
รายชื่อผู้กู้รายเก่า ครุศาสตร์ ปี 60  

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล โปรแกรม 

1 นายมนตรี  แซ่เล่า วิชาภาษาจีน 

2 นางสาวรุ่งอรุณ  กาเท่ียม วิชาภาษาจีน 

3 นางสาวแสงเดือน  แซ่ว่าง วิชาภาษาจีน 

4 นางสาวอสุวณี  ซ่งสกุลชัย วิชาภาษาจีน 

5 นางสาวสายทอง  แซ่ว้าง วิชาภาษาจีน 

6 นางสาวกาญจนา  รุ่งเรืองชัยทอง วิชาภาษาจีน 

7 นางสาวณัฐกมล  วิเศษสุมน วิชาภาษาจีน 

8 นางสาวปภาวดี  เสือสูงเนิน วิชาภาษาจีน 

9 นางสาวกนกอร  แซ่ว่าง วิชาภาษาจีน 

10 นางสาววรรณิสา  ปานแก้ว วิชาภาษาจีน 

11 นางสาวคันธรส  สุขเกด วิชาภาษาจีน 

12 นางสาวพรพิไล  ศรีหาวงศ์ วิชาภาษาจีน 

13 นางสาวกาญจนา  คุ้ยจุ่น วิชาภาษาจีน 

14 นางสาวปริชญา  โลไธสง วิชาภาษาจีน 

15 นายเจริญ  แซ่ว้าง วิชาภาษาจีน 

16 นางสาวเสาวภาคย์  ง้อมเขียว วิชาภาษาจีน 

17 นางสาวเกษิณี  กันฑาบุญ วิชาภาษาจีน 

18 นางสาวนิรมล  จันทร์ชู วิชาภาษาจีน 

19 นางสาววาสิตา  บดีรัฐ วิชาภาษาจีน 

20 นางสาวรัตนาภรณ์  สุรีวงศ ์ วิชาภาษาจีน 

21 นางสาวจิตสมา  ตะพานแก้ว วิชาภาษาจีน 

22 นางสาวจันทร์จิรา  วสุธาคีร ี วิชาภาษาจีน 

23 นางสาวศิริกานต์  แสงอรุณสีทอง วิชาภาษาจีน 



24 นางสาวแสงทิพย์  นิธิเมธา วิชาภาษาจีน 

25 นางสาวลัดดาวัลย์  แสงท้าว วิชาภาษาจีน 

26 นางสาวมณีรัตน์  หาญเหี้ยม วิชาภาษาจีน 

27 นางสาวศรีนวล  แสงท้าว วิชาภาษาจีน 

28 นางสาวกัญญาณัฐ  ปลื้มบัว วิชาภาษาจีน 

29 นางสาวสุรียา  ชัยยจินดา วิชาภาษาจีน 

30 นางสาววริศยา  ศรีสุวรรณ์ วิชาภาษาจีน 

31 นางสาวลดาวัลย์  ธารานาถ วิชาภาษาจีน 

32 นางสาวชฎาพร  พวงสมบัติ วิชาภาษาจีน 

33 นางสาวสุธามัย  อาชาวัฒนากุล วิชาภาษาจีน 

34 นางสาวอิงอร  ทวนธง วิชาภาษาจีน 

35 นางสาวสุภาภรณ์  จําปานิล วิชาภาษาจีน 

36 นายธีรภัทร  กุศลจิตร์ วิชาภาษาจีน 

37 นายณัฐพล  อุปถัมภ์ วิชาภาษาจีน 

38 นางสาวอัจฉรา  กล้วยสูงเนิน วิชาภาษาจีน 

39 นางสาวอัญญาณี  นามูล วิชาภาษาจีน 

40 นางสาวสุพัตรา  วันนา วิชาภาษาจีน 

41 นางสาวพิรญาณ์  สาลี วิชาภาษาจีน 

42 นางสาวนับเงิน  วงษ์จีน วิชาภาษาจีน 

43 นางสาวศิรินทิพย์  แก้วดี วิชาภาษาจีน 

44 นายพชรพล  ชื่นจิตร วิชาภาษาจีน 

45 นางสาวกันทิชา  แซ่สง วิชาภาษาจีน 

46 นางสาวกัญญ์สุดา   จันทร์ต๊ะฟู การศึกษาปฐมวัย 

47 นางสาวณัฎฐธิดา   ช่อชั้น การศึกษาปฐมวัย 

48 นางสาวมณฑิภา   พรมสังเกตุ การศึกษาปฐมวัย 



49 นางสาวปณิตา   พรมมี การศึกษาปฐมวัย 

50 นางสาวกัญฐมณี   พิมศร การศึกษาปฐมวัย 

51 นางสาวพลอย   อุดม การศึกษาปฐมวัย 

52 นางสาวจิตรเทพ   โพธิ์ไทย การศึกษาปฐมวัย 

53 นางสาวศิรินทร์   วงค์สัมฤทธิ์ การศึกษาปฐมวัย 

54 นางสาวชลิดา   อ่ิมสะอาด การศึกษาปฐมวัย 

55 นางสาวพรทิพา   ปานคํา การศึกษาปฐมวัย 

56 นางสาวฉัตรฐิกร    มากมี การศึกษาปฐมวัย 

57 นางสาวลักษณาวดี   หอมดอกพลอย การศึกษาปฐมวัย 

58 นางสาวนุดาลักษณ์   เทศนา การศึกษาปฐมวัย 

59 นางสาวอังคณา   นนทการ การศึกษาปฐมวัย 

60 นางสาวฉัตรกฤษ   ประสิทธิเขตกิจ การศึกษาปฐมวัย 

61 นางสาวมาธวี       ศรีมาลา การศึกษาปฐมวัย 

62 นางสาวพรชนก    โตพุ่ม การศึกษาปฐมวัย 

63 นางสาวศิรัญญา    สุวพร การศึกษาปฐมวัย 

64 นางสาวปาริฉัตต์   สีเนตร การศึกษาปฐมวัย 

65 นางสาวสุทิตา     ดิษสวน การศึกษาปฐมวัย 

66 นางสาวสุมินตรา  ไชยสุนีย์ การศึกษาปฐมวัย 

67 นางสาวธนาภรณ์  สุขจิตร การศึกษาปฐมวัย 

68 นางสาวสุทีน   ชลรสสายนที การศึกษาปฐมวัย 

69 นางสาวนุสบา  รักสงวน การศึกษาปฐมวัย 

70 นางสาวสุฑามาศ  มาเขียว การศึกษาปฐมวัย 

71 นางสาวสุวนันท์  บุญชิด การศึกษาปฐมวัย 

72 นางสาวสุภาพร   บุญช่วย การศึกษาปฐมวัย 

73 นางสาวพรประไพ   สิงห์กวาง การศึกษาปฐมวัย 



74 นางสาวสุนันทา  ตาอุต การศึกษาปฐมวัย 

75 นางสาวศิริวรรณ  แหมยา การศึกษาปฐมวัย 

76 นางสาวเพ็ญนภา สืบสายรักกุล การศึกษาปฐมวัย 

77 นางสาวธนัชพร  สุริวงศ ์ การศึกษาปฐมวัย 

78 นางสาวกฤติยาภรณ์  เสือคล้าย การศึกษาปฐมวัย 

79 นางสาวณัฐชา  จันทร์ตา การศึกษาปฐมวัย 

80 นางสาวกตัญชลี  พวงมาลัย การศึกษาปฐมวัย 

81 นางสาวันนิสา  ยิ้มวิไล การศึกษาปฐมวัย 

82 นางสาวตรีสุคนธ์  ทองวิเศษ การศึกษาปฐมวัย 

83 นางสาวพรสวรรค์  สมัครราษฎร์ การศึกษาปฐมวัย 

84 นางสาวกัลยรัตน์  ศรีคํา การศึกษาปฐมวัย 

85 นางสาวสุวรรณาพร แป้นสอน การศึกษาปฐมวัย 

86 นางสาวธิดารัตน์  แรตสอน การศึกษาปฐมวัย 

87 นางสาวพิไลพร  สุภาพันธ์ การศึกษาปฐมวัย 

88 นางสาวสมฤดี  อินทร์อยู่ การศึกษาปฐมวัย 

89 นางสาวนีรฏา  ดวงแก้ว การศึกษาปฐมวัย 

90 นางสาวสุธิดา  โปร่งจิตร การศึกษาปฐมวัย 

91 นางสาวเพ็ญพิชา  สุวรรณประเสริฐ การศึกษาปฐมวัย 

92 นางสาวเกศแก้ว  แว่นทิพย์ การศึกษาปฐมวัย 

93 นางสาวนุชจรีย ์ แก้วคล้าย การศึกษาปฐมวัย 

94 นางสาวกัญญารัตน์   มาน้อย การศึกษาปฐมวัย 

95 นางสาวฐิติกานต์  นิพนธ์ การศึกษาปฐมวัย 

96 นางสาวกันยารัตน์  ประกอบสุข การศึกษาปฐมวัย 

97 นางสาวณิชาภัทร   ฉลาดธัญกิจ การศึกษาปฐมวัย 

98 นางสาวรุ้งรวี  สุภาพันธุ์ การศึกษาปฐมวัย 



99 นางสาวสุววณณี  มีสุข การศึกษาปฐมวัย 

100 นางสาววรรณา   ทับพรม การศึกษาปฐมวัย 

101 นางสาวกาจนา    เจริญพร การศึกษาปฐมวัย 

102 นางสาวอัญชลี   สมบูรณ์ การศึกษาปฐมวัย 

103 นางสาวนภัสสร   จันทร์พุฒ การศึกษาปฐมวัย 

104 นางสาวอาทิศรา   คบสระน้อย การศึกษาปฐมวัย 

105 นางสาวสุพัตรา    แก้วผ่องศรี การศึกษาปฐมวัย 

106 นางสาววัชรินทร์   กลีบกลาง การศึกษาปฐมวัย 

107 นางสาวกมลวรรณ   กลิ่นจันทร์ การศึกษาปฐมวัย 

108 นางสาวสุภาพร    เพ่ิมวงษ์มาก การศึกษาปฐมวัย 

109 นางสาวสินิทรา    สุขสอน การศึกษาปฐมวัย 

110 นางสาววิภาดา    คําสะอาด การศึกษาปฐมวัย 

111 นางสาวศิริรัตน์    บุญนา การศึกษาปฐมวัย 

112 นางสาวบุญฑริต    คําหล่าย การศึกษาปฐมวัย 

113 นางสาวพัชริดา   โสภา การศึกษาปฐมวัย 

114 นางสาวสุรีย์วรรณ   บุญฤทธิ์ การศึกษาปฐมวัย 

115 นางสาวมณีนุช    พันธ์พืช การศึกษาปฐมวัย 

116 นางสาวศิริลักษณ์    ฮุยสระเกตุ การศึกษาปฐมวัย 

117 นางสาวแก้วตา    รามบุญคล้าย การศึกษาปฐมวัย 

118 นางสาวกรรณิการ์    กองอ้น การศึกษาปฐมวัย 

119 นางสาวสุดาพร    วนาสายชล การศึกษาปฐมวัย 

120 นางสาวจันจิรา    ยมศรี การศึกษาปฐมวัย 

121 นางสาวธนาภรณ์    บ้านนไพสิฐ์ การศึกษาปฐมวัย 

122 นางสาวศิริพร   เชื้อชาติตระกูลดี การศึกษาปฐมวัย 

123 นางสาวจีรัตน์ติกานต์   คนบุญ การศึกษาปฐมวัย 



124 นางสาวสุภาวด ี  กองแก้ว การศึกษาปฐมวัย 

125 นางสาวสุภาวด ี  ปั้นสําลี การศึกษาปฐมวัย 

126 นางสาวสุพิชญนันทน์    อยู่นา การศึกษาปฐมวัย 

127 นางสาวกิติมา   เกี่ยวเขตร์การณ์ การศึกษาปฐมวัย 

128 นางสาวรัชนก   ยิ้มยวน การศึกษาปฐมวัย 

129 นางสาวดุตดาว    อินทร์หอม การศึกษาปฐมวัย 

130 นางสาวอรอนงค์   ดวงสุดา การศึกษาปฐมวัย 

131 นางสาวสุทธิดา    ธนูทอง การศึกษาปฐมวัย 

132 นางสาวกาณจนา   คําไวย์ การศึกษาปฐมวัย 

133 นางสาวสุภารัตน์    แสงพิชัย การศึกษาปฐมวัย 

134 นางสาวศิริวรรณ    มหามาต การศึกษาปฐมวัย 

135 นางสาวตรงศร    ทิมอ่วม การศึกษาปฐมวัย 

136 นางสาวจารุพัตร    นาราศรี การศึกษาปฐมวัย 

137 นางสาวจารุวรรณ    อนุรักษ์คงคา การศึกษาปฐมวัย 

138 นางสาวสุนิสา  แซ่ม้า คณิตศาสตร์ 

139 นายสุรศักดิ์  อุดมสุข คณิตศาสตร์ 

140 นางสาวศรีไพร  ตราชูคงวุฒิ คณิตศาสตร์ 

141 นางสาวกัญญาวีร์  แสงท้าว คณิตศาสตร์ 

142 นางสาวรัชมล  หงษ์ทอง คณิตศาสตร์ 

143 นางสาวปาริฉัตร  ปั้นบุญ คณิตศาสตร์ 

144 นายทัศนัย  จุลนัน คณิตศาสตร์ 

145 นายกมล  ภูมิชัยเสถียร คณิตศาสตร์ 

146 นางสาวอัญญารัตน์  อาจผักปัง คณิตศาสตร์ 

147 นางสาวอัจฉรา  โสดา คณิตศาสตร์ 

148 นายธงชัย  แซ่ย่าง คณิตศาสตร์ 



149 นางสาวณิชกานต์  โคตรสีนวล คณิตศาสตร์ 

150 นางสาวพันธุ์พฤกษา แตงแก้ว คณิตศาสตร์ 

151 นางสาวอาภาภรณ์ กวนขุนทด คณิตศาสตร์ 

152 นางสาวจามจุลี  บทมูล คณิตศาสตร์ 

153 นางสาวชลธิชา  ใส้พงษ์ คณิตศาสตร์ 

154 นางสาวณัฏฐพร  บุญญะตา คณิตศาสตร์ 

155 นางสาวจันทรา  สีนา คณิตศาสตร์ 

156 นางสาวอารี  แซ่ม้า คณิตศาสตร์ 

157 นางสาวศิริลักษณ์  อินสุวรรณ คณิตศาสตร์ 

158 นางสาวเบญจวรรณ  นันตาดี คณิตศาสตร์ 

159 นายสุรนาท  โมลาลาย คณิตศาสตร์ 

160 นางสาวนพัทฌา  เรืองสุข คณิตศาสตร์ 

161 นางสาวศศิพร  คีรีราษฎร์ตระกูล คณิตศาสตร์ 

162 นางสาวธิดาพร  จันทร์แย้ม คณิตศาสตร์ 

163 นางสาววิลาวัลย ์ รูปเอี่ยม คณิตศาสตร์ 

164 นางสาวฉัตรสุดา  นิลจันทร์ คณิตศาสตร์ 

165 นางสาวนวรัตน์  อินทพงษ์ คณิตศาสตร์ 

166 นางสาวมานิตา  ยอดบุษดี คณิตศาสตร์ 

167 นางสาวมุขรินทร์  พิมพ์ไธสง คณิตศาสตร์ 

168 นางสาวกัญญาวีรร์  บุญวงศ์ คณิตศาสตร์ 

169 นางสาวณัฐสิกา  สุขสวาวดิ์ คณิตศาสตร์ 

170 นางสาวกมลวรรร  ดีหนอ คณิตศาสตร์ 

171 นางสาววัลย์วิภา  ปรีชานนท์ คณิตศาสตร์ 

172 นายธนพล  โพธ์งาม คณิตศาสตร์ 

173 นายสุธี  ศรีเรือง คณิตศาสตร์ 



174 นางสาววรรณา  แก้วปาน คณิตศาสตร์ 

175 นางสาวรุ่งทิวา  เผ่าฤทธิ์ คณิตศาสตร์ 

176 นางสาวสุกานดา  ยางศรี คณิตศาสตร์ 

177 นางสาวเบญจวรรณ  พัฒนาประพันธ์ คณิตศาสตร์ 

178 นางสาวธันยพร  สมแหงม คณิตศาสตร์ 

179 นางสาวสุวนันท์  เทียนดํา คณิตศาสตร์ 

180 นางสาวภรณ์ทิพย์  รูปดี คณิตศาสตร์ 

181 นางสาวจิรฎาพร  แท่วชัด คณิตศาสตร์ 

182 นางสาวสมใจ  เกตุพงษ์ คณิตศาสตร์ 

183 นางสาวสมรัตน์  บุญมั่น คณิตศาสตร์ 

184 นางสาวอารียา  ศิริมูลตรี คณิตศาสตร์ 

185 นางสาวอนัญญา  ตะริทา คณิตศาสตร์ 

186 นางสาวบุษยามาศ  ประเสริฐกุล คณิตศาสตร์ 

187 นางสาวธัชมน  สุริยะ คณิตศาสตร์ 

188 นางสาวนงลักษณ์  อาลัย คณิตศาสตร์ 

189 นางสาววันล ี ประดับบุญ คณิตศาสตร์ 

190 นางสาวไพลิน  หนุเปีย คณิตศาสตร์ 

191 นางสาวอาริยา  ไพโลน์ คณิตศาสตร์ 

192 นางสาวสุวิภา  แสนใจกล้า คณิตศาสตร์ 

193 นายดํารงค์  ชัยสุวรรณ คณิตศาสตร์ 

194 นางสาวสาวิตรี  กิ่งจําปา คณิตศาสตร์ 

195 นางสาวนันฐญา  มโนมัย คณิตศาสตร์ 

196 นางสาวจุฑามาส  พุทธโศภิษฐ์ คณิตศาสตร์ 

197 นางสาวจินดารัตน์  สิงดะนอง คณิตศาสตร์ 

198 นายนพชัย  ยอดโยม คณิตศาสตร์ 



199 นางสาวนิภากรณ์  ธรรมใจ คณิตศาสตร์ 

200 นางสาวประวีณา  ภมรพล คณิตศาสตร์ 

201 นางสาววราภรณ์   แผงผล คอมพิวเตอร์ศึกษา 

202 นางสาวหทัยชนก  ค่ํายัง คอมพิวเตอร์ศึกษา 

203 นางสาวเบญจวรรณ จันแก้วห้าง คอมพิวเตอร์ศึกษา 

204 นางสาวธนาพร  เกตุมี คอมพิวเตอร์ศึกษา 

205 นางสาวสุกัญญา  ตาละกา คอมพิวเตอร์ศึกษา 

206 นางสาวเพชรลดา   คําใส คอมพิวเตอร์ศึกษา 

207 นายณัฐธี   สุวรรณพันธ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

208 นางสาวสมฤดี   คําภา คอมพิวเตอร์ศึกษา 

209 นางสาววิชุดา   ทองสถิตภู คอมพิวเตอร์ศึกษา 

210 นางสาวนิลุมล   วัดน้อย คอมพิวเตอร์ศึกษา 

211 นางสาวหทัยกาญ   มั่นคง คอมพิวเตอร์ศึกษา 

212 นางสาวศศินา   สกุณี คอมพิวเตอร์ศึกษา 

213 นางสาวนัทธมน   เมืองทอง คอมพิวเตอร์ศึกษา 

214 นางสาวพรธีรา   เดชสนธ ิ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

215 นายดาวรุ่ง   อุดคนดี คอมพิวเตอร์ศึกษา 

216 นางสาวธณาพร  สิงห์ลอ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

217 นายสรพงษ์   เทพสุวรรณ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

218 นางสาวสุดารัตน์   ทองเนตร คอมพิวเตอร์ศึกษา 

219 นายณัฐกานต์   บัวสด คอมพิวเตอร์ศึกษา 

220 นางสาวธิดา   อาจองค์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

221 นางสาวนัฐชา   ฤทธิ์น่วม คอมพิวเตอร์ศึกษา 

222 นายสันติภาพ   เรืองฉิม คอมพิวเตอร์ศึกษา 

223 นางสาวเบญจมาศ   ครีบผา คอมพิวเตอร์ศึกษา 



224 นายเอกราช   สระภาภักดิ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

225 นายอนุสิษฐ์   จันทร์แดง คอมพิวเตอร์ศึกษา 

226 นายชนิตว์   แซ่เฮ่อ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

227 นางสาวบุษยมาส   แก้วคํามี คอมพิวเตอร์ศึกษา 

228 นางสาววิมลพร   ดวงจิตงามเลิศ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

229 นางสาวนิติภรณ์   แก้วไพฑูรย์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

230 นางสาวพันทิพา   ศรีสวัสดิ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

231 นางสาวนวพร   คําภิระแปง คอมพิวเตอร์ศึกษา 

232 นางสาวรุ่งนภา   อนันตศิริ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

233 นายนิกร   แทนลา คอมพิวเตอร์ศึกษา 

234 นายกิตติพงศ์  ศศิณวัฒน์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

235 นายตันติกร   ม่วงการ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

236 นายกฤษฎา   มะทา คอมพิวเตอร์ศึกษา 

237 นางสาวกมลวรรณ   สุดไทย คอมพิวเตอร์ศึกษา 

238 นายอนุรักษ์   สุนะตา คอมพิวเตอร์ศึกษา 

239 นางสาวจิราพร   เรือนอินทร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

240 นางสาวณัฐชยา   อิทร์วงศ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

241 นางสาวกมลวรรณ   บุตรทรัพย์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

242 นางสาวมาเรีย   อรุณบรรพต คอมพิวเตอร์ศึกษา 

243 นางสาวมาวินีย์   สุพรรณ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

244 นางสาวทรรศนีย์   สีทอง คอมพิวเตอร์ศึกษา 

245 นางสาวศศิธร   สุขโทน คอมพิวเตอร์ศึกษา 

246 นางสาวกันทนา  พรมมี คอมพิวเตอร์ศึกษา 

247 นางสาวนิศารัตน์   วัฒนา คอมพิวเตอร์ศึกษา 

248 นางสาววรรณิศา   ตาแก้ว คอมพิวเตอร์ศึกษา 



249 นายศิวกร   แสงแก้ว คอมพิวเตอร์ศึกษา 

250 นางสาวสุพรรษา  อินจันทร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

251 นางสาวเกวลีดี   ยศ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

252 นายจิรศักดิ์   ไพโรจน์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

253 นางสาวประกาย   ยิ้มละมัย คอมพิวเตอร์ศึกษา 

254 นายบัลลังก์   ต่ายมา คอมพิวเตอร์ศึกษา 

255 นางสาวอําภา   หงษ์ยนต์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

256 นางสาวอาทิตยา   ศรีสําโรง คอมพิวเตอร์ศึกษา 

257 นางสาวจิราพร   ลักษณะ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

258 นางสาวสิริพร   น้อยแก้ว คอมพิวเตอร์ศึกษา 

259 นางสาวขนิษฐา   ผลบุญเรือง คอมพิวเตอร์ศึกษา 

260 นางสาววนัชพร   เกิดพงษ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

261 นางสาวกวินนา   อํ่าสุพรรณ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

262 นางสาวอภิญญา   ดีสุข คอมพิวเตอร์ศึกษา 

263 นางสาวศิริพร   นาทองรัตน์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

264 นางสาวอาริยา   รักษางาม คอมพิวเตอร์ศึกษา 

265 นางสาวนวลจรีย ์  ดาสาลี คอมพิวเตอร์ศึกษา 

266 นางสาวสุพัชชา  ใจซื่อ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

267 นายอดิศักดิ์  ใจสุข คอมพิวเตอร์ศึกษา 

268 นายประกิตร   วิสุทธิกุลชัย คอมพิวเตอร์ศึกษา 

269 นางสาวอัจฉรา   รอดประเสริฐ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

270 นายธนวัฒน ์  นามชุ่ม คอมพิวเตอร์ศึกษา 

271 นางสาวจุฑารัตน์   สาลี คอมพิวเตอร์ศึกษา 

272 นางสาววราภรณ์   สิงห์วี คอมพิวเตอร์ศึกษา 

273 นางสาวลักขณา   มณีเขียว คอมพิวเตอร์ศึกษา 



274 นางสาวเพ็ญนภา   กลิ่นยา คอมพิวเตอร์ศึกษา 

275 นายปรัชญา  มณีรัตน์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

276 นางสาวไอลดา  เอ่ียมทอง คอมพิวเตอร์ศึกษา 

277 นายณัฐพล   รัศมียิ่งมงคล คอมพิวเตอร์ศึกษา 

278 นางสาววิมลรัตน์   เกตุแก้ว คอมพิวเตอร์ศึกษา 

279 นางสาวอุไรวรรณ   ปะตินังเต คอมพิวเตอร์ศึกษา 

280 นางสาวกมลชนก  พนาไพโรจน์ การประถมศึกษา 

281 นางสาวนงนุช  วนาพบโชค การประถมศึกษา 

282 นางสาวขันทอง  พนาไพโรจน์ การประถมศึกษา 

283 นางสาวอธิชยาภรณ์   สอนสุข การประถมศึกษา 

284 นางสาวสุดารัตน์   โพธิ์งาม การประถมศึกษา 

285 นางสาวภิฤดี   บานเย็น การประถมศึกษา 

286 นางสาวมินตรา  ดารากมล การประถมศึกษา 

287 นางสาวนฤมล   แพงจิกรี การประถมศึกษา 

288 นางสาวสุพรรณา  พ่ึงรูป การประถมศึกษา 

289 นางสาวอัคริมา  ใบทอง การประถมศึกษา 

290 นางสาวพรปวีณ์  หมอนคุด การประถมศึกษา 

291 นางสาวชนิกานต์  บริบูรณ์สิงขร การประถมศึกษา 

292 นางสาวธัญญาลักษณ์   แหยมพลับ การประถมศึกษา 

293 นางสาวณิชานันท์  วนามหาลาภ การประถมศึกษา 

294 นางสาวจิราภรณ์  พันธ์มิตร การประถมศึกษา 

295 นางสาวเตือนใจ  ชดเชย การประถมศึกษา 

296 นางสาวปัทมาพร  ถาปัน การประถมศึกษา 

297 นางสาวพรทิพย์  เพ่ิมพูน การประถมศึกษา 

298 นางสาวเจษฎาภรณ์  กิจจา การประถมศึกษา 



299 นางสาวชาณี  สุทธิผลคากุล การประถมศึกษา 

300 นางสาวดาวพระศุกร์  มงคลศักดิ์ไพศาล การประถมศึกษา 

301 นางสาวโยธการ  แก้วช้อย การประถมศึกษา 

302 นางบสาวนภาพร  สุระดี การประถมศึกษา 

303 นางสาวพัชรินทร์   เอ่ียมเอกพจน์ การประถมศึกษา 

304 นายปรีชา  ดอกรักพนา การประถมศึกษา 

305 นางสาวพรนภา  สําราญไพบูลย์ การประถมศึกษา 

306 นางสาวพนิดา  แก้วซ้อน การประถมศึกษา 

307 นางสาวณัฐสิริ  ลบะน้อย การประถมศึกษา 

308 นางสาวนิตยา  นิรันดรวงศ์คีรี การประถมศึกษา 

309 นางสาววรัญญา  สันทวุฒ ิ การประถมศึกษา 

310 นางสาวอาทิมา  เอ่ียมอิสรา การประถมศึกษา 

311 นางสาววิสาข์  กวินวนาลัย การประถมศึกษา 

312 นางสาวสุวิมล  ใจบุญ การประถมศึกษา 

313 นางสาวอรณีย์  สงคุ้ม การประถมศึกษา 

314 นางสาวมาลี  เฮงปัญญากุล การประถมศึกษา 

315 นางสาวพุธเย็น  อาชาประดิษฐ์ การประถมศึกษา 

316 นางสาวศิริรัตน์  ลอยกลาง การประถมศึกษา 

317 นางสาวดาวเรือง  คําดํา การประถมศึกษา 

318 นางสาวกัลยาณี  กองรัตน์ การประถมศึกษา 

319 นางสาวสุฑาทิพย์  เวชกิจ การประถมศึกษา 

320 นางสาวสุทธิตา  สียะ การประถมศึกษา 

321 นางสาววรรณฤดี  ศักดิ์เอ่ียม การประถมศึกษา 

322 นางสาวจารุวรรณ  ท่าฉลาด การประถมศึกษา 

323 นางสาวเพ็ญนภา  บุญก้อน การประถมศึกษา 



324 นางสาวณัฐธยาน์  วรกาล การประถมศึกษา 

325 นางสาววารี   วงค์จาย การประถมศึกษา 

326 นางสาวนิราวรรณ  ปวนเต็ม การประถมศึกษา 

327 นางสาวรัตนาภรณ์  แสงสี การประถมศึกษา 

328 นางสาวเปรมฤทัย  บริรักษ์ การประถมศึกษา 

329 นางสาวภักจิราภนณื  ยอดศรี การประถมศึกษา 

330 นางสาวเกษร  ปู่ซาว การประถมศึกษา 

331 นางสาวรัชดา  ยอดดอยสุขสม การประถมศึกษา 

332 นางสาวฉวีวรรณ  บุญอ่อน การประถมศึกษา 

333 นางสาวพัชรพร  ราบรื่นกิจ การประถมศึกษา 

334 นางสาววาริน  ศิลาลอย การประถมศึกษา 

335 นางสาวอารียา  ฤทธิ์กริชชัย การประถมศึกษา 

336 นายสุตนันท์  มั่นคง การประถมศึกษา 

337 นายศิริชัย   ไพรวันประสบสุข การประถมศึกษา 

338 นางสาวกาญจนา  พรบัญชาตระกูล การประถมศึกษา 

339 นางสาวปนัดดา  สีหะวงค์ การประถมศึกษา 

340 นายติดา  คล้ายวงประยูร การประถมศึกษา 

341 นางสาวรุจิรา  ดีรัตน์ การประถมศึกษา 

342 นางสาวพรนภา  นวลงาม การประถมศึกษา 

343 นางสาวนิตยา  จูด้วง การประถมศึกษา 

344 นางสาวกิตติยา  จักรสุข การประถมศึกษา 

345 นางสาวศุภิสรา  บุญเลิศ การประถมศึกษา 

346 นางสาวอัจฉรา  เหลืองวิเศษชัย การประถมศึกษา 

347 นางสาวจุฑมาส   แป้นแก้ว การประถมศึกษา 

348 นางสาวจุฑารัตน์  ปานเนียม การประถมศึกษา 



349 นางสาวพัชรี  สืบวงษ์ดิษฐ การประถมศึกษา 

350 นางสาวปุณยาพร  กลัดล้อม การประถมศึกษา 

351 นางสาวปดิวรดา  ปัญญามูล การประถมศึกษา 

352 นายณัฐพงศ์   ฤทธิ์เดช การประถมศึกษา 

353 นางสาวสุดารัตน์  วัฒโน การประถมศึกษา 

354 นางสาวกาญจนา  เกตุพงษ์ การประถมศึกษา 

355 นางสาวณัชชา  นามเนียม การประถมศึกษา 

356 นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์เรือง การประถมศึกษา 

357 นางสาวกัญญารัตน์  เพชรทูล การประถมศึกษา 

358 นางสาวอําพร  ตระกุลศรี การประถมศึกษา 

359 นางสาวสริตา  ภูริบริบูรณ์ การประถมศึกษา 

360 นางสาวศรสวรรค์  ปกครอง การประถมศึกษา 

361 นางสาวสุพรรษา  โพธิ์พันธ์ การประถมศึกษา 

362 นางสาวสมฤทัย  อุดมสุข การประถมศึกษา 

363 ฃนางสาวพิมพ์นิภา  เขียวสีทอง การประถมศึกษา 

364 นางสาวนันทวรรณ  โพธิ์แสง การประถมศึกษา 

365 นางสาวสุขใจ  สมัยสกุลวนา การประถมศึกษา 

366 นางสาวสร้อยสุดา  พนาพิหาร การประถมศึกษา 

367 นางสาวศุภมาส  ใจกล้า การประถมศึกษา 

368 นางสาวกุลสินี  แก้ววิงวอน การประถมศึกษา 

369 นางสาวอัษฎาพร  สายรุ้ง การประถมศึกษา 

370 นางสาวสุนันทา ศรีทอง การประถมศึกษา 

371 นายกมลภพ  ไพโรจน์ การประถมศึกษา 

372 นางสาวสุธีรา เต็บโห้ง การประถมศึกษา 

373 นางสาวพรสินี  แซ่ท้าว การประถมศึกษา 



374 นางสาวสุวรรณา  บุตรน้ําเพชร การประถมศึกษา 

375 นางสาวรัตติยากร  พุฒตาล การประถมศึกษา 

376 นางสาวดวงแก้ว  จันเผือก การประถมศึกษา 

377 นางสาวสุกันยา  ปาระวัติ การประถมศึกษา 

378 นางสาวอุมา  อ้อยฉิมพลี การประถมศึกษา 

379 นางสาวมินตรา  พร้าโมต การประถมศึกษา 

380 นางสาวปรียาลัย  นุตาลัย การประถมศึกษา 

381 นางสาววิชุตา  สนใจ การประถมศึกษา 

382 นางสาวรดา  กวินวลัย การประถมศึกษา 

383 นางสาววนิดา  ชาบุญมี การประถมศึกษา 

384 นางสาวเกวลิน  สุขเกษม การประถมศึกษา 

385 นางสาวสุภาพร  แซ่ยั้ง การประถมศึกษา 

386 นางสาวสุพรรษา  อยู่คง การประถมศึกษา 

387 นางสาวแสงรวี  ด้วงดี การประถมศึกษา 

388 นางสาวกัญญาพัชร  สุทธิดี การประถมศึกษา 

389 นางสาวมนสิชา  ศิลปไพรสณฑ ์ การประถมศึกษา 

390 นางสาวนภาพร   อินไผ่ การประถมศึกษา 

391 นางสาวศิริรัตน์  ศรีบุญ การประถมศึกษา 

392 นางสาวจารุณี  ศรีค้ําชนะกุล การประถมศึกษา 

393 นางสาวรจนา  แซ่ลี การประถมศึกษา 

394 นางสาวสุมาลี  จันทรมณฑล การประถมศึกษา 

395 นางสาวนาตารี  บุญมาก การประถมศึกษา 

396 นางสาวเอมิกา  สาครศรีโศภา การประถมศึกษา 

397 นางสาวสุวนันท์  มาเตียง การประถมศึกษา 

398 นางสาวพัชรพล  เป้จั่น การประถมศึกษา 



399 นางสาวสุดารัตน์  โตประพันธ์ การประถมศึกษา 

400 นางสาววิภา  โพธิ์แดน การประถมศึกษา 

401 นางสาวมะลิ  ทองใบ การประถมศึกษา 

402 นางสาวดารารัศมี  ทันโยดี การประถมศึกษา 

403 นายรณชัย   พรศักดิ์ การประถมศึกษา 

404 นางสาวชดารัตน์  เทียนพลชัย การประถมศึกษา 

405 นางสาวสุนิษา  เปล่งชัย การประถมศึกษา 

406 นางสาวรุจิราพร  จั่นแจ้ง การประถมศึกษา 

407 นางสาววาสนา  อินทรานุสรณ์ การประถมศึกษา 

408 นางสาวนภัสวรรณ  จันทร์โต การประถมศึกษา 

409 นางสาวอรณิช   กุลประเสริฐ การประถมศึกษา 

410 นาย ศุภกร สุรินรัตน์ พลศึกษา 

411 นาย ศุภวิชญ์ อยู่งาน พลศึกษา 

412 นางสาว แพรทอง ก้อนคํา พลศึกษา 

413 นางสาว ปวีณา คงเกิด พลศึกษา 

414 นาย กัมพล วงษ์ต้น พลศึกษา 

415 นางสาว แพรเงิน อํานาจดี พลศึกษา 

416 นาย ศุภมิตร แซ่ลี้ พลศึกษา 

417 นาย ภาสกร ชอบธรรม พลศึกษา 

418 นาย ธีรทร รัตนะ พลศึกษา 

419 นาย ธนกร ทองคลี่ พลศึกษา 

420 นาย ชาญณรงค์ ดวงรัตน์ พลศึกษา 

421 นาย พัทธพล ทิพย์เกษร พลศึกษา 

422 นาย อภิศักดิ์ ฉิมนอก พลศึกษา 

423 นาย อิทธิพล ชนะภัย พลศึกษา 



424 นาย อานนท์ ศรีนาม พลศึกษา 

425 นาย ชินดนัย แซ่มี พลศึกษา 

426 นาย วีระชัย สามารถ พลศึกษา 

427 นางสาว นาตยา บุญคง พลศึกษา 

428 นางสาว กฤษณา สุรเดช พลศึกษา 

429 นางสาว อังคณา ดิษสวน พลศึกษา 

430 นางสาว ฐิมาพร คํามา พลศึกษา 

431 นางสาว สุนิศา เนื้อไม้ พลศึกษา 

432 นาย พรพิพัฒน์ อันเตวาสิก พลศึกษา 

433 นาย ภาณุวัฒน์ เนื้อไม้ พลศึกษา 

434 นาย พิพัฒน์ กัลปพฤกษ์ พลศึกษา 

435 นาย อนาวิน นฤสุข พลศึกษา 

436 นาย สรวิทย์ จริยาพิไล พลศึกษา 

437 นางสาว อรอุมา กรวยทอง พลศึกษา 

438 นางสาว นุสบา คําชู พลศึกษา 

439 นาย ศุภลักษณ์ เจริญรัมย์ พลศึกษา 

440 นางสาว สุทัศตรา อินกกผึ้ง พลศึกษา 

441 นาย ภาณุวัฒณ์ วงษ์เดือน พลศึกษา 

442 นาย ศิริวุธ พิศิริ พลศึกษา 

443 นางสาว ปัทมา จุมพรม พลศึกษา 

444 นาย ชัยญา หงส์ทอง พลศึกษา 

445 นาย พรพินิต อันเตวาสิก พลศึกษา 

446 นาย วศิน แซ่ว้า พลศึกษา 

447 นางสาว สุพัฒตรา รัตนจันทรา พลศึกษา 

448 นางสาว ศิริพร สอนโคกกลาง พลศึกษา 



449 นางสาว กมลพัชร อันลูกท้าว พลศึกษา 

450 นาย พันธกานต์ อ่อนจิ๋ว พลศึกษา 

451 นางสาว พรพิมล เข้มข้น พลศึกษา 

452 นางสาว นลินนิภา กาล้อม พลศึกษา 

453 นางสาว ภาณุมาศ เลิศเสม พลศึกษา 

454 นาย พลากร พุ่มพวง พลศึกษา 

455 นางสาว อริษา ฉิมสุพร พลศึกษา 

456 นาย สันติสุข แพงมี พลศึกษา 

457 นาย วิทวัส คงเจริญ พลศึกษา 

458 นางสาว อารยา ก้อนทอง พลศึกษา 

459 นาย ชัชวาล ดวงรัตน์ พลศึกษา 

460 นางสาว อรทัย บัวเปรม พลศึกษา 

461 นาย อรรถชัย แหงมปาน พลศึกษา 

462 นาย พีรพล บางพาน พลศึกษา 

463 นางสาว ลัดดา บุญลือ พลศึกษา 

464 นาย มนตรี ธนสุนทรคีรี พลศึกษา 

465 นาย สุวิช พรมฉิม พลศึกษา 

466 นาย กิตติพงษ์ ภูมิพันธ์ พลศึกษา 

467 นางสาว ลัดริตา คะเรรัมย์ พลศึกษา 

468 นางสาว อนงค์นาถ สิงห์เจดีย์ พลศึกษา 

469 นางสาวจิตราภรณ์  คุ้มเณร ภาษาอังกฤษ 

470 นางสาวสุทธิภรณ์  ยิ้มสว่างแก้ว ภาษาอังกฤษ 

471 นางสาวทรรศนีย์  วัดแพง ภาษาอังกฤษ 

472 นางสาวศิริพร  สินอยู่ ภาษาอังกฤษ 

473 นางสาวบุศรา  ชัยนา ภาษาอังกฤษ 



474 นางสาวไพลิน  อร่ามรุณ ภาษาอังกฤษ 

475 นางสาวจิรภัทรื  สุขทุ่นฟุย ภาษาอังกฤษ 

476 นางสาวเบญจวรรณ์  อ่อมวงษ ์ ภาษาอังกฤษ 

477 นายวิชัย  มีโพธิ์ ภาษาอังกฤษ 

478 นางสาวบุณยานุช  ย่างแก้วสกุล ภาษาอังกฤษ 

479 นางสาวศิริวรรณ  คํามะณี ภาษาอังกฤษ 

480 นางสาวมณีรัตน์  ทิน้อย ภาษาอังกฤษ 

481 นางสาวสุรเนตร  บํารุงวงษ์ ภาษาอังกฤษ 

482 นายณัฐพล  แซ่ลี ภาษาอังกฤษ 

483 นางสาวทัศนีย์วรรณ  ใจนา ภาษาอังกฤษ 

484 นางสาวศุภนันท์  อนุชนสวัสดิ์ ภาษาอังกฤษ 

485 นางสาววรรณภา  ปรางทอง ภาษาอังกฤษ 

486 นายประวิช  สาครการะเกด ภาษาอังกฤษ 

487 นางสาวศิริลักษณ์  ศักดิ์ประพันธ์ ภาษาอังกฤษ 

488 นางสาวนันนิกา  ปัญญา ภาษาอังกฤษ 

489 นางสาวศศิวิมล  โคตรโยธี ภาษาอังกฤษ 

490 นางสาวชลิตา  แก้วมหาวงศ์ ภาษาอังกฤษ 

491 นางสาวศศิณา  หมู่ปัน ภาษาอังกฤษ 

492 นายอัษฎาวุธ  ศิริพงษ์ ภาษาอังกฤษ 

493 นางสาววันเพ็ญ  กันยา ภาษาอังกฤษ 

494 นางสาวนันณภัชสรณ์  ดิลกพรชัยกุล ภาษาอังกฤษ 

495 นางสาวน้ําฝน  ไผ่แก้ว ภาษาอังกฤษ 

496 นางสาวเกตุวดี  เชื้อเงิน ภาษาอังกฤษ 

497 นางสาวภัสราวด ี แก้วศรีบุตร ภาษาอังกฤษ 

498 นายจิรวัฒน์  ตาอ้ายเทือก ภาษาอังกฤษ 



499 นางสาวภนิตา  อนุสนธิ์ ภาษาอังกฤษ 

500 นางสาวฐิติมาภรณ์  อุ่นแก้ว ภาษาอังกฤษ 

501 นางสาวพนัสวี  หวนจิตร ภาษาอังกฤษ 

502 นางสาวอัญชลี  พิสมัย ภาษาอังกฤษ 

503 นางสาวพรนิภา  ทองสะอาด ภาษาอังกฤษ 

504 นางสาวนิพาดา  บดีรัฐ ภาษาอังกฤษ 

505 นางสาวปาลิตา  เสือด้วง ภาษาอังกฤษ 

506 นางสาวนุศรา  ศรีวิจารย์ ภาษาอังกฤษ 

507 นางสาวนภัสวรรณ  ชอบธรรม ภาษาอังกฤษ 

508 นางสาวสุปราณี  สท้านสุข ภาษาอังกฤษ 

509 นางสาวธาราทิพย์  รักสีขาว ภาษาอังกฤษ 

510 นายเชาวลิต  เกิดพงษ์ ภาษาอังกฤษ 

511 นางสาวกรรณิการ์  พงษ์กองดี ภาษาอังกฤษ 

512 นายทิวานนท์  สําพล ภาษาอังกฤษ 

531 นางสาวสุจิรา  ยานะเครือ ภาษาอังกฤษ 

514 นายภูชิสส ์ แซ่ซ้ง ภาษาอังกฤษ 

515 นางสาวมนทิพย์  บุญเรือง ภาษาอังกฤษ 

516 นางสาวสาริน  งามวงษ์ ภาษาอังกฤษ 

517 นางสาวกานต์ธีรา  พนาศรีงาม ภาษาอังกฤษ 

518 นางสาวอริสา  ทองอัญชา ภาษาอังกฤษ 

519 นางสาวรุ่งกรานต์  บรรดาศักดิ์ ภาษาอังกฤษ 

520 นางสาวมัณฑนา  ทองปรางค์ ภาษาอังกฤษ 

521 นางสาวพัชรีญา  ดีสุข ภาษาอังกฤษ 

522 นางสาวปิยธิดา  เถินบุรินทร์ ภาษาอังกฤษ 

523 นางสาวสุภาวด ี อร่ามรุณ ภาษาอังกฤษ 



524 นายนาคิน  พิสารเขตร์ ภาษาอังกฤษ 

525 นางสาวพรทิพย์  รักสีขาว ภาษาอังกฤษ 

526 นางสาวสุปรียา  กัลยานามชัย ภาษาอังกฤษ 

527 นางสาวนิศรา  นนท์ประทาน ภาษาอังกฤษ 

528 นางสาวณัฐกานต์  กนกการะเกด ภาษาอังกฤษ 

529 นางสาวพิมวิภา   กันคําสุก ภาษาอังกฤษ 

530 นางสาวภารดี  แซ่ม้า ภาษาอังกฤษ 

531 นายสันติ  รัตนารัศมี ภาษาอังกฤษ 

532 นางสาววิภารัตน์  แดงสุรินทร์ ภาษาอังกฤษ 

533 นางสาวกานต์ธิดา  เชียงแขก ภาษาอังกฤษ 

534 นางสาวพิชามญชุ์  สีวิใจ ภาษาอังกฤษ 

535 นางสาวสุวจณีย์  วุฒิ ภาษาอังกฤษ 

536 นางสาวเสาวลักษณ์  ทองสุข ภาษาอังกฤษ 

537 นางสาวพัชราภรณ์  บุญหนัก ภาษาอังกฤษ 

538 นางสาวนิตยา  เนื้อไม้ ภาษาอังกฤษ 

539 นางสาวรัตนากร  จันทร์โสภา ภาษาอังกฤษ 

540 นายชลิต  ศรีภุมมา ภาษาอังกฤษ 

541 นางสาวมินตา  นาคกล่ํา ภาษาอังกฤษ 

542 นายอภิชัย  ใจชื้น ภาษาอังกฤษ 

543 นายสิริชัย  หอมรื่น ภาษาอังกฤษ 

544 นายนครินทร์  นามวงค์ ภาษาอังกฤษ 

545 นายเมธาสิทธิ์ กลิ่นคูณ สังคมศึกษา 

546 นางสาวโสรยา อินบุญส่ง สังคมศึกษา 

547 นางสาวปานชีวา พรมบุญชู สังคมศึกษา 

548 นางสาวรพีพรรณ สวรรค์คีรีเขต สังคมศึกษา 



549 นายณัฐกานต์ สอดศรี สังคมศึกษา 

550 นางสาวธันย์ชนก ยาดี สังคมศึกษา 

551 นางสาวอริสรา อ่อนน้อม สังคมศึกษา 

552 นางสาวสุดารัตน์ ทองเอ่ียม สังคมศึกษา 

553 นางสาวอรปรียา ดาวลอย สังคมศึกษา 

554 นางสาวปิยะนุช ภัสสร สังคมศึกษา 

556 นางสาวอัมรินทร์ จีนเพชร สังคมศึกษา 

557 นางสาวอรวรรณ เงินทอง สังคมศึกษา 

558 นายจักรนรินทร์ ปัญญาคํา สังคมศึกษา 

559 นายจันทพร เกษภูงา สังคมศึกษา 

560 นางสาวเมธินี กลิ่นนวล สังคมศึกษา 

561 นางสาวศลิษา เสือด้วง สังคมศึกษา 

562 นางสาวนรินทร์ทิพย์ ก๋าต๊ะ สังคมศึกษา 

563 นายทศพร อนุรักษ์ สังคมศึกษา 

564 นางสาวนัทชา อ้ิงรัตน์ สังคมศึกษา 

565 นางสาวจินต์จุฑา ล้วนผาลึก สังคมศึกษา 

566 นางสาวกัญญากร พรมทุ่ง สังคมศึกษา 

567 นายวุฒินันท์ ท้าววงษ ์ สังคมศึกษา 

568 นายสิรวิชญ ์โฉมงาม สังคมศึกษา 

569 นางสาวจิราวรรณ กรตุ้ม สังคมศึกษา 

570 นางสาวนุชสรา ยอดสิน สังคมศึกษา 

571 นายณัฐพล กิบุญมา สังคมศึกษา 

572 นางสาวปานตะวัน รางแดง สังคมศึกษา 

573 นางสาวนพาพร รุ่งสว่าง สังคมศึกษา 

574 นางสาวติรภา คุ้มครอง สังคมศึกษา 



575 นายปกรณ์ แสงกระจ่าง สังคมศึกษา 

576 นางสาวศศิธร พิมคนิช สังคมศึกษา 

577 นางสาวพิจิตรา พงศ์ชัยคีรี สังคมศึกษา 

578 นางสาวสร้อยทิพย์ แซ่ว้าง สังคมศึกษา 

579 นายอัศวิน เทียมจันทร์ สังคมศึกษา 

580 นางสาวจันทร์จิรา พรมวิหาร สังคมศึกษา 

581 นางสาวปริศนา อินต๊ะยศ สังคมศึกษา 

582 นางสาวสุชาวด ีอุปาระสินธุ สังคมศึกษา 

583 นายฤทธิชัย พลมั่น สังคมศึกษา 

584 นายธีรัตน์ สินไพบูลย์เลิศ สังคมศึกษา 

585 นางสาวสิริโสภา แซ่ว้าง สังคมศึกษา 

586 นางสาววรรณ์นิภา วงษ์อํานาจ สังคมศึกษา 

587 นางสาวปาริฉัตร เกตุจีน สังคมศึกษา 

588 นางสาวป้างรีรัตน์ แซ่ม้า สังคมศึกษา 

589 นางสาว๓ณฑิรา สว่างศรี สังคมศึกษา 

590 นางสาวเยาวลักษณ์ เมฆอ้อย สังคมศึกษา 

591 นางสาวรําพึง ดวงคํา สังคมศึกษา 

592 นายสุทิวัส ทองสกุล สังคมศึกษา 

593 นางสาวกมลนารี นาคประเสริฐ สังคมศึกษา 

594 นางสาวจิราภรณ์ ผสมใจ สังคมศึกษา 

595 นางสาวจุฑามาศ จุลจันทร์ สังคมศึกษา 

596 นายธีรพล โสภาค สังคมศึกษา 

597 นางสาวตวงทอง ประมวลสุข สังคมศึกษา 

598 นางสาวคนึงนิจ คชรักษ์ สังคมศึกษา 

599 นางสาวสุปรียา คันสิงหา สังคมศึกษา 



600 นางสาวกรรณิกา โสภา สังคมศึกษา 

601 นางสาวอมิตตา ทรัพย์เจริญ สังคมศึกษา 

602 นางสาวสิรินทา ศรีวารีรัตน์ สังคมศึกษา 

603 นางสาวนิตยา ธรรมโชต ิ สังคมศึกษา 

604 นางสาวรัตนาภรณ์ ปินทา สังคมศึกษา 

605 นางสาวสุธิดา จันทะดวง สังคมศึกษา 

606 นางสาวปรียานุช ยิ้มเจริญ สังคมศึกษา 

607 นางสาวศิรินภา ทาจ ี สังคมศึกษา 

608 นางสาวธิติมา ยุติธรรม สังคมศึกษา 

609 นางสาวจุลาพล แซ่ย่าง สังคมศึกษา 

610 นางสาวพัณนิดา ฟันวิลาศ สังคมศึกษา 

611 นางสาวรจนา ฉลองชัยกานต์ สังคมศึกษา 

612 นางสาวเพ็ญทิพย์ กาวิโล สังคมศึกษา 

613 นายณัฐชัย ใจยา สังคมศึกษา 

614 นายเมธัส ก๋าแก๋น สังคมศึกษา 

615 นางสาวสุวรรด ีศรีสะอางเลิศ สังคมศึกษา 

616 นางสาวกมลวรรณ เจ๊กสืบแก้ว สังคมศึกษา 

617 นางสาวพนิดา จันแดง สังคมศึกษา 

618 นางสาววิลดา กนกสิงห์ สังคมศึกษา 

619 นางสาวจารุวรรณ อินทพงษ์ สังคมศึกษา 

620 นางสาวนัฐพร ถนอมวงศ์ศรี สังคมศึกษา 

621 นางสาวหทัยชนก แซ่ย้าง สังคมศึกษา 

622 นางสาวกันตยา แสนคําลือ สังคมศึกษา 

623 นางสาวพัชรี สี่เป็ง สังคมศึกษา 

624 นางสาวพิณทอง เนื้อไม้ สังคมศึกษา 



625 นางสาวอรพรรณ สกุลเดชสําราญ สังคมศึกษา 

626 นางสาวนริสรา พรมคํา สังคมศึกษา 

627 นางสาวรัชนี วนาพบโชค สังคมศึกษา 

628 นางสาวกาญจนา แหลมแก้ว สังคมศึกษา 

629 นายศราวุฒิ พุธทา สังคมศึกษา 

630 นางสาวชุติกาญจน์ แก้วกัญจะ สังคมศึกษา 

631 นางสาวเสาวภา บรรเทา สังคมศึกษา 

632 นางสาวเบญจวรรณ เนื่องโพล้ง สังคมศึกษา 

633 นางสาวกฤษวรรณ จิตพินิจ สังคมศึกษา 

634 นายนิรุธ กุลคิด สังคมศึกษา 

635 นางสาวเบญจวรรณ หอมรื่น สังคมศึกษา 

636 นางสาวนพมาศ ศรีวงษ์วรรณ สังคมศึกษา 

637 นางสาวรุ่งนภา เทียนบุตร สังคมศึกษา 

638 นางสาวน้ําอ้อย เสน่ห์พูด สังคมศึกษา 

639 นายคมสันต์ จันทลัง สังคมศึกษา 

640 นางสาวจรรยา สังข์ปาน สังคมศึกษา 

641 นางสาวพิไรวรรณ อินเมฆ สังคมศึกษา 

642 นางสาวฐิติรัตน์ แสวงบุญ สังคมศึกษา 

643 นางสาวเมทินี แสวงบุญ สังคมศึกษา 

644 นางสาวพรสุดา ดกเอีย สังคมศึกษา 

645 นายฐาปนา เตชะนอก สังคมศึกษา 

646 นางสาวศิริกัญยา ระหว่างปี สังคมศึกษา 

647 นางสาวญาณี จันทะคัด สังคมศึกษา 

648 นางสาวขวัญแก้ว ทองหล่อ สังคมศึกษา 

649 นางสาววาสนา วินทะไชย สังคมศึกษา 



650 นางสาวจุฑารัตน์ คําดํา สังคมศึกษา 

651 นางสาวไพริน สมโภชน ์ สังคมศึกษา 

652 นางสาวขนิษฐา  ฟักขํา ภาษาไทย 

653 นางสาวเสาวนีย์ลักขณา  แจ่มจรัส ภาษาไทย 

654 นางสาวปณิตตรา  ดวงอุปะ ภาษาไทย 

655 นายประเสริฐ   พิมพ์สังข์ ภาษาไทย 

656 นางสาวปาริชาติ  คงขันธ์ ภาษาไทย 

657 นางสาวนฤมล  โลเชียงสาย ภาษาไทย 

658 นางสาวเสาวลักษณ์     สุขสมกิจ ภาษาไทย 

659 นางสาวอริสา   แซ่ย้าง ภาษาไทย 

660 นางสาวชิดชนก   จันทร์เลิศทิพย์ ภาษาไทย 

661 นางสาวสาวิตรี  อ่ิมสมบูรณ์ ภาษาไทย 

662 นางสาวรัชดา  ทาบ้านฆ้อง ภาษาไทย 

663 นายธนากร  กุลบุตร ภาษาไทย 

664 นางสาวพัชรี  สุทธิกูล ภาษาไทย 

665 นางสาวนันทิภาคย์  แปลกมาก ภาษาไทย 

666 นางสาวไพลิน  เหลืองอร่าม ภาษาไทย 

667 นางสาวประถมาภรณ์  อาภาภิวัฒน์ ภาษาไทย 

668 นางสาวชนาวีร ์ จันทร์ย้าย ภาษาไทย 

669 นางสาวคนิตา  เสนาอุดร ภาษาไทย 

670 นายภัทรกิต   มาน้อย ภาษาไทย 

671 นางสาวจินตหรา  จันทรบุตร ภาษาไทย 

672 นางสาวรัชตารี  โชติพรม ภาษาไทย 

673 นางสาวปาริชาติ ถมยา ภาษาไทย 

674 นางสาวสิราวรรณ  ทองอยู่ ภาษาไทย 



675 นางสาวอุษา  อุ่นศรี ภาษาไทย 

676 นางสาวจันทรา  อุทัยอินทร์ ภาษาไทย 

677 นางสาวชนิสรา  ยอดเถ่ือน ภาษาไทย 

678 นางสาวพนิดา   ชั่งทอง ภาษาไทย 

679 นายคมสัน  กะลําพา ภาษาไทย 

680 นางสาวบุษบัน  ทํานา ภาษาไทย 

681 นางสาวสุธิดา  ขุ้นคีรี ภาษาไทย 

682 นางสาวกนกพร  เหล่าจันทร์ ภาษาไทย 

683 นายวิทยา  ก๋าวงษ์ ภาษาไทย 

684 นางสาววิศัลย์สยา   คงพล ภาษาไทย 

685 นางสาวนรีรัตน์   หนองหลวง ภาษาไทย 

686 นางสาวกนิษฐา   ฦาชา ภาษาไทย 

687 นางสาวศิริพร   บุญเลิศ ภาษาไทย 

688 นางสาวอารยา   วิทยามุ่งม่ัน ภาษาไทย 

689 นางสาวจิราภา   แซ่ลี ภาษาไทย 

690 นางสาวณัฐกานต์   โตงิ้ว ภาษาไทย 

691 นางสาวศศิวิมล   สะสม ภาษาไทย 

692 นางสาวกรกัญญา   แก่นพ่วง ภาษาไทย 

693 นางสาววรรษมล   เรืองจันทร์ ภาษาไทย 

694 นางสาวอัจฉราพรรณ  ทวีนัน ภาษาไทย 

695 นางสาวทิพรดา  อินยา ภาษาไทย 

696 นางสาวเบญจมาศ   ล้อมสุข ภาษาไทย 

697 นางสาวศุภรดา  สอนทะ ภาษาไทย 

698 นางสาวพัชรินทร์   นาคเจริญ ภาษาไทย 

699 นางสาวณัฐพร  ทองดี ภาษาไทย 



700 นางสาวเมทินี  จันน้อย ภาษาไทย 

701 นางสาวอรอนงค์  วันเทพ ภาษาไทย 

702 นางสาวกสิณา  แซ่ซ้ง ภาษาไทย 

703 นางสาวสุภาพร  กาญจนะ ภาษาไทย 

704 นายอัมรินทร์  จันทา ภาษาไทย 

705 นางสาวกรรณิการ์   คุ้มเหตุ ภาษาไทย 

706 นางสาวธัญญารัตน์  ยายอด ภาษาไทย 

707 นายบุญเสริม  บุษยา ภาษาไทย 

708 นางสาวสโรชา  ปลั้นปลือ ภาษาไทย 

709 นายนเรศ   ยิ้มโรจน์ ภาษาไทย 

710 นางสาวสุนิตา  จ่างเทียน ภาษาไทย 

711 นายธนวัฒน ์ พุ่มพวง ภาษาไทย 

712 นางสาวสุภาวด ี เอ่ียมสําอางค์ ภาษาไทย 

713 นางสาวฐิติพร  ศาสะนะ ภาษาไทย 

714 นางสาวศศิธร  สุมาลย์ทอง ภาษาไทย 

715 นายก้องเกียรติ   เตียนไธสง ภาษาไทย 

716 นางสาวจุรีรัตน์  ศิริวรรณ ภาษาไทย 

717 นายสุรวุธ  วาจูอิน ภาษาไทย 

718 นางสาวพิทยารัตน์  ทองวิเศษ ภาษาไทย 

719 นายอนุพงษ์  คําทอง ภาษาไทย 

720 นางสาวพิมลวรรณ  จันทร์เปรม ภาษาไทย 

721 นางสาวสุชานร ี จ่าแสง ภาษาไทย 

722 นางสาวเพ็ญนภา  จันดากุล ภาษาไทย 

723 นางสาวพรทิพย์   กลิ่นเทียน ภาษาไทย 

724 นางสาวจุฑามาศ  ด้วงปลี ภาษาไทย 



725 นางสาวณริสสา  ชูราศรี ภาษาไทย 

726 นางสาวธิษณามดี  บุบพันธ์ ภาษาไทย 

727 นางสาวมินตรา  มูลชัย ภาษาไทย 

728 นางสาวจินตนา  เจริญชัยสกุลคีรี ภาษาไทย 

729 นางสาวจารุวรรณ  ดีอ๊อด ภาษาไทย 

730 นางสาวศิริวรรณ  วนารังสี ภาษาไทย 

731 นายกฤษฎา  อินทะเสน ภาษาไทย 

732 นางสาวสิตานัน  พิณนา ภาษาไทย 

733 นางสาวแสงเทียน กุลเทศ ภาษาไทย 

734 นางสาวกนกวรรณ  สอนคุ้ม ภาษาไทย 

735 นางสาวอมรรัตน์  บัวศรี ภาษาไทย 

736 นางสาวมาริษา   คีรีทศ ภาษาไทย 

737 นางสาวนิสากร  ถมยา ภาษาไทย 

738 นางสาววิจิตรา พุ่มจันทร์ ภาษาไทย 
739 นางสาวศิริธร วงศ์อนุ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
740 นายชัชภัทรบรรเทิงใจ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
741 นางสาวน้ําฝนวงค์คํา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
742 นายธีรศักดิ์สารรัตน์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
743 นางสาวมุกรวีเมืองแสน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
744 นางสาวชุติมาใจวิสาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
745 นางสาวพจมาสแพวตะคุ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
746 นางสาวปนัดดาโพธิ์เมือง วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
747 นางสาวประวีณาแก้วเมือง วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
748 นางสาวอรณิชาศิริประโชติ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
749 นางสาวชุติมาโมจุ้ย วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
750 นางสาวสโรชาใจครอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
751 นางสาวน้ําฝนอินเท้ง วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
752 นางสาวจุฑามาศยืนยาว วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
753 นางสาวอาภากรยังประเสริฐ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 



754 นางสาวปรารถนาเงินฉลาด วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
755 นางสาวทัศนวรรณท่าเสา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
756 นางสาวชื่นนภา ดาบพระทิตย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
757 นางสาวพัชรียา แก้ววิเศษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
758 นางสาวเวธิกา พลสงคราม วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
759 นางสาวสิริยากร รุ่งเรือง วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
760 นางสาวสุธิตา รินทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
761 นางสาวสุพัตรา ทับทวี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
762 นางสาวสุพรรษา บุญเกิด วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
763 นางสาวรัตติกาล ศรีแก้ว วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
764 นางสาวดวงใจ แมงไธสง วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
765 นางสาววิชชุดา ดวงแก้ว วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
766 นางสาวอําพร เจตกสิกร วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
767 นางสาวภาวดี สุดนิมิตร วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
768 นางสาววิราวรรณ ช่วยบํารุง วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
769 นางสาวสาลินี บัวรมย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
770 นางสาวสุธาสิณี นัดชื่น วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
771 นางสาวผ่องพรรณ มูลสัน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
772 นายรัชตะ แซ่ว่าง วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
773 นางสาวสโรชา ทองคํา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
774 นายมงคล ยั่งยืนคุณธรรม วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
775 นางสาวจันทิรา ย่านสากล วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
776 นางสาววรลดา เนียมเพาะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
777 นางสาวพิมพ์ใจ วุ่นสุก วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
778 นางสาวขนิษฐา อยู่ทิศ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
779 นางสาวลักษณารีย์ เวียงสิมมา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
780 นางสาวอัจฉรา พุทธิมา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
781 นางสาวปณัฐดา คําสุวรรณ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
782 นางสาวปาริฉัตร แวทไธสง วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
783 นางสาวธรรมลักษณ์ พุ่มใย วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
784 นางสาวพรรณทิพา มีสิน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
785 นางสาวนภัสวรรณ นิ่มสา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
786 นายศิวะ ดิษฐธรรม วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
787 นางสาวศิริลักษณ์ กลิ่นธูป วิทยาศาสตร์ทั่วไป 



788 นางสาวอารียา โฉมหน่าย วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
789 นางสาวสุรี มโนมัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
790 นางสาวสุวิมล มาปา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
791 นางสาวทรงพร วัฒนโฉมยง วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
792 นางสาวมณีวรรณ มะยมหิน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
793 นางสาวมันทนา สุวรรณะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
794 นางสาวสุวนันท์ จันทร์สอน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
795 นายศักดิ์ดา เตรียมนอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
796 นางสาวมัทนา มิตรสานุช วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
797 นางสาวศิริลักษณ์ สุนทรพงษ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
798 นางสาวผกามาศ ปิ่นแก้ว วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
799 นางสาวลัดดา เป๊กทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
801 นายเอกสิทธิ์ แซ่ม้า วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
802 นายสามารถ ภูผากัมปนาท วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
803 นางสาวเบญจรัตน์ อินเลิศ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
804 นางสาวจิรวรรณ ปุกแก้ว วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
805 นายศักดิ์สิทธิ์  ษมาจิตรุ่งเรือง วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
806 นางสาวอภิญญา โสประดิษฐ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
807 นางสาวชุติมา ดาระวัน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
808 นางสาวกรณิการ์ ต๊ะน่าน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
809 นางสาวพิชชาภา ศรัทธานนท ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
810 นางสาวภัทรพร แช่มช้อย วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
811 นางสาวฐิตารีย์ จันทร์ใส วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
812 นางสาวอนุสรา วงษ์ไว วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
813 นางสาวจุฑาวรรณ เขตกัน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
814 นางสาวพิสุทธิลักษณ์ พงโอสถ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
815 นางสาวรุ่งวดี เชื้อจีน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
816 นายสุวานนท์ ใจครัว วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
817 นางสาวเย็นจิตร์ มั่นคงพิพัฒน์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
818 นายอานนท์ หัวเมือง วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
819 นางสาวอมรรัตน์ ดงประขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
820 นายณรงค์ฤทธิ์ หมั่นเพียร วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
821 นางสาวสุนิษา ทารศร วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
822 นางสาวศศิวิมล แดงอ่ิม วิทยาศาสตร์ทั่วไป 



823 นางสาวนิรมล ว่างสิริกุล วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
824 นางสาวอาทิติญา สิทธิกรรณ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
825 นางสาวจุฑามาศ ทามา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
826 นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
827 นายศุภกิตติ์ จันทร์จอม วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
828 นางสาวกําไลทิพย์ อุปธรรม วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
829 นางสาวศิริพร เกตุพงษ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
830 นางสาวอนุชา คําบรรลือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
831 นางสาวอทิตยา ขวัญวงศ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
832 นางสาวนงนุช ขอนทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
833 นางสาวพัชรีภรณ์ สุริยันต์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
834 นางสาวกชกร คงเพชรดี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
835 นางสาวสิวเรศ ไพโรจน์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
836 นางสาวนันทวรรณ เอนกนันต์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
837 นางสาวชุติมา เชื้อกสิกรรม วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
838 นางสาวสุกัญญา กวินวรรณา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
839 นางสาวชมัยพร โตโทน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
840 นางสาววิภา พรมมาเตียม วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
841 นายสุพัฒน์ บุญคง วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
842 นางสาวปุณฑาริกา อุดมโภชน์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
843 นางสาวโสภาพร เผือกขจี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
844 นางสาววาสนา โชติรดาภาณ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
845 นางสาวทัยรัตน์ มากผล วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
846 นางสาวนุชรา รุกขชาติ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้กู้รายใหม่ครุศาสตร์ ปี 2560 

ลําดับ ชื่อ- นามสุกล โปรแกรมวิชา 

1 นายแลวิ        ละคํา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

2 นายเสฏฐวุฒ ิ ใจชมภู วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

3 นายอัครินทร์  บุรีรักษ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

4 นางสาวปาริตา อาบวารี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

5 นางสาวอรณัฐ โฉงเจริญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

6 นางสาวเจนนิสา สาแก้ว วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

7 นางสาวจิรภัทร์  ทาสุ่ม วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

8 นายภาคภูมิ      คุ้มวงษ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

9 นายสมหวัง    จันทร์แก้ว วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

10 นางสาวน้ําเพชร  มาตราช สังคมศึกษา 

11 นายอภิวัฒน์  สุริยะแสง สังคมศึกษา 

12 นางสาวพนิดา  บุรีเทพ สังคมศึกษา 

13 นางสาวปิยะพร    ภูไทพนาวัลย์ การศึกษาประถมวัย 

14 นางสาวนันธมน    ด้วงรักษา การศึกษาประถมวัย 

15 นางสาวสุพัตรา    ตงคํา การศึกษาประถมวัย 

16 นางสาววิภาวัณ    สงวนศักดิ์ การศึกษาประถมวัย 

17 นางสาวสุพัตรา    อินทรเกษม การศึกษาประถมวัย 

18 นางสาวแสงมณี   คงคูณ การศึกษาประถมวัย 

19 นางสาววิธิตา      เอกระ การศึกษาปฐมวัย 

20 นางสาวไพริน      สาสังข ์ การศึกษาปฐมวัย 

21 นางสาวพิมพ์ชนก   หมอนอินทร์ การศึกษาปฐมวัย 

22 นางสาวมนัสนันท์   ตอคํา การศึกษาปฐมวัย 

23 นางสาวอนิตา    ปัญญา การศึกษาปฐมวัย 



24 นางสาววีรยา   วงษ์ราษฎร์ การศึกษาปฐมวัย 

25 นางสาวกัญญารัตน์  กล่ําเจริญ การศึกษาปฐมวัย 

26 นางสาวกนกพร   ทินปาน การศึกษาปฐมวัย 

27 นายสมัชญ์   เพียรกสิกรรม การศึกษาปฐมวัย 

28 นาย นครรินทร์   ขุมทแง พลศึกษา 

29 นาย จิรายุส   หนองหลวง พลศึกษา 

30 นาย  จิตรภณ   แซ่ว้าง พลศึกษา 

31 นาย  ธนเทพ   เดี่ยววาณิช พลศึกษา 

32 นาย  ทิวา   บุญส่ง พลศึกษา 

33 นาย  วุฒิศักดิ ์  ธิศาเวช พลศึกษา 

34 นาย  สุพจน์    แพงมี พลศึกษา 

35 นาย  จิรกิตติ์  รอดอยู่ พลศึกษา 

36 นาย  วีรพจน์   มีติ๊บ พลศึกษา 

37 นางสาวสุประวีณ์   นกเที่ยง ภาษาอังกฤษ 

38 นางสาวธันยาพร   ขอนดอก ภาษาอังกฤษ 

39 นางสาวสุนิสา   เจดีย์ ภาษาอังกฤษ 

40 นางสาวนฤมล  สงสนั่น โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

41 นางสาวกัลยา แก้วบัวดี โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

42 นางสาวอจญา สมบูรณ์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

43 นางสาวจารวี เขียนขัน โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

44 นางสาวปัญทารีย์ เฮียะหลง โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

45 นางสาวสุนิตา อ่ิมเอ่ียม โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

46 นางสาววีรยา  ดียิ่ง โปรแกรมภาษาจีน 

47 นางสาววริศรา ต๊ะมูล โปรแกรมภาษาจีน 

48 นางสาวนันท์นภัส โสไกร โปรแกรมภาษาจีน 



49 นางสาวเบญจมาศ ดิษฐ์เจริญ โปรแกรมภาษาจีน 

50 นางสาวกชกร คงสําราญ โปรแกรมภาษาจีน 

51 นางสาวณัฐมล นอดนวล โปรแกรมภาษาจีน 

52 นางสาวสุมินตรา กลิ่นอําภา โปรแกรมภาษาจีน 

53 นางสาวผ่องอําไผ แก้วโน โปรแกรมภาษาจีน 

54 นางสาวกัญญาณัฐ วันทมาตย์ โปรแกรมภาษาจีน 

55 นางสาววราภรณ์ วัดพ่วงแก้ง โปรแกรมภาษาจีน 

56 นางสาวสัพัตตรา ถาวร โปรแกรมภาษาจีน 

57 นางสาวณัฐพร คําเรือง โปรแกรมภาษาจีน 

58 นางสาวมิรันตรี พินศรี โปรแกรมภาษาจีน 

59 นางสาวศุภรัตน์ เกิดสัก โปรแกรมภาษาจีน 

60 นาสาว บุญรัตน์ มิ่งใย คอมพิวเตอร์ 

61 นาย จักรพงค์ สุขเกษม คอมพิวเตอร์ 

62 นางสาว นัทมนต์ แลดี คอมพิวเตอร์ 

63 นาย ธนวัฒน์ ฉายแสง คอมพิวเตอร์ 

64 นาย ชินวัตร ดําเนิน คอมพิวเตอร์ 

65 นางสาว ประภัสสร ศรีวงษ์วรรณ คอมพิวเตอร์ 

66 นางสาว ตวงพร อินทะนัย คอมพิวเตอร์ 

67 นางสาว ณัฐฌา ปานเงิน คอมพิวเตอร์ 

68 นางสาว วิภสวิณ ีเนื้อไม้ คอมพิวเตอร์ 

69 นางสาว ทัพพสาร เทศไธสง คอมพิวเตอร์ 

70 นางสาวชุติกาญจน์ ครุฑหุ่น คณิตศาสตร์ 

71 นางสาวสุกัญญา กํายาน คณิตศาสตร์ 

 


