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1 65201010003 นายจติชนก  เสถียรรังสฤษด์ิ ชย.1/1

2 65201010006 นายชยากร  เทพสุริวงศ์ ชย.1/1

3 65201010009 นายณัฐสิทธ์ิ  ป้าทัพ ชย.1/1

4 65201010012 นายธัญธร  มากเอยีด ชย.1/1

5 65201010015 นายปริพัฒน์  จนัทสุวรรณ ชย.1/1

6 65201010018 นายมารุต  แกน่คง ชย.1/1

7 65201010021 นายวงศธร  รุ่งเรือง ชย.1/2

8 65201010024 นายวีรภาพ  ชูแกว้ ชย.1/2

9 65201010027 นายเศรษฐพล  วัฒนกจิ ชย.1/2

10 65201010030 นายสิรภัทร  เกยีรตินฤปการ ชย.1/2

11 65201010033 นางสาวอรวรา  ไหมชู ชย.1/2

12 65201010047 นายอดิเทพ  แกว้ดีเลิศ ชย.1/2

13 65201010050 นายกฤตพล  ทองโสม ชย.1/2

14 65201010036 นายเกยีรติศักด์ิ  แกว้ทอง จย.1

15 65201010039 นายภูมิพัฒน์  จนัทวาส จย.1

16 65201010042 นายศุภกฤต  สูงศักด์ิ จย.1

17 65201010045 นายอนุวัฒน์  เอีย่มสุวรรณ จย.1

18 65201030002 นายธีรภัทร  ธรรมเสน ชช.1

19 65201030005 นายศุภกร  บัวแดง ชช.1

20 65201030008 นายพอเพียง  สวัสดีรักษา ชช.1

21 65201040004 นายคณาธิป  บุญก าเหนิด ชฟ.1/1

22 65201040007 นายจกัริน  สังข์เพ็ชร ชฟ.1/1

23 65201040011 นายณัฐวัฒน์  ต าภู ชฟ.1/1

24 65201040014 นายนพดล  บินล่าหมาน ชฟ.1/1

25 65201040017 นายปุณณ์พัฒณ์  หนูด้วง ชฟ.1/1

26 65201040020 นายพลทัต  พูลภิรมณ์ ชฟ.1/1

27 65201040022 นายพีรพงค์  เกือ้ข า ชฟ.1/2

28 65201040025 นายมัจกร  คงเอยีง ชฟ.1/2

29 65201040028 นายสิทธินนท์  นามสุข ชฟ.1/2

30 65201040031 นายสุวิชัย  ศรีออ่น ชฟ.1/2

31 65201040034 นายอรรถพล  แกว้ดีเลิศ ชฟ.1/2

32 65201040037 นายภูริณัฐ  สังข์ศิลป์ชัย ชฟ.1/2
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33 65201040040 นายนฤนารถ  วงค์เอีย่ม ชฟ.1/2

34 65202010002 นางสาวพรศิริ  หนูเสน บช.1

35 65202010005 นางสาวมิลยา  บุญนา บช.1

36 65202010008 นายสหภาพ  นิยมเดชา บช.1

37 65202010011 นางสาวสุภาสินี  ทองค าดี บช.1

38 65202040002 นางสาวชนาพร  สุวรรณ์ คธ.1

39 65202040005 นางสาวลักษิกา  แกว้ขวัญ คธ.1

40 65202040008 นางสาวศิริรัตน์  แสงประสิทธ์ิ คธ.1

41 65202040011 นางสาวอชิรญา  ขาวเต็มดี คธ.1

42 65207020001 นางสาวจฬุาลักษณ์  นพรัตน์ ทท.1

43 65207020004 นางสาวนรีนุช  สังข์ทอง ทท.1

44 64201010001 นายกติติภูมิ  ณ พิชัย ชย.2/1

45 64201010004 นายฉัตรชัย  หมื่นภู่ ชย.2/1

46 64201010008 นายฐิติศักดิ  ทองจนัทร์ ชย.2/1

47 64201010011 นายณัฐสิทธ์ิ  วิจติรเวชการ ชย.2/1

48 64201010015 นายธนากร  จนัทร์มณี ชย.2/1

49 64201010019 นายบุญญรัตน์  คงเขียว ชย.2/1

50 64201010023 นายพสธร  ชื่นจติ ชย.2/2

51 64201010030 นายวรายุส  ทองบริบูรณ์ ชย.2/2

52 64201010035 นายศราวุฒ  จนัทร์แกว้ ชย.2/2

53 64201010038 นายอดิศร  ทองรักษ์ ชย.2/2

54 64201010042 นายอาทิตย์  แกว้เสนา ชย.2/2

55 64201010049 นายธนภัทร์  แกว้ขาว จย.2

56 64201010052 นายพิชญุตม์  ชูเลิศ จย.2

57 64201010057 นายเอกพัฒน์  คงศรี จย.2

58 64201030004 นายทัศพงค์  ขุ้ยด้วง ชช.2

59 64201030010 นายวุฒิพงศ์  สุขแดง ชช.2

60 64201040004 นายจกัรี  เพ็ชรบุรี ชฟ.2/1

61 64201040007 นายเจษฎาภรณ์  จนัทิรัตน์ ชฟ.2/1

62 64201040010 นายณัฐกมล  ศรีเส้ง ชฟ.2/1

63 64201040015 นายธนภัทร  เกตตะพันธ์ ชฟ.2/1

64 64201040019 นายธีรวัฒน์  บุญมี ชฟ.2/1
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65 64201040046 นายวิรัตน์  และตี ชฟ.2/1

66 64201040024 นายพีรณัฐ  เชยชม ชฟ.2/2

67 64201040029 นายรวีโรจน์  หรรษา ชฟ.2/2

68 64201040033 นายศรายุทธ  แกว้รุ่งเรือง ชฟ.2/2

69 64201040037 นายอนุศิษฎ์  เย็นใจ ชฟ.2/2

70 64201040041 นายอฟัดอล  ทองสงค์ ชฟ.2/2

71 64201050001 นางสาวจรีนันท์  ต าภู ชอ.2

72 64201050010 นายอาณัฐพล  สุดภักดี ชอ.2

73 64202010002 นางสาวจรีนันท์  เรืองช่วย บช.2

74 64202010005 นางสาวน้ าฝน  แดงแกว้ บช.2

75 64202010009 นางสาวศริลลา  โปติล่ะ บช.2

76 64202040003 นางสาวบุณิษา  ธรรมเสน คธ.2

77 64202040006 นางสาวรักอภัย  รักขา คธ.2

78 64202040011 นายสิริทร  พูลสุข คธ.2

79 64207020001 นางสาวกรรณิกา  คงช่วย ทท.2

80 64207020004 นางสาวนาญ่า  สายศรีโกศล ทท.2

81 64207020007 นางสาวฤทัยทิพย์  พร้อมมูล ทท.2

82 63201010005 นายชวัลกร  ย้ิมกล่ า ชย.3/1

83 63201010008 นายณภัทร  หนูชัยแกว้ ชย.3/1

84 63201010016 นายธนัญชัย  วงค์อทุัย ชย.3/1

85 63201010021 นายธีรภัทร  ย้ิมหยู ชย.3/1

86 63201010023 นายนนท์ธวัช  สุขส าราญ ชย.3/2

87 63201010029 นายภควัต  สังข์ทอง ชย.3/2

88 63201010038 นายสิทธิชาติ  เชยชม ชย.3/2

89 63201010041 นายอนุสร  สังขะกลู ชย.3/2

90 63201030002 นายนลธวัช  ศรีทอง ชช.3

91 63201040003 นายครรชิต  กล่ินพิมาย ชฟ.3

92 63201040006 นายจริพรรณ  วัฒนะคีรี ชฟ.3

93 63201040011 นายธนกฤต  คงคล้าย ชฟ.3

94 63201040017 นายนราธิป  กองทอง ชฟ.3

95 63201040021 นายภคพล  แมงทับ ชฟ.3

96 63201040025 นายสิทธิพล  รัตนวิไลย ชฟ.3
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97 63201050002 นางสาวณัฐชณิฎา  ธรรมพุทโธ ชอ.3

98 63201050010 นายปิยวัฒน์  อไุรพันธ์ุ ชอ.3

99 63201050017 นายสิรวิชญ์  ประสงค์สุข ชอ.3

100 63202010002 นางสาวจริาภรณ์  แกว้รัตนะ บช.3

101 63202010005 นางสาวเนตรนภา  แมงทับ บช.3

102 63202010008 นางสาวปวิชญา  ขุนราช บช.3

103 63202010011 นางสาวสุนิตา  แกว้สุวรรณ บช.3

104 63202020002 นางสาวชุยาภรณ์  แกว้ทอง กต.3

105 63202020006 นางสาวสุภิญญา  แซ่คู กต.3

106 63202020009 นางสาวนภามาศ  บุญก าเหนิด กต.3

107 63202040002 นางสาวกญัฑิมา  มูสิกพันธ์ คธ.3

108 63202040007 นางสาวณัฐชา  เพชรสุริยา คธ.3

109 63202040010 นางสาวปานตะวัน  สุวรรณรัตน์ คธ.3

110 63202040015 นางสาวมนัสนันท์  สุจริตธุระการ คธ.3

111 63202040019 นางสาววัลลภา  สิงห์ทอง คธ.3

112 63202040022 นางสาวศิริพร  แซ่หว่อง คธ.3

113 63202040025 นางสาวสุรางคนา  พิรุณ คธ.3

114 65301010002 นายภัทรชพล  ขาวหอมกล่ิน สทค.1

115 65301010005 นายชินณวัตร  โภชนกจิ สทค.1

116 65301010008 นายนัฐวุฒิ  วิบูลย์พันธ์ สทค.1

117 65301010011 นายพีรวัชร  แซ่ด่าน สทค.1

118 65301010014 นายวุฒิเดช  ชูแกว้ สทค.1

119 65301010017 นายอดิศักด์ิ  เจริญศรี สทค.1

120 65301010020 นายอานัส  เมืองจนัทร์ สทค.1

121 65301010023 นายปิยบุตร  เพชรรัตน์ สทค.1

122 65301030003 นายกฤตพล  วิภูพงศ์ไพศาล สทล.1

123 65301030006 นายดณภพ  ทองมณี สทล.1

124 65301030009 นายพลวัฒน์  พรหมจนิดา สทล.1

125 65301030012 นายเอกรัตน์  รัษฎาเพ็ชร สทล.1

126 65301040002 นายศุภอรรถ  นิยมเดชา สชฟ.1

127 65301040005 นายกนัตภณ  ทิพย์รงค์ สชฟ.1

128 65301040008 นายชัยวัฒนะ  คงเขียว สชฟ.1
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129 65301040011 นายพิมอนันต์  พิมโพสาคาม สชฟ.1

130 65301040014 นายภูมิพัฒน์  เมตตาจติร สชฟ.1

131 65301040017 นายวิศวะ  พ่วงพี สชฟ.1

132 65301040020 นายศุภกติต์ิ  จนัทรโชติ สชฟ.1

133 65301040023 นายอภินัน  สุวรรณโชติ สชฟ.1

134 65301050001 นายพรชัย  ปาวรีย์ สชอ.1

135 65301050004 นายพีรวัตร  จทุอง สชอ.1

136 65302010002 นางสาวกติติมา  สงทอง สบช.1

137 65302010005 นางสาวธนาภรณ์  แซ่นุ่น สบช.1

138 65302010008 นางสาวลลิดา  หนูทอง สบช.1

139 65302020002 นางสาวอตินุช  เพชรโรจน์ สกต.1

140 65302020005 นางสาวธนันญา  หนูกลัดนุ้ย สกต.1

141 65302020008 นายพลากร  รัตนผล สกต.1

142 65302020011 นายธนภัทร  บางเสน สกต.1

143 65302040003 นายพีรภัทร์  รามจนัทร์ สคธ.1

144 65302040006 นายเจนภพ  ศรีพิชัย สคธ.1

145 65302040009 นางสาวนพวรรณ  กาญจนเพ็ญ สคธ.1

146 65302040012 นางสาวสิริกร  ทองศรีจนัทร์ สคธ.1

147 65302040015 นายอสุมาน  สุระค าแหง สคธ.1

148 64302010004 นางสาวเทิดขวัญ  มหาชาตรี สบช.2

149 64302010007 นางสาวศิริรัตน์  แสงแกว้ สบช.2

150 64302010010 นางสาวอรณี  สุวรรณรัตน์ สบช.2

151 64302010013 นายปัญจพล  แสงศรีค า สบช.2

152 64302040004 นางสาวณัฐวดี  ตะเพียนทอง สคธ.2

153 64302040007 นางสาวปิยนุช  แสงประสิทธ์ิ สคธ.2

154 64302040010 นางสาวเปมิกา  จติร์เที่ยง สคธ.2

155 64302040013 นางสาวชิดาวรรณ  หมั่นเกษม สคธ.2

156 64302040016 นางสาวนิลภัทร์  สันค า สคธ.2

157 64301010003 นายทรงพล  เกษสุริยงค์ สทค.2

158 64301010006 นายนัทธพงศ์  เกษตรสิน สทค.2

159 64301010009 นายพงศกร  ทองศรี สทค.2

160 64301010012 นายยุทธนา  พร้อมมูล สทค.2
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161 64301010016 นายวัลลภ  ฝะสกลุ สทค.2

162 64301010019 นายศุภกร  เสนปาน สทค.2

163 64301010026 นายปฏิภาณ  ทองค า สทค.2

164 64301010029 นายอภิลักษณ์  ไชยหาญ สทค.2

165 64301030003 นายจารุวิทย์  สุจริตธุระการ สทล.2

166 64301030006 นายประกริช  ประยูร สทล.2

167 64301030009 นายภูธเนศ  ห่อหุ้ม สทล.2

168 64301040003 นายจริายุ  ชมเชย สชฟ.2

169 64301040006 นายธนพงศ์  วงศ์กระพันธ์ สชฟ.2

170 64301040010 นายนที  ชูใหม่ สชฟ.2

171 64301040013 นายภัทรนันท์  มั่นเมือง สชฟ.2

172 64301040018 นายสุภชัย  ช่างเหล็ก สชฟ.2

173 64301050003 นายณัฐพงศ์  เพ็ญมาศ สชอ.2

174 64302020002 นางสาวภัทราวดี  สีนาม สกต.2

175 64302020005 นางสาวอรอนงค์  ทองช่วย สกต.2

176 62201010033 	นายวทัญญู  ศรีสุวรรณ ชย.3 (ตกค้าง)
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