/2

10 65201010029 นายสิทธินนท์  คงเจริญ ชย.1/2

11 65201010032 นายอนุชา  กาญจนเพ็ญ ชย.1/2

12 65201010046 นายสุวรรณ  สุวรรณรัตน์ ชย.1/2

13 65201010049 นายชนะพัฒน์  ตาลหยง ชย.1/2

14 65201010035 นายกติตินันท์  นครเนียม จย.1

15 65201010038 นายธีรภัทร  แสนหาร จย.1

16 65201010041 นายรักชาติ  รักนิ่ม จย.1

17 65201010044 นายอธิธัช  ศรีวิลัย จย.1

18 65201030001 นายณัฐพล  ทูเลียบ ชช.1

19 65201030004 นายร่มธรรม  บุญตามช่วย ชช.1

20 65201030007 นายอภิรักษ์  ช่วยนุกลู ชช.1

21 65201040003 นายคฑาวุธ  ขาวทอง ชฟ.1/1

22 65201040006 นายคัมภีร์  แสงโภชน์ ชฟ.1/1

23 65201040010 นายซอรีฟ  ประสงค์จนัทร์ ชฟ.1/1

24 65201040013 นายธนวัฒน์  หวังมะโน ชฟ.1/1

25 65201040016 นายประกฤษฎ์ิ  ทองค า ชฟ.1/1

26 65201040019 นายพรมนัส  มีสุขอนุกลู ชฟ.1/1

27 65201040021 นายพัทธดนย์  รักขาว ชฟ.1/2

28 65201040024 นายมฤคราช  แสงสว่าง ชฟ.1/2

29 65201040027 นายรุจรวี  แซ่ล่ิม ชฟ.1/2

30 65201040030 นายสุทธิพงศ์  มาลัย ชฟ.1/2

31 65201040033 นายอภิรักษ์  สายมณี ชฟ.1/2

32 65201040036 นายอคัรวิชญ์  รัตนะนุกลู ชฟ.1/2
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33 65201040039 นายมุฮัมมัด  เพชรน้อย ชฟ.1/2

34 65202010001 นางสาวชิดชนก  จนัทิมา บช.1

35 65202010004 นางสาวภัคพร  ปิ่นสวัสด์ิ บช.1

36 65202010007 นางสาวศรันย์พร  ธรรมประวัติ บช.1

37 65202010010 นางสาวสุภาภรณ์  นิติโชติ บช.1

38 65202040001 นางสาวกิง่กาญจน์  ปล้องแกว้ คธ.1

39 65202040004 นายเรวัชร  เอง้ฉ้วน คธ.1

40 65202040007 นายวรุตม์  แทนบุญ คธ.1

41 65202040010 นางสาวสิริธรรม  บุญพิพัฒน์ คธ.1

42 65202040013 นางสาวอรสา  เสนแกว้ คธ.1

43 65207020003 นางสาวธิษณามดี  ทองเกล้ียง ทท.1

44 65207020006 นางสาวอมรทิพย์  ศาตร์ศรี ทท.1

45 64201010003 นายจกัรพงศ์  ทองสองสี ชย.2/1

46 64201010007 นายฐิติศักด์ิ  ชูปล้อง ชย.2/1

47 64201010010 นายณัฐพล  วิจติรเวชการ ชย.2/1

48 64201010014 นายธนพล  ปะติสุวรรณ ชย.2/1

49 64201010018 นายนพรุจ  ชุมแสง ชย.2/1

50 64201010021 นายพชรพล  ทองเนื้อขาว ชย.2/1

51 64201010027 นายภูวดล  บัวสุข ชย.2/2

52 64201010033 นายวีรภัทร  ทิศเมือง ชย.2/2

53 64201010037 นายสิทธิทัด  เต็มรัตน์ ชย.2/2

54 64201010040 นายอภิสิทธ์ิ  จนิดารักษ์ ชย.2/2

55 64201010046 นายชลศรัณ  ชูพูล จย.2

56 64201010051 นายนรภัทร  สุวรรณโณ จย.2

57 64201010056 นายสุริยา  อนิทนุ จย.2

58 64201030002 นายจกัรพรรดิ  วงศ์สุวรรณ ชช.2

59 64201030006 นายธีระศักด์ิ  คงยอด ชช.2

60 64201040002 นายกติติวินท์  ทองค า ชฟ.2/1

61 64201040006 นายเจตพิพัทธ์  ป้องกอง ชฟ.2/1

62 64201040009 นายชุติเทพ  ศรีสวัสด์ิ ชฟ.2/1

63 64201040013 นายธนกร  สุขสุวรรณ ชฟ.2/1

64 64201040018 นายธวัชชัย  ค้ิวนาง ชฟ.2/1
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65 64201040021 นายปิยวัฒน์  ตุกชูแสง ชฟ.2/1

66 64201040023 นายพัฒน์พงศ์  ชูชื่น ชฟ.2/2

67 64201040028 นายรพีภัทร  อาด า ชฟ.2/2

68 64201040032 นายวีรวัฒน์  หงสาวดี ชฟ.2/2

69 64201040035 นายสิงหา  จนัทร์แกว้ ชฟ.2/2

70 64201040040 นายอภิสิทธ์ิ  วิเศษมาก ชฟ.2/2

71 64201040047 นายวรานนท์  จนัทร์เส้ง ชฟ.2/2

72 64201050005 นายพงศ์วริษฐ์  พลัดพราก ชอ.2

73 64202010001 นางสาวจนัทิมา  แมงทับ บช.2

74 64202010004 นางสาวนภัสสร  ยุวเศวต บช.2

75 64202010008 นางสาววิภาวดี  ต าภู บช.2

76 64202040001 นายจกัริน  ปิ่นสุวรรณ คธ.2

77 64202040005 นางสาวรสิตา  ทองบริสุทธ์ คธ.2

78 64202040009 นางสาวศศิกานต์  เพิม่พูน คธ.2

79 64202040014 นางสาวอริญชยา  แกว้ไฟ คธ.2

80 64207020003 นางสาวทมพรรณ  กาญจนเพ็ญ ทท.2

81 64207020006 นางสาวเมธาวี  ลูกแป้น ทท.2

82 63201010004 นายฉัตราวัฒน์  แกน่ทอง ชย.3/1

83 63201010007 นายฐิติวุฒิ  แกว้จรัส ชย.3/1

84 63201010013 นายธนพัฒน์  แกว้นพรัตน์ ชย.3/1

85 63201010020 นายธีรภัทร  จนัทร์ปลอด ชย.3/1

86 63201010044 นายศภาวิน  สุรัตน์ ชย.3/1

87 63201010026 นายปรเมธ  เพ็งสุวรรณ ชย.3/2

88 63201010034 นายรัตนพล  บัวยม ชย.3/2

89 63201010040 นายอนันท์  ส ามะเนี๊ยะ ชย.3/2

90 63201010045 นายดนัยณัฐ  บุญรัตน์ ชย.3/2

91 63201030009 นายสิทธิรัตน์  รักขา ชช.3

92 63201040005 นายจกัรพงศ์  จนัทมณี ชฟ.3

93 63201040008 นายณภัทร  โสเจยยะ ชฟ.3

94 63201040014 นายธีร์ธวัช  กจิการ ชฟ.3

95 63201040020 นายพัทธดนย์  จนัทิมา ชฟ.3

96 63201040024 นายศุภณัฐ  สอนเนียม ชฟ.3
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97 63201050001 นายกมัปนาท  ด าเมือง ชอ.3

98 63201050008 นางสาวปณิดา  กาญจนเพ็ญ ชอ.3

99 63201050016 นายสอดีกนี  ประสงค์จนัทร์ ชอ.3

100 63202010001 นางสาวกาญจนา  บ าราบ บช.3

101 63202010004 นางสาวธัญจริา  จนัทร์แท่น บช.3

102 63202010007 นางสาวปรียานุช  ช่างหนัง บช.3

103 63202010010 นางสาวปิ่นฤทัย  ไชยคง บช.3

104 63202020001 นางสาวชฎารัตน์  ไชยสาลี กต.3

105 63202020005 นางสาวสุภาวดี  สุวรรณศรี กต.3

106 63202020008 นางสาวเอมอร  วิทยา กต.3

107 63202020012 นางสาวทิพย์วิมล  มากชุมนุม กต.3

108 63202040006 นางสาวฐิติยา  รุกขพันธ์ คธ.3

109 63202040009 นางสาวปวีณ์นุช  ใหมใจดี คธ.3

110 63202040012 นางสาวผกากรอง  กองมาก คธ.3

111 63202040018 นางสาวรตนพร  จนัทร์ปอง คธ.3

112 63202040021 นางสาวศศิมา  พรหมศิลา คธ.3

113 63202040024 นางสาวสุกญัญา  ชูชีพ คธ.3

114 65301010001 นายธีระวัช  สง่างาม สทค.1

115 65301010004 นายชัยชนะ  ช่วยวงศ์ สทค.1

116 65301010007 นายธิชานนท์  สุขแดง สทค.1

117 65301010010 นายปฐมพร  แสงแกว้ สทค.1

118 65301010013 นายยศพร  จนัทรมงคล สทค.1

119 65301010016 นายศุภัทรชัย  สุจริตธุระการ สทค.1

120 65301010019 นายอรรถพล  สิงห์ทอง สทค.1

121 65301010022 นายกติติศักด์ิ  บุบผามณี สทค.1

122 65301030002 นายภานุพงศ์  เขียวสุวรรณ สทล.1

123 65301030005 นายณภัทร  ดิษฐ์สระ สทล.1

124 65301030008 นายปรีชาพล  แสงศรีค า สทล.1

125 65301030011 นายสหทัศน์  ไชยศรีสันต์ สทล.1

126 65301040001 นายชานนท์  จนัทสุวรรณ สชฟ.1

127 65301040004 นายกมลชัย  ประทุมวัลย์ สชฟ.1

128 65301040007 นายชัยธวัช  แซ่วุ่น สชฟ.1
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129 65301040010 นายธิติสรรค์  แท่นประมูล สชฟ.1

130 65301040013 นายภานุพงศ์  ชูโชติ สชฟ.1

131 65301040016 นายวัชรพล  แดงนิ่ม สชฟ.1

132 65301040019 นายศุทธิศาสตร์  เอยีดจงดี สชฟ.1

133 65301040022 นายสิทธิชัย  หนูชุมแกว้ สชฟ.1

134 65301040025 นายนครินทร์  ปิ่นทองพันธ์ุ สชฟ.1

135 65301050003 นางสาวปิยวดี  ยอดชุม สชอ.1

136 65302010001 นางสาวสุภาวดี  เศวตดุลย์ สบช.1

137 65302010004 นางสาวทิพยารัตน์  คงอาวุธ สบช.1

138 65302010007 นางสาวฟารีดา  แหละโรจน์ สบช.1

139 65302020001 นางสาวพรสุดา  ขุ้ยด้วง สกต.1

140 65302020004 นางสาวขนิษฐา  มัสสะ สกต.1

141 65302020007 นางสาวบุณรดา  ปล้องแกว้ สกต.1

142 65302020010 นางสาวอาทิตยา  ดุกหล่ิม สกต.1

143 65302040002 นายธีรชาติ  จติหวัง สคธ.1

144 65302040005 นางสาวอทุุมพร  วจนสาระ สคธ.1

145 65302040008 นางสาวธัญญาเรศ  หนูสงวน สคธ.1

146 65302040011 นางสาวศตนันท์  ทองบริบูรณ์ สคธ.1

147 65302040014 นางสาวอริสรา  สุกใส สคธ.1

148 64302010003 นางสาวจมัยพร  มีบัวทอง สบช.2

149 64302010006 นางสาวปาณิสรา  ลุกลุย สบช.2

150 64302010009 นางสาวสุพัตรา  ขวัญนาค สบช.2

151 64302010012 นางสาวอรัญญา  นิยมเดชา สบช.2

152 64302040003 นายณัชพล  รุ่งเรือง สคธ.2

153 64302040006 นางสาวเบญจวรรณ  ธรรมขุนนุ้ย สคธ.2

154 64302040009 นางสาววรรณวลัย  ไฝทอง สคธ.2

155 64302040012 นางสาวธรภร  ราชเมืองขวาง สคธ.2

156 64302040015 นางสาวพัชนี  แกล้วทนงค์ สคธ.2

157 64301010002 นายดุลย์วิทย์  ประดิษฐ์ถาวร สทค.2

158 64301010005 นายธีรภัทร  จนัทร์ชู สทค.2

159 64301010008 นายปารเมศ  ทองเนื้อขาว สทค.2

160 64301010011 นายเพชรรัตน์  ช่วยมณี สทค.2
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161 64301010014 นายรุจน์โอฬาร  เดชาภิบาล สทค.2

162 64301010018 นายศักรียา  แหละโรจน์ สทค.2

163 64301010021 นายเนติธร  มุสิกรังศรี สทค.2

164 64301010028 นายเทวินทร์  มณีรักษ์ สทค.2

165 64301030002 นายกฤษณพงศ์  คงขลิก สทล.2

166 64301030005 นายธนวัฒน์  สว่างวงค์ สทล.2

167 64301030008 นายภานุวัฒน์  แกว้วันเพ็ญ สทล.2

168 64301030011 นายวีรภัทร  รัตนมนตรี สทล.2

169 64301040005 นายดนุเดช  ขุนพรหม สชฟ.2

170 64301040008 นายธนสิทธ์ิ  เกตตะพันธ์ สชฟ.2

171 64301040012 นายปฐมพร  ชูทอง สชฟ.2

172 64301040017 นายสิทธิพล  ศิริพร สชฟ.2

173 64301050002 นายกรวิชญ์  ทองค า สชอ.2

174 64301050005 นายอนิทร  นัคราบัณฑิต สชอ.2

175 64302020004 นางสาวสุภาพร  สีขาว สกต.2

176 62201010017 นายธีรภัทร  ละวิวรรณ ชย.3 (ตกค้าง)

177 6231010009 นายไชยวัฒน์  พราหมหันต์ สทค.2 (ตกค้าง)
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