
ลาํดบัท่ี ช่ือ - สกลุ ชัน้ เลขประจําตวัสอบ

1 สชุานน    ใบละมดุ ม.3 1770091

2 ชษุณะ      นาทนัตรึก ม.3 1770085

3 จตพุร       เจ๊ียจรูญ ม.3 1770089

4 สทุธิชยั     ทรงเดชะ ม.3 1770103

5 พีรยทุธ์       จนัทร์เซ็ง ม.3 1770086

6 ภานพุงศ์     เชียนสาร์ ม.3 1770088

7 ณฐันนท์      ทองขาว ม.3 1770100

8 สมยศ       ชําปฏิ ม.3 1770098

9 วรุตม์       นํา้หอม ม.3 1770094

10 วรรณรัตน์    วรรณวตัิ ม.3 1770090

11 วศิน        นํา้หอม ม.3 1770093

12 ณทัดรัณ    ครุุวิชญา ม.3 1770104

13 ธิติธาดา      พฒัลกัษณ์ ม.3 1770095

14 จิราย ุ   จิตต์คงไทย ม.3 1770084

15 กษิดิ์เดช       พึง่ลอย ม.3 1770087

16 พงศกร      แถลงสตัย์ ม.3 1770096

17 ณฏัฐ์       ไทยแย้ม ม.3 1770106

18 ธรรณธร     และอรุณ ม.3 1770092

19 พงศกรณ์      ทองคํา ม.3 1770097

20 สภุชัชา   พนัธ์สา ม.3 1770102

21 อนวุฒัน์     อนัทะโย ม.3 1770099

22 เจษฎากร      แก้วศิริกลุ ม.3 1770105

23 ปิลนัธ์    โพธ์ิบญุ ม.3 1770083

24 ศภุณฐั       ประเสริฐทรัพย์ ม.3 1770109

ชา้งเผอืก
รายชือ่นักเรยีน Cadet ทีส่อบโครงการชา้งเผอืก นายเรอือากาศ



ลําดบัท่ี ชือ - สกลุ ชนั

1 นนทวรรต      ผา่นไชย ม.4 2770159

2 ศราวธุ      ดาบลาอํา ม.4 2770166

3 ธนวฒัน์      ภมูิชิน ม.4 2770163

4 ธนกร        กลิน่สคุนธ์ ม.3 2770154

5 ณฐัพงศ์      สาสงัข์ ม.3 2770147

6 ยทุธนา      บญุปาลติ ม.4 2770167

7 ชลธวชั     ลอยอากาศ ม.4 2770176

8 ปรัตถ์        ผลบญุเรือง ม.4 2770146

9 กฤตยชณ์    หงษ์เวียงจนัทร์ ม.3 2770164

10 รัตนโชติ    พรสีภ่าค ม.4 2770161

11 พิรพฒัน์     รัตนะ ม.4 2770171

12 ณฐัวฒุิ       กลิน่ขจร ม.3 2770156

13 ก้องเกียรติ   ขนัทบณัฑิตย์ ม.4 2770148

14 ชฎิล      สมัปญุญานนท์ ม.4 2770160

15 นฤพล     รัตนะ ม.4 2770174

16 เปรม     แก้วมะลิ ม.4 2770140

17 ติณณ์    เงาดี ม.3 2770144

18 ปรวรรต      สายทอง ม.3 2770157

19 อลงกรณ์    สขุสาคร ม.3 2770175

20 วรัตถ์       พิภษูณวงศ์ ม.3 2770155

21 วีรพล    วกัจรรยาบรรณ ม.3 2770153

22 นนธวชั     สมุาลี ม.3 2770152

23 ธนวตั   บญุเน่ือง ม.3 2770151

24 ฉลองชยั   มีสง่า ม.3 2770142

25 ชนพฒัน์      สารจิต ม.3 2770158

26 วชัรากร     ศรีสวา่ง ม.4 2770150

27 ชมุพร     นนัทภาค ม.4 2770170

28 ณฐัวฒุิ       พลพวก ม.4 2770173

29 วรายทุธ       จลุไชย ม.4 2770162

30 วิทิต       ปินฉิม ม.4 2770149

31 พชัร      มาเดช ม.3 2770143

32 สริุยา       จรีรัตน์ ม.4 2770145

33 ยศกฤษ     จนัทนา 2770141

34 วีรพงศ์          บญุเจริญปัญญา ม.4 2770168

35 มานสั           โพธ์ิสวุรรณวฒันา ม.4 2770172

36 ยวุวฒัน์     ไตรจิต ม.4 2770169

สมทบ


