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1 65201010001 นายกฤตนันท์  อสุาหะ ชย.1/1

2 65201010004 นายจริเมธ  ต าภู ชย.1/1

3 65201010007 นายชัยนรินทร์  ทองมา ชย.1/1

4 65201010010 นายธนกฤต  แซ่นุน ชย.1/1

5 65201010013 นายนภัทร  ชมภูนุช ชย.1/1

6 65201010016 นายพีรพัฒน์  สุวรรณมณี ชย.1/1

7 65201010019 นายรวี  เสนแกว้ ชย.1/1

8 65201010022 นายวรรณภูมิ  แท่นประมูล ชย.1/2

9 65201010025 นายศักด์ิดาวุธ  คิมหันต์ ชย.1/2

10 65201010028 นายสรัณ  มณีเพ็ชร ชย.1/2

11 65201010031 นายสุรชาติ  ทองฉีด ชย.1/2

12 65201010034 นายอรัณชัย  สังข์ขาว ชย.1/2

13 65201010048 นายสราวุฒิ  ทองรักษา ชย.1/2

14 65201010051 นายเจษฎา  สุคนธร ชย.1/2

15 65201010037 นายณัฐพล  ชูโชติ จย.1

16 65201010040 นายภูรินทร์  เจย้แกว้ จย.1

17 65201010043 นายสราวิทย์  ไฝทอง จย.1

18 65201010050 นายศราวุธ  อนิทอง จย.1

19 65201030003 นายภูธเนศ  บุญรอด ชช.1

20 65201030006 นายอนุชา  พูลสวัสด์ิ ชช.1

21 65201040002 นายกฤตเมธ  ดวงสุวรรณ ชฟ.1/1

22 65201040005 นายคณาธิป  สุริยงค์ ชฟ.1/1

23 65201040008 นายจริวัฒน์  พรหมออ่น ชฟ.1/1

24 65201040012 นายทรงชัย  สังขปักษา ชฟ.1/1

25 65201040015 นางสาวนัฐทิดา  เอยีดแกว้ ชฟ.1/1

26 65201040018 นายพงศธร  ไหมจุย้ ชฟ.1/1

27 65201040042 นายกรรชัย  สุขสวัสด์ิ ชฟ.1/1

28 65201040023 นายภูมินทร์  วิเชียร ชฟ.1/2

29 65201040026 นายยศพัฒน์  มาเยอะ ชฟ.1/2

30 65201040029 นายสิทธิพล  แกว้วันใจ ชฟ.1/2

31 65201040032 นายอภิชัย  สงชู ชฟ.1/2

32 65201040035 นายอคัรพนธ์  หยูมาก ชฟ.1/2
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33 65201040038 นายปรีชา  จนัทร์เส้ง ชฟ.1/2

34 65201040041 นายสุรสิทธ์ิ  ละม้าย ชฟ.1/2

35 65202010003 นางสาวพลอยไพลิน  เรืองแกว้ บช.1

36 65202010006 นางสาววรมน  จนัทศโร บช.1

37 65202010009 นางสาวสุธิศา  แซ่ต้ัง บช.1

38 65202010012 นางสาวเอริตา  กาญจนเพ็ญ บช.1

39 65202040003 นางสาวพัณณิตา  แกว้รุ่งเรือง คธ.1

40 65202040006 นางสาววรัทยา  บุญสุด คธ.1

41 65202040009 นางสาวสิริกร  จนัทร์ปอง คธ.1

42 65202040012 นางสาวอมลมณี  เจริญศรี คธ.1

43 65207020002 นางสาวธิดารัตน์  อทุัยเกษม ทท.1

44 65207020005 นายวชิรวิทย์  นพภาษี ทท.1

45 64201010002 นายคณิศร  ชัยสงคราม ชย.2/1

46 64201010006 นายชาญวิทย์  ต้ินไล่ ชย.2/1

47 64201010009 นายณัฐชนน  เจยีะคง ชย.2/1

48 64201010012 นายดุลจติ  ประดิษฐ์ถาวร ชย.2/1

49 64201010017 นายธิติสรณ์  ข าเกือ้ ชย.2/1

50 64201010020 นายพงศธร  ศรีชู ชย.2/1

51 64201010025 นายภัทรวิทย์  ศรีนวลขาว ชย.2/2

52 64201010032 นายวัตรธนา  ปานคง ชย.2/2

53 64201010036 นายศิริศักด์ิ  แสงศิวะลี ชย.2/2

54 64201010039 นายอนุวัฒน์  เทพรักษ์ ชย.2/2

55 64201010045 นายฉัตรมงคล  สมประสงค์ จย.2

56 64201010050 นายธนภูมิ  ช่างขุด จย.2

57 64201010054 นายราชศักด์ิ  จลุพงศ์ จย.2

58 64201010058 นายภูธเนศ  นวลละออง จย.2

59 64201030005 นายธนากร  แกว้เจริญ ชช.2

60 64201030011 นายสิริกร  สุวรรณศรี ชช.2

61 64201040005 นายจริพัฒน์  ศรีสุข ชฟ.2/1

62 64201040008 นายชาคริตย์  วีระพันธ์ ชฟ.2/1

63 64201040011 นายณัฐวุฒิ  ทองอนิทร์ ชฟ.2/1

64 64201040017 นายธราดล  บัวสุข ชฟ.2/1
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65 64201040020 นายปารเมธ  อมรยุ้ง ชฟ.2/1

66 64201040022 นายพงศธร  เจะพงศ์ ชฟ.2/2

67 64201040026 นายมีชัย  สังขปักษา ชฟ.2/2

68 64201040031 นายวีรพัฒน์  จนัทร์คง ชฟ.2/2

69 64201040034 นายศุภณัฏฐ์  พูนเศวตร ชฟ.2/2

70 64201040038 นายอภิรักษ์  เทพรักษ์ ชฟ.2/2

71 64201040042 นายสมศักด์ิ  ช่างสาน ชฟ.2/2

72 64201050002 นายชยพล  ชูโชติ ชอ.2

73 64201050011 นายพชรพล  เอยีดทองด า ชอ.2

74 64202010003 นางสาวชมพูนุช  หลีกนัชะ บช.2

75 64202010007 นางสาวปรียานุช  นุ่มเรืองรัน บช.2

76 64202010010 นางสาวสวนีย์  จนัเอยีด บช.2

77 64202040004 นางสาวเพชรรา  ช่วยมณี คธ.2

78 64202040007 นางสาวรัตนาพร  โชคศิริโภคา คธ.2

79 64202040013 นางสาวปวีณ์ธิดา  บุญตามช่วย คธ.2

80 64207020002 นายคมสัน  แกว้อกัษร ทท.2

81 64207020005 นางสาวนาตาลี  สังกะสี ทท.2

82 64207020008 นางสาวศรัณญา  จนัทร์เพ็ชรบุรี ทท.2

83 63201010006 นายชาญวิทย์  สวนนิ่ม ชย.3/1

84 63201010011 นายณัฐวุฒิ  สุขส าราญ ชย.3/1

85 63201010019 นายธีรภัทร  เค่ียมขาว ชย.3/1

86 63201010022 นายธีรภัทร  หนูชัยแกว้ ชย.3/1

87 63201010024 นายนพรัตน์  เพ็งระวะ ชย.3/2

88 63201010031 นายภูวเดช  ทองฉีด ชย.3/2

89 63201010039 นายสิทธิพร  ทิพย์รงค์ ชย.3/2

90 63201010043 นายอรุณสวัสด์ิ  พิมโพสาคาม ชย.3/2

91 63201030007 นายศุภกติต์  ปิ่นทองพันธ์ ชช.3

92 63201040004 นายคุณากร  นวลจ ารัส ชฟ.3

93 63201040007 นายชุติพนธ์  คงยอด ชฟ.3

94 63201040013 นายธวัชชัย  สุวรรณรัตน์ ชฟ.3

95 63201040018 นายเนติธร  พวงศร ชฟ.3

96 63201040022 นายรัฐภูมิ  บูรณะกลุ ชฟ.3
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97 63201040027 นายหัสสิทธิชัย  นาด า ชฟ.3

98 63201050005 นายธนพงศ์  นิลโอภา ชอ.3

99 63201050012 นายภัทรดนัย  แกว้เจริญ ชอ.3

100 63201050018 นายเอกลักษ์  เวชภัณธ์ ชอ.3

101 63202010003 นางสาวทิพย์สุดา  สุวรรณรัตน์ บช.3

102 63202010006 นางสาวเบญจมาศ  ราชรักษ์ บช.3

103 63202010009 นางสาวปิญานุชน์  สุวรรณวงศ์ บช.3

104 63202010012 นางสาวกติติวรา  แท่นประมูล บช.3

105 63202020003 นางสาวสุภาวดี  ชูใจ กต.3

106 63202020007 นางสาวอลิษา  สุวรรณสะอาด กต.3

107 63202020011 นางสาวนิตยา  จลุม่วง กต.3

108 63202040005 นางสาวจรีุพร  ชัยรัตน์ คธ.3

109 63202040008 นายทวีพร  ทองเคล่ือน คธ.3

110 63202040011 นางสาวปิยธิดา  พร้อมมูล คธ.3

111 63202040017 นางสาวมัลลิกา  จติร์เที่ยง คธ.3

112 63202040020 นางสาววิชญาดา  พรหมมณี คธ.3

113 63202040023 นายศุภณัฐ  สุขพงษ์ คธ.3

114 63202040027 นางสาวศิริวรรณ  เสือแกว้ คธ.3

115 65301010003 นายเฉลิมพล  โสมนัส สทค.1

116 65301010006 นายญาณเกยีรติ  บัวด า สทค.1

117 65301010009 นายนัทธพงศ์  สุขวัตร สทค.1

118 65301010012 นายเมธินทร์  ขวดจนัทร์ สทค.1

119 65301010015 นายศักรินทร์  ไพจติรจนิดา สทค.1

120 65301010018 นายอรรณพ  ศรีพิชัย สทค.1

121 65301010021 นายอดุมลักษณ์  เจริญรูป สทค.1

122 65301030001 นายปิยวิช  อปุถัมภ์ สทล.1

123 65301030004 นายกฤษดา  แกว้จนัทร์ สทล.1

124 65301030007 นายทรงศักด์ิ  นวลดี สทล.1

125 65301030010 นายภูวเดช  ชูชื่น สทล.1

126 65301030013 นายพิษณุ  วิริยะสุข สทล.1

127 65301040003 นายสราวุฒิ  ปั้นสุวรรณ์ สชฟ.1

128 65301040006 นายชวกรณ์  กาญจนเพ็ญ สชฟ.1
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129 65301040009 นายณรงค์เดช  หมัด สชฟ.1

130 65301040012 นายพุทธิชัย  ทองสุกใส สชฟ.1

131 65301040015 นายฤทธิพล  เต็มพร้อม สชฟ.1

132 65301040018 นายศิวกร  ต้ันหุ้ย สชฟ.1

133 65301040021 นายสัญญากร  สมัครพงศ์ สชฟ.1

134 65301040024 นายสุวัฌน์  พูลแกว้ สชฟ.1

135 65301050002 นายเจษฎา  สะอาด สชอ.1

136 65301050005 นายเอกราช  อยู่ย้ัง สชอ.1

137 65302010003 นางสาวจริะนันท์  โต๊ะระมัน สบช.1

138 65302010006 นางสาวพรชิตา  หนูค าสวน สบช.1

139 65302010009 นางสาววราทิพย์  ดิษฐ์สระ สบช.1

140 65302020003 นางสาวกรรณิการ์  ทองกลอม สกต.1

141 65302020006 นางสาวธัญญารัตน์  องัควานิช สกต.1

142 65302020009 นางสาวมินตรา  อทุัยแจม่ สกต.1

143 65302040001 นายธีรกานต์  อนิทรคีรี สคธ.1

144 65302040004 นายวีรสิงห์  ปราบพาลา สคธ.1

145 65302040007 นางสาวเดือนเพ็ญ  สงผัด สคธ.1

146 65302040010 นายรัชชานนท์  แสงมาก สคธ.1

147 65302040013 นางสาวสุวรรณษา  ถาวรรัตน์ สคธ.1

148 64302010001 นางสาวธัญญภรณ์  ปราบพารา สบช.2

149 64302010005 นางสาวนศิกานต์  นิลเพ็ชร์ สบช.2

150 64302010008 นางสาวสุดารัตน์  สง่างาม สบช.2

151 64302010011 นางสาวอรทัย  พูลแกว้ สบช.2

152 64302010014 นางสาวณิชาพัชร์  ช านาญฤทธ์ิ สบช.2

153 64302040005 นางสาวธนพร  เพชรรัตน์ สคธ.2

154 64302040008 นายฐปนัท  ปัญญาวชิรโสภณ สคธ.2

155 64302040011 นางสาวนิจนารี  พลัดพราก สคธ.2

156 64302040014 นางสาวพาณี  แกล้วทนงค์ สคธ.2

157 64301010001 นายณัฐวุฒิ  แกว้ขาว สทค.2

158 64301010004 นายธนกฤต  พลายแกว้ สทค.2

159 64301010007 นายบรรนุวัฒน์  บัวแกว้ สทค.2

160 64301010010 นายพงศกร  เรืองศรี สทค.2
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161 64301010013 นายรัชชานนท์  เสถียรรังสฤษด์ิ สทค.2

162 64301010017 นายวุฒินันท์  วีระพันธ์ สทค.2

163 64301010020 นายศุภชัย  เพ็งสุวรรณ สทค.2

164 64301010027 นายบุญฤทธ์ิ  สุกแดง สทค.2

165 64301010030 นายธัชนนท์  สงกลิน สทค.2

166 64301030004 นายชัยวัฒน์  ปิดด า สทล.2

167 64301030007 นายพงศกร  ชูบัวทอง สทล.2

168 64301030010 นายมนากร  นพฤทธ์ิ สทล.2

169 64301040004 นายชาคริตย์  ยินดี สชฟ.2

170 64301040007 นายธนวัฒน์  บุญเอยีด สชฟ.2

171 64301040011 นายนรเศรษฐ์  พันธเกตุ สชฟ.2

172 64301040014 นายรัตนกร  สุพงษ์ สชฟ.2

173 64301050001 นายภูษธร  เกือ้กลู สชอ.2

174 64301050004 นายอนันตศักด์ิ  ทองแท่น สชอ.2

175 64302020003 นางสาวรินรดา  คงสุข สกต.2

176 6121050002 นายธนวัฒน์  บางเสน ชอ.3 (ตกค้าง)

177 62201040021 	นายชวนากร  ด าน้อย ชฟ.3 (ตกค้าง)
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