
*** ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก***

ทุกคน เข้าดูประกาศนี้อีกครั้ง 

ในวันที่ 19 เมษายน 2561 

เพื่อเข้าตรวจสอบรหัสนักศึกษา 

และ 

ขั้นตอนการรายงานตัว 

 

ประกาศรายชื่อ 

เลื่อนลง 



 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง   รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

ประจ าปีการศึกษา  2561 
------------------------------------------------------------ 

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)   ประจ าปีการศึกษา  2561  แล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ  จึงได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ประจ าปีการศึกษา  2561  ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคนปฏิบัติ  ดังนี้ 
 
 

 
 

                  2.  ก าหนดวันช าระเงินค่าขึ้นและลงทะเบียนผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 – 24 เมษายน 2561 
      2.1  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนที่บันทึกข้อมูลผ่านเว็ปไซต์แล้ว ให้พิมพ์ใบรายงานตัว เพ่ือน ามายื่นในวัน 
           รายงานตัวขึ้นและลงทะเบียนเป็นนักศึกษา (วันและเวลาตามข้อ 3) 
    2.2   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่พิมพ์ใบรายงานตัวแล้ว ให้ท าการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์และพิมพ์ใบแจ้งหนี้    
                   เพ่ือน าไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ทุกสาขาทั่วประเทศ  พร้อมทั้งเก็บส าเนาใบเสร็จที่ได้ช าระเงิน 
                   แล้วไว้เป็นหลักฐาน    

                           2.3   หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ช าระเงินภายในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์ที่จะเข้า 
           ศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 

               3.  ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมาช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และ ลงทะเบียนเรียน 
                         ณ ห้อง D - Hall ศูนยเ์ทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี ้

 

    ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561   ตัง้แต่เวลา 9.00 – 12.00  น.   (ช่วงเช้า) 
 
 
 
 
 

         1. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคน รายงานตัวและพิมพ์ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ที่ 
 

http://reg.rmutp.ac.th/ 
                            ตั้งแต่วันที่  19 เมษายน 2561 – 24 เมษายน 2561 

http://reg.rmutp.ac.th/
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         เอกสารที่ต้องน ามาในวันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเป็นนักศึกษา  
 1. ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ พร้อมติดรูปถ่าย       จ านวน  1  ฉบับ 
       2. ส าเนาใบช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร          จ านวน  1  ฉบับ 

       3. ส าเนาทะเบียนบ้าน          จ านวน  1  ฉบับ 
 3. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา                            จ านวน  2  ฉบับ 
 4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน          จ านวน  2  ฉบับ 
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สวมสื้อเชิ้ตสีขาว                    จ านวน  1  รูป 

** หมายเหตุ  เอกสารทุกฉบับต้องถ่ายส าเนา ขนาด A4 เท่านั้น พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ **                                       

          4. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน   
ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 

ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค ดังนี้ 

คณะ/ประเภทวิชา/สาขาวิชา หลักสูตร ภาคปกติ 
1. บริหารธุรกิจ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
- สาขาวิชาการบัญชี 

 
 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

 
 

12,000 
1.  2.   วิศวกรรมศาสตร์ 
2.        ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
3.        -   สาขาวิชาช่างยนต์ 
4.        -   สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
5.        –  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
6.        –  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์

 
 
 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

 
 
 

15,000 

         
 5.   ก าหนดการตรวจโรคและเอ็กซเรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561  (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)                     

6.    ปฐมนิเทศนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2561  (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)  
7.   เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วหากไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

                   มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ  

 



ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ภาคพิเศษ ศูนย์พณิชยการพระนคร   คณะพาณิชยกรรม

รับตรง.ปวช10301 : การบญัชี

เลือกล ำดับที่ 1

103010001-8   นางสาวศุภิสรา 1  วังเอ่ียมเสริมสุข

103010002-6   นางสาววาสิตา 2  บ่ายเท่ียง

103010003-4   นางสาวพชัรมณี 3  ถาวรอิทธิรักษ์

103010004-2   นางสาวรัตตัญญา 4  ชูเกตุ

103010008-3   นางสาวสกุลทิพย์ 5  นาเงิน

103010012-5   นางสาวชนนกานต์ 6  สวนแก้ว

103010013-3   นางสาวสุธาสินี 7  ศิริฤกษ์

103010015-8   นางสาววิราการต์ 8  จนิดา

103010024-0   นางสาวดนิตา 9  ชุลีเกียรติ

103010027-3   นางสาวฝนพรายฟา้ 10  มิสกิจ

103010028-1   นางสาวบุญญาพร 11  วิเศษศักด์ิเจริญ

103010029-9   นางสาวธัญญภร  12  พมิดิฐ

103010032-3   นายเทพาธิป 13  ขาวข า

103010033-1   นางสาวนภัส 14  ดิษฐ์ผู้ดี

103010034-9   นางสาวชัญญาพทัธ์ 15  ศุภตรัยวรพงศ์

103010036-4   นายพธิิวัฒน์ 16  แซ๋เจีย่

103010038-0   นางสาวณัฐธิดา 17  ทุ่งวชิรกุล

103010039-8   นางสาวฐนิชา 18  ศรีสุข

103010042-2   นางสาวนริศรา 19  ภูศรีโสม

103010046-3   นางสาวเนรัณชรา 20  แฝงสระ

103010047-1   นายจติติภูมิ 21  ชุติมารังสรรค์

103010048-9   นางสาวธัญญานันท์ 22  จริจติตนันท์

103010049-7   นายจริวัฒน์ 23  ของสิริวัฒนกุล

103010050-5   นางสาวแพรวา 24  ตานี

103010052-1   นางสาวภูริชญา 25  แก้วส่งแสง

103010056-2   นางสาวจฑุามาส 26  บิณฑวิหค
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ภาคพิเศษ ศูนย์พณิชยการพระนคร   คณะพาณิชยกรรม

รับตรง.ปวช10301 : การบญัชี

103010057-0   นายชนกันต์ 27  นัดทองค า

103010059-6   นางสาวบุรัสกร 28  เจริญพภิพ

103010061-2   นายจริเดช 29  ปิน่วิเศษ

103010063-8   นางสาวพนัธกานต์  30  เกตุแก้วเจริญ

103010065-3   นายกฤษดา 31  เจิง้ตระกูล

103010066-1   นายจริกฤต 32  ปิน่วิเศษ

103010068-7   นางสาวอุรชา 33  ฉันทวรวิจติร

103010069-5   นางสาวสุชัญญา 34  วิเศษพจนกิจ

จ านวนทัง้สิ้น 34 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ภาคพิเศษ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะอุตสาหกรรม

รับตรง.ปวช10401 : ช่างยนต์

เลือกล ำดับที่ 1

104010002-4   นายภูกฤษณะ 1  ชัยโรจน์

104010003-2   นายณัฐชนน 2  เทียมแสน

104010004-0   นายธนา 3  พพิฒัน์ภานุวิทยา

104010007-3   นายณฐพชัร 4  สว่างเดือน

104010009-9   นายธนพล 5  ใหญ่จนัทึก

104010014-9   นางสาวสุดรัตน์ 6  มาโยธา

104010016-4   นายอภิเดช 7  นาคประกอบ

104010017-2   นายสรวิชญ์ 8  พงศ์นรภัทร

104010019-8   นายฉัตรชัย 9  ศิลปเจริญ

104010020-6   นายภูมิชาย 10  พรหมศิริ

104010022-2   นายชญธร 11  คูหา

104010023-0   นายธีรวีร์ 12  พรีพฒัน์ธนภณ

104010024-8   นายกสิณ 13  เพช็รนิล

104010030-5   นายภูมิพฒัน์ 14  แก้วคงคา

104010034-7   นายศักรินทร์ 15  พลเวียง

104010036-2   นายศุภัช 16  ผันทอง

104010038-8   นายธนกฤต 17  ไสยยา

104010041-2   นายปริญญา  18  งานไว

104010042-0   นายอรรถวิต 19  เอกเอ่ียม

104010043-8   นายประภาส  20  สกุลรักษ์

104010045-3   นายธีรภัทร 21  เกิดน้อย

104010047-9   นายพฤกษ 22  วงศ์วินัย

104010050-3   นายธีรภัทร 23  คันศร

104010057-8   นายรัตนขัย 24  โพธิประสาท

104010059-4   นายเจตวัฒน์ 25  บุญวาสนา

104010060-2   นายณัฐพงศ์ 26  ศิริรักษ์
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ภาคพิเศษ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะอุตสาหกรรม

รับตรง.ปวช10401 : ช่างยนต์

104010068-5   นายสิรภพ 27  เสือป่า

104010072-7   นายปุณยวีร์ 28  สระทองฮ่วม

104010075-0   นายชุมนุมโชค 29  เอ่ียมปาน

104010077-6   นางสาวมัสฤณ 30  บุญเนือง

104010081-8   นายจริเมธ 31  นามณรงค์

104010091-7   นายภูวดล 32  รุ่งประชา

104010101-4   นายภูธเนศ 33  แก้วก าพล

104010104-8   นายจกัรภัทร 34  คุ้มพงษ์

104010105-5   นายภูบดี 35  ชนะเปร่ืองวิทยา

104010107-1   นายอานนท์ 36  กันหา

104010110-5   นายธรรศ 37  ศรีประสิทธิ์

104010117-0   นายกิตติพฒัน์ 38  กิตติปัญญาวัฒน์

104010121-2   นายรชฏนันท์ 39  ปานไทย

104010123-8   นายกฤษรักษ์ 40  หนูน้ า

104010124-6   นายจกัรกฤษณ์ 41  สุขสมัย

104010128-7   นายศักดิธัช 42  นัสดี

104010135-2   นายปัฐธวีร 43  ม่ิงแก้ว

104010136-0   นายธีรานุวัตร 44  วิหค

จ านวนทัง้สิ้น 44 คน
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ภาคการศึกษาที ่ 1/2561
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระบบรบันักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุลล าดับที่

ระดับ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ภาคพิเศษ ศูนย์พระนครเหนือ   คณะอุตสาหกรรม

รับตรง.ปวช10402 : ช่างกลโรงงาน

เลือกล ำดับที่ 1

104020001-4   นายวชิระ 1  กาญจน์กมล

104020003-0   นายธีรยุทธ 2  สีสด

104020004-8   นายภาธร  3  ครุฑจบันาค

104020005-5   นายสรวิศ 4  ม่วงงาม

104020006-3   นายยุทธนา 5  ล้ าพราย

104020007-1   นายอัครพล 6  ค าปุย

104020009-7   นางสาวศรัญญา 7  บุญลือ

104020010-5   นายณัฐพงศ์ 8  หาญพงษ์พนัธ์

104020011-3   นายวงศธร 9  เพชรชะไอ

104020012-1   นายภูดิศ 10  เพช็รนิล

104020013-9   นางสาววาสนา 11  พรหมศร

104020014-7   นายภาณุพงศ์ 12  นิธิพนัธ์ไพรัตน์

104020015-4   นายชัยเอก 13  จนัทร์เพญ็

104020016-2   นายธนดล 14  พลค ามาก

104020018-8   นายกรวิชญ์ 15  วัฒนศิริ

104020022-0   นายจริสิน 16  นามพนัธ์

104020023-8   นายชาญปณา 17  คล้ายทอง

104020025-3   นายจกัรพงศ์ 18  บุญเมือง

104020026-1   นายศุภกร  19  ประสพดี

104020028-7   นายทศพร 20  ชูสร้อย

104020029-5   นายทศพล 21  ชูสร้อย

104020031-1   นางสาวดุจนภา  22  นิรัตน์

104020032-9   นางสาวภัทรศยา 23  เอ่ียมสะอาด

104020034-5   นายณัฐนันต์  24  ด้วงอินทร์

104020035-2   นายศุภวิชญ์ 25  สุวรรณพนัธุ์

104020036-0   นางสาวชลธิชา 26  บุญถูก
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รับตรง.ปวช10402 : ช่างกลโรงงาน

104020038-6   นายชานน 27  สิงหารุณ

104020039-4   นายชัชนันท์ 28  ศาสนะประดิษฐ

104020040-2   นายชัยวัฒน์ 29  มะค าไก่

104020041-0   นายพทัธพล 30  เศวตจนิดา

104020044-4   นางสาวทัศสิกา 31  ศักด์ิเสือ

104020047-7   นายภูริ 32  ค าดี

104020048-5   นางสาวนทีพร 33  จนัทร์เเจง้

104020049-3   นางสาวสุรางคนา 34  เอ่ียมวุฒิ

104020050-1   นายชยุตพล 35  อุเทนนาม

104020051-9   นายอิษวัต 36  รอดอ่อง

104020052-7   นายคณนาถ 37  ธรรมจารี

104020053-5   นายพฒิุ 38  รัตนสุภา

104020056-8   นางสาวสิรินรวีร์ 39  ชาญจอหอ

104020060-0   นางสาวนรินทิพย์ 40  สุวรรณหงษ์

104020062-6   นายณภัทร 41  กาญจนกุล

จ านวนทัง้สิ้น 41 คน
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เลือกล ำดับที่ 1

104040001-0   นายจรงณ์เดช 1  ปะวะเค

104040010-1   นายนลิน 2  ภัทรเผ่า

104040012-7   นายธีรินทร์ 3  แซ่อ้ึง

104040014-3   นายภานุพงศ์ 4  สงคล้าย

104040017-6   นายเเพร่พร้อมพงศ์ 5  ยานะวิน

104040020-0   นางสาววริญญา 6  โยธาวุฒิ

104040021-8   นายวรวัฒน์ 7  ศรีวิลัย

104040023-4   นายศิริชัย 8  กะระโสภณ

104040024-2   นายชยางกูร 9  เชียงแทน

104040025-9   นางสาวพชินาฏ 10  อินทรวิเชียร

104040026-7   นายกรณ์นิพนธ์ 11  เลิศประภารัตนะ

104040028-3   นายสุวริศร์ 12  กมลเดชเดชา

104040029-1   นายธนบดี 13  รุจพิงษ์วาที

104040031-7   นายปภังกร 14  กลอยเทพ

104040035-8   นางสาวหยก 15  ยกโต

104040038-2   นายอินทัช 16  ฉันทสัมพนัธ์

104040039-0   นายเอกสกุล 17  วงษ์ค าสิงห์

104040041-6   นายภูเบศร์ 18  เศวตามร์

104040042-4   นายเจษฎา 19  สินสมบูรณ์

104040046-5   นายชิตพล  20  ตันติรถานนท์

104040053-1   นายเขมชาติ 21  เขมาชีวะ

104040057-2   นายสัญชัย 22  โรจน์รุ่ง

104040058-0   นายชยสิษฏ์ 23  เปล่ียนจนัทร์

104040060-6   นางสาวณัฐกมล 24  แก้วมณีคง

104040061-4   นายกษิดิศ 25  คงชุ่ม

104040063-0   นายอันวัร 26  มัสอูดี
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104040067-1   นายพชัรพล 27  เยือ่ใย

104040071-3   นางสาวภัทรภร  28  ประทุมแก้ว

104040072-1   นายกฤติน 29  ล้ าเลิศ

104040078-8   นายสิรวัศ 30  เทียนจา่ง

104040079-6   นางสาวชุติกาญจน์ 31  ทิมประทุม

104040083-8   นายนพพล 32  ใจใส

104040088-7   นายชิษณุพงษ์ 33  มาสมจติร

104040091-1   นางสาวแสงอรุณ 34  ท่ังสุข

104040093-7   นางสาวสวรรยา 35  แปลสนม

104040094-5   นายกันตนพ 36  มาลารัตน์

104040097-8   นายพพิ ฒน์ 37  แก้วบัวดี

104040102-6   นายรชต 38  อ่างแก้ว

104040111-7   นายสวรินทร์ 39  การสร้าง

104040113-3   นายอภิสิทธิ์ 40  ชวะนา

104040115-8   นายพทัธพล 41  สุวรรณโชติ

104040116-6   นางสาวมาริษา  42  ประจ าถิน่

104040117-4   นายศุภชัย 43  บมขุนทด

104040118-2   นายพทุธิณัฐ 44  ศรีวิศาลธนกุล

104040120-8   นายจริภัทร 45  พมิพลิา

104040129-9   นายพฒันกฤษณ์ 46  เอ่ียมอนันต์

104040134-9   นายชิติพทัธ์ 47  ทองมาก

104040135-6   นายพลพงษ์ 48  สงสะนะ

104040136-4   นายศรนนท์ 49  เมืองชมภู

104040137-2   นางสาวธัชชา 50  สหะรัตน์

104040141-4   นางสาววรนันท์ 51  จนัทร์ฟกั

104040143-0   นายพรีณัฐ 52  ข าสิทธิ์

104040144-8   นายรุจกิร 53  ศิริกิตติศัพท์
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104040146-3   นายณัฐวุฒิ   54  ฤทธิสาร

104040147-1   นายกฤตพฒัน์ 55  สุดสะอาด

104040148-9   นายณฐวัฒน์  56  หวังผล

104040149-7   นางสาวอนัญพร 57  สาเม่น

104040150-5   นายศุภวัฒน์ 58  พฤกษ์ทวีศักด์ิ

104040151-3   นายสุวิจกัขณ์ 59  กองสมิง

104040156-2   นายนันทพงศ์ 60  บุญช่วย

104040162-0   นายพศิลย์ 61  ธีระวุฒิชัยกิจ

104040164-6   นายธนกร 62  ไชโย

104040165-3   นางสาวเปรมหทัย 63  ประสานเนตร

104040171-1   นางสาวฉัตรทริกา 64  ทรรพสุทธิ

104040178-6   นางสาวพชิชาภา 65  อยูอิ่นทร์

104040181-0   นายน่านฟา้ 66  แย้มนิล

104040186-9   นายสมหวัง 67  เห็นอรัญยกานนท์

104040187-7   นายธนวัฒน์ 68  สุพเิพช็ร

104040193-5   นางสาวพชรพร 69  วรวุฒิวัฒนศักด์ิ

104040196-8   นายณัฐชนน 70  พงษ์พึ่ง

104040198-4   นายณภัทร 71  ณรงค์เเสง

104040200-8   นายรัชพงศ์ 72  ก่ิงฃา

104040201-6   นายวรดร 73  พวงแก้ว

104040207-3   นายกษมา 74  แพทย์พทัิกษ์

104040210-7   นายอังกฤษฎ์ 75  ท่าจนี

104040215-6   นายศุภการ 76  บุญแก้ว

104040217-2   นายเทพบุตร 77  สุขส าราญ

104040218-0   นายชัยภัทร 78  จนัทะนาม

จ านวนทัง้สิ้น 78 คน
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เลือกล ำดับที่ 1

104050001-7   นายกิตติณัฐ์ 1  ธนพศิาลเตชานนท์

104050004-1   นางสาวธัััญชนก  2  วิชชุลดา

104050006-6   นางสาวณญาดา 3  รักษ์พนัเจริญ

104050008-2   นายส่งศักด์ิ 4  พวงมาลา

104050009-0   นายสิรวิชญ์ 5  ไชยสิงห์ทอง

104050010-8   นายภาสกร 6  วรรณชะนะ

104050011-6   นางสาวณัฐชา 7  ตรุวรรณ์

104050016-5   นายเมธี 8  อังศุเมธ

104050019-9   นายอดิเทพ 9  สวนปาน

104050020-7   นางสาวมุทิตา 10  โสมาบุตร

104050024-9   นายสิทธิโชค 11  พรแจม่ใส

104050029-8   นายนิธิวัต 12  กนกพทิยาทร

104050036-3   นายวุฒิกาล 13  ศิริบูรณะ

104050043-9   นายกิตติภพ 14  น้อยอยู่

104050044-7   นายภูริญาณ 15  ธีระมิตร

104050047-0   นายธนกร 16  อินธิสาน

104050051-2   นางสาววรรษมน 17  ชัชวาลย์

104050053-8   นายฐานทัพ 18  ศรีอรุณ

104050055-3   นายพงศธร 19  จนัทร์แจม่ใส

104050058-7   นายภาวัต 20  จาตุรงค์โชค

104050064-5   นายนภสินธุ์ 21  กรชี

104050065-2   นางสาววราภรณ์ 22  ม่ันบุญสม

104050067-8   นายชลิต 23  กล่ าจนัทร์

104050068-6   นายภัทรกานต์ 24  ยิม้ขลิบ

104050080-1   นายสุรชัย 25  สืบเเนวสิงห์

104050083-5   นายทินภัทร 26  ยิม้ละมัย
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104050085-0   นายภูริฉัตร 27  วัลไพจติร

104050087-6   นางสาวอาทิตยา 28  รัตนะ

104050092-6   นายกฤษฎา 29  มัศยามาศ

104050097-5   นางสาวชลธิชา 30  อ่ิมช่ืนศรี

104050102-3   นายปิยพทัธ์ 31  นพประดับ

104050103-1   นายอาทิตย์ 32  กะติกา

104050104-9   นายชนบดี 33  สว่างจติ

104050110-6   นางสาวอัจจมิา 34  จนัทร์กระมล

104050117-1   นายเจษฎา 35  จงชาณสิทโธ

104050118-9   นางสาวธัชกมล 36  สิลาทิพย์

104050119-7   นายปฏิภาณ 37  ศิริธร

104050120-5   นางสาวปาริชาติ 38  ชาติเน้ย

104050122-1   นายจโิรจ 39  กุลเสวต

104050127-0   นายณัฐวัฒน์ 40  เดชาวิมลณัฐ

จ านวนทัง้สิ้น 40 คน
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