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66110001 นางสาว สุวิมล สร้อยทอง
66110002 นางสาว จุฑามาศ ไกรสิทธ์ิ
66110003 นาย อําพล กอบวัฒนกุล
66110004 นาย สิรวิชญ์ วิริยะปัญญากร
66110005 นาย วัชราวุธ เสียงช่ืน
66110006 นางสาว กัญญาณี เอ้ืออารี
66110007 นางสาว วรรณิภา มาฤทธ์ิ
66110008 นางสาว พรรณทิภา แซ่ลิ้ม
66110009 นางสาว สุภาวดี ทองน้ําจืด
66110010 นาย วิทวัส คิดเหมาะ
66110011 นาง เพ็ญนภา ฤกษ์ดี
66110012 นางสาว อรทัย สุขวิทยา
66110013 นาย กีรติ หล่อเพชร
66110014 นางสาว ณัฏฐินันท์ เสนาณรงค์
66110015 นาย สุพศิน คงแก้ว
66110016 นางสาว สุพัตรา ทองภูเบศร์
66110017 นางสาว สุนันทา ชีวาสันต์
66110018 นางสาว กมลชนก สว่างศิลป์
66110019 นาย พรหมพิริยะ ไม้ทิพย์
66110020 นางสาว วริษา สวัสดี
66110021 นางสาว มณฑิรา ร่างใหญ่
66110022 นางสาว ประภาพร เกิดเนตร
66110023 นางสาว พรพิมล วัจนะเสนาะ
66110024 นางสาว ภัทรวดี จิตสํารวย
66110025 นางสาว สุพรรษา มิลําเอียง
66110026 นางสาว จิตราวดี ฐิตินันทกร
66110027 นางสาว ชฎารัตน์ เทพรักษ์
66110028 นางสาว เหมรัตน์ ชูทอง
66110029 นาง พรรณิภา สุวรรณ
66110030 นางสาว ดวงฤทัย จันทะบุตร์
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66110031 นาย สราวุธ สัจจา
66110032 นางสาว อันธิฌา มุสิกชาติ
66110033 นาย ยงยศ ศรีคราม
66110034 นางสาว วีรวรรณ คงสุวรรณ
66110035 นางสาว นิตยา แซ่ชี
66110036 นาย กิรภัทร ลักษณะพริ้ม
66110037 นางสาว นนท์ณภัทร์ สาโรวาส
66110038 นางสาว นันทนิจ สุขยิรัญ
66110039 นางสาว วิรัชรี รัตตโอภาส
66110040 นาย ภูวไนย ศรีเวชนันต์
66110041 นางสาว สาธิมา จิตณรงค์
66110042 นาง อรจิรา สงวนชาติ
66110043 นางสาว มาศชนก ขาวทอง
66110044 นางสาว สิริมา สงคงคา
66110045 นางสาว ศิริวรรณ ลิ้มสมุทร
66110046 นางสาว จันทิมา ศรีไกรยุทธ
66110047 นางสาว มนชลัส ตันจะโข
66110048 นางสาว เจิดนภา รัชดาชาน
66110049 นางสาว กุลสิริ ทองปาน
66110050 นางสาว สุนิสา แดงสกล
66110051 นาย ทนงศักด์ิ คงด้วง
66110052 นาง ภาณินี วงศ์สร้างสรรค์
66110053 นาย สุริยา ปาระจูม
66110054 นางสาว ธัญวรัตม์ วัดนครใหญ่
66110055 นางสาว กฤษติกา วัดนครใหญ่
66110056 นางสาว บุณยนุช วุ่นปาน
66110057 นางสาว ญาติมา กังแฮ
66110058 นางสาว ภัทราพร รวดเร็ว
66110059 นางสาว เกศกนก เรืองจันทร์
66110060 นางสาว วรรณนิสา สุขคงมิตร
66110061 นางสาว ปนัดดา ประพัสสร
66110062 นางสาว วรรณวิสา สุคนธ์
66110063 นางสาว นวรัตน์ โพธ์ิคีรี
66110064 นางสาว จมาภรณ์ จิตบรม
66110065 นางสาว จุฑารัตน์ เทพศรี
66110066 นางสาว จีราพร ใยฤทธ์ิ
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66110067 นางสาว พัชรินทร์ จินกระวี
66110068 นาย นราธิป พวงแก้ว
66110069 นางสาว พิชญ์สินี ดําแก้ว
66110070 นางสาว ธีรารัตน์ คงประเสริฐ
66110071 นาย จิรวัฒน์ จิ้วปัญญา
66110072 นางสาว อาภาภรณ์ บัวสังข์
66110073 นางสาว รัฐสุมา เชาวลิต
66110074 นางสาว จุฑารัตน์ ทองแผ่น
66110075 นาย วรวุฒิ ชูอนนท์
66110076 นางสาว ปาริชาติ สาครเจริญ
66110077 นาย อมรศิลป์ ทองเพ็ง
66110078 นาย ชัยพิพัฒิ สุขประเสริฐ
66110079 นางสาว ขวัญฤทัย ฤคดี
66110080 นาย ศิลปพร จันทร์เกิด
66110081 นางสาว นันทพร หนูคง
66110082 นางสาว สริินภา จันทโกสิน
66110083 นางสาว บัณพร วงค์คลัง
66110084 นางสาว พิสุทธิณี ยอดทอง
66110085 นางสาว ป่ินฤทัย นิวัตตระกูล
66110086 นางสาว ณัฐณิชา หนูทับ
66110087 นางสาว เพ็ญนภา น่วมไข่
66110088 นางสาว สมฤดี ว่องไว
66110089 นางสาว วนัสนันท์ เต่ียมังกรพันธ์ุ
66110090 นาย อรุณพงศ์ แก้วลิพอน
66110091 นางสาว นนทนันต์ ยอดนวล
66110092 นาง จิตมณี โมลิโต
66110093 นางสาว ยุภา หีมปอง
66110094 นางสาว นรดีสร ละอองวรรณ
66110095 นาย วชรพล สอนสุภา
66110096 นางสาว สินีนาฏ งามแสง
66110097 นางสาว ณัฐสิรี ฉลาดธัญญกิจ
66110098 นางสาว ศิริพร ชูประสูตร
66110099 นางสาว ณัฐณิชา ดวงขจี
66110100 นางสาว สุนิสา ทองหนู
66110101 นาย ชญตว์ เขาแก้ว
66110102 นางสาว สุภัสสร สัมพันธ์
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66110103 นางสาว นุชนาท สุรัตนกุล
66110104 นางสาว ณัฐวรรณ สุขบรรเทิง
66110105 นางสาว กนกวรรณ ปิยะวาณิชเสถียร
66110106 นางสาว ภัทรียา เรืองศิลป์
66110107 นางสาว กมลพรรณ โรจนชารี
66110108 นาย อิสรา จันทราช
66110109 นาย กิตติภพ จันทร์ภูญา
66110110 นางสาว ชญานันท์ อินต๊ะโม
66110111 นางสาว วรรณวิมล เศรษฐสุข
66110112 นางสาว อาริตา นิยมปราชญ์
66110113 นางสาว ศิรดา เหมทานนท์
66110114 นาย สุวิทย์ โคตรเทียม
66110115 นางสาว ศิริพร ล่องแดง
66110116 นาย เทพฤทธ์ิ เทพบุรี
66110117 นางสาว วันดี เอ้งฉ้วน
66110118 นาย อภิรักษ์ นาคต้อย
66110119 นาย จิรศักด์ิ ป้านทอง
66110120 นางสาว ธารีรัตน์ เกิดพันธ์
66110121 นางสาว นฤมล ปานดี
66110122 นางสาว ขจีมาศ ก้อนก้ัน
66110123 นางสาว ศิริมาศ จันทร์เฉย
66110124 นางสาว ชิดชนก กองก่ิง
66110125 นางสาว กมลศรี พืชน์ไพบูลย์
66110126 นางสาว สุริยา เจ๊ะตุหมัน
66110127 นาย รัตภูมิ ลีลาภรณ์
66110128 นางสาว ณัฐธิดา จรัสศรี
66110129 นางสาว แกมกาญจน์ สุขอนันต์
66110130 นาย วิสุทธิพงค์ พงศ์ศรีเจริญ
66110131 นาย บุญเลิศ โพธ์ิแก้ว
66110132 นางสาว ปดิวรัดา พรหมพัฒน์
66110133 นางสาว นัฐธา กาลเพชร
66110134 นางสาว ณัฐรุจา ผิวผ่อง
66110135 นางสาว จุฑารัตน์ คําแปงเช้ือ
66110136 นาย เจนณรงค์ กิตติวิศิษฏ์
66110137 นางสาว รัชฎาภรณ์ อ้นโตน
66110138 นางสาว จุฑามาศ คมประมูล
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66110139 นางสาว วิชชุกาญจน์ ดวงวงค์ษา
66110140 นางสาว ปิยดา พลชะนา
66110141 นาย วรวุฒิ ศรีภักดี
66110142 นางสาว จันทร์วดี ชนะพล
66110143 นาย สถาพร คงกะพันธ์
66110144 นางสาว ณฐิธาวรรณ จันทร์หนุน
66110145 นางสาว อนุสรา ท่าบํารุง
66110146 นางสาว นิอร อนิลบล
66110147 นางสาว อัมวดี ชนะศรี
66110148 นาย ทรงพล ไกรบํารุง
66110149 นาย ทิพากร แสงแก้ว
66110150 นาย พัฒนพงษ์ เกตุแดง
66110151 นางสาว สุภลักษณ์ สุดสอาด
66110152 นางสาว วันศิริ ชูสม
66110153 นางสาว อลิสา พ่วงขํา
66110154 นาย พงศ์ศักด์ิ สุชีพ
66110155 นาย สมพงษ์ ทางดี
66110156 นางสาว บุญญานุช ฤทธิเพ็ชร
66110157 นาย ณรงค์ศักด์ิ เลิศจรรยาพันธ์
66110158 นาย ชัชวาลย์ ธรฤทธ์ิ
66110159 นาย ปานิกร หนูเล็ก
66110160 นางสาว อรฉัตร สิทธิเชนทร์
66110161 นางสาว อารีวรรณ ผิวงาม
66110162 นางสาว ปัณฑารีย์ สมภูเวียง
66110163 นางสาว จันจิรา นาคฉัตรีย์
66110164 นางสาว เกวลี เช้ือทอง
66110165 นาย รณวัฒน์ สังข์วารี
66110166 นางสาว อัจจิมา ไชยมณี
66110167 นางสาว สุพรรษา อุ้งเภา
66110168 นางสาว จิรวรรณ ทองสกุล
66110169 นาง ณัฎฐาริณี แก้ววารี
66110170 นางสาว อริสสา ผลทรัพย์
66110171 นาย อภิชาติ ทะปะละ
66110172 นาย ณัฐพล อานนท์
66110173 นางสาว มนัสชนก บุญอุทยั
66110174 นาย เจษฎาภรณ์ ชัยชนะ
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66110175 นางสาว จิราพร ฉิมวัตร
66110176 นาย ชนายุส นิลประดับ
66110177 นางสาว อนุชสรา คงประสม
66110178 นางสาว บุษรา จ้อยร่อย
66110179 นางสาว ปรัชญา สุขดี
66110180 นางสาว นัฐพร ภักดีเสนา
66110181 นางสาว ปิยวรรณ คุระโพน
66110182 นาย วิศิษย์ศักด์ิ รัตนสุนทร
66110183 นางสาว กันตา นวนนํ้าจิตต์
66110184 นางสาว กฤตยา สมรวย
66110185 นาย ประสงค์ ง้ิวสุบรรณ
66110186 นางสาว นฤมล ชีไทยสง
66110187 นางสาว อรวรรณ สมเรือง
66110188 นางสาว สุทธิดา วิจะสิกะ
66110189 นางสาว ธัญชนก ช้องทอง
66110190 นาย ธีรภัทร เกษตรสุนทร
66110191 นาย ศรราม พานชะน้อย
66110192 นางสาว แพรววนิต ว่องภาณุไพบูล
66110193 นางสาว ปิยะดา สงสุรินทร์
66110194 นางสาว ศิริมา ชูแนม
66110195 นางสาว อรอุมา แคลว่คล่อง
66110196 นางสาว พัชรนันท์ บัวแก้ว
66110197 นางสาว จริยา โพธ์ิพรม
66110198 นางสาว เมธาศิณีย์ ลิ้มประยูร
66110199 นางสาว ธัญญา มณีโชติ
66110200 นาย ณัฐวัฒน์ เชิญรัตนรักษ์
66110201 นางสาว นิศาชล ชูสังกิจ
66110202 นางสาว ชุติมา ชิตรัฐถา
66110203 นางสาว ภัคจิรา มหาสวัสด์ิ
66110204 นางสาว จริยา คําหวาน
66110205 นาย พลกฤต จํานิล
66110206 นางสาว จุฑาวรรณ นิลเพ็ชร
66110207 นางสาว เสาวนีย์ ชูบัว
66110208 นางสาว จริญญา แสงจันทร์
66110209 นางสาว ศิริกมล โพธ์ิทัย
66110210 นางสาว สุรีพร เฉลิมพักตร์
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66110211 นางสาว ปิยะรัตน์ ชูเพ็ง
66110212 นางสาว อารยา ชาฮาต
66110213 นาง ทัศนีย์ พละเลิศ
66110214 นางสาว พินันทา พละเลิศ
66110215 นาย พงศ์ภรณ์ เต็มศรี
66110216 นาย พงศ์พล เต็มศรี
66110217 นาย อภิวุฒิ ช่วยเริก
66110218 นางสาว จันทิมา คําแก้ว
66110219 นางสาว เจนจิรา บวรสุวรรณ
66110220 นางสาว สลิลทิพย์ เจริญเขต
66110221 นางสาว กนกวรรณ วิศิษฎ์รัฐพงศ์
66110222 นางสาว ฐาปนีย์ บุญศักด์ิสกุล
66110223 นางสาว นฤมล ตรียวง
66110224 นางสาว ภรณ์วิรินทร์ อ๋ิวสกุล
66110225 นางสาว นันทิกานต์ อ่อนชาติ
66110226 นางสาว นันทิกานต์ กิวหลิม
66110227 นางสาว ชัชชฎาภรณ์ ศรีสุรักษ์
66110228 นางสาว วณิฐา เทพทอง
66110229 นางสาว วิรยา ทองวัง
66110230 นางสาว ภัทรา ชุมขุน
66110231 นาย นภดล สุขศิริ
66110232 นางสาว ธารารัตน์ ฤทธ์ิธาร
66110233 นาย ณัฐกานต์ จินาไหม
66110234 นาย ชูชาติ หนูเมียน
66110235 นางสาว สุพรรษา สังข์คํา
66110236 นางสาว สุทธิลักษณ์ สกุลรักษ์
66110237 นางสาว ประภัสสร เพ็ชรทอง
66110238 นางสาว ศิราณี อินทร์ประเสริฐ
66110239 นางสาว นภัสวรรณ คงมี
66110240 นางสาว เจนจิรา ป่ินลออ
66110241 นาย สรายุทธ หะสะเล็ม
66110242 นาย ญาณพัฒน์ คงจันทร์
66110243 นางสาว ป่ินปินัทธ์ ข้องจิตร์
66110244 นางสาว วิชญาพร ลีลาพตะ
66110245 นาย กันตพงศ์ ลีลาพตะ
66110246 นางสาว ผกามาศ ชิ้นประสิทธ์ิ
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66110247 นางสาว สุรัตวดี แสงทอง
66110248 นาย วรันต์พงษ์ นิธากรณ์
66110249 นางสาว อริยะ ทองเฝือ
66110250 นางสาว ฐิติมา ศิริสังข์
66110251 นางสาว สุชาดา คงเกิด
66110252 นางสาว ตรีอาภรณ์ ศิริรัตน์
66110253 นางสาว นาถฤดี โชติกวนิช
66110254 นางสาว จารีวรรณ แถมเงิน
66110255 นาย อรรถพล เที่ยวแสวง
66110256 นางสาว สุนิดา ซาซิโย
66110257 นางสาว อนงนาฎ บริรักษ์
66110258 นางสาว กุลธิดา ขําทับนํ้า
66110259 นางสาว วีราภรณ์ ชูทอง
66110260 นางสาว พัชณี ลัดดาวงศ์
66110261 นางสาว อรอุมา ศรีพิทักษ์
66110262 นาย กอบชัย คงทอง
66110263 นางสาว ธนัญญา คงตุก
66110264 นางสาว สิริพรรณ แก้วทอง
66110265 นางสาว กิจมาศ วอร์วี
66110266 นางสาว ณัฐกฤตา คะหะวงค์
66110267 นางสาว ศิริวรรณ เกตแก้ว


