
 
 

ประกาศโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
       

 

ตามที่โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ได้ประกาศรับ
สมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้ าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   โครงการหลักสูตร                
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นั้น 

 

โครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตามเอกสารรายชื่อที่แนบท้ายประกาศ และให้ผู้สมัครที่มี
รายชื่อปฏิบัติ ดังนี้ 

 

๑. ผู้มีสิทธิ์สอบ สแกน QR CODE  เข้ากลุ่ม LINE  ภายในวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๔๖๔  เพื่อรับทราบ
ข้อมูลจากสาขา ได้ที ่
 

 
 
 
 
๒. ผู้มีสิทธิ์สอบกรอกข้อมูลและยืนยันการเข้าสอบในระบบออนไลน์ ภายในวันที่  ๒๘ - ๓๐ มิถุนายน 

๒๔๖๔  ได้ที่   
https://docs.google.com/forms/d/e/1 FAIpQLScWfQlCwzamZiGgx8 Ve2 s5 1 a8 1 kiotj-

3dP6o95N0447pptKw/viewform?usp=sf_link 
 
 
 
 
 
 

๓. สอบข้อเขียน (วิชาเฉพาะสาขาการบริหารการศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ) 
    วันเสาร์ที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
    โดยท าการสอบผ่าน Google Form ตามลิ้งก์ทีท่างโครงการฯ จะจัดส่งให้ทาง E-mail ก่อนเวลาเข้าสอบ 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWfQlCwzamZiGgx8Ve2s51a81kiotj-3dP6o95N0447pptKw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWfQlCwzamZiGgx8Ve2s51a81kiotj-3dP6o95N0447pptKw/viewform?usp=sf_link
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๔.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันพฤหัสบดีที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ทางเว็บไซต์  http://www.sp-grad.edu.ku.ac.th 

 

หมายเหตุ  หากไม่ด าเนินการตามข้ันตอนข้างต้นในวันเวลาที่ก าหนดถือว่า สละสิทธิ์ 
 
ประกาศ ณ วันที่    ๒๔    มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล   บัวสุวรรณ) 
ประธานกรรมการด าเนินงาน 

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 

ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 

 
 

ล าดับที่ 
เลขที่

ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล 

๑ ๐๐๑ นางสาว บุศรินทร์  พุทธวงศ์ 

๒ ๐๐๒ นาย ทรงยศ  รังสรรค์มณีนิล 

๓ ๐๐๓ นาย นพดล  ปิยเมธานนท์ 

๔ ๐๐๔ นางสาว ชลันธร  สุ่มมาตย์ 

๕ ๐๐๕ นาย ศุภกร  กาญจนาอภิบาล 

๖ ๐๐๖ นางสาว พิชญาภัคร์  เสาวดี 

๗ ๐๐๗ นางสาว ภัชญณัญ  ภัทรพนาสกุล 

๘ ๐๐๘ นาย ตุลวรรธน ์ อินตุ่น 

๙ ๐๐๙ นางสาว วิไลลักษณ์  ท านา 

๑๐ ๐๑๐ นางสาว อรุณรัตน์  เณรแก้ว 

๑๑ ๐๑๑ นาย ณัฐพงศ์  แดงหล้า 

๑๒ ๐๑๒ นางสาว พรภิมนต์  ช านิ 

๑๓ ๐๑๓ นางสาว อมรพันธ์  ส าเภา 

๑๔ ๐๑๔ นางสาว ษาธญา  พวงห้อย 

๑๕ ๐๑๕ นางสาว รัตนา  จันวัน 

๑๖ ๐๑๖ นางสาว ญาราภรณ์ รุ่งกิจการวัฒนา 

๑๗ ๐๑๗ นาย จีระศักดิ์  จันทรังษี 

๑๘ ๐๑๘ นางสาว กาญจนา  อรอินทร์ 

๑๙ ๐๑๙ นาย พิชิตชัย  พงษ์สะเดา 

๒๐ ๐๒๐ นางสาว อภิรัตน์  บัวมณี 

๒๑ ๐๒๑ นางสาว กมลรัตน์  ฤทธิชัย 

๒๒ ๐๒๒ นาย ยุทธพิชัย  นภาคเวช 

๒๓ ๐๒๓ นาย พงศ์ปณต  รอดทอง 

๒๔ ๐๒๕ นางสาว ชนินทร์พร  โพทิพยวงศ์ 

๒๕ ๐๒๖ นางสาว ปาลิตา  อ้นสุข 

๒๖ ๐๒๗ ว่าที ่ร.ต. ณัฐภัทร  จินาสุย 
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๒๗ ๐๒๘ ว่าที ่ร.ต. หญิง กัลยาทิพย์  เมืองบญุ 

๒๘ ๐๒๙ นางสาว บุญญารัตน์ วัตตธรรม 

๒๙ ๐๓๐ นางสาว พีรดา  อยู่นัด 

๓๐ ๐๓๑ นางสาว ดวงใจ  เจิมแหล่ 

๓๑ ๐๓๒ นางสาว วนัสนันท์  สลีอ่อน 

๓๒ ๐๓๓ นาย พินิจ  เสาวงศ ์

๓๓ ๐๓๔ นาย พงศกร  ราชจักร์ 

๓๔ ๐๓๕ นางสาว เอ้ืออารี  เอกพันธ์ 

๓๕ ๐๓๖ นาง นฤมล กิจรุ่งเรือง 

๓๖ ๐๓๗ นาย โยฑิน  สมโนนนท์ 

๓๗ ๐๓๘ นาย ศิวกร  รักษาบุญ 

๓๘ ๐๓๙ นางสาว วรรณิพร  รัตนวัน 

๓๙ ๐๔๐ นางสาว ชลพรรษ  จันทร์กลิ่มหอม 

๔๐ ๐๔๑ นาย อัครเชษฐ์  ปราศัย 

๔๑ ๐๔๒ นางสาว ปุณยธร กลัดทอง 

๔๒ ๐๔๓ นางสาว ภาวิณี  หมื่นมี 

๔๓ ๐๔๔ นางสาว วธิดา  ศิริประสาท 

๔๔ ๐๔๕ นางสาว ธิดารัตน์  พุฒศิริ 

๔๕ ๐๔๖ นางสาว พิมพ์ทอง พัฒนาประพันธ์ 

๔๖ ๐๔๗ นางสาว พรกนก  ชุนประเสริฐ 

๔๗ ๐๔๘ นางสาว อุมารัตน์  เหลือรักษ์ 

๔๘ ๐๔๙ นางสาว พชรวัณย์  วงษ์อินทร์ 

๔๙ ๐๕๐ นาย ลีโอวัฒน์  ศินท์พิรัช 

๕๐ ๐๕๑ นาย วิศวนาถ  ชุมสุข 

๕๑ ๐๕๒ นางสาว ภิญญดา  จนัทรมณฑล 

๕๒ ๐๕๓ นาย ไพโรจน์ เอ้ือเฟ้ือ 

๕๓ ๐๕๔ นางสาว มาลิสา  รักษ์วงษ์ 

๕๔ ๐๕๕ นางสาว สุธิดา  อุเจะ 

๕๕ ๐๕๖ นางสาว ปรียาภรณ์  ค าผุด 

๕๖ ๐๕๗ นางสาว จันทร์ทิมา ลักษณกิจ 

๕๗ ๐๕๘ นางสาว เนตรนภา  โสภาพรม 

๕๘ ๐๕๙ นางสาว ภัทรา เพ็ชรัตน์ 

๕๙ ๐๖๐ นางสาว กุสุมา  ทองเรือง 
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๖๐ ๐๖๑ นางสาว เรณุกา  ทองวงษ์เพ็ชร 

๖๑ ๐๖๒ นางสาว ชลิดา  จันทร์เจ็ก 

๖๒ ๐๖๓ นางสาว อาภากร  ทิพย์พรหม 

๖๓ ๐๖๔ นางสาว ภัทราวดี ผลโภค 

๖๔ ๐๖๕ นาง ฉัตรสุดา  เทพวิมลเพชรกุล 

๖๕ ๐๖๖ นางสาว พิมพ์ศิริ  ไพศาลนันทน์ 

๖๖ ๐๖๗ นางสาว จารุวรรณ ไม้เที่ยง 

๖๗ ๐๖๘ จ่าอากาศเอก อนุศักดิ์  ด้วงโต 

๖๘ ๐๖๙ นาย จิรัตน์  แพ่งศรี 

๖๙ ๐๗๐ นางสาว พรพินิจ  ศรีแก้ว 

๗๐ ๐๗๑ นาย ชัยยุทธ์  ชัยสกุลศักดิ์ 

๗๑ ๐๗๒ นางสาว ฐิติภร  เอ่ียมหรุ่น 

๗๒ ๐๗๓ นางสาว กุลชญา  ประเทศา 

๗๓ ๐๗๔ นางสาว วันศิริ สมบุญ 

๗๔ ๐๗๕ นางสาว มธุสร  คงสบาย 

๗๕ ๐๗๖ นางสาว พุทธิภา รงค์ประเสริฐกุล 

๗๖ ๐๗๗ นางสาว อภิญญา  เขียนจูม 

๗๗ ๐๗๘ นางสาว สุพัตรา  แก้วลอย 

๗๘ ๐๗๙ นางสาว นิชาพรรณ คะลา 

๗๙ ๐๘๐ จ่าสิบเอก ถนอมศักดิ์  ทองประเทือง 

๘๐ ๐๘๑ นางสาว สกุลรัตน์  ประทุมสิทธิ์ 

๘๑ ๐๘๒ นางสาว ชณกทิพ  การุณย์ 

๘๒ ๐๘๓ นางสาว พัชราพร  เมฆขลา 

๘๓ ๐๘๔ นางสาว วาสินี  สุวรรณคาม 
๘๔ ๐๘๕ นางสาว ดารารัตน์  สมบัติอเกิด 

๘๕ ๐๘๖ นางสาว นาถยา ทองค าสุข 

๘๖ ๐๘๗ นางสาว จิตติกาญจน์  แก้วภักด ี

๘๗ ๐๘๘ นางสาว กิ่งกาญจน์ เทพกีฬา 

๘๘ ๐๘๙ นางสาว ยุวล ี กันหมุด 

๘๙ ๐๙๐ นาย อรรถพล  พิลานนท์ 

๙๐ ๐๙๑ นาย จาตุรันต์  แก้วการไร่ 

๙๑ ๐๙๒ นางสาว นิภาภรณ์  ผาเงิน 

๙๒ ๐๙๓ นางสาว จรินทรา  จันทอุดมสุข 
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๙๓ ๐๙๔ นางสาว ธิดารัตน์  ไสยสิทธิ์ 

๙๔ ๐๙๕ นาย นัฐดนัย  ยูฮันเงาะ 

๙๕ ๐๙๖ นาย นัฐพล  นะโนวรรณ 

๙๖ ๐๙๗ นาย รพิรัตน์  เกษมสุข 

๙๗ ๐๙๘ นาย พัฒนพงษ์  บุญตา 

๙๘ ๐๙๙ นางสาว ญาณี  วันแอเลาะห์ 

๙๙ ๑๐๐ นางสาว วรรณิดา  วงชาร ี

๑๐๐ ๑๐๑ นางสาว อารีรักษ์  เพ็ชรสหาย 

๑๐๑ ๑๐๒ นางสาว สิตานันท์  ไม้ประเสริฐ 

๑๐๒ ๑๐๓ นางสาว ศิริอร  บรรพโต 

๑๐๓ ๑๐๔ นาง สีตลา  สิงห์มโน 

๑๐๔ ๑๐๕ นางสาว เสาวลักษณ์  ปะละลือ 

๑๐๕ ๑๐๖ นางสาว พรพมิล  แซ่ตัน 

๑๐๖ ๑๐๗ นางสาว รัตติกาล  ช่วยเชิด 

๑๐๗ ๑๐๘ นาย เอกสิทธิ์  ใจดี 

๑๐๘ ๑๐๙ นางสาว รุ่งนภา  โพธ ิ

๑๐๙ ๑๑๐ นางสาว สิริมา  ขุนทิพย์ 

๑๑๐ ๑๑๑ นาย ธนวรรณ  ระวังวงศ์ 

๑๑๑ ๑๑๒ นางสาว ธัญพร  กล่อมสกุล 

๑๑๒ ๑๑๓ นาย ฉัฐพิพัฒน์  สืบเพ็ง 

๑๑๓ ๑๑๔ นางสาว ศิริมาดา รัมเนตร 

๑๑๔ ๑๑๕ นางสาว จุไรรัตน์  คลองโคน 

๑๑๕ ๑๑๖ นางสาว อรพรรณ  ประเสริฐทรัพย์ 

๑๑๖ ๑๑๗ นางสาว ทาริกา สวัสดิมงคล 

๑๑๗ ๑๑๘ นางสาว พีรรัตน์  เมืองชื่น 

๑๑๘ ๑๑๙ นางสาว พฤษภา  พรสวัวดิ์ 

๑๑๙ ๑๒๐ นางสาว ขนิษฐา  กองพิธี 

๑๒๐ ๑๒๑ นางสาว วลัยพร  สุขสบาย 

๑๒๑ ๑๒๒ นางสาว กนกวรรณ  เต็นตารัมย์ 

๑๒๒ ๑๒๓ นางสาว สุทธิดา นาคบุตร 

๑๒๓ ๑๒๔ นางสาว ประภาพรรณ คุณประสิทธิ์ 

๑๒๔ ๑๒๕ นางสาว นิภาพร  มัน่ตะเถ 

๑๒๕ ๑๒๖ นาย ชานนท์  แดงรักษ์ 
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๑๒๖ ๑๒๗ นาย ศรายุทธ มาทัพ 

๑๒๗ ๑๒๘ นางสาว หนึ่งฤทัย  ทองเรืองรอง 

๑๒๘ ๑๒๙ นาย กิตติพงษ์ ศรีสาลี 

๑๒๙ ๑๓๐ นางสาว ชญานี  จินดางาม 

๑๓๐ ๑๓๑ นาย ปฐวิกานต์  อินริราย 

๑๓๑ ๑๓๒ นางสาว รัชดาพร  บุญคง 

๑๓๒ ๑๓๓ นางสาว เสาวลักษณ์  คงอินทร์ 

๑๓๓ ๑๓๔ นางสาว ศศิธร  สุวรรณประภา 

๑๓๔ ๑๓๕ นางสาว สายทิพย์  ธนานพมนต์ 

๑๓๕ ๑๓๖ นางสาว วัชร ีพิศกิ่ง 

๑๓๖ ๑๓๗ นางสาว ศุภลักษณ์  ปะโปตินัง 

๑๓๗ ๑๓๘ นางสาว สุรางคณา นิตยาวงศ ์

๑๓๘ ๑๓๙ นาง ขอบใจ สิงห์ศิลารักษ์ 

๑๓๙ ๑๔๐ นางสาว ญาสุมินทร์ แสนวิเศษ 

๑๔๐ ๑๔๑ นาย บรรพต  คงตรง 

๑๔๑ ๑๔๒ นางสาว จีราวรรณ  ศรีอริยานนท์ 

๑๔๒ ๑๔๓ นางสาว นุพาภรณ์  โสภารัตน์ 

๑๔๓ ๑๔๔ นาย นที  กรณีย์ 

๑๔๔ ๑๔๕ นาย วรยุทธ  พิพัฒน์วัฒนโรจน์ 

๑๔๕ ๑๔๖ นาย สอนไกร  กาพาด 

๑๔๖ ๑๔๗ นางสาว ชุติมาศ วีระเดชพิพัฒน์ 

๑๔๗ ๑๔๘ นาย อภิสิทธ์  โสรีกุล 

๑๔๘ ๑๔๙ นางสาว รัตนาภรณ์  ผ่อนจรุง 

๑๔๙ ๑๕๐ นางสาว กิ่งแก้ว แช่มบริสุทธิ์ 

๑๕๐ ๑๕๑ นาย ชนุตม์  ทองใบใหญ่ 

๑๕๑ ๑๕๒ นางสาว ทัชดาว  นิสสัยมั่น 

๑๕๒ ๑๕๓ นางสาว จิดาภา  แดงน้อย 

๑๕๓ ๑๕๔ นางสาว ขนิษฐา  เกิดกุรัง 

๑๕๔ ๑๕๕ นางสาว สุวรา  จรนิเทศสกุลชัย 

๑๕๕ ๑๕๖ นาย นภัส  ลีฬหพงศ์ 

๑๕๖ ๑๕๙ นาย ศุภโชค  โตทรัพย์ 

๑๕๗ ๑๖๐ นางสาว นภาเพ็ญ  ภูหาด 
 



-๘- 

๑๕๘ ๑๖๑ นางสาว โศภิดา  งามจริต 

๑๕๙ ๑๖๒ นาย พัชรกฤศฏิ์ มงคลชาญศักดิ์ 

๑๖๐ ๑๖๓ นางสาว กานต์ธีรา  บางเขียว 

๑๖๑ ๑๖๔ นางสาว ประกาย  สีเขียว 

๑๖๒ ๑๖๕ นางสาว กนกวรรณ  พูลศรี 

๑๖๓ ๑๖๖ นางสาว พรพิมล เชื้อพนม 

๑๖๔ ๑๖๗ นางสาว ณัฐชยา  จิตมาศ 

๑๖๕ ๑๖๘ นาย ณัฐวุฒิ  พันธ์โตดี 

๑๖๖ ๑๖๙ นางสาว วีรภรณ์  แก้วชู 

๑๖๗ ๑๗๐ นาย อานนท์  ปานะจ านงค์ 

๑๖๘ ๑๗๑ นางสาว สุณิสา  ตัวกลั่น 

๑๖๙ ๑๗๒ นางสาว อัมรา  ก่องแก้ว 

๑๗๐ ๑๗๓ นางสาว วราภรณ์  เที่ยงแท้ 

๑๗๑ ๑๗๔ นางสาว สุทธิตา  กาญจนคลอด 

๑๗๒ ๑๗๕ นาย นวพล  พันธุกุลรัตน 

๑๗๓ ๑๗๖ นางสาว พรทิพย์  รุ่งสว่าง 

๑๗๔ ๑๗๗ นางสาว สุธาทิพย์  มนทอง 

๑๗๕ ๑๗๘ นางสาว สุภาวิตา  วารีศรี 

๑๗๖ ๑๗๙ นางสาว จินตนา  นันจักร 

๑๗๗ ๑๘๐ นางสาว พิมพ์ลดา  พวงสวัสดิ์ 

๑๗๘ ๑๘๑ นางสาว กุณฑิกา  โกมุก 

๑๗๙ ๑๘๒ นางสาว ยุวดี เทียนไชย 

๑๘๐ ๑๘๓ นางสาว ขวัญวิจิตรดา ขันทะวงศ์วัฒนา 

๑๘๑ ๑๘๔ นางสาว ณิชากร  ม่วงประสิทธิ์ 

๑๘๒ ๑๘๕ นางสาว กัลย์วิสาข์  ธาราวร 

๑๘๓ ๑๘๖ นางสาว กาญจนา  จันทคุป 

๑๘๔ ๑๘๗ นางสาว ศรัณย์รัชต์  สุขตาม 

๑๘๕ ๑๘๘ นางสาว สายพิณ  ไร่หินถ่วง 

๑๘๖ ๑๘๙ นาย ดนุพัฒน์   ทักษกร 

๑๘๗ ๑๙๐ นาย พงศกร  ชุ่มแจ่ม 

๑๘๘ ๑๙๑ นาย เทวนาถ  โสสองชั้น 

๑๘๙ ๑๙๒ นางสาว สุนิตสา  โพธิ์ชัยรัตน์ 

๑๙๐ ๑๙๓ นางสาว นันทิภา  แสงทอง 



-๙- 

๑๙๑ ๑๙๔ นาย ธนารักษ์  อุ่นไธสง 

๑๙๒ ๑๙๕ นาย ภานุมาศ  สีน้ าเงิน 

๑๙๓ ๑๙๖ นางสาว อารยา  อุ่นเจ้าบ้าน 

๑๙๔ ๑๙๗ นางสาว พัชราภรณ์  ปรีกราน 

๑๙๕ ๑๙๘ นางสาว รุ่งรัตน์  รุ่งเรืองชนบท 

๑๙๖ ๑๙๙ นางสาว อรชนก  เพ็งสาเกษ 

๑๙๗ ๒๐๐ นางสาว วิไลลักษณ์  เส้นเกษ 

๑๙๘ ๒๐๑ นางสาว พวงบุบผา  สมัครกสิกิจ 

๑๙๙ ๒๐๒ นางสาว สิริกัญญา ลีแสน 

๒๐๐ ๒๐๓ นางสาว พรชนก  วรรณทะเทพ 

๒๐๑ ๒๐๔ นางสาว สาวิตรี  สมรูป 

๒๐๒ ๒๐๕ นางสาว วรวลัญช ์พัววิสิทธิ์ 

๒๐๓ ๒๐๖ นาย ปฏิวัติ  ค าเมืองมูล 

๒๐๔ ๒๐๗ นาย อภิสิทธิ์ พรมดี 

๒๐๕ ๒๐๘ นางสาว อินทิรา  เอมสมบูรณ์ 

๒๐๖ ๒๐๙ นาย บุรินทรวรวิทย์ พ่วนอุ๋ย 

๒๐๗ ๒๑๐ นาย ปัญญาวุธ  ชัยชะนะ 

๒๐๘ ๒๑๑ นาย ศิริธรรม หอมกลิ่น 

๒๐๙ ๒๑๒ นาย วรพัทธ์ ดีอนันต์กรณ์ 

๒๑๐ ๒๑๓ นาย ตุลชาติ ชุ่มชื่น 

๒๑๑ ๒๑๔ นางสาว ธัญวรัชย ์ ศิลปวิสุทธิ์ 

๒๑๒ ๒๑๕ นางสาว ณัฐฐินันท์  สุกเกต 

๒๑๓ ๒๑๖ นาย ภานุพงษ์  เหมือนทรัพย์ 

๒๑๔ ๒๑๗ นาง วีณา  เหมือนทรัพย์ 

๒๑๕ ๒๑๘ นาย สมทบ  ศรีคงรักษ์ 

๒๑๖ ๒๑๙ นาย สิทธินนท์  อนุเดช 

๒๑๗ ๒๒๐ นางสาว นรมน  ประยงค์แย้ม 

๒๑๘ ๒๒๑ นาย อวิรุทธิ์  ผลอนันต์ 

๒๑๙ ๒๒๒ นางสาว สโรชา  แสงสว่าง 

๒๒๐ ๒๒๓ นาย วิชญพงศ์  ตรีพัชรทิพย์ 

๒๒๑ ๒๒๔ นางสาว ทิพย์สุดา  กันทัศ 

๒๒๒ ๒๒๕ นางสาว รัตนพร  รักดี 

๒๒๓ ๒๒๖ นาย สุรศักดิ์  สุวรรณรัตน์ 



-๑๐- 

๒๒๔ ๒๒๗ นางสาว นัฏฐิกา  สุโน 

๒๒๕ ๒๒๘ นางสาว จิราพร จันทเขต 

๒๒๖ ๒๒๙ นางสาว ลูกศร  เติมธะนะศักดิ์ 

๒๒๗ ๒๓๐ ว่าที ่ร.ต. หญิง บุญสิตา  รอดม่วง 

๒๒๘ ๒๓๑ นาย ธนกร  วชิระนิธิกุล 

๒๒๙ ๒๓๒ นาย สิทธิเดช  เสมอภักดิ์ 

๒๓๐ ๒๓๓ นางสาว สิริธร  ภูมิเรศสุนทร 

๒๓๑ ๒๓๔ นางสาว กิติมา ศรีข า 

๒๓๒ ๒๓๕ นาย ทศวรรษ พุ่มศรีชาย 

๒๓๓ ๒๓๖ นาย ภาณุพงศ์  สงวนหมู่ 

๒๓๔ ๒๓๗ นางสาว ไตรรัตน์  เอ่ียมผ่อง 

๒๓๕ ๒๓๘ นางสาว ศกวรรณ  นามไธสง 

๒๓๖ ๒๓๙ นางสาว จีรวรรณ์  เข็มกลัด 

๒๓๗ ๒๔๐ นางสาว ศศิประภา  รินแก้ว 

๒๓๘ ๒๔๑ นางสาว สรวีย ์ เวียนพาณิชกุล 

๒๓๙ ๒๔๒ นางสาว ไพลิน มุขยประโยค 

๒๔๐ ๒๔๓ นาย สาธิต  ศาลางาม 

๒๔๑ ๒๔๔ นางสาว ชนนิกานต์  อัคติ 

๒๔๒ ๒๔๕ นางสาว นวนาถ กางรัมย์ 

๒๔๓ ๒๔๖ นางสาว ธัญชนก ณ ตะกั่วทุ่ง 

๒๔๔ ๒๔๗ นางสาว ฉวีวรรณ เพชรดี 

๒๔๕ ๒๔๘ นางสาว ธนพร  จรจรัญ 

๒๔๖ ๒๔๙ นางสาว ศศิภา  ปิ่นชูทอง 

๒๔๗ ๒๕๐ นางสาว ฝนทิพย์  ยอดกล้า 

๒๔๘ ๒๕๑ นาย วัลลภ  อ่วมสิกร 

๒๔๙ ๒๕๒ นาย อิสระพงษ์ เดชวงษา 

๒๕๐ ๒๕๓ นางสาว จันทร์เพ็ญ  จันทร์จ ารัส 

๒๕๑ ๒๕๔ นางสาว จุฑามาศ  ปักเคทัง 

๒๕๒ ๒๕๕ นาย ณัฐนนท ์ จิตต์สนอง 

๒๕๓ ๒๕๖ นางสาว นูรฮายาตี  ยูโซะ 

๒๕๔ ๒๕๗ นางสาว ณัฏฐ์รฎา ยงศิริ 

๒๕๕ ๒๕๘ นาย วีรภัทร  กองบุญ 

๒๕๖ ๒๕๙ นาย ชลันธร  ปานอ่ า 



-๑๑- 

๒๕๗ ๒๖๐ นางสาว วันฉัตร จนัทร์โต 

๒๕๘ ๒๖๑ นางสาว อิสราภรณ์ สนธิสุตโชติภัทร ์

๒๕๙ ๒๖๒ นางสาว พลอยนภัส  ชลิดา 

๒๖๐ ๒๖๓ นาย ชนกันต์  แถบทอง 

๒๖๑ ๒๖๔ นางสาว รติกร  บนสูงเนิน 

๒๖๒ ๒๖๕ นางสาว กฤษดาพร  แซ่เวียน 

๒๖๓ ๒๖๖ นางสาว ณุจรี  ผงประเสริฐสกุล 

๒๖๔ ๒๖๗ นาย จิณณวัตร  ปานจีน 

๒๖๕ ๒๖๘ นาย ภานุพงศ์  เพชรรัตน์ 

๒๖๖ ๒๖๙ นางสาว เกศรา นาลอย 

๒๖๗ ๒๗๐ นางสาว ปวริศา  เหลี่ยววงศ์ภูธร 

๒๖๘ ๒๗๑ นางสาว ณัฐนรี  มะลิชู 

๒๖๙ ๒๗๒ นาย อนุชา  สามุงคุณ 

๒๗๐ ๒๗๓ นางสาว ธัญชนก  อินทรพฤกษา 

๒๗๑ ๒๗๔ นาย ศุภวิชญ์  ฤทธิ์มาก 

๒๗๒ ๒๗๕ นางสาว บ ารุง สรหงษ ์

๒๗๓ ๒๗๖ นางสาว โชติรส  ตระกูลก าเนิด 

๒๗๔ ๒๗๗ นางสาว สุพรรณวดี  ขวัญชุม 

๒๗๕ ๒๗๘ นางสาว จุฑารัตน์  สมงาม 

๒๗๖ ๒๗๙ นางสาว เบญจรัศม์ิ กิตติธรรม แมนเลย์ 

๒๗๗ ๒๘๐ นาย สีทอง บุญน า 

๒๗๘ ๒๘๑ นางสาว จิรนันท์ สาระเดช 

๒๗๙ ๒๘๒ นางสาว เพียงใจ อินหงสา 

๒๘๐ ๒๘๓ นางสาว จาริยา  เชิญชัยภูม ิ

๒๘๑ ๒๘๔ นาย ภานุมาศ  รัตนพิทักษ์ 

๒๘๒ ๒๘๕ นางสาว พิศวรรณ  หอมชู 

๒๘๓ ๒๘๖ นางสาว วนิดา  พลเยี่ยม 

๒๘๔ ๒๘๗ นาย สุทธิพงษ์ มูลอาษา 

๒๘๕ ๒๘๘ นางสาว สินีนาฏ แสนค ามูล 

๒๘๖ ๒๘๙ นางสาว อรวรรณ  สุทธิดี 

๒๘๗ ๒๙๐ นางสาว ธัชพัทญ์  นาคเสน 

๒๘๘ ๒๙๑ นางสาว ศุภิสร  อ าพันมณี 

๒๘๙ ๒๙๒ นาย สุพิรุฬห์  กล้วยป่า 



-๑๒- 

๒๙๐ ๒๙๓ นาย รัชเดช  เปรม์ฤทัย 

๒๙๑ ๒๙๔ นางสาว จารวี  ธารณพฤทธิ์ 

๒๙๒ ๒๙๕ นางสาว กรวรรณ  ชื่นมีสี 
 
 


