
เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

001 22244 ปรัตถกร ชาวกงจักร์

002 22245 ศภุกติติ์ ค าภแูสน วนั  เวลา  รายงานตวั  

003 22246 กวี อนิทรสงเคราะห์

004 22247 กฤษกร สกุลัป์ รายงานตวั  วนัที ่3 - 5 ม.ค. 2561 

005 22248 ชัญญ์ สรัสสมติ เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

006 22249 สริภพ รัตนะแสง

007 22250 อรรจมาภรณ์ ชบูัณฑติจริยศ

008 22251 ธนวชิญ์ ทักษณา วธิกีารรายงานตวั

009 22252 ภัทรกร โปตะวัฒน์ 1. รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

010 22253 นภัสนันท์ พรพันธนุ์กลู 2. ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้น

011 22254 ธนวัฒน์ ชมุปัญญา ใบช าระเงนิ

012 22255 พัทธธ์รีะ วรวรีก์ลุชาติ 3.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลับมายืน่ใหก้ับ

013 22256 ฐติภัิทร ภาณุศรี เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

014 22257 กมลชนก วฒุวิงศ์ 4.  กรอกใบมอบตัวใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย  

015 22258 พมิญดา หนูทา 5.  ผูป้กครองสามารถมากรอกเอกสารมอบตัว

016 22259 ปัณณพัฒน์ เรอืงจริพจน์ ไดโ้ดยไมต่อ้งน าเด็กมา

017 22260 ภรรชพล ลิม่สลักเพชร

018 22261 พชิญาภา ประเสรฐิสขุ

019 22262 กลวัชร คณุะปรุะ

020 22263 ปรัตถกร อตุคะวาปี แจง้ใหท้ราบเพือ่ความเขา้ใจ
021 22264 นชิาภา พชิัยกาล

022 22265 ภัทรธนกร อภกิารพนชิ 1. ผูท้ีม่สีทิธิม์อบตัวในครัง้นี้   ( 3-5 ม.ค. 2561 )

023 22266 ณชิชา ลอยแกว้ ขอความกรณุาใหม้ามอบตัว   ตามวัน และ เวลา

024 22267 พชิญาดา อดลุโภคาธร ทีก่ าหนดเทา่นัน้  หากไมม่าตามทีไ่ดแ้จง้ไวถ้อืวา่สละสทิธิ์

025 22268 เสารห์ลัก สงัสรรคอ์นันต์

026 22269 สรินิทรร์ดา ลิม้วัฒนาพบิลูย์

027 22270 สงกรานต์ ควรรณสุ

028 22271 คงศักดิ์ หลวงสี

029 22272 ณภัทรว์ลัญช์ รัตนบรุานนท์

030 22273 กนัตพ์งษ์ วงษ์สนทิธรีา

032 22274 ชวีานนท์ ปานมั่น

033 22275 คมพศิษิฐ์ จันทรก์ลิน่

034 22276 เจนนนิทร์ ดา่นธานนิทร์
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เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

035 22277 ภเูบศวร์ แสนมา

036 22278 อธษิฐ์ เอือ้อรัญวัฒน์ วนั  เวลา  รายงานตวั  

037 22279 คณุงาม พฒุแกว้

038 22280 ราวัฒน์ ทวแีสงสกลุไทย รายงานตวั  วนัที ่3 - 5 ม.ค. 2561 

039 22281 วชิญาพร สมกนัธา เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

040 22282 เมญญาภา ชาญธรีะเดช

041 22283 เวนดี้ อแูด็ง

042 22284 ธรีเมธ นาวจิติร วธิกีารรายงานตวั

043 22285 กชกรกาญจน์ นวธนโชติ 1. รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

044 22286 พชิชารัตน์ เทาโคกกรวด 2. ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้น

045 22287 ณัฐดิา ใจสะอาด ใบช าระเงนิ

046 22288 ศศญิา อยูเ่ย็น 3.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลับมายืน่ใหก้ับ

048 22289 ภชภณ จันทรสวุรรณ เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

049 22290 สรุวชิ ด าเวยีงค า 4.  กรอกใบมอบตัวใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย  

050 22291 ธติวิฒุ ิ โยวะ 5.  ผูป้กครองสามารถมากรอกเอกสารมอบตัว

051 22292 เพ็ญพชิชา ค าสพุรหม ไดโ้ดยไมต่อ้งน าเด็กมา

052 22293 อรรถวชิญ์ ฐติวิัฒนาการ

053 22294 ภาคนิ พนาวัฒนวงศ์

054 22295 คมกิ ลาโคตร

055 22296 วรภัทร นพวงศ์ แจง้ใหท้ราบเพือ่ความเขา้ใจ
056 22297 ศริาจารยี์ สวุัณณกฏีะ

057 22298 ภรูภัิทร วงคะแสง 1. ผูท้ีม่สีทิธิม์อบตัวในครัง้นี้   ( 3-5 ม.ค. 2561 )

058 22299 พสิษิฐ์ ค าสี ขอความกรณุาใหม้ามอบตัว   ตามวัน และ เวลา

059 22300 คณุากร บรมโคตร ทีก่ าหนดเทา่นัน้  หากไมม่าตามทีไ่ดแ้จง้ไวถ้อืวา่สละสทิธิ์

060 22301 ชวดล ราชเสนา

061 22302 พงศภ์รีะ อมรวพิธุพนชิ

063 22303 จดิาภา พรัีตน์

064 22304 วรทิธิธ์ร บญุดมีสีขุสนัต์

065 22305 ปฐวี โพธริาช

066 22306 กววีัธน์ ชารโีคตร

067 22307 ปิยะวัชร์ สขุประเสรฐิ

068 22308 ภวนิทว์รรธก์ ขนัทอง

069 22309 ธนศร เอีย่มจ่ัน
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เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

070 22310 วษิณุพงศ์ สรุเิย

071 22311 ปกรณ์ วเิศษทักษ์ วนั  เวลา  รายงานตวั  

072 22312 สวุจัิกขณ์ ธรรมจริะวงศ์

073 22313 นฤบดนิทร์ วเิศษศรี รายงานตวั  วนัที ่3 - 5 ม.ค. 2561 

074 22314 ชัชชาญ กอ้นวมิล เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

075 22315 นันทพงศ์ ตอ่สหะกลุเจรญิ

076 22316 กนัตพัฒน์ แสนปัญญาพัฒนโชติ

077 22317 กติตมิา อรัณยะนาค วธิกีารรายงานตวั

078 22318 กติตวิรรณ อรัณยะนาค 1. รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

079 22319 กฤชอร วณชิวรนันท์ 2. ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้น

080 22320 นภัทร สวุพงษ์ ใบช าระเงนิ

082 22321 นธิกิร เทยีววัน 3.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลับมายืน่ใหก้ับ

083 22322 กานตพ์ชิชา ไชยเชยีงพณิ เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

084 22323 พทุธชิาต กลุชติ 4.  กรอกใบมอบตัวใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย  

085 22324 ชญตว์ พลชัยสวัสดิ์ 5.  ผูป้กครองสามารถมากรอกเอกสารมอบตัว

086 22325 ชัยปรติร ลอ่งสวุรรณา ไดโ้ดยไมต่อ้งน าเด็กมา

087 22326 พชร เป่ียมสกลุ

088 22327 ภมูนิทร์ โพธิย์อ้ย

089 22328 ภัญญพ์มิล ปรดีาวัฒนศักดิ์

090 22329 ชนสษิฏ์ ใจบญุ แจง้ใหท้ราบเพือ่ความเขา้ใจ
091 22330 จริากร ววิัฒนกลุพาณชิย์

092 22331 ณัฐณชิา ศรโีพนทอง 1. ผูท้ีม่สีทิธิม์อบตัวในครัง้นี้   ( 3-5 ม.ค. 2561 )

093 22332 ธารา นามวงษ์ ขอความกรณุาใหม้ามอบตัว   ตามวัน และ เวลา

094 22333 ลัญพัชร์ ชยปภา ทีก่ าหนดเทา่นัน้  หากไมม่าตามทีไ่ดแ้จง้ไวถ้อืวา่สละสทิธิ์

095 22334 ชยตุพงศ์ ตัง้จติตภ์ราดร

096 22335 นภัสรนั์นท์ สายสมคณุ

097 22336 วรปรัชญ์ เพยีรพมิาย

098 22337 ธัญพชิชา ออ่นบญุ

099 22338 สณัุฎฐา ชา่งทาพนิ

100 22339 พชร อนันตเดชศักดิ์

101 22340 ปภาวนิ จติราพทุธวิงศ์

102 22341 จักรนิทร์ วเิศษพันธพ์งศ์

103 22342 ตรญีาพร ถติยบ์ญุครอง
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เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

104 22343 กอ้งตะวัน ลิม้สวุรรณ

105 22344 ปณชิา อนันธกิลุชัย วนั  เวลา  รายงานตวั  

106 22345 พรกนก เกษตรเอีย่ม

107 22346 ธนภัทร ฤทธวิัชร รายงานตวั  วนัที ่3 - 5 ม.ค. 2561 

108 22347 สหรัฐ เพชรประยรู เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

109 22348 ธนนท์ จลุกะบตุร

110 22349 นันทม์นัส สพัุตรานันท์

111 22350 ธนดล เหลา่ศรสีกลุ วธิกีารรายงานตวั

112 22351 ปัญญาวฒุิ มะทติา 1. รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

113 22352 ปิยะดล วรวเิศษ 2. ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้น

115 22353 นัชชา เชษฐสมบัติ ใบช าระเงนิ

116 22354 พชิญส์ณีิ จันทสรุยีวชิ 3.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลับมายืน่ใหก้ับ

117 22355 มรีตา บญุภา เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

118 22356 ธนกฤต ภูเ่รอืงนรศิ 4.  กรอกใบมอบตัวใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย  

119 22357 วชริวชิญ์ น่าชม 5.  ผูป้กครองสามารถมากรอกเอกสารมอบตัว

120 22358 ธนภัทร อรยิะพทัิกษ์ ไดโ้ดยไมต่อ้งน าเด็กมา

121 22359 ศภุกร บญุศรภีรัิตน์

122 22360 วรศิรา เหลอืงประกอบดี

123 22361 วสิตุา กลุราช

124 22362 พรีวัส พทุธา แจง้ใหท้ราบเพือ่ความเขา้ใจ
125 22363 สายชล วงศท์มิารัตน์

126 22364 เฌมรลินิ พริยิะการสกลุ 1. ผูท้ีม่สีทิธิม์อบตัวในครัง้นี้   ( 3-5 ม.ค. 2561 )

127 22365 อนิฟ้า จรัิปปภา ขอความกรณุาใหม้ามอบตัว   ตามวัน และ เวลา

128 22366 บวรลักษณ์ อรยิคณุาธนานนท์ ทีก่ าหนดเทา่นัน้  หากไมม่าตามทีไ่ดแ้จง้ไวถ้อืวา่สละสทิธิ์

129 22367 ณฐฏว์ัฒน์ นครชัย

130 22368 นรญิญา ทรัพยป์าน

131 22369 กฤษณพล จันทา

132 22370 ภรูิ ทรัพยท์วนีนท์

133 22371 ธฤต ทองศรี

134 22372 ปรเมศวร์ ยทุธชมภู

135 22373 จริาธวิัฒน์ แกว้พระโอะ๊

136 22374 พชิเญศ จันทรศ์รเีจรญิ

137 22375 ปญุณสิา คณุะปรุะ
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เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

139 22376 อญัชสิา เสน่หข์ า

140 22377 สทุธกิานต์ ฮาตระวัง วนั  เวลา  รายงานตวั  

141 22378 ธภัทร ทองธัญรัตน์

142 22379 ภรวิัสส์ ตันคงจ ารัสกลุ รายงานตวั  วนัที ่3 - 5 ม.ค. 2561 

143 22380 นภษร พงษ์ประเทศ เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

144 22381 ปิยวัฒน์ พชิญาสกลุ

145 22382 อซิาเบลลา ราโฮลา่

146 22383 พรลภัส ทันตาหะ วธิกีารรายงานตวั

147 22384 ธณกร ทบวงษ์ศรี 1. รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

148 22385 ปภังกร เกษโสภา 2. ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้น

149 22386 ณัฐกติติ์ อรรณพเดชา ใบช าระเงนิ

150 22387 ชญานุศภัฒค์ เผา่พงษ์ไพบลูย์ 3.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลับมายืน่ใหก้ับ

152 22388 กรชติ ศรถีาพล เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

153 22389 ปัณณธรี์ สทุธะพนิทุ 4.  กรอกใบมอบตัวใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย  

154 22390 สขุปภา บตุรเวยีงพันธ์ 5.  ผูป้กครองสามารถมากรอกเอกสารมอบตัว

155 22391 สชุานาถ นรนิทร์ ไดโ้ดยไมต่อ้งน าเด็กมา

156 22392 ณชิชาพัชญ์ บรรพตา

157 22393 ปรนิทรว์ัฒน์ กงบรุาณ

159 22394 จริเมธ โชตนัินท์

160 22395 ลภัสกร ศรนีฤวรรณ แจง้ใหท้ราบเพือ่ความเขา้ใจ
161 22396 จักรนิ ตันตพิานชิธรีะกลุ

162 22397 อาชวนิ ประเสรฐิสขุมุ 1. ผูท้ีม่สีทิธิม์อบตัวในครัง้นี้   ( 3-5 ม.ค. 2561 )

163 22398 กรณกฤต วรีะวรรณ ขอความกรณุาใหม้ามอบตัว   ตามวัน และ เวลา

164 22399 รัชพล สวุรรณรัชตกลุ ทีก่ าหนดเทา่นัน้  หากไมม่าตามทีไ่ดแ้จง้ไวถ้อืวา่สละสทิธิ์

165 22400 นันทธ์วัฒน์ สงิหะสรุยิะ

166 22401 ยศภัทร์ คณุะปรุะ

167 22402 พรรณพัชนันท์ กิง่มิง่แฮ

168 22403 พัทธนันท์ เอือ้วงศก์ลู

169 22404 ภัชชนก ศรตุชวีนิ

170 22405 พลอยนภัส จ าปาหอม

171 22406 ปฏญิญา ปัญจขนัธ์

172 22407 จารวุทิย์ เกษราช

173 22408 กววีัธน์ บรกิลุ
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เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

174 22409 วรีดา ศริโิวหาร

175 22410 เอลลา่ โชตกิา เฮริส์ช วนั  เวลา  รายงานตวั  

176 22411 พรปวณ์ี เกยีรติพ์งษ์ลาภ

178 22412 นาวา ชลายนนาวนิ รายงานตวั  วนัที ่3 - 5 ม.ค. 2561 

179 22413 ปณติา สดสชุาติ เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

180 22414 มแีกน เซลน่ีา วลิคนิสนั

182 22415 ถริวัฒน์ ลาภโคกสงู

183 22416 ธรีดนย์ ศรดีาเกษ วธิกีารรายงานตวั

184 22417 พลอยนภัส สทิธกิรธนากติติ์ 1. รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

187 22418 อรรครพล แดงกลาง 2. ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้น

188 22419 กฤษฏา นาโพธิ์ ใบช าระเงนิ

189 22420 ณัฐพัชร์ ขนัธะประโยชน์ 3.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลับมายืน่ใหก้ับ

190 22421 พชิฌนรั์ชต์ พลขนัธ์ เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

191 22422 รณภัทร เถือ่นนาดี 4.  กรอกใบมอบตัวใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย  

192 22423 พชร โสระบตุร 5.  ผูป้กครองสามารถมากรอกเอกสารมอบตัว

193 22424 ณัฐชนน จริเดโชชัย ไดโ้ดยไมต่อ้งน าเด็กมา

194 22425 กษรฤญ เครอืเนตร

195 22426 ทพิยธ์ารา อนันตโสภณ

196 22427 ณัฐภณ จงึภัทรกลุ

198 22428 ชนาภา กานตด์า แจง้ใหท้ราบเพือ่ความเขา้ใจ
199 22429 รฌาน ธรีะธนานนท์

200 22430 ชนันดา ชนิพันธุ์ 1. ผูท้ีม่สีทิธิม์อบตัวในครัง้นี้   ( 3-5 ม.ค. 2561 )

201 22431 ศรตุ วัฒนด ารงโชค ขอความกรณุาใหม้ามอบตัว   ตามวัน และ เวลา

202 22432 กะรัตมณี บตุรมาลย์ ทีก่ าหนดเทา่นัน้  หากไมม่าตามทีไ่ดแ้จง้ไวถ้อืวา่สละสทิธิ์

203 22433 ปณุณภา ค าพลแสน

204 22434 พัชญช์สิา กิง่กาญจนส์กลุ

205 22435 ชษิณุชา แสนพรม

206 22436 กลุปรยีา ตรวีัชรานนท์

207 22437 พรมีรดา กมุจันทกึ

208 22438 ชัยธวัช อิม่ใจ

209 22439 ธนาภา ศรวีชิา

210 22440 พมิพธ์ัญญานุช พงศพั์ฒน์

211 22441 สรธร แตงบตุร
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เลขที่ เลขประจ าตวั หมายเหตุ

212 22442 ปฏญิญา เกษวเิชยีร

213 22443 กวนิภพ อคัฮาด วนั  เวลา  รายงานตวั  

214 22444 อคัรวนิท์ วงษ์ผาบตุร

215 22445 ธัญรดี รักษาภักดี รายงานตวั  วนัที ่3 - 5 ม.ค. 2561 

216 22446 ปณุญาดา วานชินาม เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

217 22447 อษิดณิย์ เชษฐข์นุทด

218 22448 ยตุวิชิญ์ ตัง้มโนวฒุกิลุ

220 22449 ภควฒุิ ชาวดร วธิกีารรายงานตวั

221 22450 ณภัทร พพิธิด ารง 1. รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

222 22451 อคัรวนิท์ อภวิมิลลักษณ์ 2. ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้น

223 22452 กรวปัิศย์ พลตรี ใบช าระเงนิ

224 22453 บณุยจ์ริา ภษูาวโิศธน์ 3.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลับมายืน่ใหก้ับ

226 22454 นนทพัทธ์ บญุผอ่งศรี เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

227 22455 นโิคล ณชิา องิ 4.  กรอกใบมอบตัวใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย  

228 22456 กวนิ ออ้งแสนค า 5.  ผูป้กครองสามารถมากรอกเอกสารมอบตัว

229 22457 กญัญาณัฐ สหีาพันธุ์ ไดโ้ดยไมต่อ้งน าเด็กมา

230 22458 ธรนนิทร์ ธระเสนา

231 22459 บรรณพรรษา มุง่ขอบกลาง

232 22460 ปวรปรัชญ์ เลีย่มสกลุ

233 22461 ณัชชา มลุเมอืงแสน แจง้ใหท้ราบเพือ่ความเขา้ใจ
234 22462 ฐติวิัฒน์ ดลจริพสิฐิ

236 22463 วฒุชิัย อนักทัศน์ 1. ผูท้ีม่สีทิธิม์อบตัวในครัง้นี้   ( 3-5 ม.ค. 2561 )

237 22464 รญิดา สขุศรี ขอความกรณุาใหม้ามอบตัว   ตามวัน และ เวลา

238 22465 กวดิา รัตถวิัลย์ ทีก่ าหนดเทา่นัน้  หากไมม่าตามทีไ่ดแ้จง้ไวถ้อืวา่สละสทิธิ์

239 22466 สวุจัิกขณ์ ศรวีชิติ

240 22467 กวนิภพ ธาตพุสิยั

241 22468 ธนทัต พรมมาโอน

242 22469 มาเชโย โจฮาน ตาบรูาดา

243 22470 พรหมพชกร ธรรมครปัูทม์

244 22471 อมัรนิทร์ บญุจันทร์

245 22472 อรอภญิญา บญุจันทร์

247 22473 ฐตินัินท์ ปิตสิานต์
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