
ล ำดับที่ เลขที่

1 002 นางสาว กนกรัตน์ ศิริกานต์วัฒนา

2 003 นางสาว กิตติยา ปานศรีพงษ์

3 005 นาย โกศล ภัทรโกศล

4 006 นาย ขันชัย เชื้อเมืองพาน

5 007 นางสาว จันทกาน พ่วงจีน

6 010 นางสาว จีรนันท์ บุญจริง

7 012 นางสาว ชนมน สุนทรวราภาส

8 013 นางสาว ชมภูนุช ชูสิทธ์ิ

9 014 นาย ชวพล พรพงศ์พันธ์ุ

10 015 นาย ชัชวาล พึ่งภักดี

11 016 นาย ไชยเทพ วราธิติกุล

12 017 นางสาว ฐิตา ฤทธ์ิฤดีกุล

13 018 นาย ฑัศฌ์ไนยภ์ ต้ังเจตน์จรุง

14 022 นาย ณัฐพล หัตถกุลโกวิท

15 023 นาย ณิพิฐ กรุดลอยมา

16 024 นาย ดนตร์ แก้วปรางค์

17 026 นาย ทวีทรัพย์ ประกอบผล

18 027 นาย ทศพร สุวรรณาพิสิทธ์ิ

19 028 นางสาว ธนาพร ฉิมดิษฐ์

20 029 นาย นคร สว่างศรี

21 030 นาย นวพล ศิรินาฏเจริญ

22 031 นางสาว นวรัตน์ เอี่ยมผาสุข

23 032 นางสาว นันท์นภัส สุธาไทยารักษ์

24 033 นาย น้้าพุ ทิพย์สถานสมบัติ

25 034 นางสาว นิดา ภู่ตระกูลพัฒนา

26 035 นางสาว นิติภรณ์ มณีวรรณ

27 036 นางสาว นิศานาถ แซ่โง้ว

28 037 นาย บุรินทร์ พัฒนศรีวงศ์
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ช่ือ - สกุล



ล ำดับที่ เลขที่

29 039 นางสาว ปาริชาติ เจริญจงสุข

30 040 นาย ปิยะพล กาญจนอ้าพล

31 041 นาย ปุณชวิศ งอกประเสริฐกุล

32 042 นาย พงศกร สุชาติพงศ์

33 043 นาย พงศกร จรานุพงศ์

34 045 นาย พรเทพ ฤกษ์ศิริสุข

35 047 นางสาว พาภัทร ยงพานิช

36 049 นาย พุทธิพงศ์ บุญนิธิชัยพร

37 050 นางสาว ไพลิน แซ่เล็ก

38 052 นางสาว ยศสุภา ศรนิล

39 053 นาย รุ่งฤทธ์ิ ชาวบางงาม

40 054 นางสาว วงเดือน ณ ระนอง

41 055 นาย วชิร ดิลกสัมพันธ์

42 057 นางสาว วาริธร จันทร์บุญล้อม

43 058 นาย วิชัย กิดาการมงคล

44 059 นางสาว วิรชา รัตนไพโรจน์กุล

45 060 นาย วีรพัฒน์ ลีรุจิกุล

46 061 นาย สมฤทธ์ิ ทรัพย์ถนอม

47 063 นางสาว สิรินทร์ เสริมฤทธิรงค์

48 064 นางสาว สุพรรญา เฟื่องฟู

49 066 นาย อชิร ชาติศิริ

50 068 นางสาว อวิกา อักษรวรนารถ

51 069 นางสาว อาภาวลี ธรรมธวัช

52 070 นางสาว อารียา บูรณโสภณ

53 071 นาย อิสระ ศรีสุนทรพาณิชย์

54 072 นาย เอกพล สินไชย

55 073 นาย เอกสิทธ์ิ เสนียาภา
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