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โครงการ  การพฒันาทกัษะมาตรฐานการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
The Development Skill Standards Use to Information and Communication 
Technology with Students of Suan Sunandha Rajabhat University 

 

หลกัการและเหตุผล  
 
 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทาได้มีนโยบายท่ีจะพฒันาทกัษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารและยกระดบัความสามารถการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ของ
นกัศึกษาเพื่อใหน้กัศึกษาสามารถนาํความรู้และทกัษะทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไปใช้
ในการศึกษา คน้ควา้  ทาํวทิยานิพนธ์และทาํวิจยัและเม่ือจบการศึกษาแลว้ก็ยงัสามารถนาํทกัษะน้ีไปใชใ้น
การทาํงานไดด้้วย  เน่ืองจากการทาํงานเป็นสังคมของการแข่งขนัจึงตอ้งอาศยัฐานความรู้และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพื่อให้การดาํเนินการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงได้จัดทาํโครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ข้ึนโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาทกัษะและทดสอบความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา โดยจดัให้มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ใชเ้ทคโนโลยีทรัพยากร
และงบประมาณใหเ้กิดประโยชน์และคุม้ค่าท่ีสุด 
    

วตัถุประสงค ์ 
1. เพื่อฝึกฝนทกัษะมาตรฐานการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในการเรียน 
2. เพื่อประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข่าวสารดา้นการบริการเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นวชิาการ 

ตลอดจนกิจกรรมการดาํเนินงานต่าง ๆ ภายในโครงการไปยงักลุ่มนกัศึกษาท่ีเขา้มาศึกษา
ประจาํปีการศึกษา 2557-2560 

3. เพื่อใหน้กัศึกษาไดรั้บรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัทกัษะมาตรฐานการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารในการเรียนและตระหนกัถึงบทบาทของตนเองในการฝึกฝนทกัษะมาตรฐานการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

4. เพื่อออกใบประกาศนียบตัรการพฒันาทกัษะมาตรฐานการใช้ เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารใหน้กัศึกษาท่ีผา่นการสอบ 
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เป้าหมาย  
นกัศึกษาชั้นปี 1 ถึง ชั้นปีท่ี  4 ท่ีเขา้ศึกษาประจาํปีการศึกษา  2557-2560 ไดรั้บรู้และเขา้ใจเก่ียวกบั
ทกัษะมาตรฐานการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนและตระหนกัถึงบทบาท
ของตนเองในการฝึกฝนทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน 
 

การดาํเนินงาน 
1. เสนอโครงการการพฒันาทกัษะมาตรฐานการใช ้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
2. จดัทาํคู่มือการพฒันาทกัษะมาตรฐานการใช ้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
3. จดัทาํ courseware ทกัษะมาตรฐานการใช ้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
4. จดัทาํคลงัขอ้สอบมาตรฐานทกัษะมาตรฐานการใช ้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
5. ประชาสัมพนัธ์ และ รับสมคัรการอบรม 
6. จดัอบรมการพฒันาทกัษะมาตรฐานการใช ้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
7. รับสมคัรการสอบทกัษะมาตรฐานการใช ้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
8. สอบวดัทกัษะมาตรฐานการใช ้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
9. ประเมินผลการสอบและประการผลสอบทกัษะมาตรฐานการใช ้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

ส่ือสาร 
             10.ประเมินผลโครงการพฒันาทกัษะมาตรฐานการใช ้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
     

กจิกรรมในการพฒันาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
ระบบการพฒันาทกัษะมาตรฐานการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีกิจกรรมต่าง ๆ 

เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรู้หลากหลายรูปแบบทั้ งภาคทฤษฏีและปฏิบัติโดยใช้เทคโนโลยี
การศึกษาท่ีทนัสมยั มุ่งให้นกัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัเพื่อให้เกิดทกัษะในดา้นต่าง ๆ รวมทั้งจดัให้มีการสอบวดั
ทกัษะเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งเป็นระบบจึงไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี  

1. กิจกรรมการศึกษาดว้ยตนเองและตาํราเรียนจากคู่มือการพฒันาทกัษะมาตรฐานการใชเ้ทคโนโลย ี      
        สารสนเทศและการส่ือสาร นกัศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดต่าง ๆ  จากคู่มือ   เช่น   

กิจกรรมการศึกษาหาความรู้และฝึกทกัษะต่าง ๆ ตามตาํราเรียนเพื่อใชใ้นการสอบ 
2. กิจกรรมการศึกษาดว้ยตนเองจาก Courseware ในระบบ e-Learning 
    เป็นการศึกษาเน้ือหาในแต่ละเร่ืองของนกัศึกษาโดยศึกษาจากคู่มือท่ีศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ

จดัทาํข้ึนและศึกษาจากบทเรียนสําเร็จรูป(Courseware) ท่ีจดัทาํไวใ้นระบบ e-Learning ซ่ึงนักศึกษา
สามารถศึกษาทางอินเทอร์เน็ตได ้  

 



4 

 

3. กิจกรรมการอบรมเพื่อพฒันาทกัษะมาตรฐานการใช้ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
    นกัศึกษาเขา้รับการอบรมตามตารางท่ีศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศกาํหนด เพื่อเพิ่มความรู้และฝึก

ทกัษะโดยทีมวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ ทั้งน้ีเพื่อให้นกัศึกษาไดแ้สดงออกถึงความสามารถในการนาํความรู้มา
ปฏิบติัและใชไ้ดจ้ริง 

4. กิจกรรมการสอบวดัทกัษะมาตรฐานการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
    เป็นการทดสอบเพื่อตรวจสอบว่านักศึกษามีความรู้ความสามารถมากน้อยเพียงใด โดยใช้

แบบทดสอบท่ีไดม้าตรฐาน ตรงตามทกัษะมาตรฐานท่ีกาํหนด 
ทั้งน้ีสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดจ้ดัทาํเอกสารประกอบจาํนวน 1 ฉบบัไดแ้ก่ 

เอกสารประกอบการพฒันาทกัษะมาตรฐานการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร นอกจากน้ียงัได้
จดัทาํคลงัขอ้สอบมาตรฐานและไดก้ารออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้อยา่งครบถว้นทั้ง
ภาคทฤษฏีและปฏิบติัโดยผา่นกระบวนการและกิจกรรมท่ีหลากหลายตามขั้นตอนอยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึง
พฒันาและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ีอง อยา่งไรก็ตามนกัศึกษาจะประสบความสําเร็จมากนอ้ยเพียงใดก็ข้ึนอยูก่บั
ความตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการปฏิบติักิจกรรมอยา่งครบถว้นของนกัศึกษาเป็นสาํคญั 
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แผนการด าเนินงานโครงการพฒันาทกัษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศปีงบประมาณ 2560 
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งบประมาณ 
 การจดักิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ  การพฒันาทกัษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาในคร้ังน้ีไดรั้บเงินนอกงบประมาณแผนงาน
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทั้ งส้ิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 
โดยประมาณการค่าใชจ่้ายในแต่ละกิจกรรมดงัต่อไปน้ี  
 

งบประมาณค่าใชจ่้าย  
1. ค่าจดัฝึกอบรมทกัษะมาตรฐานการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร      

-  ค่าตอบแทนวทิยากร  
       - 12 ชม. X ชม.ละ 1,200  บาท X  25 รุ่น       เป็นเงิน  360,000    บาท  

2. สอบทกัษะมาตรฐานการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร    
-  ค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบคร้ังละ200 บาท X 300 รอบ X 2  คน   เป็นเงิน  120,000  บาท 

  -  ค่าตอบแทนล่วงเวลา                 เป็นเงิน  20,000    บาท 
       3.   ค่าวสัดุ ค่าใชส้อย                                      เป็นเงิน  200,000  บาท    

  

       
                                                                          รวมประมาณค่าใชจ่้าย             700,000    บาท     
                         
 หมายเหตุ   ขอถวัเฉล่ียทุกรายการ 

 
  
 ผูรั้บผดิชอบโครงการ     ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ สํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
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ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ    
 

           1. นกัศึกษา มีทกัษะในดา้นการใชเ้ทคโนโลยแีละส่ือสาร และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้น
การศึกษาการทาํงาน และกิจกรรมอยา่งอ่ืนได ้ 

          2. นกัศึกษาตระหนกัถึงความสาํคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารท่ีมีต่อการเรียนการ
สอนและการทาํงานในมหาวิทยาลยั และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้ความเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยี 

         3. นกัศึกษาไดรั้บใบประกาศนียบตัรตามมาตรฐานทางการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสาร
การศึกษาซ่ึงจะมีผลต่อการเรียนการสอน และการทาํงาน    
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ผลการด าเนินการ 
โครงการพฒันาทักษะมาตรฐานการใช้ ICT  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กําหนดมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตในทุกสาขาวิชาต้องมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์ขั้นตํ่าท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด โดยมีเป้าหมาย ให้
นกัศึกษาทุกคนผา่นเกณฑ์มาตรฐานก่อนจบการศึกษา  สํานกัจึงมีการดาํเนินการให้นกัศึกษาเขา้สมคัรสอบ
เพื่อวดัความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ตั้งแต่ข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาจนถึงก่อนจบการศึกษา  โดยมีศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานดําเนินการจัดอบและสอบ และมีหน่วยงานจัดการศึกษาเป็น
ผูด้าํเนินการจดันกัศึกษาเขา้วดัระดบัความสามารถ 
 การกาํหนดเกณฑ์การผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ตอ้งสอบผ่านขอ้สอบมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยา่งนอ้ย ร้อยละ  60   

นกัศึกษาท่ีสอบผา่นเกณฑ์มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 -4 ท่ีสอบ
ผา่นเกณฑเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ นบัตั้งแต่ข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั 

โดยสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดด้าํเนินการกาํหนดแผนในการพฒันานกัศึกษา
ชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และไดมี้การดาํเนินการตามแผนพฒันานกัศึกษา
โดยมีการติดตามประเมินความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1-4 ท่ีเขา้ร่วมโครงการ
พฒันาดงัรายงานต่อไปน้ี 

 
ระบบการพฒันาทกัษะมาตรฐานการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีกิจกรรมต่าง ๆ 

เพื่อใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาและเรียนรู้หลากหลายรูปแบบทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบติัโดยใชเ้ทคโนโลยีการศึกษา
ท่ีทนัสมยั มุ่งให้นกัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัเพื่อให้เกิดทกัษะในดา้นต่าง ๆ รวมทั้งจดัให้มีการสอบวดัทกัษะเพื่อ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งเป็นระบบจึงไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี  

1. กิจกรรมการอบรมเพื่อพฒันาทกัษะมาตรฐานการใช้ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
   นกัศึกษาเขา้รับการอบรมตามตารางท่ีศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศกาํหนด เพื่อเพิ่มความรู้และฝึก

ทกัษะโดยทีมวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ ทั้งน้ีเพื่อให้นกัศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถในการนาํความรู้มา
ปฏิบติัและใชไ้ดจ้ริง โดยศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศจะจดัรอบอบรมในแต่ละรอบทั้งหมดรอบละ  4 คร้ัง ๆ 
ละ 3 ชัว่โมง รวมทั้งหมดรอบละ 12 ชัว่โมง 
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2. กิจกรรมการสอบวดัทกัษะมาตรฐานการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
    เป็นการทดสอบเพื่อตรวจสอบว่านักศึกษามีความรู้ความสามารถมากน้อยเพียงใด โดยใช้

แบบทดสอบท่ีไดม้าตรฐาน ตรงตามทกัษะมาตรฐานท่ีกาํหนด 
ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กาํหนดแผนพฒันา

นกัศึกษาท่ีสอบไม่ผา่นมาตรฐานการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  ตามนโยบายท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
สุนนัทากาํหนด เพื่อยกระดบัความสามารถให้นกัศึกษาสามารถนาํความรู้และทกัษะ ICT ไปใชใ้นการศึกษา
ได ้ โดยมีรายละเอียดผลการดาํเนินงานดงัน้ี 

 

วธีิการด าเนินโครงการพฒันาทักษะมาตรฐานการใช้ ICT 
 

 1.  บันทึกข้อความแจ้งนักศึกษาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้นักศึกษาเข้ารับการอบรม/สอบ
โครงการ ICT 

 2.  ประชาสัมพนัธ์ให้นักศึกษาทราบทางเวป็ไซต์ 
- เวป็ไซตม์หาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
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-  เวป็ไซตโ์ครงการพฒันาทกัษะมาตรฐานการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 3.  รับสมัครอบรม  
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4 .  นักศึกษาเรียนรู้ในระบบการเรียนออนไลน์ 
โครงการพฒันาทกัษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้มีการพฒันา

หลกัสูตรและระบบการเรียนแบบออนไลน์ ดงัน้ี 
1.  ปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั ดงัน้ี 

  1.1  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
  1.2  การใชง้านระบบปฏิบติัการ Windows 7 

1.3  การใชโ้ปรแกรม Microsoft word  2010 
1.4  การใชโ้ปรแกรม Microsoft Power Point  2010 
1.5  การใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel  2010 
1.6  การใชง้าน Internet   

2.  ปรับปรุง Courseware ใหศึ้กษาดว้ยตนเองในระบบ e-Learning ท่ีนกัศึกษาสามารถเขา้ไปศึกษาได้
ในเวบ็ไซต ์http://www.el5.ssru.ac.th    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ตัวอย่างเวบ็ไซต์ในการเรียนออนไลน์ 
 

http://www.el5.ssru.ac.th/
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5. จัดตารางสอบให้กบันักศึกษาตามตารางเวลา 
 

 
 
 
 

6.   จัดตารางอบรมให้กบันักศึกษาตามตารางเวลา 
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 7.  จัดสอบวดัความรู้พืน้ฐานด้าน ICT   

http://www.el5.ssru.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบทดสอบ 

http://www.el5.ssru.ac.th/
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สรุปผลการด าเนินการโครงการพฒันาทกัษะมาตรฐานการใช้ ICT โดยแบ่งตามคณะ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดําเนินการจดัทาํ

โครงการการพฒันาทกัษะมาตรฐานการใช ้ICT ตามนโยบายท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทากาํหนด เพื่อ
ยกระดบัความสามารถของนกัศึกษาให้นกัศึกษาสามารถนาํความรู้และทกัษะ ICT ไปใช้ในการศึกษา และ
สาํนกัไดมี้การกาํหนดเกณฑใ์นการติดตามและประเมินผลตามระดบัและไดจ้ดัอบรมนกัศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 
  1. ความรู้เก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์   

2. การใชโ้ปรแกรม Windows 7  
3.  การใชโ้ปรแกรม Microsoft  word   2010 
4.  การใชโ้ปรแกรม Microsoft Power Point  2010 
5. การใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel 2010 
6.  การใชง้าน Internet   
ในการจดัทาํโครงการ การพฒันาทกัษะมาตรฐานการใช ้ICT  โดยมีนกัศึกษา จาํนวนทั้งส้ิน  2,822 

คน มีนักศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) จาํนวน 2,272 คน และไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT)  จาํนวน 550 คน โดยแบ่งตามคณะไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

 
คณะ ผ่านโครงการ ICT ไม่ผ่านโครงการ 

ICT 
รวม 

คณะครุศาสตร์ 154 50 204 
คณะเทคโนอุตสาหกรรม 44 25 69 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 530 90 587 
คณะวทิยาการจดัการ 406 73 479 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 248 33 267 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 43 50 93 
วทิยาลยัสหเวชฯ 32 42 74 
วทิยาลยัภาพยนตฯ์ 28 0 28 
วทิยาลยันวตักรรมฯ 735 142 877 
วทิยาลยัโลจิสติกฯ 52 45 97 
รวม 2,272 550 2,822 
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กราฟแสดง  ผลการผ่านเกณฑ์มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ICT) และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ  (ICT)  โดยจาํแนกเป็นคณะดงัน้ี 

 

 

กราฟแสดง   ผลรวมของจาํนวนนักศึกษา ท่ีผ่าน และ ไม่ผ่านโครงการพฒันาทักษะมาตรฐานการใช ้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยคิดเป็นร้อยละ 81 เปอร์เซ็นดงัน้ี 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

ผ่าน 

ไมผ่่าน 

81% 

19% 

ผา่น ไมผ่า่น 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพบรรยากาศการอบรม 
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รายช่ือนกัศึกษาท่ีผา่นโครงการ ICT  ปี 2560  

 

ลาํดบั
ท่ี รหสันกัศึกษา ช่ือ - นามสกลุ คณะ/วทิยาลยั 

1 55123313002  นายพรพินิต เอ้ือประเสริฐ การจดัการ 

2 55523317085  นายภคิน ภูริฐานโชค การจดัการ 

3 55523317108  นายศุภเสต บุญทา้วแกว้ การจดัการ 

4 55523317142  นาย เอกสิทธ์ิ แช่มเลก็ การจดัการ 

5 55523318039  นายกรกช ศรีลาเดช การจดัการ 

6 55523318040  นายธนบดี ตั้งอั้น การจดัการ 

7 55528301077  นางสาวนีรนุช ลิสศรี การจดัการ 

8 56123313006  วาสินี อรุณภู่ การจดัการ 

9 56123313021  นางสาวอภิรดี ขณัฑช์ลา การจดัการ 

10 56123313034  นางสาว นุจรี พละสุข การจดัการ 

11 56123313050  นาย เตชิต ไวยธิรา การจดัการ 

12 56123313073  นาย กิตติกร คงเทศ การจดัการ 

13 56123314038  นางสาว ทิวา วงศเ์งินยวง การจดัการ 

14 56123315009  นายจิราย ุคชธรรม การจดัการ 

15 56123317028  สุรีวฒัน ์ไนยโมกข ์ การจดัการ 

16 56123317035  นางสาวเพญ็ธิดา ทองพิทกัษ ์ การจดัการ 

17 56123317046  นายสรายทุธ กาลศรี การจดัการ 

18 56123317063  นายธีรศกัด์ิ พูลคลองตนั การจดัการ 

19 56123317064  นางสาวนวฉตัร มูลิกา การจดัการ 

20 56123317066  นางสาวดวงใจ ซ่ือคง การจดัการ 

21 56123318095  รินรดา ล้ิมรัตนเมฆา การจดัการ 
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22 56123318112  นางสาวแคทารียา กอละพนัธ์ิ การจดัการ 

23 56123319049  นาย ณฐัวฒิุ ช่ืนสวสัด์ิ การจดัการ 

24 56127317105  นางสาว ภทัรจาริน จนัทรี การจดัการ 

25 56127317123  นายธนพล ศรีอิสรานุสรณ์ การจดัการ 

26 56127318005  นางสาวชลดา ธรรมมา การจดัการ 

27 56127318006  นางสาวนารีรัตน ์พนัธ์เถ่ือน การจดัการ 

28 56127318030  นาย สุรศกัด์ิ วรรณกลาง การจดัการ 

29 56127318045  นางสาวคณิตา ทองสุขดี การจดัการ 

30 56127321098  นาย ธนายธุ เช้ือทอง การจดัการ 

31 56127321155  อภิชิต ศรีแกว้ การจดัการ 

32 56127321187  สุนีรัตน ์อ่ิมจาํลอง การจดัการ 

33 56127321188  พรทิพย ์โยธาศรี การจดัการ 

34 56127321189  พรสุดา วรสารศิริ การจดัการ 

35 56127321190  ทานวตัร ศิลา การจดัการ 

36 56127321194  วสุรัตน ์ผกูพนั การจดัการ 

37 56127321196  พิสุทธิพร นนทะชิต การจดัการ 

38 56127322077  นางสาวมณฑิตา ประโลม การจดัการ 

39 56127323028  นายสุภธชั ออ้ยกลาง การจดัการ 

40 56127323050  เสริมวฒิุ วงศศี์ลจรรยา การจดัการ 

41 56127323051  ทณัฑธร สาธุการ การจดัการ 

42 56127323061  นายณกฤช ชวลัลกัษณ์ การจดัการ 

43 56127325111  นางสาวคณาพฤฒ สุภากาว ี การจดัการ 

44 56127327126  รัตนภูมิ อินพาเพียร การจดัการ 

45 56127327132  นายวรัตถ ์วรวตัถนานนท ์ การจดัการ 

46 56127327134  นาย อโณทยั พนัธะไชย การจดัการ 

47 56127327137  นางสาวรุ่งนภา ใหม่หะรา การจดัการ 
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48 56127327172  ณฐัวตัร ก๋งแกว้ การจดัการ 

49 56127327175  ชยณฐั พิมพเ์มือง การจดัการ 

50 56127329065  วชิญาพร หารีกนั การจดัการ 

51 56127329066  ปนดัดา คงยะโสภา การจดัการ 

52 56127329069  ประภาพร ธรศรี การจดัการ 

53 56127331082  นาย บณัฑิตย ์จนัทวชิ การจดัการ 

54 56127332013  นาย ณฐัภทัร เหมือนเอ่ียม การจดัการ 

55 56127333002  นางสาวกฤษณา อินทศร การจดัการ 

56 56127333005  นายธรรมรัตน ์ปานห่วง การจดัการ 

57 56127333006  นายสหพฒัน ์โมรา การจดัการ 

58 56128301050  นายวชิรวทิย ์คีรีศรี การจดัการ 

59 56128301108  นายพจวรุตม ์วงศร์วพิร การจดัการ 

60 56527317001  นางสาวสนธยา ศรีแกว้ การจดัการ 

61 56527317003  นางสาวพรธิดา ศรีภิรมย ์ การจดัการ 

62 56527317012  นางสาวพิมพล์ดา วริิยเกียรติกุล การจดัการ 

63 56527317013  นางสาวพานทอง อ่ิมเล้ียง การจดัการ 

64 56527317016  นางสาวธมลวรรณ ขนัธะสีมา การจดัการ 

65 56527317018  นางสาววณีา ภู่ชา้ง การจดัการ 

66 56527317019  นางสาวพรนภา สุขทรัพย ์ การจดัการ 

67 56527327022  นายศรายทุธ อินทร์ดว้ง การจดัการ 

68 56527327037  นางสาวกลุธารินทร์ บุญมุข การจดัการ 

69 56527328004  กรธวชั บุณยรัตพนัธ์ุ การจดัการ 

70 56527328023  นาย สุระชา สร้อยมุกด ์ การจดัการ 

71 56527328045  นาย นพรัตน ์สุขสาํราญ การจดัการ 

72 56528301009  นางสาวอรสุรางค ์อุดจงั การจดัการ 

73 56528301039  นางสาวปรียา สโมสร การจดัการ 
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74 56823311013  นาย วนัเฉลิม ยิง่ยงชยั การจดัการ 

75 56823311019  นางสาวมินทิรา ขาวขาํ การจดัการ 

76 56823314007  นาย สุธรรม กนัทะ การจดัการ 

77 56823314016  นายโฆษิต กนิษฐสุต การจดัการ 

78 56823314020  นางสาวอรอนงค ์คงสุวรรณ การจดัการ 

79 56823314023  นางสาวพุทธชาตื ชูสวา่ง การจดัการ 

80 56823314025  นางสาววรัญญา หนูโดด การจดัการ 

81 56823314031  นางสาวสรัลชนา พรหมมา การจดัการ 

82 56823315002  นางสาว อญัชลี ภู่วาว การจดัการ 

83 56823315003  นภสร ใจชาย การจดัการ 

84 56823315004  ณฐัวฒิุ มาทา การจดัการ 

85 56823315006  นาย มนสัว ีหาวฒิุ การจดัการ 

86 56823315007  นางสาว อรัญญา สาคร การจดัการ 

87 56823315010  อภิสิทธ์ิ บุญมา การจดัการ 

88 56823315013  นาย ศิขริน สังขแ์กว้ การจดัการ 

89 56823315020  นางสาวฉตัรไพลิน ผากา การจดัการ 

90 56823315022  นาย ภทัรพงศ ์รังสิยานุพงศ ์ การจดัการ 

91 56823315025  นาย ธวชัชยั เหมือนสนทอง การจดัการ 

92 56823315027  นางสาว ศิริพร ปานมาศ การจดัการ 

93 56823315031  นาย ณฐัชาพล วโรฑยาศิริ การจดัการ 

94 56823315033  นางสาว ชนดัดา อุเทนสุต การจดัการ 

95 56823315038  นาย สุรพนัธ์ เตชะทวกีลุ การจดัการ 

96 56823315045  นายวรากร อาสนะ การจดัการ 

97 56823315046  อจัฉรีย ์ลิมปิผล การจดัการ 

98 56823315055  นางสาวบุญฑริกา แซ่ล้ิม การจดัการ 

99 56823315056  นางสาวกรุณา พาโพพนัธ์ การจดัการ 
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100 56823315057  กิตติพจน ์แสงเจือ การจดัการ 

101 56823315058  นายชชัชยั อุ่นประชา การจดัการ 

102 56823315059  นาย กรกต พนัสุภะ การจดัการ 

103 56823315060  นายวนัชยั นกัเพียร การจดัการ 

104 56823315062  นาย วรรณะ นกัเพียร การจดัการ 

105 56823317013  นางสาว พิมพช์นก บุญชุ่ม การจดัการ 

106 56823317015  นางสาวไข่มุก คาํนวนสกลุณี การจดัการ 

107 56823317017  นางสาว หน่ึงฤทยั เขียวทอง การจดัการ 

108 56823317019  นายนาํโชค กล่ินมณฑา การจดัการ 

109 56823317028  ศรัณยพ์ร คุปตวาณิชย ์ การจดัการ 

110 56823317030  นางสาวศศิพร ปานยอ้ย การจดัการ 

111 56823317031  นางสาว เจนจิรา แป้นการ การจดัการ 

112 56823317034  นางสาวสุธิดา เงินเจริญ การจดัการ 

113 56823317046  นางสาวฐิติรัตน ์พลอยดอนคา การจดัการ 

114 56823317055  นางสาวศศิภา นนัเมือง การจดัการ 

115 56823317056  นาย ทศพร วฒิุไพศาลกลุ การจดัการ 

116 56823318001  นายอรรคพล เอียกลุ การจดัการ 

117 56823318003  วรีภทัร จรัลโอภาสสกุล การจดัการ 

118 56823318014  นายฉตัรชยั ยิม้รับทรัพย ์ การจดัการ 

119 56823318043  นางสาววนชัพร เพง็ชยั การจดัการ 

120 56823318044  นาย ชญางกนู สีนาค การจดัการ 

121 56823318049  นายยศวริศ สิริวจี การจดัการ 

122 56823318056  บูรณินทร์ เลิศพร การจดัการ 

123 56823318068  นางสาวดวงกมล มะหงษ ์ การจดัการ 

124 56823318076  ระพีพฒัน ์แซ่โซว การจดัการ 

125 56823318084  นางสาว มุกดา จดัรัมย ์ การจดัการ 
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126 56823318095  นายเกริกฤทธ์ิ แสงเลิศ การจดัการ 

127 56823318109  นายไตรทศ พิชยั การจดัการ 

128 56827325015  นายจิรชิต สีนวนชาติ การจดัการ 

129 56827325027  นายทพัพพ์งศ ์วงศภ์าดี การจดัการ 

130 56827325032  นายวราวธุ ชมสุรินทร์ การจดัการ 

131 56827325042  จ่าตรีกฤติพงษ ์ฐานิตสรณ์ การจดัการ 

132 56827325045  นางสาวฐิติมา ตรีสุคนธ์ การจดัการ 

133 56827327021  นางสาวรักษิณา แสงหิรัญ การจดัการ 

134 56827327027  นางสาวนิตยา ปลีจัน่ การจดัการ 

135 56827327069  พรรษพล วงัสนตระกลู การจดัการ 

136 56827328007  นางสาวปลดัดา สัตนาโค การจดัการ 

137 56828301021  นางสาวสุทธิดา ปาละลกัษณ์ การจดัการ 

138 56828301023  นางสาวอรุณรัตน ์ประภาสโนบล การจดัการ 

139 57123311052  นายเชิดวฒิุ สบายดี การจดัการ 

140 57123313039  นางสาวณฐัญา หุตวนัรัตน การจดัการ 

141 57123313048  นางสาว ณฐันรี เกษตระกลู การจดัการ 

142 57123313049  นางสาวชญานิศ เอ่ียมเจริญกิจ การจดัการ 

143 57123313052  นางสาววรียา วชิยัสิทธ์ิ การจดัการ 

144 57123315002  นาย อุดมศกัด์ิ ไชยศรี การจดัการ 

145 57123315051  ศิรินุช มูลชาติ การจดัการ 

146 57123315061  นางสาวสวรส รัตนธนาประสาน การจดัการ 

147 57123315062  นางสาวณชัชา อ่วมศิริ การจดัการ 

148 57123316034  นาย ปวนั ผดุงเจริญกุล การจดัการ 

149 57123316037  นาย วรพล รุ่งโนรี การจดัการ 

150 57123316040  นาย อาทิตย ์สาธรกิจ การจดัการ 

151 57123317056  นายวรัชญา การะวงค ์ การจดัการ 
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152 57123317063  นางสาวรัชฎาพร ไทยเท่ียง การจดัการ 

153 57123317079  นางสาวปาจรีย ์วนัทาพรม การจดัการ 

154 57123317093  นางสาวณิชากร พฤกษอ์มรกลุ การจดัการ 

155 57123318034  นาย กฤษณพงศ ์วอ่งองัคนนัท ์ การจดัการ 

156 57123318036  นางสาวสุนนัทา ธาราพรหม การจดัการ 

157 57123318043  นางสาว ณฐัณิชา สุขใจ การจดัการ 

158 57123318086  ฐิติพร มงคลสกณีุ การจดัการ 

159 57123318091  นาย นลธวชั นิธิกลุตานนท ์ การจดัการ 

160 57123318094  นาย ณฐัพงษ ์แสงทอง การจดัการ 

161 57123318113  ณภทัร ตนัติเจริญใจ การจดัการ 

162 57123318134  นายธนาภิวฒัน ์ปิยวจันเ์ดชา การจดัการ 

163 57123318136  นาย ชนะกาฬ โชติวฒิุ การจดัการ 

164 57123318143  นายชาครีย ์สมคัรประโคน การจดัการ 

165 57123318151  กมล กาํเหนิดทอง การจดัการ 

166 57123319037  นางสาว โชษิตา อินทิวงศ ์ การจดัการ 

167 57127317017  นางสาว ปัญจรัตน ์แสนสุข การจดัการ 

168 57127317025  นางสาว ศศิธร กล่ินหอม การจดัการ 

169 57127317063  นางสาวสุนนัทา ส่งอ่ิม การจดัการ 

170 57127321026  นายนนัทภพ ยิง่ใหญ่ การจดัการ 

171 57127321027  บณัฑิต ไชยมงคล การจดัการ 

172 57127321047  ธเนศ เอ่ียมชุติกุลสินธ์ุ การจดัการ 

173 57127321050  นางสาวธีราภรณ์ กิเกียน การจดัการ 

174 57127321065  สุภีร์ แสนประเสริฐ การจดัการ 

175 57127321100  ศุภกร จุติมา การจดัการ 

176 57127321104  วรางคณา ไชยะเคน การจดัการ 

177 57127321105  ชนฎัดา บุญศิริ การจดัการ 



24 

 

178 57127321107  ชิตพล อารีสนัน่ การจดัการ 

179 57127321108  ศิรินาถ ชาวดร การจดัการ 

180 57127321109  พนันิภา นวลใส การจดัการ 

181 57127321110  ณฐัวฒิุ ตติยสถาพรกลุ การจดัการ 

182 57127321111  ศิรวทิย ์โคบาล การจดัการ 

183 57127321112  ปัฐมชยั ทุมธรรมมา การจดัการ 

184 57127321114  ปัณชนิตย ์คาํจนัทร์ศรี การจดัการ 

185 57127321136  นายฐิติวฒิุ สาํรวลหรรษ ์ การจดัการ 

186 57127321141  นางสาวถิรดา ปล้ืมจิตต ์ การจดัการ 

187 57127321154  ณฐัพงศ ์อาบสุวรรณ การจดัการ 

188 57127321156  ณฐัชา แกว้ชิน การจดัการ 

189 57127321168  จิราภรณ์ ภูอากาศ การจดัการ 

190 57127321174  นายพรเทพ จอ้ยประดิษฐ ์ การจดัการ 

191 57127321177  ไพฑูรย ์กาญจนพนัธ์บุญ การจดัการ 

192 57127324022  นางสาวปาริชาติ ลีธนศกัด์ิสกลุ การจดัการ 

193 57127324039  ดวงทิพย ์ดีนาน การจดัการ 

194 57127324057  นางสาวณฐัชยา พลเเสนนอก การจดัการ 

195 57127324075  นางสาวภาวณีิ สุวรรณศรี การจดัการ 

196 57127324093  นายสาริศ อิทศร การจดัการ 

197 57127324096  นางสาว ดนุนุช พูลทว ี การจดัการ 

198 57127324099  นางสาวปนดัดา เถาวงษา การจดัการ 

199 57127324159  ณฐัวตัร สุคนัธจนัทร์ การจดัการ 

200 57127325059  นางสาว บุษบา พรมเหล่าลอ้ การจดัการ 

201 57127326043  นางสาว พชัรินทร หนาแน่น การจดัการ 

202 57127327040  นางสาวขวญัชนก พรหมบุรี การจดัการ 

203 57127327087  นางสาว วไิลลกัษณ์ จาคะวฒิุ การจดัการ 
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204 57127327100  นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรอินทร์ การจดัการ 

205 57127327152  นายอิษฎา ไวทยบุญ การจดัการ 

206 57127327197  นางสาวกนกพร เวศยช์วลิต การจดัการ 

207 57127327204  วรพฒัน ์มาตยว์เิศษ การจดัการ 

208 57127327206  นางสาวสโรชา อริยวสุิทธ์ิ การจดัการ 

209 57127328041  นายวสุิทธ์ิ วราวรรณวสุิทธ์ิ การจดัการ 

210 57127328044  นางสาวณฐัธิดา พูลเดช การจดัการ 

211 57127328070  นายวกิรม สิทธิประทานพร การจดัการ 

212 57127328072  นายนครินทร์ จนัทร์พุธ การจดัการ 

213 57127328081  นางสาวอธิชา เกิดขมุทอง การจดัการ 

214 57127328086  นายอภิวฒัน ์ขาวสอาด การจดัการ 

215 57127329006  นายธนกร สอนเพช็ร การจดัการ 

216 57127329027  นายจิรัฏฐ ์วราวรรณ การจดัการ 

217 57127329029  นางสาววริศรา จัน่โต การจดัการ 

218 57127329031  นางสาวนริศรา อุสาพรหม การจดัการ 

219 57127329043  สุชานาถ ธิจนัทร์ การจดัการ 

220 57127329046  เพญ็นภา นุย้หว้ยแกว้ การจดัการ 

221 57127329048  มินทิรา ต๊ะยาย การจดัการ 

222 57127329054  นางสาวอรนุช ทองแซง การจดัการ 

223 57127329058  นาย วชิยตุม ์รอดนาํพา การจดัการ 

224 57127329075  นางสาวปิยาภรณ์ รัตนพร การจดัการ 

225 57127329080  นางสาวพรนภา เอ่ียมสุข การจดัการ 

226 57127329091  นางสาว ชลธิชา บุญด่านกลาง การจดัการ 

227 57127329100  นาย วรรธนะ สุขคลา้ย การจดัการ 

228 57127329116  นางสาวพิมพช์นก บุรินทร์กลุ การจดัการ 

229 57127329121  นางสาวบณัฑิตา ศรีสุวรรณ การจดัการ 
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230 57127331003  นายอานนท ์ป้องกนั การจดัการ 

231 57127331009  นางสาววจี มีพงษเ์ภา การจดัการ 

232 57127331024  นางสาว พนิดา บทมาตย ์ การจดัการ 

233 57127331033  นาย พรมงคล เส็งละมยั การจดัการ 

234 57127331054  นางสาวพรพิมล พูลผล การจดัการ 

235 57127331056  นางสาววนชัพร จรัสแสง การจดัการ 

236 57127331071  ภรภทัร อุบลวรรณี การจดัการ 

237 57127331082  ปิยพชัร์ สิริกลุวรพทัธ์ การจดัการ 

238 57127331090  นายชยัพทัธ์ อดิศรวรกิจ การจดัการ 

239 57127331096  นางสาวปริศนา ภู่พิรมย ์ การจดัการ 

240 57127331102  นาย ฉตัรทอง อ่อนใจอ่อน การจดัการ 

241 57127332007  นางสาวหฤทยัชนก ชิวปรีชา การจดัการ 

242 57127332010  นางสาว เพชรรัตน ์โพธ์ิภกัดี การจดัการ 

243 57127332035  นายวฒิุพงษ ์สายเทียน การจดัการ 

244 57127332039  นายณฐัวตัร สาํแดงพนัธ ์ การจดัการ 

245 57127332048  นางสาว สุชาริณี สุทธิบริบาล การจดัการ 

246 57127334018  ทศพล จงเลียบกลาง การจดัการ 

247 57127334038  นาย ชารีฟ อีแต การจดัการ 

248 57127334067  นางสาว วชิราพร แพงผา การจดัการ 

249 57127334069  นายจิรายทุธ สุขินี การจดัการ 

250 57127335017  นางสาวจุฑามาศ ทนัธิกลุ การจดัการ 

251 57128301080  นางสาวกมลวรรณ เนตรนิยม การจดัการ 

252 57128301105  นางสาวอนญัญา การะเกษ การจดัการ 

253 57823315001  นายณฐัวฒิุ ผวิฉํ่า การจดัการ 

254 57823315009  นายวชัระ สีแยม้ การจดัการ 

255 57823315011  นายจิรากร กล่ินประสาร การจดัการ 
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256 57823315028  นาย กิตติพงศ ์เติมธนานุสรณ์ การจดัการ 

257 57823317030  นายอภิสิทธ์ิ ปันนา การจดัการ 

258 57823317038  นายพรรษธร บุษบาไพร การจดัการ 

259 57823317046  นายศิวกร ศิริมา การจดัการ 

260 57823317057  นาย คุณากร ขนุทิพยท์อง การจดัการ 

261 57823318001  นางสาวอรณิชา พึ่งเฮง การจดัการ 

262 57823318006  นางสาวชนิกานต ์เอกองัคณา การจดัการ 

263 57823318012  นางสาว ฐิติวรรณภา เดชอนนัตพงศ ์ การจดัการ 

264 57823318022  นายภาสวชิญ ์บูชาวงั การจดัการ 

265 57823318023  นาย อรรณพ อยูเ่ป่ียม การจดัการ 

266 57823318029  นาย วรกนัต ์อู่แสงทอง การจดัการ 

267 57823318036  กิจณพฒัน ์อคัรวฒิุพงษ ์ การจดัการ 

268 57823318088  นายกิตตินนต ์แจ่มกระจ่าง การจดัการ 

269 57823402029  นาย ณฐัพล นิธิพูนโชค การจดัการ 

270 57823402031  นางสาวพรพิมล สินบาํรุง การจดัการ 

271 57823448031  นางสาวพชัรวรรณ คุม้ศึก การจดัการ 

272 57827327002  นายพิพฒัน ์สอนเลิศ การจดัการ 

273 58123311012  นายสิทธิพล ทองทุม การจดัการ 

274 58123315041  นาย ธนพรรธน ์ด่านพิทกัษ ์ การจดัการ 

275 58123319002  นางสาวปัณณพร ชยัธานี การจดัการ 

276 58123319033  นางสาวกญัญาวร์ี เนียมหมวด การจดัการ 

277 58123319039  นาย ศตนนัท ์ดอกไม ้ การจดัการ 

278 58123319040  นางสาวสวรส เขียวนํ้าชุม การจดัการ 

279 58123319046  นาย เอกรินทร์ บางไทร การจดัการ 

280 58123319047  นางสาว ชุติมา บูชา การจดัการ 

281 58123319050  นางสาว จิราภรณ์ ทิพยวงศไ์พศาล การจดัการ 
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282 58128301072  นางสาว เบญญาภา ยมะสมิต การจดัการ 

283 58128301086  นางสาว ชาลิสา รุ่งเรือง การจดัการ 

284 58527317004  นางสาวทองศรี คงแจง้ การจดัการ 

285 58527317006  นางสาวณฐัริกา วฒันจงกล การจดัการ 

286 58527317023  นายไวทวทิย ์ซุน้พงศ ์ การจดัการ 

287 58527317029  นายสุรวธุ หม่ืนสา การจดัการ 

288 58528301025  นางสาวสุนิสา ราชรินทร์ การจดัการ 

289 58827327010  นางสาวธนญัญา สายเช้ือ การจดัการ 

290 58827327018  นายพีรพตัร์ หาญสมบูรณ์ การจดัการ 

291 58827327030  นาย บุรเศรษฐ จิตงามพงศ ์ การจดัการ 

292 58827327035  นางสาวทิวาวรรณ แสงชยั การจดัการ 

293 58827327064  นายพุทธิพงศ ์บุญใหญ่ การจดัการ 

294 58828301016  นางสาวเพชรรัตน ์กอนาค การจดัการ 

295 58828301048  นางสาวพลอยไพลิน อํ่าสมบูรณ์ การจดัการ 

296 59123320002  นางสาว ปียว์รา อินทรักษ ์ การจดัการ 

297 59123320040  นายธนวนัต ์มะติยะภกัด์ิ การจดัการ 

298 59123320043  นาย รังสิมนัต ์อยูเ่จริญ การจดัการ 

299 59123320055  นางสาวศิริลกัษณ์ ประทุมวนั การจดัการ 

300 59123320056  นายพีระพฒัน ์ทองใบ การจดัการ 

301 59123321004  นางสาวชาลินี ศรีผาวงษ ์ การจดัการ 

302 59123321005  นางสาวพชัรี สิงห์คาํมล การจดัการ 

303 59123321011  นางสาวอลินนนัท ์ภูเดชาประเสริฐ การจดัการ 

304 59123321021  นายณฐัวฒัน ์เอ่ียมสะอาด การจดัการ 

305 59123321034  นางสาวอณุภา เอ่ียมเจริญ การจดัการ 

306 59123321042  นายเตชิต เพลิงพิชญ ์ การจดัการ 

307 59123322012  นางสาวกลุธิดา ฉ่ิงทองคาํ การจดัการ 
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308 59123322025  นายวชิญภ์ทัร ขาวหิรัญ การจดัการ 

309 59123322055  นางสาวสุภาภรณ์ ผมทอง การจดัการ 

310 59123322077  นางสาวสุกฤตา ตงัคณากลุ การจดัการ 

311 59123324018  นางสาวกฤษวดี แตม้วโิรจน ์ การจดัการ 

312 59123324056  สุรชยั พึ่งสาย การจดัการ 

313 59123324059  นางสาวนนทพร ชิณวงศ ์ การจดัการ 

314 59123324063  นางสาว กฤษณา เหล่าวเิศษธนการ การจดัการ 

315 59123324064  นางสาว จิตราภา นาคทบัที การจดัการ 

316 59123324088  นางสาวเครือวลัล์ิ ล้ิมเทียมรัตน ์ การจดัการ 

317 59123324092  นายอคัรเดช ศรีอุทยั การจดัการ 

318 59123324093  นางสาววริศรา พิศาลกาญจนกิจ การจดัการ 

319 59123324095  นายวฒันา อ่อนไสว การจดัการ 

320 59123325033  นางสาวจุฑาทิพย ์ทองนุ่น การจดัการ 

321 59123325078  นางสาวเขมมิกา เลขวรรณวจิิตร การจดัการ 

322 59123325112  นางสาวติณณา บุบผาสวรรค ์ การจดัการ 

323 59123325123  นางสาวจิรดาภา อินทจกัร การจดัการ 

324 59123325127  นายฉลาด อนนัตา การจดัการ 

325 59123325128  นางสาวนิรุชา แสนมัน่ การจดัการ 

326 59127310017  นายกิตติธชั เทพสุต การจดัการ 

327 59127310033  นางสาวชนญัชิตา อ่อนเจริญ การจดัการ 

328 59127310039  นายณฐัศิลา สาละวรุิฬห์ การจดัการ 

329 59127310073  นางสาว วศัยา อุบลรังสีกุล การจดัการ 

330 59127312023  นางสาวศิริพร โพธ์ิขาว การจดัการ 

331 59127312025  นางสาวสุจิตรา ปิดประสาร การจดัการ 

332 59127312048  นางสาวพรประกาย ปุณโณปกรณ์ การจดัการ 

333 59127312053  นางสาว อาภสัรา อุดเลิศ การจดัการ 
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334 59127312065  นางสาวทิวาภรณ์ บรรลือ การจดัการ 

335 59127312069  นางสาวหทยัรัตน ์ประดิษฐศ์ร การจดัการ 

336 59127312084  นางสาวชนิกานต ์บางเพช็ร การจดัการ 

337 59127312096  นางสาวสุจินดา บริสุทธ์ิ การจดัการ 

338 59127312097  นางสาววรีะวรรณ มากแบน การจดัการ 

339 59127312100  นางสาวอญัชุลี มาตบรรเทา การจดัการ 

340 59127312105  นางสาวชลดา นามธรรม การจดัการ 

341 59127312106  นายสุทธิพงศ ์อาสาประชา การจดัการ 

342 59127312115  นางสาวบุศรินทร์ กรีแสงศรี การจดัการ 

343 59127312121  นายคทาธร ดาํรงศิริกูล การจดัการ 

344 59127313020  นางสาวจุฑามาศ สุดสงวน การจดัการ 

345 59127313107  นางสาวศุภกานต ์แยม้ยงชล การจดัการ 

346 59127313116  นางสาวพรทิพย ์รัตนสมบูรณ์ การจดัการ 

347 59127313119  นายอภิวฒัน ์บาํรุง การจดัการ 

348 59127313124  ภากรณ์ ภูวนารถ การจดัการ 

349 59127313126  นายศิรวทิย ์วมุิกตานนท ์ การจดัการ 

350 59127313127  นาย เสกสรรค ์ตน้โลห์ การจดัการ 

351 59127313129  นางสาวอาทิตยา ทองยิม้ การจดัการ 

352 59127313134  นายธนพล ซ่ือจริง การจดัการ 

353 59127313136  นาย ภารดร พชัรพิพฒันศิ์ริ การจดัการ 

354 59127313138  นางสาว นิตยา พลภาณุมาศ การจดัการ 

355 59127313141  นางสาวชลดา ศรีหวาด การจดัการ 

356 59127313152  นาย วฤทธ์ิ จินตเ์จตนพ์ร การจดัการ 

357 59127313185  นางสาวศศิธร เฉลยโฉม การจดัการ 

358 59127313189  นางสาว ปาลินทัธ์ เฮลเกสัน การจดัการ 

359 59127315006  นางสาวเรือนทอง คาํศรี การจดัการ 
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360 59127315014  นางสาว ซิต้ีนาตาช่า เบนต้ีมาฮาซ่า การจดัการ 

361 59127315042  นางสาววชิราพร ทวมีณีโคตร การจดัการ 

362 59127315051  นางสาว ณฐัชา พนัขนุทด การจดัการ 

363 59127315060  นางสาว จนัทิมา แกว้วเิชียร การจดัการ 

364 59127315087  นางสาวธารณี พูลเกษม การจดัการ 

365 59127315096  นางสาวณาตยา มาลยัทอง การจดัการ 

366 59128302003  นายวรพรต สุขกฤต การจดัการ 

367 59128302005  นางสาว นภาพร สวสัดีหนู การจดัการ 

368 59128302006  นางสาวชนนัสิริ วรรณบวร การจดัการ 

369 59128302007  นางสาวสุพตัรา จนัทร์ทอง การจดัการ 

370 59128302014  นายบุรินทร์ ต๊ิบตอง การจดัการ 

371 59128302015  นางสาวพรไพลิน แฟนพมิาย การจดัการ 

372 59128302016  นางสาว อรไพลิน ปัสสา การจดัการ 

373 59128302019  นางสาวพรยมล จนัสุข การจดัการ 

374 59128302025  นางสาว ศุภกานต ์ไหมธรรม การจดัการ 

375 59128302028  นางสาวสาธิตา เหลืองสุก การจดัการ 

376 59128302036  นางสาวปรีชญา อโนราช การจดัการ 

377 59128302040  นางสาว วภิาลยั คาํสระงาม การจดัการ 

378 59128302047  นางสาวบาลิตา ยาพรม การจดัการ 

379 59128302054  นายกฤษณ ในทอง การจดัการ 

380 59128302057  นางสาวขวญัภิรมย ์ธุระพนัธ์ การจดัการ 

381 59128302060  นางสาวภคัวรรณ วนัทอง การจดัการ 

382 59128302061  นางสาวรักษิณา ภคภิญโญภาพสกลุ การจดัการ 

383 59128302064  นางสาว ภิรมยญ์า นอ้ยใย การจดัการ 

384 59128302067  นางสาวอรวรรณ สวรรคทตั การจดัการ 

385 59128302068  นางสาว อิศราพร สิบคาํพระ การจดัการ 
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386 59128302069  นางสาวพิชญดา เตียงกลู การจดัการ 

387 59128302077  นายพงศธร ลิขิตชยัศกัด์ิ การจดัการ 

388 59128302080  นางสาว ปาริชาติ พงศธรเสถียร การจดัการ 

389 59128302104  นางสาว ภิญญารัตน ์วมิาลา การจดัการ 

390 59128302108  นางสาวรัชนีกร เทียรมา การจดัการ 

391 59128302110  นางสาว ณฐัริณีย ์เกษมสวสัด์ิ การจดัการ 

392 59128302112  นางสาวสุทธาสินี สุดโคต การจดัการ 

393 59128302115  นายศิรวทิย ์จกัรใจวงค ์ การจดัการ 

394 59128302117  นางสาวธนชัชา บุญสมบติั การจดัการ 

395 59128302120  นางสาว สกณุา สามปล้ืม การจดัการ 

396 59128302122  นางสาวณฐัชยา ธิติมูล การจดัการ 

397 59128302123  นางสาววไิล จอมทรักษ ์ การจดัการ 

398 59128302125  นายบุณยฤทธ์ิ เอ่ียมกาญจนา การจดัการ 

399 59823324030  นายรววีฒัน ์พนัธ์ุชาญวทิย ์ การจดัการ 

400 59823325030  บณัฑิต ฉํ่าจิตร การจดัการ 

401 59828302009  สิบโท วริทธ์ิ มยรุา การจดัการ 

402 59828302011  ส.ท.อธิวฒัน ์ทิพยม์ณี การจดัการ 

403 59828302012  สิบโท สุวพชัร บุญช่วย การจดัการ 

404 59828302013  ส.ท.ยศพล อินทะมูล การจดัการ 

405 59828302014  ส.ท.พนมพร ลีลกนัตสูติ การจดัการ 

406 56827328011  นางสาวธญัญานุช สลบั การจดัการ 

407 55131112049  นางสาวศิริรักษ ์ใจภกัดี ครุศาสตร์ 

408 55131112050  พลอยไพลิน คงขาํ ครุศาสตร์ 

409 55131112052  นางสาว พรรณวดี เฉลิมภูษิตารักษ ์ ครุศาสตร์ 

410 55131112059  นางสาว ศศินนัท ์แซ่หลู ครุศาสตร์ 

411 55131112061  นางสาว มณฑาทิพย ์ทองนี ครุศาสตร์ 
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412 55131112064  นางสาวณฎัฐธิดา ส่างอิน ครุศาสตร์ 

413 55131112066  นางสาวชุลีพร เถ่ือนสวา่ง ครุศาสตร์ 

414 55131112075  นางสาว กานตพ์ิชชา รู้จกัวงศ ์ ครุศาสตร์ 

415 55131112077  นางสาวศรัณยพ์ร วงศแ์กว้ ครุศาสตร์ 

416 55131112079  นางสาวตรีพิชา พินิจสกลู ครุศาสตร์ 

417 55131112083  นางสาว เกศแกว้ สุทธิสบาย ครุศาสตร์ 

418 55131112084  นางสาวกนิษฐา โพธ์ิทอง ครุศาสตร์ 

419 55131112087  นางสาวชวลัรัตน ์ย ัง่ยนื ครุศาสตร์ 

420 56121107045  นายอภิวชิญ ์หาญพนา ครุศาสตร์ 

421 56131110021  นางสาวณิชกานต ์สังขศ์รี ครุศาสตร์ 

422 56531112004  มะลิวลัย ์ศรีหะมนตรี ครุศาสตร์ 

423 56531112011  นางสาวศุกธิดา สุนาโท ครุศาสตร์ 

424 57121107027  นางสาวอติพร สร้อยเพชร ครุศาสตร์ 

425 57131109002  ธนวชิญ ์แสงนรินทร์ ครุศาสตร์ 

426 57131109003  ทยดิา วนัสุข ครุศาสตร์ 

427 57131109007  นางสาววรรณลภา ดียนื ครุศาสตร์ 

428 57131109056  นางสาวอนิศา ใจเป็นใหญ่ ครุศาสตร์ 

429 57131109064  นายสองสมุทร แสงอินทร์ ครุศาสตร์ 

430 57131109067  นายฤกษดี์ จนัทร์สุข ครุศาสตร์ 

431 57131109068  นายธนโชติ ถนอม ครุศาสตร์ 

432 57131109073  นายเทวนิทร์ มัน่ใจ ครุศาสตร์ 

433 57131109074  นางสาวสุวรรณรัตน ์ยานสุวรรณ์ ครุศาสตร์ 

434 57131110077  นางสาวปอแกว้ บุญสุนีย ์ ครุศาสตร์ 

435 57131110078  นายทวศีกัด์ิ หอมทอง ครุศาสตร์ 

436 57131111035  นายฉลองราช อุวอง ครุศาสตร์ 

437 57131112004  นางสาวรมณียานาถ ฝอดสูงเนิน ครุศาสตร์ 



34 

 

438 57131112018  นายพีรพล ลิขิตประพฒัน ์ ครุศาสตร์ 

439 58121107015  นาย คุณาธิป คาํกายปรง ครุศาสตร์ 

440 58121107023  นายรชฎ ธูปะเตมีย ์ ครุศาสตร์ 

441 58121107031  นายอดิศร รู้เพียร ครุศาสตร์ 

442 58121107037  กีรติ จิตยทุธการ ครุศาสตร์ 

443 58121107040  นาย อลงัการ ตนัติยาภรณ์ ครุศาสตร์ 

444 58121107041  นายคทาวธุ เสวสิิทธ์ิ ครุศาสตร์ 

445 58121107043  นายณฐักรชยั ไชยนิลวงค ์ ครุศาสตร์ 

446 58131108068  นาย สิทธิพฒัน ์แสนสงสาร ครุศาสตร์ 

447 58131109003  นางสาวพนัทิวา ชาญพลรบ ครุศาสตร์ 

448 58131109025  นางสาวณฏัฐากรณ์ หนูแกว้ ครุศาสตร์ 

449 58131109038  นางสาวกชกร ศรีซุย ครุศาสตร์ 

450 58131109055  นางสาวชลานนัท ์ปานชาติ ครุศาสตร์ 

451 58131110033  นางสาววริษฐา มูลเอก ครุศาสตร์ 

452 58131111098  นางสาวณิชกานต ์ดวงเดช ครุศาสตร์ 

453 58131113009  นางสาวณฐัฐาพร สงเคราะห์ ครุศาสตร์ 

454 58131113018  นายเสรีภาพ คาํหลา้ ครุศาสตร์ 

455 58131113050  นางสาวสุนิสา ธรรมเกษร ครุศาสตร์ 

456 59131108005  นางสาวพนิดา จนัทนิล ครุศาสตร์ 

457 59131108006  นางสาวนวรัตน ์สุขสกลุ ครุศาสตร์ 

458 59131108008  นางสาวภาคินี จนัทวงศ ์ ครุศาสตร์ 

459 59131108009  พลอยไพรินทร์ หม่ืนโฮง้ ครุศาสตร์ 

460 59131108011  นางสาวศศิวมิล เทพคง ครุศาสตร์ 

461 59131108023  นางสาวสุวนนัท ์สายนาค ครุศาสตร์ 

462 59131108026  นางสาวสุธาวตรี นาคู ครุศาสตร์ 

463 59131108028  นางสาวแสงทิพย ์แซ่โต๊ะ ครุศาสตร์ 
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464 59131108032  นายสหธชั บีกขนุทด ครุศาสตร์ 

465 59131108033  นางสาวเกวลิน ธรรินทร์ ครุศาสตร์ 

466 59131108036  นายวชิญะ นารี ครุศาสตร์ 

467 59131108041  นายธวชัชยั ศรีจนัทร์ ครุศาสตร์ 

468 59131108044  นางสาวศศินี บดินทร ครุศาสตร์ 

469 59131108045  นางสาวกิตติมา นทัธีวฒันาพงษ ์ ครุศาสตร์ 

470 59131108047  นาย พิชญพงศ ์เครือหงส์ ครุศาสตร์ 

471 59131108059  นายธีรภทัร ศรีฤทธิเดช ครุศาสตร์ 

472 59131108062  นางสาววรัญญา หตัรัตไชย ครุศาสตร์ 

473 59131108063  นางสาวนิโรบล เหล่ากอ ครุศาสตร์ 

474 59131108065  นายธนพล นิลวรรณา ครุศาสตร์ 

475 59131108067  นางสาวชาลิสา บวัจาํรัส ครุศาสตร์ 

476 59131109017  นางสาวจิตติมา ทองพร ครุศาสตร์ 

477 59131109021  นางสาวธญัวรัตม ์อุดมสวรรค ์ ครุศาสตร์ 

478 59131109025  นางสาวชมยัพร ลาํทอง ครุศาสตร์ 

479 59131109028  นางสาวชไมพร แสนโท ครุศาสตร์ 

480 59131109034  นางสาวอิงอร สิทธิจินดา ครุศาสตร์ 

481 59131109057  นาย ยทุธพงศ ์ไทยสวสัด์ิ ครุศาสตร์ 

482 59131109065  สิรินทิพย ์บุญญานุกลู ครุศาสตร์ 

483 59131109069  นางสาวปัญชญา ทองคาํ ครุศาสตร์ 

484 59131110002  นายณฐัพนธ์ โฉมเฉิด ครุศาสตร์ 

485 59131110006  นางสาวศลิษา โพธิคุณ ครุศาสตร์ 

486 59131110007  นางสาวชชัดา สิทธิประลีไทย ครุศาสตร์ 

487 59131110009  นางสาวรัตนาภรณ์ ทิพหา ครุศาสตร์ 

488 59131110010  นางสาว รวสิรา จนัรอดภยั ครุศาสตร์ 

489 59131110011  นางสาวธนชัพร ขาํอนนัต ์ ครุศาสตร์ 
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490 59131110013  นางสาวสุพิชญา เกษมสวสัด์ิ ครุศาสตร์ 

491 59131110014  นายศิรวทิย ์เยน็จิตร์ ครุศาสตร์ 

492 59131110018  นางสาวบุณฑริกา บุญทน ครุศาสตร์ 

493 59131110019  นางสาว กาญจนา แกว้บา้นดอน ครุศาสตร์ 

494 59131110029  นายสหรัฐ ลกัษณะสุต ครุศาสตร์ 

495 59131110033  นายจกัรภพ เพชรรัตน์ ครุศาสตร์ 

496 59131110034  นางสาวพชัราศิลป ดอกจาํปา ครุศาสตร์ 

497 59131110037  นายธิติ เพชรบุญ ครุศาสตร์ 

498 59131110041  นายวรพล มีศิริ ครุศาสตร์ 

499 59131110042  นางสาวพลอยมุกดา ทาระขจดั ครุศาสตร์ 

500 59131110043  นางสาวสมประสงค ์ร้ิวบาํรุง ครุศาสตร์ 

501 59131110045  นางสาว ปวนัรัตน ์นิธิปัญญากร ครุศาสตร์ 

502 59131110047  นายนทัธ์ ศรีเกตุ ครุศาสตร์ 

503 59131110052  นางสาวปิยะพร หนูสิงห์ ครุศาสตร์ 

504 59131110053  นาย ปรัชญา พูลผล ครุศาสตร์ 

505 59131110054  นางสาวกนกพิมาน ปานกลาง ครุศาสตร์ 

506 59131110056  นางสาพิชชา รองเหลือ ครุศาสตร์ 

507 59131110059  นายปิยะณฐั อกัษรดี ครุศาสตร์ 

508 59131110060  นางสาว ณฏัฐธิดา สามทอง ครุศาสตร์ 

509 59131110061  นางสาวรจรี แกว้ชะอุ่ม ครุศาสตร์ 

510 59131111004  นายภูริภทัร ทองบางหรง ครุศาสตร์ 

511 59131111006  นายชูธรรม อาํนวยทรัพย ์ ครุศาสตร์ 

512 59131111007  นางสาววรรณพร แป้นกล่อม ครุศาสตร์ 

513 59131111011  นายวรท สุทธางกูร ครุศาสตร์ 

514 59131111012  นางสาวบทมาการ กออินทร์ ครุศาสตร์ 

515 59131111013  นางสาวธนาภรณ์ ลดัดาสวสัด์ิ ครุศาสตร์ 
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516 59131111018  นายคุณากร พิมพา ครุศาสตร์ 

517 59131111021  นางสาวปรียาภรณ์ มีทรัพย ์ ครุศาสตร์ 

518 59131111029  นาย ปิยวฒิุ แป้นปล้ืม ครุศาสตร์ 

519 59131111030  นางสาวณฐัมล เกตุกนัแกว้ ครุศาสตร์ 

520 59131111032  นายกนัตภณ มาประชา ครุศาสตร์ 

521 59131111034  นริศรา สุธรรมพงษ ์ ครุศาสตร์ 

522 59131111036  นางสาวสุทธิดา คงเมือง ครุศาสตร์ 

523 59131111039  นายจิรเมธ ษฏัเสน ครุศาสตร์ 

524 59131111040  นางสาว กนกวรรณ สถาพรหม ครุศาสตร์ 

525 59131111045  นางสาวกลุธิดา ธรรมไธสง ครุศาสตร์ 

526 59131111048  นางสาวจนัทิมา โตลิ ครุศาสตร์ 

527 59131111052  นางสาวมินทร์ตรา ผลจนัทร์ ครุศาสตร์ 

528 59131111053  นายกฤตคณิน วนิชไพบูลย ์ ครุศาสตร์ 

529 59131111061  นางสาว ปณิดา ส่วนบุญ ครุศาสตร์ 

530 59131111062  นางสาวอธิชา สุภเดช ครุศาสตร์ 

531 59131111066  นางสาวนวรัตน ์วงศต์รี ครุศาสตร์ 

532 59131111067  นายภูมินนัท ์คาํแพง ครุศาสตร์ 

533 59131111068  นางสาวนํ้าทิพย ์โสไชยยนัต ์ ครุศาสตร์ 

534 59131111069  นางสาวณฐักานต ์เอ้ืออนนัตก์ลุ ครุศาสตร์ 

535 59131112016  นางสาวฐิติพร มีสติ ครุศาสตร์ 

536 59131112029  นางสาวนอ้มเกลา้ โพธิประดิษฐ ์ ครุศาสตร์ 

537 59131112051  นางสาว อรรถพร วตัถุสินธ์ ครุศาสตร์ 

538 59131112054  นางสาวรัตนา ใจเร็ว ครุศาสตร์ 

539 59131112056  นางสาว รติชาภทัร สุขชนะ ครุศาสตร์ 

540 59131112060  นางสาวซุกมา เซ็ง ครุศาสตร์ 

541 59131113001  นางสาวอญัมณี สกณุา ครุศาสตร์ 
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542 59131113002  นาย อนุรักษ ์จนัทโรจน์ ครุศาสตร์ 

543 59131113006  นางสาวธญัมน มะหิพนัธ์ุ ครุศาสตร์ 

544 59131113010  นางสาวกนกพร ดวนใหญ่ ครุศาสตร์ 

545 59131113011  นางสาวสุนิสา สอนศาตร์ ครุศาสตร์ 

546 59131113020  นางสาว ภณัฑิรา นิลบวร ครุศาสตร์ 

547 59131113021  นางสาว กญัญาณฐั จงพึ่งกลาง ครุศาสตร์ 

548 59131113026  นางสาว ภทัราวดี เอ่ียมพงษ ์ ครุศาสตร์ 

549 59131113028  เสาวภา ศรพรม ครุศาสตร์ 

550 59131113029  นางสาวชญัญานุช พรหมดวง ครุศาสตร์ 

551 59131113043  ศิริลกัษณ์ สุดรัก ครุศาสตร์ 

552 59131113047  นางสาวปริยากร หนูปัทยา ครุศาสตร์ 

553 59131113054  นางสาวฐาปนี แยม้แกว้ ครุศาสตร์ 

554 59131113055  นางสาวเปรมณฏัฐา ป้องกลาง ครุศาสตร์ 

555 59131113057  นายปวรุตม ์คนชุม ครุศาสตร์ 

556 59131113059  นางสาวสุทธิดา เพชรนารายณ์ ครุศาสตร์ 

557 59131113060  นายคเณศ โพธ์ิเพช็ร์ ครุศาสตร์ 

558 59131113062  นางสาวราชาวดี รวมเงาะ ครุศาสตร์ 

559 59131113066  นางสาวนริศรา นิลนามะ ครุศาสตร์ 

560 59131113068  นายนิธิกร พรหมจรรย ์ ครุศาสตร์ 

561 55122504023  นายอดิเทพ มะลิทอง เทคโนอุต 

562 56122501040  นางสาวภทัรศยา กรดงาม เทคโนอุต 

563 56122502014  นางสาวมณทิพย ์จนัทร์จาก เทคโนอุต 

564 56122502024  นาย ชยวศิว ์ริมชลา เทคโนอุต 

565 56122502027  นาย นนทพจน ์เอ่ืยมจิตโสภา เทคโนอุต 

566 56122502031  ภากร จิตจกัร เทคโนอุต 

567 56122502035  วรางคณา นุ่นแกว้ เทคโนอุต 
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568 56122502037  นาย ทรงฤทธ์ิ สุขเจริญ เทคโนอุต 

569 56122502047  นางสาวเบญจวรรณ แซ่ตั้ง เทคโนอุต 

570 56122502048  นาย สุทธิพฒัน ์เทพพิทกัษ ์ เทคโนอุต 

571 56122503007  นายปรเมศ เหล่านุญชยั เทคโนอุต 

572 56122503009  กฤษณ วรโยธา เทคโนอุต 

573 56122503022  ชาตรี สุทธิแกว้ เทคโนอุต 

574 56122508021  นายวชัรพล เสาเหลก็ เทคโนอุต 

575 56122508026  พรรคภูมิ เพช็รหนองชุม เทคโนอุต 

576 56122509006  นางสาวมฌัชริกา จิตตล์ะมา้ย เทคโนอุต 

577 56122509018  นางสาวอภิษฎา ภูริพชัราภรณ์ เทคโนอุต 

578 56122509031  นางสาว บุษกร เอียตระกูล เทคโนอุต 

579 56122518032  วชิรวชิญ ์สินประเสริฐรัตน์ เทคโนอุต 

580 56122518044  นายจิรวฒัน ์อาลี เทคโนอุต 

581 56122521010  นายชานนท ์พูนขาํ เทคโนอุต 

582 56122521021  นางสาว ธธิดา วชิยัดิษฐ เทคโนอุต 

583 56122521024  เกษมศกัด์ิ งามเขตต ์ เทคโนอุต 

584 56122521036  พชร พิมพิลา เทคโนอุต 

585 57822502009  นายปราโมทย ์อมัพรมหา เทคโนอุต 

586 58122502064  นางสาวสุกญัญา กาละพนัธ์ เทคโนอุต 

587 58122504014  นายอภิสิทธ์ิ วรวงค ์ เทคโนอุต 

588 58122509020  ดุลยรัตน ์เศรษฐก์ลุนนท ์ เทคโนอุต 

589 58122519001  นายประจกัร ศรีทะพนัธ์ เทคโนอุต 

590 58122519013  นายฉตัรชยั ไชยโชค เทคโนอุต 

591 58122519049  นายอภิชาติ สังขาว เทคโนอุต 

592 58122519053  นายวเิชียร เพชรสังข ์ เทคโนอุต 

593 58122519058  นายพรหมพิริยะ อํ่าเอ่ียม เทคโนอุต 
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594 58122519060  สุรภาพ มณีพงษ ์ เทคโนอุต 

595 58122519068  ณฐัวชัร์ เจริญกิจจา เทคโนอุต 

596 58122525009  นางสาวดารารัตน ์ท่าฉลาด เทคโนอุต 

597 58122525086  นายกนัตวชิญ ์มะลิพนัธ์ เทคโนอุต 

598 58122525087  นางสาวอนุสรา ปริญญาเศรษฐการ เทคโนอุต 

599 58122525089  นายเจษฎากร สุขคง เทคโนอุต 

600 59132523004  กฤษณพงศ ์ไตรสนธิ เทคโนอุต 

601 59132523010  นางสาวพรรณรายณ์ พูลกลาง เทคโนอุต 

602 59132523014  นางสาวไอยดา จนัทร์หลา้ เทคโนอุต 

603 59132523028  นางสาวรสกร ฉัว่ตระกลู เทคโนอุต 

604 59132523046  นางสาว นพรัตน ์ยิม้ทรัพย ์ เทคโนอุต 

605 57123451084  นางสาวพรพิมล พลรัตน ์ วทิยาลยันวตักรรม 

606 58127321008  สหภาพ ประจงกิจ วทิยาลยันวตักรรม 

607 58127321013  นางสาวนลนา วสิมล วทิยาลยันวตักรรม 

608 58127321022  นางสาวฐิตาพร โชคเกิด วทิยาลยันวตักรรม 

609 58127321023  นายภาณุวฒัน ์โชติพ่วง วทิยาลยันวตักรรม 

610 58127321038  เพญ็ปิณฑิรา อุ่นอารีบุญฐิสา วทิยาลยันวตักรรม 

611 58127321040  ธิติมา พุฒซอ้น วทิยาลยันวตักรรม 

612 58127321043  นาย วรรธนยั คงคานนท ์ วทิยาลยันวตักรรม 

613 58127321044  ชนิสรา เหมทานนท ์ วทิยาลยันวตักรรม 

614 58127321045  ชานนทร์ จงประเสริฐ วทิยาลยันวตักรรม 

615 58127321046  ณชัพล อุ่นแจ่ม วทิยาลยันวตักรรม 

616 58127321047  ปณชยั ตั้งเจริญวฒันากลุ วทิยาลยันวตักรรม 

617 58127321049  ไพลิน ชมาฤกษ ์ วทิยาลยันวตักรรม 

618 58127321050  นฤมล ไมน้อ้ย วทิยาลยันวตักรรม 

619 58127321053  นาย ภิญโญ อาจแยม้สรวล วทิยาลยันวตักรรม 
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620 58127321056  ธนพร โพไพบูลย ์ วทิยาลยันวตักรรม 

621 58127321059  นางสาววรกาญจน ์สืบศกัด์ิ วทิยาลยันวตักรรม 

622 58127321063  จิราภรณ์ ศิลวิ วทิยาลยันวตักรรม 

623 58127321070  ชญานี สวา่งอารมย ์ วทิยาลยันวตักรรม 

624 58127321074  นางสาวกาญฎาวดี ยกยอ่ง วทิยาลยันวตักรรม 

625 58127321075  ลลิตา วา้วสาํโรง วทิยาลยันวตักรรม 

626 58127321078  นางสาวกลุณฐั นารถพลายพนัธ์ุ วทิยาลยันวตักรรม 

627 58127321079  กาญจนา คงมัน่ วทิยาลยันวตักรรม 

628 58127321083  ศิริวรรณ เนินทราย วทิยาลยันวตักรรม 

629 58127321093  วรีพล  มุละสิวะ วทิยาลยันวตักรรม 

630 58127321095  ศิริพร พรงาม วทิยาลยันวตักรรม 

631 58127321096  ณฐพล  รอดพรหม วทิยาลยันวตักรรม 

632 58127321104  ธนชัชา บุญวถีิ วทิยาลยันวตักรรม 

633 58127321107  นางสาวมาลินี จนัทร์ฉิม วทิยาลยันวตักรรม 

634 58127321109  ภูเนตร เกา้วงษว์าน วทิยาลยันวตักรรม 

635 58127321114  ศิริยากร  บุญจนัทร์ วทิยาลยันวตักรรม 

636 58127321125  รัตนาภรณ์ กิจบรรจง วทิยาลยันวตักรรม 

637 58127321132  ฐิติพฒัน ์โพธิปิติ วทิยาลยันวตักรรม 

638 58127321133  สืบพงษ ์ป้ันทอง วทิยาลยันวตักรรม 

639 58127321138  นางสาว ปัทมวดี เปล่ียนสมยั วทิยาลยันวตักรรม 

640 58127321140  กลุวาณีย ์มูดีนุย้  วทิยาลยันวตักรรม 

641 58127321141  นายพงศธร ทว้มจนัทร์ วทิยาลยันวตักรรม 

642 58127321147  ติณณภพ พนัธ์ุเสือ วทิยาลยันวตักรรม 

643 58127321148  ทตัพร ชาวนา วทิยาลยันวตักรรม 

644 58127321149  นทัวดี  เนตรประภทัธ์ วทิยาลยันวตักรรม 

645 58127321154  กิตติพศ กอ้นศิลาชยั วทิยาลยันวตักรรม 
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646 58127321159  ภทัรพล เขียวนุช วทิยาลยันวตักรรม 

647 58127321163  วชัรินทร์  ดุจจานุทศัน์ วทิยาลยันวตักรรม 

648 58127321164  ณฐัวฒิุ คาํวงัสง่า วทิยาลยันวตักรรม 

649 58127321170  ฐิติรัตน ์ปานพรม วทิยาลยันวตักรรม 

650 58127321171  วชันนัท ์เงินเหรียญ วทิยาลยันวตักรรม 

651 58127321172  วชิยั มรรคทรัพย ์ วทิยาลยันวตักรรม 

652 58127321180  นทัธ์ชนนั ศิริสาํเภา วทิยาลยันวตักรรม 

653 58127321184  ณฐัพล รุ่งเรือง วทิยาลยันวตักรรม 

654 58127321185  อนุชิต เตปุ่น วทิยาลยันวตักรรม 

655 58127321187  วศิน ประพฤทธ์ิพงศ ์ วทิยาลยันวตักรรม 

656 58127321188  ทรงภพ บวับุญ วทิยาลยันวตักรรม 

657 58127321191  ทิพวลัย ์ฝ้ายเทศ วทิยาลยันวตักรรม 

658 58127321192  ชรัญ ภูดวง วทิยาลยันวตักรรม 

659 58127321195  อภิชาติ คลา้ยเพชร วทิยาลยันวตักรรม 

660 58127321196  อลงกรณ์ พรหมพฒัน์ วทิยาลยันวตักรรม 

661 58127321197  ณฐัวฒิุ เป็นมงคล วทิยาลยันวตักรรม 

662 58127321200  สิทธิศกัด์ิ เพียรสมภาร วทิยาลยันวตักรรม 

663 58127321201  ชยัธวชั คาํเจ๊ก วทิยาลยันวตักรรม 

664 58127321202  วรเดช ปินะสา วทิยาลยันวตักรรม 

665 58127321203  นนัทวฒัน ์โทธุโย วทิยาลยันวตักรรม 

666 58127321205  ชิตพล ทองมีศรี วทิยาลยันวตักรรม 

667 58127324024  นาย ธีรชยั เขมวงศ ์ วทิยาลยันวตักรรม 

668 58127324035  กลา้สิงห์ คงสกลุ วทิยาลยันวตักรรม 

669 58127324041  จิรัฏฐ ์มาช่ืน วทิยาลยันวตักรรม 

670 58127324042  นายชยัสิทธ์ิ ชูเชิด วทิยาลยันวตักรรม 

671 58127324046  นางสาวอนุชิดา วจิิตรสมบติั วทิยาลยันวตักรรม 
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672 58127324047  นางสาวนภาพร กาํสิน วทิยาลยันวตักรรม 

673 58127324053  นางสาวรัชนีกร มีใหญ่ วทิยาลยันวตักรรม 

674 58127324055  นายธนพล แสงสวา่ง วทิยาลยันวตักรรม 

675 58127324059  นางสาวเจนจิรา แกลว้กลา้ วทิยาลยันวตักรรม 

676 58127324060  นายมารุต ยิม้เขียว วทิยาลยันวตักรรม 

677 58127324061  นางสาวณฐัณิชา จนัทพฒัน์ วทิยาลยันวตักรรม 

678 58127324062  นางสาว จริยา โตวเิศษ วทิยาลยันวตักรรม 

679 58127324069  ณฐักานต ์ชา้งเช้ือ วทิยาลยันวตักรรม 

680 58127324075  นายขนุพล สมจิตร วทิยาลยันวตักรรม 

681 58127324077  นายวริิยะพนัธ์ พิมพก์ลาง วทิยาลยันวตักรรม 

682 58127324081  นางสาว จุฑามณี แก่นนาคาํ วทิยาลยันวตักรรม 

683 58127324082  นายทศันธาํรง แรมกระโทก วทิยาลยันวตักรรม 

684 58127324089  นายศุภกิจ ตระกลูแพร่หลาย วทิยาลยันวตักรรม 

685 58127324091  นายปริญญา คาํโท วทิยาลยันวตักรรม 

686 58127324092  กญัภคั พนัเหนือ วทิยาลยันวตักรรม 

687 58127324103  นางสาว พรชนก ชูเอน วทิยาลยันวตักรรม 

688 58127324111  นางสาว ศิริเพญ็ พนัธ์ุเทศ วทิยาลยันวตักรรม 

689 58127324114  นางสาวอาทิตยา บุญยเลขา วทิยาลยันวตักรรม 

690 58127324115  พฤศจิ ตะโกนวล วทิยาลยันวตักรรม 

691 58127324116  นางสาวกนกกร ไชยรัตน์ วทิยาลยันวตักรรม 

692 58127324121  รัตตภูมิ ผกูพนัธ์ วทิยาลยันวตักรรม 

693 58127324125  นายรุ่งอรุณ ไชยมาดี วทิยาลยันวตักรรม 

694 58127324130  นางสาวภาวรีย ์สวนทอง วทิยาลยันวตักรรม 

695 58127324137  สุนิสา พลูแสวง วทิยาลยันวตักรรม 

696 58127324142  นางสาว พชัชา จนัทร์สุข วทิยาลยันวตักรรม 

697 58127324144  นางสาวรัตนาภรณ์ วนัทาพงษ ์ วทิยาลยันวตักรรม 
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698 58127324147  นางสาวรุ่งมณี ไชยสิทธ์ิ วทิยาลยันวตักรรม 

699 58127324150  นายศราวฒิุ สามานิตย ์ วทิยาลยันวตักรรม 

700 58127324151  นายลือรัช ลือนิคม วทิยาลยันวตักรรม 

701 58127324157  นายอรรถพร อ้ึงเจริญ วทิยาลยันวตักรรม 

702 58127324159  นายศุภกร ผึ้งผอ่ง วทิยาลยันวตักรรม 

703 58127324160  ธีรานนท ์ชนะสินสิริโชติ วทิยาลยันวตักรรม 

704 58127324161  นางสาวณฐัสิมา สุทธิพร วทิยาลยันวตักรรม 

705 58127324162  นางสาว ณิษา อคัรานิธิกลู วทิยาลยันวตักรรม 

706 58127325038  ชนิกานต ์ป้อมนาค วทิยาลยันวตักรรม 

707 58127325052  นางสาวอจัฉรา สวสัด์ิพิพฒัน ์ วทิยาลยันวตักรรม 

708 58127325057  นาย ปฏิภาณ สิริวฒันภ์สักร วทิยาลยันวตักรรม 

709 58127325106  นางสาวภาวณีิ สุวรรณโคตร วทิยาลยันวตักรรม 

710 58127325111  นางสาววรากร เกิดบวั วทิยาลยันวตักรรม 

711 58127325114  นางสาวณฐัณิชา เกิดทว้ม วทิยาลยันวตักรรม 

712 58127325115  นางสาว นิรดา เรืองสุวรรณ วทิยาลยันวตักรรม 

713 58127325116  นางสาว ณฏัฐธิดา ธิเบศร์ณรงค ์ วทิยาลยันวตักรรม 

714 58127325122  นางสาวทชัรินทร์ มียอด วทิยาลยันวตักรรม 

715 58127325123  นายทศพร พรรัตนโชติสกลุ วทิยาลยันวตักรรม 

716 58127325131  อษัฎา เปรมเพช็ร วทิยาลยันวตักรรม 

717 58127326110  นางสาว เบญจลกัษน ์กล่ินพยอม วทิยาลยันวตักรรม 

718 58127327082  นางสาวสุกญัญา สุขภาค วทิยาลยันวตักรรม 

719 58127327120  นางสาวชญัญา รุ่งเรือง วทิยาลยันวตักรรม 

720 58127328046  นายรัฐพล รัตนกร วทิยาลยันวตักรรม 

721 58127328050  นางสาว ชนากานต ์สรรคเ์สถียร วทิยาลยันวตักรรม 

722 58127328065  นายปฏิพทัธ์ ชพานนท ์ วทิยาลยันวตักรรม 

723 58127328076  นายณฐัวฒิุ ปรีดาชยัโรจนก์ลุ วทิยาลยันวตักรรม 
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724 58127328077  นายภูชิสส์ คาํลือชา วทิยาลยันวตักรรม 

725 58127329095  นางสาวเฟิร์น สุวรรณศรี วทิยาลยันวตักรรม 

726 58127329114  นางสาวกญัญาณฐั รักพร้า วทิยาลยันวตักรรม 

727 58127331004  จิราย ุ อ่อนวมิล วทิยาลยันวตักรรม 

728 58127331008  กฤษฎา นุชดาํรงค ์ วทิยาลยันวตักรรม 

729 58127331016  ทกัษด์นยั เทศฉิม วทิยาลยันวตักรรม 

730 58127331022  ฑิติพร บุญนาํ วทิยาลยันวตักรรม 

731 58127331023  อาริยา มีคลํ้า วทิยาลยันวตักรรม 

732 58127331024  ปะการัง อิทธิไกรสกลุ วทิยาลยันวตักรรม 

733 58127331047  นางสาวอรสา บุญเดช วทิยาลยันวตักรรม 

734 58127331051  นางสาววภิาว ีธุระสุข วทิยาลยันวตักรรม 

735 58127331057  ประเสริฐ พิทอง วทิยาลยันวตักรรม 

736 58127331058  ณรงคฤ์ทธ์ิ รชตน่ิมนวล วทิยาลยันวตักรรม 

737 58127331059  ภมร วสุธนพิริยะ วทิยาลยันวตักรรม 

738 58127331061  กนกรัตน์  ยศวไิล วทิยาลยันวตักรรม 

739 58127331063  นางสาว พนชักร แขกรัมย ์ วทิยาลยันวตักรรม 

740 58127331064  นางสาวประกายกาญจน ์ศรีแกวนิ วทิยาลยันวตักรรม 

741 58127331066  นางสาววชิญาดา สมหวงั วทิยาลยันวตักรรม 

742 58127331069  นายณฐัพล สุชนสวสัด์ิ วทิยาลยันวตักรรม 

743 58127331072  ธีริศรา แกว้ท้ิง วทิยาลยันวตักรรม 

744 58127331074  ศุภวชิญ ์ต่ายคาํ วทิยาลยันวตักรรม 

745 58127331075  ศุภวชิญ ์บรรจงลือศกัด์ิ วทิยาลยันวตักรรม 

746 58127331076  นายสุรศกัด์ิ พูลสุข วทิยาลยันวตักรรม 

747 58127331084  องักรู คงพากเพียร วทิยาลยันวตักรรม 

748 58127331085  ณฐัชา มูและ วทิยาลยันวตักรรม 

749 58127331087  นางสาวนนัทิยา พระกตัติยะ วทิยาลยันวตักรรม 
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750 58127331088  ปวนัณา ขนัเงิน วทิยาลยันวตักรรม 

751 58127331089  นางสาวกาญจนาพร จนัปัญญา วทิยาลยันวตักรรม 

752 58127331092  นางสาว วภิาวรรณ นาคสิงห์ วทิยาลยันวตักรรม 

753 58127332029  คณิน เทศทองดี วทิยาลยันวตักรรม 

754 58127332031  ศิรัสพล สารพฒัน ์ วทิยาลยันวตักรรม 

755 58127332032  ทศัไนย อนัอามาตย ์ วทิยาลยันวตักรรม 

756 58127332035  นางสาววภิาว ีเรืองอาํนาจทรัพย ์ วทิยาลยันวตักรรม 

757 58127332036  วศิรุต เดชพงษ ์ วทิยาลยันวตักรรม 

758 58127332037  ณฐักาญจน ์สุขดี วทิยาลยันวตักรรม 

759 58127332041  สายธาร ธงศรี วทิยาลยันวตักรรม 

760 58127332043  รุ่งนภา บริสุทธ์ิใจมัน่ วทิยาลยันวตักรรม 

761 58127334008  พงศกร ทองยงั วทิยาลยันวตักรรม 

762 58127334011  นายรัฐธรรมนูญ โพธ์ิเวยีง วทิยาลยันวตักรรม 

763 58127334014  นางสาว พรพิมลวรรณ บุตรอินทร์ วทิยาลยันวตักรรม 

764 58127334025  ฐิติภทัร สมชาติ วทิยาลยันวตักรรม 

765 58127334031  นางสาว อภิญญา ภาษิต วทิยาลยันวตักรรม 

766 58127334035  นายภทัรพล ฉตัรแกว้ วทิยาลยันวตักรรม 

767 58127334036  นางสาวศิริญา บุญทรัพย ์ วทิยาลยันวตักรรม 

768 58127334040  นางสาวนิลาวลัย ์เนียมแกว้ วทิยาลยันวตักรรม 

769 58127334047  นางสาวจตุพร ชยัมิตรธร วทิยาลยันวตักรรม 

770 58127334098  นางสาวจิรารักษ ์นาคขาํ วทิยาลยันวตักรรม 

771 58127334099  สุดารัตน ์บุญสม วทิยาลยันวตักรรม 

772 58127334104  สุดเขตต ์ทบัทวี วทิยาลยันวตักรรม 

773 58127334106  ชิษณุพงศ ์ตุละพิพาก วทิยาลยันวตักรรม 

774 58127334108  นางสาว กลุญาดา นารีรัก วทิยาลยันวตักรรม 

775 58127334111  ศิริพร อุ่นพงษ ์ วทิยาลยันวตักรรม 
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776 58127334115  นาย ธนารัชต ์นองมวด วทิยาลยันวตักรรม 

777 58127334116  นางสาวสิรินาฎ เกตุภูงา วทิยาลยันวตักรรม 

778 58127334117  นนัทพล อินต๊ะมูล วทิยาลยันวตักรรม 

779 58127334119  ศุภกร  ละเอียด วทิยาลยันวตักรรม 

780 58127334120  วราวฒัน ์ชูเศียร วทิยาลยันวตักรรม 

781 58127334121  ณฐัพล สมพงษ ์ วทิยาลยันวตักรรม 

782 58127334123  นายธนภทัร พวงเกษ วทิยาลยันวตักรรม 

783 58127334124  นายศุภกร หนาแน่น วทิยาลยันวตักรรม 

784 58127334125  นางสาวกาญจนา ตรีรัตน์ วทิยาลยันวตักรรม 

785 58127334126  นางสาว ปาลิตา องัศุภศิริกลุ วทิยาลยันวตักรรม 

786 58127334128  บุณพจน ์ประกอบสุข วทิยาลยันวตักรรม 

787 58127334129  ชยตุพล นาวาผล วทิยาลยันวตักรรม 

788 58127334131  ทศันีย ์ดาํหนูอินทร์ วทิยาลยันวตักรรม 

789 58127334132  ชิษณุุพงศ ์สุรพนัธพิศิษฐ ์ วทิยาลยันวตักรรม 

790 58127334133  พีรวชิณ์ ป่ินประยงค ์ วทิยาลยันวตักรรม 

791 58127334134  รัตติยาภรณ์ เท่าเทียม วทิยาลยันวตักรรม 

792 58127334137  สเมธ นรขน วทิยาลยันวตักรรม 

793 59122901003  นางสาวสุภาวติา วงัป่า วทิยาลยันวตักรรม 

794 59122901012  นางสาว อตัถวดี เยน็ทรวง วทิยาลยันวตักรรม 

795 59122901056  นายภทัรพรรณ ประทุมพรศิริ วทิยาลยันวตักรรม 

796 59127321007  นางสาวกมลวรรณ พุ่มแพร วทิยาลยันวตักรรม 

797 59127321008  นางสาวเบญจมาภรณ์ ยอดงาม วทิยาลยันวตักรรม 

798 59127321015  นายกรัณฑ ์แพรไพจิตรกลุ วทิยาลยันวตักรรม 

799 59127321016  นางสาวศรัญญา รอตเกษม วทิยาลยันวตักรรม 

800 59127321017  นายพงศกร กณัเกตุ วทิยาลยันวตักรรม 

801 59127321037  ศิริโสภา สมบุญมี วทิยาลยันวตักรรม 
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802 59127321042  นางสาวจีรวรรณ แต่งเล่ียน วทิยาลยันวตักรรม 

803 59127321044  นางสาวดวงกมล ล้ิวศิริ วทิยาลยันวตักรรม 

804 59127321046  นางสาวจุฑาทิพย ์จิโนเขียว วทิยาลยันวตักรรม 

805 59127321047  นายภาคภูมิ เอน็ทู วทิยาลยันวตักรรม 

806 59127321048  นายปรัชญ ์รัตนะวนั วทิยาลยันวตักรรม 

807 59127321054 
 นางสาว อจัฉราพร เกศเก้ือวริิยะ
นนท ์ วทิยาลยันวตักรรม 

808 59127321055  นายอุดม พูลลาภ วทิยาลยันวตักรรม 

809 59127321057  นางสาวพิมพร ไชยชนะ วทิยาลยันวตักรรม 

810 59127321059  นางสาว ปัทมา ธรรมลงักา วทิยาลยันวตักรรม 

811 59127321064  นางสาวมาธิลดา ทรัพยสิ์น วทิยาลยันวตักรรม 

812 59127321069  นายวงศกร นาควจิิตร์ วทิยาลยันวตักรรม 

813 59127321074  นายธนโชติ จนัทร์แกว้ วทิยาลยันวตักรรม 

814 59127321077  นางสาวปิยธิดา สิงห์ซอม วทิยาลยันวตักรรม 

815 59127321078  นายววิฒันชยั ไสยกรรม วทิยาลยันวตักรรม 

816 59127321079  นายพรหมพิริยะ ไชยศร วทิยาลยันวตักรรม 

817 59127321080  นายนนทกานต ์บา้นกลว้ย วทิยาลยันวตักรรม 

818 59127321081  นายณฏัฐนิช ทาสอน วทิยาลยันวตักรรม 

819 59127321088  นายกริช ประสิทธ์ิผล วทิยาลยันวตักรรม 

820 59127321089  นายสิรวชิญ ์กะปินชลานนท ์ วทิยาลยันวตักรรม 

821 59127321091  นางสาวธนัยา ทองชั้น วทิยาลยันวตักรรม 

822 59127321092  ณชัชา วารี วทิยาลยันวตักรรม 

823 59127321094  นางสาวนภสัสร ประดบัทรัพยศ์รี วทิยาลยันวตักรรม 

824 59127321095  นางสาวมนนทัธ์ มีบาํรุง วทิยาลยันวตักรรม 

825 59127321098  นายปฐพี พนัธเดช วทิยาลยันวตักรรม 

826 59127321100  นางสาวพิชชากร ลิขิตกาญจน์ วทิยาลยันวตักรรม 
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827 59127321101  นายณฐักิจ สนัน่ทุ่ง วทิยาลยันวตักรรม 

828 59127321103  นาย สรวศิ บูรณะสิน วทิยาลยันวตักรรม 

829 59127321109  นางสาวรุ้งนภา ทะแดง วทิยาลยันวตักรรม 

830 59127321111  นางสาวพิไลวรรณ ขาํนอก วทิยาลยันวตักรรม 

831 59127321118  ศิวภทัร เถาถาวงศ ์ วทิยาลยันวตักรรม 

832 59127321121  สุกนัยา จนัทร์แกว้ วทิยาลยันวตักรรม 

833 59127321123  ดวงจนัทร์ คาํผาย วทิยาลยันวตักรรม 

834 59127321126  เอกวชั ทศันิยม วทิยาลยันวตักรรม 

835 59127321129  ทิตติญา วงศก์อ วทิยาลยันวตักรรม 

836 59127321130  ชาญยทุธ ยางนอก วทิยาลยันวตักรรม 

837 59127321135  ทิวากรณ์ ชารีสมบติั วทิยาลยันวตักรรม 

838 59127321138  เกียรติศกัด์ิ ปราบมนตรี วทิยาลยันวตักรรม 

839 59127321150  นางสาวณฐัชยา มารุ่งเรือง วทิยาลยันวตักรรม 

840 59127321151  นายสมศกัด์ิ เจริญแกว้ วทิยาลยันวตักรรม 

841 59127321153  นายมหิทธิ ทานสัมฤทธ์ิ วทิยาลยันวตักรรม 

842 59127321155  นางสาววณัทนิตย ์บวัเจริญ วทิยาลยันวตักรรม 

843 59127321156  นายพีระพฒัน ์บาํเรอจิต วทิยาลยันวตักรรม 

844 59127321160  นางสาวณฎัฐนิช แกว้มณี วทิยาลยันวตักรรม 

845 59127321161  นางสาวปัณฑิตา มากมูล วทิยาลยันวตักรรม 

846 59127321162  นางสาวหทยัชนก เสือเดช วทิยาลยันวตักรรม 

847 59127321164  นางสาวนุสรา ดวงจินดา วทิยาลยันวตักรรม 

848 59127321165  นางสาวณิชมน มณีนารถ วทิยาลยันวตักรรม 

849 59127321168  นางสาววนชัพร ไทยแท ้ วทิยาลยันวตักรรม 

850 59127321169  นางสาวพิไลวรรณ มาอ่อนตา วทิยาลยันวตักรรม 

851 59127321170  นางสาวสมฤทยั โทนมี วทิยาลยันวตักรรม 

852 59127321171  นางสาวสมฤดี บุญวงค ์ วทิยาลยันวตักรรม 
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853 59127321172  กรกนก บุญบางยาง วทิยาลยันวตักรรม 

854 59127321175  นางสาวเสาวภาคย ์ศรีจนัทร์ วทิยาลยันวตักรรม 

855 59127321176  นางสาวศุภาพิชญ ์พงศศ์รีสืบสุข วทิยาลยันวตักรรม 

856 59127321183  ปรียาลกัษณ์ มนทะชาติ วทิยาลยันวตักรรม 

857 59127321186  นางสาววริศรา อุดมวรรณภา วทิยาลยันวตักรรม 

858 59127321187  นางสาวณฐันรี องอาจ วทิยาลยันวตักรรม 

859 59127321188  นายปัณณธร กวางแกว้ วทิยาลยันวตักรรม 

860 59127321189  นายชาคริต จนัทรวฒัน์ วทิยาลยันวตักรรม 

861 59127321190  นางสาวกนกชนก เพง็พุฒ วทิยาลยันวตักรรม 

862 59127321193  นางสาวศศิมา ชยัวฒันากุลกิจ วทิยาลยันวตักรรม 

863 59127321195  นายภาธร พุ่มวเิชียร วทิยาลยันวตักรรม 

864 59127321196  นางสาววราพร นามาบ วทิยาลยันวตักรรม 

865 59127321198  นางสาวธญัรดา วงคเ์ปียว วทิยาลยันวตักรรม 

866 59127321199  นางสาวกิตติมา ถวลิคาํ วทิยาลยันวตักรรม 

867 59127321200  นางสาวนิลลดา ไชยพนัธโ์ท วทิยาลยันวตักรรม 

868 59127321202  นางสาวรุ้งรพี ธญัญเจริญ วทิยาลยันวตักรรม 

869 59127321204  นางสาวศศิพร คงอนนัตศิ์ริ วทิยาลยันวตักรรม 

870 59127321206  นายธนากร ปุราชะโน วทิยาลยันวตักรรม 

871 59127321209  นายโชคทว ีพิมพก์นั วทิยาลยันวตักรรม 

872 59127321211  นางสาวพทัธมน เรืองสม วทิยาลยันวตักรรม 

873 59127321212  นายวาทิตต ์ธาดาลิมะวฒัน์ วทิยาลยันวตักรรม 

874 59127321214  อารยาพร บุญมี วทิยาลยันวตักรรม 

875 59127321216  พรนภา แน่นหนา วทิยาลยันวตักรรม 

876 59127321219  นายจกัรกฤษณ์ เนินหนู วทิยาลยันวตักรรม 

877 59127321220  นายรัฐสิษฐ ์จอ้ยจรัส วทิยาลยันวตักรรม 

878 59127321223  นายเมธา กระเเสสินธ์ุ วทิยาลยันวตักรรม 
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879 59127321224  นายนวพล คุณวฒิุมโนธรรม วทิยาลยันวตักรรม 

880 59127321227  นายยทุธศกัด์ิ บานกอ วทิยาลยันวตักรรม 

881 59127321228  อภิญญา คนวอง วทิยาลยันวตักรรม 

882 59127321229  นายสิรภพ คาํพิมพ ์ วทิยาลยันวตักรรม 

883 59127321230  นายสมใจนึก หลา้ลํ้า วทิยาลยันวตักรรม 

884 59127321231  นางสาวสุนี จิตรชุ่ม วทิยาลยันวตักรรม 

885 59127321232  นางสาว นิชานนัท ์จนัทร์ส่อง วทิยาลยันวตักรรม 

886 59127321233  นายอภิรัตน ์รัตนไทย วทิยาลยันวตักรรม 

887 59127321234  นางสาวชญานิษฐ ์ชาญกิจ วทิยาลยันวตักรรม 

888 59127321236  นายธนเขษม ววูงศ ์ วทิยาลยันวตักรรม 

889 59127321239  นายอานนท ์ช่ืนอารมย ์ วทิยาลยันวตักรรม 

890 59127321240  นายกลุณวทิย ์สวสัด์ิวราห์กลุ วทิยาลยันวตักรรม 

891 59127321241  นางสาวกลุสตรี หงษท์อง วทิยาลยันวตักรรม 

892 59127321244  นางสาวธารนภา ธีระวฒิุ วทิยาลยันวตักรรม 

893 59127321246  นายสุภทัเมธี วรรณชาลี วทิยาลยันวตักรรม 

894 59127321247  นางสาวปรรัตน ์พร้อมเพรียง วทิยาลยันวตักรรม 

895 59127321248  นายสิริวชัร์ จนัทร์แสงคาํ วทิยาลยันวตักรรม 

896 59127321249  นายศุภชยั อินทร์พิทกัษ ์ วทิยาลยันวตักรรม 

897 59127321250  ปัทมพร แกว้พวง วทิยาลยันวตักรรม 

898 59127321252  นายวฒิุพงษ ์ทุ่มเกตุ วทิยาลยันวตักรรม 

899 59127321255  นายรวกิร เถาวสิ์งห์ วทิยาลยันวตักรรม 

900 59127321256  นายพงศธร คมคาย วทิยาลยันวตักรรม 

901 59127321257  นายวรพล มูลเมืองคาํ วทิยาลยันวตักรรม 

902 59127321260  นายสิทธิชยั ฤทธิศกัด์ิ วทิยาลยันวตักรรม 

903 59127321263  นายสิทธิชยั แจ่มแจง้ วทิยาลยันวตักรรม 

904 59127321264  นางสาวนนัทินี ไพโรจนอ์นนัต ์ วทิยาลยันวตักรรม 
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905 59127321265  นายเฉลิมเกียรติ กรองแกว้อารยะ วทิยาลยันวตักรรม 

906 59127321266  นายธนดล ทนหนองแวง วทิยาลยันวตักรรม 

907 59127321269  นางสาว พชัราภรณ์ แกว้เมฆ วทิยาลยันวตักรรม 

908 59127321270  นายอภิวฒัน ์พวงรอด วทิยาลยันวตักรรม 

909 59127321271  นายพศวตั ล่าโสตร์ วทิยาลยันวตักรรม 

910 59127321274  นายนครินทร์ ศรีกสิกิจ วทิยาลยันวตักรรม 

911 59127321275  นางสาวพิรินยา นาคเขียว วทิยาลยันวตักรรม 

912 59127321276  นางสาวสุดารัตน ์สวาทพร วทิยาลยันวตักรรม 

913 59127321277  นายอิศเรศ ยิม้ไพบูลย ์ วทิยาลยันวตักรรม 

914 59127321278  นางสาววรชา แป้นใหญ่ วทิยาลยันวตักรรม 

915 59127321279  นางสาวเกมส์ กาํพูน วทิยาลยันวตักรรม 

916 59127321280  นางสาวญาณิศา พูลทวลีาภ วทิยาลยันวตักรรม 

917 59127321281  นางสาวนฤมล พรมวนั วทิยาลยันวตักรรม 

918 59127321283  นางสาวปาริฉตัร อาํมฤต วทิยาลยันวตักรรม 

919 59127321284  นายแวอิมรอน จ้ีเกษม วทิยาลยันวตักรรม 

920 59127321285  นายสุริยา อามาตยพ์ล วทิยาลยันวตักรรม 

921 59127321286  นายเกริกพล เทียนทอง วทิยาลยันวตักรรม 

922 59127321287  นางสาวโชตินนัท ์โพธ์ิอ่อน วทิยาลยันวตักรรม 

923 59127321288  นางสาวกญัญภทัร ศิริโอภาสกลุ วทิยาลยันวตักรรม 

924 59127321289  นางสาวพรชนก เนียมหะ วทิยาลยันวตักรรม 

925 59127321290  นางสาวจนัธิมา ไชยบุญมี วทิยาลยันวตักรรม 

926 59127321291  นางสาวกญัญาณชั สืบศกัด์ิ วทิยาลยันวตักรรม 

927 59127321292  นายธนพนัธ์ เทียนซอ้น วทิยาลยันวตักรรม 

928 59127321293  นายณฐัภูมิ ทิณพฒัน ์ วทิยาลยันวตักรรม 

929 59127321295  นายกนุชศิทธ์ิ ขนาบแกว้ วทิยาลยันวตักรรม 

930 59127321296  นายธงฉตัร เพช็ระ วทิยาลยันวตักรรม 
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931 59127321297  นางสาวสุวมิล ชยัอนนัตว์งศ ์ วทิยาลยันวตักรรม 

932 59127321298  นางสาวอรว ีรักไทย วทิยาลยันวตักรรม 

933 59127321299  นางสาวจุฑาทิพย ์พรหมอินทร์ วทิยาลยันวตักรรม 

934 59127321300  นางสาวพทัธนนัท ์ประคองบดีสิรี วทิยาลยันวตักรรม 

935 59127321301  นางสาวเมทินี จนัทรูปมยั วทิยาลยันวตักรรม 

936 59127321303  นางสาวมาริษา สีนวล วทิยาลยันวตักรรม 

937 59127321304  นายชนพฒัน ์บวับาน วทิยาลยันวตักรรม 

938 59127321305  นางสาวสมฤดี หอมจาํปา วทิยาลยันวตักรรม 

939 59127321307  จุฑามาศ พิมพะลบั วทิยาลยันวตักรรม 

940 59127321309  กรวชิญ ์ทนับุญ วทิยาลยันวตักรรม 

941 59127321310  อรทยั พุทธคุณรักษา วทิยาลยันวตักรรม 

942 59127321315  สุทธิตา สุริยะชยั วทิยาลยันวตักรรม 

943 59127322041  นายสาํเภา ลีลาสกลุธรรม วทิยาลยันวตักรรม 

944 59127322047  นายพิพฒัน ์โกวทิวที วทิยาลยันวตักรรม 

945 59127322056  นางสาวพรชนก บุญกมุติ วทิยาลยันวตักรรม 

946 59127322058  นาย กฤตธี รักษาเขตต ์ วทิยาลยันวตักรรม 

947 59127323039  นางสาวนุชนาฏ หอมจรรยา วทิยาลยันวตักรรม 

948 59127323049  นาวสาวปวณีา สวา่งเพชร วทิยาลยันวตักรรม 

949 59127323070  วชัรพงค ์น่ิมนวล วทิยาลยันวตักรรม 

950 59127323079  นางสาวนวรัตน ์ยิม้อยู ่ วทิยาลยันวตักรรม 

951 59127328010  นาย ปิโยรส ผวิภิมาย วทิยาลยันวตักรรม 

952 59127328014  นาย ภูมิภทัร แซ่อ้ึง วทิยาลยันวตักรรม 

953 59127328027  นายวสิา ยามางึจิ วทิยาลยันวตักรรม 

954 59127328031  นายอธิบดี คาํปาเช้ือ วทิยาลยันวตักรรม 

955 59127328038  นาย วรัญํู ศรีมงคลธร วทิยาลยันวตักรรม 

956 59127328039  นายพชัร ก่ิงกา้น วทิยาลยันวตักรรม 
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957 59127328042  นายฐิติวฒัน ์เจิงตระกลู วทิยาลยันวตักรรม 

958 59127328051  นายภคพงษ ์บุญนุกลู วทิยาลยันวตักรรม 

959 59127328056  นายพีรพฒัน ์เขียวชม วทิยาลยันวตักรรม 

960 59127328058  นายจกัรกฤษณ์ สิทธิทรัพยไ์พศาล วทิยาลยันวตักรรม 

961 59127328059  นายสิทธิพงษ ์ดวงดี วทิยาลยันวตักรรม 

962 59127328063  นางสาว รัตติยา อ่ิมรัง วทิยาลยันวตักรรม 

963 59127328067  นายรัชชานนท ์เรียบร้อย วทิยาลยันวตักรรม 

964 59127335002  นางสาว วริศรา บุญมี วทิยาลยันวตักรรม 

965 59127335003  นายพสธร ธราภรณ์ วทิยาลยันวตักรรม 

966 59127335005  พงศธร เพง็พาด วทิยาลยันวตักรรม 

967 59127335006  นางสาวปวนัดา เจ๊ียบนา วทิยาลยันวตักรรม 

968 59127335016  นางสาว พิชญาภคั เสมสาคร วทิยาลยันวตักรรม 

969 59127335017  นางสาวปาริชาติ สุจนัทร์ วทิยาลยันวตักรรม 

970 59127335018  นางสาว รติมา ชยัศรี วทิยาลยันวตักรรม 

971 59127335021  นาย กิตติศกัด์ิ เหลือรัก วทิยาลยันวตักรรม 

972 59127335024  นายศรัทธา ดิเรกรัตนนนัท ์ วทิยาลยันวตักรรม 

973 59127335025  นางสาวศิริรัตน ์คาํฝอย วทิยาลยันวตักรรม 

974 59127335032  นาย องอาจ สิทธิเกรียงไกร วทิยาลยันวตักรรม 

975 59127335033  นางสาววนัวสิาข ์โพธ์ินอ้ย วทิยาลยันวตักรรม 

976 59127335039  นางสาวสุดารัตน ์แสนบวั วทิยาลยันวตักรรม 

977 59127335058  นายสุรพศั ห่อนาค วทิยาลยันวตักรรม 

978 59127335064  นางสาวบริมาส คณามงคลปรีชา วทิยาลยันวตักรรม 

979 59127335072  นางสาว บุษยา โพธ์ิศรี วทิยาลยันวตักรรม 

980 59127336026  นางสาวเรณุกา สุขสวสัด์ิ วทิยาลยันวตักรรม 

981 59127336032  ยนี อาํพนัธ ์ วทิยาลยันวตักรรม 

982 59127336050  นางสาวสสิตา เอ่ียมสกลุ วทิยาลยันวตักรรม 
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983 59127336057  นางสาวสิดาพร เวนิขนุทด วทิยาลยันวตักรรม 

984 59127336060  นางสาววรรณวสิา อ่อนชอ้ย วทิยาลยันวตักรรม 

985 59127337029  นาย ศิวกร พนัธ์ุจินดา วทิยาลยันวตักรรม 

986 59127337032  นส.สุรัสวดี มานตรี วทิยาลยันวตักรรม 

987 59127337039  นางสาวกณัฑิทา พงษเ์พง็ วทิยาลยันวตักรรม 

988 59127337043  วจิิตรา ไชยสา วทิยาลยันวตักรรม 

989 59127337048  นางสาวปรียาภา นุย้เยน็ วทิยาลยันวตักรรม 

990 59127337064  นายอภิธาร กลุมลิวลั วทิยาลยันวตักรรม 

991 59127337066  นายจกัรดุลย ์เพิ่มพูล วทิยาลยันวตักรรม 

992 59127338005  นางสาวธญัญาลกัษณ์ จนัทร์เกตุ วทิยาลยันวตักรรม 

993 59127338030  นางสาววลิยัพร บุญแสน วทิยาลยันวตักรรม 

994 59127338054  ปรุฬห์ สดสวา่ง วทิยาลยันวตักรรม 

995 59127339002  นางสาวผกามาศ ช่อผกา วทิยาลยันวตักรรม 

996 59127339004  นางสาวธนาวรรณ ศิริพจนาวรรณ วทิยาลยันวตักรรม 

997 59127339011  นางสาวอนงค ์พนอนุอุดมสุข วทิยาลยันวตักรรม 

998 59127339013  นายธวชัชยั ภู่ทอง วทิยาลยันวตักรรม 

999 59127339014  นางสาวศรารัตน ์ศรีสอาด วทิยาลยันวตักรรม 

1000 59127339015  นางสาวสุภาวดี แดงเวยีง วทิยาลยันวตักรรม 

1001 59127339016  นางสาวเรณุมาศ ดวงประชา วทิยาลยันวตักรรม 

1002 59127339018  นายวชัรพงศ ์คงมัง่ วทิยาลยันวตักรรม 

1003 59127339019  นายกาํธร บานเยน็ วทิยาลยันวตักรรม 

1004 59127339021  ณฐัสุดา ขวดจอ้ย วทิยาลยันวตักรรม 

1005 59127339026  นางสาวศิริวมิล เจียมตน วทิยาลยันวตักรรม 

1006 59127339033  นางสาวสุพิชญา ภูผาลา วทิยาลยันวตักรรม 

1007 59127339035  นางสาวกนกวรรณ ผอ่งใส วทิยาลยันวตักรรม 

1008 59127339038  นางสาวอรทิชา แสงสวา่ง วทิยาลยันวตักรรม 
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1009 59127339041  นายพงษรั์ตน ์เรวตัโต วทิยาลยันวตักรรม 

1010 59127339042  นางสาวธญัญลกัษณ์ แสงมาลา วทิยาลยันวตักรรม 

1011 59127339047  นางสาวจิราวรรณ เครือสุวรรณ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1012 59127339049  นางสาวกนกวรรณ ตาลเจริญ วทิยาลยันวตักรรม 

1013 59127339050  นาย จกัรกฤช นอ้ยตาํแย วทิยาลยันวตักรรม 

1014 59127339052  นางสาวจุฑาทิพย ์เดชาฤทธ์ิ วทิยาลยันวตักรรม 

1015 59127339053  นางสาวพิชญ ์สุบงกฎ วทิยาลยันวตักรรม 

1016 59127339055  พทัธนนัท ์ธนาสิทธิพฒัน์ วทิยาลยันวตักรรม 

1017 59127339056  นางสาวปวชิญา จิตตเ์ดช วทิยาลยันวตักรรม 

1018 59127339063  นางสาวชลธิชา ทองกลัน่ วทิยาลยันวตักรรม 

1019 59127339064  นางสาวศิวาพร บุตรพลบั วทิยาลยันวตักรรม 

1020 59127339065  นางสาวนิรมล บวังาม วทิยาลยันวตักรรม 

1021 59127339066  นางสาวรัตนาภรณ์ รอดรักบุญ วทิยาลยันวตักรรม 

1022 59127339067  นางสาวฐิตาพร เรืองบุญรบ วทิยาลยันวตักรรม 

1023 59127339068  นายคุณานนต ์นิมิตสกลุกาญจน์ วทิยาลยันวตักรรม 

1024 59127339070  นางสาวเมศินี เสียมไพรี วทิยาลยันวตักรรม 

1025 59127339071  นางสาววชิรญาณ์ งามบรรจง วทิยาลยันวตักรรม 

1026 59127339072  นางสาวเบญญาภา ปานณรงค ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1027 59127339073  นางสาววกิานดา แซ่ล้ิม วทิยาลยันวตักรรม 

1028 59127339077  นางสาวพีรนุช ห่ินเก่า วทิยาลยันวตักรรม 

1029 59127339079  นางสาวชลนัธร หตัถกรรม วทิยาลยันวตักรรม 

1030 59127339080  นายภคพงศ ์บุญเพช็ร์ วทิยาลยันวตักรรม 

1031 59127339082  นางสาวจุฑามาศ จิตรสมนึก วทิยาลยันวตักรรม 

1032 59127339086  สางสาวสุพชัตรา บุญมี วทิยาลยันวตักรรม 

1033 59127339088  นางสาวธนาทิพย ์มีถาวร วทิยาลยันวตักรรม 

1034 59127339090  นางสาวฐิติมา บวัอุไร วทิยาลยันวตักรรม 
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1035 59127339093  นางสาวเบญจวรรณ เร่งเงียบ วทิยาลยันวตักรรม 

1036 59127339101  นายภาณุวชิญ ์จรรยาพิสัย วทิยาลยันวตักรรม 

1037 59127339103  นายวชัรดล พลอาจ วทิยาลยันวตักรรม 

1038 59127339106  นางสาวเสาวลกัษณ์ เพช็รเดชา วทิยาลยันวตักรรม 

1039 59127339110  นางสาว ดารารัตน ์คาํสุน วทิยาลยันวตักรรม 

1040 59127339111  นางสาวอารีญา ดินสมุทร วทิยาลยันวตักรรม 

1041 59127339112  นางสาวนภสักร พรหมเมตตา วทิยาลยันวตักรรม 

1042 59127339113  นางสาว มนชัญา สมบติัใหม่ วทิยาลยันวตักรรม 

1043 59127339118  นาย จิรภณ แจ่มผล วทิยาลยันวตักรรม 

1044 59127339119  นายชนพล บุญเลิศ วทิยาลยันวตักรรม 

1045 59127339120  นาย ชาญวทิย ์สุคนธกนิษฐ วทิยาลยันวตักรรม 

1046 59127339121  นายพฒันพงษ ์คงฤทธ์ิ วทิยาลยันวตักรรม 

1047 59127339122  นายนิรัตศยั สุวรรณกิจ วทิยาลยันวตักรรม 

1048 59127339123  นางสาวเกวลี เด่นทรัพยไ์พบูลย ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1049 59127339126  นางสาวนดัฤมล ลาเหงา วทิยาลยันวตักรรม 

1050 59127339129  นายอิทธิกร เกิดศรีทอง วทิยาลยันวตักรรม 

1051 59127339133  นางสาวพิพอ นุชศิลป์ วทิยาลยันวตักรรม 

1052 59127339136  นางสาวจิตรานุช อ่ิมอก วทิยาลยันวตักรรม 

1053 59127339139  นางสาวอมัราภรณ์ ทองเจิม วทิยาลยันวตักรรม 

1054 59127339140  นางสาวสุพรรษา ชมชาลี วทิยาลยันวตักรรม 

1055 59127339141  นายนิธิโรจน ์จริยบวรรุจน์ วทิยาลยันวตักรรม 

1056 59127339142  นางสาวจิราภรณ์ แช่มชอ้ย วทิยาลยันวตักรรม 

1057 59127339143  นางสาวสุจิตรา สัยวงษ ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1058 59127339144  นางสาวศิโรรัตน ์เกษรังสรรค ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1059 59127339148  นางสาวณฎัฐณิชา รุ่งเรือง วทิยาลยันวตักรรม 

1060 59127339149  นางสาวเอมอร สุภาพรอด วทิยาลยันวตักรรม 
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1061 59127339150  นางสาวสุกญัญา หตัถกร วทิยาลยันวตักรรม 

1062 59127339151  นายพงศธร ภาคลาภ วทิยาลยันวตักรรม 

1063 59127339152  นางสาวเสาวลกัษณ์ ศรีอนงค ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1064 59127339153  นางสาวพรนภา เถ่ือนนุย้ วทิยาลยันวตักรรม 

1065 59127339154  นางสาวปิยธิดา โพธ์ิช่ืน วทิยาลยันวตักรรม 

1066 59127339156  นางสาวณฐัริกา เครือกองมาศ วทิยาลยันวตักรรม 

1067 59127339157  นางสาววรรณพร กิตติวุฒิดาํรงชยั วทิยาลยันวตักรรม 

1068 59127339159  นางสาววชิราภรณ์ คะชะนา วทิยาลยันวตักรรม 

1069 59127339161  นางสาวภทัรวรรณ รอดภยั วทิยาลยันวตักรรม 

1070 59127339162  นายกมล เถ่ือนนุย้ วทิยาลยันวตักรรม 

1071 59127339167  นางสาวจินดาภา วงศก์ลม วทิยาลยันวตักรรม 

1072 59127339170  นายศุภกิตต์ิ ไผทฉนัท ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1073 59127339175  นางสาวปิยะลกัษณ์ สามพวงทอง วทิยาลยันวตักรรม 

1074 59127339180  ยทุธนา วรรณโสภา วทิยาลยันวตักรรม 

1075 59127339181  นางสาวชนนัดา ยมนา วทิยาลยันวตักรรม 

1076 59127339184  นายเรืองกฤษณ์ โรจน์ฉตัรไชย วทิยาลยันวตักรรม 

1077 59127339185  นางสาวธรรมสรณ์ เสนแกว้ วทิยาลยันวตักรรม 

1078 59127339187  นายกนัตวชิญ ์อ่อนศรี วทิยาลยันวตักรรม 

1079 59127339189  รวสิรา สุขเกษม วทิยาลยันวตักรรม 

1080 59127339200  นางสาว สิริลกัษณ์ เสนาบุตร วทิยาลยันวตักรรม 

1081 59127339201  นางสาวทินประภา ป่ินเนตร วทิยาลยันวตักรรม 

1082 59127339202  นายภานุวฒัน ์โต๊ะทอง วทิยาลยันวตักรรม 

1083 59127339204  นางสาวกนกพร เมคิน วทิยาลยันวตักรรม 

1084 59127339205  นางสาว ศศิประภา ตน้โพธ์ิ วทิยาลยันวตักรรม 

1085 59127339208  นางสาวพนิดา สุกใส วทิยาลยันวตักรรม 

1086 59127339212  นางสาว จิตรานุช สีวงันอก วทิยาลยันวตักรรม 
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1087 59127339213  นางสาว สุตาภทัร บวัขาํ วทิยาลยันวตักรรม 

1088 59127339214  นายคงพล แกมไทย วทิยาลยันวตักรรม 

1089 59127339215  ณิธิณณัท ์มนทมาส วทิยาลยันวตักรรม 

1090 59127339216  นางสาวฉตัรมณี วงศเ์ขียว วทิยาลยันวตักรรม 

1091 59127339218  นางสาวพรมพร พรมพลาศรี วทิยาลยันวตักรรม 

1092 59127339220  นายภาณุวฒัน ์แยม้จินดา วทิยาลยันวตักรรม 

1093 59127339221  นางสาวไอรินทร์ นิธิภทัร์พรปัญญา วทิยาลยันวตักรรม 

1094 59127339222  นายสหรัถ รุ่งฐานุพงศ ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1095 59127339223  นางสาวภาพฟ้า เงินทอง วทิยาลยันวตักรรม 

1096 59127339226  นางสาวปาจรีย ์สุทธิ วทิยาลยันวตักรรม 

1097 59127339228  นางสาวทิพยว์รรณ พุทธรักษา วทิยาลยันวตักรรม 

1098 59127339232  นางสาวจินดาพร พิมพะนิตย ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1099 59127339233  นางสาวชาลิณี เซ่ียงคิ้ว วทิยาลยันวตักรรม 

1100 59127339234  นางสาวพรรณภา นนธิบุตร วทิยาลยันวตักรรม 

1101 59127339235  นางสาวตะวนัฉาย มาศรี วทิยาลยันวตักรรม 

1102 59127339238  นางสาวศิริลกัษณ์ เพช็รสัย วทิยาลยันวตักรรม 

1103 59127339239  นางสาว นภวรรณ ลีบณัฑูรเดช วทิยาลยันวตักรรม 

1104 59127339240  นายวฒิุพงษ ์โตเติม วทิยาลยันวตักรรม 

1105 59127339242  นายกิตติกร แกว้ศรีนวล วทิยาลยันวตักรรม 

1106 59127339244  พชัราภรณ์ พวงศรี วทิยาลยันวตักรรม 

1107 59127339245  นางสาวปณิชา วงษไ์ล วทิยาลยันวตักรรม 

1108 59127339248  นางสาวสุดารัตน ์ผลาผล วทิยาลยันวตักรรม 

1109 59127339250  นางสาวกานตธิ์ดา ร่ืนกาญจนถาวร วทิยาลยันวตักรรม 

1110 59127339252  นางสาวมนสันนัท ์ธนาศุภวฒัน์ วทิยาลยันวตักรรม 

1111 59127339253  นางสาวมณีรัตน ์ดีพร้อม วทิยาลยันวตักรรม 

1112 59127339255  นางสาว อญัญมณี จงกล วทิยาลยันวตักรรม 
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1113 59127339256  นางสาวสุทธิพร คาํโพธ์ิ วทิยาลยันวตักรรม 

1114 59127339257  นางสาวจุฑามาศ ศรีไชย วทิยาลยันวตักรรม 

1115 59127339259  นางสาวณฐัภวกิา ชิงชยั วทิยาลยันวตักรรม 

1116 59127339260  นายพชรพงษ ์คงคดี วทิยาลยันวตักรรม 

1117 59127339262  นางสาวศุภิสรา ศรีสัมพุทธ วทิยาลยันวตักรรม 

1118 59127339263  นายพงศว์ฤทธ์ิ ชุนศิลปเวช วทิยาลยันวตักรรม 

1119 59127339265  นายวทิวสั ชาวบล วทิยาลยันวตักรรม 

1120 59127339266  นางสาวมินตรา สวา่งแกว้ วทิยาลยันวตักรรม 

1121 59127339267  นายภูริวจัน ์ศรีพุฒิสิทธ์ิ วทิยาลยันวตักรรม 

1122 59127339269  นางสาวรังสิมา ป้ันแกว้ วทิยาลยันวตักรรม 

1123 59127339270  นางสาวศิริลกัษณ์ สุขเกษมพิทกัษ ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1124 59127339271  นายชาญวชิญ ์แซ่เตาะ วทิยาลยันวตักรรม 

1125 59127340002  นางสาววรินทร พรพิพฒัน ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1126 59127340003  นางสาวปภาวนิ มงคลเอ่ียม วทิยาลยันวตักรรม 

1127 59127340004  นายทกัษิณ พุทธา วทิยาลยันวตักรรม 

1128 59127340005  นางสาวเกษรี ศรีใหม่ วทิยาลยันวตักรรม 

1129 59127340006  นางสาวเนตรชนก ยิม้พิรัตน ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1130 59127340007  นายปวร์ี ชาญวารินทร์ วทิยาลยันวตักรรม 

1131 59127340013  นางสาวศศิวมิล อยูป่ระจาํ วทิยาลยันวตักรรม 

1132 59127340014  นางสาวพรสุดา บุตตะ วทิยาลยันวตักรรม 

1133 59127340016  นางสาวธนพร จนัทรวรานนท ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1134 59127340017  นางสาวปิยธิดา รววีฒันานนท ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1135 59127340022  นายทิวาร์ ล่าโสตร์ วทิยาลยันวตักรรม 

1136 59127340024  นายพร้อมเกียรติ ชาวนา วทิยาลยันวตักรรม 

1137 59127340027  นายสาธิต วงษล์ะมา้ย วทิยาลยันวตักรรม 

1138 59127340028  นางสาวบุญฑริก บุญญสิริสกลุ วทิยาลยันวตักรรม 
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1139 59127340031  นายพงศกร บวัผึ่ง วทิยาลยันวตักรรม 

1140 59127340032  นายวริศ ดวงดี วทิยาลยันวตักรรม 

1141 59127340033  นางสาวนลินี พรหมหิตาทร วทิยาลยันวตักรรม 

1142 59127340041  นางสาวศิริพร แยม้เกษร วทิยาลยันวตักรรม 

1143 59127340042  นายกนกพล ตั้งอุทยัธรรม วทิยาลยันวตักรรม 

1144 59127340045  นายธนวฒัน ์ป่ินเทวา วทิยาลยันวตักรรม 

1145 59127340047  นายอติเทพ มุสิกาวนั วทิยาลยันวตักรรม 

1146 59127340050  นายอิมรอม เจะปอ วทิยาลยันวตักรรม 

1147 59127340054  นางสาวภิรดา จนัทิกาแกว้ วทิยาลยันวตักรรม 

1148 59127340055  นางสาวกิตติยา พูพูล วทิยาลยันวตักรรม 

1149 59127340056  นางสาวสุภาวดี สาํราญราษฎร์ วทิยาลยันวตักรรม 

1150 59127340059  นางสาวพนัธิตรา ซาเหลา วทิยาลยันวตักรรม 

1151 59127340060  นางสาวรัชดาภรณ์ ประสงครั์ตน์ วทิยาลยันวตักรรม 

1152 59127340061  นางสาวศศิพิมพ ์ธนฤทธ์ิชูโชติ วทิยาลยันวตักรรม 

1153 59127340062  นางสาวเบญจวรรณ เวยีงนนท ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1154 59127340064  นางสาวพิชชากร พิพฒัทช์ยักลุ วทิยาลยันวตักรรม 

1155 59127340066  นางสาวเสาวภาคย ์พูลสวสัด์ิ วทิยาลยันวตักรรม 

1156 59127340067  นางสาวสุภาภรณ์ เลิศวฒันนนท ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1157 59127340068  นายธนพงษ ์สุธนาตระกลู วทิยาลยันวตักรรม 

1158 59127341001  นางสาวนิรชา เทียนเท่ียง วทิยาลยันวตักรรม 

1159 59127341003  นางสาวกลุนฐั ทรงประเสริฐ วทิยาลยันวตักรรม 

1160 59127341005  นางสาวกนกวรรณ พึ่งเสนาะ วทิยาลยันวตักรรม 

1161 59127341007  นางสาวณฐัวรัญ สงวนพฤกษ ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1162 59127341011  นางสาวอารยา เชิงศิริ วทิยาลยันวตักรรม 

1163 59127341013  นางสาวสุทธิดา ล้ีสุขสมบูรณ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1164 59127341016  นางสาวณฐักานต ์พนพิเชษฐกลุ วทิยาลยันวตักรรม 



62 

 

1165 59127341018  นางสาวปานตะวนั ศรีอวน วทิยาลยันวตักรรม 

1166 59127341019  นายอุภยัภทัร สาหร่ายทอง วทิยาลยันวตักรรม 

1167 59127341023  นางสาวนนัทน์ภสั สงวนเช้ือ วทิยาลยันวตักรรม 

1168 59127341026  นายณฐัวชิช ์ฐานสิมะโรจน์ วทิยาลยันวตักรรม 

1169 59127341031  นางสาวอภิญญา ปรรณะพินทุ วทิยาลยันวตักรรม 

1170 59127341032  นางสาวกาญจนา สุวรรณมุข วทิยาลยันวตักรรม 

1171 59127342004  นางสาวนิโลบล เหมะสถล วทิยาลยันวตักรรม 

1172 59127342006  นางสาวกลุธิดา สุขศรีเพง็ วทิยาลยันวตักรรม 

1173 59127342007  นายณพวร์ี นิยะมานนท ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1174 59127342008  นางสาวสโรชา ไวพนิชการ วทิยาลยันวตักรรม 

1175 59127342009  นางสาวพชัรีพร เอ่ียมสูงเนิน วทิยาลยันวตักรรม 

1176 59127342016  นางสาวเภาวรินทร์ เชียรรัมย ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1177 59127342018  นายพงศวร์ี คงนุ่น วทิยาลยันวตักรรม 

1178 59127342019  นางสาววนัเพญ็ สุจารีย ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1179 59127342020  นายวริทธ์ิ เติมอุปถมัภ ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1180 59127342022  นายณฐัดนยั ไพศาลพาณิชพงษ ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1181 59127342023  นางสาวกิติญาพร แผผ่ล วทิยาลยันวตักรรม 

1182 59127342025  นายณฐัพชัร์ สระทองคาํ วทิยาลยันวตักรรม 

1183 59127342028  นายอภิสิทธ์ิ ศรีวรนนัท ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1184 59127342034  นายชูเกียรติ เฟ่ืองขจร วทิยาลยันวตักรรม 

1185 59127342035  นางสาวรุจิรา นิศาชล วทิยาลยันวตักรรม 

1186 59127342036  นางสาวก่ิงแกว้ ทองดีนอก วทิยาลยันวตักรรม 

1187 59127342037  นางสาวฌาณฉตัร ฉตัรภูติ วทิยาลยันวตักรรม 

1188 59127342038  นางสาวใบเฟิร์น แช่มชอ้ย วทิยาลยันวตักรรม 

1189 59127342039  นายอานุภาพ พนัธ์ุสาํลี วทิยาลยันวตักรรม 

1190 59127342042  นางสาวสุทธิดา เหมือนโพธ์ิ วทิยาลยันวตักรรม 
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1191 59127342043  นายรัฐนนัท ์บุญช่วย วทิยาลยันวตักรรม 

1192 59127342044  นายธนดล อุดมเอนกลาภ วทิยาลยันวตักรรม 

1193 59127342045  นางสาวศศิวมิล รุ่งแจง้ วทิยาลยันวตักรรม 

1194 59127342049  นายภตัรศกรณ์ ศรีวงัยาง วทิยาลยันวตักรรม 

1195 59127342050  นายธราเทพ คาํแป้น วทิยาลยันวตักรรม 

1196 59127342051  นางสาวสุนิสา รูปสังข ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1197 59127342052  นางสาวณิชมน แยม้ชุติ วทิยาลยันวตักรรม 

1198 59127342054  นางสาวอารยา กล่ินสุคนธ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1199 59127342055  นางสาวศิริวรรณ จนัทะโยธา วทิยาลยันวตักรรม 

1200 59127342060  นางสาวรุ่งธิวา ประสาร วทิยาลยันวตักรรม 

1201 59127342062  นางสาวธิดารัตน ์บุญวดัหงษ ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1202 59127342066  นางสาวรัชนก ยวดยิง่ วทิยาลยันวตักรรม 

1203 59127342067  นายณฐัพล สอนอิน วทิยาลยันวตักรรม 

1204 59127342068  นายวรีภฎั ศรีสรรคว์รัิช วทิยาลยันวตักรรม 

1205 59127342069  นายสิวพงศ ์สุขประเสริฐ วทิยาลยันวตักรรม 

1206 59127342071  นายเจตนิพทัธ์ หอมสนิท วทิยาลยันวตักรรม 

1207 59127342077  นางสาวธิติมา เหมหงษา วทิยาลยันวตักรรม 

1208 59127342080  นายยทุธชยั แสงสาคร วทิยาลยันวตักรรม 

1209 59127342081  นายเสฎฐวฒิุ ชวนช่ืน วทิยาลยันวตักรรม 

1210 59127342083  นางสาวภทัรลดา เหตะโยธิน วทิยาลยันวตักรรม 

1211 59127342084  นางสาวปริยานุช พลแมน วทิยาลยันวตักรรม 

1212 59127342085  นายศุภณฐั เล่าสกลุสุข วทิยาลยันวตักรรม 

1213 59127342086  นางสาวศราวดี ศรีเศวต วทิยาลยันวตักรรม 

1214 59127342092  นายธิติ จินตโ์ชติกลุ วทิยาลยันวตักรรม 

1215 59127342094  นายศกัด์ิสิทธ์ิ เพชรเลิศ วทิยาลยันวตักรรม 

1216 59127342095  นายอคัรเดช หลวงวเิศษ วทิยาลยันวตักรรม 
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1217 59127342096  นายศรัณยพ์ชัร แกว้อารีลาภ วทิยาลยันวตักรรม 

1218 59127342097  นายทวเีกียรติ เมธาวริิยะวณิช วทิยาลยันวตักรรม 

1219 59127342098  นายภานุวฒัน ์แพงศรี วทิยาลยันวตักรรม 

1220 59127342100  นางสาวบุศรา จนัทะรัง วทิยาลยันวตักรรม 

1221 59127342101  นางสาว นยันา อ่อนฉํ่า วทิยาลยันวตักรรม 

1222 59127342103  นางสาวธาราทิพย ์ป้อมจงัหรีด วทิยาลยันวตักรรม 

1223 59127342104  นางสาวเสาวลกัษณ์ สุกเผอืก วทิยาลยันวตักรรม 

1224 59127342105  นายเมธวนิ กรีวาลย ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1225 59127342106  นางสาวขวญัใหม่ เขม็ทอง วทิยาลยันวตักรรม 

1226 59127342107  นางสาวนภสัสร ฟักทิม วทิยาลยันวตักรรม 

1227 59127342108  นายสุภชยั สุวรรณเกษร์ วทิยาลยันวตักรรม 

1228 59127342109  นางสาวจริดา จนัทร์หง่อม วทิยาลยันวตักรรม 

1229 59127342110  นายภูริพชัร์ ส่งศรี วทิยาลยันวตักรรม 

1230 59127342111  นายอริยวฒิั นกใหญ่ วทิยาลยันวตักรรม 

1231 59127342112  นางสาวทิราภรณ์ เลก็สุข วทิยาลยันวตักรรม 

1232 59127342113  นางสาวอคิราภ ์ศิริสวสัด์ิ วทิยาลยันวตักรรม 

1233 59127342114  นางสาวกญัญารัตน ์ฤทธ์ิอร่าม วทิยาลยันวตักรรม 

1234 59127342115  นางสาวณิชารีย ์ศรีอมรศกัด์ิ วทิยาลยันวตักรรม 

1235 59127342117  นายนนัทพงศ ์ป้ันทอง วทิยาลยันวตักรรม 

1236 59127342118  นายปฏิวติั เซ่ียงหลิว วทิยาลยันวตักรรม 

1237 59127342119  นางสาวจีรวรรณ ทองสา วทิยาลยันวตักรรม 

1238 59127342120  นายอดิเทพ ลลิตสุรเดช วทิยาลยันวตักรรม 

1239 59127342121  นางสาวณิชาภสั บริบูรณ์นางกรู วทิยาลยันวตักรรม 

1240 59127342123  นางสาวสิริภา ดีทองงาม วทิยาลยันวตักรรม 

1241 59127342124  นางสาววรารัตน ์เด่นดวง วทิยาลยันวตักรรม 

1242 59127342125  นายนฤเบศร์ เรืองปัญญา วทิยาลยันวตักรรม 
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1243 59127342126  นายรัชกฤต กาญจนภทัรากลุ วทิยาลยันวตักรรม 

1244 59127342127  นางสาวศิริกานต ์พลโยธา วทิยาลยันวตักรรม 

1245 59127343001  นายอารักษ ์กลัน่สุภา วทิยาลยันวตักรรม 

1246 59127343002  นายชินโชติ มิตตะกานนท ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1247 59127343003  นายยศพล จงธนกมล วทิยาลยันวตักรรม 

1248 59127343004  นางสาวชญาภา บวัเจริญ วทิยาลยันวตักรรม 

1249 59127343006  นายธีรธาดา แกว้โสด วทิยาลยันวตักรรม 

1250 59127343007  นางสาวมนสัพร มหาดไทย วทิยาลยันวตักรรม 

1251 59127343009  นายธารินทร์ เหมือนดาํ วทิยาลยันวตักรรม 

1252 59127343011  นางสาวอรปรียา ภู่นาค วทิยาลยันวตักรรม 

1253 59127343013  นางสาวแพรวพลอย พ่วงพร วทิยาลยันวตักรรม 

1254 59127343015  นายจิรารุวฒัน ์สมพงศ ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1255 59127343016  นางสาวศศินนัท ์โพธ์ิแพ่งพุ่ม วทิยาลยันวตักรรม 

1256 59127343018  นางสาวกิตติญา แสนทวสุีข วทิยาลยันวตักรรม 

1257 59127343019  นางสาวสุพรรษา เพชรจรัส วทิยาลยันวตักรรม 

1258 59127343020  นางสาวจุฑามาศ แสงอาทิตย ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1259 59127343021  นายพงศธร สุขปัญญา วทิยาลยันวตักรรม 

1260 59127343022  นางสาวอญัชลีรัตน ์พูพะเนียด วทิยาลยันวตักรรม 

1261 59127343023  นางสาวสุพิชฌาย ์พฒันววิฒันก์ลุ วทิยาลยันวตักรรม 

1262 59127343024  นายธนบตัร บุตรพรม วทิยาลยันวตักรรม 

1263 59127343025  นางสาวพชัรีพร สาริยนัต ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1264 59127343027  นายปฏิภาณ กิตต์ิทองใบ วทิยาลยันวตักรรม 

1265 59127343029  นายสาริน สมบติัเจริญ วทิยาลยันวตักรรม 

1266 59127343030  นางสาวสุรารักษ ์เสียงใหญ่ วทิยาลยันวตักรรม 

1267 59127343031  นายอาทิตย ์ทองชิว วทิยาลยันวตักรรม 

1268 59127343032  นายสรัณย ์บาํรุงพงศ ์ วทิยาลยันวตักรรม 
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1269 59127343034  นางสาวณิชารัศม ์บนขนุทด วทิยาลยันวตักรรม 

1270 59127343035  นายอนนัตย์ศ ศรีแกว้ วทิยาลยันวตักรรม 

1271 59127343036  นายอาํนาจ นํ้าเงิน วทิยาลยันวตักรรม 

1272 59127343037  นายสิทธิศกัด์ิ แข่งขนั วทิยาลยันวตักรรม 

1273 59127343038  นางสาวแสงอรุณ สุดเทียน วทิยาลยันวตักรรม 

1274 59127343041  นางสาวหทยัทิพย ์ธราพร วทิยาลยันวตักรรม 

1275 59127343042  นายอษัฎา ทางทอง วทิยาลยันวตักรรม 

1276 59127343047  นางสาวเจนจิรา แทนจะโปะ วทิยาลยันวตักรรม 

1277 59127343048  นายตุลธร เอกสินานนท ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1278 59127343049  นายคมสัน ปฐมวชิยัวฒัน ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1279 59127343050  นายปองสิชฌ ์สืบยบุล วทิยาลยันวตักรรม 

1280 59127343051  นางสาวอญัชลี ชาวกงจกัร์ วทิยาลยันวตักรรม 

1281 59127343052  นายนุกลู สุขสาํอางค ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1282 59127343053  นางสาวศิริพรรณ บุตรโลบล วทิยาลยันวตักรรม 

1283 59127343054  นายสหรัฐ ดอกกระโทก วทิยาลยันวตักรรม 

1284 59127343055  นางสาวพรรวษา โฉมช่ืน วทิยาลยันวตักรรม 

1285 59127343056  นางสาวณชัมนต สิทธ์ิถิระวงษ ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1286 59127343057  นายปณิธาน แสงมงคลชยั วทิยาลยันวตักรรม 

1287 59127343058  นางสาวสิธิณี แสงทอง วทิยาลยันวตักรรม 

1288 59127343059  นางสาวศิริอกัษร มุสิกวตัร วทิยาลยันวตักรรม 

1289 59127343060  นางสาวกนกวรรณ คงยนต ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1290 59127343061  นายสิทธิชยั อูปแกว้ วทิยาลยันวตักรรม 

1291 59127343062  นางสาวประภาพรรณ รัศมีลีลาเลิศ วทิยาลยันวตักรรม 

1292 59127343063  นางสาวปราชญา ผอ่งสมรูป วทิยาลยันวตักรรม 

1293 59127343064  นายจตุรภทัร อินทรปานนท ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1294 59127343065  นางสาวภาณุมาศ ศรีนาคา วทิยาลยันวตักรรม 
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1295 59127343067  นางสาวสุกญัญา บุญใหญ่ วทิยาลยันวตักรรม 

1296 59127343068  นางสาวสาลินี เพง็กระจ่าง วทิยาลยันวตักรรม 

1297 59127343069  นางสาวโชติกา ทองใส วทิยาลยันวตักรรม 

1298 59127343072  นางสาวณฐัพร สาํเภา วทิยาลยันวตักรรม 

1299 59127343076  นายพิรภพ ไกรลพ วทิยาลยันวตักรรม 

1300 59127343077  นายณฐัวฒัน ์จิตจรัสบุณย ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1301 59127343078  นายศรัณย ์อินทริง วทิยาลยันวตักรรม 

1302 59127343079  นายนิธิพงศ ์พุทธา วทิยาลยันวตักรรม 

1303 59127343080  นางสาวนรีกานต ์บางบ่อ วทิยาลยันวตักรรม 

1304 59127343081  นายกนัตภณ ยอดมณี วทิยาลยันวตักรรม 

1305 59127343082  นางสาวศิริลกัษณ์ เคร่ืองประดบั วทิยาลยันวตักรรม 

1306 59127343083  นายธงทอง นารอต วทิยาลยันวตักรรม 

1307 59127343084  นางสาวรัตติยา ทิพยก์ล่อม วทิยาลยันวตักรรม 

1308 59127343086  นายธงชยั ฐิติพนัธ์ุภาส์ วทิยาลยันวตักรรม 

1309 59127343087  นางสาวสุพิชชา พงคจี์รภทัร์ วทิยาลยันวตักรรม 

1310 59127343088  นายสุฑาวฒัน ์สุขจิต วทิยาลยันวตักรรม 

1311 59127343089  นายพชรพล ชยัวริิยะพงศ ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1312 59127343091  นางสาวสุภาพร ศรีทอง วทิยาลยันวตักรรม 

1313 59127343092  นายกฤษณพล อุ่นดี วทิยาลยันวตักรรม 

1314 59127343094  นายสุวทิย ์จิตรแกว้ วทิยาลยันวตักรรม 

1315 59127343095  นายณฐัพงศ ์โตเอ่ียม วทิยาลยันวตักรรม 

1316 59127343097  นางสาวธารวมิล ศรีหาบุตร วทิยาลยันวตักรรม 

1317 59127343098  นายศิรสิทธ์ิ สุคนธศิริพร วทิยาลยันวตักรรม 

1318 59127343099  นางสาวประพิชญา เทพรักษา วทิยาลยันวตักรรม 

1319 59127343100  นางสาวสุพตัรา มุ่งเข่ือนกลาง วทิยาลยันวตักรรม 

1320 59127343101  นางสาวฮามีซนั กะนอง วทิยาลยันวตักรรม 
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1321 59127343102  นางสาวธนวรรณ แซ่โคว้ วทิยาลยันวตักรรม 

1322 59127343103  นายรชานนท ์หาแกว้ วทิยาลยันวตักรรม 

1323 59127343104  นายเจษฎา ประทาพนัธ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1324 59127344001  นางสาวลกัขณา อุ่นอุทรกลุ วทิยาลยันวตักรรม 

1325 59127344002  นางสาวบุษรากร สามงามยา วทิยาลยันวตักรรม 

1326 59127344005  นางสาวนุชรียพ์ร แกว้รัตน ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1327 59127344007  นางสาวชนากานต ์กลํ่าพลบ วทิยาลยันวตักรรม 

1328 59127344008  นางสาวกมลชนก บูรณ์กลาง วทิยาลยันวตักรรม 

1329 59127344009  นายคาํนวน ตึกดี วทิยาลยันวตักรรม 

1330 59127344012  นายณฐัวฒิุ บุญบวั วทิยาลยันวตักรรม 

1331 59127344015  นางสาวสาวติรี หลา้กํ่า วทิยาลยันวตักรรม 

1332 59463825003  สิบเอกสันติ เจริญชยั วทิยาลยันวตักรรม 

1333 59823451033  นางสาวนทัธ์ชนนั สมรรถกิจขจร วทิยาลยันวตักรรม 

1334 59823451034  นางสาว วนิดา สงวนทรัพย ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1335 59823451037  นายมนูญ สุรินราช วทิยาลยันวตักรรม 

1336 59823451041  สิบตรีวรวชิญ ์โพธ์ิปฐม วทิยาลยันวตักรรม 

1337 59823451048  นายธนวตัน ์ประสิทธ์ิธนงักลู วทิยาลยันวตักรรม 

1338 59823451051  นาย สหพนัธ์ หมอกวงศ ์ วทิยาลยันวตักรรม 

1339 59823451071  นาย ศกัดา พูลเพชร วทิยาลยันวตักรรม 

1340 56129301002  นาย พนธกร ลีพฒันากิจ วทิยาลยัภาพยนต ์

1341 56129301004  นาย ธนาศกัด์ิ แช่มชอ้ย วทิยาลยัภาพยนต ์

1342 56129301011  นางสาวจุฬาลกัษณ์ เนียมหะ วทิยาลยัภาพยนต ์

1343 56129301013  นางสาวอินทุอร ภิรมยฤ์ทธ์ิ วทิยาลยัภาพยนต ์

1344 56129301015  นายเวทพิสิฐ วงศทิ์พยส์ถาน วทิยาลยัภาพยนต ์

1345 56129301017  ณฏัฐ ์มฤศโชติ วทิยาลยัภาพยนต ์

1346 56129302001  นาย ภากร ทองเปล่งศรี วทิยาลยัภาพยนต ์
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1347 56129302002  นายภทัรธร บุญมาเลิศ วทิยาลยัภาพยนต ์

1348 56129302004  นายวนัชนะ พิมพพ์ทัเลิศ วทิยาลยัภาพยนต ์

1349 56129302007  นาย ปเณต ทองเดชศรี วทิยาลยัภาพยนต ์

1350 56129302008  ชมพูนุท แยม้ขนุทอง วทิยาลยัภาพยนต ์

1351 57129301006  นาย ธนโชติ งอ้สุรเชษฐ ์ วทิยาลยัภาพยนต ์

1352 57129302006  นาย อนนัตพล ทองสุขมาก วทิยาลยัภาพยนต ์

1353 58129301009  โสพิตา ปานพุทธรา วทิยาลยัภาพยนต ์

1354 58129301013  นาย วสิัยทศัน ์ภู่ศิริ วทิยาลยัภาพยนต ์

1355 58129301015  นางสาวบุณยานุช เตชธรรมธเนศ วทิยาลยัภาพยนต ์

1356 58129302005  นางสาวปรีญาภรณ์ ชิตวงศ ์ วทิยาลยัภาพยนต ์

1357 59129301001  ภทัรพล เนียมบาง วทิยาลยัภาพยนต ์

1358 59129301003  นาย กิตติธชั ศรีพิชิต วทิยาลยัภาพยนต ์

1359 59129301005  นางสาวกชกร แจ่มกระจะ วทิยาลยัภาพยนต ์

1360 59129301007  นาย วชิยตุม ์พรประเสริฐ วทิยาลยัภาพยนต ์

1361 59129301009  นาย ณภทัร์ อรุณสวสัด์ิฤกษ ์ วทิยาลยัภาพยนต ์

1362 59129301015  นายจิรกานต ์สกณีุ วทิยาลยัภาพยนต ์

1363 59129301016  นางสาวกรกมล จนัทร์เฉลิม วทิยาลยัภาพยนต ์

1364 59129301017  ศรัณญ ์โฆษิตสุขเจริญ วทิยาลยัภาพยนต ์

1365 59129301021  นางสาวณฏัฐา ชุมพร วทิยาลยัภาพยนต ์

1366 59129302001  นางสาว พรไพลิน พงษพ์นิิจ วทิยาลยัภาพยนต ์

1367 59129302004  ฉตัรลาํเพา เขมจรัส วทิยาลยัภาพยนต ์

1368 55123401030  นางสาวศรีประภา ชูโรจน ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1369 55123424014  อารยา สังขน์าค มนุษยศาสตร์ฯ 

1370 55123425001  นายรณกฤต สันหลี มนุษยศาสตร์ฯ 

1371 55123425016  นายภาณุพงศ ์นุ่มวงศ ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1372 55123443005  นางสาวสิริมา พรศิริกาญจน ์ มนุษยศาสตร์ฯ 
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1373 55123443042  กรวภิา ภูงาม มนุษยศาสตร์ฯ 

1374 55823402026  นายปิยวชัร์ พลดาหาญ มนุษยศาสตร์ฯ 

1375 55823423022  นายวฒิุชยั หลงชล มนุษยศาสตร์ฯ 

1376 55823423036  นางสาวมณียา ภู่เขียว มนุษยศาสตร์ฯ 

1377 56823402001  นายอนวชั กลมพนัธ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1378 56823402002  นางสาวสิริอนงค ์อารีย ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1379 57123402056  นายณฐัดนยั ขจรสวสัด์ิวงศ ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1380 57123403058  นางสาวอรพรรณ คาํหลา้ มนุษยศาสตร์ฯ 

1381 57123405029  นางสาว วริศลกัษณ์ ขาํแท ้ มนุษยศาสตร์ฯ 

1382 57123405037  นายธนาคม แสงศรี มนุษยศาสตร์ฯ 

1383 57123405073  นายปองภพ สรวมประคาํ มนุษยศาสตร์ฯ 

1384 57123405075  นางสาวศิรินนัต ์ไชยเกิด มนุษยศาสตร์ฯ 

1385 57123405077  นายจิระวทิย ์สุขจิตต ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1386 57123405081  ธนกร เจริญรัตน์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1387 57123405082  นางสาว วรัญญา ประประโคน มนุษยศาสตร์ฯ 

1388 57123405083  นางสาว จิตตมาส สงวนศกัด์ิ มนุษยศาสตร์ฯ 

1389 57123405086  นางสาว ฉตัรกมล ดีสวา่ง มนุษยศาสตร์ฯ 

1390 57123405091  นางสาวสุวลัยา โคตรชมภู มนุษยศาสตร์ฯ 

1391 57123407029  นางสาว สินใจ อุไรรัมย ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1392 57123423099  นางสาวจิตรเลขา หนูเอียด มนุษยศาสตร์ฯ 

1393 57123424009  นางสาว มุกนรินทร์ ภาคีศพัท ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1394 57123438006  นายนนัทพงศ ์แกว้อรุณ มนุษยศาสตร์ฯ 

1395 57123438019  นางสาวกมลลกัษณ์ ลอยไสว มนุษยศาสตร์ฯ 

1396 57123438077  นาย ฐิติพงศ ์โกมลยิง่เจริญ มนุษยศาสตร์ฯ 

1397 57123443026  นางสาวอริสา ทองอินทร์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1398 57123443062  นายเกษมสิทธ์ิ ทองโสภณ มนุษยศาสตร์ฯ 
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1399 57123443072  นางสาวพรรณวดี ตั้งแต่ง มนุษยศาสตร์ฯ 

1400 57123443074  นางสาววรกต พนัทะวงค ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1401 57123443076  นางสาวพีรยา พานทอง มนุษยศาสตร์ฯ 

1402 57123444001  นางสาวอุทุมพร เเกว้กอง มนุษยศาสตร์ฯ 

1403 57123444017  นางสาว อุไรวรรณ ศิริเรือง มนุษยศาสตร์ฯ 

1404 57123444020  นางสาว ตริตาภรณ์ อ่วมสุข มนุษยศาสตร์ฯ 

1405 57123445067  นางสาว พรชนก นาคปานเสือ มนุษยศาสตร์ฯ 

1406 57123445117  ธนสิทธ์ิ รามสูต มนุษยศาสตร์ฯ 

1407 57123447044  นางสาวโปฎกรว ีศรีโปฏก มนุษยศาสตร์ฯ 

1408 57123448093  นาย ชินวตัร สมเช้ือ มนุษยศาสตร์ฯ 

1409 57123448118  นางสาวฐาณชัธิมาศ ศตะรัต มนุษยศาสตร์ฯ 

1410 57123449015  ปุญญาภสั ดลธนธญัโชติ มนุษยศาสตร์ฯ 

1411 57123449016  ศิริลกัษณ์ ศรีหาวงศ ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1412 57123449024  ขวญัฤดี เสนาเจริญ มนุษยศาสตร์ฯ 

1413 57123449028  วนัวสิา ภกัดีชน มนุษยศาสตร์ฯ 

1414 57523448032  นางสาว อารียา สุวรรณีชาติ มนุษยศาสตร์ฯ 

1415 57527317007  นายสรวชิญ ์สกลุไชยกร มนุษยศาสตร์ฯ 

1416 57527317017  นางสาว กาญจนา ยอดศิริ มนุษยศาสตร์ฯ 

1417 57527317020  นางสาวปาณิกา วศิรียา มนุษยศาสตร์ฯ 

1418 57527327025  ชาริตา คลา้ยจนัทร์พงษ ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1419 57527327026  นางสาว นิธิวนั เทียนทอง มนุษยศาสตร์ฯ 

1420 57527327040  กญัญาณฐั บุญต่อ มนุษยศาสตร์ฯ 

1421 58122401039  นายภูทิศ พสุวทิยกลุ มนุษยศาสตร์ฯ 

1422 58122401044  นางสาวกลัยกร จนัทพนัธ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1423 58123401001  นางสาวศรวณีย ์สุวรรณประจกัษ ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1424 58123401053  นายพุทธินนท ์ปุยภิรมย ์ มนุษยศาสตร์ฯ 
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1425 58123401065  นางสาวภสัสร สุดแสวง มนุษยศาสตร์ฯ 

1426 58123401074  นางสาวสุพตัรา ประมาณพล มนุษยศาสตร์ฯ 

1427 58123401077  นางสาวยพุิน วงษจี์น มนุษยศาสตร์ฯ 

1428 58123401085  นางสาวศุภิสรา วชัรสุธากร มนุษยศาสตร์ฯ 

1429 58123402084  นางสาวนาฏอนงค ์บุญครอง มนุษยศาสตร์ฯ 

1430 58123402088  นางสาววนัเพญ็ อ่อนหวาน มนุษยศาสตร์ฯ 

1431 58123403088  นางสาวนิศารัตน ์แกว้สุข มนุษยศาสตร์ฯ 

1432 58123404057  นาย นลธวชั คชสิทธ์ิ มนุษยศาสตร์ฯ 

1433 58123405013  นางสาวพชรกมล พรหมประเสริฐ มนุษยศาสตร์ฯ 

1434 58123405029  นาย นภสินธุ์ สวสัด์ิอาํไพรักษ ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1435 58123405052  นายวษิณุ บุญน่ิม มนุษยศาสตร์ฯ 

1436 58123405073  นางสาวปัญญาพร หวา่งแทน มนุษยศาสตร์ฯ 

1437 58123405080  นางสาวนภสัวรรณ อาจกูล มนุษยศาสตร์ฯ 

1438 58123405084  ชยาภา สีวนันา มนุษยศาสตร์ฯ 

1439 58123405086  นางสาวธิดารัตน ์คงเดชา มนุษยศาสตร์ฯ 

1440 58123405087  นาย อมัภุ เพียรเจริญ มนุษยศาสตร์ฯ 

1441 58123405093  นายวนัชนะ ป้องทอง มนุษยศาสตร์ฯ 

1442 58123405096  นางสาว กมลทิพย ์พรรษา มนุษยศาสตร์ฯ 

1443 58123405097  นายสุชานนัท ์มอญถนอม มนุษยศาสตร์ฯ 

1444 58123423017  นางสาวณฐัภรณ์ รุ่งเรืองรัตน ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1445 58123423018  นางสาว ณฐัพร วญิทวามรณ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1446 58123423145  นายเมธสั ศกัด์ิมานะฤทธ์ิ มนุษยศาสตร์ฯ 

1447 58123423176  กญัญารัตน ์ชมภูเครือ มนุษยศาสตร์ฯ 

1448 58123423177  นางสาวจณิสตา ตั้งสุวรรณศรี มนุษยศาสตร์ฯ 

1449 58123424071  นางสาวนฐัมล ประภูชะกงั มนุษยศาสตร์ฯ 

1450 58123424123  นางสาว อธิษฐาน มหาพล มนุษยศาสตร์ฯ 
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1451 58123425037  นางสาวณฐัชา เยน็ตั้ง มนุษยศาสตร์ฯ 

1452 58123425039  นายชชัพล แซ่เหลียง มนุษยศาสตร์ฯ 

1453 58123425052  วรัมพร ศรีเนตร มนุษยศาสตร์ฯ 

1454 58123438080  ธนาพร เภาจินดา มนุษยศาสตร์ฯ 

1455 58123438131  นาย วนัเฉลิม อินอ่อน มนุษยศาสตร์ฯ 

1456 58123440139  นายภาสพงศ ์สัมมานิตย ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1457 58123440151  นายธีระศกัด์ิ ช่วยพิทกัษ ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1458 58123440158  นาย นราธิป ธรรมมะ มนุษยศาสตร์ฯ 

1459 58123440160  นาย ชนสิทธ์ิ เสมือนโพธ์ิ มนุษยศาสตร์ฯ 

1460 58123440164  นายทศพล อิศรางกรู ณ อยธุยา มนุษยศาสตร์ฯ 

1461 58123443069  พิมพว์ภิา ชิยางคะบุตร มนุษยศาสตร์ฯ 

1462 58123443070  ธนชัพร เป่ียมฤทยัพินิจ มนุษยศาสตร์ฯ 

1463 58123443074  เจนจิรา ขนังาม มนุษยศาสตร์ฯ 

1464 58123443076  ขวญัจิรา แกว้ระเวง มนุษยศาสตร์ฯ 

1465 58123443083  กรวรรณ นวลศรี มนุษยศาสตร์ฯ 

1466 58123443085  ศิริรัตน ์เสวะนา มนุษยศาสตร์ฯ 

1467 58123443086  สรวศิ พรมสวสัด์ิ มนุษยศาสตร์ฯ 

1468 58123444020  นางสาว สุกญัญา เเกว้เมืองมูล มนุษยศาสตร์ฯ 

1469 58123444027  นายพฒันพงษ ์ประเสริฐสุขกมล มนุษยศาสตร์ฯ 

1470 58123444038  นางสาวนวลอนงค ์วงษพ์นัเสือ มนุษยศาสตร์ฯ 

1471 58123444042  นางสาวจุฑาทิพย ์เทือกอุด มนุษยศาสตร์ฯ 

1472 58123444043  นาย สรวศิ เจริญรัตน์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1473 58123445092  นายประกาศิต หม่ืนกนัยา มนุษยศาสตร์ฯ 

1474 58123445093  นายวชัรินทร์ อินขลิบ มนุษยศาสตร์ฯ 

1475 58123445094  นายดนุสรณ์ ปรีดาศกัด์ิ มนุษยศาสตร์ฯ 

1476 58123446046  นางสาวศศิธร ทะนงค ์ มนุษยศาสตร์ฯ 
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1477 58123450052  นางสาวกนัทิชา เจริญศรี มนุษยศาสตร์ฯ 

1478 58123450066  นางสาว เกษราภรณ์ พนักลัน่ มนุษยศาสตร์ฯ 

1479 58123450067  นาย ณฐัวฒิุ บุญเหลือ มนุษยศาสตร์ฯ 

1480 58123450092  นางสาวประภสัรา พนมไพร มนุษยศาสตร์ฯ 

1481 58123450098  ณฐักานต ์ศรีอ่อน มนุษยศาสตร์ฯ 

1482 58123450100  นางสาวบุณยนุช บุญประกอบ มนุษยศาสตร์ฯ 

1483 58123450102  นางสาว ปาลิตา แสงแปลง มนุษยศาสตร์ฯ 

1484 58123450124 
 นางสาวพทัธนนัท ์แกว้ลว้นปภา
วนิท ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1485 58523448007  นายนพดล นาคมุสิก มนุษยศาสตร์ฯ 

1486 58523448008  นายโชติกา มามาตร มนุษยศาสตร์ฯ 

1487 58523448009  นางสาวอภิญญา ชลวานิชย ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1488 58523448016  นายทศพล นามป้อง มนุษยศาสตร์ฯ 

1489 58523448022  นวมินทร์ สุริยะวงศ ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1490 58523448023  นายพนมกร สากลุา มนุษยศาสตร์ฯ 

1491 58523448025  วรารัตน ์ใจเะรือน มนุษยศาสตร์ฯ 

1492 58523448040  นาย สิทธิชยั สิงหารุณ มนุษยศาสตร์ฯ 

1493 58523448050  นางสาว ทศัวรรณ กาบแกว้ มนุษยศาสตร์ฯ 

1494 59122401028  ชลนที ชาญสมิง มนุษยศาสตร์ฯ 

1495 59122502015  นางสาวศิลาพร ภู่ทรัพยท์ว ี มนุษยศาสตร์ฯ 

1496 59122502040  พงษพ์นัธ์ กลุพูนทรัพย ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1497 59122502081  ณฐัฐา โมรานอก มนุษยศาสตร์ฯ 

1498 59122505002  นางสาวพรพิมล พลอยแสง มนุษยศาสตร์ฯ 

1499 59122505005  นางสาวปรมาภรณ์ ผลแกว้ มนุษยศาสตร์ฯ 

1500 59122505006  นายณฐัพล กอบทอง มนุษยศาสตร์ฯ 

1501 59122505008  นางสาวอาชว ีอุปรีที มนุษยศาสตร์ฯ 
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1502 59122505012  นางสาวขนิษฐา โตเอ่ียม มนุษยศาสตร์ฯ 

1503 59122505015  นายวรัญํู โพธิจนัทร์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1504 59122505024  นางสาวบุษณี ศรีไสยเพชร มนุษยศาสตร์ฯ 

1505 59122505025  นางสาว พรชิตา บุญมาวตัร์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1506 59122505026  นางสาวฉตัรฤทยั ทบัคลา้ย มนุษยศาสตร์ฯ 

1507 59122505027  นางสาวชนิกานต ์ทองศรี มนุษยศาสตร์ฯ 

1508 59122505028  นางสาวสุทธิกา บุญเฟ่ืองฟู มนุษยศาสตร์ฯ 

1509 59122505029  นางสาวฐิติกาล บุญมี มนุษยศาสตร์ฯ 

1510 59122505030  นางสาวสมฤทยั ผาเบา้ มนุษยศาสตร์ฯ 

1511 59122505034  นางสาวอจัฉรา มอญกระโทก มนุษยศาสตร์ฯ 

1512 59122505041  นายเกษมศกัด์ิ ปัจฉิม มนุษยศาสตร์ฯ 

1513 59122505043  นางสาวณฏัฐณิชา โพธ์ิพชื มนุษยศาสตร์ฯ 

1514 59122505045  นางสาวฐิติพร วชัรจินดามาศ มนุษยศาสตร์ฯ 

1515 59122505046  นางสาวอนัธิกา พนะจะโปะ มนุษยศาสตร์ฯ 

1516 59122505048  นางสาวปรานตไ์พลิน ธงศิริ มนุษยศาสตร์ฯ 

1517 59122505049  นางสาว ฐิตาภา เรืองไชย มนุษยศาสตร์ฯ 

1518 59122505050  นาย อริมีน มามุ มนุษยศาสตร์ฯ 

1519 59122505053  นายปราโมทย ์หามวงค ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1520 59122505056  นางสาวชไมพร บาํรุงวดั มนุษยศาสตร์ฯ 

1521 59122505059  นางสาวณฐัญา ทบัสุลิ มนุษยศาสตร์ฯ 

1522 59122505060  นาย ตะวนั นาคทองดี มนุษยศาสตร์ฯ 

1523 59122519010  นาย ธีระยทุธ์ เติมแตม้ มนุษยศาสตร์ฯ 

1524 59122519011  นายธีรยทุธ์ กิจสกณีุ มนุษยศาสตร์ฯ 

1525 59122519012  นาย ตะวนั เขม็ทอง มนุษยศาสตร์ฯ 

1526 59122519014  สุรศกัด์ิ มะหงัสา มนุษยศาสตร์ฯ 

1527 59122519029  นาย พิษณุ โพธิวฒิุ มนุษยศาสตร์ฯ 



76 

 

1528 59122519030  นาย มุอ๊าซ ซนัลี มนุษยศาสตร์ฯ 

1529 59122519033  ถิระวฒัน ์วชัรสุนทรสิทธ์ิ มนุษยศาสตร์ฯ 

1530 59122519035  ศิรวทิย ์บุญทอง มนุษยศาสตร์ฯ 

1531 59122519036  นายวราวธุ สุริวงค ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1532 59122519039  นาย กษิดิส สอนรอด มนุษยศาสตร์ฯ 

1533 59122519040  นางสาวเกศรินทร์ ขนุราม มนุษยศาสตร์ฯ 

1534 59122519045  นายศกัรินทร์ เพง็แจ่ม มนุษยศาสตร์ฯ 

1535 59122519048  นาย สิริภณ เวยีงสิมา มนุษยศาสตร์ฯ 

1536 59122519049  นายอภิสิทธ์ิ สารคาํ มนุษยศาสตร์ฯ 

1537 59122519052  นายวรรษชิ์ษณุพงศ ์วิศวว์ชัร์มนตรี มนุษยศาสตร์ฯ 

1538 59122519053  ปรัชญา ขยนัเยีย่ม มนุษยศาสตร์ฯ 

1539 59122519056  พงศภ์าว ีไชยฤกษธ์นาศิริ มนุษยศาสตร์ฯ 

1540 59122519059  นาย ณฐัวตัร บุณยธรรมิก มนุษยศาสตร์ฯ 

1541 59122519060  นายศรัณย ์กงมะณี มนุษยศาสตร์ฯ 

1542 59122521018  นางสาวอภิสรา เรืองนาม มนุษยศาสตร์ฯ 

1543 59122521026  นายกอ้งภพ พึ่งตา มนุษยศาสตร์ฯ 

1544 59122524003  นางสาว ปวริศา วงสาเอียด มนุษยศาสตร์ฯ 

1545 59122524006  นางสาวอรทยั ปรีชานุกลู มนุษยศาสตร์ฯ 

1546 59122524007  พิชญเศรษฐ แหล่ทองคาํ มนุษยศาสตร์ฯ 

1547 59122524019  นายวชิราวฒิุ แตงทอง มนุษยศาสตร์ฯ 

1548 59122525001  นางสาวนนัทิยา สินนากร มนุษยศาสตร์ฯ 

1549 59122525003  นางสาว นิศากร ชา้งยงั มนุษยศาสตร์ฯ 

1550 59122525011  นายสมรัฐ ปานนิยม มนุษยศาสตร์ฯ 

1551 59122525015  นางสาว บุศรินทร์ สุทธิแสน มนุษยศาสตร์ฯ 

1552 59122525023  นายปฏิพล พดัสายทอง มนุษยศาสตร์ฯ 

1553 59122525035  ชลธิชา ตูหิ้รัญมณี มนุษยศาสตร์ฯ 
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1554 59122525037  นาย ศกัด์ิดา แทนคาํ มนุษยศาสตร์ฯ 

1555 59122525040  นาย วชัระ รอดวตัร์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1556 59122525042  นางสาวชลธิชา มมประโคน มนุษยศาสตร์ฯ 

1557 59122525043  นาย ธนตริน เตชะจตุรพิธ มนุษยศาสตร์ฯ 

1558 59122525047  นายอคัรวตั สิงห์ใจช่ืน มนุษยศาสตร์ฯ 

1559 59122525051  นางสาวพวงผกา ลุ่มนทีทอง มนุษยศาสตร์ฯ 

1560 59122525064  นางสาว อดิภา หงษพ์ษ ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1561 59122525065  นาย พุทธิพงษ ์จนัทร์พูล มนุษยศาสตร์ฯ 

1562 59122525067  นางสาว สุรีรัตน ์เพิ่มศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1563 59122525073  นางสาว วรุณศรี วงศสุ์วรรณ มนุษยศาสตร์ฯ 

1564 59122529003  นายภานุวฒัน ์บุตรสิงห์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1565 59122529012  นาย วงศภคั เครือขวญั มนุษยศาสตร์ฯ 

1566 59122529035  นางสาวจุฑามาศ กาบบวัไข มนุษยศาสตร์ฯ 

1567 59122529042  นาย ศุภกร แสนพรม มนุษยศาสตร์ฯ 

1568 59122530011  นาย วชิยตุม ์ทุ่งจนัทร์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1569 59122531010  นายอภิสิทธ์ิ ม่ิงขวญั มนุษยศาสตร์ฯ 

1570 59123401004  นางสาวนฐัภรณ์ ผลพฤกษา มนุษยศาสตร์ฯ 

1571 59123401007  นางสาวนาตยา ยทุธยงค ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1572 59123401014  นางสาวพรสวรรค ์ทา้วเงิน มนุษยศาสตร์ฯ 

1573 59123401050  นาย จกัรพนัธ์ ฮวบเอ่ียม มนุษยศาสตร์ฯ 

1574 59123401056  นางสาวสุภาภรณ์ รักสมยา มนุษยศาสตร์ฯ 

1575 59123401058  นายศิริชยั ไหมดว้ง มนุษยศาสตร์ฯ 

1576 59123401066  นายภควตั โพธ์ิทอง มนุษยศาสตร์ฯ 

1577 59123401079  นายปวริศร ไชยนา มนุษยศาสตร์ฯ 

1578 59123401087  นางสาวคุณญัญา เพชรบูรณ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1579 59123402014  นายเศรษฐพล สายทอง มนุษยศาสตร์ฯ 
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1580 59123402019  นางสาว พรพรรณ วงศไ์วกณูฐ ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1581 59123402020  นายเจษฎากรณ์ สรสิทธ์ิ มนุษยศาสตร์ฯ 

1582 59123402027  นายพิชญาณภคัษ ์เหมวงษ ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1583 59123402063  นายสันติ แสนเดช มนุษยศาสตร์ฯ 

1584 59123402065  นางสาวณฐัทิชา อะทุมชาย มนุษยศาสตร์ฯ 

1585 59123402066  นางสาวกลุสตรี ดาศรี มนุษยศาสตร์ฯ 

1586 59123402071  ชยาวธุ พรหมเมือง มนุษยศาสตร์ฯ 

1587 59123402073  นางสาวอรยา นวนภูมิวนั มนุษยศาสตร์ฯ 

1588 59123402080  นาย สมศกัด์ิ ตนัติพงษ ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1589 59123402088  นางสาววรรณวไิลย ์โจซ้ิม มนุษยศาสตร์ฯ 

1590 59123402089  นางสาว เมธาพร ไชยพยอม มนุษยศาสตร์ฯ 

1591 59123402092  นางสาวพลอยไพลิน สาํราญร่ืน มนุษยศาสตร์ฯ 

1592 59123402097  นางสาว สุดารัตน ์แกว้คง มนุษยศาสตร์ฯ 

1593 59123402098  นายภาณุพงศ ์ชูนิด มนุษยศาสตร์ฯ 

1594 59123402099  นายพชร รติโอฬาร มนุษยศาสตร์ฯ 

1595 59123402100  นางสาวชญานิศ สงฤทธ์ิ มนุษยศาสตร์ฯ 

1596 59123402101  นางสาวนิสากร วชัรานนท ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1597 59123402102  นางสาว ธนภรณ์ เฉลียวคา้ มนุษยศาสตร์ฯ 

1598 59123402107  นาย กฤษณ์ สุวรรณภานนท ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1599 59123402117  นางสาวณฐัธิดา แกว้วารี มนุษยศาสตร์ฯ 

1600 59123403005  อิทธิพทัธ์ ไพศาลเจริญวงศ ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1601 59123403016  นางสาวณฐัณิชา นาคนคร มนุษยศาสตร์ฯ 

1602 59123403021  นางสาวกลุวลี หลุ่มบางลา้ มนุษยศาสตร์ฯ 

1603 59123403029  นางสาวมธุรดา ซ่วนโจว มนุษยศาสตร์ฯ 

1604 59123403046  นางสาวกฤติกา ศรีทบั มนุษยศาสตร์ฯ 

1605 59123403050  นางสาวชฏัสุภา ธรรมศรี มนุษยศาสตร์ฯ 
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1606 59123403064  นางสาวอรจิรา เทียนประภา มนุษยศาสตร์ฯ 

1607 59123403077  นางสาว ศุภมาส อว้นตา มนุษยศาสตร์ฯ 

1608 59123403100  นางสาวปริฉตัร เยน็สุขสกลุ มนุษยศาสตร์ฯ 

1609 59123403102  นางสาวสุชานนัท ์เผา่ผาง มนุษยศาสตร์ฯ 

1610 59123403106  นางสาวชนญัญา ช่างหล่อ มนุษยศาสตร์ฯ 

1611 59123403110  นางสาวตวงรัตน ์จงเจริญวานิชย ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1612 59123403115  นางสาวอริสรา ขนัยศ มนุษยศาสตร์ฯ 

1613 59123404001  นางสาวจารุวรรณ บุณยะพิจิตร มนุษยศาสตร์ฯ 

1614 59123404006  นางสาวจนัทราวรรณ พรมแกว้ มนุษยศาสตร์ฯ 

1615 59123404013  นางสาวณฐัทิยา สารภาพ มนุษยศาสตร์ฯ 

1616 59123404016  นางสาวนฤมล ออ้สุวรรณ มนุษยศาสตร์ฯ 

1617 59123404024  นางสาวสมิตา ศรีสันต ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1618 59123404031  นางสาว แพรพรรณ บุญญาอนนัต ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1619 59123404034  นาย บุญฤทธ์ิ แซ่ล้ิม มนุษยศาสตร์ฯ 

1620 59123404038  นางสาว พสัว ีภาคามล มนุษยศาสตร์ฯ 

1621 59123404040  นางสาวณฏัฐินนัท ์ตั้งตระกลูลาภ มนุษยศาสตร์ฯ 

1622 59123404041  นางสาวเบญจรังสี ฤกษท์าย ี มนุษยศาสตร์ฯ 

1623 59123404045  นายพีรณฐั เจริญเพิ่มพร มนุษยศาสตร์ฯ 

1624 59123404050  นางสาวสุชานาถ ประดิษฐพงษ ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1625 59123404053  นางสาวเกศญา คลนัภูเขียว มนุษยศาสตร์ฯ 

1626 59123404056  นายรุ่งโรจน ์โพธ์ิสาจนัทร์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1627 59123404057  นางสาว กลุยา ดวงทิพยจ์นัทร์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1628 59123404058  นาย วทญัํู ขนุเจ๋ง มนุษยศาสตร์ฯ 

1629 59123404059  นางสาว วาสนา มุขอาษา มนุษยศาสตร์ฯ 

1630 59123404061  นางสาวดวงสนนัท ์วรพนัธ์การย ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1631 59123404064  นางสาว พชัรมนต ์เงาฉาย มนุษยศาสตร์ฯ 
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1632 59123404065  นายนนัทวฒัน ์เทง้วฒันะ มนุษยศาสตร์ฯ 

1633 59123404066  นางสาวศกลวรรณ แกว้วเิศษ มนุษยศาสตร์ฯ 

1634 59123404067  นางสาวปรีชญา อุ่นแกว้ มนุษยศาสตร์ฯ 

1635 59123405001  นางสาวจุฑามณี วรีะพลากร มนุษยศาสตร์ฯ 

1636 59123405002  นาย ธนวนิท ์แสงอ่อน มนุษยศาสตร์ฯ 

1637 59123405007  นางสาว จารุภา เอกพนัธ์ุ มนุษยศาสตร์ฯ 

1638 59123405013  นาย จิรพงศ ์อนุพนัธ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1639 59123405016  นางสาวณิชา ดอกไม ้ มนุษยศาสตร์ฯ 

1640 59123405019  นางสาวปัญจพร บุญโว มนุษยศาสตร์ฯ 

1641 59123405028  นาย ปุณยวร์ี สุขร่ืน มนุษยศาสตร์ฯ 

1642 59123405029  นางสาว ณฐัธิดา บุญกลาง มนุษยศาสตร์ฯ 

1643 59123405036  นางสาวเบญจวรรณ โสวาปี มนุษยศาสตร์ฯ 

1644 59123405045  นางสาว ลภสัรดา ธีรานุกลู มนุษยศาสตร์ฯ 

1645 59123405063  นางสาวพิมพิมล เทียมสยาม มนุษยศาสตร์ฯ 

1646 59123405064  นางสาวศิรดา พนัธ์เพง็ มนุษยศาสตร์ฯ 

1647 59123405066  นางสาวเสาวลกัษณ์ ศรีแกว้ มนุษยศาสตร์ฯ 

1648 59123405067  นางสาวนพวรรณ แซ่ฮว้ง มนุษยศาสตร์ฯ 

1649 59123405070  นางสาวภานุชนารถ นพรัตน ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1650 59123405071  นางสาวศุภรดา เจริญสุข มนุษยศาสตร์ฯ 

1651 59123405081  นาย ศิวฒัณ์ พวงศรีเคน มนุษยศาสตร์ฯ 

1652 59123405084  นางสาวพิรญาณ์ รัตนรุ่์งเรืองยศ มนุษยศาสตร์ฯ 

1653 59123405088  นางสาวพิจิตรา หงษจ์oัทร์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1654 59123405089  นายกิตติพนัธ์ พงษพ์นัธ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1655 59123405103  นางสาว ชุติกาญจน ์ศรีทตั มนุษยศาสตร์ฯ 

1656 59123405124  นางสาวเสาวลกัษณ์ มามีสุข มนุษยศาสตร์ฯ 

1657 59123405128  นางสาวพรชนิตว ์บณัฑุรัตน ์ มนุษยศาสตร์ฯ 
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1658 59123405129  นางสาว อุรว ีแก่นเจริญ มนุษยศาสตร์ฯ 

1659 59123405133  นางสาวจิตติมา ทองจาํรูญ มนุษยศาสตร์ฯ 

1660 59123405134  นางสาว สุทธิวารี ทองแดง มนุษยศาสตร์ฯ 

1661 59123405135  นางสาวมทัริญยา อ่อนช่ืนจิตร มนุษยศาสตร์ฯ 

1662 59123405136  นางสาวญาณิศา จนัทร์อุไร มนุษยศาสตร์ฯ 

1663 59123405143  นายฐาปนพงศ ์มหาสุวรรณ มนุษยศาสตร์ฯ 

1664 59123423005  นางสาวพรรณพิลาศ สุดใจดี มนุษยศาสตร์ฯ 

1665 59123423141  นาย สิทธิพล จินพาณิชย ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1666 59123423178  ชวลัรัตน ์เทียมอรัญ มนุษยศาสตร์ฯ 

1667 59123423187  นายเอิร์ท ผวิขาํ มนุษยศาสตร์ฯ 

1668 59123423204  นางสาวอจัฉรา โคตุพนัธ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1669 59123440140  นายณภทัร พรรณโนภาศ มนุษยศาสตร์ฯ 

1670 59123440155  นางสาว จิราภา ทองประเสริฐ มนุษยศาสตร์ฯ 

1671 59123440158  นาย กษมา อศัวไ์ชยตระกลู มนุษยศาสตร์ฯ 

1672 59123440168  นางสาววชิรญาณ์ รอดน่ิม มนุษยศาสตร์ฯ 

1673 59123450002  นางสาวชาคริยา พวงสมบติั มนุษยศาสตร์ฯ 

1674 59123450004  นางสาวสุชาวดี สมสีดา มนุษยศาสตร์ฯ 

1675 59123450007  นางสาววณิฐัชา คุม้ใคร่นุ่น มนุษยศาสตร์ฯ 

1676 59123450010  นางสาวฉตัรนารี ทองเรืองวงค ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1677 59123450018  นายกิตตินนัท ์ขวญัเมือง มนุษยศาสตร์ฯ 

1678 59123450030  นางสาวมนิตา ใจเงิน มนุษยศาสตร์ฯ 

1679 59123450042  นางสาวนุสรา ดวงมาลย ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1680 59123450049  นางสาวทิตยศ์รา การบรรจง มนุษยศาสตร์ฯ 

1681 59123450066  นางสาวธารารัตน ์ตะเคียนศก มนุษยศาสตร์ฯ 

1682 59123450079  นางสาวพิมพกานต ์รัตนา มนุษยศาสตร์ฯ 

1683 59123450081  นางสาวกาญจนา อุ่นใจ มนุษยศาสตร์ฯ 
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1684 59123450090  นางสาว ชญานิน สังขช่์วย มนุษยศาสตร์ฯ 

1685 59123450102  นางสาวจิราภา ประทาพนัธ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1686 59123450122  นางสาวมนทกานต ์ก่อเกิดบุญ มนุษยศาสตร์ฯ 

1687 59123450128  นางสาวกสุุมา นาทนัคิด มนุษยศาสตร์ฯ 

1688 59123450140  นางสาวมณีวรรณ เอมวงษ ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1689 59123451002  นางสาวฉตัรพร รัสมี มนุษยศาสตร์ฯ 

1690 59123451008  นางสาวแววตา สถานสุข มนุษยศาสตร์ฯ 

1691 59123451014  ฉนัทท์ตั กลา้หาญ มนุษยศาสตร์ฯ 

1692 59123451028  นายกฤษฎา อนุชิตเกียรติภูมิ มนุษยศาสตร์ฯ 

1693 59123451033  นางสาวสุธินี วงศสุ์วรรณ มนุษยศาสตร์ฯ 

1694 59123451038  นางสาว พชัรดา ทองไม ้ มนุษยศาสตร์ฯ 

1695 59123451045  นางสาวสุภาวดี ลอ้มวงษ ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1696 59123451048  นายอนนัต ์ล้ิมสุวรรณ มนุษยศาสตร์ฯ 

1697 59123451060  นายปกป้อง กิริยะ มนุษยศาสตร์ฯ 

1698 59123451089  นางสาว วาสนา อนนัต ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1699 59123451099  นายสุทธิพงษ ์แสนยนิดี มนุษยศาสตร์ฯ 

1700 59123451102  นาย สุทศัน ์ใจทน มนุษยศาสตร์ฯ 

1701 59123451104  นายอนุชา โกเฮง มนุษยศาสตร์ฯ 

1702 59123451105  นางสาวกฤติยา สีหมี มนุษยศาสตร์ฯ 

1703 59123451129  นางสาวชลมาศ ทองจีน มนุษยศาสตร์ฯ 

1704 59123451130  นางสาวศิริลกัษณ์ หาญชนะ มนุษยศาสตร์ฯ 

1705 59123451147  นางสาวณฐัวดี ศิริพิบูลย ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1706 59123451164  นางสาวกลัยกร ดอกจอก มนุษยศาสตร์ฯ 

1707 59123451165  นางสาว ปวณีา ขาววงค ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1708 59123451169  นางสาวนลาภรณ์ เฟ่ืองอกัษร มนุษยศาสตร์ฯ 

1709 59123451171  นางสาวกิติยา ชอ้นพิมาย มนุษยศาสตร์ฯ 
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1710 59123451172  นางสาว ณฐัมน สารศรี มนุษยศาสตร์ฯ 

1711 59123451182  นางสาว ชุติปภา พรประสิทธ์ิ มนุษยศาสตร์ฯ 

1712 59123451185  นางสาวรัตนากร อ่อนมี มนุษยศาสตร์ฯ 

1713 59123451191  นางสาวภทัรี สุขเกษม มนุษยศาสตร์ฯ 

1714 59123451192  นาย ศุภวชิญ ์บุศยรั์ศมี มนุษยศาสตร์ฯ 

1715 59123451197  นายสุทศัน ์นาคนุ่ม มนุษยศาสตร์ฯ 

1716 59123451202  นางสาวฉตัรกนก อศัวแกว้จินดา มนุษยศาสตร์ฯ 

1717 59123451218  นางสาวปวริศา ฟักสุวรรณ มนุษยศาสตร์ฯ 

1718 59123451266  นางสาว เกตุวดี บุญศรี มนุษยศาสตร์ฯ 

1719 59123451270  นางสาว พรนภา นนัทะนสั มนุษยศาสตร์ฯ 

1720 59123451274  นางสาว วรรณวลี ประสพเหมาะ มนุษยศาสตร์ฯ 

1721 59123451279  นางสาว พรนพา บาลนคร มนุษยศาสตร์ฯ 

1722 59123451288  ศิกวสั เลิศเพชรไพศาล มนุษยศาสตร์ฯ 

1723 59123451300  นายวชัรพงษ ์ยาสุกเเสง มนุษยศาสตร์ฯ 

1724 59123456002  นางสาวรญา คุณเศษ มนุษยศาสตร์ฯ 

1725 59123456006  สิรินดา มาเสาะ มนุษยศาสตร์ฯ 

1726 59123456007  นางสาว นุศรา แกว้ฤทธ์ิ มนุษยศาสตร์ฯ 

1727 59123456011  ณฐัพล จริยพิสิฐ มนุษยศาสตร์ฯ 

1728 59123456013  นางสาวธญัดา ไชยสาร มนุษยศาสตร์ฯ 

1729 59123456014  นายธนพล ช่ืนมณี มนุษยศาสตร์ฯ 

1730 59123456015  ณฐัพงศ ์พุ่มบุญมาก มนุษยศาสตร์ฯ 

1731 59123457006  ตรัยธรรม จงทวธีรรม มนุษยศาสตร์ฯ 

1732 59123457007  นางสาว รวพิร มนัตะพงษ ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1733 59123457011  นาย ปัณณวชิญ ์วรุณวชัรินทร์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1734 59123457054  นาย ธนวฒัน ์ภูษิตปัญญา มนุษยศาสตร์ฯ 

1735 59123457058  นางสาว วรรณพร เนตรแดง มนุษยศาสตร์ฯ 
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1736 59123458010  นางสาว พรรณนิภา ปานสาลี มนุษยศาสตร์ฯ 

1737 59123458012  นางสาวกนกวรรณ พรหมทองสุข มนุษยศาสตร์ฯ 

1738 59123458035  นางสาวมานิตา พุ่มพวง มนุษยศาสตร์ฯ 

1739 59123458065  กลยทุธ พรหมเศรษฐา มนุษยศาสตร์ฯ 

1740 59123458078  ศศิภา ถาปัน มนุษยศาสตร์ฯ 

1741 59123458079  วจิิตรา จาตุรงคก์ร มนุษยศาสตร์ฯ 

1742 59123458084  นางสาวสลิลทิพย ์สอนศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1743 59123458090  นางสาวจิตสุภา ทองสุวรรณ มนุษยศาสตร์ฯ 

1744 59123458091  นางสาวจารุวรรณ สุนทรวฒัน ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1745 59123458095  นางสาวนนัทิชา อินทรพิบูลย ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1746 59123458101  นางสาวเจนจิรา ชา้งจีน มนุษยศาสตร์ฯ 

1747 59123458124  นางสาว ณฐัณิชา ภกัดีราช มนุษยศาสตร์ฯ 

1748 59123458125  นางสาวกิตติมา สุนทรเพช็รพนัธ์ุ มนุษยศาสตร์ฯ 

1749 59123458126  นางสาว อรอุมา กอบธญักรณ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1750 59123458127  นางสาวเบญจ์์  บุญเจริญ มนุษยศาสตร์ฯ 

1751 59123458131  ธนกร เชียงหลิว มนุษยศาสตร์ฯ 

1752 59123458132  มินตรา แสงลี มนุษยศาสตร์ฯ 

1753 59123459003  นางสาวศิริกญัญา พงศพ์ิทยายทุธ มนุษยศาสตร์ฯ 

1754 59123459020  นางสาวสโรชา กรีทอง มนุษยศาสตร์ฯ 

1755 59123459076  นายพีรพล นิศามณีวงศ ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1756 59123459104  นายณฐัพงศ ์ช้ินจ้ิน มนุษยศาสตร์ฯ 

1757 59123459111  นาย ธนพล อยูเ่จริญกิจ มนุษยศาสตร์ฯ 

1758 59123459113  นายอาณกร หมัน่ทวี มนุษยศาสตร์ฯ 

1759 59123459147  นางสาว มนนัพทัธ์ ทองชมภู มนุษยศาสตร์ฯ 

1760 59123459151  นายศิรพชัร์ บูรณาหาร มนุษยศาสตร์ฯ 

1761 59123459152  นางสาวอรจิรา หมดัอดินนัท ์ มนุษยศาสตร์ฯ 
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1762 59123459153  นางสาว วรัญชลี ลาํปน มนุษยศาสตร์ฯ 

1763 59123459169  นางสาวปัญญาพร งามสิทธ์ิสกลุ มนุษยศาสตร์ฯ 

1764 59123460031  นางสาวเนติยา นวลแซว มนุษยศาสตร์ฯ 

1765 59123460039  นางสาว พรพิมล นามวเิศษ มนุษยศาสตร์ฯ 

1766 59123460044  นางสาวธญัสิริ คิดชอบ มนุษยศาสตร์ฯ 

1767 59123461009  นางสาวสุพิชญา เกตุรักษ ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1768 59123461010  นางสาวจุฑาทิพย ์ชูช่องามเกตุ มนุษยศาสตร์ฯ 

1769 59123461019  ตวษิา สิงขรวตัน ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1770 59123461038  นางสาว นิศษา เทียมนาค มนุษยศาสตร์ฯ 

1771 59123461043  นางสาวจิตตินี ไฝศิริ มนุษยศาสตร์ฯ 

1772 59123461046  นางสาวศศิธร เยน็สนิท มนุษยศาสตร์ฯ 

1773 59123461049  นางสาวขวญัชนก ตะบะขจร มนุษยศาสตร์ฯ 

1774 59123461054  นาย กิตติพงศ ์ดาราพนัธุ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1775 59123461055  นางสาวผอ่งนภา เผอืกนวม มนุษยศาสตร์ฯ 

1776 59123461074  นางสาวณฐัชยา หนูรักษา มนุษยศาสตร์ฯ 

1777 59123461076  นางสาวอรพิชญา ดีนิล มนุษยศาสตร์ฯ 

1778 59123462001  นางสาว กนกวรรณ กระจ่างโพธ์ิ มนุษยศาสตร์ฯ 

1779 59123462008  นาย วศิน ผสมดี มนุษยศาสตร์ฯ 

1780 59123462035  นางสาว นิมาภรณ์ ลีระบุตร มนุษยศาสตร์ฯ 

1781 59123462041  นางสาวศรีสุดา พระสุนิน มนุษยศาสตร์ฯ 

1782 59123464019  นายคุณานนท ์เพชรรัตน ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1783 59123464021  นายชานนท ์ทองสมบุญ มนุษยศาสตร์ฯ 

1784 59123464025  นายชยัวฒัน ์นามขนัธ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1785 59123464054  นาย ณฐัวฒิุ แกว้ดี มนุษยศาสตร์ฯ 

1786 59123464060  นางสาวจนัจิรา จนัทร์แจ่มหลา้ มนุษยศาสตร์ฯ 

1787 59123464086  นางสาวหฤทยั ตะเคียนราม มนุษยศาสตร์ฯ 
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1788 59123464090  นายวชัรากร ตน้กนัยา มนุษยศาสตร์ฯ 

1789 59123464097  นาย นนัทวฒิุ บุเกตุ มนุษยศาสตร์ฯ 

1790 59123464100  นาย ตราภูมิ ต่ายทรัพย ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1791 59123464103  นางสาว จริยา ชนะนาค มนุษยศาสตร์ฯ 

1792 59123465001  นางสาวเพญ็พรรณ โกอฐัวาพร มนุษยศาสตร์ฯ 

1793 59123465011  นางสาว กนกวรรณ เปรมช่ืน มนุษยศาสตร์ฯ 

1794 59123465013  นางสาวศิริวรรณ ไกรษรวงค ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1795 59123465025  นาย ธนากร เกิดปฐม มนุษยศาสตร์ฯ 

1796 59123465043  นายธนกร โกมลเสน มนุษยศาสตร์ฯ 

1797 59123465056  นายธนบดินทร์ สุทธิเกษมคูณ มนุษยศาสตร์ฯ 

1798 59123465062  นางสาวกรมณี จีนดี มนุษยศาสตร์ฯ 

1799 59123465066  ภาณุ สุทธิวารีวฒันา มนุษยศาสตร์ฯ 

1800 59123465069  นายสรศกัด์ิ บุญสถิตย ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1801 59123465070  นายเจริญศกัด์ิ ศรีสุข มนุษยศาสตร์ฯ 

1802 59123465072  นางสาวณฐักานต ์วเิศษหอม มนุษยศาสตร์ฯ 

1803 59123465073  นายเอกรัฐ พุ่มชะบา มนุษยศาสตร์ฯ 

1804 59123465076  นางสาววภิาวรรณ สุขจิตร์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1805 59123465083  นางสาวจารุวรรณ ขวญัมา มนุษยศาสตร์ฯ 

1806 59123465084  นายศุภวชิญ ์อนุสรณ์สัญญา มนุษยศาสตร์ฯ 

1807 59123465095  นาย จตุพร ชยัพิพฒัน ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1808 59123465104  นางสาวสุดารัตน ์กองรัตน ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1809 59123465105  นาย บวรศกัด์ิ จึงเจริญ มนุษยศาสตร์ฯ 

1810 59123465114  ศิริลกัษณ์ โพธ์ิสด มนุษยศาสตร์ฯ 

1811 59123465116  นายคุณภาพ ตระกลูตั้งจิตร มนุษยศาสตร์ฯ 

1812 59123466031  นายวทิวสั คงวฒิุ มนุษยศาสตร์ฯ 

1813 59123466036  นายสิริวฒัน ์สีสด มนุษยศาสตร์ฯ 
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1814 59123466051  นางสาวนนทิยา ตั้งเอ่ียมสกลุ มนุษยศาสตร์ฯ 

1815 59123466062  นางสาว ชลธิชา คาํตะ มนุษยศาสตร์ฯ 

1816 59123466067  นายฉายฉตัร ทองเกิด มนุษยศาสตร์ฯ 

1817 59123466071  นาย ศกัดิเศรษฐ เดชขนุทด มนุษยศาสตร์ฯ 

1818 59123466074  นางสาวธญัจุฑา ณ บางชา้ง มนุษยศาสตร์ฯ 

1819 59123466076  นางสาวชนิกานต ์เกตุมี มนุษยศาสตร์ฯ 

1820 57123423126  นางสาวปรดีา เขาทอง มนุษยศาสตร์ฯ 

1821 57123423130  นางสาวปรัศนยีาภรณ์ แกว้มศีร ี มนุษยศาสตร์ฯ 

1822 57123423131  นางสาวนันทก์มล พรหมทองนุ่น มนุษยศาสตร์ฯ 

1823 57123423132  นายสถาพร รายภริมย ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1824 57123423133  นางสาวองัคณา เนม้ขนุทด มนุษยศาสตร์ฯ 

1825 57123423169  นางสาววัชราภรณ์ กลา้ศกึ มนุษยศาสตร์ฯ 

1826 57123423170  นางสาวกมลชนก สงครั์กษ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1827 57123423171  นายพงศศ์ริ ิชอบธรรม มนุษยศาสตร์ฯ 

1828 57123423173  นางสาววภิาวรรณ รามจันทร ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1829 57123423175  นางสาวสกาวเดอืน ชายกลุ มนุษยศาสตร์ฯ 

1830 57123423179  นางสาวชวศิา อดลุเดชากลุ มนุษยศาสตร์ฯ 

1831 57123449029  นางสาวณัฐรกิา สรุะพงษ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1832 57123449032  นางสาวกฤษฬาวด ีแซล่ิม้ มนุษยศาสตร์ฯ 

1833 57123449035  นายวรวรรษ ชลมารค มนุษยศาสตร์ฯ 

1834 57123449037  นางสาวจรรยพร วงคก์ลาง มนุษยศาสตร์ฯ 

1835 57123449039  นางสาวนัชตอ เสลร่าช มนุษยศาสตร์ฯ 

1836 58123423194  นางสาวธาราทพิย ์บญุศริ ิ มนุษยศาสตร์ฯ 

1837 58123423195  นางสาวรัชฎาภรณ์ ศรจีันทร ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1838 58123423197  นางสาววารติา บญุศริ ิ มนุษยศาสตร์ฯ 

1839 58123423198  นางสาวสนินีาฎ รุง่เรอืง มนุษยศาสตร์ฯ 
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1840 58123423201  นางสาววารนีา กา้หรมีการ มนุษยศาสตร์ฯ 

1841 58123423202  นางสาวปวณีา ชมุสงฆ ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1842 58123444054  นายธรีวทิย ์ธวุรัฐครี ี มนุษยศาสตร์ฯ 

1843 58123444056  นายธนกร วงศบ์ญุม ี มนุษยศาสตร์ฯ 

1844 58123444057  นางสาวเกษร ดบัทกุข ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1845 58123444059  ฉัตรแกว้ ถกิจิ มนุษยศาสตร์ฯ 

1846 59123423216  นางสาวไวษร ีเกบตุร มนุษยศาสตร์ฯ 

1847 59123423218  นางสาวขนษิฐา ขนุพล มนุษยศาสตร์ฯ 

1848 59123423219  นางสาววรรณวษิา หนูเจรญิ มนุษยศาสตร์ฯ 

1849 59123460057  นายกติตภิคั กอ้งพัฒนางกรู มนุษยศาสตร์ฯ 

1850 59123460058  นางสาวชญัญานุช เจรญิสขุ มนุษยศาสตร์ฯ 

1851 59123460060  นางสาวธัญญลักษณ์ ขนับตุร มนุษยศาสตร์ฯ 

1852 59123460063  นางสาวอรปรยีณ์ภคั สนุทรโรจน์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1853 56123401028  นายวรพล ยิม้สาระ มนุษยศาสตร์ฯ 

1854 56123402119  นฤเบศร์ ยวนย ี มนุษยศาสตร์ฯ 

1855 56123403069  นาย ณฐัวชัร อิงคนางกลู มนุษยศาสตร์ฯ 

1856 56123404012  นางสาวสกลุรัตน ์จ๋ิวนารายณ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1857 56123404035  นางสาว ภณัฑิลา บาํเพญ็บุณย ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1858 56123405047  นางสาวธนัจิรา แรงเขตการ มนุษยศาสตร์ฯ 

1859 56123405070  นางสาว ศิริพร อศัวบณัฑิต มนุษยศาสตร์ฯ 

1860 56123406022  นางสาวปุณยวร์ี อาบสุวรรณ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1861 56123407005  นายถวลัยรั์ฐ จิตร์อรุณ มนุษยศาสตร์ฯ 

1862 56123407013  นางสาวสาวติรี จิตติชานนท ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1863 56123407019  วรันตี ยอดรัก มนุษยศาสตร์ฯ 

1864 56123407020  นางสาวมาริสา ใบใหญ่ มนุษยศาสตร์ฯ 

1865 56123407030  นางสาวอคัลีมี รัมมะบุตร มนุษยศาสตร์ฯ 
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1866 56123407038  นางสาวทศันาวลยั สุทธิประภา มนุษยศาสตร์ฯ 

1867 56123438026  สุกญัญา มาศวรรณา มนุษยศาสตร์ฯ 

1868 56123438080  นาย ธนา สวสัด์ิอกัษรช่ืน มนุษยศาสตร์ฯ 

1869 56123438090  พรปวณ์ี สกลุดวงดี มนุษยศาสตร์ฯ 

1870 56123438136  นลินี ประเสริฐกลุ มนุษยศาสตร์ฯ 

1871 56123438152  นางสาวรววีรรณ บุญชนะมนตรี มนุษยศาสตร์ฯ 

1872 56123438159  นางสาวนาลินี สมศรี มนุษยศาสตร์ฯ 

1873 56123438182  นางสาวนาขวญั เกษรสร้อย มนุษยศาสตร์ฯ 

1874 56123438191  นางสาวเสาวลกัษณ์ เพง็อารีย ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1875 56123440103  นางสาววรรณอฟันนั โต๊ะตีเต มนุษยศาสตร์ฯ 

1876 56123443037  นางสาวสุกานดา จิตหาฤกษ ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1877 56123443052  นางสาววชิราภรณ์ ม่ิงฉาย มนุษยศาสตร์ฯ 

1878 56123443058  นางสาวอภิญญา ปราณีตพลารักษ ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1879 56123443059  นางสาว บุศรัตน ์อศัวพจนมณี มนุษยศาสตร์ฯ 

1880 56123444005  นางสาวณิชชา เลิศชยัประภา มนุษยศาสตร์ฯ 

1881 56123444015  นายจิรัฏฐ ์สุขสมทิพย ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1882 56123444022  ณฐัพล บุญมัน่ มนุษยศาสตร์ฯ 

1883 56123445045  นางสาวศิวลกัษณ์ รักศรี มนุษยศาสตร์ฯ 

1884 56123445060  นางสาวคณนนัท ์ยีสุ่่น มนุษยศาสตร์ฯ 

1885 56123446003  นาย วษิณุ สาคร มนุษยศาสตร์ฯ 

1886 56123446028  นางสาวเสาวลกัษณ์ นอ้มสูงเนิน มนุษยศาสตร์ฯ 

1887 56123446029  นางสาวสุวนนัท ์คงประเสริฐ มนุษยศาสตร์ฯ 

1888 56123446086  นายอษัฎา เทพสุรินทร์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1889 56123446112  นาย กวนิท ์ผอ่งศิริ มนุษยศาสตร์ฯ 

1890 56123447002  นางสาวปุณยาพร บุญประดิษฐ ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1891 56123447048  นาย วรียทุธ ณ พทัลุง มนุษยศาสตร์ฯ 
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1892 56123448101  ภูวดล คงศรี มนุษยศาสตร์ฯ 

1893 56123448109  ธีรนยั เครือชาลี มนุษยศาสตร์ฯ 

1894 56123449009  พิกลุแกว้ เพชรทองหลาง มนุษยศาสตร์ฯ 

1895 56123449010  วชิยา กรพนัธ์ มนุษยศาสตร์ฯ 

1896 56123449014  สุกลัยา วมิานทอง มนุษยศาสตร์ฯ 

1897 56123449016  อริษา บุญมาตุ่น มนุษยศาสตร์ฯ 

1898 57427321004  นวพล มุตฟาดี โลจิสติกส์ 

1899 57427321005  ขนิษฐา ศรีรัตนพ์นัธ์ โลจิสติกส์ 

1900 57427321006  ศศิธร นาํนา โลจิสติกส์ 

1901 57427331001  นายประภศัร์ เข่ือนขนัธ์ โลจิสติกส์ 

1902 57427331002  นางสาวธิดารัตน ์นาเขียว โลจิสติกส์ 

1903 57427331003  นางสาวณฏัฐกญัญา อศัวสุรกานต ์ โลจิสติกส์ 

1904 57427331004  นางสาวภารดี ปาลกะวงศ ์ ณ  อยธุยา โลจิสติกส์ 

1905 57427331005  นางสาววไิลลกัษณ์ ใจสมคัร โลจิสติกส์ 

1906 57427331006  นายณภทัร วงษไ์ทย โลจิสติกส์ 

1907 57427331007  นางสาวจินตจุ์ฑา มีวาสนา โลจิสติกส์ 

1908 57427331008  นางสาวทกัษพร บุดดาพงษ ์ โลจิสติกส์ 

1909 57427331009  นางสาวปัทมา ลุผล โลจิสติกส์ 

1910 57427331010  นายวชิร จิตรเลิศ โลจิสติกส์ 

1911 57427331011  นายคมสัน เรือนจาํรูญ โลจิสติกส์ 

1912 57427331013  นายพงศป์ณต พิชิตชยัโยธินกลุ โลจิสติกส์ 

1913 57427331014  นายพิริยากร วริิยะบูรณ์ โลจิสติกส์ 

1914 57427331015  นายนพรัตน ์เกตุทอง โลจิสติกส์ 

1915 57427331016  นายวรวฒิุ เหมือนทิพย ์ โลจิสติกส์ 

1916 57427331017  นายกฤษดา สุขสภา โลจิสติกส์ 

1917 57427331018  นายพลเพชร จนัทโนดม โลจิสติกส์ 
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1918 57427331019  นางสาวศศิพิมพ ์พหล โลจิสติกส์ 

1919 57427331020  นางสาวสุปราณี พงษาศิลป์ โลจิสติกส์ 

1920 57427331021  นางสาวรัตติกาล จุไร โลจิสติกส์ 

1921 57427331022  นางสาวจินตจุ์ฑา เดชโพธิยานนท ์ โลจิสติกส์ 

1922 57427331023  นางสาวกญัญาภคั บรรณาการ โลจิสติกส์ 

1923 57427331024  นางสาวศรัญญา กิตติประมวลกลุ โลจิสติกส์ 

1924 57427331026  นางสาวอรสา ไข่จนัทร์ โลจิสติกส์ 

1925 57427331027  นางสาวบุปผา พิลาพนัธ ์ โลจิสติกส์ 

1926 58427321011  พลอยลดา บุญยนื โลจิสติกส์ 

1927 58427331003  นายชานนัท ์จนัทะ โลจิสติกส์ 

1928 58427331008  นายกรกต ช่วยแสง โลจิสติกส์ 

1929 58427331009  นางสาวสิริกร เช้ือแกว้ โลจิสติกส์ 

1930 58427331011  นางสาวจุฑามาศ บุญเรือง โลจิสติกส์ 

1931 58427331012  นางสาวณฐัณิชา สาขา โลจิสติกส์ 

1932 58427331013  นายชยพทัธ์ ดาํขาํ โลจิสติกส์ 

1933 58427331015  นางสาวกิตติยา พรรุ่งเรืองกลุ โลจิสติกส์ 

1934 58427331017  นางสาวพรปวณีา เอ่ียมเรือง โลจิสติกส์ 

1935 58427331018  นางสาวปาริชาติ โสภณวมิลรัตน์ โลจิสติกส์ 

1936 58427331021  นางสาวชนากานต ์พลบัขาว โลจิสติกส์ 

1937 58427331023  นายสุริยา อินพิทกัษ ์ โลจิสติกส์ 

1938 58427331027  นายวรพงษ ์ภูมิโคกรักษ ์ โลจิสติกส์ 

1939 58427331028  นางสาวพลัลภา พนัสมบติั โลจิสติกส์ 

1940 58427331029  นายปิยะณฐั ตนัธนะชยั โลจิสติกส์ 

1941 58427331031  นายวรวทิย ์พรหมสิทธ์ิ โลจิสติกส์ 

1942 58427331032  นางสาวศสิธร สมวงษ ์ โลจิสติกส์ 

1943 58427331038  นายอนุชิต ศรีนนท ์ โลจิสติกส์ 
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1944 59427321035  วริศรา พูนยา โลจิสติกส์ 

1945 59427340001  นายนฐัพงษ ์ สร้อยโสม โลจิสติกส์ 

1946 59427340002  นางสาวกาญจนา  พรหมอยู ่ โลจิสติกส์ 

1947 59427340003  นางสาวภทัรสุดา  คงทน โลจิสติกส์ 

1948 59427340008  นายธนพล  ศรีนวล โลจิสติกส์ 

1949 59427340009  นายศรัญณ์  ป่ินทอง โลจิสติกส์ 

1950 55523448097  พระอนุรักษ ์จุดสี วดัไตรมิตร 

1951 55523448098  พระวนัเฉลิม ลิมปนะพนา วดัไตรมิตร 

1952 55523448100  สามเณรทาํนุ ไชยศรีษะ วดัไตรมิตร 

1953 55523448103  พระฐิติ สิทธิศกัด์ิ วดัไตรมิตร 

1954 55523448104  สามเณรธีรยทุธ บุตรศรี วดัไตรมิตร 

1955 55523448105  สามเณรเขตโสภณ มกัสัน วดัไตรมิตร 

1956 55523448106  สามเณรเติมศกัด์ิ รากวงศ ์ วดัไตรมิตร 

1957 55523448107  พระสงขลา เสนคราม วดัไตรมิตร 

1958 55523448108  สามเณรเอนก ธุระพระ วดัไตรมิตร 

1959 55523448111  สามเณรหตัถพล พาวงค ์ วดัไตรมิตร 

1960 55523448112  สามเณรเอกชยั จนัทนคร วดัไตรมิตร 

1961 55523448113  พระมหาชยัชนะ บุญนาดี วดัไตรมิตร 

1962 55523448114  พระมหาสุริยนัต ์ศิริปัญญา วดัไตรมิตร 

1963 59122201005  พศิน บุญสุวรรณ์ วทิยศาสตร์ 

1964 59122201014  นายศวสักร ศิริเดช วทิยศาสตร์ 

1965 59122201016  นาย บุญอนนัต ์พูลสวสัด์ิ วทิยศาสตร์ 

1966 59122201021  ชนาธิป ซ่อนกล่ิน วทิยศาสตร์ 

1967 59122201027  ชญศกัด์ิ ตฤณมยัทิพย ์ วทิยศาสตร์ 

1968 59122201031  นายนิธิศ กิจขนัธ์ วทิยศาสตร์ 

1969 59122201040  นายธีรนนัท ์บุญทวี วทิยศาสตร์ 
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1970 59122201042  นายเดชนรินทร์ ผาจนัทร์ วทิยศาสตร์ 

1971 59122201044  นายวรัญชิต คงเสมา วทิยศาสตร์ 

1972 59122201050  นางสาว ชนนิกานต ์อนิเวศ วทิยศาสตร์ 

1973 59122201051  นายพงศธร ศรีธวชั วทิยศาสตร์ 

1974 59122201053  นาย ธนากร คาํทาํทา วทิยศาสตร์ 

1975 59122201067  นายเขตโสภณ ศรีชยั วทิยศาสตร์ 

1976 59122201071  นาย สงบ ศิริรักษ ์ วทิยศาสตร์ 

1977 59122201074  นายนนัทวฒัน ์ชูกร วทิยศาสตร์ 

1978 59122201076  นาย อนุพงศ ์นาเคน วทิยศาสตร์ 

1979 59122201078  นายจตุพล สุขเกษม วทิยศาสตร์ 

1980 59122201079  นายนรศกัด์ิ ภูดีบุตร วทิยศาสตร์ 

1981 59122201084  นางสาว วลัยว์สิา สายจนัดี วทิยศาสตร์ 

1982 59122201086  ปฐว ีตนัสาโรจน์ วทิยศาสตร์ 

1983 59122201090  นายศกัด์ิชยั บุญชด วทิยศาสตร์ 

1984 59122201097  นายอธิวฒัน ์บุญสงเคราะห์ วทิยศาสตร์ 

1985 59122201102  นาย ทศพล ผกูภู่ วทิยศาสตร์ 

1986 59122201104  นางสาวปาณิสา พรหมชีหมุน วทิยศาสตร์ 

1987 59122202001  นางสาวประภาสิริ นาคกระแสร์ วทิยศาสตร์ 

1988 59122202002  นางสาวกนกพร ยนิดี วทิยศาสตร์ 

1989 59122202007  นางสาวจุฑาธิณี รัตติโชติ วทิยศาสตร์ 

1990 59122202008  นางสาวตะวนั ตามสมยั วทิยศาสตร์ 

1991 59122202013  นายพงศธร บุนนาค วทิยศาสตร์ 

1992 59122202017  นายณฐันนท ์ป้องสกุลวงศ ์ วทิยศาสตร์ 

1993 59122202022  นายวรุณ สรรพกิจ วทิยศาสตร์ 

1994 59122202023  นายกิตติพงษ ์ภู่เด่นดวง วทิยศาสตร์ 

1995 59122202024  นางสาวกมลชนก กนัตะสุข วทิยศาสตร์ 
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1996 59122202028  นายณภทัร ล้ิมสุทธาวรพงศ ์ วทิยศาสตร์ 

1997 59122202039  ภทัรพล กลุวกิรานต ์ วทิยศาสตร์ 

1998 59122202042  พรวนสั สุขภคัพงศ ์ วทิยศาสตร์ 

1999 59122202043  นาย ทรงพล วงคพ์า วทิยศาสตร์ 

2000 59122202050  นายอภิสิทธ์ิ อาพดันอก วทิยศาสตร์ 

2001 59122202057  นางสาว ณฐัสุดา แป้นโสม วทิยศาสตร์ 

2002 59122202062  นาย วษิุวตั เบญจมชีวนิ วทิยศาสตร์ 

2003 59122202064  นายภทัรพงศ ์นาคะเวทิน วทิยศาสตร์ 

2004 59122202065  นาย เมษา นุตาลยั วทิยศาสตร์ 

2005 59122202070  นางสาว จารุวรรณ เปรมปราศภยั วทิยศาสตร์ 

2006 59122202088  พิชชากร เเตงโสภา วทิยศาสตร์ 

2007 59122202090  อฐัสิทธ์ิ รอดถนอม วทิยศาสตร์ 

2008 59122202099  นายธนากร ผะกาเกตุ วทิยศาสตร์ 

2009 59122202100  นางสาว บงกช เครือแกว้ วทิยศาสตร์ 

2010 59122202102  นางสาว อกัษร บวัไข วทิยศาสตร์ 

2011 59122202103  นาย จีราวฒิุ การนิธิ วทิยศาสตร์ 

2012 59122202109  นาย วรัตม ์แซ่ล้ี วทิยศาสตร์ 

2013 59122202111  นางสาว ธชัพรรณ น่ิมนวล วทิยศาสตร์ 

2014 59122202112  นางสาวธญัลกัษณ์ น่ิมนวล วทิยศาสตร์ 

2015 59122202113  นายชนะภูมิ พรหมจนัทร์ วทิยศาสตร์ 

2016 59122202115  นายธนพนธ์ ผองแกว้ วทิยศาสตร์ 

2017 59122202117  นายพงศกร ศรีเผา่เอ่ียม วทิยศาสตร์ 

2018 59122202123  นางสาวพิมพช์นก วฒันชยัยิง่ยง วทิยศาสตร์ 

2019 59122202124  นางสาวอรวรรณ ศรีอรัญ วทิยศาสตร์ 

2020 59122202125  นาย ดิศรณ์ อุดมเตชะเมตต ์ วทิยศาสตร์ 

2021 59122202126  นางสาวจิรภา ฟ้าคุม้ วทิยศาสตร์ 
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2022 59122202130  นายศิริเชษฐ ์ตนัติสิริพฒันา วทิยศาสตร์ 

2023 59122202131  นาย สุทธิชยั สุทธิแพทย ์ วทิยศาสตร์ 

2024 59122202132  นางสาวทรงพร เกตุสุ วทิยศาสตร์ 

2025 59122203001  นางสาวนิรชา เสือทบั วทิยศาสตร์ 

2026 59122203003  นางสาวปรียาพร สุขช่ืน วทิยศาสตร์ 

2027 59122203004  นางสาวชนิดา คณาพิทกัษพ์งศ ์ วทิยศาสตร์ 

2028 59122203005  นางสาวเพญ็นภา เนตรรักษา วทิยศาสตร์ 

2029 59122203013  นางสาวภชัระว ีกิตรักษา วทิยศาสตร์ 

2030 59122203017  นาย สิทธิชยั กนัจดุลย ์ วทิยศาสตร์ 

2031 59122203018  นางสาวชุติมณฑน ์ศรายทุธิกรณ์ วทิยศาสตร์ 

2032 59122203021  นางสาวชนิกานต ์นวมะตานนท ์ วทิยศาสตร์ 

2033 59122203030  นางสาวสุภสัสรา ไทยวฒันา วทิยศาสตร์ 

2034 59122203039  นายจกัรพนัธ์ เบญจมาตร วทิยศาสตร์ 

2035 59122203041  นาย กษมา วรรณระกากิจ วทิยศาสตร์ 

2036 59122203045  นางสาว สุนนัทา ทิพยส์งคราม วทิยศาสตร์ 

2037 59122203053  นายนิโรธ ออ้มนอก วทิยศาสตร์ 

2038 59122203054  นายศิริศกัด์ิ ภูสมตา วทิยศาสตร์ 

2039 59122203057  นาย อนัดา บรรเจิดเชิดชู วทิยศาสตร์ 

2040 59122203059  นาย สุทธิพนัธ์ อ่อนมัน่คง วทิยศาสตร์ 

2041 59122203062  นางสาว เกษร ตนเวชยนัต ์ วทิยศาสตร์ 

2042 59122203065  นางสาวณฎัฐณิชา บุญประสพ วทิยศาสตร์ 

2043 59122203066  นายธชัพงศ ์บวัโต วทิยศาสตร์ 

2044 59122203067  นางสาวอรปรียา เรืองเดช วทิยศาสตร์ 

2045 59122203074  นาย สยมภู รัตนมาลยั วทิยศาสตร์ 

2046 59122203078  ธญัวดี นํ้ารักษ ์ วทิยศาสตร์ 

2047 59122203079  นางสาวศุจิกา กนัหา วทิยศาสตร์ 
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2048 59122205011  นางสาวฐิตาภรณ์ เฟ่ืองฟู วทิยศาสตร์ 

2049 59122205023  นางสาว แอนนา ทบัเปล่ียน วทิยศาสตร์ 

2050 59122205025  นาย ธนณฏัฐ ์ธนะจิโรจนก์ลุ วทิยศาสตร์ 

2051 59122205026  นางสาวศศิธร เจริญเนตร วทิยศาสตร์ 

2052 59122208003  นายนนัทวฒัน ์ขยนักสิกรรม วทิยศาสตร์ 

2053 59122208008  นายธิติสรรค โนสัก วทิยศาสตร์ 

2054 59122208013  นายรัตนะ รุ่งสุข วทิยศาสตร์ 

2055 59122208016  นาย กณัน ์โมกขะสมิต วทิยศาสตร์ 

2056 59122208017  นางสาวจิตตรา มาแสวง วทิยศาสตร์ 

2057 59122208019  นางสาวสิริสุดา ชญัถาวร วทิยศาสตร์ 

2058 59122208022  นางสาวธนัยพร พึ่งโภคา วทิยศาสตร์ 

2059 59122208024  นางสาวองัคณา ปรีดี วทิยศาสตร์ 

2060 59122208026  นางสาววภิาวดี ธรรมสิงห์ วทิยศาสตร์ 

2061 59122208027  นายมนตรี อินทะวี วทิยศาสตร์ 

2062 59122208029  นางสาวศิริพร สงคป์ระชา วทิยศาสตร์ 

2063 59122208030  ภทัรนนัท ์วจิิตรศกัด์ิ วทิยศาสตร์ 

2064 59122208031  นางสาวเกศินี ปาทา วทิยศาสตร์ 

2065 59122209008  นายธนากร ศรีสุขใส วทิยศาสตร์ 

2066 59122209039  นายธิวา เทียงปา วทิยศาสตร์ 

2067 59122209043  นายติศรณ์ ปุจฉาการ วทิยศาสตร์ 

2068 59122210077  นางสาวศิริวรรณ โถตนัคาํ วทิยศาสตร์ 

2069 59122213007  นางสาวฐิตาภรณ์ กาฬภกัดี วทิยศาสตร์ 

2070 59122213010  นางสาววรกานต ์อาจหาญ วทิยศาสตร์ 

2071 59122213011  นางสาวกมลพิศุทธ์ิ หมัน่มาก วทิยศาสตร์ 

2072 59122213015  นางสาวอจัฉรา ดรประทุม วทิยศาสตร์ 

2073 59122213019  นางสาวอภิญญา ยงทรัพย ์ วทิยศาสตร์ 
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2074 59122214004  นาย อรรณพ ยศยิง่ยง วทิยศาสตร์ 

2075 59122215001  นางสาวอภิสรา แพงทรัพย ์ วทิยศาสตร์ 

2076 59122215003  นายศุภกร ผลเจริญ วทิยศาสตร์ 

2077 59122215008  นาย ภานุวฒัน ์ธรรมพิบูลยผ์ล วทิยศาสตร์ 

2078 59122215015  นางสาวสิตานนั หม่ืนจาํปา วทิยศาสตร์ 

2079 59122215020  นาย นครินทร์ วงษม์นตรี วทิยศาสตร์ 

2080 59122215021  นางสาวณฐัลดา สะละคาํ วทิยศาสตร์ 

2081 59122215024  นางสาว มชัฌิมา กมลเลิศ วทิยศาสตร์ 

2082 59122224017  นางสาวกสุุมา พวงมาลยั วทิยศาสตร์ 

2083 59122224027  นางสาวรัตนาภรณ์ โตปาน วทิยศาสตร์ 

2084 59122224039  นางสาวเปมิกา สุวรรณโณ วทิยศาสตร์ 

2085 59122228020  กรวชิญ ์แช่มช่ืน วทิยศาสตร์ 

2086 59122228037  นาย ธีรวฒิุ จิรพนัธ์ุพชร วทิยศาสตร์ 

2087 59122228093  นายอุกฤต เช่ียวชาญ วทิยศาสตร์ 

2088 59122228101  นาย เมธา บุญศรีพิรัตน์ วทิยศาสตร์ 

2089 59122228127  นายธญัพิสิษฐ ์สงให ้ วทิยศาสตร์ 

2090 59122229001  นางสาวพชัริตา บุญสม วทิยศาสตร์ 

2091 59122229003  นางสาวนนัทินาถ แกว้มณี วทิยศาสตร์ 

2092 59122229011  นางสาวภทัราภรณ์ มากคง วทิยศาสตร์ 

2093 59122229024  นางสาว อนุชนา ไตรเรืองไพศาล วทิยศาสตร์ 

2094 59122229025  นางสาว สุนิตา อนุรักษ ์ วทิยศาสตร์ 

2095 59122229027  นางสาวเบญจพร นาคจีน วทิยศาสตร์ 

2096 59122232025  นางสาวชุลิตา แกว้เหลก็ไหล วทิยศาสตร์ 

2097 59122235021  นางสาวคณิสร มูลวงั วทิยศาสตร์ 

2098 55522201006  สารสิทธ์ิ ศกัดาคาร วทิยาศาสตร์ 

2099 55522201009  นายนทัธพงษ ์พรมเพรา วทิยาศาสตร์ 
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2100 55522202073  จตุพงศ ์โหสุ้วรรณ วทิยาศาสตร์ 

2101 56122201073  ศิริศกัด์ิ กาแกว้ วทิยาศาสตร์ 

2102 56122201079  นายกลา้ณงค ์นิลปะกะ วทิยาศาสตร์ 

2103 56122201089  นาย จรงคก์ต นอ้ยใย วทิยาศาสตร์ 

2104 56122202040  นายชชัพงศ ์สามารถ วทิยาศาสตร์ 

2105 56122208028  นางสาวจิราวรรณ ปิดตานงั วทิยาศาสตร์ 

2106 56122209005  นาง ธนัยช์นก เพชรประดิษฐ ์ วทิยาศาสตร์ 

2107 56122220004  นายคงกฤตย ์ปีตานุรักษ ์ วทิยาศาสตร์ 

2108 56122220005  นางสาว พจมาน กอ้นสีลา วทิยาศาสตร์ 

2109 56122220023  นางสาวนาตยา สุริยมาตร วทิยาศาสตร์ 

2110 56122220028  นางสาว ลดาวลัย ์เผา่เวยีงคาํ วทิยาศาสตร์ 

2111 56122220031  นางสาวพชัรพร ทองแกว้ วทิยาศาสตร์ 

2112 56122224023  นายวสันต ์ดลหลา้ วทิยาศาสตร์ 

2113 56122228024  นายสิทธินนัท ์กนัเสง่ียม วทิยาศาสตร์ 

2114 56122228081  นายพชร พฒันศมัพร วทิยาศาสตร์ 

2115 56822202004  นาย ปราโมทย ์ติงสะ วทิยาศาสตร์ 

2116 56822202016  นาย ธนกฤต เสริมชยัรัตน ์ วทิยาศาสตร์ 

2117 56822204001  นางสาวเจนจิรา ผลพนกั วทิยาศาสตร์ 

2118 56822204005  นายนพกร ดาเลิศ วทิยาศาสตร์ 

2119 56822204016  นายวรการ นอ้ยดี วทิยาศาสตร์ 

2120 57122201098  นาย สุรเชษฐ ์กวกีรณ์ วทิยาศาสตร์ 

2121 57122201101  อดิศร ศกัดารัคตน์ วทิยาศาสตร์ 

2122 57122201103  นางสาว นนัทิชา จนัทรตงั วทิยาศาสตร์ 

2123 57122201104  นายวรีวทิย ์บวรชยักิตติกูล วทิยาศาสตร์ 

2124 57122201108  นายธนาธร อยูป่าน วทิยาศาสตร์ 

2125 57122202023  นายอติเทพ ทองเทือก วทิยาศาสตร์ 
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2126 57122202142  นางสาวพิชามญชุ ์เลิศดาํรงคเ์ดช วทิยาศาสตร์ 

2127 57122203028  นางสาว สุพิชชา ปุสสเดจ็ วทิยาศาสตร์ 

2128 57122204013  ศรสวรรค ์ศรีสุข วทิยาศาสตร์ 

2129 57122204034  นางสาวณฐักรณภทัร ศกัด์ิเสริม วทิยาศาสตร์ 

2130 57122204050  นายอาวธุ พุ่มสวสัด์ิ วทิยาศาสตร์ 

2131 57122204051  นางสาวทิพวรรณ ภิรมยจ์นัทร์ วทิยาศาสตร์ 

2132 57122208001  นางสาวกนกรัชต ์ไลสุ้วรรณ วทิยาศาสตร์ 

2133 57122208007  นายเกียรติศกัด์ิ อ่อนสาํโรง วทิยาศาสตร์ 

2134 57122208025  นายพลวฒัน ์พรมเดช วทิยาศาสตร์ 

2135 57122209005  นางสาวธนพร ไตรสังข ์ วทิยาศาสตร์ 

2136 57122219023  นายธาราวทิย ์อนนัตเจริญ วทิยาศาสตร์ 

2137 57122220011  นางสาวจิรัชญา ต่อสุวรรณ วทิยาศาสตร์ 

2138 57122225034  นางสาว เบญจมาศ ศรีบุรินทร์ วทิยาศาสตร์ 

2139 57122226019  นางสาวณฐัชยา โพธ์ิทองแกว้ วทิยาศาสตร์ 

2140 57122228017  นายสุชาติ มงัโส วทิยาศาสตร์ 

2141 57122228027  นางสาวพจนีพร บุญส่ง วทิยาศาสตร์ 

2142 57122228058  นางสาวอรศุภรา พิพิธพทิกัษ ์ วทิยาศาสตร์ 

2143 57122228064  นายกิตติภฎั เปล่ียนทอง วทิยาศาสตร์ 

2144 57122228065  นาย ธนพล ฟุ้งเกียรติ วทิยาศาสตร์ 

2145 57122228074  นางสาวเบญจพร อินทรประดิษฐ ์ วทิยาศาสตร์ 

2146 57122228076  นาย วริศ สง่าอารียก์ูล วทิยาศาสตร์ 

2147 57122228078  นายวโิรจน ์คณะมะ วทิยาศาสตร์ 

2148 57122228087  นาย กรกฎ สุขสวสัด์ิ วทิยาศาสตร์ 

2149 57122502058  นางสาว ฐาณนิตา สร้างพล วทิยาศาสตร์ 

2150 57122504003  นายรนกร นิทศันานนัท ์ วทิยาศาสตร์ 

2151 57122508046  นายพฐัพาณิช สุขธูป วทิยาศาสตร์ 
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2152 57122901020  นางสาว จุฬาลิน โคตะบุตร วทิยาศาสตร์ 

2153 57122901025  นางสาวธมลวรรณ กล่ินฉุย วทิยาศาสตร์ 

2154 58122201008  นายอมรเทพ สาลีผล วทิยาศาสตร์ 

2155 58122201086  นายกฤษตฤณ เทียนชา้ง วทิยาศาสตร์ 

2156 58122201088  นาย จกัรี วเิศษศกัด์ิ วทิยาศาสตร์ 

2157 58122201118  คณาธิป เถ่ือนเนาว ์ วทิยาศาสตร์ 

2158 58122201123  นาย ปฏิภาณ หอมจาํปา วทิยาศาสตร์ 

2159 58122202118  นางสาววภิาษณีย ์ศรีโรจน ์ วทิยาศาสตร์ 

2160 58122202128  นาวสาว อริสา คงนุ่น วทิยาศาสตร์ 

2161 58122202137  นาย ปรมินทร์ ปาลกวงษ ์ณ อยธุยา วทิยาศาสตร์ 

2162 58122208002  นางสาว ปุ้มณฐัฑิกา เมฆขลา วทิยาศาสตร์ 

2163 58122208006  นางสาวกิตติยาภรณ์ เสริมสุข วทิยาศาสตร์ 

2164 58122208007  นายอรรถพล ดวงสวรรค ์ วทิยาศาสตร์ 

2165 58122208013  นางสาวตรีสุคนธ์ รักษาสัตย ์ วทิยาศาสตร์ 

2166 58122208015  นางสาวบงัอร พูลสมบติั วทิยาศาสตร์ 

2167 58122208022  นางสาวนนทิยา คาคาํมาตร์ วทิยาศาสตร์ 

2168 58122208029  นางสาวณฐัชฎา แสงบาํรุง วทิยาศาสตร์ 

2169 58122209076  นางสาวเพญ็พกัตร์ มีอิสระ วทิยาศาสตร์ 

2170 58122228024  นาย วรวฒิุ ปะโมนะตา วทิยาศาสตร์ 

2171 58122228139  นายพงศธร ใจสุภาพ วทิยาศาสตร์ 

2172 59122210001  นางสาวจารวุรรณ พลยิม้ วทิยาศาสตร์ 

2173 59122210005  นางสาวณัฐพร ไชยหงษ์ วทิยาศาสตร์ 

2174 59122210010  นางสาวฮานา สเีดะ วทิยาศาสตร์ 

2175 59122210011  นางสาว นวรัตน ์วัชโรทัย วทิยาศาสตร์ 

2176 59122210021  นางสาวลฎาภา ลิม้ธนกจิ วทิยาศาสตร์ 

2177 59122210022  นางสาววนดิา สขุจุย้ วทิยาศาสตร์ 
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2178 59122210031  นางสาวรพพีร บมขนุทด วทิยาศาสตร์ 

2179 59122210032  นางสาวอบุลศริ ินรีะเดน่ วทิยาศาสตร์ 

2180 59122210033  นางสาวศริลิักษณ์ พมิพย์งั วทิยาศาสตร์ 

2181 59122210034  นางสาวชลธดิา แพงสา วทิยาศาสตร์ 

2182 59122210038  นางสาวชนากานต ์รุง่วราภรณ์ วทิยาศาสตร์ 

2183 59122210051  นางสาวพรภญิญา โฮมแพน วทิยาศาสตร์ 

2184 59122210053  นางสาวจฬุาลักษณ์ บวัจมู วทิยาศาสตร์ 

2185 59122210055  นางสาวกลัยรัตน ์จติรสงูเนนิ วทิยาศาสตร์ 

2186 59122210057  นางสาวศริพิร จันทรเ์พ็ญ วทิยาศาสตร์ 

2187 59122210058  นางสาวญาณศิา บญุเกือ้ วทิยาศาสตร์ 

2188 59122210059  นางสาวชไมพร เดชสภุา วทิยาศาสตร์ 

2189 59122210062  นางสาวธดิารัตน ์การณ์ด ี วทิยาศาสตร์ 

2190 59122210064  นางสาวพรชนก โชต ิณ ภาลัย วทิยาศาสตร์ 

2191 59122210073  นางสาวพดัชา พรมตุ ๊ วทิยาศาสตร์ 

2192 59122210080  นางสาวชวีรัตน ์ศรสีวรรค ์ วทิยาศาสตร์ 

2193 59122210085  นางสาวปรางคว์ลัย คะเชนกลู วทิยาศาสตร์ 

2194 59122210090  นางสาวจริาภรณ์ สดุจติร วทิยาศาสตร์ 

2195 59122210091  นางสาวอรญา แกว้พลู วทิยาศาสตร์ 

2196 59122210095  นางสาวเบญ็จภรณ์ เนาววนิจินันท ์ วทิยาศาสตร์ 

2197 56122201001  นาย วฒิุชยั บุญสิทธ์ิ วทิยาศาสตร์ 

2198 55126611010  นางสาวพรพิชชา ทิพยเ์ดช ศิลปกรรม 

2199 55126611069  อานนท ์ทะอินเลย ศิลปกรรม 

2200 56126601009  นางสาวชิดชนก ดอนพิมพ ์ ศิลปกรรม 

2201 56126601073  นางสาววสุนนัท ์กลุสิงห์ ศิลปกรรม 

2202 56126601075  นายสุรศกัด์ิ อุทิตสาร ศิลปกรรม 

2203 56126601083  นางสาวศิริลกัษณ์ ยอดเป็ง ศิลปกรรม 
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2204 56126606027  นางสาวจีรนนัท ์จิตตจ์าํนงค ์ ศิลปกรรม 

2205 56126606067  นาย อาํนาจ เมลกลุ ศิลปกรรม 

2206 56126607036  นางสาว ธนัยาพร ผลิโกมล ศิลปกรรม 

2207 56126611026  นาย ชวลัวทิย ์สาริกานนท ์ ศิลปกรรม 

2208 56126614039  นางสาว อาภากร ดาํรงสันติสุข ศิลปกรรม 

2209 56126614040  นางสาว ปิยธิดา สุวรรณษานนท ์ ศิลปกรรม 

2210 56126614046  นาย สุเมธ นพรัตน ์ ศิลปกรรม 

2211 56126614047  นายภคัวลญัชญ ์ผวิพนัธมิตร ศิลปกรรม 

2212 56126614059  นางสาวปานวาด วสุิทธ์ิเสรีวงศ ์ ศิลปกรรม 

2213 57126608001  นายศุภชยั พงศพ์นัธ์ุมีสุข ศิลปกรรม 

2214 57126608023  นายสุโข สาํโรง ศิลปกรรม 

2215 57126614008  นายณฐัพล สินสถิตธรรม ศิลปกรรม 

2216 57126614020  นาย ภาณุพงศ ์เผา่มงคล ศิลปกรรม 

2217 57126614038  นาย ณฐัปรีชา กรงทอง ศิลปกรรม 

2218 58126601005  นางสาวพรวดี โพธิกลุ ศิลปกรรม 

2219 58126606050  นางสาววชิราภรณ์ ชูนิล ศิลปกรรม 

2220 58126607007  นางสาวโชติกานต ์สัตยซ่ื์อ ศิลปกรรม 

2221 58126607014  นางสาว สมหญิง วมิลประภาพร ศิลปกรรม 

2222 58126607033  นางสาว นดัลดา ปล้ืมเปรม ศิลปกรรม 

2223 58126607055  วราย ุบุญเฉลิมศกัด์ิ ศิลปกรรม 

2224 58126608020  นางสาวอรณิดา สุธีรภทัรานนท ์ ศิลปกรรม 

2225 58126608048  นางสาวชไมพร สุวรรณวาทิน ศิลปกรรม 

2226 58126613016  นางสาว เพชรพิรุณ เจริญรุ่ง ศิลปกรรม 

2227 58126613058  นางสาวกชกร เทพสนัน่ ศิลปกรรม 

2228 58126614015  นายเชาวว์ฒัน ์ตน้เจริญกุล ศิลปกรรม 

2229 58126614067  นายนลธวชั มงคลวรวาณิช ศิลปกรรม 
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2230 59126606048  นางสาวสุทธิดา ดวงประทุม ศิลปกรรม 

2231 59126606053  นายกอ้งกิดากร เกษมปัญญารักษ ์ ศิลปกรรม 

2232 59126608017  นายธนชั จงปิยวรางค ์ ศิลปกรรม 

2233 59126611013  นาย ภชัรพงษ ์กาํไรเลิศ ศิลปกรรม 

2234 59126611046  นายวงศกร ไขแสง ศิลปกรรม 

2235 59126613014  นางสาวปิญชาน ์ท่าพริก ศิลปกรรม 

2236 59126613018  นายปรัชญา นิตุทอน ศิลปกรรม 

2237 59126613032  นางสาว เพชรรัศม์ิ พิทกัษก์ลุ ศิลปกรรม 

2238 59126613044  นางสาวจนัทราทิพย ์พงษเ์ฉลียว ศิลปกรรม 

2239 59126613050  นางสาวชาลินี อินทรสมบติั ศิลปกรรม 

2240 59126614056  นาย นพรัตน ์ดีวาจา ศิลปกรรม 

2241 56122210014  นางสาวองัสดา หมัน่จิตร วทิยาลยัสหเวชฯ 

2242 56122210028  ธนบตัร ช่างปัด วทิยาลยัสหเวชฯ 

2243 56122214013  นายวฒิุพงษ ์วรพรชยัยนต ์ วทิยาลยัสหเวชฯ 

2244 56122214030  นายกิตติคุณ บุนนาคเจริญ วทิยาลยัสหเวชฯ 

2245 56122219022  นางสาว เปรมกมล พิมลนอก วทิยาลยัสหเวชฯ 

2246 56122219036  นางสาว กรรณิการ์ สัมฤทธ์ิรินทร์ วทิยาลยัสหเวชฯ 

2247 56122232063  นาย พรชยั ฉุยแาย วทิยาลยัสหเวชฯ 

2248 59122232001  นางสาวเจนจริา อนิทปัต วทิยาลยัสหเวชฯ 

2249 59122232013  นายจักรนิ ออ่นสงิห ์ วทิยาลยัสหเวชฯ 

2250 59122232022  นางสาวปาลติา วชิยานนท ์ วทิยาลยัสหเวชฯ 

2251 59122232046  นางสาวศริพิร วฒุาพทิักษ์ วทิยาลยัสหเวชฯ 

2252 59122232055  นางสาวนัทตยิา หว้ยมะโกก วทิยาลยัสหเวชฯ 

2253 59122232072  นางสาวอรณุณี ทั่งทอง วทิยาลยัสหเวชฯ 

2254 59122232073  นางสาวจรงุพร สรรพพันธ ์ วทิยาลยัสหเวชฯ 

2255 59122232077  นางสาวสพุรรษา พันธุพ์ฤกษ์ วทิยาลยัสหเวชฯ 
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2256 59122232085  นางสาวศริลิักษณ์ เฉลยรัตน ์ วทิยาลยัสหเวชฯ 

2257 59122232093  นางสาวปรยีานุช บวัเกดิ วทิยาลยัสหเวชฯ 

2258 59122236001  นางสาวฐตินัินท ์จกัรเ์พชร ์ วทิยาลยัสหเวชฯ 

2259 59122236002  นางสาวกรวรรณ อะทะหลวง วทิยาลยัสหเวชฯ 

2260 59122236004  นางสาวสวุมิล ต๊ะยามนั วทิยาลยัสหเวชฯ 

2261 59122236005  นางสาวอลษิา วนิทะไชย วทิยาลยัสหเวชฯ 

2262 59122236006  นางสาวสธุดิา ชา่งค า วทิยาลยัสหเวชฯ 

2263 59122236007  นางสาววรวรรณ อูส่มัฤทธิ ์ วทิยาลยัสหเวชฯ 

2264 59122236010  นางสาวพนติษา วรรณทอง วทิยาลยัสหเวชฯ 

2265 59122236011  นางสาวอภชิญา ไมจ้นี วทิยาลยัสหเวชฯ 

2266 59122236013  นางสาวสดุารัตน ์ชาลวีงค ์ วทิยาลยัสหเวชฯ 

2267 59122236014  นายธรีภทัร ์เสอืเอก วทิยาลยัสหเวชฯ 

2268 59122236015  นางสาวบญุศริ ิแกว้ทองพันธ ์ วทิยาลยัสหเวชฯ 

2269 59122236016  นางสาวสภุาภรณ์ อาสนะ วทิยาลยัสหเวชฯ 

2270 59122236017  นางสาวกาญจนา สนธพิร วทิยาลยัสหเวชฯ 

2271 59122236018  นางสาวณัฐมล แสงเผือ่น วทิยาลยัสหเวชฯ 

2272 59122236020  นางสาวพชัราภรณ์ กดุเป่ง วทิยาลยัสหเวชฯ 

 

 

 

 

 

 


