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จังหวดั สาขา เลขทีส่อบ

เชยีงใหม่ เกษตรกรรม 060760 นาย มงคลชยั เฟ่ืองฟู

060832 นาย นวิฒัน์ สายชลค ้าจนุ

060985 นางสาว อรณัส วนันะพาล

เกษตรศาสตร/์เกษตรศกึษา 060795 นางสาว นุชศวิ ลนุศรทีอง

เคมี 060036 นางสาว ธณัยน์ชิา สงิหร์วีงศ์

060477 นางสาว ธนภรณ์ เนตรนลิพฤกษ์

060594 นางสาว อัญชนา แกว้เมา

060619 นางสาว สรอ้ยทับทมิ เดชโพธิ์

060953 นางสาว กมลรัตน์ ฟศูรี

070133 นาย เฉลมิพล บตุรมลู

คณติศาสตร์ 060200 นางสาว กนษิฐา บญุธมิา

060426 นางสาว อภญิญา หลวงมลู

060452 นางสาว กรรณกิาร์ กันทะโล

060520 นางสาว กัลยา ทนะมลู

060638 นางสาว ธมลวรรณ แซงยะ

060824 นางสาว หทัยชนก วรรณธกิลุ

060857 นางสาว กรรณกิา ชุม่ใจ

060892 นางสาว พลอยไพลนิ บญุชว่ย

060922 นาย อภวิฒัน์ มังษา

060933 นางสาว ขวญัดาว แสนค าหมืน่

061107 นางสาว ศริประภา อดุมศลิป์

070061 นางสาว ณัชชา เจยีมประเสรฐิ

070102 นางสาว จฑุาทพิย์ เตจ๊ะมัง

082256 นาย ณัฐกรณ์ จติตาดู

คอมพวิเตอร์ 070027 นางสาว กนกธร เอีย่มคง

ชวีวทิยา 060269 นางสาว รุง่นภา กองบญุ

060714 นางสาว ศริพิรรณ อานันทนะ

ดนตรศีกึษา 061104 นาย จริายุ ตอ้ตานา

ธรุกจิศกึษา/เลขานุการ 060796 นางสาว ชมขวญั เจรญิสขุสกลุชยั

นาฏศลิป์ 060370 นางสาว ปิยวรรณ บญุธมิา

060993 นาย วรีวฒัน์ กาญจนัษฐายี

060999 นางสาว จันจริา สวนจันทร์

061000 นางสาว ณัฐภัสสร ท าบญุ

061029 นางสาว อภญิญา วชิยัตะ๊

061108 นางสาว อรณชิา สงิหราช

ปฐมวยั 060668 นางสาว จงกลณี ตะ๊วงค์

060764 นางสาว นฤมล วงคใ์จ

060801 นางสาว อภญิญา เชยีงชรีะ

060998 นางสาว นาตยา ครีคี ้าจนุ

061053 นางสาว ชลธชิา ใจอารี

061114 นางสาว วรรณวภิา จนิดามาตย์

ประถมศกึษา 060243 นางสาว ลัดดาวลัย์ จันตะคตุ

060250 นางสาว อัจฉราพรรณ บญุเรอืง

060274 นางสาว จันทรจ์ริา อสุวา

060276 นางสาว พรวกิาน ศริปัิญญา

060323 นางสาว ชฎาภรณ์ สปัุญญา

060339 นาย จริาวฒัน์ วชิยัศริิ

060475 นางสาว กรีตกิา สทุธะโทธน

รายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์เขา้รว่มโครงการผลติครเูพือ่พัฒนาทอ้งถิน่ ปี พ.ศ. 2560 

กรณีคัดเลอืกนสิตินักศกึษาครชูัน้ปีที ่5 ในปีการศกึษา 2559

ชือ่-สกลุ
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เชยีงใหม่ ประถมศกึษา 060572 นางสาว ปวรา เลศิชสูกลุ

060584 นางสาว ปาณศิา ทองลว้น

060596 นางสาว พรนพัิทธ์ เบญจกัญญา

060602 นางสาว โชตมิณี จนิะโตง้

060611 นางสาว ภัณฑริา ศรใีจ

060613 นางสาว จริาภรณ์ ยาวชิยั

060670 นางสาว นันทนา ไชยวงศเ์ดอืน

060739 นาย ชนานันท์ กันทับ

060745 นางสาว อนงคว์จี พทุธมิา

060811 นางสาว เสาวภา เรอืนปัญโญ

พลศกึษา 060164 นาย รัฐพล ชมภู

060282 นาย ธรีะชยั หวา่หลิง่

060283 นาย วรีะพล โยระภัตร

060320 นาย วรายทุธ แปงแกว้

060322 นาย รวภิาส แซว่า้ง

060357 นางสาว วราภรณ์ ประจ าการ

060362 นางสาว รณพร ทาเหล็ก

060365 นางสาว อรกมล นวลยิง่

060830 นางสาว เบ็ญจมาศ สมตน

060928 นาย ศรัณย์ จันตะ๊อปู

ฟิสกิส์ 060717 นางสาว คฑามาศ อรนิติ๊บ

060737 นางสาว ปิยกานต์ ปงลังกา

ภาษาไทย 060101 นางสาว มณี จริารัชตพ์งศ์

060486 นาย กานตภ์ท ปาลี

060515 นางสาว อรณี เล็นจันทร์

060543 นางสาว มัณฑริา ล านวล

060544 นางสาว กฬีาภรณ์ เลศิด าเนนิ

060624 นาย อนุสรณ์ อนันตว์ไิล

060669 นาย พัฒนพนธ์ ปินตาปัน

060672 นางสาว สราณี สมไชยวงค์

060837 นางสาว ณัฐธติา เปอะปิน

060863 นางสาว ภญิญาพัชญ์ สามัคคดี ารง

060875 นางสาว วาสติา เหง

060888 นางสาว ชลธชิา สภุาสทิธิย์ศ

060945 นางสาว จรีาภรณ์ จองแดง

060952 นางสาว ดวงใจ เชหมอื

060959 นางสาว จันทรท์พิย์ จรัสฟ้า

060979 นางสาว พทุธมาศ ปันแกว้

061030 นางสาว วชิติา เสรมิวฒุกิลา้

061045 นาย ณัฐพล จ๋ันเเกว้

061046 นางสาว กรรณกิา สวุรรณโชติ

ภาษาอังกฤษ 060090 นาย ชญานนท์ ทองกวาวพนา

060172 นางสาว สายชล ศรจัีนทรด์ร

060215 นางสาว เบญจวรรณ สารนิจา

060230 นางสาว เกสรทอง อนุรักษ์พงไพร

060231 นางสาว กรรณกิาร์ จ าปี

060272 นางสาว นางสาวจติสภุา แหง้โหง้

060459 นางสาว อทิธพิร พัฒนเกยีรตชิวีนิ

060488 นางสาว ฐติรัิตน์ วนัไว

060489 นางสาว รววิรรณ สทิธฤิกษ์

060656 นาย อานนท์ สกุันทา

060662 นางสาว สทุธาสนิี ชยัรัตน์
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เชยีงใหม่ ภาษาอังกฤษ 060818 นาย จตพุล สรุยิันพศิวาส

060820 นางสาว วรภัทร์ เลศิวงศร์ม่เย็น

060854 นาย เหนิฟ้าชยั สดุเสรี

060876 นางสาว ทพิยรั์ตน์ รนิค า

061007 นาย สรุสทิธิ์ ภผูานรัินดร

061022 นางสาว ภรดิา แซเ่ฮง

061069 นางสาว พรเพ็ญ ครีภีวูดล

061129 นางสาว นางสาวชลญาดา พรมมาลา

061146 นางสาว นางสาวธนาพร ยะเจ๊ะ

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 060035 นางสาว สธุาศนิี กดุแกว้

060044 นางสาว กัลยส์ดุา ชยัโย

060535 นางสาว พรกมล อยูด่ี

060536 นางสาว อังคณา ไชยวงศ์

060538 นางสาว ชตุกิาญจน์ ทพิยรั์ตน์

060707 นางสาว อัญชลี สมฟองทอง

060724 นางสาว กนกพร ค ามา

060822 นางสาว พลอยไพลนิ สตัยธ์ญัญากลุ

061099 นางสาว ลัดดา แซเ่ฒา่

ศลิปศกึษา 060450 นางสาว มัลลกิา กริยิาภรณ์

060463 นางสาว เบญจ ทัศนะวรพจน์

060710 นาย วรวฒุิ ใจค า

060735 นางสาว รัตนพร บญุเทยีม

060756 นางสาว ปารมี อ านาจเจรญิศลิ

061121 นางสาว เสาวณี จะหละ

สงัคมศกึษา 050062 นางสาว สนุทรี จันทรแ์ดง

060061 นาย ศักดิน์รนิทร์ ยาวชิยั

060107 นาย ศักดิด์า สจุารยี์

060197 นางสาว นันทนีย์ จ าปาทอง

060239 นาย ตระการ ทนานทอง

060448 นางสาว ศริพิร เฟืองอยุ

060456 นางสาว ณัชลดิา เมลเกิล้

060494 นางสาว ยวุรัตน์ ไชยวรรณ์

060531 นาย อนุษา ใหมศ่รี

060597 นาย วฒันา นะที

060825 นางสาว มนตรา ขันธท์อง

060969 นางสาว มณีกานต์ สพุงษ์

061004 นางสาว ขจวีรรณ ตันจอ้ย

061070 นางสาว พทิยารัตน์ สมสตัย์

สขุศกึษา 060385 นางสาว สวุรรณา กคุา

060729 นางสาว ปวณ์ีธดิา สวุรรณเลศิ

อตุสาหกรรมศลิป์ 060480 นางสาว วรรณภา ทมุา

060541 นางสาว การณ์ยนชิา กอุอ

060699 นาย ปรัชญา ธมิา

060703 นาย ธนกานต์ งามใส

เชยีงราย เคมี 060472 นางสาว รมดิา ใจสบื

070017 นาย ธรีพัฒน์ ขันใจ

070134 นางสาว หทัยรัตน์ ชุม่เชือ้

คณติศาสตร์ 050168 นางสาว มนฤทัย สจุรติ

060085 นาย ธเนศ บญุยนื

060089 นางสาว รัตนาวดี สหุลา้

060122 นางสาว รจุริา ค าฟู

060134 นางสาว จริพรรณ จันเงนิ
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เชยีงราย คณติศาสตร์ 060454 นางสาว ศริกิานดา ค าจันทร์

060682 นางสาว พมิพพ์ลอย หงษ์ทอง

060683 นางสาว พชีรัตน์ หงษ์มัง

060995 นางสาว ยพุาวรรณ จันทมิา

070561 นางสาว ศศวิมิล ศรนีวล

070730 นาย สมเกยีรติ ภูส่นัตสิมัพันธ์

คอมพวิเตอร์ 011213 นาย จริายสุ นอ้ยมาลัย

060264 นาย อดศิักดิ์ ก าแพงแกว้

070035 นางสาว นัทธณีิ พรหมณี

ชวีวทิยา 060052 นาย ทรงพล ปาอนิทร์

060855 นางสาว จริาภรณ์ อนิทรจักษ์

ทัศนศลิป์ 060974 นาย ชยัวฒัน์ ชุม่มงคล

ปฐมวยั 060184 นางสาว อัญชลี ยะตั๋น

060260 นางสาว ชดิชนก มณีุแกว้

060302 นางสาว จามจรุี หนิคง

060509 นางสาว แดนมธรุส ปีบา้นใหม่

060593 นางสาว นชิธาวลัย์ ปานาที

060793 นางสาว กมลรัตน์ เมอืงใจ

ประถมศกึษา 060244 นางสาว สายธาร อนิทรต์า

060245 นางสาว ธนาภรณ์ เชือ้เมอืงพาน

060343 นางสาว วนัญญา บญุเรอืง

060483 นางสาว พมิผกา ปงรังษี

060604 นางสาว พนดิา ทองใบ

060605 นางสาว วรัญญา นวลลังกา

060607 นางสาว ศริลิักษณ์ กาวนิ

060647 นางสาว นัยนา อนิจัน

060916 นางสาว นันทพร จันตะ๊วงค์

พลศกึษา 010991 นาย จริวฒัน์ วงศช์มุภู

011238 นาย นวิฒัน์ กองแสน

020548 นาย พชร ไวยลาภ

060280 นาย ภวูดล กญุชร

060321 นาย ชนิวฒัน์ รอ้งหมอดี

060324 นาย ประพันธ์ แซม่ั่ว

060361 นางสาว รสรนิ มลูแกว้

060963 นางสาว ชาครยิา คชุนาค

ฟิสกิส์ 060046 นางสาว ศรินิทพิย์ รนิเทีย่ง

060913 นาย อภวิฒัน์ ยอดอนิทร์

ภาษาไทย 050238 นางสาว นารรัีตน์ ไชยลังการ

060016 นางสาว มัลลกิา จนิดาธรรม

060075 นางสาว อัจฉราภรณ์ ปิยะพรา้ว

060083 นางสาว พชิชาพร อดุมปาละ

060102 นางสาว นุจรี ทานศลิา

060112 นางสาว จรัิชยา บดุดี

060123 นางสาว กรรณกิาร์ เบแซ

060127 นางสาว กัญญส์ริิ กันทา

060158 นางสาว กลุประภัสสร์ จ าเรญิวงศ์

060162 นางสาว เพ็ญญา คนต า่

060167 นางสาว กมลลักษณ์ พรมศักดิ์

060201 นาย จรีวฒัน์ ทองสขุ

060216 นางสาว พรรณกิา กันตา

060329 นางสาว อดภิา อปุะเสน

060346 นางสาว รุง่ระวี จุ่มอปู
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เชยีงราย ภาษาไทย 060547 นางสาว เจตนภา จุ่มใจ

060906 นางสาว สมุนิตรา หลวงตัน

060967 นางสาว ปรารถนา ศริกิัน

060994 นางสาว กันยารัตน์ อูป่ระเสรฐิ

061115 นางสาว ศรินิทรา แสงแกว้

061134 นางสาว อมรพรรณ ทา้วโยธา

ภาษาอังกฤษ 060006 นางสาว ศริวิรรณ วงศว์ฒุิ

060009 นางสาว สรุารักษ์ วงศร์าช

060040 นางสาว พัชรนิทร์ ชาตไิทย

060047 นางสาว ประกาย อารนิทร์

060068 นาย ณัฐพงษ์ คา้แกว้

060071 นางสาว ธดิาวรรณ ปงกันมลู

060080 นางสาว สารศิา เยเบยีง

060170 นางสาว สชุญัญา ค าราช

060296 นางสาว จรญิญา ก าแพง

060310 นาย อาสอ่ อุย่แมะ

060369 นางสาว พัชราภรณ์ หมืน่วงัใน

060565 นางสาว ครองขวญั นันตะ๊แขม

060648 นางสาว พลอยไพลนิ ศรอี ิน่แกว้

060736 นางสาว ศรัณญา โพธิข์นุทด

082558 นางสาว อรพนิ ภรณ์หทัยกลุ

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 020026 นาย เปรม เปลีย่ววญิญา

020293 นางสาว เจนจริา บญุมากาศ

020297 นาย อานนท์ จันทรช์มุ

060011 นางสาว พรนัชชา ชยัยา

060023 นางสาว จลิลาภัทร ชา่งค า

060129 นางสาว สายพมิพ์ นันตา

060133 นาย วสนัต์ แซอ่อ๊ง

060169 นางสาว พรียา ดนิขาว

060364 นางสาว มนิฑติา จันโจก้

060634 นางสาว เบญจรัตน์ เหล็กศรสีบื

ศลิปศกึษา 050177 นางสาว ปณุณดา แกว้ตา

060449 นางสาว นันทาทพิย์ กันทะวงั

061118 นาย สวุทิย์ นามเมอืง

061119 นางสาว ประภัสสร นามแกว้

สงัคมศกึษา 010836 นาย ชยกร ชุม่มงคล

060026 นางสาว วลิาวรรณ เทพตัน

060043 นางสาว กชวรรณ กลิน่หอม

060110 นาย วริตุน์ เตรยีมทนะ

060210 นาย ทนิกร เผา่กันทะ

060221 นางสาว พชิญา ทวะชาลี

060232 นางสาว วชัราภรณ์ ชมชืน่

060252 นางสาว แพรวนภา เขือ่นแกว้

060381 นางสาว ลดาวลัย์ สงิหแ์กว้ทอง

060573 นางสาว อัญชลี อรนิใจ

060696 นางสาว ธนดิา ค าปา

060960 นางสาว ชดิชนก ขยันอาจ

060992 นาย ปฏวิตั ิ จันตะ๊อนิ

อตุสาหกรรมศลิป์ 060496 นาย นฤเบศ สนัธิ

060626 นางสาว ธดิารัตน์ ค าแดง

060629 นางสาว น ้าเพชร ชยัชมภู

เพชรบรุี คณติศาสตร์ 010221 นาย ณัฐพล ทองเหลอื
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เพชรบรุี คณติศาสตร์ 010380 นางสาว ทยดิา อยูฉ่มิ

010829 นาย ณัฐวฒุิ หวา่นผล

011475 นางสาว ณัฏฐา เตยีววนากลู

คหกรรมศาสตร์ 012047 นางสาว สริวิรรณ ทองสมนกึ

คอมพวิเตอร์ 010314 นางสาว ชนนกิานต์ สงัขส์วุรรณ

ชวีวทิยา 010053 นางสาว สภุา สงิหโ์ตแกว้

011900 นางสาว พัชรี เพชรพลู

นาฏศลิป์ 012073 นางสาว กันสดุา สดุชอ้ย

050636 นางสาว ญาดาพัณณ์ ชทูอง

ประถมศกึษา 011732 นางสาว มนัสนันท์ เทยีนชยัทัศน์

050098 นางสาว อนุสรา ด ารงคเ์ดช

พลศกึษา 010019 นางสาว สริาวรรณ กองทรัพย์

ฟิสกิส์ 010186 นาย ธนพล พลูเพิม่

010301 นางสาว พัชรดิา คงแคลว้

ภาษาไทย 010402 นางสาว อทติยา เทยีนภู่

010466 นางสาว ชรณิญา แตม้เรอืงอฐิ

010667 นางสาว พชิญา กลุทัศน์

011016 นางสาว ศริขิวญั สดุยอด

011371 นางสาว อทติยิา สทุธิ

011408 นางสาว กมลชนก นอ้มนอบ

020081 นางสาว นัสนันท์ ครฑุมาศ

030223 นางสาว สพัุตรา โป๊ะสวุรรณ

040105 นางสาว อสิรยี์ ชมุชอบ

040234 นางสาว เบญจวรรณ ปานแกว้

050223 นางสาว สกุานดา สวสัดมิงคล

ภาษาอังกฤษ 010668 นางสาว อังคณา เมอืงสมบัติ

010695 นางสาว นภาพร ใจทน

011041 นางสาว สาวติรี สารักษ์

011169 นางสาว สนุสิา แซโ่กว

011422 นางสาว ทพิวรรณ เผอืกทอง

012059 นางสาว ธรีาพร พวงสวา่ง

020139 นางสาว พมิพผ์กา ประเสรฐิสวสัดิ์

040165 นางสาว หนึง่ฤทัย ค าวาส

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 010727 นางสาว ภัทรา ทวพีรกลุ

040036 นางสาว สมุัจฉา เจยีนแจง้

ศลิปศกึษา 011068 นางสาว โชตกิา พกุบตุร

020611 นาย อทิธเิดชน์ เกา้นพรัตน์

040320 นางสาว อนัญญา แสงทอง

สงัคมศกึษา 011019 นางสาว วริดา สมค า

050038 นางสาว สชุารนิีย์ อังกนัินทน์

เพชรบรูณ์ เคมี 060352 นางสาว สริมิาส นอ้ยแกว้

060549 นางสาว ธรีนันท์ ยศปัญญา

070068 นางสาว ทารกิา ไตยน า

คณติศาสตร์ 010867 นาย เทพธรี์ จันทอง

060020 นางสาว ศรณิญา ศรแีปง

060028 นางสาว ชไมพร ทศิหน่อ

070008 นางสาว สนุสิา บญุมา

070106 นางสาว หนึง่ฤทัย ชชูยั

070160 นางสาว พรรณมณี วงัครีี

070186 นางสาว ฐานะมาศ หาดยาว

070195 นางสาว สโรชา รดิแกว้

070610 นางสาว ชวนินา สวา่งงาม
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เพชรบรูณ์ คณติศาสตร์ 070640 นางสาว อนสิา ชะตาชน

070929 นางสาว สพัุตรา แดนชยัภมูิ

071055 นางสาว กนกวรรณ หุน่วนั

071096 นาย อภนัินท์ โพธิก์ันทา

071231 นาย ปฐวกิานต์ อนิรริาย

คอมพวิเตอร์ 010131 นางสาว ศศกิานต์ ป่ินสขุ

011248 นาย วรายุ ขวญัลอย

070007 นางสาว อังศณา ราศรี

070071 นางสาว กัญญาณี กสวิฒัน์

070091 นางสาว เกษชรนิภรณ์ ค าเมอืง

070112 นางสาว อตญิา กีห่มืน่

นาฏศลิป์ 071097 นางสาว จริพร ศรทีอง

ปฐมวยั 010888 นางสาว บณุยาพร พลคร

012058 นางสาว ณฐวร แสงสวา่ง

012101 นางสาว พทุธอักษร ศรสีด

ประถมศกึษา 010083 นางสาว จันทรจ์ริา บญุเจดิ

010220 นางสาว อมุาพร แกว้แหวน

020526 นางสาว จรุพีร เฮา้ปาน

พลศกึษา 020029 นางสาว ยวุดี กลุเวนิ

020250 นาย พชิติชยั ดว้งนวล

070275 นาย อภวิฒัน์ ประเสรฐิ

070277 นาย นายเฉลมิชยั ค าชา

070886 นาย อธวิฒัน์ สงิหเ์วนิ

070905 นาย ธนัวา สรา้งสกลุ

ฟิสกิส์ 070052 นางสาว วรัิลยพุา ทองพัด

070056 นางสาว สเุมธาวี ขันทอง

ภาษาไทย 011805 นางสาว ศริรัิตน์ จติรแกว้

020485 นางสาว กติตยิา แกว้ทา

030079 นางสาว มนิตรา แกว้ผึง้

070001 นาย ธรีภัทร ค าทิง้

070530 นาย สทิธศิักดิ์ เต็มใจ

070548 นาย พรเทพ พมิทอง

070566 นางสาว รจนา บญุราชแขวง

070574 นาย ศราวธุ นอ้ยลา

070577 นางสาว วนศิา พาค า

070695 นางสาว สชุาดา ดวงนอ้ย

070757 นางสาว อารรัีตน์ คชสารทอง

070775 นางสาว รัศมี เบา้ชารี

070778 นางสาว จริาวรรณ ขวญัเจรญิ

070801 นางสาว มลฑาทพิย์ เบา้ใหญ่

071195 นางสาว สกาวเดอืน จันหน่าย

ภาษาอังกฤษ 010906 นางสาว จรรยาพร ฤทธิส์ารกิาย

020318 นางสาว เวฬวุนั เอีย่มพงษ์

020437 นางสาว พชรพรรณ เชือ้ตระกลู

070174 นางสาว พจิติรา กันยะบตุร

070225 นาย วทิยา ครีกีลุไพศาล

070481 นางสาว กนกวรรณ ดา่นเจรญิ

070933 นางสาว พรทพิย์ คุม้ภัย

070988 นางสาว จรีวรรณ มลูนาค

071078 นางสาว จฑุามาศ ออ่นตา

071118 นางสาว เทวพีร พรมผล

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 020319 นางสาว วมิลมาศ สบืสงิห์
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เพชรบรูณ์ วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 070172 นางสาว กฤษณา มะหามาตร์

070234 นางสาว กานตร์วี เสมาทอง

070257 นางสาว ปารดิา เจมิทา

070259 นางสาว วราภรณ์ ตองตดิล า

070533 นางสาว ปิยพร อนิทรท์นู

070538 นางสาว ทรรศพักตร์ มงคลวจัน์

070567 นางสาว เมทนิี ยันดี

070568 นางสาว วลิาวลัย์ อน้เวยีง

070751 นางสาว สภุาภรณ์ ค าเหลีย่ม

071142 นางสาว ดารารัตน์ ฝอยทอง

071144 นางสาว ทัศนันท์ เหลา่เปีย

071147 นางสาว อารยา สาระวนั

071185 นางสาว พมิพอ์ าไพ บตุรดี

071188 นางสาว อภญิญา ทองแบบ

ศลิปศกึษา 060586 นาย วสุ แกว้ดวงดี

070900 นางสาว รจนา แกว้สมศรี

071029 นาย ปานศักดิ์ บัวระพันธ์

082397 นางสาว เสาวลักษณ์ นาคสขุ

สงัคมศกึษา 010090 นาย ญาณวฒุิ แสงจ าปา

070339 นางสาว สมุติรา ทองสงค์

070532 นางสาว ปภัทรภรณ์ โกนขนุทด

070541 นางสาว วนดิา เด็จครอบ

070644 นาย กติตศิักดิ์ ท าบญุ

070650 นาย อรรถพล บญุรัตน์

070741 นาย ณัฐพงศ์ ธงอาษา

เลย เคมี 081498 นางสาว พชิชาวรี์ ราคาแพง

081502 นางสาว อสิรา ชาภักดี

081505 นางสาว ดลนภา วจิติรปัญญา

081624 นางสาว อรอนงค์ อะมลูราช

081629 นางสาว เจนจริา วงัพลิา

คณติศาสตร์ 020317 นาย ณรงศักดิ์ สอนสภุาพ

070260 นางสาว ศริพิร สภุาษิ

070592 นาย เอกวฒุิ พมิโคตร

071177 นางสาว สภุาพร ศรรัีกษา

080534 นางสาว อนิทริา คณุมี

081359 นาย ธปิไตย จันทะพล

081656 นางสาว ฉัตรฑกิา นนทะโคตร

คอมพวิเตอร์ 010217 นางสาว รัชนี กันพนม

080162 นาย กรรัก พรอ้มจะบก

080164 นาย นคร สรอ้ยสน

080571 นาย สทิธกิร กลุชาติ

081062 นางสาว ปานเนตร บญุสายยัง

081625 นางสาว พัทญาพร กลุลา

ชวีวทิยา 080070 นาย จรีะศักดิ์ เหมบรุษุ

080116 นางสาว ชญานษิฐ์ สบืผาง

082164 นางสาว อตพิร สบืสาย

ทัศนศลิป์ 082083 นางสาว ลัดดาวลัย์ แกว้โวหาร

นาฏศลิป์ 010591 นางสาว คนางค์ เชือ้บญุมี

ปฐมวยั 070488 นางสาว พัชรา ราชอาจ

070897 นางสาว วชิดุา แสงขาว

081270 นางสาว ประตมิา ตามแตรั่มย์

081655 นางสาว พรสวรรค์ สอนดี
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เลย ปฐมวยั 081810 นางสาว นัฐนันท์ ป่ินทอง

081813 นางสาว วลิาวรรณ์ โสภารักษ์

ประถมศกึษา 011549 นางสาว กมลทพิย์ อยูเ่ย็น

พลศกึษา 070181 นาย อภชิยั มังแดะ

081805 นาย จักรกฤษณ์ ครอบบัวบาน

ฟิสกิส์ 081635 นาย ธนัญชยั อาจปาสา

081781 นางสาว กังสดาล ตะนัยสี

081861 นางสาว เรนุตา วฒันะ

082292 นางสาว ธารดา ปรสิตัตะ

ภาษาไทย 070744 นางสาว จฑุามณี แลบัว

070887 นางสาว ตตยิา สหีะวงศ์

071102 นางสาว จริาภรณ์ จันวสิทิธิ์

080042 นางสาว ชญานี แกว้กัลยา

080046 นาย ครรชติ พมิใจ

081146 นางสาว สพัุตรา อาจโยธา

081153 นางสาว กัณฐกิา มงุคณุ

081501 นางสาว จรีะนันท์ ธรรมโชดก

081545 นางสาว ไอลดา วงศค์ าสม

081550 นางสาว จริาภรณ์ เจรญิศลิป์

081553 นางสาว ขนษิฐา จันทรพ์าณชิย์

081643 นางสาว ปรติรา สนิผวิ

082032 นางสาว นันทน์ภัส เจรญิพนูผล

082240 นาย วศิรตุ วงัคาม

ภาษาอังกฤษ 011039 นางสาว สรนินา วงษ์ป้อง

070906 นางสาว ประภาวรนิทร์ ไพรนิทร์

080063 นางสาว ป่ินกมล สงิหส์ถติย์

080226 นาย พรีะพันธ์ โพธิศ์รี

081026 นางสาว ภัทรวดี จอมศรปีระเสรฐิ

081069 นางสาว ละอองทพิย์ ราคาแพง

081576 นางสาว วรลักษม์ จันทเมอืง

081774 นางสาว บษุยพัชร์ สนธมิลู

082357 นางสาว อรณี ปัดชากาว

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 020072 นางสาว นรศิรา กองแกว้

070227 นางสาว จฑุาทพิย์ สารมโน

071127 นางสาว สวุมิล วงัค า

071168 นางสาว ธญัลักษณ์ กามานคร

071187 นางสาว สพัุตรา พงษ์ดี

080585 นางสาว ศริญิญา บรุาคร

081537 นางสาว ฉัตรวไิล พดูขนุทศ

081806 นางสาว ฉัตรฤทัย ไชยชนะ

ศลิปศกึษา 070991 นางสาว ชดิกมล เกษทองมา

สงัคมศกึษา 060060 นาย ธรีพงษ์ ภักดสีาร

070515 นาย ธนกฤต จันทรอ์ว้น

080584 นาย มาโนชญ์ ธญัญะอดุม

สขุศกึษา 081536 นาย ธนดล เกษตร

แพร่ เคมี 010716 นางสาว ณมน น่วมเจรญิ

060688 นางสาว เปรมกิา ทองตา

060843 นางสาว ประภาพรรณ จันตา

061042 นาย นันทกิร ปราบปราม

070058 นางสาว วรันภัทร รัตนการณุจติ

คณติศาสตร์ 060048 นางสาว ธนภรณ์ สขุค า

060069 นาย อภวิฒัน์ ปันรัตน์
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แพร่ คณติศาสตร์ 060421 นาย กติตศิักดิ์ นองนุช

061127 นาย ธนพล มว่งทา

070111 นางสาว ฐานดิา พรหมวชัรานนท์

070495 นางสาว กชกร ชมภู

คอมพวิเตอร์ 060377 นางสาว รุง่ทวิา กาศมณี

060815 นาย เกษมสนัต์ ยะตนัินท์

070396 นางสาว ณัฐสดุา ฟุ่ นเตย่

070401 นาย คชากร เครอืสามสมุ

ชวีวทิยา 070046 นางสาว ชลธชิา ขยันการ

070108 นางสาว ณัฐพร แสนอนิทร์

นาฏศลิป์ 060889 นางสาว วรรษมล ปัญญาทพิย์

ปฐมวยั 060332 นางสาว วชิดุา สนัป่าแกว้

060337 นางสาว กนกวรรณ แสนเป็ก

060340 นางสาว พชรวดี อนิทรโกศล

060614 นางสาว นภัสสร สนุะพรม

070479 นางสาว มกุธดิา สารแกว้

ประถมศกึษา 060281 นางสาว กมลวรรณ ไทยเกง่

060284 นางสาว จันทรจ์ริา วงคก์า

060333 นางสาว พัชราภรณ์ นะภใิจ

060379 นางสาว ศริขิวญั ค ากอ้น

060460 นางสาว เฟ่ืองฟ้า ฟุ้งเฟ่ือง

060712 นางสาว ณัฐยิากรณ์ เวชปัญญา

060715 นางสาว นันทด์ณุชยา ณภัคพงศช์ยั

พลศกึษา 020116 นาย อนุชา เขยีวเหลอืง

050125 นางสาว บรุกีานต์ คมเฉียบ

060455 นาย ชนกานต์ ตันโน

060865 นาย อัจฉรยิะ วงศศ์ริ ิ

ฟิสกิส์ 060306 นาย คเณศ คะชา

060376 นางสาว ฐานียา อิม่โอชา

060716 นาย ธนวฒัน์ ปินตาจันทร์

070211 นาย พชร คงประพันธ์

ภาษาไทย 011532 นางสาว มนิตรา กะลนิตา

060191 นางสาว ปรารถนา แขนอก

060309 นาย ปรเมศวร์ ประเทอืง

060720 นางสาว อาภัสรา เสนาธรรม

060798 นาย นพธไิกร จอมภาปิน

060809 นาย เกยีรตภิมู ิ ประสทุธิ์

060836 นาย อดศิักดิ์ เจรญิจติ

060852 นางสาว มยรุี ใจอา้ย

060944 นาย นรตุม์ ทองหยบิ

060978 นางสาว คณสิสร แสงมณี

ภาษาอังกฤษ 010465 นางสาว ทพินาถ เพลดิเพลนิ

060039 นางสาว ฉัตรมณี บตุรกระจา่ง

060192 นางสาว ขวญัทริา ทริาวงศ์

060537 นาย รัฐพล เครอืสนธิ์

060917 นางสาว ณัฏฐณ์ชิา ชยันนถี

061031 นาย กัมปนาท ตาอนิทร์

070466 นางสาว พนดิา กจิสวน

070468 นางสาว กษมาภรณ์ ใจวอ่ง

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 060015 นางสาว อัญชนา ขยายเสยีง

070678 นางสาว จฬุาลักษณ์ ใจยะเทพ

สงัคมศกึษา 040331 นาย ทศพล ศรนีาค
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แพร่ สงัคมศกึษา 060034 นางสาว กรองกาญจน์ บรรเลง

060301 นางสาว เปรมฤดี กาละวงค์

060371 นางสาว ชวีพร สดุแดน

060447 นางสาว กัลยส์ดุา แกว้ยศ

060533 นางสาว ถริพร ขวญัเมอืง

070281 นางสาว ดวงพร มณีเจรญิวรรณ

070463 นาย จรีนล คนเทีย่ง

070618 นางสาว เบญจพร จันทรม์า

แมฮ่อ่งสอน เกษตรกรรม 060968 นาย สมยศ ธปูทองดี

061112 นาย วริฬุห์ กาญจนานุช

เคมี 060314 นางสาว นางสาวสรัุชยา นอ้ยสกลุ

คณติศาสตร์ 060424 นางสาว กษมา อดุทาเรอืน

060914 นางสาว สภุลักษณ์ นอ้ยสกลุ

คอมพวิเตอร์ 010861 นางสาว ผัลยส์ภุา กัมปนาทวฒุกิลุ

060840 นางสาว วาสนา เราเทา่

ชวีวทิยา 060578 นางสาว ณชิาภัทร บญุสทุธิ์

ประถมศกึษา 060242 นางสาว สรชา รอยพนา

060259 นางสาว นิ ธรีเดชไพศาล

060289 นางสาว ศริพิร น าเป้ีย

070368 นางสาว ศริรัิตน์ จงสถาพรพพัิฒน์

070464 นางสาว อลสิชา รักสขีาว

070545 นางสาว พัชรี ปัญญาสงบ

พลศกึษา 060348 นาย นาย ณัฐพงษ์ บดิาหก

060360 นาย กันยภ์ริมย์ ประภาศรเีกตุ

060373 นาย วทิยส์รัช ขวัง่จ๊ะ

060518 นางสาว มยรุา นวลแยง

060931 นาย ยทุธพร ระวงัการ

ฟิสกิส์ 060265 นางสาว ทพิยว์รรณ เป้ียเอย้

ภาษาไทย 011694 นางสาว สวรส ปานเซ

060100 นางสาว สภุาณี บญุค ้า

060166 นางสาว วไิลพร อัมพรปิยวฒุิ

060204 นางสาว กัญจนา ปินตาค า

060207 นางสาว นางสาวภัทรา กันทะค า

060311 นางสาว ศริรัิตน์ สขุโพธญิาน

060858 นางสาว เดอืนเพ็ญ สเุนตรปิยฉัตร

060873 นางสาว โฉมศรี บงกชกสุมุาลย์

061061 นางสาว ดวงพร ฤทธวิงษากลุ

ภาษาอังกฤษ 060066 นางสาว ลัดดา ธาราวนาพทัิกษ์

060084 นาย พรีพัฒน์ พรสริโิภคากลุ

060185 นางสาว จันทรเ์พ็ญ จันทรฉ์าน

060271 นางสาว รัชนี สงูความดี

060312 นางสาว ศรนิยา ใฝ่ฝากเกยีรติ

060405 นางสาว ปัญญาพร สกลุธนาภา

060692 นางสาว พมิพฟ้์า ชลาลัยนมิติ

060726 นางสาว พันธท์พิย์ นลิบุลไพบลูย์

060821 นางสาว สภุาวดี หาญปฐมพงษ์

060930 นางสาว เสาวณี ชมไดพ้ร

060943 นางสาว ศริพิร รัตนครีกีาร

060987 นาย สมชาย พรหมวารสีกลุ

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 060417 นางสาว พัดชา รักเกยีรตดิี

060800 นางสาว กรรณกิาร์ สารประสทิธิ์

070274 นางสาว ศรสีดุา จา่เหว่
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แมฮ่อ่งสอน ศลิปศกึษา 061117 นาย วชัระ หยาดทองค า

สงัคมศกึษา 060029 นางสาว กนกวรรณ ยิง่เจรญิ

060213 นาย สทิธชิยั บงกชวจิติรรุง่

สขุศกึษา 061039 นางสาว ศศนิา ฮองโยง

อตุสาหกรรมศลิป์ 060487 นางสาว คณติษา องมล

กระบี่ คณติศาสตร์ 010134 นางสาว พรรษชล รักษ์วงศ์

012167 นางสาว ธดิารัตน์ ทองกอบ

100128 นางสาว ธญัญวรรณ บญุมณี

100803 นางสาว กัลยาณี ศรนีวล

100898 นางสาว อตพิร เล็กข า

101136 นางสาว ปรยีาพรรณ ทมิทอง

110089 นางสาว กัญญารัตน์ เพ็งจันทร์

คหกรรมศาสตร์ 011463 นาย อดพิงษ์ หาญชนะ

คอมพวิเตอร์ 010534 นาย ประณธิาน ศริรัิตน์

030266 นางสาว รัตนมน ทรงศรี

040298 นางสาว สดุารัตน์ แสงแกว้

100903 นางสาว รัตตยิา คหะวงษ์

นาฏศลิป์ 100773 นางสาว ธญัญานุช หอ่บตุร

100979 นางสาว บษุศรัฐ บษุยเ์พชร

ปฐมวยั 020117 นางสาว ชนากานต์ มดีวง

100401 นางสาว ทพิยส์ดุา จันทวงค์

110042 นางสาว อนงคน์าถ มเีถือ่น

ประถมศกึษา 010232 นางสาว ปาจรยี์ ชว่ยแทน่

010694 นางสาว ศภุรัตน์ เอง่ฉว้น

100265 นางสาว สรินิรัตน์ ภารา

100504 นางสาว ทติยศ์รา นายาว

พลศกึษา 011768 นาย กติตธิชั ศรทีอง

040317 นาย อภสิทิธิ์ ขนุทอง

101116 นาย กฤตวทิย์ ทองขาว

ฟิสกิส์ 100259 นาย อมรเทพ แซฮู่ ้

ภาษาไทย 010029 นางสาว ปราณี ชว่ยนาค

020041 นางสาว พอหทัย ศรมีณี

100276 นางสาว ภาณุภรณ์ สมเศรษฐ์

100342 นางสาว อนุศรา สมแกว้

100429 นางสาว เนตรนที อารกีจิ

100486 นาย กติตศิักดิ์ สายป่าน

ภาษาอังกฤษ 100045 นางสาว อัจฉรยิา หาญชวูงศส์กลุ

100046 นางสาว ปรยิากร เกตแุกว้

100132 นางสาว ภัทราทพิย์ วงศพ์พัินธุ์

100413 นางสาว สรัุตนา ทองศริิ

100527 นางสาว ณัฐณชิา งานดี

100895 นางสาว พธุติา บตุรหลี

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 100521 นางสาว เจนจริา ชศูรี

100589 นางสาว วชิาพร ศรชียั

100852 นาย พพัิฒน์ เจรญิสขุ

100853 นางสาว ปัญญาพร บอ่มะมว่ง

ศลิปศกึษา 100430 นางสาว สชุญา คงคารัตน์

100874 นางสาว ซไูกย๊ะ ละโสย

สงัคมศกึษา 010143 นางสาว สภุาวดี พงประสทิธิ์

010712 นางสาว เบญจมาภรณ์ สมัพันธ์

012056 นางสาว กนกรัตน์ เลีย่นเสง้

100289 นางสาว กานตธ์ดิา บญุคง
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กระบี่ สงัคมศกึษา 100708 นางสาว สภุาวดี รัตนมาศ

กรงุเทพมหานคร เกษตรกรรม 011138 นางสาว ศภุสตุา รนิปาน

030218 นางสาว พรนภา ออ่นละมา้ย

030286 นางสาว สจุติตรา กลิน่สคุนธ์

040293 นางสาว พัชรี เกตบุางลาย

เคมี 010620 นาย โพธวิฒัน์พล คงซา่น

เครือ่งกล 010511 นาย พงศพ์พัิฒน์ ค าหอม

011495 นาย โยธนิ สรกล

เทคโนโลยกีารศกึษา 012136 นางสาว ลนีา ศลิาบตุร

020635 นางสาว ชโลบล เปลง่ศรี

การตลาด/การขาย 011459 นางสาว ณนพัช เหลา่ไพบลูยก์ลุ

คณติศาสตร์ 010169 นางสาว เจรญิขวญั โรจนพงศส์ถาพร

010302 นาย วรเดช สงัวาลยน์อ้ย

010367 นางสาว สรินิาถ สขุใส

010728 นาย ธนวฒัน์ รักษ์เกร็ด

010742 นางสาว พมิวดี มัลลพิรพชิยั

010753 นาย ชษิณุ พรนติสิขุ

012125 นางสาว กเฌอ วรรณประเสรฐิ

020018 นาย หัสนัย กมิศรี

020020 นางสาว วรวลัญช์ เด็ดแกว้

020615 นาย วรีชยั แกว้สตุนิ

030257 นางสาว ปัณฑติา ยาไกต่อ้ย

040077 นางสาว จฬุาลักษณ์ สทิธทิา

คหกรรมศาสตร์ 010087 นางสาว ณัฏฐธดิา ดว้งแพง

010205 นางสาว นภัสสร โอฬารวตั

012157 นางสาว ญดาพร เลศิก าจรวฒัน์

020477 นางสาว มณีนุช นวลสงฆ์

030259 นางสาว กมล ศรเีจดิจา้

คอมพวิเตอร์ 010089 นางสาว กฤตกิา สาคร

010142 นาย ศรัณ สงัขท์อง

010449 นางสาว ปทมุ เอีย่มส าอางค์

010642 นางสาว ศภุญา ไพแกว้

010724 นางสาว นันทยา วงศจ์นี

012084 นางสาว กลุจริา การนา

040152 นางสาว วรารัสมิ์ ชมุพล

ชวีวทิยา 010099 นาย ธนนิ สงิหนาท

070105 นางสาว ชลธชิา ค ากองแกว้

101129 นางสาว สขุมุาล สขุมุานันท์

ดนตรไีทย 010830 นางสาว รัตตยิา ค าภัยวงศพ์ทัิกษ์

011249 นางสาว พชิญา เฟ่ืองตะเคยีน

011949 นางสาว สนัุนทา ใจดี

020014 นางสาว สรุพีร ชอ่งคันปอน

020581 นาย ชยัเทพ ชยัภักดี

ดนตรสีากล 010092 นาย กติตพิงษ์ ชยัพฤกษ์ชยัศรี

010095 นางสาว วรพร โลส่ถติยม์ณฑล

030115 นาย รัชศักดิ์ พฒุเิดชไพบลูย์

ทัศนศลิป์ 011257 นางสาว รัตนา สนิประวตั ิ

011434 นาย สรุนนท์ คงกระจง

นาฏศลิป์ 020283 นางสาว พรประภา นระแสน

040302 นางสาว ณัฐชนก กลอ่มเชือ้

040311 นางสาว พรพมิล สวสัดิพ์านชิ

040343 นางสาว ศันสนีย์ ออ่นสี
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กรงุเทพมหานคร ปฐมวยั 010001 นางสาว ชนนกิานต์ ลดาดก

010832 นางสาว อรสิรา ภษิูต

050352 นาย มชียั ชวีพันธ์

ประถมศกึษา 010579 นางสาว กัญญกติติ์ ศลิปเจรญิ

011445 นางสาว จรัสพรรณ เพ็ชรส์นิ

012053 นาย ศรัณญู หยบิศรศีลิป์

020492 นางสาว จริาพร โสตแกว้

020505 นางสาว อนงคน์าถ ศริอิอ่น

พลศกึษา 010227 นางสาว ชดิชนก เอีย่มเนตร

010706 นางสาว ปวรวรรณ แพนเกาะ

011246 นาย จาตรัุนต์ แกว้การไร่

011268 นางสาว เพชรรัตน์ พันธุส์จุรติไทย

011552 นางสาว ฐายกิา แซเ่อี๊ยว

011909 นางสาว เพ็ญพร วงคศ์รจัีนทร์

020621 นาย ศม มั่นใจตน

ฟิสกิส์ 010023 นางสาว ธดิารัตน์ ขะแมสนัเทยีะ

010027 นางสาว ธนธรณ์ กัลยา

010531 นางสาว ศศติา กองเป็ง

ภาษาไทย 010084 นางสาว วนัชพร ถาวรสมสขุ

010260 นาย อังกลู มะลลูมี

010382 นางสาว ณัฐชยา ชกูติตวิบิลูย์

010419 นาย ทรงกลด เฉลยีวปัญญา

010654 นาย พัลลภ เพ็ชรไชย

011486 นาย สจัวฒุิ บญุสรรค์

011991 นางสาว กาญจนา พมิวงษ์

030048 นางสาว วลิาสนิี นทิรัพย์

030074 นางสาว จฑุามาศ ทองสี

040024 นาย ธรีะวรี์ บัวหลวง ศภุพชิญพงษ์

040038 นางสาว รัตนาภรณ์ รังสยิานนท์

040124 นาย รัฐพล ศรบีรูณะพทัิกษ์

040219 นาย เชาวว์ฒัน์ ดดีอม

082409 นางสาว ภคนันทรั์ตน์ สมบัตวิงค์

ภาษาอังกฤษ 010307 นางสาว มนัสวี แกว้ผลกึ

010326 นาย ปรดี ิเ์ปรม ตยิะรัตนากรกลุ

010385 นางสาว นภาพร บัวนอ้ย

010576 นางสาว ณชิาภัทร บญุยะผลานันท์

010608 นางสาว กฤตยิา หมูน่คิม

010719 นาย พสินัติ นิม่วรรณัง

010996 นาย ธราเทพ ซนัลี

011742 นางสาว ปรารถนา แดนพมิาย

012096 นางสาว จฑุาสนิี สวุานชิมงคล

012154 นาย ไผท สะอาดยิง่

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 010145 นางสาว ณัฐพร จันทรว์เิศษ

011184 นางสาว อัญธานี นพินธเ์จรญิศรี

011932 นางสาว หนึง่ฤทัย ก าจาย

020003 นางสาว วนัเพ็ญ เดชจร

030208 นางสาว นริดา แกว้เขยีว

030271 นางสาว โศจนัินท์ พว่งกลุ

040329 นางสาว ชนดิา ฉมินาคพันธ์

ศลิปศกึษา 010571 นางสาว ปวรวรรณ สนีาคลว้น

สงัคมศกึษา 010046 นางสาว ณัฏฐา คงปรชีา

010415 นางสาว สฑุามาศ แกว้บางพดู
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กรงุเทพมหานคร สงัคมศกึษา 010570 นางสาว อรสิา ปราณีวฒัน์

011219 นางสาว ณัฎฐพิร ค าปลา

011221 นางสาว อมรรัตน์ รม่สบาย

011230 นางสาว พชิญา รัตนธรรมเมธี

011995 นาย เมธี ตัง้สริพัิฒนา

012005 นางสาว ดลฤทัย แสงแหง่ธรรม

012129 นาย ณัฐพล ชนะวงษ์

050287 นาย สทัุศน์ ค าเอีย่มเอก

100690 นางสาว กลุสริิ สมบรูณ์

สขุศกึษา 010006 นางสาว สกลุรัตน์ เกดิมงคล

010161 นางสาว วรินิยา บัวลา

010163 นาย รุง่รัตน์ เดชะชว่ย

010928 นาย สวุกิรม โรจนชศูรี

อตุสาหกรรมศลิป์ 010384 นางสาว รัตนาภรณ์ โพธกิดุสยั

011066 นางสาว ภัทราพร หาญนวโชค

020262 นาย ธเนศ ทายะบวร

กาญจนบรุี คณติศาสตร์ 010199 นางสาว เมธาวี อนันตช์ยัลขิติ

010219 นาย สพัุฒน์ กนกพจนานนท์

011096 นางสาว นสิาชล มเีท

011707 นาย ประณต บญุประเสรฐิ

011709 นางสาว เสาวลักษณ์ ชนิวงษ์

012138 นางสาว ณีรวลัย์ เกษมสขุ

020489 นางสาว สริวิรรณ ทองรอ้ยยศ

040296 นางสาว กชพรรณ คงวเิชยีร

070911 นาย กฤษฎา จติมะกล า่

070914 นางสาว หทัยชนก มโนราชสหี์

คอมพวิเตอร์ 011059 นางสาว ฉววีรรณ จันแกว้

011061 นางสาว วนัดี วงศษ์า

011157 นางสาว กนกวรรณ ชอ้ยสามนาค

011267 นางสาว วนดิา สรนุวตัร

011626 นาย ธนวทิย์ ทองกวาว

011698 นางสาว กนกวรรณ ธรรมดา

012075 นาย วรีภัทร แกว้กรรณพันธ์

012175 นาย คชานนท์ พงษ์สวสัดิ์

020207 นางสาว ฑฆิมัภรณ์ บ ารงุเขต

020530 นางสาว มนิตรา ยนิดี

050719 นางสาว กนกรัตน์ เสมทับ

ชวีวทิยา 010282 นางสาว วรัญญา ธญัญาผล

010343 นาย คณารักษ์ กจิประเสรฐิ

ดนตรศีกึษา 010841 นางสาว บษุบา เทีย่งธรรม

011190 นาย ธราธร หอมทวนลม

040323 นาย ภานุพงษ์ ทองสงัด

นาฏศลิป์ 010751 นางสาว อลษิา กาวนิ า

ปฐมวยั 010796 นางสาว สกุัญญา สขุกรม

011214 นางสาว ภานุชนาถ อ านวย

011300 นางสาว ธญัวรรณ เวชวงศ์

020558 นางสาว แอนนา สงเคราะหส์ขุ

ประถมศกึษา 010237 นางสาว ดษุฎี พวงไทย

010240 นางสาว กานตธ์ดิา จันทรบ์รูณ์

010421 นาย ธนัวา ทรัพยธ์นภมูิ

030042 นางสาว จันทนา หงวนบญุมาก

030107 นางสาว ขนษิฐา แซอ่ึ๊ง
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กาญจนบรุี พลศกึษา 010934 นาย ไกรสทิธิ์ น ้าใจดี

011860 นาย พงศป์ณต รอดทอง

012022 นาย ผาภมูิ อยูอ่อ่น

012170 นาย นราวฒุิ ยอดจันทร์

020496 นางสาว สพัุตรา เข็มทอง

030210 นางสาว ดารกิา แตแ่ดงเพชร

040340 นาย ปิยะบตุร หงษ์ศรจัีนทร์

ภาษาไทย 010312 นางสาว พณดิา สงิหส์าครเดชา

010335 นางสาว นีรนุช แหว้เพ็ชร

010338 นางสาว วรียา เทีย่งธรรม

010435 นางสาว จรีาภรณ์ นาสา

010741 นาย เสนา เหมอืนหงส์

010787 นางสาว เพ็ญสดุา ยนืชนม์

011441 นางสาว วภิาวดี โพธิศ์รทีอง

011650 นางสาว ผกาทพิย์ ไผส่อาด

011765 นางสาว บปุผา เพยีงลิม้

011851 นางสาว อัญชษิฐา เดชรุง่

012063 นางสาว รัตนา ศลิาทอง

030076 นางสาว กชกร กันภัย

030112 นางสาว เกศรา ครธุเครอื

040067 นางสาว จันทรจ์ริา คณุพันธุ์

040232 นางสาว สริลิักษณ์ พลอาภา

050048 นางสาว บณุยาพร เคนไชยวงค์

050460 นางสาว อัญชลี โชคสมกจิ

ภาษาอังกฤษ 010685 นางสาว พรสวรรค์ ลิม้สนิโสภณ

010876 นางสาว ลานา บัวขม

011264 นางสาว ณชิากร ข าสนุทร

011910 นางสาว อัจฉรา รังสวสัดิจ์ติร์

011912 นางสาว กมลรัตน์ ทองผากนก

012054 นาย กติตพัิฒน์ ภัทราพรพสิฐิ

012150 นางสาว อนงคน์าฎ จติสงู

012192 นาย เบญจรงค์ นุ่มวฒันะ

020272 นางสาว ลลติา พทัิกษ์

020275 นางสาว กฤตยิา สรุวิงษ์

030028 นางสาว หัชศตฌ์ล ผาตพัิศธนันท์

040012 นาย ทัพไท ใจดี

040037 นางสาว อรนภิา ทับทอง

040131 นาย ปฐมพงศ์ เดน่ดวงใจ

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 011162 นางสาว จันทมิา รักดี

011166 นางสาว กนกวรรณ แจ๊ดนาลาว

011284 นางสาว สนุษิา อาจคงหาญ

011332 นางสาว อภรินันท์ เอีย่มนอ้ย

011419 นางสาว จริะภา ครีเีรอืงทรัพย์

020153 นาย ตรธีรพัชร วราวธุวเิชยีร

020240 นางสาว อษุาวดี บญุเฮยีะ

020313 นางสาว มานดิา แกว้ตาสาม

040032 นางสาว อังคณา เจรญิทรัพยส์นัติ

040059 นาย ตอ่ฉัตร สนพราย

050458 นางสาว พรพมิล รักแตง

ศลิปศกึษา 011784 นางสาว ฐติาพร ทัด

030272 นางสาว วชิดุา เครอือยู่

สงัคมศกึษา 010670 นาย สทุธพิงษ์ โชตริมย์
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กาญจนบรุี สงัคมศกึษา 010677 นาย ชยานันต์ ปรางจโรจน์

011453 นาย ทรงพล แพทยร์อบรู ้

011630 นางสาว วารนิทร์ วนัทอง

011639 นางสาว กรรญดา เจรญิกาญจน์กลุ

011680 นาย ตลุยวตั เทพเทยีน

011683 นางสาว วลันสิา ไพศรี

011869 นางสาว วารณีุ สบีตุรสี

012074 นางสาว กนกวรรณ บัวขม

020528 นาย พงษ์ศธร ชมทา่ไม ้

020605 นางสาว สภุาพร คงเกดิ

030162 นางสาว พัชรี ใจดเีฉย

030163 นางสาว นุชนารถ ปรางทอง

050491 นางสาว วาสนา ผลาเลศิ

081892 นาย พรเทพ พันพกุ

กาฬสนิธุ์ เกษตรกรรม 082427 นาย บัลลังก์ หาญอาษา

เคมี 010899 นาย กฤษดา ทนิราด

080060 นางสาว จนูจฬุา ทพิยพ์มิานพร

080696 นางสาว สรุยีรั์ตน์ อูส๋งูเนนิ

081513 นางสาว จารวุรรณ ทพิมาตย์

คณติศาสตร์ 010374 นาย วชัระ บัวศรี

011447 นางสาว นารรัีตน์ อตุโม

011617 นางสาว ศรัญญา มะลฉิมิ

020176 นาย นัฐพงษ์ เอกวธุ

050531 นางสาว สมุติรา ไชยประเสรฐิ

080007 นาย ภานุพงศ์ เพิม่ข ึน้

080033 นางสาว กันยช์สิา สามารถ

080639 นางสาว วลัยา อดุมรัตน์

081686 นางสาว นงเยาว์ ไพรัตน์

081897 นาย วสนัต์ ศริภัิกดิ์

082024 นางสาว กนกวรรณ พลขันธ์

082560 นางสาว ตรทีพิย์ ปสุธรรม

คหกรรมศาสตร์ 010258 นางสาว อรนจิ ฤทธโิรจน์

คอมพวิเตอร์ 082375 นาย อาทติย์ มอิามาตย์

082404 นางสาว ณชิญาภรณ์ สสีนั

090869 นางสาว จติโสภณิ ภงูามเงนิ

090908 นาย สนัตภิาพ ศรบีาลแจม่

091353 นางสาว รัชชดุา กาฬหวา้

091626 นาย นพพร พัฒนานันท์

ชวีวทิยา 010272 นางสาว ศรินัินท์ ค าแข็งขวา

010278 นาย ภาคภมูิ เนียมบญุ

080558 นางสาว วจิติรา นาไชยโย

090821 นางสาว วรารัตน์ บญุพงษ์

090823 นางสาว นันทนา การรอ้ย

นาฏศลิป์ 081388 นางสาว ฐติาพร อตุสา่ห์

081595 นางสาว สดุาวรรณ์ จันทรก์ลิน่

081958 นางสาว พัทธธ์รีา อามาตยม์นตรี

082565 นางสาว จริาพร สโีสภา

ปฐมวยั 011034 นางสาว วรรณา เอีย่มวสิทุธสิาร

050117 นางสาว สายฝน ค าภบูาล

050119 นางสาว จันทรเ์พ็ญ เรอืงสวุรรณ

050787 นางสาว นลนิรัตน์ โคตะวนินท์

080790 นางสาว เมวดี รวมรัว้
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กาฬสนิธุ์ ปฐมวยั 080807 นาย ภัทรพงษ์ เพ็ชรจ านงค์

081088 นางสาว ศรินัินท์ รัตท า

081797 นาย รณชยั กจิอ าลา

081904 นางสาว บษุรนิทร์ กลุศริิ

081917 นางสาว ชตุมิา เพ็งศรโีคตร

ประถมศกึษา 090780 นางสาว วนดิา ภอูธุา

พลศกึษา 010011 นางสาว ปิรันทา เอกสาร

010781 นางสาว นริมล พลลาภ

030111 นาย สกล จติสวา

080942 นาย เชดิธวชั คะอังกุ

081077 นางสาว นันทวรรณ เพ็ญธสิาร

082458 นาย อัครเดช แสนกัง้

ฟิสกิส์ 090466 นาย ณัฐวฒุิ ภเูดน่ใจ

090468 นางสาว อรวรรณ พรรณขาม

090734 นางสาว กิง่แกว้ จนุทกอง

ภาษาไทย 010895 นาย คมสนัต์ ดลเอีย่ม

011417 นางสาว ลนิจง เหยิง่

040299 นางสาว มะลวิรรณ สรุานติย์

070642 นางสาว ณัฐกลุ ภถูมทอง

080454 นางสาว ดรณีุ เรอืงจันทร์

080463 นาย คมกรชิ ตาลมงคล

080550 นาย คตีาภัทร อิม่มนตรี

080667 นางสาว ศภุมาส สหีาจอ่ง

080863 นางสาว นันทดิา จตินยิม

080994 นางสาว นารรัีตน์ ใจถวลิ

081197 นางสาว เสาวนีย์ สรุยิสาร

081438 นางสาว อัลดา กลุาสา

081531 นางสาว นภิาดา พังฆะโส

090195 นางสาว รุง่นภา ภกูองชนะ

090833 นางสาว รุง่นภา กมลภพ

091006 นางสาว นรศิรา ภผูาพลอย

091071 นางสาว เจนจริา ยลพล

091627 นางสาว ยธุาดา ศรบีรุมย์

092124 นางสาว พรนภา มิง่ค า

ภาษาอังกฤษ 010660 นางสาว ศริลิักษณ์ ชืน่ชม

010682 นางสาว ณชิาภัทร แสงชมภู

020099 นาย ณัฐวฒุิ จติจักร

050294 นางสาว พัชราภรณ์ ระดาพัฒน์

050317 นางสาว นลนิี อทุรักษ์

080337 นางสาว พรธรีา การเกษม

080829 นางสาว สทุธดิา ศรขีอดเขต

090619 นางสาว ทพิเนตร ทองปลวิ

090695 นางสาว สพุชิา คณาโจด

090800 นางสาว ณัฐพร โสพันธข์ันธ์

091221 นางสาว รววิรรณ ศรนีวล

091801 นางสาว อลสิา เปานาเรยีง

092146 นางสาว ปิยวรรณ นาแฉลม้

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 010760 นางสาว วรรณภา โพธิไ์ทร

011179 นางสาว กฤตชญา ชมิโพธิค์ลัง

011686 นางสาว จฑุารัตน์ นามลา

020453 นางสาว มะลวิลัย์ ภชูายธง

020455 นางสาว รัชนี ตกิาพันธ์
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กาฬสนิธุ์ วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 030247 นางสาว จรุาลักษณ์ คชรมย์

040111 นางสาว สกลุรัตน์ ค าวงพลู

080079 นาย อภสิทิธิ์ นันททรัพย์

080282 นางสาว วชิชดุา ทพิยส์งิห์

080389 นาย ไพศาล แสนพันดร

081698 นางสาว นฤมล ศรหีาคลัง

082277 นางสาว วราภรณ์ โพดี

สงัคมศกึษา 080524 นางสาว กนกวรรณ สอนพมิพพ์อ่

080563 นางสาว ยวุดี ก ิง่พรมภู

081964 นาย วชริะ นลิโสม

082291 นางสาว ปิยะดา ดสีวนโคก

090775 นางสาว มธรุส ภารส าเร็จ

091870 นาย ณัฐพงษ์ โคตรพัฒน์

สขุศกึษา 010108 นางสาว สธุณี แสงชมภู

050178 นางสาว สจุติรา อทุธาทอง

ก าแพงเพชร เคมี 070109 นางสาว สภุาภรณ์ ถาวร

เชือ่มประสาน 070849 นางสาว สภัุชชา สวาทพงษ์

คณติศาสตร์ 040086 นางสาว รุง่นภา สวุพัินธ์

070080 นางสาว กันธยิา เสา้เปา

070228 นางสาว สริวิรรณ เจยีมจติร์

070662 นางสาว ณัฐธดิา แข็งธญักจิ

070670 นาย ธวชัชยั พลิาทอง

070728 นางสาว มนตธ์ชิา เพชรพาลี

070748 นางสาว นุชบา จมูาศ

070889 นางสาว ประกายมาศ ผวิบางกลู

คอมพวิเตอร์ 070199 นางสาว รจเรข ค าสขุ

070218 นางสาว ปรยีา สระบัวบาล

070359 นาย คมสนัต์ จันทรช์ม

070570 นาย ธนวตั สขุจติร

070958 นางสาว กรานตมิาพร เดชะผล

ชวีวทิยา 070057 นางสาว ภาสนิี นภาศริปิกรณ์

070451 นางสาว กิง่ดาว กลุชา

070708 นาย กฤษณะ ทัศนียานนท์

ปฐมวยั 070191 นางสาว ศวิาพร แทง่ทอง

070376 นางสาว นารรัีตน์ อัจฉรยิะมณีกลุ

070508 นางสาว จฑุารัตน์ เถาตะมะ

071121 นางสาว ทพิยว์รรณ์ แกน่วงษ์

ประถมศกึษา 011945 นางสาว เกษร วรวฒัน์

070156 นางสาว พมิพพ์ชิชา พยานเขตการณ์

070235 นาย สรุสทิธิ์ สงิหร์ะ

070503 นางสาว สมร ตระกลูศรี

070671 นาย ไชยเชษฐ์ อ า่นวล

070672 นางสาว ปภัสรา สายป่าน

070673 นางสาว ณัฐสดุา หุน่เทีย่ง

070993 นางสาว นสิาชล สทุธิ

071000 นาย เฉลมิพล ธงชยั

พลศกึษา 070208 นาย ไพรสนธ์ บดรัีฐ

070247 นางสาว ศริกิลุ ป่ินเพ็ชร

ฟิสกิส์ 070090 นาย อนุกร ชัง่เกวยีน

070097 นางสาว ปฐมา ใจแสน

ภาษาไทย 011282 นางสาว อรณี พลศร

050375 นางสาว ทพิยจ์ฑุา แมลงภู่
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ก าแพงเพชร ภาษาไทย 070074 นางสาว อัจฉราพรรณ ขัดทาน

070209 นางสาว ทักษพร ทองสงัข์

070212 นางสาว สพัุตรา ยิม้บญุเกดิ

070221 นางสาว จฑุามาศ คะหงวน

070230 นางสาว ณัฐธนวรรณ จันทรต์ุย้

070394 นางสาว บรรณรักษ์ ทอ่นทอง

070505 นางสาว สธุาพร มานอ้ย

070536 นางสาว นุชจรี ดวงหรัิญ

070537 นางสาว สาธดิา สขุอูด๊

070569 นางสาว สนุสิา เกดิพรสวรรค์

070743 นางสาว อรอมุา บญุมี

070826 นางสาว เพ็ญพักตร์ ป่ินเพ็ช

070980 นาย พศิษิพงษ์ นาคภู่

071128 นางสาว นภาพรรณ ชอ่ชัน้

071139 นางสาว นรศิรา ฤกษ์หรา่ย

ภาษาอังกฤษ 010157 นาย สรุเชษฐ์ ดวงจันทร์

070077 นาย รัชชานนท์ สนัุนตาวงศ์

070122 นางสาว ปรญิญา เป่ียมแกว้

070165 นางสาว นภาพร ป่ินมณี

070205 นางสาว ฐติาภา อบเชย

070279 นางสาว ณัลวนีาช์ ยาโน

070355 นางสาว นันทวนั วริณุภักดิ์

070378 นางสาว ชวลัลักษณ์ ไตรวาท

070711 นางสาว เจนจริา เอีย่มวจิารณ์

070948 นางสาว ภราดา วเิชยีรดี

071103 นาย สทิธพิงษ์ ค าบรรลอื

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 070176 นางสาว ธมาพร ขันหลา้

070183 นาย จักรพันธ์ ทองรักษ์

070184 นางสาว จารวุรรณ ถาวร

070201 นางสาว วาสนา มณีเขยีว

070203 นางสาว ชาลสิา มณีรัตน์

070251 นางสาว ธารารัตน์ เอีย่มคลา้ย

070563 นางสาว ธญัญเรศ กอ้นจันทรเ์ทศ

070766 นางสาว วชิชตุา โตยิง่

070796 นางสาว จรุรัีตน์ ถมทอง

070903 นางสาว มะลวิลัย์ โทสนัทัด

071021 นาย สทิธกิร ศรโียธา

สงัคมศกึษา 010376 นางสาว กมลชนก ดวงค า

040112 นางสาว สดุารัตน์ ถาวร

070207 นาย สมบัติ รุง่แจง้

070250 นางสาว ธรีารัตน์ ชอ้ยชด

070342 นาย วรเมธ พนิจิมนตรี

070506 นางสาว อลสิา มะรดิ

070546 นางสาว ดวงใจ รักษ์ชน

070885 นาย ปรัชญา โตประพันธ์

สขุศกึษา 030005 นางสาว บษุบา หา้วหาญ

ก าหนดภายหลัง การศกึษาพเิศษ 010564 นางสาว ศรญิญา หนุตริาช

010569 นางสาว มะลวิลัย์ พมิพลิา

020422 นางสาว สภัุทรชญา ดาทอง

030038 นางสาว สพุชิญา เทพวลัย์

050229 นางสาว นางสาวอรอนงค์ โดง่ดัง

050472 นางสาว ฐติพิร ป้องค า
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ก าหนดภายหลัง การศกึษาพเิศษ 080150 นางสาว ฤทัยรัตน์ โตไพร

080447 นางสาว เสาวลักษณ์ รอดอตุม์

080570 นางสาว ปิยะพร เพชรเทยีม

080950 นางสาว จไุรลักษณ์ คาบพมิาย

081822 นางสาว มาลสิา วนัพดุชา

082246 นางสาว ขนษิฐา แสงโยธี

082282 นางสาว พัชรา หงสจั์นดา

082411 นางสาว นภิาพร บรุมโคตร

082414 นางสาว วชัโลบล แวงวรรณ

082467 นางสาว เสาวลักษณ์ พรอ้มทรัพย์

082485 นางสาว พัชรพีร จงกลณี

082487 นางสาว วภิาดา นาชยัเริม่

090250 นางสาว สนุีพร เถนิหติย์

090710 นางสาว ฐติพิร ปัญญาวนั

091346 นางสาว มฑุติา ปากแข็ง

091473 นางสาว กลุสิรา ไชยงาม

091695 นางสาว จตรุพร โทแกว้

091715 นางสาว นันทชิา กะรโิส

091721 นางสาว วสิดุา รัตนสทิธิ์

091852 นางสาว อาณัฐยิา ทองพา

091931 นางสาว สชุาดา เหลา่หุง่

092140 นางสาว กลุนดิา บญุยะวงษ์

092173 นางสาว เจษฎาภรณ์ วาฤทธิ์

092177 นางสาว สดุาพร มรุานนท์

092190 นางสาว สวุรรณา แกว้หานาม

092192 นาย มนตรี จันทรส์ขุ

092311 นาย ฉัตรชยั ราชภักดี

092313 นางสาว รัตน์ตกิาล ฤทธิรั์กษา

092315 นางสาว อรวี หลา้สพุรม

092316 นาย พัชร แดงประทมุ

092317 นางสาว ดลฤดี มาแกว้

092370 นางสาว อฑติยา คณาศักดิ์

092412 นางสาว อรสา สตัยาคณุ

092462 นางสาว ดอกแกว้ มะโนมัย

ขอนแกน่ เกษตรกรรม 030146 นางสาว มัทนียา เพ็ชรนอก

เคมี 010178 นาย เผดมิยศ สมทอง

080701 นางสาว พัชระ จ าปานา

082160 นางสาว พัชรา แสงชาลี

090728 นาย ภาณุพงศ์ อณุชาติ

โยธา-กอ่สรา้ง 020425 นางสาว รสสคุนธ์ เก็จโกวทิ

082413 นางสาว สจุติรา พสุมิมา

คณติศาสตร์ 012010 นางสาว อภญิญา บาลี

020309 นางสาว ณัฐรภีรณ์ วชิชเุมธาลักษณ์

080004 นางสาว พรสดุา เสนไชย

080045 นางสาว ชอ่ผกา นาค-อก

080432 นางสาว นลิวรรณ ค าออ้

080703 นางสาว อรวรรณ ประจันตะเสน

080982 นาย รพพัีฒน์ จันทวงษ์

081265 นางสาว ยลลดา ท ามาน

081314 นาย ณัฐวฒุิ ค ามลู

081333 นางสาว สทัุตตา พงศพ์รทรัพย์

081404 นางสาว รัศมี เทาทองสขุ
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ขอนแกน่ คณติศาสตร์ 081651 นางสาว รัตนา แสนหลา้

081896 นางสาว บวรลักษณ์ อปัุชฌาย์

081925 นางสาว อนิทอุร สะตะ

082126 นางสาว กนกณัฐ สหีานาม

082127 นางสาว ดจุฤดี ประเสรฐิศลิป์พลมา

082465 นางสาว กัลยณัฏฐ์ ไชโยแสง

092220 นางสาว สกุัญญา จันทรภ์งูา

คอมพวิเตอร์ 010187 นางสาว ชอ่ผกา เชือ้สนีนทต์รี

080073 นางสาว มจุรนิทร์ เพดิภเูขยีว

080105 นางสาว ลลติา วงคม์ลี

080795 นาย นรเทพ ทับบญุ

080867 นางสาว พัณนดิา เสนาวฒุิ

081496 นางสาว อรดา สงจันทร์

081638 นางสาว ปัทมวรรณ สมเหล็ก

081924 นางสาว กชพร มณีวรรณ

ชวีวทิยา 030130 นางสาว หยาดพริณุ แผน่ทอง

081067 นาย ณัชทัต ลมิป์เศวต

081567 นางสาว รุง่ทวิา สภุกรรม

081824 นางสาว นสิาชล สสีดุ

081865 นางสาว สทัุศนีย์ สมมาตย์

นาฏศลิป์ 011239 นางสาว ณัฐนันท์ บญุกมลศรศีักดิ์

081583 นางสาว เกวลี ศรบีญุวงษ์

081883 นางสาว เกตวดี แกว้ใสย

082078 นางสาว สรุวิภิา นาทาม

082421 นางสาว สจุติรา นางสะอาด

ปฐมวยั 010803 นางสาว กัญญา แสนยามลู

050525 นางสาว กมลพรรณ โสดา

080016 นางสาว ทพิยส์ดุา ชาแกว้

080796 นางสาว เพลนิพศิ อัคฮาด

090612 นางสาว วรัทยา ไสวดี

พลศกึษา 040350 นางสาว ศริลิักษณ์ บศุยรั์ศมี

050635 นาย นครนิทร์ ชา่งเหล็ก

070372 นาย ธนาธปิ เหลาประเสรฐิ

081823 นาย วรียทุธ เงาะเศษ

082060 นาย พทิยา สทุธปิระภา

082075 นาย วทิยา สดุรัก

082479 นาย อสิระ ทยุเวยีง

ฟิสกิส์ 080466 นางสาว กชกร ลา่มสมบัติ

080634 นาย ชลาสทิธิ์ สพุรรณทา้ว

080689 นาย คณุากร สอนถม

080721 นาย พรีวฒุิ ย ิง่นอก

081511 นางสาว ศริลิักษณ์ ดงเเสง

081789 นางสาว เบญจพรรณ ชมภมูาตย์

ภาษาไทย 011528 นางสาว ปานรวี สนัพันธ์

011914 นางสาว สริวิดี รถหามแห

020246 นางสาว อรทัย ผวิหอม

020451 นางสาว ศภุวรรณ ถนอมชพี

020591 นางสาว ปวณีา สหีานาม

080025 นางสาว สรนิดา อปุรี

080027 นาย ปิยะพงษ์ วงษ์โคกสงู

080030 นางสาว วนัสนันท์ ใจมณี

080037 นางสาว สดุาพร มะยรุะรัก
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ขอนแกน่ ภาษาไทย 080069 นางสาว ณัฏฐณชิา ศรคีณุหลิว่

080984 นางสาว ชตุมิา เผา่แพทย์

081006 นาย พรีณัฐ ลัญจกรกรีตกิลุ

081011 นางสาว อรณุโรจน์ ตัง้กลุบรบิรูณ์

081082 นางสาว พรศริิ ชานกัน

081212 นางสาว หงสฟ้์า ค าส าโรง

081271 นางสาว จันทรจ์ริา แสงศรเีรอืง

081308 นางสาว เบญจมาศ ผาบญุมี

081436 นางสาว มัณฑนา มป้ีอง

081546 นางสาว ประภัสรา จันทรแ์ป๊ะ

081552 นางสาว ศปิระภา ทองหมืน่

081563 นางสาว จรยิา นามวชิติ

081689 นางสาว ชนานุช นาสมชยั

081695 นางสาว ทวิารัตน์ ครุนัุนท์

081991 นางสาว เบญจมาศ เรอืงบญุ

082037 นางสาว ศภุลักษณ์ ศรลีาโพธิ์

082041 นางสาว เมธนิี นามราด

082163 นางสาว นารนิทร์ กนิเสน

082177 นางสาว เดอืนเพ็ญ วงคอ์นิตา

082213 นางสาว ศริวิรรณ วงศร์าษฎร์

082217 นางสาว เบญจวรรณ บญุตาสทุธิ

082265 นาย ชนกชนม์ นาคนาม

082284 นางสาว วรางคณา วลัลา

082328 นาย ภานุสทิธิ์ สุม่มาตร

082396 นางสาว ขนษิฐา ศรเีสนา

090826 นางสาว ชไมพร เพยีจนุ

091595 นางสาว พรทพิย์ พรมเมอืงขวา

091927 นางสาว มะลติา พรมฉวี

ภาษาอังกฤษ 010460 นางสาว ณัฐสภุา ธนาลักษณ์เกษม

010650 นางสาว พธุตาล เทวโรจน์

011245 นางสาว อรวรรณ ประเสรฐิ

011491 นางสาว วรรณสิา ยะถโีล

020604 นางสาว ศันสนีย์ โพธติาทอง

020606 นางสาว ธนัยนันท์ นลิสาย

050606 นางสาว สภุาพร สเีขยีวแก่

080005 นาย อนุชา แสนสดุ

080051 นางสาว ศศปิระภา ออ่นพวย

080516 นางสาว เสาวลักษณ์ ขลบิเงนิ

080555 นางสาว ชลธชิา ภบูรม

081092 นางสาว ณัฐกิา สมอหมอบ

081166 นางสาว สทุธิส์ริี ศลิา

081273 นางสาว ณัฏฐณ์ชิา วรรณทพิย์

081305 นางสาว อรทัย แสนราษฎร์

081816 นาย คณิิน ค าแพง

081900 นาย อดศิร อุน่แกว้

082369 นางสาว ถวลิพร ค าสน

082472 นาย ธรีพงษ์ อตุเสนา

090621 นาย จักรี ไชยะเวช

091421 นางสาว ดลนภา หรีอ่นิทร์

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 010651 นางสาว วจิติรา เพ็งไสย์

010763 นางสาว ปนดิา จันประทัก

010804 นางสาว วารณีุ ประเถตัง
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ขอนแกน่ วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 011008 นางสาว สพัุตรา สมิวงค์

080013 นางสาว เจยีระไน ศรหีากลุ

080200 นางสาว วรียา พลสวสัดิ์

080206 นาย จริกฤต วรรณมะรักษา

080486 นางสาว อรวรรณ สอนสขุ

080501 นางสาว เกศนิี ภาโนชติ

080579 นางสาว พนดิา จังหวะ

080822 นางสาว นุจรยี์ สคุนธวารยี์

081631 นางสาว อังคณา ประวารณา

081670 นาย สรัุตน์ ชา่งการ

081719 นางสาว ศริกิัญญา บญุค ้า

082015 นางสาว สมหฤทัย ทมุค า

082205 นางสาว นภารัตน์ ไชยเสนา

091504 นาย ธนพงษ์ เตโพธิ์

ศลิปศกึษา 080739 นางสาว จติตป์ระภา ภมูคิอนสาร

081637 นาย นัฐพงษ์ โนนตานอก

081744 นาย รัตนพล พลเมอืง

081750 นางสาว วนดิา พลแสน

081817 นางสาว กัลยาณี ละลี

สงัคมศกึษา 020249 นางสาว ปัทมา ยนตรี

030180 นางสาว สทุธดิา ค าสงิห์

080662 นางสาว จริภัทร์ จักรสาร

080680 นางสาว ณัฏฐ์ บัวผัน

080845 นางสาว มัญชสุ เลานอก

080851 นางสาว นัฐรจุา เพิม่พลู

080871 นางสาว พธุติา เชือ้สาวะถี

081327 นางสาว ธติยิา แจม่วรรณ์

081605 นางสาว พรรณดิา สานารนิทร์

082341 นางสาว ภาวณีิ ผวิกระจา่ง

082345 นางสาว วชิดุา จันทรโ์สม

082430 นาย กัณพัฒน์ แพงดาน

090886 นางสาว เสาวณี ซยุโลน้

091050 นาย พชิติ โสภาพรม

091178 นางสาว เจนจริา นาบ ารงุ

092457 นางสาว เบญจมาศ นามา

อตุสาหกรรมศลิป์ 081602 นาย สทิธกิร ลักษณ์เชือ้วงศ์

081664 นางสาว กานดา บัวดง

จันทบรุี เคมี 050242 นางสาว กติตมิา ใจปลืม้

050698 นาย ชยัมงคล นพเธา

คณติศาสตร์ 010457 นางสาว วารนิทร์ จากพทิาน

011370 นาย ปรชีาพล นวนสทุธิ์

012013 นาย สมชาย กันภัย

050300 นาย กฤตภาส เสยีงหาญ

050384 นาย ปัญญา เชดิชศูรี

050496 นางสาว สนัุยนา ขนุจติ

050508 นางสาว กลุพัชร ศรินิานุวฒัน์

050512 นาย พรเทพ เหมรานนท์

050786 นางสาว ประกายทพิย์ หงษ์ทอง

คอมพวิเตอร์ 050254 นางสาว ณชิกานต์ เวยีงแกว้

050754 นาย ววิฒัน์ หนูสทิธิ์

050756 นาย ณัฐพล ยทุธวชิยั

050793 นางสาว อารยีา ศรสีมัย
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จันทบรุี ชวีวทิยา 050086 นางสาว จริาพร ท าเนียบ

050108 นางสาว ภัทราพร กองจนิดา

050513 นางสาว ปิยมาศ คงศรี

050530 นางสาว อสิรัศมิ์ วรโชตเิจนวทิย์

ดนตรไีทย 050637 นางสาว เบญญานุช พกุนุช

ปฐมวยั 050213 นางสาว พชรพร กจิสวสัดิ์

050314 นางสาว กันตชิา เสอือดุม

050753 นางสาว อัจฉรา เจนการ

พลศกึษา 011931 นางสาว ปรัชรี ธนะมลู

050357 นาย วชัระ กลุรัตน์

050586 นาย คมกฤษ ไสล

ฟิสกิส์ 010216 นางสาว โศภดิา งามจรติ

050377 นาย บรรณวชัร ศรเีจรญิ

050386 นางสาว ฉันทวรรณ สวุรรณหติาทร

ภาษาไทย 050051 นางสาว วชัรมาตุ สมัครพงศ์

050372 นางสาว สาลนิี สขุสวสัดิ์

050537 นางสาว สชุาวดี ยนืยงเจรญิดี

050572 นางสาว ฑชิญา อิม่กัลยา

050618 นางสาว บญุธกิาร พันธว์เิศษ

050650 นาย ทรงธรรม ทพิยศ์ริ ิ

050653 นางสาว เสาวรส ครองศักดิ์

050655 นาย วศิรตุ เลขการ

050657 นางสาว ลักขณาภรณ์ บญุเกดิ

050708 นางสาว ฉันทนา ภผูา

050724 นางสาว ภัคสฐิาพร เจรญิสวสัดิ์

050730 นางสาว ศมุาลนิ พละสุ

050731 นางสาว สริวิมิล ป๊อกตัง

ภาษาอังกฤษ 050101 นางสาว วราภรณ์ ศรสีมพงษ์

050338 นางสาว สดุารัตน์ สรอ้ยสน

050402 นางสาว อรอนงค์ ผอ่งมณี

050409 นางสาว ฆนาการ ศริแิกว้

050499 นางสาว เจนจริา บญุประสทิธิ์

050680 นางสาว กัญญาณี ชนิเดฃ

050707 นางสาว อังคณา แสนสขุ

050740 นางสาว สรัุสวดี ถนอมศักดิช์ยั

050765 นาย วรีะเดช ข าอิม่

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 010040 นางสาว นรกีานต์ เสาวรส

050675 นางสาว วลิาสนิี ขนุหมืน่

สงัคมศกึษา 010769 นางสาว จฑุามาศ กันภัย

030284 นางสาว ศริดา สงูสกลุ

050312 นางสาว ชนาพร แซปั่ง

050385 นางสาว ศราวดี แกว้เขยีว

050423 นางสาว พลอยไพลนิ พทุธวงศ์

050500 นางสาว วลัลี เทพร าลกึ

050554 นางสาว เจนจริา แสนค า

050579 นางสาว วลิาวลัย์ ชอ้ยเชือ้ดี

050709 นางสาว อันธกิา คงนภา

สขุศกึษา 050222 นางสาว ปาณสิรา ศรอีดุมนาค

050414 นางสาว ภาวนิี ฟคูณะ

อตุสาหกรรมศลิป์ 050395 นาย เนรมติ นกิรมมนุนิทร์

ฉะเชงิเทรา เครือ่งกล 030288 นาย อดศิักดิ์ นพภาลี

คณติศาสตร์ 010519 นาย สทิธชิยั สระตอมฮูัมหมัด
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ฉะเชงิเทรา คณติศาสตร์ 050166 นาย ภักดี อมรรัตนเจรญิ

050296 นางสาว สาวติรี อับดนิ

คอมพวิเตอร์ 010315 นางสาว อรณี ทองอารยี์

050096 นาย ศภุกจิ ศริโิส

050502 นาย พสิทุธิ์ เตยีวยวด

050629 นาย หฤษฎช์ยั นาเจรญิ

050711 นางสาว กาญจนา พกุกะรัตน์

050712 นางสาว ธมลวรรณ กาญจนเรอืงกติ

ชวีวทิยา 010055 นางสาว ชนากานต์ อนิทศรี

070083 นางสาว ภัศรา วเิชยีรพงษ์

ปฐมวยั 050172 นางสาว ภัทรวดี เเกว้นุช

050473 นางสาว ประภาศริิ สงิหค์รุ

050634 นางสาว อัญชลี ทรงกลด

050668 นางสาว กมลชนก ทองบญุนะ

ประถมศกึษา 050097 นางสาว ลลติา สวุชัระกลุธร

พลศกึษา 010224 นางสาว วรรัีตน์ อานุภาพสวสัดิ์

010353 นางสาว วนัวสิาข์ วงศพ์ยัคฆ์

050552 นาย อนุสรณ์ ปั้นบ ารงุสขุ

050559 นาย สนทิ วรรณเวช

ฟิสกิส์ 011065 นาย วรวฒัน์ ธรีะตระกลู

ภาษาไทย 010596 นางสาว ดาราได ยิง่นยิม

010601 นางสาว ศรัญญา อรณุพลูทรัพย์

040072 นางสาว วรัญญา ทองเสรมิ

050330 นางสาว นวรัตน์ นาคะกลุ

050396 นางสาว กัณฐมณี พานศลิ

050489 นางสาว วาสนา สวุนัิย

050649 นางสาว ฐติรัิตน์ ดา่นนอก

ภาษาอังกฤษ 010604 นางสาว วชิติา นาคนาวา

010745 นางสาว อลษิา อยูย่ัง

010746 นางสาว ศริพิร มากมี

011078 นางสาว จริารักษ์ สมจติต์

020229 นางสาว นรนิรัตน์ มยูหีมัด

050275 นางสาว พรวนัช จนิดามงคล

050431 นางสาว จันทรัตน์ แสวงเชดิพงษ์

050611 นางสาว นางสาวพรปวณ์ี สงัสะนะ

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 010059 นางสาว โชตริส ฮับสมบรูณ์

010366 นางสาว น ้าผึง้ รัชเสมอ

ศลิปศกึษา 010950 นางสาว จติตวิรรณ จามชาติ

สงัคมศกึษา 011964 นาย พฒุพิงษ์ ชุม่ชจัูนทร์

030023 นางสาว จรยิาภรณ์ ดลิกศรี

050039 นาย ทรงพล วงศพ์ระราม

050256 นางสาว สภุาพร ยิง่ยวด

050403 นางสาว สกุัญญา พึง่กศุล

050495 นางสาว ฤดมีาศ ศรยีานะ

050654 นางสาว กฤษตยิา ภูส่บุนิ

080732 นางสาว ภันทลิา พลเยีย่ม

สขุศกึษา 010104 นางสาว สจุติตรา มลูอนิทร์

050358 นางสาว กิง่แกว้ แชม่บรสิทุธิ์

ชลบรุี เคมี 070458 นาย ธนติพงศ์ พัชรสวุบิลูย์

คณติศาสตร์ 011442 นาย ธมัมธาดา อูว่เิชยีร

012182 นาย ธวชัชยั ขวญัเมอืง

050371 นางสาว ชนากานต์ พทุธรักษา
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ชลบรุี คณติศาสตร์ 050741 นางสาว พรรณนภิา เรอืงแสงทองกลุ

050742 นางสาว สภุาภรณ์ แจง้สขุ

คอมพวิเตอร์ 050335 นางสาว วชัราพร โพธิป์ระสทิธิ์

050389 นางสาว จฑุารัตน์ มุง่พากเพยีร

050561 นางสาว จนิตนา เนาวว์จิติร

050562 นางสาว รุง่ทวิา เห็นชยั

050608 นาย กอปรกัลป์ ตัน้วฒันา

ดนตรไีทย 050272 นางสาว กัณฐกิา กอ้นทอง

นาฏศลิป์ 010734 นางสาว โยธนัฐ ปทมุารักษ์

010735 นางสาว กนกวรรณ บญุเรอืง

010750 นาย กัณฑรนิทร์ ศรษีะนอ้ย

020616 นางสาว คัทลยีา อนุมาตร

ปฐมวยั 011973 นางสาว ศริกิลุ กลุนอก

012087 นางสาว กวนินา แกน่ประยรู

050505 นางสาว อมติรา ศรภีวูงค์

050733 นางสาว พมิพช์นก บญุสมทบ

ประถมศกึษา 010641 นางสาว มาลนิี มะปรางออ่น

011674 นางสาว พมิพร์ าไพ ลายระยะพงษ์

พลศกึษา 050093 นาย กติตพิงษ์ ศรสีาลี

050567 นางสาว กนกวรรณ เผอืกรอด

050641 นาย ณัฐวฒัน์ อนินุ่ม

050643 นาย ณัฐวฒุิ อนินุ่ม

ฟิสกิส์ 010381 นางสาว ขวญัประเสรฐิ แซเ่ฮง

ภาษาไทย 010310 นางสาว ปรญิฑกิา ดารนุกิร

010902 นางสาว สริพิร ธรรมปรชีา

012080 นางสาว ฐตินัินท์ สปัุญญา

040206 นางสาว พฤกษชาติ ทัพโยธา

050050 นางสาว เกวลนิ พวงพลับ

050129 นาย วทิยานันท์ บญุกอง

050133 นาย อนันต์ กจิสคม

050152 นางสาว ชณกทพิ การณุย์

050304 นางสาว กฤตยิา ผลไพบลูย์

050333 นางสาว รมยย์พุา พุม่พวง

050411 นางสาว นันทพร สนิปรุ

050492 นางสาว ศรินิภา จติรศริชิล

050667 นาย อธริาช มบีญุ

050729 นางสาว พมิพร์ภัส รักษ์มว่งทอง

ภาษาอังกฤษ 010102 นางสาว บณุญนุช พรมานุสรณ์

050261 นางสาว ฐติพิร ส าราญจติ

050276 นางสาว วรยีา อรจันทร์

050288 นางสาว สกุัญญา เหลอืชม

050289 นางสาว รัตนาวลี เชยจุย้

050349 นางสาว ณัฏฐณชิชา ธนูถนัด

050356 นาย เจนภพ ดา่นไธสง

050415 นางสาว ชฎากร ธรรมสาโรช

050474 นางสาว พรพรรณ สนุทรมานพ

050697 นาย สธุนัินท์ หมเีหม

050744 นางสาว หงษ์วดี โสมา

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 040110 นางสาว มกุดา สวุรรณประทปี

050436 นางสาว อภญิญา ทองสวา่งแจง้

050632 นางสาว พรประภา ข าเรอืงวงศ์

050677 นางสาว คัมภรีพรรณ นันตาบตุร
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ชลบรุี ศลิปศกึษา 050068 นาย กมล โพธโิชติ

050121 นาย วชริวทิย์ ชตุมิาวงศส์กลุ

050134 นางสาว จฑุามาศ จันทนา

050135 นางสาว ภารดา ผอ่งแผว้

สงัคมศกึษา 040322 นางสาว วจิติรา รอดบตุร

050087 นางสาว พชรพร ยงเจรญิชยัสทิธิ์

050088 นางสาว จตุพิร สขุตระกลู

050109 นางสาว รววีรรณ์ สกลุเดช

050318 นาย กานต์ ภทูองวจิติร

050382 นางสาว นริมล ชยัสทิธิ์

050404 นางสาว แพรววนดิ กองศรี

050734 นางสาว พัชราภรณ์ ยตุนาวา

050735 นางสาว นศิาชล ทองศรี

050800 นางสาว นรนิทร หนูสขุ

สขุศกึษา 030007 นาย กฤษณะ งาสาร

050715 นางสาว ทพิานัน ชะเอม

ชยันาท เคมี 010144 นางสาว พฤษภา พรสวสัดิ์

เชือ่มประสาน 030306 นางสาว ขนษิฐา แยม้คลา้ย

คณติศาสตร์ 011053 นาย ศภุกจิ หนูแกว้

050155 นางสาว จฑุากาญจน์ เกง่กสกิจิ

คอมพวิเตอร์ 010128 นาย นัฐพล ค าหารพล

011275 นางสาว ดวงหทัย คุม้สอาด

040063 นางสาว ภาวณีิ ศรเีฉลยีว

ชวีวทิยา 010863 นาย เรวตัร อยูเ่กดิ

070072 นางสาว จันทรจ์ริา สมทรัพย์

ปฐมวยั 020285 นางสาว ภารณีิ นอ้ยหรา่ย

071014 นางสาว ดวงพร หา่นสงิห์

071184 นางสาว เสาวลักษณ์ สตีะบษุย์

ประถมศกึษา 010243 นางสาว จฑุามาศ พงษ์สาลี

พลศกึษา 010088 นาย ณัฐพล อยูเ่จรญิ

040070 นาย วลัลภ อว่มสกิร

ภาษาไทย 010306 นางสาว จรรยา บญุสนัต์

020065 นางสาว กัญญา คลา้ยศรี

050128 นางสาว พัชชา พลโคตร

070957 นาย พงศพ์ล ออ่นพทุธ

ภาษาอังกฤษ 020210 นางสาว ชนากานต์ สารฤทธิ์

070902 นางสาว จฑุาทพิย์ ไชยสมบัติ

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 010470 นางสาว กมลชนก พลูสวสัดิ์

011566 นาย ณัฐชยั จนีบญุ

011942 นางสาว กชนันท์ กลัดลอ้ม

030183 นางสาว นารี ศรบีญุทัน

สงัคมศกึษา 010913 นาย วชริวทิย์ เดชบญุ

030204 นาย ภัทรกานต์ สงิหเศรษฐ

040309 นาย ธนกร สวสัดิช์ยั

070924 นางสาว ศศธิร สขุนมิติร

071011 นางสาว รุง่กาญจน์ หวานจรงิ

สขุศกึษา 010455 นาย ยทุธชยั สรรพศรี

ชยัภมู ิ เคมี 010864 นางสาว ณัฐกติตมิา วงศส์ขุสนิ

080628 นางสาว สกุัญญา นาจุย้

081232 นาย อนุชติ กองเกดิ

091965 นางสาว นันทนา สงมา

คณติศาสตร์ 011521 นางสาว ฐติมิา พลเดชา
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ชยัภมูิ คณติศาสตร์ 040140 นางสาว วลัยพร ลามพัฒน์

040213 นางสาว อรอนงค์ กลิน่ศรสีขุ

050658 นางสาว มะลวิรรณ แกมขนุทด

081130 นางสาว พรไพรนิทร์ งาคชสาร

081368 นางสาว พรสดุา อนัคทัศน์

081374 นาย เปรมฤทธิ์ ชานนทเ์มอืง

081766 นางสาว เนตรนภา ค าทว้ม

081911 นางสาว ศศธิร หมั่นจ ารญู

081984 นางสาว จฑุาทพิย์ จลุยโชค

082279 นางสาว วจิติตรา หอพกิลาง

092178 นางสาว เบญจพร พงษะพัง

คหกรรมศาสตร์ 010154 นางสาว แพรวา สตูรมงคล

010896 นางสาว กรกนก เจนชยั

020464 นางสาว พรีพร หมั่นท า

คอมพวิเตอร์ 010223 นาย นายสธุชชั เทยีนใชด้ี

010441 นางสาว สภุาพร หวายสนัเทยีะ

010877 นาย ประสงค์ ช านาญ

011620 นางสาว กัญญาลักษณ์ ชพีอบุัต ิ

020259 นาย สรุยินต์ ทองมว่ง

050412 นางสาว พัชรนิทร์ ขวามา

050661 นาย ณัฐภมูิ ฐานวสิยั

ชวีวทิยา 060501 นางสาว พัชรา พรเตมิ

080187 นางสาว กันธชิา ปักเคระกะ

082019 นางสาว วณารัตน์ เสโส

ดนตรศีกึษา 071120 นาย ศภุชยั ค าหมู่

081554 นางสาว จรยิา กันแตง

091039 นาย ประจักษ์ ธาระธาร

นาฏศลิป์ 010557 นางสาว อมุาภรณ์ เกษแกว้

010562 นางสาว กมลมาศ ขึน้นกขุม้

080852 นางสาว ดจุฤดี เกตสุภุะ

082416 นางสาว นางสาวพรรษิยา มาฆะเซ็นต์

ปฐมวยั 011890 นางสาว ลดาพร ไวบรรเทา

050595 นางสาว เบญจมาส ยีสุ่น่

080809 นางสาว พัณนดิา ทองเวยีง

082270 นางสาว ฐติพิร แสงกลา้

090613 นางสาว รัชดาพร จันทจติต์

ประถมศกึษา 010622 นางสาว นภัสรัญช์ สขุเสนา

พลศกึษา 010012 นาย เกยีรตศิักดิ์ บญุเสนา

050192 นาย ฉัตรพล อัครปทมุ

080272 นางสาว กนกพร หนูหล า

081002 นาย ยรุนันท์ พลภเูมอืง

090982 นางสาว เปรมกิา แดงพรวน

ฟิสกิส์ 050346 นางสาว สธุดิา ประทมุกลุ

080687 นางสาว ศันศนีย์ แสงพระโคส

081234 นางสาว ทพิยก์มล ผลไพบลูย์

081512 นางสาว นุชนาถ เจรญิชพี

ภาษาไทย 010352 นางสาว นติยา เหล็กมา

010648 นางสาว ดวงพร ลาภประเสรฐิ

010720 นางสาว ชนากานต์ งาคม

010770 นางสาว วรรณพร เทยีนไชย

010815 นางสาว วรศิรา ปลายชยัภมูิ

012038 นางสาว กชกร สขุพพัิฒน์
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ชยัภมูิ ภาษาไทย 012042 นางสาว สชุาดา จันทมาตร

020192 นางสาว ปรางทพิย์ ราชสหี์

020343 นางสาว ศริรัิตน์ ชยัสทิธิ์

030098 นาย นัฐพล หงษ์มาลา

040327 นาย เพ็ญพัฒน์ ทองสะอาด

050058 นาย ฉัตรเทพ อาจสนาม

050309 นางสาว พรรณวดี ภวูญาณ

050615 นาย อทิธเิบศ ใสแสง

050760 นาย คมสนั ป้อมอุน่เรอืน

080509 นางสาว สภุาวณีิ แกน่ภเูขยีว

080572 นาย กันตณ์พงษ์ โชตสิมิา

082131 นางสาว จันทนี ชาวนาฮี

082339 นางสาว จนิตพร พลอยชืน่

ภาษาอังกฤษ 010527 นางสาว รัสวดี เกรยีมโพธิ์

010773 นางสาว น ้านวล เทศทอง

012090 นางสาว ฉัตรมงคล คะสวุรรณ

040169 นางสาว สชุาวดี ศรวีงษ์ชยั

050368 นางสาว ฐติภิา เหลา่เสนา

080530 นางสาว ดารณี ปราบชะนะ

080805 นางสาว ดวงหทัย ประกอบดี

080806 นางสาว พรสวรรค์ หกึขนุทด

080808 นางสาว เปรมนภา งอกนาวงั

082280 นางสาว นติยา รา่งเจรญิ

090713 นางสาว เสาวภา เกยีรตชิยัภมู ิ

092150 นางสาว ศรินิทพิย์ อ า่หงษ์

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 010956 นางสาว วรศิรา ชสูกลุ

011411 นางสาว ทพิวรรณ ยงขามป้อม

011688 นางสาว ภารณีิ ประเสรฐิกลุ

020393 นางสาว นัฐตยิา อาจสามารถ

030126 นางสาว วนดิา ทองจอก

080577 นาย ธวชัชยั วรรณอว้ก

081585 นางสาว ภัสราภรณ์ กอบัว

082195 นางสาว ทรายขวญั อุน่ส าโรง

082431 นางสาว วลิาวรรณ์ กระจา่งศรี

ศลิปศกึษา 030225 นางสาว พจมาลย์ พงษ์กลา้

080176 นางสาว พัชรชา สมค าศรี

091395 นางสาว ตรเีนตร โทแกว้

สงัคมศกึษา 010870 นาย จักรกฤษณ์ ตอ่พันธ์

011202 นางสาว จริาวรรณ สะอาดถิน่

050070 นางสาว พมิพช์นก แกน่พรม

050147 นาย อภชิยั ปลายชยัภมูิ

050298 นาย ตะวนั มติมาตย์

081137 นาย สทุธพิงษ์ บัวเย็น

081277 นางสาว วชิดุา แกว้ค า

081860 นางสาว อังคณา โสสุย่

082264 นางสาว มนิตรา ภริมยใ์ส

082267 นางสาว ชลดิา นาวงค์

ชมุพร เกษตรกรรม 100697 นางสาว ภัทรา นาคสงิห์

เคมี 011903 นางสาว วภิาวนั แสงสวี

011990 นางสาว จฑุารัตน์ สมศรี

100406 นางสาว อรไท คงไพฑรูย์

คณติศาสตร์ 010319 นางสาว วรัญญา นลิรัตน์
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ชมุพร คณติศาสตร์ 010520 นางสาว ณัฐธดิา ชสูกล

010644 นางสาว วรษิฐา พรานบญุ

010645 นางสาว วรีวลัย์ ทองศริิ

011077 นางสาว สรินิาถ คงแกว้

011152 นางสาว อรวรรณ ชัง่ใจ

011458 นางสาว จริวรรณ เอกวรรณัง

012017 นางสาว ชนกวรรณ ฉมิสะอาด

100424 นาย ภาณุพงศ์ เหลา่สขุ

101023 นาย จัตพุร อนิทนาคม

คหกรรมศาสตร์ 010206 นางสาว ฐานติา รัชณาการ

คอมพวิเตอร์ 010444 นางสาว จริาวรรณ แสวงนาม

010799 นาย ณัฏฐชานนท์ โตรัตน์

012057 นาย กติตธิชั กายสะอาด

020622 นาย จตรุวทิย์ ถงึเสยีบญวน

030295 นาย พรชยั สงวนปราง

ชวีวทิยา 010518 นางสาว จารวุรรณ กมุารสนิธุ์

011412 นางสาว ศริพิร อยูจั่นทร์

012156 นางสาว จรยีพ์ร ศรพัีกตร์

นาฏศลิป์ 010589 นางสาว วนชิญา เครอืแดง

011269 นางสาว สนุสิา สนทิพรอ้ม

ปฐมวยั 010771 นางสาว เจนจริา ตอ่ศรี

030229 นางสาว สทุธเิพ็ญ อสิโร

100433 นางสาว ณัฐกมล บญุสนิ

100782 นางสาว จารวีรรณ แกว้ภาพ

ประถมศกึษา 010126 นางสาว เมธนุิช อนลิบล

011472 นางสาว สนุสิา วมิลศรี

011877 นางสาว อรณีุ นพเกือ้

พลศกึษา 010597 นาย เทดิพงษ์ เจรญิครีี

100122 นางสาว สนิีนุช รอตโต

100936 นางสาว ปวณีา ปักกาละโถ

110067 นางสาว ณัฐสดุา สวุรรณมา

ภาษาไทย 030212 นางสาว พรรณทวิา บรรพต

040106 นางสาว มัณฑนา นอกเมอืง

040121 นางสาว สภุาพร แสงทอง

040125 นางสาว อรรณกิา พงษ์จนิดา

040150 นาย เปรมชยั อาศัยบญุ

040226 นางสาว ปรยีานุช ศริวิรางกรู

ภาษาอังกฤษ 010908 นางสาว รุง่อรณุ วรดษิฐ์

011201 นางสาว กมลทพิย์ สมมุง่

011558 นางสาว วรนิทร์ เสง่นวล

030217 นางสาว ประภารัตน์ วเิศษเนตร

050202 นาย ณัฐพล พทุธเกดิ

090802 นางสาว นงคล์ออ ทองโสม

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 010039 นาย บดศีร บญุอนิทร์

010250 นางสาว พนดิา สงัดเงาะ

010399 นางสาว ชญานี พวงทรัพย์

010665 นาย ธวชัชยั ธรุะสกลุ

011607 นางสาว นุสรา อนิออ่น

100333 นางสาว สนุสิา เพชรรัตน์

วศิวกรรมอตุสาหการ 010973 นางสาว โกลัญญา ชแูกว้

ศลิปศกึษา 100277 นางสาว อัญญารัตน์ พวงศริิ

สงัคมศกึษา 010361 นาย ภวูดล วริยิะ
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ชมุพร สงัคมศกึษา 011017 นางสาว วราภรณ์ วงษ์วานชิ

011161 นางสาว สจุติรา ลอ่งลม

011200 นางสาว ณชิาภา มณีแดง

011224 นางสาว ณัฎฐา องอาจ

011468 นางสาว สชุาดา โยธา

100125 นางสาว ตยิาพร นาคนยิม

101047 นางสาว ปรัชยา ชชูมกลิน่

สขุศกึษา 010028 นาย ขจรศักดิ์ ฤทธเิดช

ตรัง เคมี 100445 นางสาว กาญชนา เสพคง

คณติศาสตร์ 010112 นาย สทุธวิทิย์ อานุภาพเสถยีร

010710 นางสาว เสาวลักษณ์ คงอนิทร์

010964 นาย วรพล คงรอด

012071 นางสาว ดวงจันทร์ ออ่นเกลีย้ง

100386 นางสาว ยพุา ผลงาม

100664 นาย ปฐนัินท์ ชยัศริิ

100906 นางสาว ชลลดา นลิละออ

110001 นางสาว ชนศิา อฐิเขตต์

110093 นาย ทรงยศ เพชรทอง

คอมพวิเตอร์ 100055 นาย จารเุดช คงมสีขุ

100819 นางสาว กมลรัตน์ ทองเกลา

100894 นาย เบญจธนัว์ พัดลม

ชวีวทิยา 010110 นางสาว นชิาภัทร ค าทอง

100419 นางสาว จฑุามาศ อนิทรฤ์ทธิ์

100421 นาย ดนัยศักดิ์ ทองค า

นาฏศลิป์ 010662 นางสาว เลศิลักษณ์ ชนะชู

100728 นางสาว พนดิา ยอดเดชา

ปฐมวยั 010239 นางสาว นุชรดี หัวนอน

100135 นางสาว ปราชญญ์าณี ขนุทอง

100468 นางสาว กัลชญิา ทองหัตถา

100810 นางสาว ศจวีรรณ คงหนู

101138 นางสาว อมรรัตน์ ชยัเดช

ประถมศกึษา 010222 นางสาว กรองแกว้ ทองมาก

010664 นางสาว ชนนกิานต์ ทรงกจิ

110072 นางสาว นุชวรา สวนอนิทร์

พลศกึษา 010794 นาย ภัทรชนน คงนคร

101079 นางสาว วาสนา สงัขท์อง

ฟิสกิส์ 100779 นางสาว อนษิา ยาชะรัด

ภาษาไทย 050057 นางสาว นฤมล รอถา้

100072 นางสาว ภารดี ยงคห์นู

100240 นางสาว วรรณพร อาจชอบการ

100287 นางสาว มานติา สาเหล ้

100425 นางสาว เนตรนภสิ สงัขมณี

100435 นางสาว กรกนก โพธิแ์กว้

100476 นางสาว อรวรรณ สเุหร็น

100494 นาย พงคพั์ฒน์ อนิคง

100638 นางสาว เจนจริา สดีี

110040 นางสาว สวิาพร ไชยวเิศษ

110049 นางสาว อลษิา เพ็ชรรักษ์

ภาษาอังกฤษ 011251 นางสาว ปิยมาศ เลือ่นแกว้

040339 นางสาว วภิาวรรณ รวมพล

100088 นางสาว ชนกิานต์ รัตววิฒันาพงศ์

100107 นางสาว อัจจมิา เพ็ชรอ์นิทร์
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ตรัง ภาษาอังกฤษ 100297 นางสาว มารสิา เพ็ชรห์วล

100392 นาย อทิธกิร เกตปุระกอบ

100394 นางสาว ฉววีรรณ เกตแกว้

100448 นางสาว สทุธษิา เพ็ญศรี

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 010261 นางสาว ธญัญามาศ เพชรพลู

080312 นางสาว วไิลลักษณ์ แซเ่ลีย้ว

100515 นางสาว นุชสรา รักษา

100590 นางสาว มฑุติา มชีู

100628 นางสาว วนัวสิา สงิเกดิ

100849 นางสาว จรีภัทร ยิง่ขจร

100851 นางสาว จริาภรณ์ เทีย่งธรรม

ศลิปศกึษา 050167 นาย ณัฐดนัย รอดรนิ

100627 นางสาว เพลนิตา จันทรล์ะเอยีด

101044 นางสาว มาลวีรรณ แกว้เขยีว

สงัคมศกึษา 010246 นางสาว นฤมล บญุเจรญิ

100228 นางสาว นรนารถ ดว้งรักษ์

100247 นาย ชยัธวชั พานชิ

100599 นางสาว ปิยากร ชกูระชัน้

100704 นางสาว ธนัยพร เปาะทอง

100729 นางสาว สริลิักษณ์ แสงแกว้

สขุศกึษา 011015 นาย วรายทุธ พชิยัรัตน์

100963 นาย ศกุรยี์ ยอหัน

ตราด เคมี 011498 นาย ธนัชชา สายนภา

050551 นางสาว กติยิา ราชพลแสน

คณติศาสตร์ 020487 นางสาว กรรณกิาร์ เกณกิานนท์

050046 นางสาว นัฐกานต์ ก าเนดิสนิธุ์

050185 นางสาว ศรัญญา ฝอยฟู

050188 นาย ปัญญพนต์ ทองดี

050378 นาย ธนบดี จันทะมา

ประถมศกึษา 020571 นางสาว ศริประภา บญุขาว

พลศกึษา 050020 นางสาว ดวงกมล โถทอง

050563 นางสาว สพุรรณี ธญัลักษณ์

ภาษาไทย 040148 นางสาว นติยา นุสนธิ์

040158 นางสาว มารษิา เครอืรุง่

050374 นางสาว เมธาวี โคตรทะจักร

050470 นางสาว ศรสีดุา สงิหบ์ันดาล

050777 นางสาว วชัรากร เกษี

050778 นางสาว รัชนี พทุธเกษร

สงัคมศกึษา 050049 นางสาว กนกวรรณ ประยรูยวง

050493 นางสาว เกษร ยเุจรญิ

050553 นางสาว วสิาขา ผลาเกตุ

050613 นางสาว กนกวรรณ หา้กลิน่

091076 นางสาว อทัุยรัตน์ เสาทองหลาง

ตาก เคมี 070032 นางสาว ณัฐธดิา ศรพีุม่

คณติศาสตร์ 010507 นางสาว พรทพิย์ ทองดว้ง

060548 นางสาว ณชิา เมทา

070514 นางสาว รัตตกิาล เสอืลออ

070746 นางสาว พาณนิี เพ็ชรกลา้

070803 นางสาว ทวนัินท์ ดงกระโทก

070938 นางสาว สณุศิา กันเมอืงเวยีง

คอมพวิเตอร์ 070121 นางสาว ธศิาคร พนูค า

070200 นางสาว นารนีาถ ปัญญางาม
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ตาก คอมพวิเตอร์ 071238 นางสาว ชฎากานต์ จันขวา

ชวีวทิยา 061010 นางสาว จนิตนา กลักสงูเนนิ

070894 นางสาว กชวรรณ ไววอ่ง

ดนตรศีกึษา 020599 นาย ธรีะวทิย์ คงพันธ์

070996 นาย อธวิฒัน์ ตันพรมเมอืง

นาฏศลิป์ 060679 นางสาว โชคธดิา กลับรนิทร์

ปฐมวยั 030256 นางสาว อ าพา วงษ์แกว้มา

071041 นางสาว ธนาภรณ์ อักษรชยั

ประถมศกึษา 070363 นางสาว กมลวรรณ ดว้งสขุ

070462 นางสาว กวนิธดิา ศลิพร

070504 นางสาว นภาลัย เขม้ขัน

070819 นางสาว เกวลนิ พรมมา

070821 นางสาว อรวรรณ มลูชยั

071171 นางสาว ชาลสิา ยาเจมิ

071176 นางสาว ชลธชิา เรอืนปัญญา

071179 นางสาว ธดิา ชยัยโคจร

พลศกึษา 060336 นาย อสิระพงศ์ กระเทศ

070204 นางสาว สกุัญญา โพนเมอืงหลา้

070522 นางสาว จาวกิกา แซเ่ฮอ่

070919 นาย พรทวปี ใจมา

071126 นาย ศรัทธาเทพ ปัญญานาค

ฟิสกิส์ 061001 นางสาว ณัฐธดิา พึง่พานชิ

070131 นางสาว นันทยิา จันทรถ์ี

ภาษาไทย 070141 นางสาว สพัุตทรา วงษ์ดี

070147 นางสาว แกว้สดุา พทุธมงคล

070157 นางสาว อรพรรณ นุธกิลู

070206 นางสาว ปนัดดา ค าหอม

070233 นางสาว นพรัตน์ หน่อใหม่

070239 นางสาว เรณู ใจแป้

070362 นางสาว วรรณี สวา่งเจรญิลาภ

070498 นางสาว สริรัิตน์ ครีพีสิทุธิ์

070520 นางสาว สนุษิา แตงบญุรอด

071027 นางสาว ณัฐกรณ์ ขัตวิงษ์

ภาษาอังกฤษ 060165 นางสาว สภุาภรณ์ แสงชลติ

060521 นางสาว จณิหน์ภิา สภุเสน

061135 นาย ชนาวธุ จนีตู่

070282 นางสาว จฑุามาศ แกว้มณี

070656 นางสาว อรนุช เตปู

070768 นางสาว กลุจริา พฒุวงศ์

070769 นางสาว สรุนิทรช์า ฤทธิพ์ยงค์

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 061026 นางสาว อรพนิ แซม่า้

061028 นางสาว กัลยกร หทัยผอ่งเพ็ญ

070113 นางสาว พัชรา ถกลกวนิ

070193 นางสาว ศริพิร หมหูลา้

070632 นางสาว นงนภัส พลนอก

070636 นาย ประสทิธิ์ โพธิพั์นธ์

070638 นางสาว พมิพผ์กา แกว้ข า

070763 นางสาว ประภาพรรณ จันทรพ์รม

สงัคมศกึษา 060667 นางสาว สพุร ศริวิฒันะธรรม

070167 นางสาว ธนพร ดปีระเสรฐิ

070280 นางสาว อัญมณี บตุรวงศ์

070343 นางสาว สดุาลักษณ์ ค าล าปาง
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ตาก สงัคมศกึษา 070474 นาย นติธิร ท่ังทอง

070680 นางสาว สขุดา ศักดิช์ยับรูณ์

071024 นางสาว นฤมล เดน่นภา

071085 นาย ศราวฒุิ แกว้ปินะ

สขุศกึษา 060384 นางสาว อัญญาณี หนึง่แสนทัพ

นครนายก เกษตรกรรม 060677 นางสาว อรวรรณ สวุรรณกลอ่ม

คณติศาสตร์ 020075 นาย ศลิาเทพ โพธิศ์รี

050164 นาย ธญั ศรสีวสัดิ์

นาฏศลิป์ 020368 นาย พงษ์พัฒน์ ประเสรฐิสงัข์

ปฐมวยั 010779 นาย ธนารัตน์ วฒุชิาติ

010782 นางสาว ญาณนิ มว่งจนิดา

050303 นางสาว สภุาวดี เขตรเขือ่น

ประถมศกึษา 020407 นางสาว ชตุมิา สวยสม

พลศกึษา 012086 นาย ณัฐชยั เอีย่มทพิย์

020508 นาย ดเิรก รัศมี

020546 นาย ศภุโชค เหล็กแกว้

030269 นางสาว เจนจริา อยูบ่ ารงุ

ภาษาไทย 020576 นางสาว ดารนิ ยะรังวงษ์

050055 นางสาว มณีรัตน์ ยวงสอาด

050076 นาย สทุวิสั แกน่สารี

050124 นางสาว ธนาภรณ์ คนเสงีย่ม

ภาษาอังกฤษ 010961 นางสาว วไิลวรรณ สาตทรัพย์

011378 นางสาว จนิตจ์ฑุา ออ้ยขาว

050112 นางสาว วรศิรา พานนลิ

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 020004 นางสาว อรพรรณ วนัเพ็ญ

020022 นางสาว สภุาพร ลาภมา

020239 นางสาว ประพาพร พานเพ็ชร

020348 นางสาว มารษิา ยิง่ยวด

สงัคมศกึษา 020484 นาย ฃัยวฒัน์ วงกวน

สขุศกึษา 010106 นางสาว ธนภรณ์ ไพบลูย์

011748 นางสาว วรนิทรน์กิา เจรญิจติร์

นครปฐม คณติศาสตร์ 010303 นางสาว กนกวรรณ จริะศริโิชติ

010412 นางสาว ฐติกิานต์ เพิม่ทองเผอืก

010659 นางสาว กนกกาญจน์ สขุโข

010847 นางสาว อรอนงค์ หอมโปรง่

011544 นางสาว ณัฐวดี ทองขาว

011947 นางสาว อทัุยวรรณ แซโ่งว้

คหกรรมศาสตร์ 011226 นางสาว วนัวสิา เอมออ่น

030258 นางสาว อารรัีตน์ สายพรหม

คอมพวิเตอร์ 010705 นางสาว ลลติา แชม่ละออ

010711 นางสาว ธมลวรรณ ศรพีรรณทอง

011241 นาย ธรีพงศ์ เพ็งเพง่พศิ

011469 นาย อรรถพล ธปัญญา

030279 นางสาว ชตุมิา นอ้ยนาท

040103 นาย นันทพล อยูย่ั่งยนื

050645 นาย พสุ ไกแ่กว้

ชวีวทิยา 012195 นาย อมรชยั ศรบีญุโถม

ดนตรศีกึษา 030233 นาย ทรงพล แสงจันทร์

040310 นาย กฤษฎา สมิบตุร

นาฏศลิป์ 010842 นาย คณาวฒุิ กังวาลเนาวรัตน์

020203 นางสาว ษิญาภา อ า่ประชา

040345 นางสาว บษุยมาศ จรดล
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นครปฐม ปฐมวยั 020630 นางสาว อมรรัตน์ สระหงษ์ทอง

030187 นางสาว นัฐพร เพ็ชรตะกั่ว

050347 นาย วรันตพ์งษ์ แววสวุรรณ

ประถมศกึษา 010125 นางสาว อนุสรา พงษ์พากเพยีร

010661 นางสาว นฤมล จงึสมานุกลู

010754 นางสาว ธติมิา ศลิาเวยีง

010840 นางสาว อรัทยา ป่ินเวหา

010904 นางสาว เพยีงตะวนั อา้วเจรญิ

011409 นางสาว ฉัตรฑรกิา หว้ยหงษ์ทอง

011420 นางสาว หทัยชนก ฉมิพกุ

พลศกึษา 012019 นางสาว สรินิภา ทองพลู

071135 นางสาว อภญิญา ไกรธริาช

ฟิสกิส์ 010022 นางสาว ปรยีานุช ลงีามเลศิ

ภาษาไทย 010304 นางสาว สชุาดา สกลุลรีุง่โรจน์

010346 นาย ภาณุวฒัน์ ไทรชมภู

010686 นาย นุชา เกา้ลิม้

010713 นางสาว วรรณวมิล ธรรมชาตอิารี

010918 นาย ถริพัฒน์ หลา้เตยีง

011762 นางสาว อมรรัตน์ เอีย่มจนิดา

011873 นางสาว พชิญาภรณ์ อนิมงคล

011882 นางสาว ประภัสสร นิม่ละออ

020257 นางสาว ยพุา สงัขแ์กว้

030175 นางสาว เกวลนิ แสงนุภาพ

050151 นางสาว อรวรรณ ชืน่บญุงาม

ภาษาอังกฤษ 010357 นาย ปิยะนัทธ์ วอ่งพัฒนวงศ์

010502 นางสาว วมิลวรรณ เวชวบิลูย์

011170 นาย นพฤทธิ์ กัว้ะหว้ยขวาง

011266 นางสาว วราภรณ์ นาคใหญ่

011573 นางสาว สธุติา สระทองหอ่

020277 นางสาว อรกช เกตปุระดษิฐ์

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 010020 นาย ถริมนัส ไหลสพุรรณวงค์

010628 นาย ณัฐพล ป่ินเวหา

011177 นางสาว ศริรัิตน์ สงิหบ์ตุร

011367 นางสาว พมิศริิ ประวงิวงศ์

011432 นางสาว กาญจนา ขวญัเมอืง

030299 นางสาว สกณุา หว้ยขันทอง

040031 นางสาว พลอยศริิ พทุธรักษา

ศลิปศกึษา 010256 นางสาว ชลดิา งว่นเจ็งเส็ง

สงัคมศกึษา 010610 นางสาว พัชรนิทรพ์รรณ จันทรห์ว้ย

011144 นางสาว จันทรศ์ริ ิ ดว้งสโมสร

011149 นางสาว สมพร นาคท่ัง

011446 นาย จริศักดิ์ พมิพพั์นธ์

020154 นาย วฒุนัินท์ สมคะเณ

030143 นางสาว อารรัีตน์ อมรเวช

040241 นาย สกลุเดช เชงิปรอด

040290 นางสาว อังคณา เกดิมณี

สขุศกึษา 010234 นางสาว ณชิารยี์ แซฉ่ั่ว

040054 นางสาว สภุาดา นาคโสมกลุ

040261 นางสาว เอือ้จติ กมุทุ

นครพนม เคมี 080700 นางสาว สดุาพร ภจูอม

คณติศาสตร์ 010283 นาย ปรญิญา แหวนนลิ

080052 นางสาว ปรยีาภรณ์ ศรนีา
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นครพนม คณติศาสตร์ 081056 นางสาว พัชรดิา หวานค า

081183 นางสาว กฤตยิา สวุอ

090006 นาย อัษฎา พงษ์พัฒน์

090352 นางสาว จรยิา ค าสอน

090650 นางสาว ชนาทพิย์ นครังสุ

คหกรรมศาสตร์ 011466 นาย ฤทธชิยั แสนกลาง

คอมพวิเตอร์ 080074 นางสาว วภิารัตน์ ไชยภักดี

080972 นาย นภา นามตริาช

080979 นางสาว อารยีา อสุาห์

080987 นางสาว พรทวิา ถาบตุร

081428 นางสาว ศริขิวญั ผยุปัญญา

081601 นางสาว เอวกิา นนทะวงษา

ปฐมวยั 010580 นางสาว ชญาณศิา สวสัดี

050681 นางสาว สมุนิตา วงคช์าชม

082027 นางสาว แคทรยีา แกว้พระทอน

082254 นางสาว นุสบา วะชมุ

092319 นางสาว สชุาดา พลเชยีงขวาง

พลศกึษา 081574 นาย กติตภิพ เปาวะนา

082076 นาย สามารถ อนิทรสมบัติ

091760 นาย ชยกร สาลี

ฟิสกิส์ 080138 นาย คมกรชิ มิง่ขวญั

082023 นาย ธนพงศ์ จติมาตย์

ภาษาไทย 010826 นาย จริายทุธ เชือ้ดวงผยู

020562 นางสาว กันยารัตน์ ฉายวงษ์

080398 นางสาว พรพมิล เรอืนแกว้

080611 นางสาว อไุรวรรณ ศริวิงค์

080614 นางสาว ชฎาพร บพุศริิ

080878 นางสาว วชิดุา ชาเหลา

080880 นางสาว อารยีา ดแีสง

082330 นางสาว สจุติรา นอ้ยจันทร์

082358 นางสาว วภิาวดี ดเีลศิ

082380 นางสาว วรรณวรางค์ เกตจุนุา

091035 นางสาว ศริภิรณ์ รัตนวงศ์

091236 นางสาว ปารฉัิตร บญุพมิพ์

ภาษาอังกฤษ 030001 นาย สทิธศิักดิ์ เพ็ชรยิม้

080151 นางสาว อารยีา หงษ์สวุรรณ์

080295 นางสาว วรางคณา โคตราช

080346 นางสาว ขวญัฤดี เพยีรชยัภมู ิ

080352 นางสาว พมิล บดุดา

080353 นางสาว ทรายขวญั ดผีาง

091234 นางสาว พลิัยวรรณ ราชสนิธ์

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 010245 นางสาว สภุาพร หบีแกว้

011449 นาย พนม อยูเ่มฆะ

080672 นางสาว สพัุตรา ภริมยช์ม

080709 นาย ชนนิทร์ จันไตร

090795 นางสาว หงษ์ไทย บญุเพ็ง

ศลิปศกึษา 010848 นางสาว ประภาพร พรมพนิจิ

สงัคมศกึษา 010035 นางสาว ดวงใจ ไพโรจน์วราการ

011845 นางสาว ภราดา ชาเทราช

080109 นาย ธรีวฒุิ ค าแสน

080194 นางสาว ธรีดา ยศไชยวบิลูย์

080383 นางสาว ศริพิร กนินอน
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นครพนม สงัคมศกึษา 080554 นางสาว อภริดี กจุนา

082138 นาย พัฒนศักดิ์ พระชยั

090686 นางสาว พัชรนิทร์ มลูชยั

090782 นางสาว กันยา รัตนมาลี

สขุศกึษา 010044 นางสาว จารนัุนท์ ผวิผาง

นครราชสมีา เคมี 010820 นางสาว อรสา เกดิกลาง

010959 นาย ภาณุเดช กลิน่กระโทก

011465 นางสาว ศภุนดิา หันกลาง

080504 นางสาว ศรญิญา เรยีวอารยี์

080535 นาย พรชยั โชวส์งูเนนิ

คณติศาสตร์ 010033 นาย นคร เสมเจรญิธรรม

010034 นาย ธรีภัทร ผลนา

010168 นาย ธราธปิ เลศิชริพันธ์

010929 นาย สรศักดิ์ ไกรสงูเนนิ

011948 นาย ชยัยะ สนัโดษ

012062 นางสาว มัลลกิา ปักการะโต

020188 นางสาว พนดิา บานจมู

020209 นางสาว พรพมิล ทะค าวงษ์

020273 นางสาว ณัฐธดิา จหูมืน่ไวย์

020460 นาย สรุศักดิ์ สขุเกษม

040094 นางสาว สภัุสตรา ศริจิรรยา

040186 นางสาว นภัทชา มุง่ผลกลาง

050072 นางสาว ศศพิมิพ์ บัวผัน

050095 นาย สราวธุ เกดิกลาง

050432 นางสาว อาภรทพิย์ พมิโยธา

050503 นางสาว นาฏอนงค์ เพชรสขุศรี

050506 นางสาว ขนษิฐา พมิพพั์นธ์

050764 นาย วชัรพงศ์ ปราณีตพลกรัง

080532 นางสาว สาวติรี เอีย่มสมัย

080533 นางสาว จฑุารัตน์ แกว้กองมา

080695 นาย ณัฐนนท์ ลพีดุ

080720 นางสาว พมิพศ์ริ ิ กลัดกระยาง

080723 นางสาว เปรมวดี บตุรก ้าพี้

081004 นาย โชคอนันต์ โชตนิอก

081229 นาย จรีวฒัน์ บญุดี

082253 นาย ทวิากร จันนา

082389 นาย พชิยั สอนพมิพส์มัผัส

คอมพวิเตอร์ 010501 นางสาว ชลธชิา ปิตาละเต

012052 นางสาว ฉัตราภรณ์ คงชยัโรจน์สกลุ

030160 นาย จักรกฤษณ์ รัตนรักษ์

040155 นาย อนุสรณ์ พัดไธสง

040224 นางสาว รัตนา นาคดี

050089 สบิเอก สญัชาติ ประตังถาเน

050107 นางสาว อรจรยี์ แทง่กระโทก

050398 นาย อนุวฒัน์ ท าไถ

050519 นางสาว จฬุารัตน์ นามอนุ

050524 นางสาว กัลยา ป้องปัดชา

050599 นางสาว ชอ่ทพิย์ รัตนราศรี

050605 นาย พายภัุกดิ์ ขมุพทุรา

080793 นางสาว จฑุามาศ มาล าโกน

090585 นางสาว ลักษณ์ณารา นลิกลาง

091735 นาย อัคนี อตุสวุรรณ
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นครราชสมีา ชวีวทิยา 010192 นางสาว กมลรัตน์ บญุซอ้น

030298 นางสาว พัชรี สขุเมอืง

081141 นาย ปรัทยาพันธ์ ประสาทกลาง

ดนตรไีทย 010321 นาย อนุวทิย์ เทยีมกระโทก

082559 นางสาว นพอนงค์ กติตเิมธนิ

ดนตรศีกึษา 010646 นาย กานตก์ลู สงิหธ์านี

050326 นาย ตน้ตระการ เข็มทศิ

080098 นาย สตัยา เกษมรักษ์

081534 นางสาว กมลชนก คณุทะวงษ์

ดนตรสีากล 010652 นางสาว ฐติกิานต์ สมุขนุทด

050362 นาย กฤตศลิป์ นาคหนองหาญ

091396 นาย กรวฒัน์ ซอมขนุทด

นาฏศลิป์ 050031 นางสาว รัชวนิ โปรง่สงูเนนิ

050363 นางสาว บณุยาพร ไดส้นัเทยีะ

050797 นางสาว จรีภัทร์ ศรศีริ ิ

080548 นางสาว เกษร ชยัชนะ

082562 นางสาว กันทมิา โฮมเชาว์

090835 นาย ยทุธนา พวงพมิาย

ปฐมวยั 010914 นางสาว นรศิรา แชม่ฉมิพลี

020386 นางสาว นางสาว ประภาพร จัดฉมิพลี

020431 นางสาว นันทพร สยีางนอก

020447 นางสาว ศศธิร ทองเพ็ชร

020566 นางสาว จรยิา ทนสงูเนนิ

ประถมศกึษา 010149 นางสาว อรอนงค์ สมีา

010548 นางสาว เพ็ญมณี พันธส์งูเนนิ

พลศกึษา 010456 นางสาว ปรยีาพร หอนอก

010504 นางสาว แพรวพรรณ สนัตชิยัรัตน์

040185 นาย อภสิทิธิ์ เหมอืนเงนิ

050120 นาย พงษ์เพชร ค าแกว้

050153 นาย เฉลย รัตนสงิห์

050394 นางสาว อธพิร เนียมสนัเทยีะ

081584 นาย สทุธนัินท์ พสินัเทยีะ

092346 นาย วชัรนิทร์ แยม้ศรี

ฟิสกิส์ 010436 นางสาว ณัฐกานต์ ศรนีอก

020345 นางสาว อารยีา ชอ้นทอง

050345 นาย ยศพล ศรทีอง

050417 นางสาว วนัวสิาข์ กลงึกลางดอน

080218 นางสาว นันทยิา กลิง้โนนสงู

ภาษาไทย 010517 นางสาว แสงระวีี ผันกลาง

010812 นางสาว ศภุรัตน์ ญาตดิอน

011020 นางสาว ธวลัรัตน์ บ ารงุกจิ

011023 นางสาว สดุารัตน์ ชืน่สระนอ้ย

011026 นางสาว ศริวิมิล กรวดนอก

011481 นาย อภรัิกษ์ ธรีศาสตร์

011487 นางสาว อบุลศริิ พนูส าโรง

011504 นางสาว มณีรัตน์ กอ้นสงูเนนิ

011574 นางสาว สธุดิา กเุวสา

012026 นางสาว ปรัชญาภรณ์ หวงัออ้มกลาง

012028 นางสาว พรพรรษา กิง่พดุซา

012033 นางสาว สริมิาฆ์ มาตรวงัแสง

020101 นางสาว กนกรัตน์ เศษกลาง

020438 นางสาว นาถนารี นรนิทรน์อก
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นครราชสมีา ภาษาไทย 020440 นางสาว รัตตกิร สริกิาร

020627 นางสาว วนดิา เหวา้สนัเทยีะ

040080 นางสาว ปิยดา สมนอ้ย

040188 นางสาว ฉัตรสดุา สอนจันทร์

050090 นางสาว อัญชลุี ชุม่ชยั

050105 นางสาว ภัสรา ธงกระโทก

050157 นางสาว กัญญาวลัย์ นาทองพนู

050184 นางสาว ปญุญาพร จาบตะขบ

050189 นางสาว จันทรม์ณี รักไร่

050279 นางสาว ศวิลักษณ์ พรอ้มสนัเทยีะ

050334 นางสาว อมรรัตน์ เฟกขนุทด

050438 นาย สหรัฐ สบืคา้

050478 นางสาว จริาวรรณ หนิขนุทด

050597 นางสาว นภิาวรรณ โคจนา

050651 นางสาว หทัยชนก ปานพมิพ์

050695 นางสาว วรรณนภา เปลา้กระโทก

050702 นางสาว ขนษิฐา กนิกิง่

050770 นาย สวุทิย์ ทา้วนอก

070357 นางสาว นรศิรา เงนิขาว

080334 นางสาว ทัศนีย์ ยโิก

080399 นางสาว นภาวรรณ พันธุโ์ยศรี

080580 นางสาว รจนา หนินอก

080657 นางสาว ภาณุมาส เกดิมาลัย

080664 นางสาว นันทยิา โกสนัเทยีะ

080665 นางสาว ธนาภรณ์ โมมขนุทด

080859 นาย สาวติ ภทูะวงั

080940 นางสาว สมหวงั หมั่นนอก

080964 นางสาว ปชูนีย์ ชว่ยไธสง

081005 นางสาว บญุญานี ใจสงูเนนิ

081190 นางสาว ขวญัแกว้ สทุธกิญุชร

081311 นางสาว สณัหฤ์ทัย อยูโ่ยธา

081378 นางสาว ศันสนีย์ หามาลา

081381 นางสาว สกลุรัตน์ กรวยสวสัดิ์

082053 นางสาว ผสุดี ขอ้นอก

091078 นางสาว พัชรี สบืเสระ

091387 นางสาว มารษิา แกว้ระหันนอก

091845 นางสาว สดุารัตน์ สขุกระชอน

ภาษาอังกฤษ 010018 นางสาว ศริวิรรณ จงมสีขุ

010432 นางสาว ปรยีาภรณ์ จงจติกลาง

010452 นางสาว สกุัญญา ภายจันทกึ

010453 นางสาว สภัุทรา แสนอ านวยชยั

010509 นางสาว พมิพช์นก พลกึรุง่โรจน์

010512 นางสาว รัตนาภรณ์ โพธสิาขา

010674 นางสาว ดาราพร ศรขีาว

011174 นางสาว ธนัชพร มาลัยสนัทัด

020114 นางสาว นางสาวสาวติรี สนิธศักดิส์ริ ิ

020399 นางสาว สธุดิา อทัุยสะวงั

040073 นางสาว วนดิา ยอดนครจง

040325 นางสาว นฤมล อายวุงศ์

050030 นางสาว ภัคธาดา พลเกือ้กลู

050071 นางสาว จฑุาทพิย์ จฑุาพัฒนา

050130 นางสาว จรยิา แสงเพ็ชร
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นครราชสมีา ภาษาอังกฤษ 050245 นางสาว ณัฐพร แทรกพทุรา

080742 นางสาว สดุารัตน์ ทมุมาโต

090706 นางสาว กัญญภา ภวูชิยั

091162 นางสาว ชนนกิานต์ สกลุสวสัดพัินธ์

092152 นางสาว ทพิวรรณ บอ่สารคาม

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 010016 นางสาว ปิยธดิา อุน่แกว้

010037 นางสาว ทักษพร เวยีงทองสาระโชค

010096 นางสาว ปิยะนุช เกดิสมบัติ

010526 นางสาว กชกร คณุพระรักษ์

010633 นางสาว การะเกด แตงกระโทก

011215 นาย กฤษฏา เจตน์จ านงค์

012064 นางสาว ป่ินแกว้ หมั่นกระโทก

020278 นางสาว ศริกิัลยา สงัวร

040101 นางสาว กนกวรรณ สขุงเูหลอืม

040256 นางสาว เจนจริา ออ่นทองหลาง

050106 นางสาว กันภริมย์ ทานกระโทก

050659 นางสาว ธมีาพร โมบขนุทด

080568 นางสาว ตญิาภรณ์ ชนวาปี

080768 นางสาว สวุกิาญจน์ ยอดนครจง

081180 นางสาว สวุรรณรี อาจสามารถ

082385 นางสาว กชกร คลา้ยเมอืงปัก

082450 นางสาว เจนจริาณ์ จวนกลาง

ศลิปศกึษา 010017 นางสาว ปิยรัตน์ แววจะบก

020583 นางสาว จฑุามาศ ชารัมย์

030198 นางสาว ศริพิร เทพสรุนิทร์

050624 นางสาว เกษรา ปักการถา

080028 นางสาว ผกามาศ เพชรกระโทก

081491 นางสาว อารยา แป้นสนัเทยีะ

082315 นางสาว รสสคุนธ์ นอ้ยเสนา

091086 นางสาว พมิพร ปินะเต

สถาปัตยกรรม 030094 นางสาว ณชินันทน์ มอไธสง

สงัคมศกึษา 010320 นางสาว รัตนประภา สายสงวน

010401 นางสาว ศรินิทรก์าญจน์ เทพมาลี

010403 นางสาว นฤมล งามสมบัติ

010405 นางสาว กชกร จันสดีา

010656 นางสาว ชนติา หวงัทววีงศ์

010962 นางสาว สวุดิา จนีปรุ

011195 นางสาว อรพรรณ ป่ันฉมิพลี

011436 นางสาว สทุธดิา ทวนขนุทด

011865 นางสาว สพุรรษา โพธิแ์ยม้

011988 นางสาว ศริรัิตน์ ผลาผล

020021 นางสาว ปารชิาต ชยัวงษ์

030062 นางสาว วภิาวรรณ ปะวะภตูา

050019 นางสาว จรัิฐตกิาล งอยตะคุ

050074 นางสาว เกศราภรณ์ ชมุหรัิญ

050299 นางสาว ณัฐกานต์ พันธส์ระนอ้ย

050306 นางสาว ทวพิร นยิมไร่

050504 นางสาว สกลุรัตน์ แสงแกว้

050773 นางสาว ศริกิานดา ออ่นค า

060508 นาย อรรถพล ประภาสโนบล

080846 นางสาว พรนภา ทองวจิติต์

081140 นางสาว สคุรีนิทร์ แกน่นอก
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นครราชสมีา สงัคมศกึษา 081145 นางสาว สายชล ทองเสอื

091094 นาย จริวฒัน์ ทวนทา้ว

092109 นาย ณัฐวฒุิ ทพิโชติ

สขุศกึษา 020170 นางสาว ณลณีิ จักสาร

030027 นาย อัสนี ยิม้ละมัย

อตุสาหกรรมศลิป์ 050319 นาย อภชิติ เมอืงสนัเทยีะ

050321 จา่สบิเอก ธนากรณ์ ชุม่ชาลี

050660 นาย สคุนธ์ ใจทน

นครศรธีรรมราช เคมี 010009 นาย ทานเทพ ก าลังเกือ้

100013 นางสาว จดิาภา น ้าแกว้

100385 นางสาว สพุศิตรา ทองทพิย์

100536 นางสาว ศริวิรรณ หนูเสน

เทคโนโลยกีารศกึษา 100801 นาย ศราวธุ รามณี

คณติศาสตร์ 010717 นาย กติตมินต์ ณะทอง

011729 นางสาว สนุษิา อนิทรจงจติร

030213 นางสาว สจุรรยา จบฤทธิ์

030251 นางสาว อารรัีตน์ ระวงั

080552 นางสาว นลิดา ชพัูนธ์

100061 นาย นัฐพล ลิม้ศรัทธา

100105 นางสาว กนกวรรณ มณีฉาย

100239 นางสาว สชุาวดี สดุเอยีด

100243 นางสาว พัชราภรณ์ พรมเดชะ

100244 นางสาว เมธณีิ ศรทีอง

100270 นางสาว ชอ่ทพิย์ สายแกว้

100313 นางสาว เพ็ญนภา ชยัช านาญ

100450 นาย ทรงพล ไชยคชบาล

100464 นางสาว กิง่บปุผา จันทรบ์ญุแกว้

100470 นางสาว นภัสสร ศรทีองแกว้

100526 นางสาว สกุัญญา จันหณีุย์

100626 นางสาว พรพมิล ศรพีฒุ

100668 นาย ผดงุพล มะลแิยม้

100765 นางสาว ศรัญญา ฉมิปลอด

100904 นางสาว เบญญาพร จตินาธรรม

110027 นางสาว ประตภิา สงูเกยีรติ

110058 นางสาว สณุสิา โตะ๊จิ

คอมพวิเตอร์ 010188 นาย ทรรศธร สงอปุการ

100073 นาย สรุเชษฐ์ บัวแกว้

100074 นาย ณัฐดนัย โกมาลา

100250 นาย กวศิร์ เลขะคณุ

100338 นางสาว จารรัุตน์ บญุฤกษ์

110026 นางสาว วรัชฎากร ด าดว้งโรม

ชวีวทิยา 010081 นาย ปัญญาวฒุิ รัตนารมย์

010158 นางสาว วรนันทน์ ชมูณี

011835 นางสาว อธติยิา ชุม่ชืน่

ดนตรศีกึษา 100142 นางสาว ทพิยว์ลัย์ โอชฏนิ

นาฏศลิป์ 020263 นางสาว ธารารัตน์ มคี า

030252 นางสาว มลวิลัย์ ปัญญาทพิย์

100994 นางสาว พยีกา ศรใีส

ปฐมวยั 010238 นางสาว ธดิามาศ ศรปีาน

012051 นางสาว บัณฑติา พึง่แกว้

060657 นางสาว รจุกิานต์ แกว้ทอง

100718 นางสาว ปรารถนา ชดูว้ง
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นครศรธีรรมราช ปฐมวยั 110047 นางสาว สมุณฑา สขุหอม

ประถมศกึษา 010211 นางสาว ธญัญรักษ์ สองศรี

010917 นางสาว สวรนิทร์ บญุถนอม

091993 นางสาว กรรณกิา จมิมะเรงิ

100246 นางสาว รัตนพร รัตนสวุรรณ

พลศกึษา 010556 นางสาว ผสุดี ข าทอง

100702 นาย วชัรา ฉวินอ้ย

100732 นางสาว วรรทกานต์ กรรมโชติ

100973 นาย สรุชยั ชา้งกลาง

ฟิสกิส์ 100855 นาย ปิยวฒัน์ ผวิด า

ภาษาไทย 010308 นาย สนุทร พรหมเพศ

010386 นางสาว กนกวรรณ ลพีรหมมา

010960 นางสาว บัณฑติา ศรอีนิทร์

011289 นางสาว อรัญญา ชว่ยเนนิ

011291 นางสาว ภณดิา เขยีวเล็ก

011723 นางสาว ปรยีานุช ทองยอด

020136 นางสาว อรนุช ผดุผาด

020357 นาย สามารถ ลขิติกาญจน์

100036 นางสาว ธนัชพร หมืน่ข า

100071 นางสาว ชลัดดา นาคเีพด

100075 นางสาว ทติยา เกตชุาติ

100096 นางสาว วภิาวรรณ นุ่นนุย้

100150 นางสาว ชฎาภรณ์ อนิทรัตน์

100197 นางสาว ศริวิรรณ ปลอดอนิทร์

100198 นางสาว สภุนุช สทุธานนท์

100224 นางสาว ณัฐวรรณ ชยัวชิติ

100309 นางสาว สวุนันท์ เอีย่มจันทร์

100345 นาย กันตญ์วชิ บญุเดช

100398 นางสาว จันทรจ์ริา สระแดง

100437 นางสาว มัณญาภรณ์ เรอืงศักดิ์

100485 นางสาว ปรดีานุช สวุรรณ์

100488 นางสาว นญิารัตน์ เกตรัตนะ

100503 นางสาว วรรนสิา จุย้นอ้ย

100665 นางสาว สพัุชชา พลไชย

100796 นางสาว สธุกีานต์ มณีูวรรณ

ภาษาอังกฤษ 010121 นางสาว เชาวลี ทองสขุ

010358 นางสาว ณัฐกานต์ อนิทรเ์สง้

010732 นางสาว มัลลกิา ยอดมณี

020314 นางสาว ปารชิาต พทุธถนอม

030201 นางสาว พรพมิล อนิทรรักษา

050219 นางสาว ประภาพร วคิบ าเพงิ

100017 นางสาว จารวุรรณ เกลีย้งสง่

100031 นาย ศราวธุ พวงทอง

100032 นางสาว อภาพร คงยัง

100067 นางสาว อัชมา ส าแดงสาร

100093 นางสาว เหมวรรณ เทพรัตน์

100163 นาย สขุสนัต์ เชือ้ชมสขุ

100305 นางสาว สธุณีิ แกว้แกมจันทร์

100328 นาย ขจรวทิย์ แกว้สขุใส

100416 นางสาว ณัฐวดี อารามรักษ์

100473 นางสาว รุง้ทวิา แกว้ณรงค์

100734 นางสาว ปิยวรรณ ดว้งใส
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นครศรธีรรมราช ภาษาอังกฤษ 101087 นางสาว ฟิรดาวส์ นามทอง

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 010139 นางสาว เรณุกา สวุรรณรัตน์

011494 นางสาว สพัุตรา ถาวรนุรักษ์

100069 นาย พรอ้มพงษ์ โพธิส์วสัดิ์

100070 นางสาว กัลยรัตน์ พันธแ์จม่

100086 นางสาว กมลวรรณ เพชรเรอืนทอง

100087 นางสาว กมลวรรณ โหราโชติ

100090 นางสาว พรทพิย์ หรัิณยส์ริพิพัิฒน์

100110 นางสาว กติตยิาภรณ์ พฤษกลู

100113 นางสาว รุง่ฤดี ยอดเจรญิ

100152 นางสาว จฑุารัตน์ ใจกลา้

100166 นางสาว ศศปิระภา ถาวราภรณ์

100251 นาย ไชยวฒัน์ ตัดสายชล

100266 นางสาว ศภุมาส แซเ่ดีย่ว

100523 นางสาว รัชดา ยโุสะ๊

100530 นางสาว พรทพิย์ สมเขาใหญ่

100720 นางสาว เสาวลักษณ์ ชดูว้ง

101064 นางสาว สเิรยีม ทองมาก

ศลิปศกึษา 020260 นาย เฉลมิพล หนูเพ็ง

050169 นางสาว จริาภรณ์ บบุผัน

100130 นางสาว วนัวสิาข์ สบื

100139 นาย จรัส ขนุณรงค์

100200 นางสาว สภุานัน หนูชชูยั

สงัคมศกึษา 010494 นางสาว วรษิฐา มะลแิกว้

012105 นางสาว ณัฐธดิา ชนะพลชยั

020300 นาย วชิยั สทุธกิาร

100078 นางสาว นุสรา บญุชู

100079 นางสาว ชฎาแพร แซต่ัง้

100367 นางสาว อารรัีตน์ คงเดช

100533 นางสาว กันตช์นก คงมณี

100535 นางสาว พรประภา แกว้เมอืง

100607 นางสาว สลลิทพิย์ รยิาพันธ์

100709 นางสาว กัญญว์รา จ าเปีย

สขุศกึษา 010074 นาย พลสชิฌ์ ชเูนตร

010907 นางสาว ณรนิธร คชเชนทร์

010976 นางสาว ศจี โกง่ศรชยั

100961 นางสาว อรณีย์ หมาดสตลู

นครสวรรค์ เคมี 070148 นาย กฤษฎา พยมหล

คณติศาสตร์ 020025 นางสาว ณัฐกานต์ อารรัีตนเวช

020570 นางสาว พาฝัน แซต่ัง้

060195 นาย อรรถพล แกว้จรญู

070389 นางสาว ฐติกิานต์ เรไร

070392 นางสาว มนธริา นรนิทรรั์มย์

070601 นางสาว ศริรัิตน์ แกว้มว่ง

070606 นางสาว อารยา ออ่นงาม

070609 นางสาว ศรัิญญา แตงนอ้ย

070684 นางสาว ประมขุ จันทวิ

070685 นางสาว ปิยาภรณ์ ขาวทอง

070712 นาย วรีพล เรอืนไทย

070731 นางสาว อัจฉรยิาภรณ์ รณภพรัตนกลุ

070732 นางสาว จันทรจ์ริา จงูาม

071001 นางสาว ฐติมิาพร เศรษฐธีญัญาหาร
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นครสวรรค์ คณติศาสตร์ 071091 นางสาว กาญจนา นรดี

คหกรรมศาสตร์ 011628 นาย ศรัณย์ สขุใจ

คอมพวิเตอร์ 010133 นางสาว อาทติยา ชุม่แป้น

012076 นางสาว อ าพร แซจ่ั่ว

070704 นางสาว มณธชิา ศรภีธูร

070739 นางสาว สธุดิา หอมลา

070962 นางสาว อรอนงค์ ฆอ้งบา้นโขง้

ดนตรไีทย 071166 นาย โสภณ ดวงปัญญาสวา่ง

071213 นางสาว อนศิรา ชลาสนิธุ์

ธรุกจิศกึษา/เลขานุการ 081268 นางสาว ณัฐสดุา สาระคน

นาฏศลิป์ 011482 นาย ศภุวฒัน์ เหรยีญประยรู

040200 นางสาว นุสรา เกดิแกน่

070653 นางสาว ขวญัใจ สอนผล

071122 นางสาว ธดิารัตน์ แสนดวงดี

ปฐมวยั 020183 นางสาว สภุารัตน์ ทับทมิหนิ

030135 นางสาว อมรรัตน์ ขนุเสอื

060971 นางสาว ยลดา ซาบตุร

061147 นางสาว สทุธวิรรณ ลลีะพงศป์ระสตุ

070528 นางสาว สภุาวดี บัวเถือ่น

071183 นางสาว ปรางคท์อง อาจเอือ้

ประถมศกึษา 010952 นางสาว สธุดิา สาที

010979 นางสาว ธญัชนก ชยัพยนต์

011563 นางสาว นภสร ใจเสอื

011880 นางสาว จารวี ธปูแกว้

020414 นางสาว จติตนาถ ปาลวฒัน์

060493 นางสาว นภาพร แกว้แสงทอง

070336 นางสาว พรนภา ดบีัวใหญ่

070367 นางสาว รัตนา ศรวีงษ์ชยั

070631 นางสาว จันทรส์ดุา แกว้จันทร์

พลศกึษา 010159 นาย ศาสตรา คณุโทถม

070714 นางสาว ปิยมน ยังหลมิ

070811 นาย ศวิพันธ์ อยูค่ง

070983 นาย กรีติ ยบุลพันธุ์

071074 นาย จรีศักดิ์ อัมพะราม

071152 นางสาว ศศภิา ชยัพร

ฟิสกิส์ 010052 นาย พษิณุ นพมณี

070104 นาย ณรงค์ จสูงิห์

ภาษาไทย 010945 นางสาว ขวญัชนก อยูศ่รี

011833 นาย ปิยะวฒัน์ เฉลมิวฒุกิลุ

012107 นางสาว มัณฑนา สมประทมุ

060519 นาย เจษฎา เอีย่มสงคราม

060947 นาย ศภุชยั นัคราจารย์

070180 นางสาว ธณัภัทร พมิพห์ลอ่

070496 นางสาว อรทัย นงเนตร

070518 นางสาว ขวญัฤดี ผวิพมิดี

070615 นางสาว น ้าผึง้ โอบออ้ม

070804 นาย จักรกฤษณ์ ศริผิล

070892 นางสาว กาญจนา ชยัมา

071026 นางสาว เมรษิา ค าดี

071156 นางสาว เบญจพร ชืน่สขุมุ

071173 นาย ณรงคณั์ฐ พึง่สธุา

071201 นางสาว ภัสสร สงเนย
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นครสวรรค์ ภาษาอังกฤษ 010156 นางสาว ทพิยจ์ตุ ิ แกว้อรัญญกิ

010793 นางสาว ธนภรณ์ จ าปีเพชร

070483 นางสาว ศศวิมิล ผาผอ่ง

070555 นางสาว อวศัยา เหล็กแกว้

070707 นางสาว อภชิญา ค าศรี

070781 นางสาว ศริดา ผวิทอง

070832 นางสาว ณชิกานต์ เตยหอม

070888 นางสาว ยพุาวรรณ เรอืงขจร

070949 นางสาว ศกลวรรณ โสมนัส

070986 นางสาว ศริวิรรณ อนิทศร

071180 นางสาว ปิยชนก แตงทรัพย์

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 010025 นางสาว ณัฐภรณ์ ฉ่อนเจรญิ

010762 นาย รัตนพล กลมเกลยีว

030182 นางสาว รุง่ฤดี ผาบสายยาน

040085 นางสาว ปัทมา เจรญิธญัญกรรม

070266 นางสาว ลลติา ทองดอนใหม่

070916 นางสาว พนดิา การะเกษ

070969 นางสาว นัยนา ทรัพยม์าหา

ศลิปศกึษา 050136 นางสาว วราภรณ์ ดวงจติร

สงัคมศกึษา 070047 นางสาว สรัุตนา ฉัตรโพธิ์

070188 นางสาว ชญัญา จันทพาท

070729 นาย นคร ประสานไทย

070759 นางสาว จันทรจ์ริา แป้นขาว

070815 นางสาว ไอลดา ตน้กลั่น

070893 นาย ธรีะพงศ์ สมบัตมิั่นคง

070927 นางสาว โสพศิตา สทิธพิรหม

070928 นางสาว วรรณา สทิธไิกร

071062 นางสาว ภัคจริา เมฆาสวสัดิว์งศ์

นนทบรุี เกษตรกรรม 040245 นางสาว ศภุเรศ จันทรแ์ดง

คณติศาสตร์ 030239 นาย พริยิะ แสงดี

030285 นาย อนันตโชค คลา้ยมณี

060349 นางสาว ธนัวรัตน์ น าชยั

คหกรรมศาสตร์ 010176 นางสาว ธนัยช์นก ศรอี าไพ

011062 นางสาว สธุาวลัย์ เวพวีฒุกิร

คอมพวิเตอร์ 030154 นางสาว อัจจมิา สมทรัพย์

ชวีวทิยา 010050 นาย เตมิพงศ์ พุม่ศรภีานนท์

030069 นางสาว วราลี สรรพกจิชาญชยั

ดรุยิางคศลิป์ 010839 นางสาว ตรจัีนทร์ ทยาหทัย

010930 นางสาว ฉัตฑรกิา จันทรก์ระจา่ง

นาฏศลิป์ 030224 นางสาว นภสร อนิทรัตน

040123 นางสาว ปวณ์ีนุช หนไธสง

040128 นางสาว จฑุามาศ อนุศลิป์

040300 นางสาว ลลติภั์ทร์ จงจติเมตต์

ปฐมวยั 010788 นางสาว ธดิาพร แกว้สวา่ง

011308 นางสาว กมลวรรณ เนียมฉ ่า

ประถมศกึษา 030070 นางสาว วไิลลักษณ์ เทยีนจา่ง

พลศกึษา 010002 นางสาว ณภัทร ชมธนานันท์

011212 นาย พรประทาน สายเนตร

040069 นางสาว ชลธชิา แสงโชติ

050080 นางสาว อมลรัตน์ หร่ังชัน้

ภาษาไทย 011500 นางสาว กลุปรยีา มากวฒันสขุ

030166 นาย สทุธพิงษ์ อาจโต
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นนทบรุี ภาษาไทย 040042 นางสาว สกลุรัตน์ ประทมุสทิธิ์

050052 นางสาว พมิพช์นก มสีขุ

ภาษาอังกฤษ 020536 นางสาว กนกอร สแีสด

030090 นางสาว มาศสภุา สขุเกษม

030144 นางสาว วลิาสนิี สงัขป่์า

030179 นางสาว ชนัญชดิา รัตนภักดี

040056 นางสาว วรัชญา ตัง้เดชาวฒุิ

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 030134 นางสาว พรสดุา บญุอยู่

ศลิปศกึษา 050174 นางสาว วลัยกร มาออ่น

สงัคมศกึษา 010249 นางสาว กรกฏ จติรานุเคราะห์

030021 นาย ทัศน์พล สดุโต

030197 นาย กติตธิชั เขือ่นเขตต์

030296 นางสาว ฉัตรฤดี แชม่ชืน่

อตุสาหกรรมศลิป์ 061011 นางสาว ธญัลักษณ์ เจนใจ

นราธวิาส คณติศาสตร์ 100127 นาย อรรถพร เพชรสงค์

100245 นาย ฟาตฮีี โตะ๊แวหะยี

100722 นางสาว อารตีา ฮลูเูจ๊ะหะ

100802 นางสาว สวุรรณี ยสีาเม๊าะ

100804 นางสาว ไลลา อาแซ

101077 นางสาว จติตรัตน์ บญุนอ้ย

110061 นางสาว ฐาณัตดา ชวีะหรัิญ

110062 นางสาว ฟาตฮีะห์ บเีด็ง

คอมพวิเตอร์ 040159 นางสาว พชิญานันท์ อนิทรรั์กษ์

100255 นาย สรุยิา บรรลือิพชื

100967 นาย ทศพร แสนสขุ

101094 นางสาว สรุอยยา หะยหีามะ

101097 นางสาว มารนีา สะแลแม

ชวีวทิยา 011600 นางสาว โนรม์รีร์า ดะแซ

110053 นางสาว อมูัยมะห์ หะยอีาแว

ปฐมวยั 100826 นางสาว อจรี จ ารญูกจิขจร

100995 นางสาว สาลนีี เจ๊ะมิ

101030 นางสาว แวซารป๊ีะ อาลี

101060 นางสาว พารดา สวุรรณราช

ประถมศกึษา 011143 นางสาว วชัรนิทร์ พรหมสลีาย

060277 นางสาว อัสมา เจะแว

100038 นางสาว ฮัฝเซาะห์ มะแซ

100051 นางสาว แวซาตี แวนาแว

100349 นางสาว รอกเียาะห์ บนิตาเยะ

100651 นางสาว อาซยีะห์ เจ๊ะหลง

พลศกึษา 010191 นางสาว ซากนีา เตะ๊มาลอ

100236 นางสาว ขวญัอสิรา ขวญัมณี

101061 นาย มฮูัมมัดฟัรดรู์ มกุดาสวสัดิ์

ภาษาไทย 040119 นาย วชัรพงษ์ อาตวา

100043 นางสาว ศริวิรรณ มาลยารมย์

100099 นางสาว นุรนีรา มนู๊ะ

100614 นางสาว เขมอรญา เอยีดสกลุ

100647 นางสาว กสุมุา บนิยาฮายา

100715 นางสาว นฤมล แกว้โต

100760 นาย อฎมี ดอรอเฮง

100962 นางสาว นัสรนิ ยโูซะ๊

100966 นางสาว อาซเีกล มาแล

100999 นางสาว ซไูรดา สะแปองิ
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นราธวิาส ภาษาไทย 101054 นางสาว ซไูฮลา เม๊าะบากอ

110079 นางสาว โนรมีา ดาซามิ

ภาษาอังกฤษ 010909 นางสาว มยูบีะฮ์ อมูา

100066 นางสาว ขนษิฐา สะมาแอ

100123 นาย อารอฟัต บนิมะทา

100219 นางสาว อลีฮัม ยโูซะ

100310 นางสาว อามนีะห์ ยเีด็ง

100672 นางสาว นูรฮดูา ดาโอะ๊

100675 นางสาว ฟาดลีะห์ สาและ

100872 นางสาว อาอดีะห์ มะแซ

100934 นางสาว นุสรนิทร์ เจะหะ

110063 นางสาว อัยมี สาเมาะ

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 010140 นางสาว ฟาตมีา มาดอรี

100518 นางสาว รัตน์ชนก แตงจันทรา

100706 นางสาว มสุซนีีน การี

100842 นางสาว รสุมัยนี ซานา

100848 นางสาว วรรฮซีาณีย์ ดอเลาะ

100983 นางสาว สตีโีนรไอนี ญาตมิณี

101040 นางสาว นัรกสิ เลาะยา

110014 นางสาว มัรดยีะห์ เละ๊เล็น

110036 นางสาว อัสวานี ดาโอะ๊

ศลิปศกึษา 100301 นางสาว สลุาลักษ์ เจ๊ะแม

100756 นางสาว วนันาบลิลา แวอาแซ

100762 นางสาว มรูนา สอืแลแม

100846 นางสาว อานีตา้ ศรสีขุ

100925 นางสาว สมฤทัย สขุเลีย้ง

สงัคมศกึษา 011197 นาย ซออดีี ยะนาบาเน็ง

100226 นางสาว นาตยา รัตนพรหม

100412 นาย ฉัตรโสภณ คงขวญั

100555 นาย ชชัวาล สะบดูงิ

100781 นางสาว นูรฮีัน ยโูซะ

100795 นางสาว รสิรา มะยาเต็ง

100909 นางสาว รสุมี ฮลูจูอืงา

101028 นางสาว มนูาวาเราะห์ แยนา

101090 นางสาว ฮัสลนิดา เจ๊ะแฮ

สขุศกึษา 100442 นางสาว นูรอาซกีนี สาและ

100707 นางสาว นาสเีร๊าะ เสาะเลา๊ะ

น่าน เคมี 060303 นาย ภัทรพล ตนะทพิย์

060609 นางสาว กติตภิรณ์ วงักะ

เครือ่งกล 060193 นางสาว จนิดา เจรญิดี

เครือ่งมอืกล 060868 นาย ศรายธุ ค าไทย

คณติศาสตร์ 010514 นางสาว ณัฐวรรณ ดาวนันท์

050182 นางสาว จารวี เขือ่นเพชร

060695 นางสาว สภัุสรา นจิรัิมย์

070103 นางสาว มรัินตรี กลัดเล็ก

070459 นาย ณัฐพงษ์ แข็งแรง

070999 นางสาว รมัณยา ครีวีฒันกลุ

คหกรรมศาสตร์ 060086 นางสาว อรนดิา แซว่ือ้

คอมพวิเตอร์ 020204 นาย กติตพิงษ์ เชยีงทา

060887 นางสาว กานตท์ติา ทพิยศ

070041 นางสาว กันตฤ์ทัย ใจจันทร์

070370 นาย ปิยะพันธุ์ ขันไร่
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น่าน ชวีวทิยา 010287 นางสาว วศิารัตน์ ภยิะ

060372 นางสาว สธุารส ไชยศลิป์

ปฐมวยั 011834 นางสาว วภิาพร อปุจักร์

060358 นางสาว อนิทริา ไชยนาหนุน

ประถมศกึษา 060255 นางสาว ณัฏฐปวณ์ี สริปัิญญาวงศ์

060286 นางสาว นางสาวพลอยณชิชา เศรษฐปิตวิงศ์

060305 นางสาว ชนดิา สารทอง

060335 นาย เกรยีงศักดิ์ ราชภัณฑ์

060345 นางสาว กรทพิย์ นุแปงถา

060438 นางสาว พมิพกานต์ จารเมอืง

060606 นางสาว ศรัญญา โลราช

060633 นางสาว อรวรรณ รกไพร

ฟิสกิส์ 010175 นางสาว นัฎฐา มิง่สขุ

070107 นางสาว สมุนลักษณ์ สวุรรณ์

ภาษาไทย 040205 นาย สทัุศน์ อนิปา

060238 นางสาว ชลธชิา ปีกรัตน์

060308 นางสาว เบญจวรรณ ยะแสง

060331 นางสาว กรรณกิาร์ ค ารังษี

060420 นางสาว พัชรา มบีญุ

060462 นางสาว มนัสนันท์ อนิตะ๊จักร

060467 นางสาว ณัฐณชิา ชะนะมาร

060516 นาย ธนกฤต พงษ์สภุา

060722 นางสาว ชลดา นันทะนอ้ย

061143 นางสาว พรสดุา แกว้ตนิ

070422 นางสาว จฑุามาศ ศรใีจ

070425 นางสาว ชลติา สคี า

ภาษาอังกฤษ 040055 นางสาว ธญัญณั์ชกร สริโิรจนานันท์

040218 นางสาว ภัคจริา กันบญุ

060491 นางสาว อดุมภรณ์ มาสขาว

070484 นางสาว ศริรัิตน์ แสนอนิตะ๊

090702 นางสาว ประภาพรรณ ณ น่าน

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 060174 นางสาว ชรันดา หยาดยศทะ

060175 นางสาว วานสิสา ค ามลูอนิทร์

060279 นางสาว วภิา ผาแกว้

060408 นางสาว พรรณทกิา หาญกัน

060416 นาย มงคล ภัยญาราช

060419 นางสาว รัตตยิา สนุทร

ศลิปศกึษา 011288 นางสาว กานตมิา ปาค า

สงัคมศกึษา 060151 นางสาว สรุพีร เสารว์งค์

060234 นางสาว สภุนดิา สายตัง้ใจ

060431 นางสาว ปัณฑติา ไชยโย

060437 นางสาว กนกวรรณ ค าเขือ่น

060444 นางสาว อังคว์รา ยอดออน

070478 นาย วนัชยั ค าหน่อ

สขุศกึษา 011148 นางสาว สลุักขณา แกว้ทศิ

บงึกาฬ เคมี 080692 นาย วงศพัทธ์ พลบรูณ์

082443 นางสาว ณัฐกฤตา ศรเีสน

คณติศาสตร์ 040281 นางสาว พัชราภรณ์ ไกยสวน

080951 นางสาว วงศส์ริ ิ อันทะเกตุ

081275 นางสาว หญงิไทย วงคธ์รรม

081565 นาย ศักดิช์ยั บญุยอ่

คอมพวิเตอร์ 081891 นาย ธนากร หมืน่หลบุกงุ
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บงึกาฬ คอมพวิเตอร์ 081953 นางสาว เมรนิ งามดี

ทัศนศลิป์ 081201 นางสาว รนิรดา บดุดาค า

พลศกึษา 050198 นาย พงษ์ศักดิ์ ค าพลิา

081259 นาย อรัญ ค าปิว

082216 นาย วายภัุกดิ์ สจีมูพล

082432 นาย อภสิทิธิ์ จันโฮง

ภาษาไทย 030207 นางสาว ธดิารัตน์ มทีองแสน

080165 นางสาว จริาภรณ์ อนิเสมยีน

081919 นางสาว จรีาภรณ์ ใบบัว

082149 นางสาว ปรยีาภรณ์ ลัมนา

ภาษาอังกฤษ 050607 นางสาว เมธณีิ ศรวีนัค า

080423 นางสาว จริาภรณ์ สมนกึ

080567 นางสาว อรณีุ นูค าดี

080656 นางสาว นรศิรา คณุาคม

081181 นางสาว อรุาวรรณ ดวงมาลย์

081696 นางสาว ยพุา สมิลี

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 020107 นางสาว กาญจน์เรอืน ค าสดีา

080012 นางสาว ดลยา ปลอดจนิดา

080949 นางสาว อรอนงค์ พมิพนอม

080954 นางสาว มาลนิี สวุชิยั

081804 นางสาว นนทน์รัฐ พเิภก

สงัคมศกึษา 080480 นางสาว วรรณภา ผลจันทร์

080565 นาย วชิญศณั์นท์ พันที

081342 นาย วนัเฉลมิ โคลติร

082422 นางสาว จันทมิา อดุมศรี

บรุรัีมย์ เกษตรกรรม 091509 นางสาว อาลสิา โสมะมี

เกษตรศาสตร/์เกษตรศกึษา 010225 สบิเอกหญงิ จติราภรณ์ ลอิอ่นรัมย์

011073 นางสาว เพ็ญวภิา นุชผักแวน่

เคมี 011967 นางสาว พมิประภา เขยีนดี

080298 นางสาว สภุาภรณ์ เกดิสนัเทยีะ

081109 นางสาว ศศมิล อาทวงั

คณติศาสตร์ 010117 นางสาว กัญญว์รา สงิหสรุศักดิ์

010649 นางสาว ดวงกมล เป็นผาสขุ

010740 นาย นติพิล อุน่รัมย์

030095 นางสาว ฉัตรชฎา ธนาชยดลิก

040141 นางสาว สกุัญญา นามนัย

050233 นางสาว บตุรสนี จันผกา

050234 นางสาว สชุาวดี พรมณี

050235 นางสาว ศศธิร มอีสิระ

050379 นางสาว ยพุา ขันทอง

070908 นาย จักรกฤษณ์ เกษไธสง

080227 นางสาว รมยร์วนิท์ ประสงใด

080797 นาย จักรี นันทพันธ์

090808 นางสาว พชิามญชุ์ อ า่แพร

091065 นางสาว เพยีงขวญั แสนมณี

คหกรรมศาสตร์ 091824 นางสาว ทพิวลัย์ ส าราญดี

คอมพวิเตอร์ 012149 นางสาว สทุธดิา นคิงรัมย์

091107 นาย สนัตสิขุ เพ็ชรไพทลู

091725 นางสาว มนนภัส หงษ์สา

091752 นางสาว วรรษมน การะวโิก

100191 นางสาว จฑุามาส เสง้สง

ชวีวทิยา 012060 นาย นภัส เวชชศาสตร์
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บรุรัีมย์ ชวีวทิยา 020038 นาย ทัศพล พันไธสง

080485 นางสาว บญุทพิย์ ดวงจันทร์

082437 นางสาว นติยา มะโนสนิธ์

092154 นาย ยศพล สวสัดี

ดนตรไีทย 082561 นาย อนุชติ วรรณโน

091919 นาย มรกต ทาประโคน

ดนตรศีกึษา 091316 นางสาว ดนตรกีานต์ แกว้กาหลง

091490 นาย ทัณฑมขุ ภสูะเทยีน

นาฏศลิป์ 030159 นางสาว ฟารดิา จนีโน

050696 นางสาว นางสาวโสภาวรรณ์ สอนภงูา

081808 นางสาว ชญานี โพนสยั

090829 นางสาว พัชราภรณ์ สกลุเรอืงศรี

091012 นางสาว จฑุารัตน์ เต็นภษูา

ปฐมวยั 010687 นางสาว พัชรี เยยีชะโลม

012131 นางสาว เกศสดุา อัปปมาตา

020394 นางสาว เมวกิา นันรักษา

091064 นางสาว ภัทรสดุา ฝากไธสง

091152 นางสาว ธดิาทพิย์ มากมน

ประถมศกึษา 011272 นางสาว วรัญญา สขุกลู

050456 นางสาว เสาวลักษณ์ จติสมาน

091087 นางสาว อภชิญา สขุเกษม

091243 นางสาว เพชรา กลางนา

092144 นาย ภัทรพงษ์ โปกประโคน

092200 นางสาว วยิะดา เสามั่น

พลศกึษา 020255 นาย นรากร วรรณหัด

020620 นาย วชัรพงษ์ บรูณ์เจรญิ

050627 นาย มหาพล เริม่ปลกู

090816 นาย ภมีวฒัน์ วนัทา่คอ้

091791 นางสาว เสาวณีย์ แสงอรณุ

092344 นาย อาทติย์ แกว้หานาม

ฟิสกิส์ 010443 นางสาว นุชศลนิ อา่งทอง

050210 นางสาว ทพิยฤ์ดี ปะนุรัมย์

050310 นาย ศรายทุธ ประทมุ

050313 นางสาว วรรณศริิ หลา่สงิห์

050369 นางสาว พมิผกา แกว้สขุ

ภาษาไทย 010263 นางสาว สภุาวดี เจรญิรัมย์

011470 นาย ธรีพจน์ ขบขัน

011916 นางสาว จดิาภา ก ้าสงินอก

012025 นางสาว สพัุตรา สวุรรณศรี

012032 นาย พรพพัิฒน์ แกว้สา

020189 นาย วศิรตุ ประทมุตรี

020507 นางสาว สชุาดา ช านาญสบื

030220 นาย นพรัตน์ รัตนวชิยั

050282 นางสาว กานดา ตรงไธสง

050322 นางสาว ศศธิร กลางสวสัดิ์

080216 นางสาว อังคณา เตอืประโคน

080228 นางสาว ธาราพร มรกต

080306 นางสาว ศศธิร สงัฆะวรรณา

080948 นางสาว รัชนก นามศรพัีนธ์

090194 นางสาว กติตยิา มุง่ชอบกลาง

090896 นางสาว วรีนุช ศริมิา

091004 นางสาว พทุธชิาติ สรุาราษฎร์
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บรุรัีมย์ ภาษาไทย 091246 นางสาว เพชรรัตน์ กสุะรัมย์

091342 นาย สเุทน เรอืงศริิ

092123 นางสาว เขมจริา ธนูศลิป์

ภาษาอังกฤษ 010379 นางสาว วชิญาพร อุน่มี

010621 นางสาว จฑุามาศ แกว้งาม

010624 นางสาว ธดิารัตน์ กลา้เชีย่ว

011220 นางสาว เหมวรรณ พรมงาม

050194 นางสาว สภุาภรณ์ ปะทรัิมย์

050212 นางสาว ดารารัตน์ กัลนุลา

050215 นางสาว พรมิา จันทรพั์นธ์

050397 นางสาว หทัยภัทร แกว้มกุดา

090634 นางสาว ฐาปนี บชูา

090771 นาย อภสิทิธิ์ ขอสขุ

090787 นางสาว กรณุา เหมอืนถนอม

090813 นางสาว นวนรรจ์ วนัทา่คอ้

090824 นางสาว กนษิฐา สดุหอม

090831 นางสาว นุชนาถ แผว้ไธสง

091108 นางสาว กนกวรรณ ยนิดชีาติ

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 010475 นางสาว นันทกิร จันทรส์ม

011262 นางสาว ณัฏฐณชิา กกึรัมย์

011329 นางสาว จันทรจ์ริา เทยีนทอง

020007 นางสาว จฬุาลักษณ์ วงษ์วฒันะ

020125 นางสาว สาลณีิ สมิอตุร

020572 นางสาว สธุมิา สนิธนาวฒัน์

050271 นางสาว เกศนิี จันทรค์รบ

081662 นาย ภวูนัย ดอกไธสง

090789 นาย ปิยะพัชร์ คล ้าจนี

090887 นาย วชัระ เหยยีบคาย

091045 นางสาว เดอืนเพ็ญ ชมภผูวิ

091072 นางสาว วชิชดุา บตุรชานนท์

091904 นาย สทุธวิฒัน์ พมิพจั์นทร์

092270 นางสาว ลดาวลัย์ ฤทธิเ์ดชรัมย์

สงัคมศกึษา 011227 นาย ภัทรดนัย ใจกลา้

011545 นางสาว จารวุรรณ จันขอนแกน่

011676 นาย ธนวรรธน์ พาสศรี

050410 นางสาว ศริพิร แป้นอาทติย์

081133 นางสาว จันทรฉ์าย โพธิน์างรอง

081138 นาย ภานุเดช ยนืยง

091096 นาย วทัญญู เหมอืนรัตน์

091099 นางสาว สม้ลิม้ แอมรัมย์

091106 นางสาว ประภาพร วรกะโทก

091304 นาย ธรีพงศ์ ปยุะติ

091954 นางสาว ทัศนีย์ ทองสกุดี

091956 นางสาว ละมอ่ม โพธิแ์กว้

สขุศกึษา 010999 นาย สญัลักษณ์ หลอ่ประโคน

020636 นางสาว พมุเรยีง เพิม่พลู

อตุสาหกรรมศลิป์ 010880 นางสาว จามจรุี สระแกว้

030206 นาย ธรรมการ พรประชาธรรม

ปทมุธานี ไฟฟ้าสือ่สาร 020423 นางสาว ภัทรวรรณ ชุม่สายันต์

คณติศาสตร์ 012124 นาย ปณธิิ ทองมอญ

020237 นางสาว สนุติรา ผอ่งผกามาศ

020299 นาย นััฎพงศ์ สมพรเจรญิ
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ปทมุธานี คณติศาสตร์ 040088 นางสาว อรพรรณ สนุา

คอมพวิเตอร์ 011293 นางสาว ภัทรสดุา เงนิยวง

020124 นาย เกรยีงไกร มชียั

020577 นางสาว พธิพุร ตน้พฒุ

040087 นางสาว อัจจมิา ถิน่โพธิว์งษ์

ดนตรไีทย 040126 นางสาว กมลภา ทองค า

ดนตรศีกึษา 020033 นางสาว อสิรา โรจนบรุานนท์

นาฏศลิป์ 010963 นางสาว ศศมิา แสงสวา่ง

011488 นางสาว วารี ทมิอนิทร์

020261 นางสาว สพุรรษา ชนิราช

ปฐมวยั 010910 นางสาว ฐติยิา อยูด่ ี

040092 นางสาว ธนัยช์นก ทวนุีชโชคอดุม

040107 นางสาว ปษุยา รามสทิธิ์

ประถมศกึษา 010869 นางสาว กรรณกิาร์ ลายลักษณ์

011274 นาย กรวฒัน์ ฤทธิส์อาด

พลศกึษา 010202 นาย เอกฉััตร เขยีวคราม

011223 นางสาว วรรณนษิา พุม่อไุร

ภาษาอังกฤษ 010871 นางสาว ปรชีานุช ชืน่เชาวกจิ

020012 นางสาว สริบิังอร เมอืงนาง

020098 นาย ยศกร บญุเยีย่ม

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 020228 นาย จตพุล สยมุพร

020288 นางสาว มาลนิี อศุภุการี

020475 นาย ชยัณรงค์ แซย่า่ง

030075 นาย กลุธร บตุรศรี

040016 นางสาว พัชรนิทร์ ปานทอง

สงัคมศกึษา 020129 นางสาว จฑุามาศ กมล

030093 นางสาว ภัทรสดุา อูต่ะเภา

040336 นางสาว สพุชิชา คชทนิ

สขุศกึษา 010233 นางสาว แพรว อนุรักษ์

ประจวบครีขีันธ์ เกษตรกรรม 011431 นางสาว สชุาดา พึง่พระ

คณติศาสตร์ 010120 นางสาว ปรดีาพร ปักษี

010197 นาย ชญานนท์ สายนาค

010506 นางสาว อนิทริา ศรนีกิร

010515 นางสาว ดวงใจ ชจูติ

011069 นางสาว มัลวกิา นรัินราย

011281 นาย วศนิ วจินิธนสาร

011710 นางสาว มณฑาทพิย์ โกณฑา

012190 นางสาว สรุางครั์ตน์ มาลี

020463 นาย เจษฎา นวชน

คอมพวิเตอร์ 011052 นาย ปกรณ์ บรบิรูณ์ทรัพย์

011837 นางสาว สายธาร นอ้ยเมอืง

011850 นางสาว พนติฐา วงษ์เพชร

040332 นางสาว รัตนาภรณ์ ยอดเจรญิชยั

ชวีวทิยา 010552 นางสาว กัลยกร ลลีาศ

040242 นางสาว สกุัญญา แตงทอง

ดนตรสีากล 040321 นาย พงศกร ทพิรัตน์

นาฏศลิป์ 010658 นางสาว อสิรยิาภรณ์ ใจบญุ

011499 นางสาว ณัฐกานต์ เดชบญุ

040156 นางสาว จรัิชญา กลิ่น่น ้าหอม

ปฐมวยั 011276 นางสาว พมิผกา คุม้ประคอง

050451 นางสาว ปรารถนา เชือ้นลิ

100791 นางสาว ณชิารยี์ เชญิธง
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ประจวบครีขีันธ์ ประถมศกึษา 060635 นางสาว ธรีศิรา อนิทรเ์นตร

พลศกึษา 010350 นาย ชชัวาล พลูสวสัดิ์

010790 นาย เฉลมิเดช เกษมสขุไพศาล

020214 นางสาว นภาพรรณ ป่ินทอง

ภาษาไทย 010337 นาย ยทุธนา ปัญญา

010348 นางสาว วลัยวรรณ ทองสมัฤทธิ์

010666 นางสาว สนุดิา อนิทรว์ลิัย

011076 นางสาว นรศิรา เสยีงเล็ก

011113 นาย ชยัชนะ โอเ่อีย่ม

030114 นางสาว เพชรหทัย ฉมิฉลอง

040129 นางสาว จันธมิา สขุเจรญิ

040144 นางสาว พรทภิา เหมอืนเพชร

ภาษาอังกฤษ 011183 นาย เจษฎา ถ ้าแกว้

011565 นาย ศลิปิน ทพิยน์พคณุ

011921 นาย ธนานันท์ จันทะนา

030171 นางสาว ชนกานต์ ศวิลิัย

040041 นาย ธนวฒัน์ โพธรัิชต์

040319 นาย มนัสวี ศรนีวล

050790 นางสาว ระพพีรรณ พุม่เจรญิ

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 011044 นางสาว เสาวคนธ์ พลูพพัิฒน์

012070 นางสาว สทุธาภา พรมสะอาด

020468 นางสาว เบญจวรรณ นาคเตีย้

ศลิปศกึษา 011186 นางสาว ศริพิร เสารด์ี

040344 นางสาว ศรสีดุา นลิงาม

สงัคมศกึษา 010328 นาย เจษฎา พมิสอ

011159 นางสาว อนุสรา คลา้ยแกว้

011295 นางสาว จารวุรรณ พันธม์า

011460 นางสาว สริมิา สอาดบตุร

011474 นางสาว สมติา วนัเย็น

012006 นางสาว สภุานัน เบญจมังคลารักษ์

ปราจนีบรุี เคมี 070734 นาย ภมูิ ทคู ามี

คณติศาสตร์ 020084 นางสาว จันทรจ์ริา เนียมโงน

020282 นางสาว กนษิฐา นาสงิห์

050142 นางสาว ปิยาภรณ์ โนนเทา

050176 นางสาว ขวญัชวีา มสีนม

050179 นางสาว ฤทัยรัตน์ ชืน่ชผูล

050501 นางสาว สขุใจ พลูสวสัดิ์

050688 นางสาว จารวุรรณ เตสาแกว้

050726 นางสาว สวุรรณา รปูสมวงค์

คอมพวิเตอร์ 020626 นางสาว โกสมุภ์ คณุรยิา

050419 นางสาว ชนดิา เรอืงสา

050497 นางสาว พัทชา เครอืหงษ์

050544 นางสาว ตะวนัฉาย เสาวคนธ์

ชวีวทิยา 011048 นางสาว ปิยชาติ ป้องพาล

นาฏศลิป์ 010844 นาย ปรญิญา บอ่จักพันธ์

ปฐมวยั 011296 นางสาว ขวญัฤดี ภูส่วสัดิ์

012173 นางสาว ชชัฎาพร สตัยซ์ือ่

020395 นางสาว นวลจันทร์ กมิสอ

020535 นางสาว อลษิา ผลารักษ์

050211 นางสาว สธุสิา เพง่พศิ

ประถมศกึษา 010938 นางสาว ภัทรสดุา ศริสิมบรูณ์

พลศกึษา 020444 นางสาว อภญิญา พมิเงนิ
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ปราจนีบรุี พลศกึษา 050360 นาย ณัฐพล ครา้มพมิพ์

ภาษาไทย 011828 นางสาว ้เ้ปมกิา มสุกิวงศ์

030168 นาย ศรายธุ บญุเผอืก

040143 นางสาว ขวญัพร มัธยม

050207 นางสาว นางสาวมรษิา อยูม่ ิง่เจรญิ

050286 นาย ชนิวฒุิ รัชตะนาวนิ

050331 นางสาว รุง่ทวิา ดารักษ์

050341 นางสาว รุง่อรณุ ภมูไิฉล

050486 นางสาว วชัรนิทร์ สระแกว้

050678 นางสาว กรรณกิาร์ ประเสรฐิพรม

ภาษาอังกฤษ 011870 นาย อดุมพงษ์ รัตนกา้นตรง

020108 นางสาว สชุาดา มาตราสงิห์

050040 นางสาว ศริพิร ไชยบรุษุ

050325 นางสาว พรพมิล ชาญชดิ

050387 นางสาว สภุาวดี สขุผดงุ

050509 นางสาว รัชนีวรรณ จันเอน

050662 นางสาว ทองปทมุ มลูดี

050769 นางสาว ธมลวรรณ เขตอรัญ

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 020389 นางสาว ขนษิฐา ลันวงษา

020390 นางสาว เสาวณีย์ ทองชม

020448 นางสาว นันทวนั วรศขุ

030209 นางสาว กมลชนก ข าวชิยั

050131 นางสาว จริาภรณ์ บัวเผือ่น

050798 นางสาว สพัุตรา วงษา

สงัคมศกึษา 010993 นาย อนุชา ค ามาพันธ์

070552 นางสาว ปิยะมาศ กาหล

สขุศกึษา 020459 นาย ฉัตรนิ พรนรนิทรท์พิย์

050196 นางสาว ประกาย สเีขยีว

ปัตตานี คณติศาสตร์ 100547 นาย หมัดฮัมดี วาแม

100885 นาย รสุลัน ดอืเระ

คอมพวิเตอร์ 100260 นาย อดลุย์ สาอะ

100388 นางสาว ซไูวดา อมูา

100812 นาย อคีรัม แวจิ

ปฐมวยั 050703 นางสาว กษมา มะเซ็ง

100998 นางสาว ฮดูา เจะมะ

101002 นางสาว ฮาบหีบะ๊ ราแดง

101120 นางสาว อรนุช อาแด

101122 นางสาว มารแีย อับดลุเลาะ

ประถมศกึษา 100042 นางสาว นาเดยี เจะนิ

100050 นางสาว สไุฮยาตี ประเปะ

100500 นางสาว นูรมา เจ๊ะเซะ

100650 นางสาว อลิฮัม อาลี

110037 นางสาว นารสิา หะยนีแิว

พลศกึษา 010190 นางสาว ปนัดดา มนีา

ฟิสกิส์ 100457 นางสาว นปัิทมา นเิฮง

ภาษาไทย 080333 นางสาว ดารณีุ ดอรอแม

100567 นางสาว สรัูยดา ดอืราโอะ

100640 นางสาว อัสมา สาเมาะ

100815 นางสาว ฟาตมีะห์ มเุสะ

100960 นางสาว ตว่นฮัสนะห์ ลาดอ

100965 นางสาว ลารนีี ปโูจะ

110019 นางสาว นอรนีา ยาลา
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ปัตตานี ภาษาอังกฤษ 010387 นางสาว มนตน์ภา กาญจนเพชร

012116 นางสาว ฟาตมีะฮ์ เจ๊ะแต

100633 นางสาว อานีตา สามอ

100754 นางสาว อลิฮาม กาหะมะ

100857 นางสาว โรสนา กาซอ

100951 นางสาว อารนีา ดาแม

110008 นางสาว ฟัยรซู โตะเกะ

110048 นางสาว อาวาตฟี ยามาลเียาะ

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 100027 นางสาว ถนุา ยอดแกว้

100563 นางสาว นูฮัยดา โตะมะแซ

100775 นางสาว คอรเียาะ ดมูแีด

100993 นางสาว หทัยทพิย์ จนิดารัตน์

101105 นางสาว มรูน์ี ยโูซะ

110097 นางสาว นอิารณีี นเิลาะ

ศลิปศกึษา 100428 นางสาว มาเรยีณี ดอืเระ

สงัคมศกึษา 100341 นางสาว ซยันะ โตะลอูาละ๊

100443 นางสาว แวอัรฟะ กเูดดาเก็ง

100524 นาย อสุมาน เจะอมุา

100723 นางสาว ยาวารี สะนิ

100970 นางสาว นาอหีม๊ะ กาเจ

พระนครศรอียธุยา คณติศาสตร์ 010322 นางสาว กนกกาญจน์ ผยุหนองโพธิ์

010884 นางสาว อารยีา ภัทรนเิวศน์

020088 นางสาว นภิาพร แตงสวุรรณ

020327 นางสาว วรรณนภิา สารสวุรรณ

020424 นางสาว สนุสิา โตสงู

020443 นาย รัตนพล บญุยะกลัมพะ

020565 นางสาว นันทวดี อบุลวตัร

030025 นางสาว ปะราลี มรูะวงษ์

030096 นางสาว พัชราภรณ์ ไวยเดช

คหกรรมศาสตร์ 010155 นางสาว อัษฎาภรณ์ สาคเรศ

คอมพวิเตอร์ 010722 นาย ณรงคฤ์ทธิ์ กองพาลี

011866 นางสาว ณัฐตชิา เขยีวสด

020158 นางสาว จารภุา อทัุยธรรม

020401 นาย โชตพิงศ์ ดจุจานุทัศน์

ชวีวทิยา 010578 นาย สทิธนินท์ อนุเดช

060552 นางสาว ชนติา อยูส่ขุขี

ดนตรไีทย 020433 นาย ปฏพิาน โตะ๊นาค

ดนตรศีกึษา 012186 นาย บญุธนา จ าพรต

นาฏศลิป์ 050355 นางสาว กลุรศิา อยูส่ภุาพ

092184 นางสาว ศภุนุช บญุญานันต์

ปฐมวยั 011283 นางสาว ณัฏฐนชิา หามนตรี

011802 นางสาว ลัดดาวลัย์ ดวงแกว้

020589 นางสาว จริาพร เกตกุารณ์

050203 นางสาว จฑุาลักษณ์ อันทอง

ประถมศกึษา 010499 นาย ภัทรพล ชวูงค์

011428 นางสาว พรพรรณ ทเิรมิ

011443 นางสาว ชฎาพร สายดว้ง

011616 นางสาว วรีาพัชร์ นามกลู

020391 นางสาว สโิรธร ดวงสวุรรณ์

020412 นางสาว กานตมิาพร โอรสิ

020430 นางสาว จฑุาทพิ ทองสกลุ

พลศกึษา 020575 นางสาว เจนนนิทร์ สดุสวาท
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พระนครศรอียธุยา พลศกึษา 030026 นางสาว แนนศยิา ลมุพะ

040297 นาย ณัฐกรณ์ เกลีย้งเกตุ

ฟิสกิส์ 040007 นาย อัจฉรยิะ ทองพมิล

ภาษาไทย 010725 นางสาว สดุารัตน์ ศรทัีบทมิ

011738 นางสาว ผสุชา มณีโชติ

011886 นางสาว เมธาวี ทองคุม้

020137 นางสาว สกุัณฑ์ ภาคเนตร์

020376 นาย ณภัทร ขันธมาศ

020592 นางสาว เกยีรตสิดุา สขุสดุ

020593 นางสาว พัทธนันท์ แมลงภู่

020594 นางสาว ฐติพิร จันทรห์อม

040030 นางสาว จันทรง์าม ชมชืน่

040071 นางสาว สวุรรณา แสงกนกึ

ภาษาอังกฤษ 010689 นางสาว อัจจมิา คุม้ถนอม

011042 นางสาว ภัทราวรรณ โพธเิวชกลุ

011185 นางสาว วรรณวสิา ยวงใย

011218 นางสาว ธญัพร ชยังาม

020122 นาย พงศธร แสนชา่ง

020127 นางสาว เตอืนรักษ์ เจรญิผล

020254 นางสาว กฤตยิา งามสม

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 010094 นาย จักรพันธ์ พญิญะคณุ

010891 นางสาว อังศมุาลนิ จฑุาเกตุ

011497 นางสาว นารถนที รางวลัหลาย

020005 นางสาว ศริพิร ข าวไิล

020013 นาย กติตธิชั อ า่พันธ์

020060 นางสาว พนดิา ศริสิทิธิ์

040160 นางสาว รัตนา เเกว้กระจา่ง

สงัคมศกึษา 010675 นาย ครองคน บ ารงุเวช

011461 นางสาว พนดิา ชา้งศริิ

020091 นาย กันตธ์ร หรัิญลักษณ์

020378 นาย ปรัชญา รุง่เรอืง

040282 นางสาว ธดิารัตน์ เดชช านาญ

พะเยา เกษตรกรรม 061102 นางสาว นศิานาถ นามหน่อ

เคมี 060299 นางสาว นภิาวรรณ กันทเนตร์

คณติศาสตร์ 011635 นางสาว จริาพร สวยเจรญิ

060018 นาย ทนิกร หน่อใหม่

060024 นางสาว สริกิลุ มลูเมอืง

060359 นางสาว กรรณกิาร์ หน่อใจ

060694 นางสาว เบญจมาศ สมเครอื

060925 นางสาว นุชนารถ ใจรัตน์

060958 นางสาว ชฎาธาร มงคลกจิอนันต์

คอมพวิเตอร์ 070703 นางสาว ณัฐธดิา โยธา

ชวีวทิยา 060198 นางสาว จฬุาลักษณ์ สมศรี

070135 นาย ณัฐภาส นามแสงโคตร

ปฐมวยั 020561 นางสาว สธุาสนิี วงศไ์ชย

060294 นางสาว พรพรรณ เผา่ดี

060300 นางสาว อตนิาถ แกน่เมอืง

060674 นางสาว ธนัยช์นก เกตแุกว้

ประถมศกึษา 060095 นาย กติตนัินท์ มงคล

060288 นางสาว ธญัญาศริิ หอมนาน

060326 นาย พงศธร ธรรมดี

060577 นางสาว วลัลภิา สมฤทธิ์
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พะเยา ฟิสกิส์ 060161 นางสาว กมลรัตน์ อะสพุล

060293 นางสาว ฉัตฑรกิา นันแกว้

060297 นางสาว จรีาภรณ์ สตัยส์ม

060298 นางสาว โสรยา ศักดาจารวุฒัน์

ภาษาไทย 060025 นางสาว เบญจวรรณ ช านาญยา

060030 นางสาว ณัฐณชิา ศภุวชิญส์ถติคณุ

060247 นางสาว อ าไพ ดวงงาม

060485 นาย ธนาคาร มสีขุ

060957 นาย กติตศิักดิ์ แกว้ตา

060972 นางสาว วชัราภรณ์ แกน่รัตน์

061132 นางสาว วรรณพร จลุเจรญิ

ภาษาอังกฤษ 060002 นางสาว วราภรณ์ อนิจันทร์

060045 นางสาว จฬุารัตน์ จันทรย์อด

060079 นางสาว จริาวดี ขันแข็ง

060082 นาย ปกรณ์ บารมนี าชยั

060205 นางสาว นภิาพรรณ สมศรี

060214 นางสาว บรุมินาถ ฐติปัิญญาวฒัน์

060251 นางสาว รววีรรณ เลศิค า

060440 นาย อนริทุธิ์ โยธา

060443 นาย นติศิักดิ์ เรอืนสอน

060643 นางสาว สรอ้ยสดุา สนุสะดี

060723 นางสาว ชเนตตี เมอืงมลู

060783 นางสาว สมัชญา ปินตา

061142 นางสาว รษิกา ภาศรสีมบัติ

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 060005 นางสาว อรชร เรยีนสอน

060287 นาย พัทธพล วงศว์าร

060492 นาย เอกนรนิทร์ อนิสมบัติ

ศลิปศกึษา 060564 นางสาว พวงพลอย ก าไร

สงัคมศกึษา 060042 นางสาว จริาพร ค าลอื

060187 นางสาว ชลธชิา ปรารนิทร์

060235 นาย ธนวฒัน์ ฟักเขยีว

060236 นาย นรวชัร ค าใบศรี

060246 นางสาว สปุราณี แกว้วนัดี

061006 นาย อนุชา น ้าสา

พังงา เคมี 100839 นางสาว มารษิา ราเขต

100859 นางสาว ฤตนัินท์ นาคพันธ์

คณติศาสตร์ 050154 นางสาว สรินิาถ จันทรแ์กว้

050186 นางสาว รัชนีกร ผอมจนี

100580 นางสาว สภัุตรา เสลร่าษฎร์

คหกรรมศาสตร์ 020342 นางสาว ปิยวรรณ เรอืงจรนิทร์

คอมพวิเตอร์ 100097 นาย สธุน กลุบตุร

นาฏศลิป์ 011897 นางสาว ฉัตรฑรยิา บ ารงุผล

ปฐมวยั 100409 นางสาว กนกพร สจัจารักษ์

100541 นางสาว ศลิป์นรี เรงิจติร

ประถมศกึษา 100502 นางสาว วรางคนางค์ วาหะรักษ์

พลศกึษา 010215 นางสาว ทัตพชิา เมอืงแกว้

101067 นางสาว ศศภิรณ์ ตา่งจติร์

ภาษาไทย 011943 นางสาว นลิวรรณ หมวดเพ็ง

100339 นางสาว อาภาพร จติรนาวี

100517 นางสาว ปานใจ แซต่ัน

100520 นางสาว สวุดี ขวญัเพชร์

100610 นางสาว ประภัสสร ค าแหง
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พังงา ภาษาไทย 100862 นางสาว วชริาภรณ์ สทิธทัิต

100926 นางสาว พรสดุา ทองมา

ภาษาอังกฤษ 010730 นางสาว อัญชลพีร พกุสอน

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 100882 นางสาว จันทรจ์ริา ไขก่า

101037 นางสาว นางสาวณัฐธดิา บญุวงศ์

สงัคมศกึษา 100684 นาย พรีะศักดิ์ โกมลานนท์

พัทลงุ เกษตรกรรม 100790 นาย รณชยั ชมุโชติ

เคมี 010098 นางสาว สริพิชิญ์ พรหมสงัคหะ

010147 นางสาว สทุธชิา รักชมุ

100619 นางสาว ปิยภรณ์ เลือ่นพลับ

คณติศาสตร์ 010085 นางสาว พัชรพร เผอืกสม

100136 นางสาว กนกวรรณ มขุตา

100285 นางสาว ธดาภรณ์ สมบรูณ์

100286 นางสาว นุชรนิทร์ อนิทรสมบัติ

100321 นางสาว รสติา ภแูมน่ ้า

100613 นางสาว เฉลมิขวญั สาระอาภรณ์

100800 นางสาว จฑุาพร เสง้เอยีด

101081 นาย วรีศักดิ์ เรอืงศรี

101089 นางสาว สพัุตรา อสิระ

คอมพวิเตอร์ 100238 นางสาว ศริเิมธี เทพปาน

100253 นางสาว นจิวรรณ แกว้ขนุทอง

110055 นาย ศวิพงษ์ ไชยนาพงษ์

ชวีวทิยา 100717 นางสาว สาลติา สมาสเอยีด

ทัศนศลิป์ 100373 นางสาว กฤตยิานี ทองดว้ง

ปฐมวยั 100956 นางสาว อไุรวรรณ ยามา

101013 นางสาว วกิานดา จันทสะเร

110023 นางสาว ชไมพร ชอ่ปั้น

110038 นางสาว สพุชิชา มากเกือ้

ประถมศกึษา 011484 นางสาว ณัฐธดิา แสงสวา่ง

100082 นาย อธชิา เอยีดเฉลมิ

100361 นางสาว นธิมิา ทองหมนุ

100363 นางสาว รวกิาญจน์ ลาภจนิดา

พลศกึษา 100460 นาย สชุาติ จยุมณี

100725 นาย ธวชัชยั พนูนวล

100958 นางสาว อรอนงค์ ปาละรัตน์

ฟิสกิส์ 100713 นางสาว วภิารัตน์ คงแกว้

101113 นาย กา่บดี ยาชะรัด

ภาษาไทย 011489 นางสาว วรวรี์ คชภักดี

012098 นางสาว จรีะภา ตราโชว์

100025 นางสาว หุม้เเพร จันธรรมรงค์

100119 นางสาว พชิญส์นิี โภชนุกลู

100381 นางสาว สนุศิา ศรหีนูสดุ

100397 นางสาว ธญัญลักษณ์ แดงชว่ง

100410 นางสาว ถนอมวรรณ จันทรอ์นิทร์

100491 นางสาว อษุณีย์ เบญจมาตย์

100492 นางสาว ฤทัยรัตน์ คงด า

100496 นางสาว จไุรรัตน์ รักปลอด

100615 นางสาว ปทมุมา แมะนวน

100778 นางสาว ณชิกมล ชกูลิน่

110011 นางสาว นันทยิา คงเมอืง

ภาษาอังกฤษ 030067 นางสาว โสวภา ทองบตุร

100065 นางสาว รัตตกิาล เส็มหมัด
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พัทลงุ ภาษาอังกฤษ 100092 นางสาว เพยีงตา ทองรอด

100094 นางสาว ธดิารัตน์ จันทรเ์อยีด

110039 นางสาว สกาวรัก บญุโยม

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 100278 นางสาว ปรยีานุช ทองชู

100279 นางสาว กาญจนา เลือ่นแกว้

100705 นาย อนุวฒัน์ ติง้โหยบ

100797 นางสาว มณีนุช เมอืงแกว้

100798 นางสาว มณีรัตน์ เมอืงแกว้

100850 นางสาว บษุยมาส จันทมาส

100910 นางสาว จฑุารัตน์ ด าแกว้

ศลิปศกึษา 011271 นาย ฉัตรพล บัวบาน

100727 นางสาว หสุนา ขนุนุย้

สงัคมศกึษา 011483 นางสาว สธุาสนิี อ าภัยฤทธิ์

030148 นาย ธนะพล พุม่พลู

100256 นางสาว ธญัญา แนะนวน

100283 นาย อาทติย์ หวนัค า

100329 นางสาว นุชนาฏ จันทรด์ี

100340 นางสาว อรณชิ สดุเอือ้ม

100896 นางสาว ฮูดูา ทักษิณาวาณชิย์

พจิติร เคมี 070048 นางสาว กนกภรณ์ ทรวดทรง

คณติศาสตร์ 040194 นางสาว ชรนิพร กองเงนิกลาง

070005 นาย พรีภัทร เรอืงเพชร

070219 นางสาว ศริพิร คลา้ยยา

070410 นางสาว กฤษณา สรอ้ยทพิย์

070444 นางสาว วาสนา โกฎแสง

070502 นางสาว จริาภรณ์ พมิพส์อน

070736 นางสาว ณชิารยี์ ทองดอนนอ้ย

070863 นางสาว กรรณกิาร์ อานทอง

คอมพวิเตอร์ 070067 นาย พฒุนัินท์ อนิจันทร์

ดนตรไีทย 071008 นาย ฉัตรชยั ศรทีอง

ดนตรศีกึษา 070603 นางสาว ทารกิา เมนิดี

070661 นาย ฐานพัฒน์ แฟงเอม

นาฏศลิป์ 071165 นางสาว กมลชนก ทา่งาม

ปฐมวยั 010987 นางสาว อัจฉรา จนีบางชา้ง

011681 นางสาว จรีากรณ์ เข็มมว่ง

060591 นางสาว ปวณีา บญุเผอืก

070762 นางสาว ปิยดา พัดแสง

ประถมศกึษา 040039 นางสาว วมิลมณี พงษา

070507 นางสาว พมิพช์นก เห็นพรอ้ม

070544 นางสาว วภิาวลัย์ เขยีวพุม่พวง

พลศกึษา 011609 นาย สมบญุ อทุา

070075 นางสาว วรรณา ทองสขุ

070246 นาย จตรุงค์ นาดี

ฟิสกิส์ 070018 นางสาว นัตยา หัสมนิทร์

ภาษาไทย 040068 นาย ธนาภัทร จนิดา

060689 นางสาว ขนษิฐา กล า่ทับ

070002 นางสาว จฑุามาศ ศรสวุรรณ์

070222 นางสาว จริดา วุน่กรัด

070818 นาย พัฒร ลอยเดน่

070915 นาย ปรฃีา เสนานมิติร

070922 นาย ฐติวิรรณ์ พานทอง

070976 นาย อภวิฒัน์ กวางทอง
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พจิติร ภาษาไทย 070981 นาย ทักษพร แจม่ศรี

071070 นางสาว สายทอง สงัขท์อง

071106 นางสาว จรยิา ยมจันทร์

071172 นางสาว รัตนาภรณ์ ทา่นมขุ

ภาษาอังกฤษ 060160 นางสาว ซารติา พรมอนิทร์

060600 นางสาว พรเพ็ญ นลิพร

070004 นางสาว วรพรรณ บัวขาว

070092 นางสาว ชลธชิา สบืสาย

071151 นาย บญุน า เรอืงเพชร

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 010400 นางสาว ภัทรวรรณ พศิวง

070115 นางสาว ณุธดิา สบิหยอม

070155 นางสาว อาทติยา ชาตบิตุร

070216 นาย ศรราม บุง่อบุล

070395 นางสาว รัตนาภรณ์ พมิพา

070557 นาย กฤษดา จาดพุม่

สงัคมศกึษา 010347 นาง ภัสนันท์ นธิพิงษ์วรากลุ

011878 นาย พนธกร สขุประเสรฐิ

060554 นางสาว ชญาภา เกดิเป่ียม

070182 นางสาว นฤมล พึง่กศุล

070630 นาย กฤษฎา ทองดอนออ่น

070679 นาย ณัชมน ด าสะดี

070735 นางสาว อ าไพ แซจ่วิ

070776 นาย นภวตั โฉมเกดิ

พษิณุโลก เคมี 070054 นางสาว ชนกิานต์ กลิน่อาจ

ไฟฟ้าก าลัง 070117 นาย วรีะพัฒน์ เฉลยพจน์

คณติศาสตร์ 012172 นาย ณัฐพล แกว้แดง

020074 นางสาว กนกวรรณ มบีญุล ้า

020281 นางสาว แพรวพรรณ กองพมิพ์

070050 นางสาว มิง่ขวญั พว่งกองนะ

070457 นางสาว กัตฏญิา ศริพิรม

070494 นางสาว รสสคุนธ์ ชมศรี

070511 นาย บรรพต ไชยเสน

070521 นางสาว กรรณกิาร์ โทจ าปา

070737 นางสาว รัตนากร โพธิด์ง

คอมพวิเตอร์ 020197 นางสาว พชิญาภา สารมะโน

070015 นางสาว นสิาชล แกว้รัตน์

070066 นางสาว ทพิยส์ดุา ดอกกะฐนิ

070070 นางสาว พนดิา ทองค า

070210 นาย เดน่ศักดิ์ ทองแท ้

ชวีวทิยา 010336 นาย พริยิะ วรรณไทย

061123 นาย ณัฐกลุ พมิพา

070128 นางสาว อาทติยา แกว้ก าพล

ดนตรไีทย 071019 นางสาว ภัททริา วงักาวรรณ์

ดนตรศีกึษา 070586 นางสาว พมิลพรรณ ลอืเฟ่ือง

ดนตรสีากล 071023 นางสาว เจนจริา เย็นขัน

ปฐมวยั 060676 นางสาว สจุนิวดี ธญัญะอดุม

070627 นางสาว ศภุนดิา อนิทรส์ขุ

070688 นางสาว ณัฐธดิา โทนแจง้

071028 นางสาว พัชราพรรณ พึง่มว่ง

ประถมศกึษา 010970 นางสาว กาญจนา จันทคปุ

060473 นางสาว รตรัิตน์ แกว้ป้องปก

070470 นางสาว กนกวรรณ สวุรรณโชติ
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พษิณุโลก ประถมศกึษา 070472 นางสาว จันทรจ์ริา จันทะคณุ

พลศกึษา 020344 นาย เมธวจัน์ พรีะซอสงูเนนิ

070351 นาย สเุมธ แสงรัตน์

070551 นางสาว นันทนติย์ ทมิจันทร์

070597 นาย บงกชเพชร เทยีนสวา่ง

070947 นาย ศรัณญู พลเยีย่ม

070985 นางสาว กฤษตยิา จ าปาแกว้

ฟิสกิส์ 070088 นางสาว วจิติรา ทับทมิจันทร์

070453 นางสาว สมฤทัย ทองบญุนุ่ม

ภาษาไทย 020024 นางสาว สดุารัตน์ แป้นทอง

070486 นางสาว ธรีารัตน์ ไกรสขีาว

070564 นางสาว พัสตราภรณ์ พมิพา

070578 นางสาว พัชฎาภรณ์ เจนดี

070617 นางสาว เมธาวดี ลอืชา

070909 นางสาว ชลติา แกว้ดวงเล็ก

071111 นางสาว สวุมิล แกว้เรอืง

071112 นาย วนัชยั อนิมั่น

071113 นางสาว จฑุาทพิย์ แชม่ชอ้ย

071136 นางสาว แสงระวี เรง่ผกู

071138 นางสาว มณี แซท่อ่

071141 นางสาว พรพรรณ จันตระ

071196 นางสาว ลลติา ศภุผล

ภาษาอังกฤษ 060678 นาย สธุี เทีย่งค า

070423 นางสาว จริวรรณ ปงลังกา

070493 นางสาว พรยมล ฉมิพานชิย์

070681 นางสาว โสรญา แซฉ่ั่ว

070773 นางสาว ภัคกลุ แยม้ขะมัง

070789 นางสาว จริาภรณ์ ดธีงทอง

071004 นางสาว กันตา พันธก์นกพงศ์

071034 นางสาว อมรรัตน์ ทับทมิทอง

071059 นางสาว นันทกิานต์ จติรร าพงึ

071204 นางสาว ชบาไพร ข านาพงึ

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 070196 นางสาว ธวลัรัตน์ โถงโฉม

070252 นางสาว จรยิา ทองสขุ

070255 นางสาว แสงจันทร์ ทรงคงดวงดี

070332 นางสาว เสาวลักษณ์ มั่นฤทธิ์

070409 นางสาว ทักษพร สสีธุรรม

070476 นางสาว วชิชดุา เกษสมุา

070904 นางสาว ชนกิา จ าปา

071233 นางสาว พัทธนันท์ สงิหรั์กษ์

ศลิปกรรม/จติรกรรม 060919 นางสาว โชตกิา ขอผล

ศลิปศกึษา 070990 นางสาว ธญัญาพร ฝ้ันบา้นไร่

082167 นาย เกรยีงไกร ตาแสนแกว้

082440 นางสาว เกศกนก บญุอาจ

สงัคมศกึษา 012097 นางสาว เสาวลักษณ์ ยางชมุ

050364 นางสาว ชลติา ขอบบัวคลี่

070539 นางสาว วรีาวลัย์ ทองทว้ม

070542 นางสาว กฤษณา อ านัดมาตย์

070543 นางสาว ชตุมิณฑ์ จันทะคณุ

070647 นาย นเรศ นุชโอภาช

070648 นาย วชัระ สมัมาชวีะ

070676 นางสาว ธญัญา มิง่เมอืง
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พษิณุโลก สงัคมศกึษา 070822 นางสาว สริมิน ฤดี

070883 นาย เอกพงษ์ ค าปั้น

สขุศกึษา 011012 นางสาว สริณิดา เจรญิชอบ

ภเูก็ต คณติศาสตร์ 100964 นางสาว วนัทวิา แซซ่ี

คอมพวิเตอร์ 100495 นางสาว กนกวรรณ แทนโป

ชวีวทิยา 010553 นางสาว บณุยวรี์ เตชะภัททวรกลุ

ปฐมวยั 020130 นางสาว อัมพชุนิี เดีย่วทพิยส์คุนธ์

100643 นางสาว ศศธิร ถนัดอนุศาสน์

พลศกึษา 040338 นางสาว ชะนันฐา นาคสนทิ

ภาษาไทย 100019 นาย สนัตริาษฎร์ ศรหีะรัญ

100100 นางสาว นศิานาถ กลมเกลีย้ง

ภาษาอังกฤษ 010615 นางสาว ณัฐนชิา ลิม่วงศเ์สรี

040026 นางสาว สภุานัน ตั๋นสกลุ

ศลิปศกึษา 010492 นางสาว ธนาภา ลมิปะวฒุพิงศ์

100006 นาย สวรรยา อนันต์

สงัคมศกึษา 100724 นางสาว ศริพิร หอมรืน่

101009 นาย เกรกิฤทธิ์ สขุสมบรูณ์

101033 นางสาว ชตุมิณฑน์ สขุสวสัดิ์

มหาสารคาม เกษตรกรรม 061111 นาย วชัรนิทร์ อนิป๋ันสว่น

092096 นางสาว กรรนกิา พลภเูขยีว

เคมี 060356 นางสาว ปิยธดิา ปาปะเพ

080707 นาย ธนชยั แสนวชิา

081096 นางสาว สริกิานต์ ดวงดี

082434 นาย ปรเมธ นนทอ์ามาตย์

082435 นางสาว ศริภิรณ์ เมฆสพุล

คณติศาสตร์ 080391 นางสาว ปณุยาพร แน่นชารี

080618 นางสาว พมิพส์ภุา วุน่เหลีย่ม

080966 นางสาว ชลธชิา ดวงชาค า

081743 นาย ธนาธปิ แสนพนิจิ

081821 นาย ณัฐพล เครอืฟ้า

082491 นางสาว อััญชลี จันทรล์า

090066 นางสาว ลภัสรดา ภาราสริสิกลุ

091729 นางสาว แอนอรุนิ สขุวนัดี

คอมพวิเตอร์ 011584 นางสาว ณัฐรยีา ทองนพคณุ

040081 นางสาว สกุัญญา แกว้ยอดฟ้า

070791 นาย ธติพิล โทแกว้

080740 นาย ธนาธปิ สกลุโพน

081015 นางสาว วรัญญา แกว้สะอาด

081269 นางสาว ภัทรดิา เสนาจักร์

081795 นางสาว อภญิญา บญุหลา้

090834 นางสาว ศภุลักษณ์ ศรวีเิศษ

ชวีวทิยา 090688 นางสาว ศภุรดา โพธิข์ ี

090819 นางสาว เพ็ญพักตร์ มะลติไิข

090853 นางสาว ศรัณยรั์ตน์ ป้องจันทร์

091133 นาย พลศรันย์ ปอศริิ

ดนตรศีกึษา 082268 นาย พัฒนัย สตุนา

นาฏศลิป์ 020609 นางสาว สภุาภรณ์ ทองเเกว้

081945 นาย พัลลภ รักษาพล

082568 นางสาว ธญัญลักษณ์ เกตน์ศรวีมิล

ปฐมวยั 020292 นางสาว วราภรณ์ เชดิชดิ

040149 นาย ขจรเกยีรติ สทีานอ้ย

081169 นาย ววิฒัน์ คา่มาก
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มหาสารคาม ปฐมวยั 081916 นางสาว วราภรณ์ ภพูานเพชร

090846 นางสาว ออระญา ปะภาวะเต

ประถมศกึษา 010230 นางสาว ภริมณ ซมึกระโทก

010738 นางสาว พัชรา มาตแทน่

พลศกึษา 070229 นาย ศทุธกิร สงิหส์พุรรณ

081007 นาย เจนวฒัน์ วงศรษีา

081100 สบิเอกหญงิ ภารศิา แสนวงั

081580 นาย วลัลภ มาอนิราช

081811 นางสาว แคทยา แสนชยั

081815 นางสาว สภุาภรณ์ แกว้ผล

ฟิสกิส์ 060474 นาย เพชรอนันต์ อนิธแิสง

081083 นางสาว สกุัญญา นามเต

082523 นางสาว อรณีุย์ เหลา่เอนก

090797 สบิเอก นันธศักดิ์ อาจสมัย

ภาษาไทย 060550 นางสาว อรอมุา สมุาตรา

080522 นางสาว รัชฎา สายไพสงค์

080654 นาย วรวทิย์ มลีี

080661 นางสาว ชนสิรา ทมุทมุา

080699 นางสาว มณีนาถ ปะวะถา

080792 นางสาว วจริา สวุรรณะ

080967 นางสาว ชตุมิา กิง่นอก

081102 นางสาว นริาวลัย์ ถาโคตร

081434 นาย อาธปิ เมอืงนาม

081697 นางสาว ทพิวรรณ์ แกว้มาลา

081791 นางสาว ปรยีา โคตรวชิยั

082263 นางสาว พมิลพร ฤทธสิงิห์

082337 นางสาว ดารณีุ กลุเพ็ชร

090750 นางสาว ศริฉัิตร แกว้งาม

090798 นางสาว พมิพช์นก มนตรี

090804 นางสาว มนิตรา บัวระบัดทอง

090870 นางสาว ภัชรา กมุวาปี

090977 นาง พรีะญาณ์ พรอ้มสมดุ

091768 นางสาว นันทก์มล ดาวงศ์

ภาษาอังกฤษ 011111 นาย ศรยทุธิ์ จันสม

011372 นางสาว กชกร ดงเทยีมสี

020106 นาย สมพงษ์ วนับัวแดง

020224 นางสาว ชนากานต์ ทรงกรด

020294 นางสาว ศริกิัญญา ปาสาจะ

080660 นาย รุง่เพชร เพชรชรนิพันธ์

080818 นางสาว วารณีุ ทวพัีนธ์

080927 นางสาว ธารทพิย์ พานเพ็ชร

081061 นางสาว ณัฐตยิา บบุไชยา

081233 นางสาว ศศธิร อทัุยแพน

090807 นางสาว อาทยิา โคทาสี

091200 นางสาว ชนัญชดิา ค าวสิทิธิ์

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 011971 นางสาว สดุารัตน์ หาญชยั

020198 นางสาว ศริพิร พันฤทธิ์

030131 นางสาว ประภาพร เทยีมเพ็ง

080605 นางสาว สภุาภรณ์ บรุาณดี

080955 นางสาว นันทกานต์ ศรหีนาถ

081646 นาย ชเูกยีรติ แสงเฟือง

081895 นางสาว ปนัดดา แสนยันต์
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มหาสารคาม วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 090749 นางสาว สวุมิล มะธโิตปะน า

ศลิปศกึษา 080729 นางสาว ศมิรัินดร์ รังภรูยี์

สงัคมศกึษา 010404 นางสาว นัยนา จันทรสมัย

011051 นางสาว รัชนีกร แสงอรณุ

040082 นางสาว วรัญญา โพธิส์วุรรณ

080349 นางสาว ชดิชนก ธนูรักษ์

080578 นางสาว ปพชิญา ผาธรรม

081663 นางสาว กนกภรณ์ ศรชียั

081812 นางสาว รุง่รัตน์ สมอค า

091853 นางสาว ดารณีิ เกดิศักดิ ์ณ แวงนอ้ย

อตุสาหกรรมศลิป์ 092034 นางสาว ดวงธดิา จันเต

มกุดาหาร เกษตรกรรม 091439 นาย อรรถพล โนเรศ

เคมี 010207 นางสาว วลัฤดี เสยีงล ้า

090353 นาย วฒุพิงษ์ แผนสพัุด

คณติศาสตร์ 010947 นางสาว พัชรี เสยีงเย็น

080099 นางสาว สพัุตรา ผลประสาท

080127 นางสาว ปัทมา สมโสภาพ

080340 นางสาว ศรัญญา ทองผา

090167 นาย ชนิวตัร ชาวนัดี

090249 นางสาว ฑฆิมัพร สเินหะวฒันะ

090383 นางสาว ธดิาพร บับพาน

091343 นาย ชติพิงษ์ ซาเสน

คอมพวิเตอร์ 081323 นางสาว ธนติศร อทุธศรี

090614 นางสาว รัตมณี ศริกิาล

090832 นาย ณัฐวฒัน์ อาจหาญ

091095 นางสาว กมลวรรณ พาลกึ

ปฐมวยั 090610 นางสาว นัยพร พลวงศ์

090861 นางสาว กนกพร เมอืงโคตร

พลศกึษา 011791 นางสาว เเพรวพรรณ ไชยจักร์

090796 นาย ภมรศลิป์ งามฉลวย

090878 นางสาว กชมน ถานัน

ฟิสกิส์ 080284 นางสาว รจุริา แสนโท

ภาษาไทย 010300 นางสาว มัลลกิา ประสานชพี

030291 นาย ธวชัชยั เบ็ญมาตย์

080394 นางสาว ธดิารัตน์ สบืแกว้

081098 นางสาว ชนากานต์ บญุกาล

081103 นางสาว สดุารัตน์ ชาธพิา

081105 นางสาว พรธรัิตน์ ใจทัด

081424 นางสาว จนิตนา ค ามงุคณุ

081694 นางสาว กวนิณา วงัคะฮาต

091000 นางสาว เสาวลักษณ์ สายหยดุ

091001 นาย สราวฒุิ สวุรรณเพ็ชร

091615 นางสาว จันทรจ์ริา ใจชว่ง

091789 นางสาว จันทรเ์พ็ญ คนไว

ภาษาอังกฤษ 020086 นางสาว ขวญัธดิา ศรลีาฤทธิ์

050132 นางสาว อรอนงค์ ค ามงุคณุ

080821 นางสาว วสิดุา คนไว

090463 นาย ชาญชยั ชยัจักร์

090983 นางสาว นุชราภรณ์ ผวิผอ่ง

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 020305 นางสาว ชนภิรณ์ กรึม่พมิาย

080126 นางสาว ปฐมาพร กอ้งเสยีง

080956 นางสาว ธญัญารัตน์ สวุรรณไตรย์
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มกุดาหาร วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 090616 นางสาว กาญจนา สขุรี่

สงัคมศกึษา 010946 นางสาว ลดาวรรณ อนิธบิตุร

011684 นางสาว ชลธชิา ตะวงัทัน

011685 นาย สทิธนัินท์ ณ หนองคาย

030099 นางสาว นรศิรา เทพศรหีา

050498 นางสาว ชาลณีิ บญุอาจ

091156 นางสาว บษุบา ขันตจิติร

091675 นางสาว พนัดดา ค ามงุคณุ

091809 นางสาว จฑุาทพิย์ เหงา้โอสา

ยโสธร คณติศาสตร์ 010420 นางสาว นางสาววราภรณ์ วนัดี

090123 นางสาว โสภดิา หนิทอง

090707 นาย ฐาปกรณ์ แซะจอหอ

090711 นางสาว กฤษณา สมคะเณย์

090717 นาย พพัิฒน์พล แกว้ใส

091015 นางสาว จริาภรณ์ ฝงูใหญ่

091128 นาย สมศักดิ์ น ้าทอง

091173 นางสาว สธุดิา สอนสบื

091633 นางสาว อัญชสิา วลิัยลักษณ์

091661 นาย สามารถ โสภาพงษ์

คอมพวิเตอร์ 012061 นาย ทวศีักดิ์ สายเพ็ชร

090451 นาย ปรญิญาภรณ์ อมรฤทธิ์

091734 นาย นวพล พลมั่น

ชวีวทิยา 020276 นางสาว พรรณวรท อุน่ใจ

090010 นางสาว ณัฐกฤตา สงิหย์ะบศุย์

ทัศนศลิป์ 092102 นาย สรุพงษ์ โสมาบตุร

นาฏศลิป์ 082572 นางสาว วจิติรา แกน่พฒุ

091011 นางสาว ศรินิภา ท าทอง

ปฐมวยั 010894 นางสาว กมลพรรณ แสนจันทร์

030031 นางสาว สกุัญญา สมบรูณ์

092218 นาง กรวรรณ แกว้วเิศษ

092221 นางสาว พชิญาภัคณ์ อนิทรจ์ าปา

ประถมศกึษา 011326 นางสาว แคชรญิา ภผูาสทิธิ์

012035 นางสาว ปิยะนุช ค าพันธ์

050013 นางสาว นภิารัตน์ รมุกิง่

090068 นางสาว วชริา กันหาวรรค

พลศกึษา 050228 นาย อภสิทิธิ์ เสษฐะ

091733 นาย นราธปิ โพธิศ์รี

ฟิสกิส์ 010100 นางสาว วมิลฉัตร ภศูรฐีาน

010431 นางสาว ปรมิประภา ปราสาร

ภาษาไทย 010791 นางสาว กัลยาณี สลีารักษ์

050111 นางสาว กัญญาพัชร ค าสะอาด

090107 นางสาว จริาภรณ์ สงิหเสนี

090164 นาย ประสทิธชิยั ชยัชนะ

090623 นางสาว กรรณกิา ผาเวช

090822 นางสาว สนัุนทา สิน้โศรก

090876 นางสาว วราภรณ์ ค าสี

091344 นางสาว อรพัส พันธค์รู

091592 นางสาว ยพุาพร สมิสา

091604 นางสาว ขวญัดาว บญุทอง

091639 นางสาว ประภัสสร หนองเป็ด

ภาษาอังกฤษ 011476 นางสาว วรศิรา ฝงูดี

012093 นางสาว ปารชิาติ มมีลู
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ยโสธร ภาษาอังกฤษ 020310 นางสาว สรินิารถ พรหมชาติ

090359 นางสาว มธุติา ทองขาว

090439 นางสาว นางสาวยภุาวรรณ กอแกว้

090907 นางสาว กิง่กมล บังศรี

091027 นางสาว กัญญานัฐ บตุรวงศ์

091443 นางสาว พรรณทพิย์ แสนสวาสดิ์

091594 นางสาว ไพจติร ปลกุใจ

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 040153 นางสาว ปรยีานันท์ ศภุสร

090013 นางสาว ปณดิา บัวแกว้

090703 นาย กติตมิติร โสภาพ

090856 นางสาว เจนจริา สขุภาพ

091454 นาย สรุยิา สาโรจน์

091477 นางสาว วริยิา แสงโชติ

091508 นางสาว อังคณา สมอา้ง

091718 นางสาว สวุภิา จากผา

ศลิปศกึษา 080140 นาย ธรีนติ ทาระกรรม

สงัคมศกึษา 090566 นางสาว ประภัสสร แสงกลา้

091101 นางสาว ฐติมิา ค าแสง

091157 นาย ธรีศักดิ์ เวฬวุนารักษ์

091496 นางสาว สจุติรา พจิารณ์

091534 นางสาว อาทติยา บญุธรรม

091557 นางสาว ประภาภรณ์ ประกอบแสง

091762 นางสาว กสุมุา ยมศรเีคน

สขุศกึษา 012015 นาย ทศวรรษ กลุม้ศลิป์

ยะลา เคมี 110052 นางสาว อมุมกูัลโสม สรุะแม

คณติศาสตร์ 100719 นางสาว ปิยวรรณ อัศวสยั

110056 นางสาว ตอยบีะห์ ยามา

คอมพวิเตอร์ 101058 นางสาว นูรซีา ลาแมปาแด

นาฏศลิป์ 100767 นางสาว ธญาภรณ์ แสงชืน่

ประถมศกึษา 012008 นางสาว อาอเีสาะ หะยลีาเตะ๊

100041 นางสาว อาตกีะห์ สามะ

100044 นางสาว สลัมา เหงบารู

100262 นางสาว ศรอีายู มหูนะ

100478 นางสาว ฮันนี จู

พลศกึษา 100622 นางสาว นุรฮดูา ดอืราเเม

ภาษาไทย 040130 นางสาว นสิา แป้นเชยีร

100137 นาย อลิมี ลอืแบเตะ๊

100155 นาย วษิณุ อธภัิทรนิธร

100350 นางสาว ปิยมาส คหูามขุ

100624 นางสาว รอฮมีะห์ เมาะสุ

100971 นางสาว พรทพิย์ แผว้สะอาด

110074 นางสาว อาบดีะ๊ มาหเิละ

110076 นางสาว คอลเียาะ สะแลแม

110078 นางสาว ฟาตฮีะห์ แวนะไล

ภาษาอังกฤษ 011953 นางสาว นูรา ประดอเฮง

110054 นางสาว พัชรี สาแม

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 100712 นางสาว ซไูฮนี หะยกีอเดร์

100825 นางสาว นุรมานี ตากะดี

100827 นางสาว ซไูรดา สอืยุ

ศลิปศกึษา 100673 นางสาว ไซน๊ะ แกซิ

สงัคมศกึษา 011541 นาย ปานศักดิ์ ธรรมจักร์

100144 นางสาว ปาลพมิล ศรชีมุพวง
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ยะลา สงัคมศกึษา 100264 นางสาว สากยี๊ะ เจ๊ะเงา๊ะ

100505 นางสาว อาญลีะห์ เจะแต

100637 นาย ไฟซาล เจ๊ะมซูอ

100987 นางสาว ซรัลกีนี แวดาลอ

สขุศกึษา 100634 นางสาว ตว่นนูไรนา ตวนสหุลง

101057 นางสาว ฮาดบีะ๊ มะลาซงิ

รอ้ยเอ็ด เคมี 080058 นางสาว พัทธธ์รีา รัตนพันธุ์

080698 นาย สมทบ สรีติ

091031 นาย อรณุ ฤทธิม์นตรี

คณติศาสตร์ 020019 นางสาว ยนตล์ัดดา อนันตา

020177 นางสาว ปณพนิ แกว้พะโอะ

040283 นาย ศรโีรจน์ แสนใจ

040301 นางสาว วชิดุา สนิสมทุร์

050165 นาย วเิชยีร วงศม์ว่ย

070101 นาย พฤกษ์ สทิธถิวลัย์

080681 นางสาว ธนนันท์ วงัสรัีง

081443 นางสาว ลักขณา คณาศรี

081561 นาย พงษ์ศักดิ์ เหลา่วงษี

090274 นางสาว กลุธดิา พลเยีย่ม

090375 นางสาว ธญัลักษณ์ ศริวิฒุ ิ

090882 นางสาว อัจฉรยิา หวายเครอื

090973 นาย เมธี ทวโีชค

091716 นางสาว อธติยิา สงัค าพันธ์

091719 นางสาว นวลฉวี ศรลีะคร

091741 นาย ศรรัีตน์ สนสี

091742 นางสาว ค าแสน ธรรมสอน

092128 นางสาว ปภัสรา ขนุหอม

092261 นางสาว อรอมุา สายเนตร์

คหกรรมศาสตร์ 011247 นางสาว จติสดุา โบราณประสทิธิ์

คอมพวิเตอร์ 090817 นางสาว นรัิชพร ดาวเรอืง

090825 นางสาว สจุติรา จอมค าสงิห์

090854 นาย บัลลังก์ จารยค์ณุ

090885 นาย วชัรนิทร์ ประชมุวรรณ

090988 นางสาว ระพพีรรณ ไชยโสภาพ

091581 นางสาว สภุาทพิย์ มนตช์ยัภมู ิ

091597 นาย อลงกรณ์ แหว้เนตร

091634 นาย สมคดิ ภักดโีชติ

091930 นาย สทิธชิยั จอ้ยภเูขยีว

091935 นางสาว พกิลุ วงษาเวยีง

092059 นางสาว สมุัทนา ดวีงษา

ชวีวทิยา 010076 นางสาว สริรัิกษ์ เขยีวละออง

050685 นางสาว สภุาพร จันทรโ์ส

080316 นางสาว วจวีรรณ จันทนามา

081010 นางสาว จาจรุี เมอืงแทน

082463 นางสาว ลักขณา ตะราษี

ดรุยิางคศลิป์ 092187 นางสาว พมิพพ์ร สรอ้ยสดี า

นาฏศลิป์ 020595 นางสาว อรวรรณ สขุศรี

092185 นางสาว สดุารัตน์ มาตยว์เิศษ

ปฐมวยั 010508 นางสาว กรองกาญจน์ นลิผาย

020089 นางสาว สมฤดี โพธกิะ

091068 นางสาว อารรัีตน์ อปุแกว้

091722 นางสาว เสาวลักษณ์ บญุค า
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รอ้ยเอ็ด ปฐมวยั 091972 นาย อภนัินท์ แกว้อาจ

092259 นางสาว หฤทัย นอ้มระวี

ประถมศกึษา 011086 นางสาว พัชราภรณ์ พงษ์ศาสตร์

011980 นางสาว ศวิพร จันทร

012045 นางสาว ทพิวรรณ พันธส์ าโรง

030280 นาย ธรีะพงษ์ นุ่นสะพาน

030281 นาย วชิติ ธภิาศรี

090637 นางสาว กมลทพิย์ กัมพลคณาสทิธิ์

090729 นางสาว วรรณศิา เกณฑส์ระคู

พลศกึษา 020028 นางสาว ชรนัิรตน์ โวหารลกึ

090628 นางสาว เบญจมาส วงษ์ศรี

090779 นางสาว นัชชา อนิอุน่โชติ

ฟิสกิส์ 050214 นางสาว วรรณวสิา จันทรโ์สภา

080159 นางสาว น ้าทพิย์ ศรตีะวนั

090799 นางสาว สวรรยา นามศักดิ์

090815 นางสาว วภิาวรรณ จันดาหัวดง

091373 นางสาว วชัราภรณ์ ไชยเกตุ

ภาษาไทย 010333 นาย ฐภัทรสกรรจ์ ปญุญธรพัฒนะกลุ

010898 นาย ภาคภมูิ นันทา

011485 นางสาว วราภรณ์ ภบูาลี

011936 นาย ปิยนันท์ อันโน

012180 นางสาว ณัฏฐาภรณ์ วรรณทอง

050141 นางสาว กนกวรรณ อโนนาม

080291 นางสาว เกตวุลี สงิหบ์ตุรา

080503 นางสาว กนกวรรณ ทองดี

080507 นางสาว นุชจรี ศรเีคลอืบ

080865 นางสาว สธุาสนิี สทุธปิระภา

080969 นาย สายฟ้า หาสสีขุ

081807 นางสาว พรพมิล ถนิมานัด

081814 นางสาว นภาพร พฤฒามาตย์

081820 นางสาว เพ็ญประภา โคตรบตุร

082118 นางสาว พสิมัย พลเยีย่ม

090996 นางสาว วจิติรา ผวิอบุล

091002 นางสาว ศริรัิตน์ ล ามะนา

091113 นางสาว เสาวลักษณ์ อนิไหว

091114 นางสาว นันทภรณ์ สลีัย

091154 นางสาว ศริมิล ไชยเกตุ

091161 นางสาว กรรณกิาร์ บญุเหลีย่ม

091164 นางสาว มณีรัตน์ สอนสติ

091466 นางสาว ณชิามล อายยุนื

091533 นางสาว ศนุสิา วาระสทิธิ์

091758 นางสาว วรางคณา โกมาลย์

092336 นางสาว วชิดุา เหลา่น ้าใส

ภาษาอังกฤษ 010777 นางสาว กนษิฐา วงคเ์สนา

020105 นางสาว สปุรยีา ศรบีษุย์

020256 นางสาว วนัสนันท์ ขันธวงษ์

050361 นาย สเุมธ ค าลอย

060625 นางสาว นัทธนันท์ ทะไกรราช

080048 นางสาว รัตนาภา เกษตรสนิธุ์

081907 นางสาว กัลยา บรรจะโรจน์

090544 นางสาว ดวงพร อัตโน

090624 นางสาว จฑุาภรณ์ ลักษณะงาม
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รอ้ยเอ็ด ภาษาอังกฤษ 091531 นาย ศริศิักดิ์ พระศรี

091671 นางสาว จติพสิทุธิ์ โพธิช์ยั

091677 นางสาว ทัศณีย์ ทพินงค์

091692 นางสาว เชอรร์ี่ ไวทซ์

092116 นางสาว จติตา ชยัรัตน์

100379 นางสาว นรศิรา พลนาคู

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 010560 นาย ธรีด์นัย ศรสีอ่ง

020187 นางสาว เบญจวรรณ สงิหค์ าขวา

050218 นางสาว สนุษิา พมิพบ์ลูย์

050366 นางสาว อสิราภรณ์ ล ้าจมุจัง

050518 นางสาว เกศราพร คันสนิธุ์

080204 นางสาว อรพรรณ สวาสดี

091520 นางสาว วริยิะ ลามค า

091591 นางสาว สพัุตรา บตุรภักดี

091608 นางสาว พัทธธ์รีา นามเดช

091624 นาย ณัฐพล สากลุ

091642 นางสาว อบุล หลักแวงมล

091724 นาย นพรัตน์ แยม้โกสมุ

091738 นาย ศริวิฒัน์ สาหับ

092240 นางสาว นรศิรา วาสนาม

สงัคมศกึษา 020270 นางสาว อารยิา เมาะราศรี

030200 นางสาว กนกภรณ์ ดอนอนิทร์

040172 นางสาว ณัฏฐานุช พรมเกตุ

040284 นางสาว สพัุตรา ฉลาดเอือ้

082287 นางสาว ยพุนิ บัวลอย

091061 นางสาว พรทพิย์ จันละคร

091098 นาย ขวญัชยั ทาลมุพกุ

091137 นาย ปวณ์ีกร อัศวภมูิ

091478 นางสาว มัลทนิี วงัคะฮาด

091522 นางสาว ชฎาพร วรชิล

091579 นางสาว ศริกิัญญา แสงธาดา

091696 นาย ณัฐพล สรุโิย

091744 นางสาว อรพรรณ ทพิจรญู

091945 นางสาว ศรสีวุรรณ ค าสขุ

สขุศกึษา 050224 นางสาว จริาภรณ์ ศรหีนองหวา้

ระนอง คณติศาสตร์ 100990 นาย ตันตกิร ใจดี

คหกรรมศาสตร์ 010801 นางสาว สวุฒันา ฤทธเิดช

011841 นางสาว เพชรมณี โตะ๊นอ้ย

คอมพวิเตอร์ 100949 นางสาว วราภรณ์ ลอ่งลม

ประถมศกึษา 010226 นางสาว พชิญา คงหาญ

100120 นางสาว พัชรนิทร์ สายนุย้

ภาษาไทย 010383 นางสาว สภุรา ชยัธงรัตน์

010617 นางสาว นุสบา รา่หมาน

010693 นางสาว ณชิกานต์ ตวงสนิ

100095 นางสาว บษุยา กิง่นอก

100663 นางสาว อนันตยา ป้อมไธสง

100828 นางสาว จฑุารัตน์ มากเสม

ภาษาอังกฤษ 100016 นางสาว ฐานษิา แซต่ัน

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 040337 นางสาว อนงคพ์ร นอ้ยจนี

101049 นางสาว สกณุา บหุลาด

สงัคมศกึษา 100275 นางสาว อษุณี ฤทธชิยั

101039 นาย พชิยัพงศ์ สขุะเจรญิศริิ
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ระยอง เคมี 050390 นาย อานนท์ กรณุานนท์

คณติศาสตร์ 020016 นาย ธรีพงศ์ เพไทย

020377 นางสาว เบญจวรรณ ด าออ่น

030248 นางสาว ฐานติา ดาวประกาย

050016 นางสาว อัญชนา พรหมเพ็ญ

050017 นางสาว สภุาภรณ์ เปรมตุน่

050596 นางสาว วลัยกร ประดับผล

คอมพวิเตอร์ 020557 นาย กฤษนนท์ วงศบ์ปุผา

050713 นางสาว พชิามญชุ์ สงูหา้งหวา้

ชวีวทิยา 012011 นาย ธรรม์ วไิลประเสรฐิ

ดนตรศีกึษา 011923 นาย วรีภัทร ธรรมชาติ

020600 นางสาว เกษศรินิทร์ เสวกวงั

ทัศนศลิป์ 011250 นาย ธเนศ ดิน้สกลุ

ปฐมวยั 050220 นางสาว ชญัญาพัชญ์ ประเสรฐิโสภณ

050243 นางสาว พรพรรณ สทิธบิศุย์

050690 นางสาว กิง่กาญจน์ สขุส าราญ

050717 นางสาว วณชิภักดิ์ ธรีศานต์

ประถมศกึษา 011437 นางสาว รนิรดา สขุมหา

พลศกึษา 010203 นางสาว พนดิา อนิทะมน

010498 นาย พรชยั วรรณศริิ

050045 นาย ทรงฤทธิ์ อามาตยม์นตรี

050644 นางสาว ศศลิดา สมสถาน

ภาษาไทย 020588 นางสาว คนงึนจิ นาคเกษม

050104 นางสาว โศรยา น ้าเงนิ

050413 นางสาว อารดา หว้งศลิา

050416 นางสาว จรีานุช แพสขุชืน่

050573 นางสาว รัชดาภรณ์ อักษรพจน์

050578 นางสาว อษุณาภรณ์ ตัง้มั่น

050732 นางสาว มธรุส สจักลุชยัเลศิ

050767 นางสาว กนกพร สธุา

070223 นางสาว นรรัีตน์ บญุฟู

ภาษาอังกฤษ 012037 นาย อนุรักษ์ ดวงละมา้ย

040162 นางสาว ศริธิร แกลว้กลา้

050037 นางสาว เกศกนก สทิธพิงศ์

050278 นางสาว ณัฐพร พุม่จันทร์

050663 นางสาว ปัทมาภรณ์ แสงมณี

050802 นาย ทศพล หาทรัพย์

081715 นางสาว อรอมุา คุม้หอม

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 011678 นางสาว นรี ทองจติต์

ศลิปศกึษา 050370 นางสาว อรยิาวรรณ์ อาภรณ์รัตน์

สงัคมศกึษา 050041 นางสาว มนียต์ะวนั สวุรรณ์วงค์

050180 นางสาว สทุธาทพิย์ ถนอมวงค์

050191 นางสาว กมลทพิย์ มะลซิอ้น

050457 นางสาว สมุณฑา เกดิผล

050465 นางสาว วณชิยา แซเ่อีย๋ว

050482 นางสาว เสาวนติ มสีนิ

050598 นางสาว สดุารัตน์ รัตนเพ็ชร

ราชบรุี เคมี 010008 นางสาว ณชิานันทน์ ศรโีพธิอ์อ่น

011165 นางสาว ภรูชิญา เลา้ศศวิฒันพงศ์

011703 นางสาว ภัคจริา บวรธรรมรัตน์

คณติศาสตร์ 010193 นาย พรีพงศ์ เผา่พงษ์ษา

011599 นางสาว นโิลบล ธนมาก
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ราชบรุี คณติศาสตร์ 011612 นางสาว ศรินิภา เตยีงเกตุ

011615 นางสาว ลัดดาวลัย์ สคี า

011621 นางสาว สพัุตรา ถาวรไพบลูยเ์จรญิ

011624 นาย รัฐชยั แซเ่ฮง้

012029 นางสาว นันทน์ภัส วฒันอรยิพงษ์

040177 นางสาว กมลรัตน์ กลัดมี

092132 นางสาว กรกมล อุน่เป็นนจิย์

คอมพวิเตอร์ 010135 นางสาว วนัวสิาข์ สวา่งดี

011240 นาย วรายสุ จักรเพชร

020034 นางสาว ธนัยชนก หงษ์ทอง

040333 นางสาว สาวติรี ทับเณร

ชวีวทิยา 010082 นางสาว ปาลติา อน้สขุ

011625 นางสาว ภชิาดา เตชนิธนาพร

ดนตรไีทย 040117 นางสาว กชกร นาคเอีย่ม

ดนตรศีกึษา 040211 นาย นายชนทติ ตันหลง

นาฏศลิป์ 030104 นางสาว พชรพร ฤกษ์สะอาด

040113 นางสาว ชตุมินฑน์ โฆสติคณุ

ปฐมวยั 010821 นางสาว ภัทราพร ปราบสธุา

040178 นางสาว กมลทพิย์ กลัดมี

ประถมศกึษา 010152 นางสาว ชาลรัีตน์ ศรธีรรมรัต

010708 นางสาว อาภาพร มลูทรัพย์

011067 นางสาว อทติยา แสงพันธ์

011072 นางสาว ชนันนัทธ์ เตีย้เสมอเชือ้

011135 นางสาว ศริพิร ลายคลา้ยดอก

011605 นางสาว กันทมิา เอีย่มสะอาด

012044 นางสาว ศภุสิรา กาทอง

040289 นางสาว พนาวรรณ โตวเจยีว

พลศกึษา 011243 นาย ธรีภัทร ลิม่มั่น

011950 นางสาว ณชิารยี์ เทยีมเทา่เกดิ

012117 นางสาว เสาวลักษณ์ ศรสีอาด

012155 นางสาว กลุดา ยิม้สมีา

ฟิสกิส์ 020001 นางสาว พมิพกานต์ แกว้อัมพร

070098 นางสาว กนกวรรณ อรณุมณึ

ภาษาไทย 010329 นางสาว เฌอณัฏฐช์า หลมิพลอย

010330 นางสาว ชนกานต์ บัวนาค

010344 นางสาว รัชนี เทีย่งลิม้

010472 นางสาว สภุาภรณ์ เออทอ

010688 นางสาว สริปิระภา อนิทคง

010690 นางสาว สริวิมิล ชยากรวกิรม

010743 นาย สมุติร เหพลูอย

010941 นางสาว นันทพร แซอ่ึง้

020482 นาย เมธี จันทรแ์มน้

040266 นางสาว ปวณีา จนิดาทพิย์

ภาษาอังกฤษ 010391 นางสาว ปารมี ศริวชัรนิทร์

010752 นางสาว ปณฎิฐา เกลยีวสมัพันธใ์จ

011151 นางสาว นันทพัทธ์ โคจรรุง่โรจน์

011400 นาย เอกภัทร ฤกษ์ศลิป์วทิยา

011550 นางสาว มณสิรา ณ บางชา้ง

011831 นาย วรีศักดิ์ สนิหมู่

011904 นางสาว เรวกิา อนุกลู

020252 นางสาว โสภา ริว้สขุสนัต์

040243 นางสาว ชนภิรณ์ แยม้ปลืม้
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ราชบรุี วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 010116 นาย ธนดล เจรญิสขุ

011231 นาย รณชยั สขุใจมขุ

020055 นางสาว ปสตุา เจยีมจ ารัส

020326 นางสาว จารพุรรณ พทุธา

040303 นางสาว บณุยาพร สนทนา

ศลิปศกึษา 010805 นางสาว อรจริา หมอทรัพย์

011843 นาย ณัฐกฤตา โตเ้คยี

020601 นางสาว ชนจันทร์ ทองยทุธ

030205 นาย วงศกร สนลอย

สงัคมศกึษา 010676 นาย พสิฐิ เลศิพันธ์

011055 นางสาว นฤมล อสุาหะ

011141 นางสาว สาธดิา กายาผาด

011827 นางสาว สฃุานันท์ เหมอืนนามแกว้

011829 นางสาว หทัยรัตน์ เนียมหอม

011983 นางสาว ปินันทา ศรอีทัุย

012001 นางสาว วลัวภิา พึง่ผัน

091876 นางสาว แคทลยีา เหีย้มหาญ

สขุศกึษา 010196 นางสาว นพิาดา ธนวฒันพงศ์

อตุสาหกรรมศลิป์ 011083 นางสาว สาธนิี นาคสมบัติ

ลพบรุี เคมี 010004 นางสาว ธนภรณ์ วดัสงา่

คณติศาสตร์ 010146 นางสาว ชตุมิา อนิทยุศ

010244 นาย วรวรรธน์ ศรพีรมมา

011211 นางสาว กฤตยิา เขยีวออ่น

011235 นางสาว เบญจวรรณ รดินุด

020267 นาย ภาคนัิย ชอียู่

020439 นางสาว จริาพร สบืสขุ

020441 นางสาว จฑุารัตน์ แยม้เมอืงไชย

020573 นาย หรัิญชยั หรุน่เลศิ

คอมพวิเตอร์ 010459 นาย จักรกฤษณ์ หว้ยหงษ์ทอง

010653 นางสาว สรุยีรั์ตน์ วงิสกลุ

011204 นาย อดศิร ทองดี

ชวีวทิยา 010093 นางสาว ศภุนดิา นอ้ยตัง้

นาฏศลิป์ 020178 นางสาว สริกิร สจุนิพรัหม

020612 นางสาว โชตกิา หงษ์สะตน้

ปฐมวยั 010802 นางสาว อชริญา ไกลค าทลู

010856 นางสาว เพ็ญพรรณ ใจรา้ย

011234 นางสาว ขนษิฐา ข าสนะ

020296 นางสาว ศริพิรรณ วงศเ์สงีย่ม

ประถมศกึษา 010516 นางสาว มณีรัตน์ เกดิกลิม่

010709 นางสาว สนุทรี ถนอมพงษ์

011081 นางสาว พมิลพร เกตษีุเผอืก

012153 นาย อารักษ์ แตงนอ้ย

020415 นางสาว ศริวิรรณ พมิาลัย

พลศกึษา 012082 นางสาว อรวรรณ จันทรด์ี

050400 นาย พรีะยทุธ พรมมะลิ

ภาษาไทย 010063 นางสาว สนุสิา ศลิป์ประดษิฐ

010582 นางสาว นจิวภิา สนิธวรัตน์

011139 นางสาว สภัุสสร มศีลิป์

011203 นางสาว พจวรรณ เทยีมผล

011207 นางสาว จรรยา ชุม่ใจรัก

011920 นางสาว ณัฐจฑุา ปณุยชยัปรดีา

011961 นางสาว นลิาวรรณ กันทา
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ลพบรุี ภาษาไทย 020587 นางสาว สภัุสรา ทองงาม

030278 นาย ธรียทุธ พมิทวด

ภาษาอังกฤษ 010749 นางสาว เปมกิา สขุใจ

011450 นางสาว อมรรัตน์ ค ามี

011761 นางสาว อรพรรณ ประเสรฐิทรัพย์

012118 นางสาว พันธุธ์ดิา พันธุว์ชิยั

020361 นางสาว ขวญัทชิา อรเอีย่ม

020363 นาย สวุจัิกขณ์ ศรปิียนพ

020366 นางสาว อัจฉรา องิคนนัินท์

020370 นางสาว ศภัุกษร ศรอีนิทร์

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 010026 นางสาว จริาพร หมอบอก

010761 นาย อานันท์ ตรทีรัพย์

010765 นางสาว สมฤดี แสงแสน

012174 นางสาว กนกวรรณ แสงแพร

020011 นางสาว เพยีงขวญั แกว้เรอืง

030123 นาย สทิธชิยั แสงสทิธิ์

040326 นาย เอกลักษณ์ ผอ่งใส

080961 นาย จริายสุ เรอืนนะการ

สงัคมศกึษา 010036 นางสาว อชริญาณ์ ณ ศริิ

011881 นางสาว พานติา ขนุฤทธิ์

020030 นางสาว สธุดิา ปาลวฒัน์

020031 นาย พงศกร แกว้จบ

020231 นาย พงศธร สงิหบ์รูณ์

020429 นาย นนทกานต์ พรมมา

020538 นางสาว มทุติา ยอ่งไทยสง

070691 นางสาว ปฏมิาพร ตุน้สกลุ

สขุศกึษา 010075 นาย วษิณุ เสอืโต

ล าปาง เคมี 060313 นางสาว ออ้มฤทัย ใจอนิทร์

060955 นาย นัฐพล ฝันนมิติร

คณติศาสตร์ 060074 นางสาว อรอมุา ค าแกว้

060189 นางสาว เบญจมาศ กันธยิะ

060208 นาย ชนสิร สายแปง

060225 นางสาว กัลยา แกว้ประภา

060285 นาย ปภณ ตัง้ประเสรฐิ

060290 นางสาว อรทัย แกว้บญุเรอืง

060940 นางสาว กรกนก ยะยา่เป้า

070016 นางสาว จติตภัิทรา เครอืบญุมา

070051 นางสาว จฑุามาศ ถงึสขุ

070162 นางสาว สพัุตรา ประสทิธกิานนท์

คอมพวิเตอร์ 060049 นางสาว นฤมล ปปิูนตา

060209 นางสาว สรุฉิาย เป็นเอก

060500 นาย ศภุพันธุ์ สพุรม

060879 นาย นธิชิาญ ประมาณ

ชวีวทิยา 060257 นางสาว สนุสิา อนิทรจั์กร์

060636 นางสาว บรรณฑรวรรณ อนิตะ๊วงศษ์า

060934 นางสาว นันทติาภรณ์ สระศรสีม

นาฏศลิป์ 060366 นางสาว รัญญา จันตะ๊บตุร

060920 นางสาว พมิพช์นก ตามัน

ปฐมวยั 011182 นางสาว ปานัดดา ออ่นนวล

060434 นางสาว สกุัญญา ใจวนะ

061116 นางสาว ยลดา จนิาแพร่

ประถมศกึษา 060270 นางสาว จรีาพรรณ วงศค์ า
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ล าปาง ประถมศกึษา 060342 นาย กฤษฎา สรุยิะมณี

060432 นางสาว จติตพ์ชิชา จรยิา

060601 นางสาว นันทรัตน์ จองมล

060603 นางสาว วรรณ์ปรยีา ผาสขุวงษ์

070214 นางสาว อนุจริา ป่ันโย

พลศกึษา 060183 นางสาว เปมกิา เมษสวุรรณ

060872 นาย ณัฐกจิ ผวิรว่มชาติ

060883 นาย อนันต์ กลา้หาญ

ฟิสกิส์ 060063 นาย ชชัวาลย์ ก าลังไว

060190 นาย เลศิศักดิ์ ยาวฒุิ

060295 นางสาว ทัศน์กานต์ โพธิป์ระเสรฐิ

061101 นางสาว ทพิยส์ดุา มะโนวงั

ภาษาไทย 060004 นางสาว ชาครยิา ขันค า

060051 นางสาว มณีจันทร์ เหลา่ใจ

060113 นางสาว นันทน์ภัส วงศษ์า

060146 นางสาว มณีรัตน์ สวุรรณรนิทร์

060334 นางสาว อภญิญา เขยีวอว้น

060442 นางสาว โอบออ้ม ตัวละมลู

060595 นางสาว เบญจพร เทวะประทปี

060618 นางสาว ขวญัใจ ถาแกว้

060627 นางสาว อรนุช ปันทะนา

060645 นางสาว รังษิยา อนิแถลง

060663 นาย ระดมโชค ปวงบผุา

060666 นางสาว บงกช สจัจะเดช

061128 นางสาว ณัฐพร สวุรรณพรหม

ภาษาอังกฤษ 060008 นาย ธนากร แกว้บญุเรอืง

060058 นางสาว รัชนีกร วงคค์ าลอื

060059 นางสาว จารวุรรณ ใจวงค์

060292 นางสาว กนกภรณ์ เมทู

060396 นางสาว ปัทมาศ ปัญญาเสน

060567 นางสาว ธญันชิา รวยถาวรกจิ

060610 นางสาว ศรสวรรค์ คณะเลศิ

060612 นางสาว ศริขิวญั ขัตตระกลู

060810 นาย ยรุวทิย์ สมบรูณ์วทิย์

060937 นางสาว สวุรยี์ ตาค ามา

070663 นางสาว อภญิญา เรอืนเครอื

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 060375 นาย เจรญิกจิ คดิสวย

060890 นางสาว สดุาพร ตน้รักษ์

สงัคมศกึษา 060053 นางสาว ปวณีา กา๋จมุปู

060435 นางสาว วรรณภิา จริะ

060507 นาย รณชยั ปินใจ

060990 นาย ธนพงศ์ ใจอนิทร์

061021 นางสาว บญุญาพร บญุถนอม

061054 นางสาว ทวทีรัพย์ ใจใหม่

อตุสาหกรรมศลิป์ 060568 นาย เศวตฉัตร ศักดิด์ ี

ล าพนู เกษตรกรรม 060697 นางสาว วภิาวรรณ ตันอตุม์

060740 นางสาว อรนุช ทาระศักดิ์

เคมี 060389 นาย วรเชษฐ์ วรรณหลวง

060461 นาย สทุธพัินธ์ พันธส์ทุธิ

โยธา-กอ่สรา้ง 060206 นางสาว นางสาวแสงดาว ธติา

คณติศาสตร์ 060267 นางสาว พชิญา ค ารังษี

060691 นางสาว ภคพร ยอดยา
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ล าพนู คณติศาสตร์ 060921 นาย จักรกฤษณ์ ฟชูยั

060949 นางสาว รัชนีกร กันค า

060981 นางสาว นันทภัค กาญจนรัศมิ์

061044 นางสาว อดศิา แซล่ี่

061120 นางสาว กาญจนา เตา๊ะศรอีา้ย

คอมพวิเตอร์ 061082 นาย นติิ เหมอืนฟู

ชวีวทิยา 010078 นางสาว พัชราภรณ์ ทองสมนกึ

061058 นางสาว ชลธญิา มาลาธง

ดนตรสีากล 060849 นาย ศภุวชิญ์ กันชลูี

ปฐมวยั 011994 นางสาว ชลดา ยาวลิะ

060406 นางสาว พัชรนิทร์ สทิธติัน

060571 นางสาว พัชราภรณ์ กณุแสงค า

060880 นางสาว ธดิารัตน์ เลศิเกยีรตบิัณฑติ

ประถมศกึษา 060240 นางสาว รัตตกิาล ทาสคี า

060338 นางสาว รวภิา ทารัตน์

060439 นางสาว ปัทมาภรณ์ ธปัิญจะ

060527 นางสาว พชิญา จนิดาธรรม

060804 นาย สรุศักดิ์ โนภวิงค์

060829 นางสาว สวุมิล แดงพยนต์

061106 นางสาว ศศธิร ฟองจันทร์

พลศกึษา 060315 นาย อรรถชยั ใจติ

060341 นาย วรฒุ มาหวนั

060560 นางสาว จริาวรรณ ยศเพ็ชรกาศ

ฟิสกิส์ 060464 นางสาว สายใจ ค าวนั

ภาษาไทย 011690 นางสาว ขวญัฤดี ศรษีะ

060441 นาย วชัรพงษ์ พริแิกว้

060510 นางสาว สนุษิา ใยยะ

060708 นาย นายอนุชติ แสนตางใจ

060901 นาย ภาณุพงศ์ ตังกนัินท์

061025 นางสาว วรญา คาพนูอ้ย

061103 นางสาว กาญจนา เป็งปัน

061109 นางสาว สพุรรณษา จันทรห์ลา้

061110 นางสาว ชืน่นภา ขาใจ

061122 นางสาว รุง่นภา เบอะสนิธุ์

ภาษาอังกฤษ 060077 นางสาว อรโุณชา การอง

060539 นางสาว ศศธิร เมอืงขวา

060582 นางสาว พัชรดิา รยิะป่า

060632 นางสาว สาวติรี ปาปะกัง

060686 นาย กฤตภาสน์ พทุเกดิ

060853 นางสาว จฑุามาศ อภธิรรมณพ

061009 นางสาว ขวญัทพิย์ ฟุ่ มเฟย

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 060010 นางสาว กัลยส์ดุา สาระพงษ์

060037 นางสาว พัชรภีรณ์ หลวงปางอา้ย

060241 นางสาว ขวญัภริมย์ ปันทอง

สงัคมศกึษา 060202 นาย มงคล เตจะตา๋

060223 นาย กฤตเมธ อุน่โพธิ

060307 นางสาว เจนจริา อนิกองงาม

060319 นาย ชลติ ปัญญาเหล็ก

060363 นาย ศภุณัฏฐ์ ปังวา

060753 นางสาว สรุยิาพร ญาณตาล

060970 นางสาว รัชนีกร กา๋แกว้

อตุสาหกรรมศลิป์ 061074 นางสาว อัญชลี โทะ๊ทองซวิ
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ล าพนู อตุสาหกรรมศลิป์ 061124 นางสาว เปมกิา วงคต์ันกาศ

ศรสีะเกษ เกษตรกรรม 091513 นางสาว สตุมิา สดีาพันธ์

091740 นางสาว ศริกิัญญา สวุรรณค า

091772 นาย พทัิกษ์พงษ์ สทิโท

092368 นางสาว เยาวลักษณ์ บญุรว่ม

เคมี 030265 นางสาว พไิลวรรณ บตุรพันธ์

091736 นางสาว นุชนาถ รว่มจติร

คณติศาสตร์ 010819 นางสาว พรทพิย์ จันหัวนา

082275 นางสาว วราภรณ์ ศลิาลัย

090140 นางสาว กฤตยาณี สายสนิธุ์

090153 นางสาว ธติมิา สมีาขันธ์

090168 นางสาว อรวรรณ ไชยภักดี

090170 นาย สรุยิา บัญญัติ

090173 นางสาว กรกนก ภาคสอง

090174 นางสาว อรณีุ รัตนวนั

090175 นางสาว ดวงฤทัย มิง่ขวญั

090177 นาย ณัฐพล โทนะพันธ์

090192 นาย ธรรมนูญ สภุเสถยีร

090241 นางสาว พลิาพร เงางาม

090273 นางสาว ดวงเดอืน พรมดี

090282 นางสาว ปรชีญาพร เพ็งทอง

090295 นางสาว เกวลี ไชยสวุรรณ

090373 นาย อานันท์ จันทฤกดี

090424 นางสาว จริาภรณ์ พาเจรญิ

090434 นาย อภสิทิธิ์ บญุจงู

090452 นางสาว นรนิทพิย์ สบืสงัข์

090458 นาย ปรชีพล สงิหส์ทิธิ์

090501 นางสาว พสิมร ชารี

090727 นางสาว กนกวรรณ บญุทัน

091138 นาย ณัฐวฒุิ ก ิง่มะณี

คหกรรมศาสตร์ 091655 นางสาว ราตรี เนียมมลู

คอมพวิเตอร์ 090072 นางสาว กชพร โพธิพั์นธ์

090159 นาย จักรกรชิ บญุลี

090599 นางสาว นรกีานต์ วงษ์ยะลา

091123 นางสาว ศริลิักษณ์ สะสาง

091192 นางสาว เวธนี ดวงมณีวรเดช

ชวีวทิยา 091110 นางสาว สายน ้าผึง้ จันทรอ์นิทร์

091255 นางสาว พัทธช์ญา อัมพะลพ

091526 นางสาว สวุนันท์ ประชนั

091759 นางสาว อายลดา นลิทอง

ดนตรศีกึษา 012067 นาย สถาปัตย์ คมข า

ดนตรสีากล 010834 นาย วราวธุ กองแกว้

020550 นาย สทุธกิลุ กอกหวาน

นาฏศลิป์ 020602 นางสาว สาธติา ดวงเดน่

030158 นางสาว มาลวีลัย์ สมใจ

ปฐมวยั 011477 นางสาว ชนกิานต์ ตระกาลจันทร์

020298 นางสาว สวุดี ส าราญยิง่

020510 นางสาว พมิพบ์ญุ วารนิทร์

050302 นางสาว วรนษิฐา พมิภาคณู

090079 นางสาว วภิาวรรณ คณานติย์

090089 นางสาว กนกพชิญ์ บตุรดี

090154 นางสาว สาลณีิ ปรอืปรัง
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ศรสีะเกษ ปฐมวยั 090712 นางสาว ชตุณัิชชา ขจรวฒุวิรเดช

091134 นางสาว ธรีดา อาจอนิทร์

091747 นางสาว สพัุตรา นัยพัฒน์

092100 นางสาว ธนษิฐา ทองพนม

092322 นางสาว อภสิรา สหีะวงศ์

ประถมศกึษา 011551 นางสาว อรศิราง เรอืนทะยา

090059 นางสาว สกุัญญา วสิชันาม

090172 นาย ณัฐพงศ์ ดวงมาลา

090366 นางสาว วรัิลพัชร สตุะพันธ์

090423 นาย ภานุวฒัน์ บญุสง่

091214 นางสาว กาญจณภัช เย็นใจ

091228 นางสาว ศริลิักษณ์ ค ายธุา

091313 นางสาว นุชจริา ไชยโคตร

091356 นางสาว อัจฉราพรรณ เซ็นเมอืงปัก

091732 นาย พรชยั พงษ์คละ

091781 นางสาว ชชัชนก นามโคตร

พลศกึษา 011063 นาย วริตุ อนิสมาน

011147 นาย วเิศษ เพศหงษ์

090742 นาย ปรชีา ประชมุวงค์

091782 นาย บรรหาร เมาลี

091988 นางสาว สพัุตรา สนีอ้ย

ฟิสกิส์ 010528 นางสาว กนกภรณ์ โพธิเ์ขยีว

091773 นางสาว ฤทธญิา บัวนาค

092339 นาย พชิติ เสนค าสอน

ภาษาไทย 011440 นางสาว สมุาลี แกว้แจม่

011456 นางสาว ตรวีไิล พงษ์ลนุ

011614 นางสาว ชวดี พชิยัวตัต์

040127 นาย สรุศักดิ์ เหลา่แค

040287 นางสาว จริาวรรณ ตองอบ

050240 นางสาว วชิดุา นวิาส

080684 นางสาว เถาวม์ณี เถาวค์ณู

090052 นางสาว จริารัตน์ วงละคร

090081 นางสาว ปานทพิย์ บญุชาลี

090100 นางสาว พมิพใ์จ จติมั่น

090110 นางสาว อมรรัตน์ มณีวรรณ

090142 นางสาว ชลธนจิ ศรสีจัธรรม

090143 นางสาว จรญิญา หารชิยั

090150 นางสาว กติยาภัทร์ ลมเชย

090151 นางสาว ชนดิา อบูค า

090158 นาย ประจักร พันธง์าม

090191 นางสาว น ้าผึง้ รัตนะวนั

090201 นางสาว จริะนันท์ นนทะบตุร

090211 นางสาว ปณติา สโีย

090222 นางสาว เสาวลักษณ์ บัลลัง

090223 นางสาว สรนิทร์ กระสงัข์

090230 นางสาว อรณีย์ งามพรม

090264 นางสาว อรจริา สมหมาย

090284 นางสาว มนิตรา ทองดี

090484 นางสาว อังคณา งามแสง

090724 นาย ยศธนา ค าศรี

090731 นางสาว นวลฉวี ศริมิานพ

091120 นางสาว นรศิรา จติตโคตร
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ศรสีะเกษ ภาษาไทย 091335 นางสาว ปทติตา บญุชติ

ภาษาอังกฤษ 010798 นาย ไกรสร อนันต์

011915 นางสาว รชนชิล บญุสง่

020387 นางสาว ศริพิร สทิธิ

020628 นางสาว นภิาพร ปัดสาโย

050241 นางสาว สายใจ แกว้กอง

090042 นางสาว พมิพช์นก เดชเลย์

090069 นางสาว จรัญญา มลูทา

090073 นางสาว ธญัชนติ ใสขาว

090148 นางสาว ศรสีวา่ง สพัุนธ์

090198 นางสาว อัจฉรา สมร

090267 นางสาว สนุษิา ทาระ

090435 นางสาว จริาพรรณ สแีสด

090454 นางสาว ธนัยพร สะสมผลสวสัดิ์

090608 นางสาว ชนกพร สตภิาบญุโสดากร

090611 นางสาว ภัตราภรณ์ ศรโีกศล

090723 นาย กฤษดา ชาญชติร

090793 นางสาว มนิตรา กวาดนอก

091429 นางสาว เปรมฤทัย วยัวฒัน์

091465 นางสาว อัญญารัตน์ เชือ้ทอง

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 011217 นางสาว จนิาภา ปัญญา

020247 นางสาว ขวญัชนก ดวงสมร

030129 นางสาว สดุารัตน์ สายยศ

040239 นางสาว พมิพช์นษิฐา ปัญญาบตุร

090237 นางสาว ชืน่กมล แหวนเงนิ

090244 นางสาว ศริพิร แมน้จติ

090276 นางสาว สภุาวรรณ หมืน่สอน

090286 นางสาว วทันยา ทองดี

090339 นางสาว เนตรนภา สมบรูณ์

090448 นาย สวุทิย์ ค าเลศิ

090487 นางสาว ชลันดา จติรโสม

090513 นางสาว สพัุตรา วเิชยีร

090625 นางสาว องิอร ศภุศร

090630 นางสาว ณัฐรจุา สมนกึ

090997 นางสาว กัญจน์ชญา แกว้กนก

091055 นางสาว จันทนาภรณ์ จันทศลิา

091139 นางสาว คนงึนจิ บัวศรยีอด

091142 นางสาว ธดิาพร สสีนั

091888 นางสาว กันตยิา รัตนวนั

092196 นาย จักรพงศ์ บญุทวี

ศลิปศกึษา 010568 นางสาว ชฎุาพร สาทอง

050066 นาย ทศพล พรหมคณุ

050710 นางสาว นาฎชฎา ทองบบุผา

080977 นาย วชิยั สายทอง

สงัคมศกึษา 030138 นางสาว เกศกนก โพธสิวสัดิ์

090088 นางสาว ลลดิา โสดามขุ

090156 นางสาว ธญัรดา ประเสรฐิชาติ

090355 นางสาว สดุาพร เกษี

090368 นางสาว ภาณุมาศ อาจหาญ

090687 นาย ไชยยา เสมศรี

090720 นางสาว ศริวิมิล แกน่สนธิ์

091215 นางสาว กัญญาภัทร จันทะสน
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ศรสีะเกษ สงัคมศกึษา 091755 นางสาว พนดิา อุน่แกว้

092343 นาย ไกรสทิธิ์ บตุรบรุาณ

อตุสาหกรรมศลิป์ 020539 นางสาว กัญญช์สิา เพยีรกสโิภคนิ

สกลนคร เกษตรกรรม 080191 นางสาว อนุสรา หงษ์คอย

080983 นางสาว จฑุามาศ สมุนนอก

081614 นางสาว คณติา พรหมสพุรรณ

081653 นาย จักรพันธ์ ค าตัง้หนา้

เคมี 081540 นาย เกรยีงไกร ภมูเิรอืงศรี

082003 นางสาว เรอืงรนิ สนิธรุะวทิย์

คณติศาสตร์ 011146 นางสาว ปาวณีา ศรวีงศษ์า

080020 นางสาว มัณฑนา ชมุปัญญา

080356 นางสาว กนกวรรณ ข าเขมร

081185 นาย ประสพโชค สูส่ขุ

081306 นาย สรุะเชน เทวสกลุ

081312 นางสาว แขนภา ชารคี า

081442 นาย เอกลักษณ์ สมสงิห์

081617 นางสาว ชไมพร เหาะเหนิ

081784 นาย สรุชยั มาตราช

082054 นางสาว อัจฉรา ทัดสามี

082294 นาย ศภุรฒุ อังกติติระกลู

082340 นาย รักพงษ์ เวยีงพรมมา

คหกรรมศาสตร์ 081266 นางสาว ลักขณา ไชยชมภู

081287 นางสาว ภัทรา เผือ่นศรี

คอมพวิเตอร์ 080032 นางสาว วนดิา อตุนาม

080989 นางสาว สรินิาถ พันธุค์ุม้เกา่

081177 นางสาว วจิติรา จันทรม์าลา

081264 นาย พรภวษิย์ อุน่วเิศษ

081555 นาย ประสทิธิ์ ค าจวง

081688 นาย นราธปิ ไชยรักษ์

ชวีวทิยา 020112 นางสาว กฤตตกิา ไตรยงค์

080280 นาย ปรวิรรธน์ อุน่วเิศษ

080361 นางสาว อรโุณทัย หนูอนิทร์

081348 นางสาว จริยิาภรณ์ โมศริิ

ดนตรศีกึษา 081559 นาย ธรีะพงศ์ อนิทกาล

นาฏศลิป์ 011244 นางสาว พมิจันทร์ อุน่ทะยา

081668 นางสาว อารรัีตน์ อปุพงศ์

ปฐมวยั 050237 นางสาว จนิตหรา สงิเสนา

082342 นางสาว ลลติา สรอ้ยมาลัย

ประถมศกึษา 010672 นาย จักรกฤษณ์ ไตรวงษ์

050029 นางสาว พชิญาดา สกลุเดช

100083 นาย สนัตสิขุ ธรุะตา

พลศกึษา 081407 นาย นราธปิ เหลาพรหม

081683 นาย อดศิักดิ์ จ าปาลา

082066 นาย ภาณุพงษ์ จงใจ

082095 นาย มาธสุรณ์ ใจแน่น

ภาษาไทย 010764 นางสาว อรปรยีา กลุะนาม

012041 นางสาว สดุใจ สารพล

040104 นางสาว พนดิา แสนตุย้

080107 นางสาว กรีติ พลศักดิข์วา

080236 นางสาว วราภรณ์ เพ็งสแีสง

080304 นางสาว พชิญส์นิี แกว้กิง่

080326 นางสาว เปรมฤดี มอ่มพะเนาว์
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สกลนคร ภาษาไทย 080364 นางสาว จริาภรณ์ บญุสนุีย์

080392 นางสาว ขจนุีช ดาโอภา

080475 นางสาว ปาจรยี์ สายอรุาช

080868 นางสาว วภิาพร ประวเิศษ

080883 นางสาว วภิาภรณ์ ค าหงษา

080884 นางสาว น ้าคา้ง สมบรรณ์

080946 นางสาว ธดิารัตน์ จันทรอ์อ่น

081034 นางสาว แพรวนภิา เสนารักษ์

081250 นางสาว สนิีนาฎ นาสแีสน

081423 นางสาว อนุสา ทองวงคษ์า

081652 นางสาว ธนาพร ศรหีานาม

082573 นางสาว ชไมพร แสนทัน

091777 นางสาว วนัวสิา แสนสงคราม

ภาษาอังกฤษ 010774 นางสาว จริยิาพร ตงิสะ

080094 นางสาว ปิยพร บญุใบ

080095 นางสาว ภัทรสดุา เกดิแสง

080096 นางสาว มาณุภา ภนูคิม

080285 นางสาว ณัฐพร พรมวงั

080350 นางสาว นางสาวอรอมุา แสงสวา่ง

080496 นาง โชตริส ลทีนทา

080556 นางสาว กนกพร อโนมพันธุ์

080690 นางสาว จรีะนันท์ ฃาตะวถิี

081186 นาย พลรัตน์ ราชวงค์

081245 นางสาว ศริกิัญญา เหลาพรม

081426 นางสาว สทุธพิร เวสน์ไพบลูย์

082338 นางสาว นฤมล อาจสอน

092271 นาย เกรกิฤทธิ์ ชาวนัดี

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 010806 นางสาว ทพิวรรณ ใครบตุร

020624 นางสาว กมลชนก ขะมาตย์

050511 นางสาว จรัิชญา แกว้ฝ่าย

080130 นาย ศักดิพ์สิฐิ ค าผยุ

080330 นางสาว จติทรา ชบูญุ

080483 นางสาว เจนจริา ประชานันท์

080551 นางสาว จริาพร คามราช

081262 นางสาว พรพมิล ดาค า

081590 นางสาว อรอนงค์ งาสทิธิ์

ศลิปศกึษา 080141 นาย ณัฐพงษ์ สโุนนคณุ

080708 นางสาว กัณฐกิา พทุธา

082498 นางสาว สาวติรี บญุตาทา้ว

สงัคมศกึษา 030139 นางสาว ปิยะดา โสมนาม

080301 นางสาว จติรา แกว้มะ

080484 นาย ยชญธ์เนศ อัปทัง

080531 นาย สกลุรัตน์ แกว้นา

080546 นางสาว ปวณีา บตุะลา

081225 นางสาว พรรณภิา ไชยศรี

081353 นาย อสิระ ดอนหลักค า

081392 นางสาว แสงเดอืน สมผล

081641 นางสาว นอิอน สมีพัีนธ์

081672 นางสาว คณัสนันท์ กลุภา

081970 นาย วชัรพงษ์ แสนมาโนช

082344 นางสาว สนุสิา นลิแสง

082419 นางสาว เพ็ญนภา อัมวงศ์
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สกลนคร สขุศกึษา 081432 นาย ธนภัทร มงุคณุ

081934 นาย ภวูดล ค าสงค์

อตุสาหกรรมศลิป์ 080528 นางสาว นวพร โสรนิทร์

082109 นาย สหพล คมึยะราช

082260 นาย นัฐภมูิ ศริบิรูณ์

082352 นางสาว วนดิา ราชอุน่

สงขลา เคมี 010043 นางสาว หนึง่ฤดี ศรสีวุรรณ์

คณติศาสตร์ 100081 นาย ธวชัชยั นลิรัตน์

100177 นางสาว อัสม๊ะ หนมิา

100667 นางสาว ขวญันภา ชนเจรญิ

100883 นางสาว เดยีน่า หมูเ่ก็ม

101119 นาย สทิธโิชค มะเดือ่

ชวีวทิยา 100049 นางสาว ซสีะ๊ บลิโหด

100809 นางสาว ภนติา ทวรัตน์

ทัศนศลิป์ 100689 นางสาว บศุราวรรณ รัตนพันธ์

นาฏศลิป์ 100192 นางสาว ภัคกัญญา มะยะกลู

100889 นางสาว กรกนก แกว้รอด

100892 นาย กติตฑิัต คงสี

ปฐมวยั 100944 นางสาว พัชนกิานต์ นลิรัตน์

101003 นางสาว ฝาตเีม๊าะ เคีย้นหิน้

110013 นางสาว สพุณิดา เลขานุกจิ

110046 นางสาว สณัหส์นิี จันเสน

110059 นางสาว รังสยิา คงแกว้ดว้ง

ประถมศกึษา 100085 นางสาว วรรณวสิา สนิสาย

100359 นางสาว กติตมิา บัวนาค

100703 นางสาว มารสิา หมัดจิ

101100 นางสาว ศนัิญญา คงทอง

พลศกึษา 100395 นาย พงศท์วี รัตนวงศ์

100733 นาย นก ศรลีาชยั

100884 นาย ณัฐพงศ์ บปุผา

100996 นาย สายชล จติตะปาโร

101069 นาย ภานุชติ โอฐบิาล

101102 นาย ธนาวฒัน์ ไชยมณี

ฟิสกิส์ 100559 นางสาว กฤษณา หมัดอัด

ภาษาไทย 010874 นาย ถนอม พรมสวุรรณ์

011830 นาย อภชิาติ อยุนักธรรม

100021 นางสาว ศริปิระภา ถาวรสวุรรณ

100040 นางสาว สมุาลี นวลศรี

100052 นางสาว อภริดี มมุส า

100101 นางสาว ซลัมาฮ์ เพ็งมซุอ

100143 นาย เกยีรตศิักดิ์ แกว้สนทิ

100145 นาย พชิชาทร ราชปักษิณ

100204 นางสาว นัศรนิดา เจ๊ะดอืเร๊ะ

100376 นางสาว รอ่กน๊ีะ เตะ๊หมอ่ม

110030 นางสาว ปารมี นวลแกว้

ภาษาอังกฤษ 100235 นาย นพดล ฉัตรสวุรรณ

100522 นาย พสิฐิ นพรัตน์

100639 นางสาว ปาณศิา แซต่ัง้

100757 นางสาว อามยีะ หนหิมะ

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 100033 นางสาว วรรณนศิา สวุรรณมณีุย์

100035 นางสาว จฬุาลักษณ์ คงยะฤทธิ์

100268 นางสาว กนกวรรณ พรมดี
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สงขลา วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 100371 นางสาว กฤตมขุ ยอดสดุเอือ้ม

100844 นางสาว ฟารอยฮัน หะยดีอเลาะ

100847 นางสาว ดวงกมล ด าเพชร

ศลิปศกึษา 100140 นางสาว สกุัญญา ศรสีวา่ง

100687 นาย มฮูัมหมัดนาเซ มะปิ

100816 นางสาว โซฟียะห์ อแิอ

100854 นางสาว ณชิกานต์ เบ็ญโสะ๊

สงัคมศกึษา 100227 นาย เจษฎา จารเุจรญิ

100267 นาย สภุชยั ป่ินมณี

100528 นางสาว จริะประภา จารพุสิทุธิว์งศ์

100721 นางสาว ณัชชา เอยีดเปรยีว

100726 นางสาว สชุาสนิี จนิดาวงศ์

100758 นางสาว อัสมา โสะเบ็ญอาหลี

100837 นางสาว เหมอืนฝัน คงคาสวสัดิ์

100900 นางสาว รวภิา จันอิ

100902 นาย มะนีซี เจ๊ะตาเย๊ะ

110051 นางสาว วรรณดิา จ าปาหอม

สขุศกึษา 100901 นางสาว ฮัสนะ บบูา่กา

100957 นางสาว ดวงกมล สาลี

101085 นางสาว ไตยบีะ๊ เรงิสมทุร

สตลู เกษตรกรรม 050523 นางสาว ชนดิา สวสัดี

คณติศาสตร์ 010965 นางสาว กฮูสุนา กสูกลุ

100241 นาย รัตนพล ลอ่งโลก

100660 นางสาว กานตธ์รีา หยมีะเหร็บ

คอมพวิเตอร์ 100609 นางสาว อารนีา โกบบาหลี

101078 นางสาว สมฤทัย เอยีดเกดิ

ชวีวทิยา 100451 นาย เขตคัมภรี์ จนิดา

100632 นางสาว สดุยี๊ะ ข านุรักษ์

ทัศนศลิป์ 100510 นางสาว นัจญม๊ะ งะ๊สมัน

ปฐมวยั 100876 นางสาว ฮาบบีะ๊ เหร็บราเย็น

110002 นางสาว จรีาวรรณ สวุรรณกจิ

ประถมศกึษา 100698 นางสาว มารณีา โตะ๊มอง

101006 นางสาว ยพุาภัทร์ ทองขวญัสขุ

พลศกึษา 100980 นาย เอกราช หมัดสอาด

101000 นาย อาบัส งะเจ๊ะ

101016 นาย มฮู าหมัด ปะดกุา

101053 นางสาว ซาลาม๊ะ หมดุตะเหล็บ

ฟิสกิส์ 100077 นางสาว ศรวีรรณ สวุรรณวงค์

ภาษาไทย 011597 นางสาว วาสนา เกาะสนิธุ์ื

100102 นางสาว นัจรยี์ หมนีพราน

100479 นางสาว ยาวรี๊ะ บตูา

100603 นางสาว ปวนีา จรีะเสถยีร

100913 นางสาว อรนุช หมานมติร

101099 นางสาว กัญญาวรี์ อาด า

ภาษาอังกฤษ 010905 นางสาว สริอจี ใบหมาดปันจอ

100351 นางสาว นุจมี มา่หมดู

100499 นางสาว นพรรณพ มว่งปลอด

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 100254 นาย สนัตสิขุ บายศรี

100337 นางสาว นูรอัยณี มานะกลา้

100481 นางสาว วรรณวศิา สวุรรณชาตรี

101038 นางสาว สเุชาวณีย์ ฮายจีดู

101112 นางสาว สนุษิา ยังสมัน
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สตลู สงัคมศกึษา 100211 นางสาว ภัคธมีา สงัแกว้

100213 นางสาว อนุศรา จลุโสด

100217 นางสาว อัมมญีา กมุบา้น

100233 นางสาว สรุฉิาย ไกรเทพ

100820 นางสาว มัสลนิ นวลดี

100824 นางสาว หวนัฮารยีา ปะดกุา

สมทุรปราการ คณติศาสตร์ 020085 นางสาว อัจฉราภรณ์ เกดิผล

020610 นางสาว ฐติภัิทร จ าเมอืง

040305 นาย อภชิยั จติรไพศาล

คหกรรมศาสตร์ 010271 นางสาว วภิาภรณ์ นอ้ยสวสัดิ์

010795 นาย อนันทชยั พุม่เกดิ

040118 นางสาว ศศวิมิล เรอืงไทย

คอมพวิเตอร์ 010141 นาย ศาตรา อทัุยโรจนรัตน์

012065 นางสาว ปรัชนียา มาวชัระ

050522 นาย อัจฉรยิะ สพุรรณอว่ม

ชวีวทิยา 012016 นาย ชยัชนะ ววิฒันรัตนบตุร

040342 นาย วรษิฐ์ กลุธงเกตุ

ดนตรไีทย 011084 นางสาว พมิพช์นก เบดิศรี

ดนตรสีากล 010890 นางสาว กลุจริา เฉลมิธารานุกลู

020551 นาย ชมุพร วรนุช

นาฏศลิป์ 011701 นางสาว นติยา ปักไคหัง

011929 นางสาว สรุภา อาจสนีาค

020518 นางสาว จฑุาภรณ์ ไทยภักดี

030274 นางสาว มนัสพร สดุสาคร

ปฐมวยั 050216 นางสาว ตรรัีตน์ อัตถจนิต์

050353 นางสาว สพัุตรา สารพัินธ์

ประถมศกึษา 010828 นางสาว สรุรัีตน์ เผอืกวฒันะ

010958 นางสาว กมลทรัพย์ ศรป้ีอศักดิ์

012036 นางสาว วรณุ บัณฑติเนตร์

050407 นางสาว ภาสนิี รืน่เรงิ

พลศกึษา 010160 นางสาว จรนิทร ชว่งโชติ

011006 นาย ณัฐพงศ์ พักดี

050091 นางสาว ธดิารัตน์ พฒุศริิ

050676 นางสาว วชัราภรณ์ ผลถาวร

100735 นางสาว ปิยาภรณ์ ทาปลัด

ภาษาไทย 010062 นางสาว สมฤทัย เตรณานนท์

010313 นางสาว สวุภิา เข็มมณฑา

010616 นางสาว ณัฏฐา นอ้ยถนอม

011278 นางสาว อารยา เจรญิมนิ

011962 นางสาว ณชิกานต์ ดอ่นชนะ

050054 นางสาว สรุพีร ประสมค า

050582 นาย สริภพ โพธมิา

ภาษาอังกฤษ 010235 นางสาว กมลรจุี วุน่ซ ิว้

010634 นางสาว ณหทัย ป้อมชแูกว้

010757 นาย วศัพล วงษ์ที

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 010284 นางสาว สพุรรษา ขันสมัฤทธิ์

011720 นางสาว สพุรรณี วงษ์แสงแกว้

040115 นางสาว น ้าทพิย์ ภูท่อง

สงัคมศกึษา 011580 นางสาว นรศิรา อสิสระนาวนิ

011922 นาย สเุมธ เพชรัตน์โยธนิ

สขุศกึษา 010229 นางสาว ลักษิกา วทนะรัตน์

สมทุรสงคราม คหกรรมศาสตร์ 010800 นางสาว นลนิทพิย์ จรัีง
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สมทุรสงคราม คอมพวิเตอร์ 020201 นางสาว พมิลพัชร เกตลุักษณ์

ปฐมวยั 040221 นางสาว อังสนา ศรปีระจันทร์

พลศกึษา 010375 นาย วชัระ อนันต์

011570 นางสาว จารวุรรณ กลิน่อภัย

011601 นางสาว จรัสศรี ประสงคส์ขุ

ภาษาไทย 010503 นางสาว อษุารัตน์ ดวงศรี

011571 นางสาว ณัฐจติรา พวงทพิ

ภาษาอังกฤษ 011191 นาย พงศธร วงศส์ดีา

011258 นางสาว จดิาภา โหงวเจรญิพร

020251 นางสาว นพวรรณ ปะจันทร์

040057 นางสาว เกศนิี อนิทรย์งค์

040328 นางสาว กนกวรรณ ศริเิทศ

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 010433 นาย จตรุงค์ โรจน์ประดษิฐ์

010438 นางสาว ชตุกิาญจน์ รองทอง

030128 นาย กฤษฏิ์ คล ้าจนี

สงัคมศกึษา 011196 นางสาว ปัญจมา หวงัสวสัดิ์

011997 นางสาว กนกพรรณ ทองค า

030140 นางสาว ชมพนุูท จันทรเ์จรญิสขุ

030203 นางสาว จริาพร มังคะละ

050463 นางสาว อมรรัตน์ คล ้าฉมิ

สมทุรสาคร เคมี 010091 นางสาว กัลยา จันทรอ์น้

คณติศาสตร์ 010132 นางสาว สนิีนาถ ทองสมิา

040028 นางสาว ณัฐณชิา บณุโยดม

คอมพวิเตอร์ 030103 นาย สภุพร พรหมศักดิ์

ปฐมวยั 010810 นางสาว สนุติา้ ครูาเน

พลศกึษา 010171 นาย วศนิ กันยา

010912 นางสาว ทวิาภรณ์ สามารถกลุ

040312 นาย ขจรเกยีรติ พว่งพร

050078 นางสาว ภาวนา สลอดตะคุ

ภาษาไทย 010692 นางสาว รตมิา พว่งพี

011645 นาย วรพล วงษ์เจรญิ

011734 นางสาว ศศมิา เฉยดี

030300 นางสาว หัทยา ยตะโคตร

040341 นางสาว สมฤทัย เกษรเพ็ชร

ภาษาอังกฤษ 040011 นางสาว เอมอร ปั้นแกว้

040090 นางสาว ชวศิา บตุรศรดีว้ง

050262 นาย ณรงคฤ์ทธิ์ ทองมาก

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 011769 นาย ชาญศักดิ์ อยูป่ระเสรฐิ

011781 นางสาว ณัฐฐาพร วงษ์ค า

สงัคมศกึษา 010632 นางสาว ดวงดาว แกว้โต

010824 นาย ณัฐพล กลุครอง

สระแกว้ เกษตรกรรม 091933 นางสาว ศศธิร เสยีงออ่น

เคมี 050617 นางสาว นภัสกร ยาขันทพิย์

080934 นางสาว วณีา กมลรัตน์

คณติศาสตร์ 011556 นาย สเุทพ ววิาหส์ขุ

020087 นางสาว ภัณฑริา ชนะมาร

050249 นางสาว ปารษิา นาคะ

050406 นาย อมรเทพ เสนตา

050540 นางสาว อรณุรัตน์ มวีงษ์

050577 นางสาว ผกามาศ สนัโดด

092268 นาย อนุพงศ์ วงศเ์หมิ

คอมพวิเตอร์ 011467 นางสาว ชญาดา ออ่นหวาน
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สระแกว้ คอมพวิเตอร์ 050348 นางสาว สนุทรยี์ เย็นพู

050388 นาย ดัสกร เพ็ชรรัตน์

ประถมศกึษา 040352 นางสาว ณัฎฐา นะท า

พลศกึษา 050162 นาย อภสิทิธิ์ ยมนอ้ย

050354 นางสาว ญาดา โชตชิว่ง

090620 นาย ภานุวฒัน์ โสอดุม

ภาษาไทย 011082 นางสาว กรรณกิา พุม่สวุรรณ

040223 นางสาว อรปรยีา เหลอืนับ

050140 นางสาว วาสนา โสภาเคน

050221 นางสาว ปารญีา เกาะเค็ด

050255 นางสาว ปิยธดิา สาทแกว้

050332 นางสาว สกุัญญา นาเสา

050581 นางสาว ณชิา เนตรแสงศรี

050639 นางสาว กรวรรณ ฟองเกดิ

050640 นางสาว ชลธชิา ด ากลิน่

050757 นางสาว ศณีินาท ประชากลาง

ภาษาอังกฤษ 011209 นางสาว ธญัธติา เรอืงศรี

012043 นาย อภวิรรธน์ จันทรท์ี

020104 นางสาว นภา เพ็ชรไทย

050183 นางสาว พัชราวรรณ สวุรรณ

050515 นางสาว ปณุณา กัลยาคณุาภรณ์

050755 นาย อตชิาต แซจั่ง

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 010448 นาย อรรถชยั ศริวิฒันศักดนิา

020054 นางสาว พรพมิล สตุะไล

020118 นางสาว ดวงพร กจิเสนาะ

020469 นางสาว ปาลติา เทยีกันที

050114 นางสาว ปนัดดา ฝ่ายสนู

050721 นางสาว สจุติรา สขุแจม่

สงัคมศกึษา 010866 นาย ทวศีักดิ์ หงษ์เจรญิ

012159 นางสาว สพุรรณกิา เชงิเขา

050420 นางสาว เกศราภรณ์ จันทรแ์ถม

050484 นางสาว รุุง่ทวิา บตุรดี

050670 นางสาว จารวุรรณ พมิมว่ง

050714 นางสาว ฐติมิา หันจัดการ

สระบรุี เคมี 010086 นางสาว ฐติาภา จติตป์ระเสรฐิ

คณติศาสตร์ 010523 นางสาว พัสฎาภรณ์ กลุวฒัชยัสหี์

012194 นางสาว กมลวรรณ จันทร

040075 นาย อเุทน แกว้ศรี

คหกรรมศาสตร์ 011187 นาย จักรนิ วรนุช

คอมพวิเตอร์ 020181 นางสาว ธนัญญา นฤนาทวฒันา

ชวีวทิยา 012158 นางสาว ฉัตรสดุา หงอกชยั

ดนตรศีกึษา 020295 นาย ศราวธุ ดวงสวา่ง

050783 นาย น าชาติ ชนะชยั

ดนตรสีากล 020222 นาย นัฐพงษ์ บตุรพรหม

ทัศนศลิป์ 011273 นางสาว ศศนิภิา เชยีงวอ่ง

ปฐมวยั 010758 นางสาว ณัฐณชิา มว่งสนธิ์

011471 นางสาว พรพมิล เปรมจติร

040348 นางสาว เกษศรินิทร์ ชยัภมู ิ

ประถมศกึษา 010700 นางสาว ชนสิา ศรพีทัิกษ์

010925 นางสาว บัณฑติา มภีู่

020478 นางสาว กมลทพิย์ กองพร

040015 นางสาว มนุนิทร์ มนีาค
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สระบรุี ประถมศกึษา 100477 นางสาว กาญจนา ชาวพรม

พลศกึษา 011285 นาย พรชยั หว่งรักษ์

012179 นาย ฆนาศัย ไฃยสรัุกษ์

ฟิสกิส์ 010529 นางสาว สทุธาทพิย์ ขนุเพชร

ภาษาไทย 010032 นางสาว สภุาพรรณ เจรญิทัศน์

010061 นางสาว เพ็ญพรรณ กัลวโิล

010067 นางสาว โชตกิา เนตรหาญ

010948 นางสาว ณัฐธนัินท์ มวีรรณะ

011800 นางสาว เขมจริา นลิกลม

011974 นางสาว กมลมาสย์ จ าปาดวง

050061 นางสาว นริชุา หลักค า

082354 นางสาว พทุธชาติ กาวไิล

ภาษาอังกฤษ 010122 นางสาว บณุยาพร พันธโ์พธิท์อง

010479 นางสาว สวุนันท์ วงษ์จันทรนา

011045 นางสาว ภัทรยิา โพธเิวชกลุ

011307 นางสาว นัฐชา แลบัว

011368 นางสาว ชนาพร นุย้เพยีร

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 011363 นาย ธติสินัติ์ รว่มชาตสิกลุ

011895 นางสาว กรรณกิาร์ ไวการไถ

020079 นางสาว กัญญารัตน์ ดดีา

020307 นางสาว นฤมล โพธิ

020392 นางสาว ณัฐณชิา ญาณโอสถ

สงัคมศกึษา 010290 นาย เจษฎา สามี

010586 นางสาว นภาศรี อังอนิทรสงฆ์

010640 นางสาว เจนจริา หนูทอง

020050 นาย ปิยะพงษ์ ไตรพรหม

050059 นางสาว ณัฐภรณ์ อนิตาพวง

สงิหบ์รุี คณติศาสตร์ 010522 นางสาว กชกร จนีเทห่์

011228 นาย อาทติย์ บัวเงนิ

011233 นาย อดุมพงษ์ เอีย่มหรุน่

020073 นางสาว จฑุาทพิ ดลีะมา้ย

020268 นางสาว วรรณทัย กลั่นฟัก

020541 นางสาว นติยา ทองมั่ง

060199 นางสาว เบญจมาภรณ์ รม่โพธิ์

คอมพวิเตอร์ 010129 นางสาว วมิลมาศ เทยีนศรี

020330 นางสาว เบญจวรรณ์ เพชรสมีว่ง

ปฐมวยั 011646 นางสาว สดุารัตน์ พุม่พวง

030189 นางสาว สายธาร สวุรรณเขต

ประถมศกึษา 010236 นางสาว ณัฐธดิา วงษ์ชลอย

050266 นางสาว พรรณภัสร์ เกดิแกว้

พลศกึษา 011232 นางสาว สาวติรี เมอืงชา้ง

071110 นางสาว อรณุศรี รุง่ปานใจ

ฟิสกิส์ 010185 นางสาว สชุาดา ฉายสกลุ

ภาษาไทย 011074 นางสาว สพุรรณี ชนุช านิ

040145 นางสาว อพชิญา กัณฑะ

070960 นางสาว ภริมยพ์ร จติรป์ระไพ

ภาษาอังกฤษ 010726 นางสาว ดวงพร พึง่ศรี

020233 นางสาว วภิาวรรณ จันค า

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 010079 นาย เชดิชาย ฉมิบรุษุ

010813 นางสาว เกวลนิ จวงถาวร

020374 นางสาว นงลักษณ์ สมสขุ

สงัคมศกึษา 010567 นางสาว นันทธ์รีา ดปัีญญา
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สงิหบ์รุี สงัคมศกึษา 020382 นางสาว สนุสิา กันทมิ

050328 นางสาว จริาพัชร ถนอมบญุ

อตุสาหกรรมศลิป์ 010372 นาย วฒันพงศ์ เชาวโ์น

สโุขทัย เคมี 010101 นางสาว ไกรสจุติ ขดีขัน้

คณติศาสตร์ 070064 นางสาว สธุาทพิย์ พลูเลศิ

070084 นาย ณัฐพล มากจนี

070455 นางสาว สาวติรี บางทวี

070456 นาย กติตพิงศ์ ศรเีงนิ

070461 นางสาว สภุาดา อนิมา

070501 นาย ศราวธุ บญุสขุ

070795 นางสาว หทัยรัตน์ ไทยเจรญิ

คอมพวิเตอร์ 070053 นางสาว นรศิรา ลาวจันทร์

070094 นาย อภสิทิธิ์ ทองลา

070163 นาย ธนกานต์ ขวญันาค

070490 นางสาว ปรรัิญญา คงฟัก

ชวีวทิยา 070009 นางสาว จริภา ภทูวี

070136 นาย อภสิทิธิ์ ย ิม้พนิ

ดนตรไีทย 071016 นาย คเชนทร์ ขัดสาย

นาฏศลิป์ 030227 นางสาว ประภัสรา เดชแฟง

071158 นางสาว ตณุระญา ชยัชนะ

071191 นางสาว สนุสิา หอมกระถนิ

ปฐมวยั 061140 นางสาว สกุัญญา ปราศจาก

061148 นางสาว รัตน์จนา ทมิตว่น

070785 นางสาว วมิลรัตน์ เชยีงค า

ประถมศกึษา 060325 นางสาว รัตนาวดี เทีย่งตรง

060453 นางสาว นฤชนิท์ โพธิแ์จง้

060608 นางสาว กนกรัตน์ วงษ์ยะลา

070158 นางสาว สาธยิา กระแบกหอม

070189 นางสาว สนัุนทา ตาตจัินทร์

พลศกึษา 060316 นาย พเิชฐ เนียนเฮยีน

070171 นาย ธนาวฒุิ สทุธวิลิัย

071010 นาย จรณนิทร์ จนีามลู

071075 นางสาว รัชนี บญุจอ้ย

ภาษาไทย 010437 นางสาว ขนษิฐา ซงัยนืยง

060304 นางสาว ชตุมิา เวฬมุาศ

060398 นางสาว สริภิรณ์ วงศว์เิศษ

060646 นางสาว ชฎาพร ศศอิภรัิตนากลู

070215 นางสาว ภรติา เกดิมี

070417 นางสาว อรณีุ แสงหรัิญ

070500 นางสาว ฟานดิา นาคกล

070573 นางสาว สกาวเดอืน ป่ินทอง

070575 นางสาว ฐติยิา เทพาภมูิ

070580 นาย สรุพงษ์ กล า่บตุร

070660 นางสาว พัชราภรณ์ แกว้ทวี

070772 นาย นวพงษ์ เรอืงรุง่

070910 นางสาว มารสิา เหมันต์

071143 นาย นรากร โตบ ารงุ

ภาษาอังกฤษ 061113 นางสาว สภุาวณีิ รอดฉ ่า

070085 นางสาว ปารฉัิตร สาสง่เสรมิ

070489 นางสาว เกศรนิ ลอยเลศิ

070535 นางสาว สกุัญญา เกดิอนิทร์

070556 นางสาว ชาลติา โพธิด์ ี
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สโุขทัย ภาษาอังกฤษ 070738 นางสาว อังสนา อนิทมิ

070838 นางสาว ปรยีาภรณ์ พันธุห์นองหวา้

071020 นางสาว สดุารัตน์ อาจรอด

071036 นางสาว รัชฎาพร ฟักโต

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 070116 นางสาว ชรัตน์ ยิม้ละมา้ย

070125 นางสาว ขนษิฐา หุน่สงิห์

070245 นางสาว อภชิญา นรารัตน์

070249 นางสาว นัทธมน จับคลา้ย

070571 นางสาว รัตนาภรณ์ มสีขุ

070668 นางสาว วรรณพร นิม่ค า

070764 นางสาว นพรัตน์ นิม่แสง

070954 นางสาว วภิารัตน์ อนิสอน

สงัคมศกึษา 050367 นางสาว พัชราภรณ์ เพ็ชรเสนา

060451 นาย เกยีรตศิักดิ์ วงษ์เลีย้ง

070089 นาย พงศธร อยูส่ขุ

070554 นางสาว สมฤทัย ดว้งภูท่มิ

070655 นางสาว ณัฐยิา เอีย่มสดุใจ

070740 นางสาว นลิาวรรณ สายทอง

071124 นาย สทุธวรี์ ราชา

สพุรรณบรุี เกษตรกรรม 060894 นาย เบญจรงค์ ศรโีพดก

โยธา-กอ่สรา้ง 010390 นางสาว เสาวนีย์ สงวนศรี

การตลาด/การขาย 010974 นางสาว มานติา ปานด า

การบัญชี 010274 นางสาว กานตส์นิี แสนใจงามวรภัทร์

คณติศาสตร์ 010201 นางสาว ดวงสมร หงษ์เวยีงจันทร์

010332 นาย เจษฎา ชวนะไพศาล

010510 นางสาว พนดิา แสงพันตา

010535 นางสาว อรอมุา ป่ินทอง

010868 นางสาว ดารารัตน์ ทองโชติ

011718 นางสาว หทัยกาญจน์ รุง่ศริมิงคลชยั

011747 นาย ณฐพล ยอยรูร้อบ

012031 นางสาว อดุมลักษณ์ ศรพีมิานวฒัน

020617 นางสาว กลุจริา พลายละหาญ

071130 นางสาว ปารวี จ าปี

คอมพวิเตอร์ 011173 นางสาว จติตรา ใจดี

020035 นางสาว ธญัญาเรศ สวุฒันมงคลชยั

030277 นางสาว กนกวรรณ อิม่รัง

040285 นางสาว พัชรี เพยีงเสมอ

ชวีวทิยา 010080 นาย ปกรณ์ เล็กวงศไ์พบลูย์

010177 นาย ธนภัทร เทพสถติย์

ทัศนศลิป์ 010600 นางสาว อรพชิา อรโุณทัย

นาฏศลิป์ 010655 นางสาว วชัราพร สขุสมวงศ์

010657 นางสาว บษุบาวรรณ วงษ์วจิติร

012147 นางสาว ประภัสสร ยะหัตตะ

ประถมศกึษา 010150 นางสาว อาภัสรา ชาวท านา

010483 นางสาว อัญชลุภีรณ์ ค าภริะ

010584 นางสาว วรรณศิา สวา่งศรี

010590 นางสาว พริดา พนิจิบรรจง

011002 นางสาว บญุทวิา วงษ์เสอื

012148 นาย ธนาพันธุ์ หมั่นกจิ

030275 นางสาว รุง่ไพลนิ มะลทิอง

040120 นาย ธรีวตั เตีย้ทอง

พลศกึษา 010550 นาย ประเดมิชยั เถาแกว้
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สพุรรณบรุี พลศกึษา 011290 นาย เอนก ทเีหล็ก

011871 นางสาว เพ็ญพักตร์ จงชานสทิโธ

ฟิสกิส์ 010363 นางสาว มลฑริา ศรศีักดา

ภาษาไทย 010340 นางสาว สภุาวดี ระวงังาน

010471 นางสาว จฑุามาศ เพิม่พลู

010603 นางสาว วรรณฤดี ปานด า

010605 นาย ศภุกจิ มาลัย

010887 นางสาว อทัุยทพิย์ คลา้ยบตุร

010955 นาย กฤษณะ ภมุมา

010972 นางสาว วรรณภา ใจเย็น

011666 นางสาว ณัฏฐวภิาวี ทองงาม

011857 นางสาว จไุรรัตน์ อ า่พทุรา

012197 นางสาว พรทพิย์ เกดิอยู่

030087 นางสาว รพพีรรณ อูอ่รณุ

030254 นางสาว มนิตา ทองแดง

040098 นางสาว วรษิฐา พลูสวสัดิ์

040269 นาย กมล เกดิสมบญุ

040294 นางสาว วรัญญา พทุธคาวี

ภาษาอังกฤษ 010071 นางสาว มาณกิาร์ พรหมสขุ

010377 นางสาว กนกรัตน์ ศรสีรุาษฎร์

010406 นางสาว จติสภุา แทส้งูเนนิ

010450 นางสาว อารญา ทองไพรวรรณ

010966 นาย กฤตยชญ์ เฉลมิมปีระเสรฐิ

011047 นางสาว นาฎอนงค์ ศรวีเิชยีร

011155 นางสาว จฑุาวดี นามเมอืงจันทร์

011832 นางสาว นัยนา เอีย่มประเสรฐิ

012012 นางสาว ชารติา พลายละหาร

012020 นางสาว เนตรนภา ยิม้ยวน

020406 นางสาว สมจติต์ ภูม่าลี

020408 นางสาว พรพมิล แสงอาวธุ

020410 นางสาว หทัยชนก พรหมสวา่งศลิป์

030088 นางสาว พัชชา มามาตร

040307 นางสาว ปนัฐฐา แบขนุทด

070895 นางสาว รุง่ทวิา คลา้ยทอง

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 011358 นางสาว วาสนา กาฬภักดี

011438 นางสาว ธดิารัตน์ กาฬภักดี

011689 นางสาว ลัดดาวลัย์ สอิง้ทอง

020006 นางสาว วลัลี สมนกึ

020008 นางสาว ณัฐกฤตา บญุเมอืงธนาภา

020056 นาย นพคณุ กาฬภักดี

020555 นางสาว ศริเิพ็ญ อยูศ่รี

030133 นางสาว ขวญัดาว พลูส าราญ

ศลิปศกึษา 050065 นางสาว จริาพัชร เสมอว่ม

สงัคมศกึษา 010671 นาย ธนากร ออ่นส าลี

010940 นางสาว สภุาณี ปุ้ยทองดี

010942 นาย ชานนท์ นาคะนวิษิฐ์

011025 นางสาว จฑุาทพิย์ สงวนศักดิศ์รี

011429 นางสาว ชลธชิา เหล็กเพชร์

011594 นางสาว พชิญากร พันธย์ก

011979 นางสาว เสาวนติ แกว้กระจา่ง

012004 นางสาว ศริลิักษณ์ เอมคลา้

012018 นางสาว ขวญักมล แกว้สระแสน
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สพุรรณบรุี สงัคมศกึษา 012162 นาย ภาณุวฒัน์ จันทรฉ์าย

020121 นางสาว กาญจนา เนตรทพิย์

050466 นางสาว พชิชามณฑ์ ใจซือ่ตรง

สขุศกึษา 010007 นาย ธนกฤต บัวชมุ

030010 นางสาว สภุาภรณ์ ศรอี าพรรณ์

อตุสาหกรรมศลิป์ 012095 นาย ชติพัิทธ์ สวนทอง

สรุาษฎรธ์านี เคมี 070173 นาย วสิทิธิ์ ฟุ้ งกรีติ

080019 นางสาว ปัณณพร โอมี

100611 นาย ญาณนิทร์ พวานุวงค์

คณติศาสตร์ 011089 นางสาว ชอ่ทพิย์ ศรวีไิลย

020486 นางสาว สริกิานต์ สวุรรณฉมิ

080685 นางสาว อันนา วงศพั์ฒนกจิ

100118 นางสาว อนุสรา เกตวุชิติ

100355 นางสาว ศริรัิตน์ เพชรพรหม

100644 นางสาว จนิาลักษณ์ บรูณกลู

100811 นางสาว สดุาทพิย์ เรอืงโรจน์

110028 นางสาว ชนมพ์ชิา กติตญิาณกลุ

คหกรรมศาสตร์ 010797 นางสาว ปารฉัิตร ฉมิดี

คอมพวิเตอร์ 020094 นางสาว ศสโิสม รอดเจรญิ

020126 นาย สหรัตน์ กฏุอนิทร์

020205 นางสาว สดุารัตน์ สขุกรี

100334 นางสาว วรรณลดา เชาวเ์หม

100546 นางสาว ซาฟีนะฮ์ หมันหลนิ

ชวีวทิยา 010048 นางสาว อัจราพรรณ ลว้นมณี

070082 นางสาว นัยนชนก เกยีรตกิลุพงศ์

100750 นาย กรกช ตัง้เจรญิลาภ

ดนตรศีกึษา 011167 นาย วรากร นาควลิัย

นาฏศลิป์ 100997 นางสาว วรลักษณ์ สขุเมอืง

ปฐมวยั 100483 นางสาว บญุธณัฏฐา โชตสิงิห์

100516 นางสาว พัชราภรณ์ ชเูพชร

100556 นางสาว กัญญาณัฐ เพชรครีี

100869 นางสาว สมหญงิ โมออ่น

110041 นางสาว เสาวณีย์ แสงประดับ

ประถมศกึษา 010513 นางสาว กณุฑลี สเุวช

020490 นางสาว วลิัยลักษณ์ ด าคง

พลศกึษา 010003 นางสาว ภรูชิญา ภริมยธ์นารักษ์

100257 นาย สรุทณิ ศลิป์พรหมมาศ

100346 นาย มรกต สามล

101035 นาย อนุสรณ์ ศกึเสอื

ฟิสกิส์ 100788 นางสาว มารสิา กาญจนคลอด

ภาษาไทย 100018 นางสาว ศริวิรรณ จันทรแ์สงกลุ

100126 นางสาว เอราวรรณ แกว้ปลอด

100184 นางสาว นฤมล รัตนพันธ์

100215 นางสาว ทพิวรรณ จันทรศ์รี

100222 นางสาว ธดิารัตน์ ค าสวุรรณ

100223 นางสาว ปิยวรรณ เพ็ชรเพ็ง

100272 นางสาว อรวี ทองมาก

100273 นางสาว ทพิรัตน์ ใจฉ ่า

100290 นางสาว จารวุรรณ ชว่ยมี

100292 นางสาว สภุาวดี พัฒกรด

100296 นางสาว ปรยีานุช เชาวนะ

100364 นางสาว สมฤดี ดวงราม
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สรุาษฎรธ์านี ภาษาไทย 100471 นางสาว นภสร ศรรัีกษา

ภาษาอังกฤษ 100114 นางสาว พัชราภรณ์ เฉลมิพพัิฒน์

100117 นางสาว สริญิญา ศรัทธาสขุ

100131 นางสาว สชุาดา สตูบตุร

100167 นางสาว พรรณราย เนตรพกุกณะ

100201 นางสาว จริพร ขนุศรี

100214 นางสาว จันจริา อนิทรป์าน

100323 นางสาว วรรณกิา ทพิยป์ระชาบาล

100326 นาย สเุทพ กาฬรัตน์

100330 นาย ธนภัทร ขวญัชว่ย

100415 นางสาว ธารารัตน์ บัวแหรม่

100641 นางสาว จริภรณ์ ชปูระทปี

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 010041 นางสาว สทัุตตา ธรรมภัทรกลุ

010663 นางสาว เจตน์สดุา ค าทอง

100284 นางสาว พนดิา พาเมอืง

100298 นางสาว ผกาพันธ์ บัวแสง

100327 นาย เกรกิฤทธิ์ นลิอบุล

100777 นางสาว สธุริา หอมรักษ์

100785 นางสาว เอกอนงค์ แซซ่ ิน่

100975 นางสาว จรีาวรรณ พรมก าเหนดิ

ศลิปศกึษา 010647 นางสาว ณัฐกานต์ นุย้หตี

100138 นางสาว สาวติรี ชชูว่ย

100221 นาย ขจรพงศ์ บรพัินธ์

100843 นางสาว ลัดดาวลัย์ จนีเจยีง

สงัคมศกึษา 011007 นางสาว สนุสิา ทับทมิทอง

011188 นาย สองศักดิ์ เพ็งบญุ

100252 นาย วราวธุ ไชยทอง

100269 นางสาว เสาวรัตน์ แซซ่ัว่

100291 นางสาว ชนกิาญจน์ ชมุศรี

100293 นางสาว วภิารัตน์ แกว้ยิม้

100319 นางสาว กนกวรรณ พบสถาน

100544 นางสาว จรยิา จนิดา

สรุนิทร์ เกษตรกรรม 011913 นาย วสนัต์ กายดี

091069 นาย ปราการ บตุรเพ็ชร

091292 นางสาว พรพมิล สจุนิพรัหม

091294 นาย คมสนั ขันโมลี

091506 นาย เกษมสนัต์ เสน้สามาลย์

092126 นาย ชาครสิ คดิสขุ

092127 นางสาว จฑุามาศ ทนุมี

เคมี 091769 นางสาว สวุภัทร สวสัดี

092237 นางสาว เกศนี นับถอืดี

092324 นางสาว กชนภิา อดุมทวี

092382 นาย อนุพันธ์ สมพนิจิ

คณติศาสตร์ 020552 นาย ณัฐดนัย ปญุญา

050232 นางสาว อรอมุา ทองพรม

080097 นางสาว ปรางคแ์กว้ แกว้อดุร

080100 นางสาว ชวศิา สรุยิะงาม

081173 นางสาว ภาธติา หาสขุ

081993 นาย ธนากร พศิงาม

091059 นางสาว อรทัย เอไ้ธสง

091219 นางสาว นันทพัทธ์ รัตนาววิฒัน์

091625 นางสาว มะลวิลัย์ เอกนุ่ม



93/106

จังหวดั สาขา เลขทีส่อบ ชือ่-สกลุ

สรุนิทร์ คณติศาสตร์ 091821 นางสาว รัชนี สชัชานนท์

091828 นางสาว ชไมพร บญุสวสัดิ์

091892 นางสาว เบญจรงค์ คงนุรัตน์

091895 นางสาว สาลนิี ภมูไิชยโชติ

091936 นางสาว อังคนา สาแกว้

092107 นางสาว สพัุตรา บญุเยีย่ม

092114 นาย เรอืงธนา คัชมขุ

092134 นางสาว เกศณีย์ สขุลน้

092207 นางสาว ณัฐณชิา แกว้กันจบู

092257 นางสาว ปนัดดา อนุเคราะห์

092262 นางสาว นสิารัตน์ เศรษฐทัตต์

092389 นางสาว ปวณีา จันทรน์อ้ย

คหกรรมศาสตร์ 091008 นางสาว ชมทพิา กะภทูนิ

091841 นางสาว ขนษิฐา แรงรอบ

091878 นางสาว ทัศนีย์ ไพเราะ

คอมพวิเตอร์ 012077 นางสาว โชตริส บญุธรรม

081263 นาย นัทธพงศ์ พะนรัิมย์

081988 นางสาว ศศภิา ดลี ้า

090161 นาย เกยีรตศิักดิ์ มานุจ า

091601 นางสาว อนุชสรา สายนวล

091609 นาง วไิล ทองก า่

091928 นาย ธนัชกฤต แฝงสดีา

092068 สบิเอก ทัตพชิา ดวงดี

092338 นาย ไพฑรูย์ จ าเรญิใหญ่

092345 นาย กติตพัินธ์ เทพโภชน์

ชวีวทิยา 091127 นาย ปฐมพร มณีวรรณ

091529 นางสาว อ าภา กลองชยั

092191 นางสาว พรไพรยี์ จันทรง์าม

092264 นางสาว ปรารถนา บรูณ์เจรญิ

092314 นางสาว สมฤดี ศรโีพธิ์

092335 นางสาว น ้าทพิย์ แกว้ละมลุ

092397 นางสาว สภุาภรณ์ แสนดี

ดนตรศีกึษา 091350 นาย ฤทธชิยั บญุสม

091511 นาย สรุยิะ จติรจ า

092216 นาย ประจวบ บรูณ์เจรญิ

นาฏศลิป์ 030157 นาย อานนท์ บญุรัตนากลุ

071192 นางสาว นุชนาถ วฒุยิาสาร

090441 นางสาว ฐติพิร เสาทอง

091025 นางสาว ศวิพร ศริมิว่ง

ปฐมวยั 090803 นางสาว ชลธชิา แตม้ทอง

091314 นางสาว จันทรา น่าชม

091445 นางสาว ศริลิักษณ์ สทิธสิงัข์

091528 นางสาว อมรรัตน์ ศรเีลศิ

091572 นาย อนุพล เพิม่ผล

092145 นาย ธรีพงษ์ เห็นสขุ

ประถมศกึษา 050528 นางสาว นวยิา ชมุศรี

050759 นางสาว ปราถนา จันทรเ์กษม

090956 นางสาว รัชนีวรรณ โตกระโทก

091023 นางสาว วจิติรา จาบวจิติร

091210 นางสาว วารณีุ ทองมาก

091226 นางสาว ปัทมา ไกรเพ็ชร

091588 นางสาว ออ้มอารี จ านงครั์กษ์
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สรุนิทร์ ประถมศกึษา 091607 นางสาว ณัฐวดี สมิมา

091611 นางสาว อษุา สขุดี

091743 นาย นัฐวฒุิ กมล

091756 นางสาว จรีวรรณ สขุบท

091860 นางสาว จันจริา หลา้พรม

091877 นางสาว ปรางทพิย์ คงมั่น

091932 นางสาว ธญัลักษณ์ คงสกลุ

091986 นางสาว จันทรจ์ริา ขันสงิห์

092051 นางสาว อรสา ดอกศรจัีนทร์

092139 นางสาว เพชรดา สบีาง

092171 นางสาว อมุาพร หาสขุ

092174 นางสาว บษุราภรณ์ แรงกลา้

092203 นางสาว รัชราภรณ์ บญุยงค์

092242 นางสาว เสาวภา ก าจัดภัย

092334 นางสาว สรินิาฏ บญุกลา้

092450 นางสาว ฐฌิาภรณ์ ตา่งประโคน

พลศกึษา 050123 นางสาว สริพิร แกว้เขยีวงาม

091940 นาย ธรีวทิย์ จ านงรักษ์

092033 นาย ศักดิด์า เงางาม

092066 นางสาว สมุาลี มั่นหมาย

092387 นาย กฤษฎา ทองเชดิ

ฟิสกิส์ 020009 นางสาว นวลเนตร สงิหช์ยั

091771 นางสาว วาสนา สาลี

091916 นาย ชรนิธร ศรลีานุช

092013 นาย ศรายทุธ จันทภุา

ภาษาไทย 011028 นางสาว สรอ้ยสดุา สายแกว้

080506 นาย ธนพล วงศฉ์ลาด

090215 นางสาว สภุาดา มลูแวง

090841 นาย กฤษณะ ยดุรัมย์

091208 นางสาว สภุาพร จันทนิมาธร

091209 นาย วนัชยั พงิภงูา

091211 นางสาว ศริวิรรณ เกดิเหลีย่ม

091372 นางสาว นันทยิา ชยัสวา่ง

091375 นางสาว ขวญัฤดี บญุเต็ม

091376 นางสาว ธดิารัตน์ สปิุงคลัด

091450 นางสาว ภัทราภรณ์ ศรรีะอดุม

091577 นางสาว อนุสรา สาแกว้

091584 นางสาว รัตตญา สมบรูณ์

091881 นางสาว เพ็ญนภา ทองแมน้

091885 นางสาว จันทริา จกุหอม

091887 นาย เกรยีงศักดิ์ สมัครสมาน

091894 นาย ยงยทุธ วงศร์จุโิรจน์

091925 นางสาว กวนินา พันธพ์งษ์

092011 นางสาว มะลิ ส าคัญยิง่

092354 นางสาว จติรา บญุยงศ์

ภาษาอังกฤษ 010680 นางสาว อลสิา วฒุยิา

010684 นางสาว ศริวิฒันา สขุเป็ง

011260 นางสาว สรัลพร ถนัดรอบ

011952 นาย วชัระ พรมทา

030116 นางสาว กาญจนา ศรลีาชยั

040209 นางสาว จริาวรรณ ปันทรส

050193 นางสาว สชุาดา โสภา



95/106

จังหวดั สาขา เลขทีส่อบ ชือ่-สกลุ

สรุนิทร์ ภาษาอังกฤษ 050566 นางสาว สรุรัีตน์ อยา่งดี

090429 นาย สนัตภิาพ ประทัยงาม

090768 นาย อนันต์ ปิยพงศธ์นัชต์

090827 นางสาว จฑุามณี ขอชนะ

091053 นางสาว สกลสภุา หาญเสมอ

091282 นางสาว ภชิญาภรณ์ ชาญเชีย่ว

091424 นาย ทวญัชยั เอตยิัต ิ

091434 นาย โกมล ศรวีรรณะ

091622 นางสาว อมุารนิทร์ บญุเจรญิ

091957 นาย เจตรนิ ศรสีรรงาม

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 010138 นางสาว วรากลุ ผลาผล

091146 นางสาว กรรณกิาร์ เทพโภชน์

091775 นางสาว ชตุมิา จันทนิมาธร

091783 นางสาว ละออง ประดับมขุ

092129 นางสาว สภุาดา เจยีนงาม

092182 นางสาว อภญิญา สวุงษ์

สงัคมศกึษา 011136 นางสาว ศศปิระภา ภมูสิขุ

030283 นางสาว ขนษิฐา สมใจ

090281 นาย ภัทรวฒุิ การะเกษ

091067 นางสาว สดุารัตน์ นสิยัรัมย์

091070 นางสาว อมรรัตน์ ชะฎาเเกว้

091774 นางสาว สดุารัตน์ คณารักษ์

091776 นางสาว กวนิตรา บญุปก

092252 นางสาว เกศราภรณ์ แรงรอบ

092312 นางสาว ปัทมา วานุนาม

092321 นางสาว พริาพร ดวงฉ ่า

092329 นางสาว วรศิรา บญุยนื

092330 นางสาว นศิารัตน์ สบืสงัข์

สขุศกึษา 010785 นางสาว มนันยา สาลโีภชน์

อตุสาหกรรมศลิป์ 030153 นางสาว นันทภัค จันทา

050481 นางสาว มาลนิี เทยีนทอง

091981 นาย นนทยิา เรอืงสว่าง

092253 นาย ธนา สายกระสนุ

หนองคาย คณติศาสตร์ 080068 นางสาว พชรพร บญุพรม

081075 นาย วชัระ เหมอืนสวสัดิ์

081217 นางสาว เวณกิา ใชจอกแกว้

081282 นางสาว จรญิยา พัว้มณี

081284 นางสาว มนุชยา พรมเทวา

คอมพวิเตอร์ 030267 นางสาว เพ็ญนภา ราชไมตรี

070593 นาย อรรถกร งามลนุ

080029 นาย อนุวฒัน์ พานพัิด

082155 นางสาว จริาพร แป้นภู

082365 นางสาว สจุรติ แสงสวุรรณ์

ชวีวทิยา 080195 นางสาว กนกวรรณ ออ่นสงไกร

นาฏศลิป์ 082566 นางสาว วมิลรัตน์ บญุยนื

ปฐมวยั 080014 นางสาว ศรินัินท์ ทองเต็ม

081198 นางสาว รัญชนา สดีามาตย์

081430 นางสาว สดุารัตน์ บรบิรูณ์เนื้อ

081604 นางสาว ออ้ยทพิย์ ค ามะขยุ

081906 นางสาว นติยา วนันะวงคส์า

082577 นางสาว อนันตา สงัสน่ัน

ฟิสกิส์ 080743 นาย อภวิฒัน์ โกสลิา
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หนองคาย ภาษาไทย 010669 นางสาว พไิลวรรณ ค าหมั่น

011435 นาย เกษม กติตโิสภติวงศ์

011523 นางสาว แสงรัตน์ มณีรัตน์

011778 นางสาว ขวญัหทัย โคธเิสน

040257 นาย ชนาธปิ จันทรล์ว้น

040259 นางสาว จริาพร เขือ่นขัน

081196 นางสาว สภัุทรา มหาไชย

081299 นางสาว อัจฉราภรณ์ ทลูมี

082012 นางสาว จฬิาพร โสดา

082049 นางสาว สทุธดิา สรุยิันต์

082325 นางสาว มนิตรา จันทะไทย์

ภาษาอังกฤษ 010865 นาย ชลธร จนิดา

080342 นางสาว ดารารัตน์ เกตแุกว้

081460 นาย พนมรุง้ วงค าหาญ

081568 นางสาว ้อืารยี์ เจรญิชยั

081572 นาย ศริชิยั นอ้ยโสภา

081645 นางสาว มาลนิี ศลิาคม

081798 นางสาว อรอนงค์ แกว้ปราณี

081948 นางสาว ธติมิาพร บัวลอย

082086 นางสาว มัทยา นามมันต์

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 040240 นาย นคิม แกว้เจมิ

080825 นางสาว พชิญา จันทรจ์ าปา

081243 นางสาว จนิตนา นวลค าสงิห์

081569 นาย ถาวร ศรบีญุเรอืง

ศลิปศกึษา 082570 นาย เอกชยั ทองพุม่

สงัคมศกึษา 081391 นาย วรภัทร ค าหาญ

082136 นางสาว ศรินัินท์ ศรเีทพ

082447 นางสาว จันทมิา อนิสาคร

สขุศกึษา 081354 นาย ธนกร จันทกลิน่

082528 นางสาว จรติตา แสงมณี

หนองบัวล าภู เคมี 081587 นาย เจษฎา แข็งฤทธิ์

คณติศาสตร์ 012114 นางสาว อมรรัตน์ อนิทรพ์มิพ์

071193 นาย กฤษณะ พลสสัดี

080009 นางสาว พชรธรษ์ จ าปีพรหม

080679 นางสาว ชลธดิา เถาวท์อง

080716 นาย ธรีพงศ์ จติเจรญิ

080962 นางสาว ธติมิา สารรัตน์

080980 นางสาว เบญจวรรณ มแีกว้

081208 นางสาว สทุารา คุม้ครอง

081363 นางสาว สพัุตรา จันทรม์นตรี

081375 นางสาว ปอแกว้ สมเสยีง

081376 นางสาว สพัุตรา สารยิา

คอมพวิเตอร์ 081057 นางสาว วไิลวรรณ ชยัรส

081065 นางสาว น ้าฝน เบา้ทอง

081252 นาย ธนพล แพงศรี

082261 นางสาว สชุานันท์ เหลา่ถาวร

ชวีวทิยา 080827 นางสาว มทุติา ตรเีดช

081954 นางสาว วรรณศิา สารสิี

ปฐมวยั 011414 นางสาว แสงอรณุ ถานะ

081205 นางสาว อรณุรัตน์ สกุคา้

081825 นางสาว ชลดา นากา

081901 นางสาว ธญัญาลักษณ์ ดอนโบราณ
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หนองบัวล าภู ประถมศกึษา 012040 นาย ศวิกร ตัง้จติตาภรณ์

พลศกึษา 081301 นาย ณัฐดนัย พะนะสทิธิ์

082094 นางสาว ชลดา เสนา

ฟิสกิส์ 082179 นางสาว รตกิานต์ ทองใบ

ภาษาไทย 010627 นางสาว รัตนา แกว้ดวง

030193 นาย นวิตั ิ บญุประกอบ

040288 นางสาว จติรกัญญา โนนเฮา้

080323 นางสาว ภาวนา ขนุจา่เมอืง

081119 นางสาว ศริวิมิล แสนค า

081274 นางสาว จันทรนภิา ทองผา

081547 นาย อนุชา สายพณิ

081914 นางสาว พนดิา อุน่เวยีง

081918 นางสาว วรรณนศิา ทพิยเ์ตร

ภาษาอังกฤษ 010954 นางสาว ภาวณีิ เสนาภักดิ์

030152 นางสาว ศริษิา ศรจัีนทรโ์ท

040215 นางสาว น ้าฝน กาลภธูร

080343 นางสาว นลนิรัตน์ ค าผาย

081616 นางสาว รุง่อรณุ นาเสงีย่ม

081623 นางสาว นันทกิานต์ จันทบรูณ์

082209 นางสาว ศริพิร เดชะกลุ

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 020015 นางสาว พนดิา เสรมิศรี

020472 นางสาว สาวติรี รัง้จันทกึ

080253 นางสาว เมธาวี ค าภลูา

080254 นางสาว ปารสิา ชอบตรง

081785 นางสาว ธนาภรณ์ ผกูพันธ์

081908 นางสาว แตว้กลุ แกว้มลูมขุ

ศลิปศกึษา 020119 นางสาว ชนมพรรษ เทยีมดวงแข

082499 นาย สรุยิัน ค าภศีร

สงัคมศกึษา 010198 นางสาว วรรณฤดี เหลา่สมบัติ

030186 นาย ณพรรษกรณ์ ชยัพรม

050487 นางสาว นติยา สาบัว

081122 นางสาว วราภรณ์ ศรเีมอืง

082020 นางสาว บษุกร ภสูงัด

สขุศกึษา 082183 นาย วรศักดิ์ ระลี

อา่งทอง คณติศาสตร์ 010162 นางสาว ณัฐธยาน์ จันทรวงศ์

010305 นางสาว ปิยวรรณ กมลฉ ่า

020358 นางสาว ธญัวลัย พลูพพัิฒน์

030049 นางสาว แพรวพรรณณี ชืน่อรุา

040052 นางสาว มานติรา สทุนต์

คอมพวิเตอร์ 011457 นางสาว สรอ้ยสดุา นยิมศลิป์

011464 นางสาว สนุสิา โพธิท์อง

020216 นางสาว ดนติา ป้อมปักษา

ดนตรศีกึษา 011444 นาย ชยัพล อนุสวุรรณ

ปฐมวยั 011649 นางสาว วชิชดุา รุง่เรอืง

020445 นางสาว กานตต์า นามโภชน์

020569 นางสาว วรัญญา อนิยัง

ประถมศกึษา 010818 นาย ภัทรพงศ์ แกว้มณี

011118 นางสาว ชนัญญา ข าอดุม

020123 นางสาว เบญจวรรณ รว่มส าลี

020411 นางสาว สริลิักษณ์ เกดิลาภ

พลศกึษา 010378 นางสาว ณัฐพร วงษ์กระจา่ง

020585 นาย นายณัฐพล เนตรคณุ
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อา่งทอง ภาษาไทย 010442 นางสาว ปัทมวรรณ ปาละศริิ

011736 นางสาว กรวรรณ เคยเคลา้

011934 นางสาว กติตยิา บญุผอ่ง

020032 นาย ศริชิยั คชวงษ์

020165 นางสาว วรวรรณ ศรเีผอืก

040053 นางสาว สมรัก ปานคง

040147 นางสาว เบญจวรรณ บญุศริิ

ภาษาอังกฤษ 020002 นางสาว บณุฑรกิา เทีย่งแท ้

020097 นางสาว กรรณกิาร์ แกว้เกดิ

040163 นางสาว วรรณนศิา อปุชา

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 011299 นางสาว รุง่กานต์ วไิลสมสกลุ

020131 นางสาว วรณัชชา สวา่งศรี

020373 นางสาว สนุสิา ทองขาว

030034 นางสาว ปารษิา มากมี

สงัคมศกึษา 010439 นางสาว บญุพทัิกษ์ โตวจิติร์

010572 นาย จริะศักดิ์ กอนจันทร์

011018 นางสาว นันธญิา ออ่นชืน่

011970 นาย ธนสนิธุ์ เอนกศลิป์

050033 นางสาว ฉววีรรณ เพชรดี

อ านาจเจรญิ คณติศาสตร์ 011591 นาย อดุร มทีองแสน

011672 นางสาว ศศธิร มลูชาติ

090379 นางสาว สดุาภรณ์ บญุทาป

090740 นางสาว สกุัญญา อนิตะ

090891 นางสาว จฑุาภรณ์ หงษ์ประยรู

091547 นางสาว ระววีรรณ ชณิมาตย์

คอมพวิเตอร์ 090102 นาย ปกครอง ดวงจติต์

090884 นางสาว พไิลวรรณ บอ่ทรัพย์

091596 นางสาว วชัราภรณ์ บัวลา

ชวีวทิยา 092105 นางสาว สภุาพร โมกขศักดิ์

นาฏศลิป์ 040083 นางสาว กาญจณีย์ สวสัดิพ์ล

ปฐมวยั 091102 นางสาว เอมอร หนิออ่น

ประถมศกึษา 090425 นางสาว ณัฐธดิา อุน่ทวง

090607 นางสาว บญุตา สขุรักษา

พลศกึษา 010497 นาย ธรีวตั นวลภักดิ์

090485 นาย ดนุศักดิ์ ชาวนาผอื

090643 นาย วสินัต์ สงิหช์า

091165 นางสาว สรินิดา สโีส

ภาษาไทย 011542 นางสาว ลัดดาวลัย์ ขาวเผอืก

011682 นางสาว นสิาชล ศรสีวุรรณ์

011760 นาย อรรถพล ชมัฒพงษ์

090221 นาย เจษฎา การะจักร์

090847 นางสาว สทุธดิา โสระเวช

090991 นาย วโิรจน์ ดวงมาลย์

090998 นางสาว พัชรนิทร์ โพธิง์าม

091491 นาย ยทุธพงษ์ สราญรม

091750 นางสาว นงนุช กดุเป่ง

091823 นางสาว ศภุมาส มณีสาย

ภาษาอังกฤษ 080315 นางสาว สภุารัตน์ บญุยะมาตย์

080355 นางสาว ปรศินา วรีะวงศ์

090376 นางสาว ศภุรา แสนแดง

090732 นางสาว ปิยะวรรณ บญุพทัิกษ์

091056 นางสาว วจิติรา จกุจันทร์
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อ านาจเจรญิ ภาษาอังกฤษ 092266 นางสาว นพธรีา ตอ่สกลุ

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 090606 นางสาว ชตุมิา หัวนลิ

090910 นางสาว วมิล สวุะมาตร

091319 นางสาว ภักดนัินท์ สมรักษ์

สงัคมศกึษา 090431 นางสาว สมุาลี โคตจันทัด

090527 นางสาว โสระยา พารักษ์

090777 นางสาว อรอมุา ดว้งเงนิ

090995 นางสาว จรุรัีตน์ กา้นกิง่

091051 นางสาว อรอนงค์ บัวลา

091428 นางสาว สภัุคชญา สศุลิา

อดุรธานี เกษตรกรรม 080470 นางสาว วรางคณา บญุรักษา

081644 นาย พนิจิ ทองค า

เคมี 080705 นาย ชยัณรงค์ ทาบดุดา

081163 นางสาว มารสิา แสนสระดี

คณติศาสตร์ 011359 นางสาว บังอร ชาวดร

070062 นาย ธนกร ขันตรสีกลุ

080682 นางสาว เจตสภุา สงัขท์องดี

080971 นางสาว ปิยะนุช ปานเิสน

080976 นางสาว ปารชิาติ เอกษัตรยิ์

081000 นาย สนัธาน แกว้สวุรรณ

081219 นาย สธุนัินท์ กันหาชยั

081236 นางสาว ชนัสภนั์นท์ คันธะชยั

081267 นาย ธรีพงศ์ เต็มใจ

081398 นาย จติวริฬุห์ แกว้บญุศรี

081399 นางสาว นันทพร บญุประถม

081402 นางสาว นภาพร แกว้อดุม

081408 นาย พสิทิธิ์ โพธิศ์รแีกว้

081409 นางสาว จรยิา ประวนัไว

082016 นางสาว กรีติ ก ิง่มิง่แฮ

082451 นางสาว ประทมุพร ค ามงคล

082545 นาย วชัรพล สาระกลู

คอมพวิเตอร์ 050520 นาย ธรรมศาล พลิารักษ์

080489 นาย ธนโชค สมทพิย์

080719 นางสาว ภาวณีิ โคตรนุกลุ

080866 นางสาว อนงคศ์รี ค าภา

080974 นางสาว นภารัตน์ แกว้งามศรี

081123 นาย พสษิฐธ์น พรมแดง

081930 นางสาว นางสาวอรอมุา บรรดษิฐ์

ชวีวทิยา 081940 นางสาว อภญิญา เจรญิไชย

082417 นางสาว อาภากร ยาตาล

ดนตรไีทย 082101 นางสาว สภุชิฌาย์ ศริโิรจน์

ดนตรศีกึษา 081776 นาย กติตศิักดิ์ คเนเร็ว

082090 นาย ลขิติ จันดา

082383 นางสาว สรุรัีตน์ ปัตตเน

082466 นางสาว พจิติรา ผมอนิทร์

นาฏศลิป์ 081111 นางสาว ณัฏฐก์ฤตา โภคาพานชิย์

081667 นางสาว โยธกา จันทรว์อ่งกจิ

081961 นาย กัมปนาท ภานนท์

081979 นางสาว จันทมิา อตุลา

ปฐมวยั 080215 นางสาว วนัิดดา โสภากลุ

080537 นางสาว พนดิา ภพูวก

080888 นางสาว ภาสนิี ชนิค า
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อดุรธานี ปฐมวยั 081070 นางสาว พรพรรณ สาระชยั

081304 นางสาว จรีนันท์ สมุงคล

081400 นางสาว พัชรา โพธิใ์คร

ประถมศกึษา 010817 นางสาว วรรณธกิา กลุกัง้

011402 นางสาว ณชลนภิา อตุรนคร

070366 นางสาว นันทนา แสนอบุล

พลศกึษา 070406 นางสาว ศวิมิล สทิธกิลุ

082278 นางสาว ภาวณีิ ไกลดวง

082448 นาย พนติ กงเพชร

082522 นาย สรุเชษฐ์ สมบรูณ์

ฟิสกิส์ 080645 นางสาว อรณชิา วงศน์วลตา

081504 นาย วฒันา สายสงิห์

ภาษาไทย 010766 นางสาว กมลชนก นรนิทร์

010809 นางสาว สทุธติา ยิม้เสงีย่ม

020147 นางสาว สภุารัตน์ จันทรประทักษ์

020289 นางสาว สดุาภรณ์ จันทรอ์อ่น

030196 นาย ณรงคศ์ักดิ์ หาญธงไชย

080026 นางสาว ธดิาวฒัน์ สงา่ศรี

080131 นางสาว ปรนิทรพ์ชิชา หา้วหาญ

080358 นางสาว จฑุามาศ ศรบีญุเรอืง

080465 นางสาว ทองเพชร นันทะศรี

080675 นางสาว มณีรัตน์ ค าสแีกว้

080893 นาย อภชิาติ โคตรมณี

080943 นางสาว ธญัลักษณ์ เกษหอม

080947 นางสาว สริลิักษณ์ พรมเลศิ

080963 นางสาว พรวภิา ชาวดร

081106 นางสาว อนงคน์าถ ลนุสะแกวงษ์

081206 นางสาว สดุารัตน์ นนทะน า

081321 นางสาว ยพุนิ วงษ์กัณหา

081396 นางสาว สาวติรี อาษาวเิศษ

081406 นางสาว กมลทพิย์ ไชยวาน

081556 นางสาว นุชรา บดุดคี า

081854 นางสาว ผกามาศ ทองออ่น

081990 นางสาว จรีภา ทองไว

082026 นาย ทรงกรด นอ้ยยะ

082166 นางสาว วรรณดี เขยีวอว้น

ภาษาอังกฤษ 011479 นางสาว ศภิาวรรณ เหนือชยั

011840 นางสาว อรอนงค์ พาลี

020590 นาย ไชยา หานุภาพ

080190 นาย แดนชยั มหามาตย์

080222 นาย ชยัยา เสยีงเลศิ

080260 นางสาว เพ็ญจันทร์ ปราบมาลัย

080307 นางสาว กชนภิา พรมนาม

081112 นางสาว วชิชดุา ลั่นทมเหลอืง

081152 นางสาว ปภาวี เพ็งแจม่แจง้

081192 นางสาว ธติกิานต์ ลอืหาญ

081241 นาย ชยังกรู ภรูศิรี

081543 นางสาว กติพิร โศกสี

081615 นางสาว พมิพพ์จี ก ิง่มิง่แฮ

081649 นางสาว สรัญญา กยีะกลู

082293 นางสาว พจิติรา เวฬวุนาทร

082442 นางสาว มรัินตี ฤทธิม์หา
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อดุรธานี วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 010549 นางสาว ทพิยต์ะวนั กาหวาย

020301 นางสาว กัลยา มลีา

080290 นางสาว สภุาภรณ์ เหลาทอง

080321 นางสาว อภญิญา เมฆสวุรรณ

080487 นางสาว วนดิา โพธหิลา้

081497 นางสาว ธญัลักษณ์ เปียงงาม

081787 นางสาว ศริลิักษณ์ ช านาญมนต์

081788 นางสาว สยมุพร เมอืงแวง

081796 นาย พงศธร สรภมูิ

082384 นางสาว พัชรา สายมนตรี

090718 นางสาว พวงผกา สรุะภักดี

ศลิปศกึษา 030255 นางสาว วมิลฉัตร แกว้ก า

082436 นางสาว สมหญงิ แข็งขัน

สงัคมศกึษา 030249 นางสาว เมลนิ แสนวนัดี

080328 นาย ลขิติ พาลี

080435 นางสาว มลฤดี สสีกลุ

080511 นางสาว ณัชญากร สงิหส์าธร

080706 นางสาว ศนุสิา เภาพาน

080919 นางสาว มณฑณีิ ถาวรพงษ์

081136 นาย ณัฏภัทร บญุค าภา

081224 นางสาว สาวกิา แกว้แกน่

081389 นาย อาทติย์ ชานนตรี

081648 นางสาว อังคนา ปัญจสนัต์

081959 นาย ณัฐพล รัตโน

081972 นาย คฑาวธุ บญุรัตน์

081981 นาย อภสิทิธิ์ พาไหม

082252 นางสาว นรษิรา สามารถ

082415 นาย จักรพันธ์ ค ามะคณู

สขุศกึษา 081893 นางสาว ณัฐภัทร พันพรม

082046 นางสาว พนดิา บตุรโยธี

อตุสาหกรรมศลิป์ 082144 นาย จารกึ มาสอน

อตุรดติถ์ เกษตรกรรม 060741 นางสาว ธญัรดา อตุนันท์

060975 นาย ธติสิรรค์ แยม้มลู

เคมี 060505 นางสาว วลัลภา กาวลิัย

070558 นาย โคมศักดิ์ ออ่นวงั

คณติศาสตร์ 020082 นางสาว มณีรัตน์ สดุเต ้

070126 นาย ลขิติ เสนรังสี

070443 นาย ตระการ ขวญัเนตร

070447 นาย ธนากร มเีทยีม

070560 นาย ไผท เสอืนอ้ย

070562 นาย มานพ ขันเอยี

070847 นางสาว รตมิา จันจร

คอมพวิเตอร์ 060176 นางสาว กติยิรัตน์ จนีอนันต์

060380 นางสาว วนันสิา ขันใส

070473 นาย พลภัทร ทันเจรญิ

ปฐมวยั 070403 นางสาว กมลชนก สมิมา

070475 นางสาว สธุดิา มเีถือ่น

071002 นางสาว วรณุยพุา ทองสาย

ประถมศกึษา 060248 นางสาว ธญัญารัตน์ ค ามี

060807 นาย ธชัพล ทงิาม

070696 นางสาว บษุรนิทร์ คุม้อักษร

พลศกึษา 010702 นางสาว นฤมล ศรจัีนทรม์าก
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อตุรดติถ์ พลศกึษา 070966 นางสาว วาสนา จันทรน์อ้ย

071018 นางสาว นุชนารถ แกว้นอ้ย

071052 นางสาว รัชนีกร แสนอะทะ

ฟิสกิส์ 070583 นาย สรุพัศ ฤทธิห์รัิญ

ภาษาไทย 020533 นาย ศภุชยั ค าใส

020582 นางสาว นันทรัตน์ จัตวี

070086 นางสาว สธุามาส บัวค าป้อ

070177 นางสาว ปราณี ชมสม

070352 นางสาว ศรสีภุา โลมา

070487 นางสาว อภญิญา สอนใจ

070540 นางสาว พรีภาว์ ลบชา้ง

070665 นางสาว ภพูงิค์ ขมหวาน

070694 นางสาว วรมน แกว้เนตร

ภาษาอังกฤษ 060179 นางสาว คัดนางค์ กลุศลิาฤทธิ์

060599 นางสาว ณัฐพร มทีอง

060620 นางสาว วชิญาพร ทาเหล็ก

070129 นางสาว ขวญัหทัย ฟใูจ

070254 นางสาว ภัทรภร ศรโียธา

070426 นาย มนตรี ดามี

070436 นางสาว ชนกิานต์ โนหลักหมืน่

071175 นาย เชาวฑติ จารชุาต

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 060410 นางสาว ปัทมาภรณ์ อนิดา

060844 นาย นฤพนธ์ น่วมศริิ

070397 นางสาว รัชนู แสนสขุ

ศลิปศกึษา 050127 นางสาว ชืน่กมล กะไร

สงัคมศกึษา 060553 นางสาว สารสิา อนิจา่ย

070385 นาย ทศพร ตุย้เล็ก

070388 นางสาว นฤมล อนิฟากทา่

070448 นางสาว เปมาญา อัศวจรีะ

070867 นางสาว นุสรา เรอืนอนิทร์

อทัุยธานี เคมี 070049 นางสาว สภุาวรรณ ฉลาดธญักจิ

คณติศาสตร์ 010772 นางสาว จติราภรณ์ มากสนิ

020584 นางสาว กัลยา เพ็ญพันธน์าค

070446 นางสาว รพภัีทร์ จันทร

070622 นางสาว ชนัญญา องคก์ยุ

070639 นางสาว กนกพรรณ ลอยสงเคราะห์

070697 นางสาว วรรณสิา ชยัวนั

070727 นาย นพินธ์ ฉัตรอักษรานนท์

070877 นางสาว ณัฐฐา ปานแดง

070971 นางสาว สดุารัตน์ ยงเยือ้งพันธ์

คอมพวิเตอร์ 010231 นางสาว สภุาวดี เกษม

011060 นางสาว ปรศินา กมลมาลย์

020132 นางสาว จติตรี ปะกเินทัง

020194 นางสาว ภัทราภรณ์ คนวอ่ง

ปฐมวยั 020200 นางสาว กัญญารัตน์ ไตรยงค์

020334 นางสาว ธดิาพร ค าจันทร์

ประถมศกึษา 010585 นาย อ านวย ป้อมค า

010873 นางสาว เนตรนารี บญุประเสรฐิ

011070 นางสาว ธนภรณ์ ป้อมค า

020452 นางสาว ปารฉัิตร ชาวป่า

พลศกึษา 012024 นาย ณรงกรณ์ กรงึไกร

070724 นาย อ านาจ ใจบดิา
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อทัุยธานี พลศกึษา 070742 นาย นัฐพงศ์ ช านเิขตรการณ์

070745 นาย คมศักดิ์ พันธส์งิห์

ฟิสกิส์ 070087 นาย มงคล ทองออ่น

ภาษาไทย 010477 นางสาว กาญจนา หนูสขุ

010903 นางสาว สจุติรา อทุก

070758 นางสาว พมิพพ์ชิฎา พรปรัณชยั

071211 นางสาว สธุาสนิี เพ็ชรัตน์

071241 นางสาว มณฑริา ออ่นละมลู

ภาษาอังกฤษ 010618 นางสาว ยรุาวลัย์ วรกรรณ์

011145 นางสาว ฐติยิา อณุฑพันธุ์

011222 นางสาว สชุาดา วงศศ์ริศิรสีกลุ

011430 นางสาว สรุยีพ์ร ฟักเขยีว

011522 นางสาว ยวุธดิา จลุพันธ์

070977 นางสาว ปองจติ รืน่รวย

071067 นางสาว สธุรีา สวสัดี

071072 นางสาว ศริรัิตน์ สวุรรณกจิ

071178 นางสาว รสรนิ แกว้มะค า

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 030230 นาย นริตุติ แรงกสวิทิย์

040061 นางสาว มนิตรา เขยีวประชมุ

070675 นางสาว จฑุามาศ กระแหน่

070765 นางสาว ธดิา ทับโพธิ์

070825 นาย ธนวฒัน์ สมุาลี

สงัคมศกึษา 030018 นางสาว สนุารี ตรวีเิชยีร

070747 นางสาว วราภรณ์ จันทรค์รธุ

070920 นางสาว กวนิทพิย์ ดทีพิย์

070930 นาย จรีะศักดิ์ วงษ์นาค

071066 นาย ฐติกิานต์ เชือ้ชวด

071101 นางสาว อศิราภรณ์ จงชนะ

อบุลราชธานี เกษตรกรรม 091720 นางสาว พศิมัย ทะค าวงษ์

091731 นางสาว กาญจนา แพงแกว้

092460 นาย ธนากร พาพะหม

เคมี 090709 นางสาว นภาลัย กลุบตุร

090725 นาย สถาพร ทมิา

092157 นาย สตัยา เสนา

092325 นางสาว เก๋ เทีย่งพรมมา

โยธา-กอ่สรา้ง 010932 นาย ณัฐพงศ์ สหุงษา

คณติศาสตร์ 010200 นาย ณัฐวฒุิ ผอ่งแผว้

011451 นางสาว อุน่ฤทัย หารสาร

020625 นางสาว ทพิยรัตน์ ดจุดา

030118 นางสาว จฑุามาศ ปักเคทัง

030151 นางสาว อรณุรัตน์ วลิาพันธ์

082048 นางสาว ชนัดดา ชวนเชย

090001 นางสาว ธรีญา ชเูกษ

090077 นางสาว อัยรัชดา แกว้โสภา

090090 นางสาว จรยิา ทวพัีนธ์

090144 นางสาว ยพุา จะโรจร

090165 นางสาว พกิลุ สมิวงษ์

090314 นางสาว กติตยิาภรณ์ อรณุเรอืง

090319 นางสาว สมุลธา คงสี

090432 นางสาว พไิลวรรณ นาจาน

090467 นาย นับธนะ บัวใหญ่

090627 นางสาว ลลติา บญุทรง
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อบุลราชธานี คณติศาสตร์ 090743 นางสาว รุง่นภา กลุสงิห์

091842 นางสาว ภารณีุ ศรรีมย์

คอมพวิเตอร์ 040097 นางสาว ภคพร ลสีขุสาม

040146 นางสาว สนัุนทพร ทาปศรี

050099 นางสาว สชุาธณีิ แกว้มณี

090054 นาย จักรพงษ์ ตระการไทย

090341 นางสาว ณัฏฐนันท์ สลักค า

090455 นาย จติรนิ ถนอมพันธ์

090708 นางสาว ชญาภัทร ประเสรฐิวงศา

090730 นาย อศิรา ศรัทธาพันธ์

ชวีวทิยา 080561 นางสาว วมิลศริิ บญุเฉลยีว

090693 นางสาว ฐาปนีย์ แสนใจ

091532 นางสาว เมวกิา แยม้ยิม้

092418 นางสาว สพัุตรา สสุะเดช

ดนตรศีกึษา 091131 นาย เนตศิักดิ์ มานะพมิพ์

ดนตรสีากล 030263 นาย อดสิรณ์ วถิาระพันธ์

นาฏศลิป์ 011587 นางสาว ดลหทัย จ าปาโท

092166 นางสาว วชิชดุาพร จันทรพ์มิพ์

092188 นางสาว นางสาวนันธกิา ภอูนินา

ปฐมวยั 020223 นางสาว สกลุรัตน์ พันธุส์ภุี

090163 นางสาว รนินภา ปรโิส

090229 นางสาว ยพุาพร พนิธรัุกษ์

090240 นางสาว สวุนันท์ ไชยโกฐ

092258 นางสาว จติรลดา สมรักษ์

ประถมศกึษา 090137 นางสาว รัตนพร ศรจัีนทรแ์ดง

090347 นางสาว เยาวลักษณ์ อาภรศรี

090421 นางสาว กันยามาส กมลธรรม

090436 นางสาว ลลติา รันค าภา

090583 นางสาว พมิอักษร ลาสองชัน้

090684 นางสาว จติษ์สดุา สามารถ

090721 นางสาว วชัรนิทร์ สายพันธ์

091739 นาย ศภุกจิ บดุดพัีนธ์

092263 นางสาว นศิานาถ จารเุศรษฐ

100400 นางสาว วราภรณื อว้นทนู

พลศกึษา 090309 นางสาว สพุรรษา แสงจันทรน์วล

090449 นางสาว เหมอืนฝัน โทนาอัด

090604 นาย ดาราศักดิ์ ศรชีืน่

091576 นางสาว สนุษิา ค าแสนราช

091983 นาย นายจรีะศักดิ์ ศรพีมิพ์

092238 นาย พทัิกษ์ศลิป์ ดอนดูส่ถติย์

092323 นาย ทนิกร ดอนดูส่ถติย์

ฟิสกิส์ 090405 นางสาว จันทนภิา สงิหบ์าล

090704 นางสาว ลัดดาวลัย์ ทฆีายพุรรค

090840 นาย จักรกรชิ ลอืชา

ภาษาไทย 010493 นางสาว รวภิา ประสระบาล

010598 นาย ภาณุพัฒน์ ศริเิทพ

011492 นางสาว ปนดิา ฝ่ายไทย

020405 นางสาว พัชรนิทร์ ไชยรัตน์

040228 นางสาว วลิาสนิี จะโลนา

040286 นางสาว ฐานียา ศรคีราม

050450 นางสาว มารสิา เมยีดสนีา

090134 นางสาว สกุัญญา หันวเิศษ



105/106

จังหวดั สาขา เลขทีส่อบ ชือ่-สกลุ

อบุลราชธานี ภาษาไทย 090135 นางสาว พัชรดิา แรกเรยีง

090157 นางสาว ภัทรยิา วงคค์ า

090231 นางสาว อัญชลี พันธลุี

090268 นางสาว สกุัญญา ค าหยาด

090422 นางสาว เพยีงขวญั เงยวจิติร

090781 นางสาว ชญานศิ ทองจลุ

090801 นาย ยทุธนัย ยนืยาว

090898 นางสาว หทัยกาญจน์ ศรสีพุรรณ

091054 นางสาว ณัฐพร แสนทวสีขุ

091116 นางสาว จริประภา บญุเสนอ

091153 นางสาว กาญจนาพร ฝางค า

091204 นางสาว ภาวณีิ ปิตกิะวงศ์

091780 นางสาว ชญัญารัตน์ พมิอุ

091811 นางสาว จรีนันท์ อนุารเิณย์

ภาษาอังกฤษ 010392 นางสาว พฤกษา วารนิ

011352 นางสาว กชพรรณ นามวงษ์

011493 นาย ไกรสร ศรมีงคล

011496 นางสาว พศิมัย มาลา

011798 นางสาว เสาวลักษณ์ แสนสขุ

012055 นางสาว พรสวรรค์ จันสอน

040313 นางสาว สกุัญญา สมเทพ

080154 นางสาว ฐาปนีย์ งามเถือ่น

090008 นางสาว รวปิรยีา ไชยโกฏิ

090210 นาย ธนบัตร บตุตะ

090280 นาย อภรัิตน์ คมข า

090325 นางสาว จริาพรรณ ศรสีนัต์

090438 นางสาว เจนจริา อยูเ่ย็น

090442 นางสาว จรญิญา รวมพร

090469 นางสาว รัตฐญิา ทักทาย

090581 นางสาว ปารชิาติ บญุกาญจน์

090617 นางสาว นพรัตน์ ดาพันธ์

090645 นาย ปรมนิทร์ ปรายกระโทก

090701 นางสาว ภัทรยีา ทองแสง

090705 นางสาว ชนานันทน์ ตน้สาย

090714 นางสาว อรทัย กันทะมา

090761 นางสาว พชิญา สรุะพนิ

วทิยาศาสตร(์ท่ัวไป) 020578 นางสาว วมิลรัตน์ สาพริาช

090497 นางสาว ปารฉัิตร พรสวุรรณ

090498 นางสาว ขวญัธชิา บัวเพชร

091007 นางสาว สพัุตรา การะพฤกษ์

091483 นางสาว นติยา จ าปาจมู

091727 นาย ประภาส บญุสนอง

092103 นางสาว อภรัิญญา ศรสีงา่

ศลิปศกึษา 080121 นาย อภสิทิธิ์ ปลืม้จติร

สงัคมศกึษา 020269 นางสาว รัศมี ศรกีลุ

050494 นางสาว กรรณกิาร์ โคตรปุ้ย

050743 นางสาว นางสาวฉัตรแกว้ นามวงค์

090245 นางสาว สาวติรี เพยีะวงค์

090426 นางสาว รุง่ฤดี ค างาม

090444 นางสาว ปภาวรนิทร์ แสงสวา่ง

090597 นางสาว เบญจพร โบราณ

090598 นางสาว ภาวณีิ สามี
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อบุลราชธานี สงัคมศกึษา 090605 นางสาว นศิาชล โคจร

090772 นาย ก าพล ค าทา

090843 นางสาว จริาวรรณ สงคราม

091057 นางสาว จริภรณ์ ผาจ ้า

091160 นางสาว เขมนรนิทร์ ทาธสิา

091296 นางสาว แคทลยีา ทองแจม่

091779 นาย ชยัวฒัน์ สมสขุ

091906 นางสาว จฑุามณี วงศช์ืน่

091987 นาย คมสนัต์ สรุยิา

สขุศกึษา 010105 นางสาว น ้าฝน วรรณสถติย์

010254 นางสาว ปัทมาภรณ์ บญุมี

030008 นางสาว สธุาสนิี จรรยาเพศ

050583 นาย ณภัทร สภุาพ

อตุสาหกรรมศลิป์ 092008 นางสาว พัชรี แกว้นอ้ย


