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ลำดับท่ี ชื่อ- นามสกลุ 
1 นางสาวปาริชาติ   กวินสนธิมาศ 
2 นางสาว สิรริัตน์   อรรถวิเวก 
3 นาย ณัฐภัทร   รัตนาวิบลูย ์
4 นายฉัตรชนก   พ่วงพร้อม 
5 นาย ธีรเมธ   ใยยะธรรม 
6 นางสาว ณัชภากร   ศรเีจริญ 
7 นางสาวธมลวรรณ   สุขวัฒนา 
8 นางสาว กชพร   เจรญิสุขพลอยผล 
9 นางสาว ศรารัน   ทองเษม 
10 นางสาว จันทร์จริา   กี่จนา 
11 นาย ยศนนท์   บุญประดิษฐ 
12 นางสาว ชนกนันท์   เเทนนิ่ม 
13 นางสาว วณิชชา   ณรงค์ชัยวิวัฒน ์
14 นางสาว ชนัญชิดา   สุขใส 
15 นางสาว ปวีณา   บุดดา 
16 นางสาว รัตนาพร   ศิรโิสภณ 
17 นางสาวรุ่งนภา   มาส ี
18 นางสาวธันย์ธีตา   กุลนิธินนท ์
19 นางสาว โสภาวรรณ   กายเพชร 
20 นางสาว อภิสรา   แสนคำแก้ว 
21 นาย ธนพล   ระบำ 
22 นางสาว ปภาวี   เพง็สุวรรณ 
23 นางสาว อารีรัตน์   ลาดนอก 
24 นางสาว สุธางค์กร   สมด ี
25 นางสาว แก้วใจ   ชุ่มเย็น 
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ลำดับท่ี ชื่อ- นามสกลุ 
26 นาย ปริญญา   อนันทสุข 
27 นางสาว น้ำทิพย์   ไตรวงค์ 
28 สิบโท นริศภูมิ   วีระไวทยะ 
29 นาย ปาราเมศ   แก้วประชุม 
30 นางสาว ชุณิตา   สุขขี 
31 นางสาว ประภาพร   ธุระกจิ 
32 นาย อัครวุฒิ   เทพดวงแก้ว 
33 นางสาว นภาพร   จันทร์ลาด 
34 นาย อนรรฆ   เจริญศิลป ์
35 นางสาว เกณิกา   ฐิติอนณ 
36 นาย ธนวัฒน์   โยธาภักด ี
37 นางสาว ดวงพร   แก่นวิเชียร 
38 นางสาวปัณณรัตน์   ธีรวรีย์ชัย 
39 นางสาว ภัทราวดี   สุขพิบลูย ์
40 นาย ธวัชชัย   ฝ่ายละสาร 
41 นาย วีรวัฒน์   ไพรบึง 
42 นางสาว กนกพร   ภิญโญวรภาค 
43 นาย สิริวุฒ ิ  พรหมดวง 
44 นาย สัณหณัฐ   วังซาว 
45 นาย สุรวิทย์   ไพทยะทัตย ์
46 นางสาว รัชนก   แท่นรัตน์ 
47 นางสาวกัลยา   แทนผักแว่น 
48 นางสาว เสาวณี   แก้วคล้าย 
49 นาย สิทธิชัย   เกตรุัตนกลุ 
50 นางสาว ริษฎา   ข้ึนนกขุ้ม 
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ลำดับท่ี ชื่อ- นามสกลุ 
51 นาย พีรพล   คุ้มหรัง่ 
52 นางสาว กุลธิดา   ม่วงทิม 
53 นายเจษฎาพงษ์   วงศรรีักษ์ 
54 นางสาว ลักษณ์สุดา   อสุ่าห์ด ี
55 สิบเอก พิทักษ์   เสวตพันธ์ 
56 สิบเอกหญิง ขัตติยา   แก้วกล้า 
57 นางสาว ชาห์นุกันย์   วิชิตนันทกลุ 
58 นางสาว ดิสราพร   มีไชยธร 
59 นางสาว เบญญาภา   ขวัญเมือง 
60 นางสาว ทัสนจ์ินดา   ศรีมาลา 
61 นาย กฤษณะ   เลาประเสริฐ 
62 สิบโท ณัฐวุฒิ   ป้องกัน 
63 สิบโท กฤษณะ   หนทูอง 
64 นางสาว ปิยฉัตร   สบืนุช 
65 นางสาว ศิริประภา   ทมุประดา 
66 นางสาว หฤทัย   สงิหห์าญ 
67 นางสาว ชลิตา   กลุชนะดิฐ 
68 นางสาว พรไพลิน   คำราช 
69 นางสาว ปิ่นมณี   วงศ์ศรีนวล 
70 นางสาว ผกามาส   ช้างทองแดง 
71 นางสาว ธนัชชา   ชิตท้วม 
72 นาย นราธร   ทองม ี
73 นาย พงศภัค   ศรีสมบรูณ์ 
74 นางสาว ทิพามณี   บ่อรุณรัตน์ 
75 นางสาว เสาวลกัษณ์   ศรพีรหม 
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ลำดับท่ี ชื่อ- นามสกลุ 
76 นางสาว วิกันดา   เกิดรัตนศักดิ ์
77 นาย ฐิติพงศ ์  ดินแดง 
78 สิบตรี อัคคพงษ์   เหรียญทอง 
79 นางสาว ณิชา   บูชา 
80 นางสาว สุพิชญา   วงษ์ลาโพธ์ิ 
81 นางสาวอรอนงค์   ป๊อกงาม 
82 จ่าสบิเอก คณสร   เจรญิสุข 
83 สิบโท ศักดิ์นรินทร์   อ้วนพล ี
84 นางสาว กุสุมา   แซ่ตัง้ 
85 นางสาว เมธินี   มีเพียร 
86 นางสาว วรวลัญช์   เปาทอง 
87 นางสาว ฤทัยชนก   นวลจรงิ 
88 สิบเอก สหรัฐ   ทองสาย 
89 นาย ธีทัต   เมธสทุธ์ิ 
90 นางสาว พรนภัส   เพชรสง 
91 นาย อภิสิทธ์ิ   สาธุรัตน์ 
92 นางสาว ศิริลักษณ์   กลิ่นบญุ 
93 นาย ศตายุ   แพรกสมุทร 
94 นางสาว พลอยไพรินทร์   สสีุราช 
95 นางสาว บุษยา   ปานเพง็ 
96 นางสาว กนกกร   สว่างทรวง 
97 นาย สุรเชษฐ์   อั้นคง 
98 นางสาวยุพาพร   อุไรกลุ 
99 นางสาว กมลพรรณ   หนุนทรัพย ์
100 นางสาวจุฑามาศ   ชุ่มช่ืน 
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ลำดับท่ี ชื่อ- นามสกลุ 
101 นางสาว วารุณี   วันไพ 
102 นางสาวรัชภัทร ์  พวงสายหยุด 
103 นาย ปวริศ   พาส ี
104 นางสาว ชลธิชา   วิมลกจิ 
105 นางสาว สิรินทร์นาถ   แสงนรินทร ์
106 นางสาว ศลิษา   ศิริชนันนุกลู 
107 นางสาว กิจติพร   คชลน 
108 นางสาว นัฐพร   เผ่าศรีไชย 
109 นางสาว ชนิตา   ธีระกล 
110 นางสาว ศกุนตลา   หมื่นคง 
111 นางสาว บุญลักษณ์   จำปาทอง 
112 นาย ณัฐพงษ์   สุวรรณเจียรมณ ี
113 นางสาวพรสวรรค์   คุณสทุธ์ิ 
114 นางสาว ซารีนา   แตรมาก 
115 นางสาว เพ็ญพิชชา   มหากลั่น 
116 นางสาวจันทมิา   สงิห์ซอม 
117 นางสาว วราพร   วงศาโรจน ์
118 นางสาว สายทอง   พาทัน 
119 นางสาว ชิดชนก   สีนวล 
120 นางสาวนภสร   เหรียญทอง 
121 นางสาว สิรีธร   ผ่องถ้อย 
122 นางสาว อรสิา   ไกรทอง 
123 นางสาว วรางคณา   รอดสงู 
124 นางสาวสริิกมล   ขุนพล 
125 นาย ศุภวิชญ์   นามพระจันทร ์
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ลำดับท่ี ชื่อ- นามสกลุ 
126 นายปิยวัฒน์   สุวรรณกาญจน ์
127 สิบโท ปัณณวิชญ์   โชคกิตติลาภ 
128 สิบเอก จริวุฒ ิ  ชูศรีนาค 
129 นางสาว ชลธิชา   สุขสมัย 
130 นางสาว สุไพลิน   ศรกีระพา 
131 นางสาว เมวิกา   สบืเหล่างิ้ว 
132 นางสาว ณัฐฌรีภรณ์   สกุลสัมฤทธ์ิ 
133 นางสาว ดาริกา   วุฒิวงศ์ 
134 นาย วสุพล   เพญ็วิจิตร 
135 นางสาว นภัสสร   กลวยกลาง 
136 นางสาว พนมกร   จั่นเจือ 
137 นาย ฐิติพงษ ์  มโนชญากร 
138 นางสาว บุญญรัตน   ทองสกุ 
139 นาย นพรุจ   ลาภหลาย 
140 นางสาวจารุภา   เทศะแพทย ์
141 นาย อรรถพันธ์   บรรลอืเขต 
142 นางสาว ณัฐฐินันท์   ดวงหอม 
143 นางสาว กัญญารัตน์   ฟุ้งสุข 
144 นาย ภัคพล   พลทะรักษา 
145 นางสาว รัตติกาล   พลอยสวน 
146 นาย ธีรพล   ศรีคร้าม 
147 นางสาว ชลธิชา   เสียดไธสงค์ 
148 นาย ศักรินทร ์  เพ็งแจม่ 
149 นางสาว ศศิธร   แก้วทอง 
150 นาย อภิวัฒน์  ศรเีสน 
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ลำดับท่ี ชื่อ- นามสกลุ 
151 นาย ขจรพงษ์   ไกรสีห ์
152 นาย อชิตะ   ปลืม้ใจ 
153 นางธิติมาภรณ์   เรืองฤทธ์ิ 
154 นาย จิตติ   อินตะวงค์ 
155 นาย ภัทรดนัย   คำอยู่ 
156 นาย ภาณุพงษ์   จำเนียรพล 
157 สิบตรี ปรเมศวร ์  เหลอืแย้ม 
158 นางสาว จุฑามาศ   มณสีอดแสง 
159 นางสาว พรทิพย ์  ไทยสวัสดิ ์
160 นาย สุทธิวัฒน์   แซก่วาง 
161 นางสาว ปิยะณัฐ   อ่อนเลิศ 
162 นางสาว พรธิตา   วรภักด ี
163 นางสาว เมธาวี   ไหว้คร ู
164 จ่าโท พีรพล   ทองยวน 
165 นาย เกียรติศักดิ์   บุญประเสริฐ 
166 นางสาว ธีรดา   จันดาเขียว 
167 นางสาว มาลสิา   มาตรวิเศษ 
168 นาย พงศ์พล   ศรีเรือน 
169 นาย ชลสิทธ์ิ   ไชยศรรีัมย ์
170 นางสาว ณิชกมล   ศรลีอด 
171 นางสาว ชาริตา   ชูตร ี
172 นาย ชานน   สุขสวัสดิ ์
173 นาย อัซวัน   เจะโกะ๊ 
174 นางสาว วิภารัตน์   กันติ๊บ 
175 นาย ธัชชัย   วันรัตน์ 
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ลำดับท่ี ชื่อ- นามสกลุ 
176 นางสาว วรรณิดา   คงคล้าย 
177 นาย ณัฐวัตร   บุณยธรรมิก 
178 นาย ณัฐชนน   ประชารกัษ์ 
179 นาย รัฐพล   เตมิปิยกลุ 
180 นางสาว สุวภัทร   อณิศรสกลุ 
181 นางสาว ศิรินภา   ธรรมปัต 
182 นางสาวไอลดา   มั่นจิตร 
183 นางสาว เสาวลกัษณ์   แดงสมอ 
184 นางสาว สโรชา   ทบัทิมแดง 
185 นางสาว ประภัสรา   สมหวัง 
186 นางสาว พรรณวรท   รักวงษ์ 
187 นางสาวณัฐธิดา   ช่วยธานี 
188 นาย ณัฐภัทร   กลิ่นบญุฟุ้ง 
189 นางสาว สุนิสา   ดำเนิน 
190 นาย ณัฐชัย   เปี่ยมอุดมสุข 
191 สิบเอก พีรพงษ์   บัววัฒนะ 
192 สิบเอก วรชัย   รูปคม 
193 นางสาว ศิริญทิพย ์  คณะพันธ์ 
194 นาย ชวิศ   ธนกรไพศาล 
195 นางสาว นิพาดา   แซล่ี ้
196 นางสาว วิภาวี   ทองชาติ 
197 นางสาว สรญัญา   นาคเเกมทอง 
198 นางสาว พรฐิตา   จันท ี
199 นาย พสุธร   ผลจันทร ์
200 นาย นพรัตน์   ภูฆัง 
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ลำดับท่ี ชื่อ- นามสกลุ 
201 นางสาว พุทธธิดา   ศรีพิพฒัน ์
202 นาย ภาณุมาศ   ศรสีุข 
203 นาย ปณิธาน   แจ้งโพธ์ิ 
204 นางสาวสุธีธิดา   บุญเลี้ยงมา 
205 นางสาว เกสรา   สุม่มาตย ์
206 นาย ก่อพงศ์   แซงลาด 
207 นางสาว ธนัชพร   บุญเลิศ 
208 นาย นลธวัช   เมฆสทุัศน์ 
209 นาย ศิวกร   แปลงนารถ 
210 นางสาว อนุตตรีย์   ทองชู 
211 นางสาว พนิดา   ศรีธรรม 
212 นางสาว ชยาภรณ์   แดงลาด 
213 นางสาว ทิพย์วารี   ภาระยาท 
214 นาย ชยาวุธ   รัตนกาญจน ์
215 นางสาว สิริธร   สุไลมาน 
216 จ่าสบิเอกหญงิ ปิยะดา   ใจเย็น 
217 นาย พีณัสม์   พันธ์เมือง 
218 นาย ศุภโชค   ศิริสม 
219 นาย จิรศักดิ์   คันธะเนตร 
220 นางสาว อรทัย   เบาสันเทียะ 
221 นางสาว ชลดา   ธรรมผล 
222 นาย วัชรพงษ์   ม่วงแก้ว 
223 นาย ธนดล   อุทกธาร 
224 นาย ปรเมศฆ์   พุกเปี่ยม 
225 นางสาว ธันยากร   เกื้อหนุน 
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ลำดับท่ี ชื่อ- นามสกลุ 
226 นางสาว สุธิตา   จิตรสวัสดิ ์
227 นางสาว ชรินรัตน์   อินทโชต ิ
228 นางสาว จิรภิญญา   กมลรัตน์ 
229 นางสาว พรทิพา   ผ่องศร ี
230 นาย ณัฐดนัย   เรืองนก 
231 นาย พงษ์ภรณ์   อุบลวัด 
232 นาย ธาราธร   ดีสนั่น 
233 นางสาว ภัณฑิรา   ศิษย์เจรญิ 
234 นางสาว ดวงกมล  จันทร์ม ี
235 นางสาว อินทุอร  วรรณมาศ 
236 นางสาว มนต์ศิยา   เหมรา 
237 นางสาว สรัฐพร   มั่นจิตร 
238 นาย ชัยวัฒน์   สงไตรรัตน์ 
239 นางสาว วิชชุตา   ทองสุดส ี
240 นางสาว ลลิตา   สุวรรณฤทธ์ิ 
241 นาย อนุสิทธ์ิ   แสงสว่าง 
242 นางสาว รักษิณา   อยู่เมฆะ 
243 นางสาว อินทิพร   บุญมาก 
244 นางสาว โชติรส   อุ่นจังหาร 
245 นางสาว กัญญาวีร ์  พุม่ไสว 
246 นางสาว กัญญาวีร ์  ตันทอง 
247 นาย ปฏิภาณ   รัตนกูล 
248 นาย เสฎฐวุฒิ   ณ บางช้าง 
249 นางสาว พิมพ์พร   หริัญเคราะห ์
250 นางสาว วริศรา   อินกกผึ้ง 
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ลำดับท่ี ชื่อ- นามสกลุ 
251 นางสาว รัตน์ตะวัน   ตุม้ทอง 
252 นางสาว ทิพยาภรณ์   โพธิสาร 
253 นางสาวพรรษชล   แต้สุวรรณ 
254 นางสาว ศิถี   ชำนาญนา 
255 นาย เอกลักษณ์   โพธิกลุ 
256 นางสาว จรญิา   เจริญสุข 
257 นางสาว ช่อทิพย์   จันช่ืน 
258 นางสาว พรนิภา   ชูศิริยานันทกลุ 
259 นางสาว กมลพร   ตรีวาร ี
260 นางสาว แพรววรี   วงษ์เจริญ 
261 นางสาว สุดารัตน์   บัวผล ิ
262 นางสาว กุลณัฐ   ภูวงษ์ 
263 นางสาว สุชาร ี  แสงทอง 
264 นาย ภูมิพัฒน์   วัฒนศิร ิ
265 นางสาว เขมิกา   อ่อนอนงค์ 
266 นางสาว ธัญจิรา   วัตถะภรณ์ 
267 นางสาว จรสัศร ี โตไพบลูย ์
268 นางสาว กมลชนก   ศรสีง่า 
269 นางสาว พรนภา   อาจหาญ 
270 นาย สุจิโรจน ์  ขุนเณร 
271 นางสาว ชฎาทิพย์   ฝาสันเทียะ 
272 นางสาว สรารัตน์   จันทร์เพชร 
273 นายนคร   ลอแหย 
274 นางสาว เลปวรรณ   ฟกัสมบูรณ์ 
275 นางสาว จิดาภา   โสวัณณ 
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ลำดับท่ี ชื่อ- นามสกลุ 
276 นางสาว จันทร์จริา   ศิริวาศน์ 
277 นาย จิรายุส   เวียงทอง 
278 นางสาวแพรพลอย   ชุมพล 
279 นาย อัษฎา   ศิริธนศาสตร ์
280 นาย กุลชาติ   ทองงาม 
281 นาย พิรพัฒน ์  เช่ียวสกุลวัฒนา 
282 นาย อธิพงศ์   รักษาเพ็ชร 
283 นางสาว เปรมฤดี   กันหากิจ 
284 นางสาวนรีกลุ   วรกลุ 
285 นาย ศุภกร   ไกรษร 
286 นางสาว พิมพ์ชนก   โควบุตร 
287 นางสาว สุชานันท์   ม่วงน้อย 
288 นางสาว วิภาวี   มัง่ม ี
289 นาย วันชัย   อยูสุ่ข 
290 นาย วีรภัทร   คำหล้า 
291 นาย กันต์พงษ ์  พลนารีนพคุณ 
292 นางสาวจุฑามาศ   ใจเหล็ก 
293 นางสาว ณัฐธิดา   วิเศษสาธร 
294 นางสาวบุศรา   ศักดิป์ูชนียกุล 
295 นายมณูญ   นวลพยา 
296 นางสาว วรุณยุพา   ใสพรกิ 
297 นางสาว สุดารัตน์   ธรรมภักดีวิมล 
298 นางสาว อัจฉรา   สุขโพธ์ิเพชร 
299 นาย วงศกร   เสียมเจริญ 
300 นางสาว อัยรินทร์   วงศ์แสงสอน 
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ลำดับท่ี ชื่อ- นามสกลุ 
301 นางสาว กิตติมา   ศรีอ่ำดี 
302 นางสาว วชิรญา   อปุัชฌาย์ 
303 นางสาว ฐานะมาศ   ดที้วม 
304 นาย ศตวรรษ   แก้วส่องศึก 
305 นาย วรานันท์   ทองกัณฑ ์
306 นาย ศิริโชค   ไพรพฤกษ์ 
307 นางสาว วิภาวรรณ   จปูรางค์ 
308 นาย ชาญชัย   วงศ์บญุรอด 
309 นางสาว ภาวิดา   เข็มขาว 
310 นางสาว ปาจรีย์   เจริญกาเด็ด 
311 นางสาว สุพิชญา   ทองสกุ 
312 นางสาว รนิชา   ตำราเรียง 
313 นางสาว คีตภัทร   บุญถวิล 
314 นางสาว จีรประภา   แซ่ตั้ง 
315 นางสาว สาวิตรี   กุดแถลง 
316 นางสาว สุฐิตา   วรภักด ี
317 นางสาว นริศรา   น้ำใจด ี
318 พันตรี สุกจิ   สรุิยะพึ่งพระ 
319 นาย จักรพรรด ิ  ท่างาม 
320 นางสาว ปิยธิดา   บญุพรมอ่อน 
321 สิบเอก อัคคเดช   เซง็มณ ี
322 นาย จักรกฤษ   ทองแดง 
323 นางสาว กัลยรัตน์   อินละคร 
324 นางสาว อรสา   บุตรเระ 
325 นาย ชลสิทธ์ิ   ชัยศิร ิ
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ลำดับท่ี ชื่อ- นามสกลุ 
326 นางสาว กรกนก   จงราช 
327 นาย นพวรรณ   ออ่นละมัย 
328 นางสาว ชานิกา   บญุราศร ี
329 นางสาว นริศรา   คำโมร ี
330 นางสาว ศศิพิมพ์   แสงเดือน 
331 นางสาว สุชาดา   บูชาพิมพ ์
332 นาย จิระพงษ์   พงษ์พัว 
333 นางสาว สุประวีณ์   เกิดเพ็ชร ์
334 นาย ปฐมพร   จันทร์แต ้
335 นางสาว รัชนี   จันทนุภา 
336 นางสาว บัวภัสสร   ณ อุบล 
337 นาย ธนาวิน   เพง็นวล 
338 นางสาวสุภนิดา   ไชยเผือก 
339 นางสาว ภัควีนุช   ศรบีูรณ์ 
340 นางสาวศุภนิดา   กอบผดงุเกียรต ิ
341 นางสาว โสรยา   ฟองน้ำ 
342 นางสาว ฉัตรวรุณ   ศรีพนมวัน 
343 นางสาว ธิดารัตน์   อินทรป์้าน 
344 นาย พงษ์พัฒน์   เขียวสอาด 
345 นางสาว ทักษพร   นวลงาม 


