
ล าดบัที่

1 นางสาว บงกช  จึงเจริญสุขยิ่ง

2 นางสาว สกุนตลา  ปิน่สากล

3 นาย รักษิต  พงษ์สรัล

4 นาย ธงชัย  ภูก่ล่อม

5 นางสาว ศุภวดี  แซ่ต้ัง

6 นางสาว กิรณา  จิตต์สมร

7 นาย ประสาท  โจทย์กิ่ง

8 นาง ระวิสรา  วิมลนิมิตร

9 นางสาว รุ่งทิพย์  ทองใบพาณิชย์กุล

10 นางสาว พชร  ทองบริสุทธิ์

11 นาง พรศิริ  จินดาฤกษ์

12 นางสาว ปัณฑาวีย์  ปัญญาวรวัจน์

13 นางสาว สุตตญาณ  สติภา

14 นางสาว ขนิษฐ์นันท์  โอภาสนิรัติศัย

15 นาง ณญาน์  สิงหเสรี

16 นางสาว วีรยา  วีระเดชะ

17 นางสาว ศรัญฐ์ธร  เพียรนิรมิต

18 นางสาว นพมน  สามารถ

19 นางสาว ปราณี  มานะนําเกษม

20 นางสาว แพรวไพฑูรย์  เนตรหาญ

21 นางสาว มนักษร  ปรึกกระโทก

22 นาง วรฤทัย  รักไทย

23 นาง พเยาว์  วรวุฒิพุทธพงศ์

24 นาง วิยดา  นรชาญ

25 นางสาว สุรีย์ลักษณ์  กองอังกาบ

26 นาง เธียรรัตน์  อรุณเร่ือ

27 นาย ถาวร  คําเทีย่ง

28 นาง เพ็ญศรี  เพ็ชรมณี
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ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

29 นาย นพดล  นนทโตพันธ์

30 นาย ประภัค  ศรีกิติกุลชัย

31 นาง รัตนา  ประเวศตระกูลชัย

32 นาง วรรณา  สุภาพงษ์

33 นาง วัฒนา  สมัครการ

34 นางสาว วัฒนา  พยัคฆข์าม

35 นาง สุวัฒนา  สุพันธนา

36 นาย สมจิตร์  กลําบุรี

37 นาย สนิท  ศรีแก่น

38 นาย ประเสริฐ  แย้มครวญ

39 นาง พยุง  อึ้งตระกูล

40 นาง ปนิดา  รอดเสถียร

41 นาง อุดม  รอตเกษม

42 นาง กัญญา  แสงอัมพร

43 นาย สมาร์ท  พงษ์กลํ่า

44 นางสาว ชุลิดาพา  จารุดาพัชร์

45 นางสาว สิริบุษย์  อึ๊งภากรณ์

46 นางสาว ศิริธร  ตันติดีเลิศ

47 นาง สมศรี  ศักด์ิศรีวิทยากุล

48 นาง นิภาธร  เหล็กพูล

49 นางสาว ลักขณา  ไป่ทาฟอง

50 นาย เอกพล  เกรียงธนศักด์ิ

51 นาง อาภรณ์  กาญจนศิลานนท์

52 นาย อาริสร์  กาญจนศิลานนท์

53 นางสาว ษลิญญา  พงศ์ผาสุก

54 นางสาว อัญชลี  นาคถาวร

55 นางสาว เชียงดาว  แจ่มโนนคูณ

56 นางสาว ณัฐสุดา  แก้วกล้า

57 นางสาว ภัณฑิรา  ชัยกาญจนกิจ

58 นางสาว น้ําใจ  หิรัณยัษฐิติ



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

59 นางสาว ธนิดา  ปุณรังษี

60 นาง นภัสสร  บรรลือเกียรติ

61 นางสาว ประนอม  วิจิตรธงชัย

62 นางสาว สุวพร  ดีเลิศ

63 นางสาว ณปภา  หล่อราชมณี

64 นาย การัณ  ภูริภัทรธนากร

65 นางสาว ขนิษฐา  วีระพันธุ์

66 นาง อาลุน  ทาร์ทัคนี่

67 นาง สิระษา  โชคสมัย

68 นางสาว ปัทมา  ทิพย์มณฑา

69 นาง เบ็ญจมาศ  หฤทัย

70 นางสาว กรรณิการ์  กิจแสงทอง

71 นางสาว ชลธิชา  แสงทอง

72 นางสาว ดาริกา  ทุมมากรณ์

73 นางสาว สมใจ  จันทะดวง

74 นาง ประมวล  รําลึก

75 นางสาว จันทราวดี  เคียงศิริ

76 นาย ณัฐฌนนทศ์  ก่องนอก

77 นาง ศรีวรา  ศรีเพ็ชร

78 นาง มาลี  ดุสิตภิรมย์

79 นางสาว เขมิกา  เอี่ยมสุภา

80 นางสาว ประไพพร  เอมอ่อง

81 นางสาว ธัญญลักษณ์  วรวัฒนานนท์

82 นางสาว ตวงทอง  แซ่ล้ี

83 นางสาว เมธิณี  แสงสกุล

84 นางสาว พรรัตน์  ต้ังวรเกษม

85 นาง จิรพรรณ  สุกัณศีล

86 นาย มงคล  วงษ์วุฒิศักด์ิ

87 นาย ภัทรพล  ภูรัต

88 นาย ปัญญา  ดิสวัฒน์



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

89 นาย ชาญทัต  แก้วคําหยก

90 นางสาว ธัญยธรณ์  ขอศิลธนพัฒน์

91 นางสาว วชิราภรณ์  พันธุศิริ

92 นาง นัดดา  ทองก้านบัว

93 นางสาว ณัฐกฤตา  ต้ังจิตคงพิทยา

94 นางสาว จิตรา  พันธ์สุวรรณ

95 นาย อรรณพพล  นาคสุก

96 นาง กชพร  วรประเสริฐศิลป์

97 นาย ยุทธศาสตร์  บุญเกษม

98 นางสาว พิจิกา  กิ่งศักด์ิ

99 นาย ปรัชญา  อมรรัตน์

100 นาง มนตรา  ธีระพจน์

101 นางสาว กัญญาวีร์  เพิม่ทวี

102 นางสาว เมวดี  แซ่อู๋

103 นาง พวงเพ็ชร์  ทวีชัยวัฒน์

104 นาย ศิริพงศ์  พันธ์ธรรมกิจ

105 นาง จิดาภา  พลศรีเลิศ

106 นาง ปิยาภา  จิวานันต์

107 นางสาว ชญาณินท์  สีสังข์

108 นาย วารณ  ตันติวงศ์

109 นาง ญาณวีร์  หวังธนอิทธิกุล

110 นาย จํารูญ  เกษตรบํารุงกุล

111 นางสาว หทัยกาญจน์  เจริญรัตน์

112 นางสาว รังษิณาพร  ทองกํา

113 นางสาว รณิดา  ปภัสไกรกุล

114 นาง พัชรนันท์  อรุณสันติวงศ์

115 นางสาว พวงเพชร  พรหมศรี

116 นาง มยุรี  คล้ายมอญ

117 นาง พิรญาณ์ณัท  จารุเชฏฐานนท์

118 นางสาว กมลพร  บรรลือ



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

119 นาง ธิดา  ปัญจพันธ์พงศ์

120 นางสาว ณฐิดา  วงศ์วิเศษ

121 นาง นันท์นภัส  นาคพรหม

122 นาง ทัศนีย์  ชัยเลิศ

123 นางสาว กนกกร  มอหะหมัด

124 นางสาว วิจิตรตรา  สนธิจันทร์

125 นาง จุฑาทิพย์  จิรโชติชื่นทวีชัย

126 นาง ณัฐิมา  แสงดารารัตน์

127 นาง พรรณพิมล  พรหมรัตน์

128 นางสาว จีรภา  พัฒนเจริญ

129 นาง อารียา  มหาวรมากร

130 นางสาว วิไล  เตียวยืนยง

131 นางสาว ชัญญา  สาริกบุตร

132 นางสาว พนมพร  จินพละ

133 นางสาว ประยงค์  บุญคุ้ม

134 นางสาว ยุพา  ไชยวงศ์แก้ว

135 นางสาว ปิยนันทน์  ฤทธิว์ิรุฬห์

136 นางสาว กรรณิการ์  อาจฤทธิ์

137 นางสาว นพมาศ  เกษจรัล

138 นางสาว อาภาภรณ์  แก้วปัญญา

139 นางสาว พรเพ็ญ  ลลิตนันทิกุล

140 นางสาว อรศจี  กิจกุลพิทักษ์เทพ

141 นาย พัสกร  ดวงพิทักษ์พงศ์

142 นางสาว สุดารัตน์  กะสิวัฒน์

143 นางสาว อภิญญา  ศรีรี

144 นาง ศรินทร  ชัยวงศ์วุฒิกุล

145 นาย สมหมาย  แตงสกุล

146 นาง ณัฐชนัญ  แตงสกุล

147 นาง นวลพงศ์  เสือแก้ว

148 นาย พุฒิ  ภิญโญวัฒยากร



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

149 นางสาว ณฐา  หาญผดุงธรรมะ

150 นางสาว ศศิลักษณ์  ศรีอุไร

151 นาย สวัสด์ิ  วรรณศรี

152 นาย สุพจน์  ชื่นเอกรัฐ

153 นางสาว วิมลพร  หมั่นการ

154 นางสาว เอื้อมพร  เม่นทอง

155 นาง คัทรินทร์  ปิยะวาทวงศ์

156 นาง พณศร  ทองช่วย

157 นาย ไพโรจน์  ด่านชาญชัย

158 นางสาว นันทิชา  กล่ินดอกพุฒ

159 นางสาว กฤตยา  ชารินทร์

160 นางสาว จินดาสา  สิงหเพ็ชร์

161 นางสาว บุญเกิด  ยินดี

162 นาง อนงค์  เพียรหาผล

163 นางสาว รัตนา  ปาประโคน

164 นางสาว สุรีรัตน์  เหงกระโทก

165 นางสาว เนรัญชลา  ยงประยูร

166 นางสาว กชามาส  ไชยเชษฐ์

167 นางสาว วิชุตา  พร้ิงกลาง

168 นางสาว พนมกร  ศรีวิราช

169 นางสาว วันเพ็ญ  ฮามวงษ์

170 นางสาว รัศมี  ธุลี

171 นาย จตุพร  พนัสโณทัย

172 นางสาว มลิวัลย์  จินตวิจิต

173 นาย ประมวล  สุขมาก

174 นางสาว เครือทิพย์  ธีรานุรักษ์

175 นาง ทองคํา  สินทํา

176 นาง ทวีรัตนา  บวรรัตนเวช

177 นาง ณัฐนิช  วิไลรัตนดิลก

178 นางสาว พิชญา  อินทนาศักด์ิ



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

179 นาย ทศพิธ  วรธรรมพิทักษ์

180 นาย จรัญ  ผลากุล

181 นาง ปาริฉัตร  ศรีสังวาลย์

182 นาย ณัฏฐ์ฑิอัฑฒ์  เกตุแก้ว

183 นางสาว อรวรรณ  ศักด์ิทวีวงศ์

184 นาย พลวริศ  มณีรัตนบวรชัย

185 นางสาว กมลทิพย์  คุ้มเรือน

186 นาง ดวงกมล  โตวรรณสูตร

187 นางสาว บุญทิวา  ตนาภิชาติ

188 นางสาว ศุภิสรา  พนาพิทักษ์กุล

189 นาง อุไรวรรณ  แก้ววิเชียร

190 นาย อนุวัฒน์  เจนสมบูรณ์

191 นาง อรัญญา  พัวพงษ์ไพโรจน์

192 นางสาว สุวลักษณ์  ศิริวัฒน์

193 นางสาว กนกวรรณ  เอื้อเจริญ

194 นาง ปราณี  สุธรรมมนัส

195 นาง อรมณี  วิเชียรสินธุ์

196 นาย อรรจน์  ฉัตรสิทธิสวัสด์ิ

197 นาง น้ําทิพย์  ทองสัมฤทธิ์

198 นางสาว จงจิต  ตระกูลไทยพิชิต

199 นางสาว วิไลลักษณ์  เค้ามูล

200 นางสาว ณัชชา  สุดข้อง

201 นางสาว ดวงนภา  กระษาปณ์เลิศ

202 นางสาว พวงทิพย์  บุญสนอง

203 นางสาว วิลาสินี  อ่อนสอาด

204 นางสาว รอกีเยาะ  นุ

205 นาง วราภรณ์  ขวัญมิ่ง

206 นาย วิเชียร  ทองแม้น

207 นางสาว สิปาง  นวพันธุพ์ิพัฒน์

208 นาง ศรัยกร  บุษยะมา



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

209 นางสาว ศิริยุพา  ยินหิรัญ

210 นาง จุไรรัตน์  พ่วงพาราม

211 ร.ต.อ. ศรีไพร  สวัสดี

212 นาง กิรดี  สุขจรรยากุล

213 นาง ฉัตรมณี  คงจันทร์

214 นางสาว ภรภัค  ทองวงศ์ลาภ

215 นาย สมเจตน์  สุขรส

216 นาง กอบแก้ว  บัวคอม

217 นางสาว สุชีลา  โสภาลี

218 นางสาว กชนิภา  จิตหาญพล

219 นาง สุปาณี  ชูคล้าย

220 นางสาว รวีวรรณ   อวัสดาพร

221 ส.อ. หญิง โสภา  บุญเคล้ิม

222 นางสาว กรรณิการ์  นามวงค์

223 นางสาว ปรารถนา  ต่อสกุล

224 นางสาว ธวัลรัตน์  หัสคุณไพศาล

225 นางสาว อรทัย  สมวงษ์

226 นางสาว ปิน่ทิพย์  ประทีปวัฒนะวงศ์

227 นาง แน่งน้อย  เตชวิริยะ

228 นางสาว วิไลพร  พูนสวัสด์ิ

229 นางสาว สรินทร์ทิพย์  จินดาฤกษ์

230 นางสาว อรณิช  วิมลรัตน์

231 นางสาว จตุพร  นาชัยเพิม่

232 นางสาว อัจฉรา  แสนสุนนท์

233 นาย ต่อศักด์ิ  ภัทรจิตภักดี

234 นาง จินตนา  เพชรดี

235 นางสาว ทิพย์สุดา  สุหงษา

236 นางสาว นิดา  นุ้ยเด็น

237 นางสาว สูฮานา  ยาเต็ง

238 นางสาว กาญจนา  วันมา



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

239 นางสาว ทัศนีย์  ปัญจะ

240 นางสาว เพลินพิศ  เชื้ออ่อน

241 นาง สวิตตา  ขาวขํา

242 นางสาว ยามีละ  ดอแม

243 นางสาว ทิวาพร  มีมาก

244 นาย ปิตุพงศ์  หงษาคํา

245 นางสาว นฤมล  ตันติการุณย์

246 นางสาว กัญญาทิพย์  บุรีแก้ว

247 นางสาว สิริวิมล  คุ้มหมู่

248 นาย พสิษฐ์  อารีสินพิทักษ์

249 นาย เกรียงไกร  พลรักษา

250 นาย สวัสด์ิ  บุญวัฒน์

251 นางสาว อารีย์  แสงธูป

252 นาย ปรีชา  พุกําพันธ์

253 นางสาว สมปอง  สีสุข

254 นาย ปริพัตร  แสงประเสริฐ

255 นาย ชัยวัฒน์  พานิชยากรณ์

256 นางสาว แก้วตา  แววดี

257 นาง พรรณิภา  อนันตประยูร

258 นางสาว ปริญดา  ทุนคํา

259 นางสาว อรวรรณ  ขวัญศรี

260 นางสาว อรวรรณ  ง้าวกาเขียว

261 นางสาว กรรณิกา  ชมดี

262 นาง ศรีนคร  หลวงชิน

263 นางสาว ฐิติมา  นาคสกุล

264 นาง ทิพสุคนธ์  กิจจาธนพันธ์

265 นางสาว สายฝน  เยื้อนเพ็ชร

266 นางสาว ปิยะมาศ  นามวงษ์

267 นางสาว ดวงดาว  โกโสภา

268 นาง ศรีวิภา  สัตยารัฐ



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

269 นางสาว นฤมล  วังสอง

270 นางสาว มุจิรา  พนิตนรากุล

271 นางสาว กนกวรรณ  สืบเชาวสิริกุล

272 นางสาว ลัดดาวัลย์  จรรยากรณ์

273 นางสาว ณัฐนรีภัทร  ปังศรีวินิจ

274 นาย กฤษฎา  ธรรมวิริยารักษ์

275 นางสาว ธนัฏนัณ  อนันตศิริสถาพร

276 นาย บรรณศิษ  จริตซ่ือ

277 นาย สกลพัฒน์  ทองชัชวาล

278 นาง พรรณรัตน์  แสงทอง

279 นางสาว รุ่งนภา  ดิลกศักยวิทูร

280 นางสาว สุภาวดี  ตรีรัตนถวัลย์

281 นางสาว ธิดารัตน์  จันทนิตย์

282 นาง บัวทอง  ชัยสุวรรณ

283 นางสาว อัมพวัน  ทัศนา

284 นาย อศิ  เธียรฐิติพฤฒิ

285 นาย อนุพงศ์   ทวีสิทธิกุลลาภ

286 นาง วรรณาภา  กระตุฤกษ์

287 นางสาว ธิษณามดี  ศรีภิรมย์

288 นางสาว อรณี  แผ้วสะอาด

289 นางสาว กัญญรัตน์  ขุนคงมี

290 นาย กิตติ  วงศ์ชนะภัย

291 นางสาว ศรัณญา  ศรีพนม

292 นางสาว ณัฐนันท์  มีสวัสด์ิ

293 นาง กมลา  สุวรรณณัฐวิภา

294 นาย อุบัยดีลเลาะ  วาแวนิ

295 นาง นพรัตน์  วงศ์กลธูต

296 นาสาว มะลิดา  สุนทรเรืองยศ

297 นางสาว ภัทร์วรัญญ์  ชูชื่นมานะกิจ

298 นางสาว มนัสวี  ภิรมย์กิจ



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

299 นาง สุณี  ชุติวราภรณ์

300 นางสาว สุวิสาข์  พระสุรัตน์

301 นาง พรภัทร์  ภัทรวงศ์ไพบูลย์

302 นางสาว พีรดา  จันทร์วิบูลย์

303 นางสาว อังคณา  มั่งมีทรัพย์

304 นางสาว นิตยา  เฮืองใสส่อง

305 นาง อัจฉราวรรณ  จันทร์เทียน

306 นางสาว สุภารัตน์  ชิณโกสุม

307 นางสาว นิรมล  มหาชัย

308 นางสาว เปมิกา  ศรีพุฒตาล

309 นางสาว สกุลนุช  ตู้ผาสุข

310 นางสาว พรวรินทร์  หอมจันทร์

311 นางสาว ธณัฏฐา  ธรรมปัญญา

312 นางสาว รัตนา  รัตนพิทักษ์

313 นางสาว ละมุล  หนูรัตน์แก้ว

314 นางสาว สุวรรณี  บุตรพันธ์

315 นางสาว บุษบา  ปิติมงคลชัย

316 นางสาว นุชศิริ  ดรุณประสิทธิ์

317 นาย นพดล  เชาวนชาติ

318 นาย สมศักด์ิ  ห์ลีละเมียร

319 นาย ประวิตร  ปัญญาสกุลวงศ์

320 นาย ประวีณ  ปัญญาสกุลวงศ์

321 นางสาว สรีญา  โชคชัยนิรันดร์

322 นางสาว ชมนุช  อ่อนแสน

323 นางสาว ปารณีย์  สงวนพงษ์

324 นางสาว กานต์สิริ  แสนรักษ์

325 นาง วิไลรัตน์  ภูติรัตน์

326 นางสาว กัลยกร  สมบัติเวชสิทธิ์

327 นางสาว ธัญนันท์  ศรีสตรียานนท์

328 นางสาว สุภาวดี  พรชัยเรืองเดช



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

329 นาง วันทนา  ห์ลีละเมียร

330 นาง ยาใจ  สุวรรณราช

331 นาง ทรงพร  จันทร์วุฒิศิลป์

332 นางสาว พิชญาภรณ์  สุทธิประเสริฐ

333 นางสาว บุษราภรณ์  หาญฮึก

334 นางสาว ควรชม  คูวิจิตรสุวรรณ

335 นางสาว เยาวลักษณ์  นุ้ยจันทร์

336 นางสาว สุพรรณี  กุนเสน

337 นางสาว ปุณณภา  ชุมวรฐายี

338 นาง นัยนา  นิยมโชค

339 นางสาว จอมขวัญ  พูแสง

340 นาย กิตติคุณ  ลิมังกูร

341 นางสาว กมลรัตน์  ณรงค์หนู

342 นางสาว รัชนี  วโรกร

343 นางสาว ชนม์นิภา  จิตต์บุญเจริญ

344 นางสาว ฐิตารีย์  ทัฬหทัศไนย

345 นางสาว เณรดา  สดมพฤกษ์

346 นางสาว ทัศยามนต์  อินละคร

347 นางสาว ณัฐนรี  สะราคํา

348 นางสาว สุทิศา  ทองทา

349 นาง นันท์ชญาน์  กินขุนทด

350 นางสาว ปิยฉัตร  ธนากรพิพัฒนกุล

351 นาง วัชรี  แสงปิน่

352 นาย เทวัญ  กํามา

353 นาง ธันยพร  วรรณะอยู่

354 นางสาว ขวัญใจ  ธรรมสุริยะ

355 นางสาว สุภลัคน์  มูลจิต

356 นางสาว ทิพย์วรินท์  โพธิก์ล่ิน

357 นางสาว กวิสรา  บุญตระการ

358 นาง ดวงกร  เหมือนนามอญ



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

359 นางสาว ณัฏฐนันท์  กลันตรานนท์

360 นาง อรชดา  สิทธิพรหม

361 นางสาว กนกรัตน์  มิ่งเชื้อ

362 นางสาว มณีรัตน์  กุลวัฒน์แก้วมณี

363 นาง วารุณี  บุญหลง

364 นางสาว โชติกา  มีศรี

365 นางสาว สุกัญญา  เพ็ชรเจริญ

366 นาง วิจิตรา  อินทร์หนองอาจ

367 นาย เกียรติพงศ์  ศรีละพันธ์

368 นาง นภารัตน์  ศรีละพันธ์

369 นางสาว สุรัสวดี  โภคาพานิชย์

370 นางสาว บุษยา  ธัญญศิริ

371 นางสาว กรุณา  จันทราภัย

372 นางสาว ธัญญรัตน์  ยั่งยืน

373 นางสาว ณัฏฐณิฐ  ธาดาชนะอนันต์

374 นางสาว ภวรัญชน์  สิทธิการิยกุล

375 นางสาว รัตนาพร  ธีรเวชเจิญชัย

376 นางสาว นัทน์ชนัน  ไพรดี

377 นาย ชนะชัย  สมบูรณ์กุลวุฒิ

378 นางสาว แก้วตา  เก่าบางยาง

379 นางสาว ชมพรรษ  นาคทอง

380 นางสาว ระวีวรรณ  โห้ไทย

381 นาย อวยชัย  ปรางสุวรรณ

382 นางสาว จินดาพร  ม่วงกลาง

383 นาง ณัฐวรรณ  ล้ิมสากล

384 นางสาว ศิริวรรณ  เนียมชูชื่น

385 นางสาว วิมล  อัศวพรวิพุธ

386 นางสาว สุกัญญา  เตชะปัญญาสิน

387 นางสาว ฐปนีย์  เรืองศักด์ิ

388 นางสาว ปิยนุช  ทองฤกษ์



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

389 นาง เอกศจี  กิจสมโภชน์

390 นางสาว เต็มฤดี  จันทร์อ่อน

391 นางสาว ปุณณ์พิกา  เลิศชัยประเสริฐ

392 นางสาว หนึ่งฤทัย  สืบค้า

393 นางสาว รัตน์ทิยา  ลักษณวร

394 นางสาว กรองแก้ว  จิตตรีพล

395 นาง จิดาภา  แดนวิวัฒน์เดชา

396 นางสาว โชติรส  นิพิฐวิทยา

397 นาง อําไพ  แพทย์พิทักษ์

398 นาง ชนิสรา  ฉายางามมงคล

399 นาย ธีระรัฐ  วงษ์อมตศิริ

400 นางสาว สิรภัทร  ทองศิริ

401 นางสาว อุไร  ทองศิริ

402 นาง วิมลัก  จิรพงศาธร

403 นางสาว ทัศวรรณ  คําสิมา

404 พล.อ.ต. ชาติชาย  นันทเสนีย์

405 นางสาว นลินี  นงภา

406 นาย วราวิทย์  รัตนพฤติกุล

407 นางสาว วัชราภรณ์  สิงทอง

408 นาง เบญจมาศ  รอดภัย

409 นาง ปิน่รัตน์  สุริยมนต์

410 นาง รุ่งทิวา  ธีรากิจ

411 นางสาว วิไลวรรณ  พนัสนาชี

412 นางสาว วัชรี  จันทะ

413 นางสาว ยุพิน  กู่กอง

414 นางสาว อรวรรณ  ขันเขตร์

415 นางสาว วันทนา  วงษ์ภักดี

416 นางสาว เรณู  ทองศรี

417 นางสาว รสรินทร์  เย็นสนาน

418 นางสาว อุฬาวัลย์  เพ็งลี



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

419 นางสาว พุทธิกาญจน์  พุทธกัง

420 นางสาว กาญจนี  วีระปรศุ

421 นางสาว กนกวรรณ  เหล่าบัวดี

422 นางสาว ปาริชาต  ปวงนิยม

423 นางสาว จตุพร  จําปาชน

424 นางสาว อัมพวัน  สีดํา

425 นางสาว อังสนาภรณ์  พานิชอนุเคราะห์กุล

426 นาง ชนุตม์  สมตน

427 นางสาว สุภาพร  มีไข่

428 นาง วาสินา  ธานี

429 นาง วิมลวรรณ  วิทยพิบูลย์

430 นาง กรภัทร  ตรีสารศรี

431 นางสาว ยอดขวัญ  รัตนวิชัย

432 นาย ประเสริฐ  โอวาทปัณพร

433 นาย ธวัชชัย  วณิชย์กุล

434 นางสาว พณัชกร  โรจนพร

435 นาย กฤติภัค  รัตนประยูร

436 นางสาว อาทิตยา  เจนช่าง

437 นางสาว ประกายมาศ  มัชฌิมา

438 นางสาว สุมิตราพร  สุทธินรเศรษฐ์

439 นาง เครือวัลย์   ส่งแสง

440 นาง เพ็ญศรี   คงเสือ

441 นาง อนงค์  ศรีปัญญา

442 นาง ริกิต  จตุรมนตรี

443 นางสาว สิริลักษณ์  รังสิมันตุชาติ

444 นางสาว สุทิน  สุขขวัญ

445 นางสาว อทิตยา  กิริวัฒนศักด์ิ

446 นางสาว พิศมัย  จั่นรอด

447 นางสาว ธนวรรณ  จันทร์ประพันธ์

448 นาง ชญานิศ  เกษมโกเมศ



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

449 นางสาว ธิดา  วงษ์โท

450 นาง รัตนาธิป  ก้อนแก้ว

451 นางสาว อรวรรณ  ว่องแพร่วิทย์

452 นางสาว ชวัลนุช  บุกบุญ

453 นาย คมกริบ  กัลยาณพันธ์

454 นางสาว จารวี  โอวาทปัณพร

455 นางสาว อังชนา  อุดามาลย์

456 นางสาว ปัชรินทร์  บวรธีระกิจชัย

457 นาย สุกิจ  บุญยเกียรติ

458 นาง อรษา  ทองคํา

459 นาย สิทธวิชญ์  ถิรโรจนกุล

460 นาง มาลี  ศรีเดช

461 นางสาว วรรธนา  หาญธีรสกุล

462 นางสาว ชนกภัณฑ์  ประชากุล

463 นางสาว พรนภา  มูลมา

464 นางสาว รสสุคนธ์   พืน้สะอาด

465 นาย พิเชษฐ์  ลายู

466 นางสาว สุวิมล  เตบสัน

467 นาย หาญเจต  ลิขิตสินโสภณ

468 นางสาว เขมภาวี  ประเสริฐนิรันดร์

469 นางสาว สุจิตรา  แสงทวีวรรณ์

470 นาง เมตตา  พิมพ์เงิน

471 นางสาว ทิพยวรรณ  เวชโอสถ

472 นางสาว ชัญญา  โคธนันท์

473 นางสาว สุภัทรา  จินตนานฤมิตร

474 นางสาว สมร  ดีสมเลิศ

475 นาย แสงโรจน์  ภววงษ์ศักด์ิ

476 นางสาว มาติชา  สุวรรณ

477 นาย ธีระ  ดุรงค์เริงฤทธิ์

478 นางสาว ยุวเรศ  สถิตย์



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

479 นาย ชาญชัย  ชิดช่วงชัย

480 นางสาว อังคนา  อยุทธ์

481 นางสาว ศรัญญา  นนท์แก้ว

482 นางสาว เขมกร  สว่างเนตรนิล

483 นาง พีรดา  แซ่เต้ียว

484 นางสาว รัชดา  โนนเค้า

485 นางสาว ลักขณา  ถ้ําแก้ว

486 นางสาว นภาภรณ์  รัตนวงศ์

487 นางสาว สีฟ้า  คําแก้ว

488 นางสาว เฉลิม  รอดรักวงศ์ไท

489 นางสาว ณัฐกมล  ไนยะกูล

490 นางสาว นภัสฑร  นเรศพงษ์

491 นางสาว อัจฉรา  โชคธํารงนิติ

492 นางสาว รัตนา  อนันต์นาคินทร์

493 นาย พงษ์วัฒนา  ขอเสริมกลาง

494 นางสาว สินีนาฏ  สีสรรค์

495 นาง สุรีย์   อมรจารุสิริ

496 นาง ฉวีวรรณ  ลิขิตสินโสภณ

497 นาง ทิพวรรณ  ศรีจาด

498 นางสาว วิภา  กําแพงแก้ว

499 นางสาว กรองแก้ว  พรหมสมบัติ

500 นาง สุมิตรา  รอดอาตม์

501 นางสาว พิริยา  รอดอาตม์

502 นางสาว สายสมร  หงษ์บิน

503 นางสาว นฤพร  ดํารงเชื้อ

504 นาง อลิษา  กอธีระกุล

505 นาย ชัยยุทธ  ต่างใจ

506 ร.อ. หญิง จินดามณี  ต่างใจ

507 นาย อภิชาติ  ศรีเสาวนันท์

508 นางสาว กฐิน  วงศ์สุ่ย



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

509 นางสาว ประภาพรรณ  ดวงพิทักษ์

510 นางสาว อําไพ  ค้อทอง

511 นางสาว ปาณิสรา  แสงกรม

512 นางสาว ดวงลดา  ปุนมา

513 นาง พรรณี  เลียงวิทยาคุณ

514 นางสาว ปิยนาฏ  ปานรังษี

515 นางสาว ทิติยา  ศักด์ิบูรณกุลชัย

516 นางสาว ทัชชิรพรรณ  เทียนมั่น

517 นางสาว สิริรัตน์  โชติมาภรณ์

518 นาย ทศพร  สุขเสง่ียม

519 นาย สมบัติ  แก้วเยื้อง

520 นาง ดวงพร  ธํารงวรางกูร

521 นางสาว พัชริน  รัตนวิจิตร

522 นางสาว นิยะดา  ยศเนืองนิตย์

523 นาย ชัยสิต  เลิศเพียรเชาวน์

524 นางสาว สุภาวดี  ปะพะลา

525 นางสาว วันทนีย์  หลานเศรษฐา

526 นางสาว อรทัย  บ้งชมโพธิ์

527 นาง อหิงสา  ต้ังบุญยปิติกุล

528 นางสาว เสริมศรี  สายะสิต

529 นาง เอื้อมพร  สุวรรณไตรย์

530 นางสาว มนัสนันท์  วิมูลชาติกันตโชติ

531 นางสาว ปวีณา  ขาวสะอาด

532 นางสาว ภารดี  ฉัตรสัมฤทธิ์

533 นาง มุกมณี  ขัดทะสีมา

534 นางสาว จิตเกษม  เตชเลิศไพบูลย์

535 นางสาว ณัช  กาญจนธนเศรษฐ

536 นางสาว ศรัณยภัทร  เหงกระโทก

537 นางสาว ลายลักษณ์  ฮาเท็ม

538 นางสาว ภคนันท์  เทพวิชัยศิลปกุล



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

539 นาย สง่า  ตาเสาร์

540 นางสาว วัชราพร  อัตตพงษ์ไพบูลย์

541 นางสาว ฐิต์ิณพัฒน์  หมื่นอักษร

542 นาย ภาณุ  จูกูล

543 นางสาว ชลดา  วงตะลา

544 นาง กัลยาณี  วุฒิไกรสกุล

545 นาย สายหยุด  จารุประภัสสร

546 นางสาว จารุวรรณ  นุริตานนท์

547 นางสาว กนกพร  วิลาชัย

548 นางสาว ฐิตินันท์  จิตรโชติ

549 นางสาว เสาวลักษณ์  เลิศสันทัด

550 นาง วิจิตรา  นาคินทร์

551 นาย บุญเพิม่  แสนศิริ

552 นางสาว แสงดาว  แดนพูนทรัพย์

553 นาง พิชามญชุ์  เปล่ียนสายสืบ

554 นาง พรพัจน์  กิ่งแก้ว

555 นาง ดวงใจ  บุญฤทธิ์

556 นางสาว เย็นฤดี  ตีเงิน

557 นางสาว วรรณี  เวชกรณ์

558 นางสาว สุพรรษา  ปัญญาภาส

559 จ.ส.อ. เอนก  พันธ์พูล

560 นางสาว พรพรรณ  พุม่เรืองนาม

561 นาง สุขตา  ทรัพย์สิน

562 จ.ส.อ. วิศิษย์  ประเสริฐสิทธิ์

563 นาง พรทิพย์  ฉิมแป้น

564 นาง ศรีไพ  ศรีเสน

565 นาย ม่อม  กินขุนทด

566 นางสาว นิตยา  แก้วตาทิพย์

567 นางสาว ธนิษา  บัวขาว

568 นางสาว ลวิตรา  พัชรกุลธนา



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

569 นาง อชิรญา  ศรีดวงคํา

570 นาง พนอ  อาษารบ

571 นางสาว จันทรา  ทองบุญเจริญ

572 นางสาว วรรณศิริ  เริงหทัยธรรม

573 นาง มันทนา  สุทธานุรักษ์

574 นาย อธิคม  ท้วมไธสง

575 นาง เจียระไน  อุย

576 นางสาว ศรีอัมพร  บุญธนพิศุทธ์

577 นางสาว จิราภรณ์  มีนิล

578 นางสาว ธีรวีร์  นาคถาวร

579 นาง เบญจวรรณ  ปัญจะศิริ

580 นาย พลภัทร  ประเสริฐสินธุ์

581 นางสาว สิรวิไล  พิศาลพงศ์

582 นาง โศภิตสุดา  ฉลาดแพทย์

583 นาง กฤติกา   จรรยาสถิต

584 นาง โกสุม  สาลี

585 นาง ยุวดี  บุณยวิบูลย์

586 นางสาว ณัฐศธร  พงศ์จะนะ

587 นางสาว ชาลินี  ธนสีลังกูร

588 นาย ปัญญา  ปวงนิยม

589 นางสาว กนกวรรณ  สุวรรณมณี

590 นางสาว นิภาพร  บัวศรี

591 นางสาว พูลสุข  ปริญญาพัฒน์

592 นาง มณีรัตน์  ปริญญาพัฒน์

593 นาย นิพนธ์  โชคสุริยะสกุล

594 นางสาว เพียงหทัย  มาหนองหว้า

595 นางสาว ภนิดา  วามนตรี

596 นางสาว อริสรา  ภูสุ่วรรณ

597 นางสาว โชติกา  ภูถี่ถ้วน

598 นางสาว สุธาทิพย์  อาศรัยผล



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

599 นางสาว ทัศนีย์  จารุบุตร

600 นางสาว จุฑารัตน์  โวทานนานนท์

601 นางสาว สิริรัตน์  ศิริกาญจนพงศ์

602 นางสาว สุปาณี  สุชีวกุล

603 นาย ฉัตรชัย  แก้วฉาย

604 นางสาว บรรเทิง  อาจวิชัย

605 นาย วันชัย  การวิทยี

606 นางสาว สุกัญญา  ศรีจรูญ

607 นาย วัฏรัฐ     วิชญ์รัชตานนท์

608 นาง อนงค์  เอื้อเฟือ้

609 นาง ขวัญฤดี  ยิ่งยง

610 นาย พชรพรต  สมสมัย

611 นางสาว ปวีณา  แจ้งประภากร

612 นางสาว ราชาวดี  ศรีเทพ

613 นางสาว มณีรัตน์  ดวงเพียอ้ม

614 นางสาว เย็นฤดี  อัมไพชา

615 นางสาว สุนีนาฏ  ธนาพันธรักษ์

616 นางสาว ขวัญหทัย  กันทาคํา

617 นาย บุญญพัฒน์  ชมพิกุล

618 นางสาว ธัญวัลย์  นาคะเจริญรัตน์

619 นาย เอกชัย  แรงประโคน

620 นาง เพชรี  เจนจบ

621 นาย ศิริชัย  โมกขมรรคกุล

622 นางสาว เพ็ชรี  สัมพันธ์พร

623 นางสาว มนัสฌาณ์  ปราชญานันท์

624 นาง รัชนี  เอื้อเฟือ้

625 นาง บุญยงค์  พรหมทา

626 นาง นริสา  สุขโภคา

627 นางสาว วัชราภรณ์  ปากวิเศษ

628 นาย อุดร  แดงบุญเรือง



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

629 นางสาว วริยา  พันธุน์ิธิ

630 ร.ท.หญิง พิมพ์ปวีณ์  พึง่สุจริต

631 นาย ถนอมศักด์ิ  โพธเดชขจร

632 นาย ศุภโชค  สุจํานงค์

633 นางสาว พฤฒิยา  นิลวัตร

634 นางสาว ธัญวรัตน์  เสนปัญญา

635 นางสาว ประภัสสร  วุฒิปกรณ์เดช

636 นางสาว อาทิตยา  เตชะนัง

637 นาง จินตนา  มโนรมย์ภัทรสาร

638 นาย เจนกิจ  ภูติรัตน์

639 นาง บุษบา  ลามพัฒน์

640 นางสาว รัชรินทร์  คเชนคําแหง

641 นาง สมพร  ฮ่อสกุล

642 นาย ธนภูมิ  แพงจันทร์

643 นาง อมิตารัตน์  สุมงคล

644 นาง อาภา  หนูศรี

645 นางสาว นิธิกานต์  โชวันดี

646 นาย ชุมสันต์  ฉายภักดี

647 นาง ดนยา  โอฬาระชิน

648 นาย ไพบูลย์  ป้องแก้ว

649 นาง รุ่งทิวา  ไรวา

650 นาง กรรณิการ์  งามขํา

651 นางสาว จินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา

652 นาย หัสชน  วิมุตตินันท์

653 นาง จินดารัตน์  เลิศฤทธิศิ์ริกุล

654 นาย ปานเทพ  ยินดี

655 นางสาว รัตนา  รุ่งภูรินนท์

656 นาย โกศล  กมลเจริญวรรณ

657 นางสาว ชัชนันท์  เกษมไชยานันท์

658 นาง สุวารินทร์  เปรมมณี



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

659 นางสาว พุทธชาด  เขื่อนธะนะ

660 นาง วาสนา  ยงค์สงวนชัย

661 นาง ธนพร  วิชิตพันธุ์

662 นางสาว วิริศรา  เกตุพรหม

663 นาย พิพัฒน์  พัวศรีพันธุ์

664 นาง ณัฏฐา  อยู่นาน

665 นางสาว ศิริวรรณ  โล่ห์ทองคํา

666 นางสาว ปรียานุช  เรืองศรี

667 นางสาว พิชามญชุ์  ปานงามคณิศ

668 นาย พิศุทธ์  บุญรงค์

669 นาง ปุณยวีร์  อุษสาธิต

670 นาย อดิศักด์ิ  น้อยศรี

671 นาง สินีนวล  กฤษณานุวัตร

672 นางสาว จีระภา  สังข์ทอง

673 นางสาว ขวัญชนก  บินกาเซ็ม

674 นางสาว ผกา  เชื้อวงษ์

675 นางสาว สุภาภรณ์  โรจนเกียรติกุล

676 นางสาว พรรณราย  ดีสวัสด์ิ

677 นางสาว ศศิธร  ชัยปัญญา

678 นางสาว สวลักษณ์  ตันมล

679 นางสาว ปทิตตา  กิตติภิญโญชัย

680 นางสาว ภรณ์สินี  เมฆรัศมีธร

681 ร.อ. ชุมพล  ตุลาพันธุ์

682 นาง มงคล  นนทรีย์

683 นางสาว สมจิตต์  วงศ์สุวรรณสิริ

684 นาง เพียงใจ  เจิมวิวัฒน์กุล

685 นาง กชนิกา  พิมพขันธ์

686 นางสาว รุ่งฤดี  ศิลปสมบูรณ์

687 นางสาว ดุษณี  คําเครือ

688 นาย สันติสุข  สุวรรณเลิศ



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

689 นางสาว อัญมณี  สมบูรณ์ผล

690 นางสาว ณภัทร  ทวีแสงศิริ

691 นางสาว กมลพร  พันทา

692 นางสาว ภารตรี  เจ้ยจู

693 นางสาว ผกามาศ  จันทรินทร์

694 นางสาว จิรัฐติกาล  บัวพัฒน์

695 นาย ประวิทย์  ธูปแก้ว

696 ด.ต. นิพนธ์  พันธุพ์ุม่จันทร์

697 นาง พาณี  เทพเกษตร

698 นางสาว ศรีสกุล  สิงห์เจริญ

699 นาย สฤษด์ิ  ศรีนุกูล

700 นางสาว วราภรณ์  เกษวงษ์

701 นางสาว จิตติมา  ยุ่นประยงค์

702 นาย แวสะมิง  แวหมะ

703 นาย สมชัย  แสงอรุณ

704 นาง เฉลียว  จันทรมณี

705 นางสาว ปริยา  วิริยานนท์

706 นาย อธิวัฒน์  น้อยประสิทธิ์

707 นางสาว ชญาภา  ปรานเลอวัฒนา

708 นางสาว สายฝน  คนเชี่ยว

709 นาง อมรา  เอกจีน

710 นาง ภัทรมาศ  ศิริสาธิตกิจ

711 นาง สาคร  ปิยะกาญจน์

712 นาง กาญจนา  ตะนาวศรี

713 นางสาว ขวัญตา  ทองทับ

714 นางสาว ปานฤดี  วรรณเต็ม

715 นางสาว วินิตา  คีรีรัตน์

716 นางสาว ปิยนาฏ  สุขเพ็ชร์

717 นาง หทัยรัตน์  ทองจันทร์

718 นาย ไพฑูรย์  ทองจันทร์



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

719 นางสาว วริษฐา  สุวรรณกลาง

720 นางสาว เกศรินทร์  บุญรัตน์

721 นาง อรวรรณ  ลมุล

722 นาง สุพัชทิณี  สุขหอม

723 นาง ปิยวรรณ  บุญทอง

724 นาย ภิญโญ  นพรัตน์

725 นางสาว อุไรวรรณ  นาคบุญช่วย

726 นาย มานิตย์  นุ้ยปากช่อง

727 นางสาว ศิริขวัญ  แสงมณี

728 นาย นิทัศน์  เพราแก้ว

729 นาย ประทักษ์  อุปริพุทธิกุล

730 นาง วรรณี  ไทยพานิช

731 นางสาว วณิชชา  จุ่งพิวัฒน์

732 นางสาว รุ่งฤดี  แก้วชลคราม

733 นาย นําพล  ฉิมเรือง

734 นาย เอก  ตันเจริญ

735 นางสาว กาญจนา  จิตแสง

736 นางสาว หนึ่งฤทัย  เวียงจันทร์

737 นางสาว สุนิสา  ภูสีดิน

738 นาง ศุภารมย์  กันไชย

739 นางสาว สิรีรัศมิ์  ทิพย์เนตร

740 นาง ชัชฎาภรณ์  ร่ืนพานิช

741 นางสาว ยุพิน  พรมโยธา

742 นางสาว มณทิชา  เกิดฤทธิ์

743 นาย พิพัฒน์  เอกแสงศรี

744 นางสาว อมรา  มาศเมฆ

745 นางสาว ทัศพร  ใจบุญชื่น

746 นาง ธนภรณ์  ตรีมาลา

747 นางสาว รัตนา  ทองเหลือง

748 นางสาว สุชาดา  แดงพรหม



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

749 นางสาว อัจจิมา  พฤนทวิลาส

750 นาง วราภรณ์  เหลียวสุวรรณ

751 นางสาว ณัฐณิชา  วงค์ฟูฟาน

752 นางสาว วิชุตา  ชูแสง

753 นางสาว นิภา  ทองเลิศ

754 นาง วรรณา  ริวรรณ

755 นางสาว ดุษฎีพันธ์  ธนาอภิสิทธิโ์สภณ

756 นางสาว กนกวรรณ  วงค์แก้ว

757 นางสาว พรพิมล  ร่ืนเริงใจ

758 นาย เจตน์  หริณะรักษ์

759 นางสาว กิติยา  ศรีใสคํา

760 นางสาว กาญจนา  แคล่วคล่อง

761 นาง พรรัตน์  แคล้วพันธ์

762 นางสาว พรลักษณ์  แพเพชร์

763 นางสาว รพีพรรณ  พิมพ์วัน

764 นางสาว ดนยา  เหมธัญ

765 นางสาว นงนภัส  ระงับภัย

766 นางสาว สารภี  ธรฤทธิ์

767 นางสาว ศาธิกาณัฐ  อินต๊ะรัตน์

768 นางสาว ดาริกา  หอมเอื้อม

769 นางสาว ณัฐชยา  แก้ววงษา

770 นาย ปราโมช  ทิพเนตร

771 นาย บวร  ศรีพลกรัง

772 นางสาว วรรณา  โอพาตะวงศ์

773 นาง รัตนาภรณ์  โตไธสง

774 นางสาว สุภิญญา  อินต๊ะรัตน์

775 นาง รัตยา  ปันจันทร์

776 นางสาว ภัทรกร  จิติ

777 นาง สุชรี  พูนนาค

778 นางสาว พัชรี  เฉลยจันทร์



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

779 นาง กาญจนา  เทพเซ่งหลี

780 นางสาว นิลวรรณ  ธารจักร์

781 นาง เนาวรัตน์  ไชยมงคล

782 นางสาว สุมณฑา  ชูดวง

783 นาง อัจฉรา  เพชรคงทอง

784 นาย สุรินทร์  แช่ทอง

785 นางสาว หฤทัย  ชนะวีรวรรณ

786 นาย ฤทธิชัย  พรมแก้ว

787 นาง จิตติพร  สุทธิพิบูลย์

788 นางสาว ยุพาเรศ  พุทธวงศ์

789 นางสาว ศศิกานต์  ชัยวรรณ

790 นาย สมศักด์ิ  คําร้อง

791 นาง ขัติยา  บุบผาทอง

792 นางสาว อุษณี  เทศารินทร์

793 นาง อนงลักษณ์  ในดู

794 นางสาว จิตรลดา  แสงขํา

795 นาย เอกชัย  วงศ์สรรคกร

796 นาง พรทิพย์  ศีตะโกเศศ

797 นาง มัณฑนา  ชนะสงคราม

798 นางสาว มณาปี  ทองทรัพย์ทวี

799 นางสาว ชุลีพร  โชติสุต

800 นางสาว นฤทัย  สุวัฒนนนท์

801 นางสาว ประไพร  ศรีม่วง

802 นาง พรทิภา  จรูญวรรณ

803 นางสาว กนกพร  จรูญวรรณ

804 นางสาว อรอุมา  จรูญวรรณ

805 นาง วิลาวัลย์  ศักด์ิสุรกานต์

806 นาง พัชรี  ผดุงเวียง

807 นางสาว สิริกร  ทองตัน

808 นาง ภาณี  วิภาศรีนิมิต



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

809 นาง วรรณา  ดําเนินสวัสด์ิ

810 นาง จรูญพรรณ  เทพฝ้ัน

811 นาง ปราณี  ปิงวงศ์

812 นาย บุญเติม  ปิงวงศ์

813 นางสาว ศุภรานันทน์  แก้วนารี

814 นาง ธนกร  ตุ้ยเครือ

815 นาง ศิรินาค  แต้มคม

816 นาย ธนิตศักด์ิ  ประโลมรัมย์

817 นางสาว เบ็ญชา  กิ่งก้าน

818 นาง ประนอม  แก้วศักด์ิ

819 นาง อัมพร  บ่อสุวรรณ

820 นางสาว รุจี  พงษ์ประเสริฐ

821 นางสาว นิตยา  ชนะกอก

822 นาง ปุณยนุช  อยู่จํารัส

823 นางสาว สุภาพันธุ ์ ชื่นชม

824 นาง อรพร  เสียงสูง

825 นางสาว เสาวณีย์  ชินรักษา

826 นางสาว เบญจรัตน์  จันทร์ศิลป์

827 นาง เพลินทิพย์  กิจพิพัฒน์

828 นางสาว นิภาพร  ยอดเสนี

829 นาง มนทิรา  กิจลํามี

830 นางสาว อรุณี  วิศิษฎ์พร

831 นางสาว วัลลภา  ปราโมทย์

832 นาง ปรานีต  พิพัฒน์สวัสด์ิ

833 นาง ปวีณา  กระแสร์เด็น

834 นาง เบญจมาภรณ์  กล่ินหอม

835 นาง สุนันทา  นวลเจริญ

836 นาง รุ้งทิพย์  ชุ่มโชคดี

837 นาย ทินนาถ  ระวังสัตย์

838 นางสาว ขนิษฐา  กุดาศรี



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

839 นาง มะลิวัลย์  เกตุศักด์ิ

840 นางสาว นงลักษณ์  ทรงลําเจียก

841 นางสาว บุญญิสา  สุวรรณทรัพย์

842 นาง เจนจิรา  ศรีภักดี

843 นาง รุ่งทิวา  เผด็จสุวันนุกูล

844 นาง มาลี  ขุทกะพันธุ์

845 นาง วิภา  สุทธิประทีป

846 นางสาว อุษา  อิ่มเอิบ

847 นาง น้ําอ้อย  เทีย่งสุข

848 นาง สุรีรัตน์  ผงผ่าน

849 นางสาว ศิริวรรณ  ชุ่มเจริญสุข

850 นาง วนิดา  หนูนุรักษ์

851 นาง ขวัญเรือน  วงศ์วาร

852 นาง พูนทรัพย์  ชาติวงศ์

853 นางสาว วรนุช  ภาคานาม

854 นางสาว รัชนี  ศิริจันทร์เพ็ญ

855 นาง อนุพร  งามสินจํารัส

856 นาง ชนม์นิภา  นพศรี

857 นาง นันทา  กิตติภัทร

858 นาง เบญญาภา  จินดาสุรัตน์

859 นาง อาภากร  คํานึง

860 นางสาว ณัฐกานต์  เจริญสม

861 นาย วุฒศักด์ิ  รักเดช

862 นางสาว เบญจา  หริวทอง

863 นางสาว รัชดาภรณ์  ชูตินันทน์

864 นาง วนิดา  ขุมแร่

865 นาย ศิริศักด์ิ  ขวัญสุข

866 นางสาว สีรุ้ง  ทับทิม

867 นาง ศิรินาถ  ธนจาตุรนต์

868 นาง กําไลมาศ  กฤชเพชร



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

869 นาย สมชาย  นิ่มผล

870 นางสาว ณัฐสุดา  อัศยเผ่า

871 นาง รัชนี  พุกทอง

872 นาง สุนิสา  แผ้วฉ่ํา

873 นางสาว ณฤมล  ฉิ่นไพศาล

874 นาย ประเสริฐ  ประสิทธิพยงค์

875 นางสาว อัญชสา  พรชอุ่มศรี

876 นางสาว โศรดา  สุรเทวมิตร

877 นาง พิมพันธ์  คุปต์นิรัติศรัยกุล

878 นางสาว เกสรี  เลิศประไพ

879 นาง สุรีรัตน์  ปิงสุทธิวงศ์

880 นาง พรพิไล  นิ่มสิริวังโส

881 นาง ธมลวรรณ  เครือนพรัตน์

882 นาง ชลดา  งามสุข

883 นาย เอกรัฐ  กาญจนโสภณ

884 นางสาว วีณา  แอขวัญ

885 นางสาว อุษา  เด่นดวง

886 นางสาว เพ็ชรัตน์  เกียรติวรนิธิ

887 นางสาว ปรางค์ทิพย์  หลักมั่น

888 นางสาว ศศิเพ็ญ  สร้างสกุล

889 นาย สมพร  เดชคํ้า

890 นาง สุวนันทน์  ปิน่สุวรรณคุปต์

891 นางสาว ดุษณี  ทรงวัฒนา

892 นางสาว ศิรินภา  ชัยศิรินิรันดร์

893 นางสาว วรสุดา  พาณิชย์พิศาล

894 นาง จุฑารัตน์  เทพนรินทร์

895 นางสาว วชิราภรณ์  แคนติ

896 นางสาว เสาวณี  ม่วงหิมพาน

897 นาย สิทธิพร  สิทธิพรพันธ์

898 นางสาว ศุภลักษณ์  อันทฤทธิ์



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

899 นางสาว สมจิต  ตันรัตนากร

900 นาย สลักเกียรติ  ชุมพรพันธุ์

901 นาง นิตยา  เลาหบรรจง

902 นาย ไกรลาศ  ผ่องสว่าง

903 นาง สุดใจ  ชุมพรพันธ์

904 นาง วรนุช  ขันสงฆ์

905 นาย วราวิช  ปานเทศ

906 นาง สมรทิพย์  เกิดกลํ่า

907 นาง วิจิตร  ประดิษฐ์ศิลปโชติ

908 นาง นารีรัตน์  โอภาษี

909 นาย พนม  ทองอ่อน

910 นางสาว กริษป์ฐา  นวลมณี

911 นาย นัทธี  ธงทอง

912 นาง พันภัค  ใจงาม

913 นาง รัดดา  พลแสน

914 นาย กิตติภูมิ  ภิญโย

915 นาง ปิยนุช  ภิญโย

916 นาง นาตยา  เกียรติลือไกล

917 นางสาว พูนทรัพย์  เทพนคร

918 นาง เบญจมาศ  วงศ์ทองเจริญ

919 นางสาว ชัญญา  เกียรตินิรชรา

920 นางสาว วรารัตน์  สุขรัตน์

921 นาง บุษกร  เนียมชํานาญ

922 นาง อรวรรณ  ซ่อนกล่ิน

923 นางสาว แจ่มจันทร์  จุ้ยเจริญ

924 นาง พัชรี  แก้วบุญส่ง

925 นางสาว พัทธนันท์  ทรัพย์อุวพรมณี

926 นาง สุวรรณี  วงศ์สุวัฒน์

927 นาง รณิดา  แหยมถัน

928 นาง เพชร  มนต์กันภัย



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

929 นางสาว หนึ่งฤทัย  กังสนานนท์

930 นางสาว นลินี   วงษ์พันธ์

931 นาง นันทา  สุรงค์วรรณ

932 นางสาว ยุพยง  ประเสริฐลาภ

933 นาง ศิริลักษณ์  จันทร์แดง

934 นาย อนุชิต  สงสม

935 นางสาว กฤษณา  เกียรติศิริกุล

936 นาง ฐิตารีย์  เหลืองสะอาด

937 นาง นวพร  ชาวบ้านกร่าง

938 นางสาว อัญชลี  ทรัพย์สมบัติ

939 นางสาว ศุภกัญญา  ทองเดชาสามารถ

940 นางสาว วิมลรัตน์  เจนวิถีสุข

941 นาง พธิดา  สุทธิพันธุ์

942 นาย สมพงษ์  โนแก้ว

943 นาย สุลักษณ์  โนแก้ว

944 นาง สิรี  สมใจ

945 นาง อุดมลักษณ์   กันใจมา

946 นางสาว เบญจวรรณ  กิ่งนาค

947 นางสาว มุสิกร  หนูสวัสด์ิ

948 นางสาว พัชรินทร์  หล่อเพชรสวัสด์ิ

949 นางสาว วาสนา  สารการ

950 นาง ประนอม  หงส์ทอง

951 นางสาว เย็นจิตร  มิตรผดุงพาณิชย์

952 นางสาว มัลลิกา  พิมพ์มหินทร์

953 นาย มานพ  ประภาษานนท์

954 นาง สุเนตร  พิมพกัน

955 นาง ระเบียบ  โอษฐิเวช

956 นาง ภัลลภา  โสตถิสวัสด์ิ

957 นาง อัญชลี  โพธิส์ว่าง

958 นางสาว ไพลิน  เชื้อหยก



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

959 นางสาว อัญชลี  สุขรัตน์

960 นาง ธิษณาวดี  สง่างาม

961 นางสาว อังสุมาลี  อากรสกุล

962 นาง ผกายลาวัลย์  ภิรมย์ไกรภักด์ิ

963 นางสาว พัชรินทร์  ธีระภาพ

964 นางสาว มณีพรรณ  ทัศนานุตริยกุล

965 นางสาว ปรารถนา  จุลศิริวัฒนวงศ์

966 นางสาว นิรินธน์  ประทีปแก้ว

967 นาง วิลาวัณย์  ประทีปแก้ว

968 นางสาว สุวภัทร  สงหวายเหนียว

969 นาง กชมล  อยู่ยม

970 นางสาว ปริยากร  พลวงศ์

971 นางสาว จริยา  ขาวกุญชร

972 นางสาว วิประกาย  ง้ิวจีน

973 นางสาว สุพิตร  ชัยเพชร

974 นาย ธีรศักด์ิ  คงสมุทร

975 นางสาว ประไพพันธ์  แน่นแผน

976 นาง สมใจ  มากชัย

977 นาง จุรี  แก้วสมบูรณ์

978 นางสาว จุฬาลักษณ์  วิประกษิต

979 นาย เกียรต์ิขจร  อริยะจรรยา

980 นางสาว บัวคล่ี  ถิตย์สถาน

981 นาง พนิดา  สุจิพงษ์ชัย

982 นางสาว จันทรา  จึงเจริญนรสุข

983 นาง รัญจวน  ยมพกาล

984 นาง เบญจา  คําแหง

985 นาย บัญชาการ  เหลาลา

986 นางสาว ปรียามาศ  นิ่มพิทักษ์พงศ์

987 นางสาว ชาลิสา  ใจวงศ์

988 นางสาว ไพรริน  พงค์ดา



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

989 นางสาว มณิสรา  สุขชัย

990 นาง รุ่งกานต์  ศรลัมพ์

991 นางสาว ศศิพิมพ์  บุญมี

992 นางสาว ธนพร  พรพงศ์เผ่าทวี

993 นางสาว พรทิพย์  สุรรุจิ

994 นางสาว เฉอื้อน  กล่ินพิพัฒน์

995 นาง อาทิตยา  พนาเจริญไพบูลย์

996 นางสาว กนกกาญจน์  บุญปาล

997 นาง ศศิพัช  ธีรปัญญาวุฒิกุล

998 นางสาว รจิตรา  น้อยหว้า

999 นาง ยาอารี  กะหมายสม

1000 นาง กมลชนก  พระธรรมช่วย

1001 นาง สุจิตรา  สมวาทสรรค์

1002 นาง อรพันธ์  วัฒนา

1003 นาย วุฒิดนัย  คล่องสันติรักษ์

1004 นาง นิชานันท์  สมคําศรี

1005 นาง จินตนา  เล่ือมใส

1006 นาง จันทณา  วังคะออม

1007 นางสาว ณัฐนิชา  หมัดหลี

1008 นางสาว ชุลีพร  แสงเพิม่

1009 นางสาว สวรส  เสนาศูนย์

1010 นาง ลัดดา  เชาว์ศิลป

1011 นางสาว อังคณา  หมวกอยู่

1012 นาง เยาวนุช  พิทักษานนท์กุล

1013 นางสาว ภัคจิรา  คําสินธุ์

1014 นาง อุษณีย์  กนกถาวรธรรม

1015 นาง สิริลดา  คุณปล้ืม

1016 นางสาว ภัควิภา   นามจันทร์ทา

1017 นาง ฉวีวรรณ  กรณ์ศิลป

1018 นาง มุกดา  พัฒนะเอนก



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1019 นางสาว เสาวลักษณ์  ขันทอง

1020 นาง อุไรวรรณ  พวงกล่ิน

1021 นางสาว เพ็ญศรี  วงศ์สุวรรณ

1022 นางสาว ธนพร  ไพศาลมงคลเสรี

1023 นางสาว ยุพิน  ชมดี

1024 นางสาว มนัสนันท์  ไพศาลมงคลเสรี

1025 นาย วิเชียร  วชิรเติมศักด์ิ

1026 นาง สุวภัทร  สุขสถิตย์ธนวัฒ

1027 นาง ศิวพร  ดีหะสิงห์

1028 นาย วิษณุ  เกตุรักษา

1029 นางสาว บัวต๋ัน  เธียรอารมณ์

1030 นางสาว สุจิตรา  บาลทิพย์

1031 นาง จุฬาลักษณ์  ทองเดช

1032 นางสาว นิภา  กรกุม

1033 นางสาว วันวิสา  ภุมมา

1034 นางสาว เอมอร  กนกกังวาน

1035 นาง พรวิมล  พุทธบูชา

1036 นาง ทีนุชา  ทันวงศ์

1037 นาง วารุณี  สันติวงษ์

1038 นาง ธิดารัตน์  เต่าเอก

1039 นางสาว จามรี  จิรา

1040 นางสาว ธิติพร  สุดใจ

1041 นางสาว ศิริธร  นายางเจริญ

1042 นางสาว นงนุช  พัชรวิโรจน์สกุล

1043 นาง รัชนี  คอมแพงจันทร์

1044 นางสาว ผ่องศรี  หิรัญ

1045 นางสาว พัชรี  เวทยาวงศ์

1046 นาง ปิยะมาศ  เจริญกัลป์

1047 นางสาว อัฑฒณี  อ่องวัฒนพงศ์

1048 นางสาว สฐารัฐ  สิทธิโชติพงศ์



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1049 นาง ศจีรัตน์  จารุมา

1050 นางสาว กิ่งแก้ว  เฮ้าบุญ

1051 นาง สายชล  อาจขาว

1052 นางสาว วาสนา  เมฆอุไร

1053 นางสาว อรกมล  อุทัยรัตน์

1054 นางสาว สุจิตรา  มะธิปะระตัง

1055 นาง มะลิ  ตันเก่ง

1056 นางสาว กระดังงา  ศรีสุธรรม

1057 นาง เพชรรัตน์  เนื่องแก้ว

1058 นางสาว ดวงใจ  เกาะสมัน

1059 นางสาว ชลธิชา  นาควารี

1060 นาง ธนกาญจน์  พุทธินันท์

1061 นางสาว นิรัชดา  โคจรสวัสด์ิ

1062 นางสาว ภัณฑิลาพร  หงษ์บุตร

1063 นางสาว จิราภรณ์  จันทรเพชร

1064 นาย สุชาติ  ภูวรัตน์

1065 นางสาว วาสนา  วิสุนทร

1066 นางสาว โนรียานา  ประยุทธ

1067 นางสาว วิภารัตน์  มุลตรี

1068 นางสาว อรณิช  ต่างเพ็ชร์

1069 นางสาว สุนันท์  ตันติวัชรพันธุ์

1070 นางสาว เมษอรุณ  แก้ววิไลศักด์ิ

1071 นาง ธิดารัตน์  เส้งวัน่

1072 นางสาว จิตรวดี  สุทธิธรรมรัตน์

1073 นาย เอกสิทธิ ์ เจียวก๊ก

1074 นางสาว ดนยา  เพ็ชรมะลิ

1075 นางสาว ปริญญาพร  ขุขันธิน

1076 นางสาว ผ่องนภา  หิรัญวดี

1077 นางสาว สุรีรัตน์  ขํานุรักษ์

1078 นางสาว ฐิติรัตน์  สุขยานุดิษฐ์



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1079 นางสาว วิไล  ขังรัมย์

1080 นางสาว ทิมพิกา  โลหะวิตตะ

1081 นาย สมนึก  ศรีสุข

1082 นางสาว ชวัญญา  รัตนคุปต์

1083 นางสาว วรรณรัฐ  จันทมา

1084 นางสาว วชิรา  ไพศาล

1085 นาง คัทลียา  บือโต

1086 นางสาว กนกอร  ตันบุตร

1087 นางสาว นฤมล  ดีสมแสง

1088 นาย ปวินธ์  สังขรักษ์

1089 นาง กัญญาพร  โล่ห์แก้ว

1090 นาง ธนภร  แสงแก้ว

1091 นางสาว เกศสุดา  เอียดมุสิก

1092 นาง นาฎยา  สุวรรณทิพย์

1093 นาง มาลี  มูลซาว

1094 นาย ภูปนาท  ยอดทอง

1095 นางสาว เตือนใจ  หวังดี

1096 นางสาว สุคล  หนูแก้ว

1097 นางสาว จินตนา  งามแพง

1098 นางสาว กิติมา  หลีสกุล

1099 นางสาว จงรักษ์  กาบสุวรรณ

1100 นางสาว ปริศนา  เพ็ชศรี

1101 นาย กิตติศักด์ิ  ล้ิมเนียม

1102 นางสาว สุจิตรา  ต๊ะคํา

1103 นางสาว กัญชิตา  ริเป๊ก

1104 นางสาว พิชชานันท์  พงศ์สุริยา

1105 นาง สาธิตา  จิตเมต

1106 นางสาว รัสสะณี  จูมพิลา

1107 นางสาว สุพรรษา  แหล่หมัน

1108 นางสาว ทองทิพย์  ดีหมั้น



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1109 นางสาว แก้วตา  แซ่ล่ิม

1110 นางสาว ประภาพร  สงครามศรี

1111 นาย เจริญ  แก้วใส

1112 นาง สุพิศ  ถิรตันติกุล

1113 นาย พิสิฐ  แย้มพรสิริ

1114 นาย เชาวรัช  ชูบาล

1115 นาง ยุภาวรรณ  สาระบุตร

1116 นาง อําไพ  กิไพโรจน์

1117 นางสาว วนิดา  สุวรรณฉิม

1118 นางสาว ปทิตตา ดิเส็ม

1119 นางสาว ศิริวรรณ  ดําเกาะ

1120 นางสาว ขวัญเรือน  ฝอยทอง

1121 นางสาว วีรภา  สุวรรณศรี

1122 นาย ภาณุพงศ์  แก้วสุวรรณ

1123 นาย ธาดา  จิตตอําไพ

1124 นางสาว กฤษชนก  ชัยมงคล

1125 นางสาว จิราวรรณ  สุขยานุดิษฐ

1126 นางสาว สุภาพร  กาวไธสง

1127 นาง สมพร  เกริกฤทธิ์

1128 นาง วราภรณ์  ตันติเตชา

1129 นางสาว อาทิตยา  อัคสินธวังกูร

1130 นาง กาญจนา  สุวรรณชาตรี

1131 นางสาว สุพัตรา  ดุมลักษณ์

1132 นาง ยุวดี  ช่วยพูลชู

1133 นางสาว นงนุช  กุลมา

1134 นางสาว พัชนี  ตันพิทักษ์พงษ์

1135 นางสาว ศิริรัตน์  ฟุง้ขจร

1136 นางสาว วันเพ็ญ   เทวะยุรัง

1137 นางสาว ปรมาภรณ์  รักสกุลนิตย์

1138 นางสาว สุภลักษ์  เสมอสมัย



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1139 นางสาว สิรกาญจน์  หะซะนี

1140 นางสาว จีรภา  ทรัพย์ทวี

1141 นางสาว ปรานี  เกษร

1142 นางสาว ณัฐวรรณ  ชนะบุญ

1143 นาง อัมพวัน  อภิสริยะกุล

1144 นางสาว นันทวัน  แก้วใจ

1145 นางสาว นีรนุช  ยอดระยับ

1146 นางสาว สุทธิพร  วันเต

1147 นาย บัณฑิต  สิทธิเวช

1148 นาย ณรงค์ชัย  สุวรรณปริค

1149 นางสาว ปิยวรรณ  ไทประเสริฐสุข

1150 นางสาว สิรารมย์  ขัดคํา

1151 นาง ศริญญา  ฟาน เด็น เวนคาร์ต

1152 นางสาว สุชารัตน์  แก้วกัน

1153 นางสาว นพมาศ  อัชรีวงศ์ไพศาล

1154 นางสาว สัญญาลักษณ์  เจริญสุข

1155 นางสาว ศศิธร  ถาวรนันท์

1156 นาย จักรกฤษณ์  ศรีนวลใจ

1157 นาง สรัญญา  บัวเปิด

1158 นางสาว อภิญญา  ทับกิม

1159 นางสาว รุ้งวรรณา  นันติ

1160 นาง ลินดา  คูเชื้อ

1161 นาง ศิราณี  สุวรรณมงคล

1162 นาย กนก  อุตวิชัย

1163 นางสาว สุประวีณ์  พชรพิพัฒน์

1164 นางสาว นพรัต  วัฒนะภูติ

1165 นางสาว วีนารัตน์ มิ่งแก้ว

1166 นาง มั่นนฤมล  เบ็ญชา

1167 นางสาว เนตรสุวีณ์  จิรกิตยางกูร

1168 นางสาว รวิพิมพ์  เสนาวงศ์



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1169 นางสาว พรทิพย์  ชาติดี

1170 นาง มันทนา  วันชัยสถิร

1171 นางสาว กาญจนา  ใจหาญ

1172 นาง พิมพ์วลัญช์  พินธุประภา

1173 นางสาว ดลนภา  เอกพัชราพันธ์

1174 นาง ธัญวรัตม์  อินทร์แจ่ม

1175 นาย สมชัย  อรรถานิธิ

1176 นางสาว วัลยา  มหาชัย

1177 นางสาว ศรีจันทร์  ฟูใจ

1178 นางสาว จิรัชญา  ใจดี

1179 นาง สุกัญญา  วาฤทธิ์

1180 นางสาว จริยา  ฉัตรวรารัตน์

1181 นางสาว พัชรา พอพิน

1182 นาง บุษบา  ญาณเดชากุล

1183 นาง สร้อยเพชร  วงศ์วาลย์

1184 นางสาว เยาวเรศ ห้วยไชย

1185 นางสาว อดิศัย  ภูมิวิเศษ

1186 นางสาว สุวารี  เตือนราษฏร์

1187 นางสาว อภิญญา  ห้องเม่น

1188 นางสาว นฤมล  ศิวเทวินทรา

1189 นางสาว สุกัญญา  สุทธาวาสน์

1190 นางสาว ณชภัทร  ศรีปิน่เป้า

1191 นาง อุไรวรรณ  จินตวร

1192 นาง มลชัยยา  ดวงแก้ว

1193 นางสาว อัศณา  ปิยสุรประทีป

1194 นางสาว ปาริญากร  มะลิกา

1195 นางสาว ณัฐกานต์   ทิพย์ชํานาญ

1196 นาย ไพบูลย์  หอมทอง

1197 นาย อาทิตย์  กุมารา

1198 นางสาว พรเพ็ญ  เหลืองไชยรัตน์



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1199 นาง ปฐมพร  พลูคํา

1200 นาง กนิษฐา  พัฒนพรพันธุ์

1201 นาง วิมล  เพ็ชรนาจักร์

1202 นาง พิมพร  ลีลาพรพิสิฐ

1203 นางสาว พิมพ์ใจ  อาษา

1204 นาง จันทนา  เหมันต์วิเชียร

1205 นางสาว จิตรลดา  ทินนะลักษณ์

1206 นางสาว บุษบา  เพิม่พูลมา

1207 นางสาว ชาลิสา  อัครนิลนันท์

1208 นางสาว จินต์ศุจีกานท์  ยุกตานนท์

1209 นางสาว ญาติมา  ศิลปสมบูรณ์

1210 นางสาว แสงจันทร์  จินายะ

1211 นาง สนธยา  งามเสมอ

1212 นาง มะลิ  กวินยวง

1213 นาง ชูศรี  อภิสิทธิกุล

1214 นาย บันเทิง  บุญประเสริฐ

1215 นางสาว ทิพวรรณ  ประวัติเลิศวัฒนา

1216 นางสาว จงกล หินโน

1217 นาง ไพรพนา  ประทุมรัตน์

1218 นาง อัจฉรา  ชาติกานนท์

1219 นางสาว พรพรรณ  เกตุลา

1220 นาง สุมาลี  สีมงคลรัตน์

1221 นาย มนต์ชัย  สหพรอุดมการ

1222 นาย วิชชาชัย  ขาวสะอาด

1223 นาง รัตนา  มาฆะสวัสด์ิ

1224 นาง อารีย์วรรณ  งามรัตนกุล

1225 นาย ประพันธ์  งามรัตนกุล

1226 พ.จ.อ. คงกร  ปล่ังศรี

1227 นาง จีรนันท์  ชาญสตบุตร

1228 นางสาว นรมน  พงศ์พฤกษา



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1229 นางสาว รัตนาวดี  วิเชียรฉาย

1230 นางสาว ดวงกมล  ถ้วยทองคํา

1231 นาง ศิวภรณ์  อ่อนแก้ว

1232 นางสาว ลัดดาวรรณ  นิลสีอ่อน

1233 นาง วาสนา  หอมกล่ินเนียม

1234 นาง ขวัญตา  รังกา

1235 นางสาว รสสุคนธ์  เอี่ยมสะอาด

1236 นาง ศิริจิตร  กุวัยคาน

1237 นางสาว สุภาวดี  สาราช

1238 นาง ผดุงขวัญ  เนียมเงิน

1239 นางสาว โชติกา  อึ้มพงษ์

1240 นางสาว จุฬาภรณ์  อรุณศิริวัฒนา

1241 นาง ศุภิสรา  วงศ์อักษร

1242 นาย วิชัย  เจียมบุญ

1243 นาย สัมพันธ์  ปานน้อย

1244 นาง บุญศรี  จิรพฤฒิศิริ

1245 นางสาว พนิดา  วิมานรัตน์

1246 นาย พินิจ  ผุสดี

1247 นาง มาลี  วัฒนวิกย์กรรม์

1248 นางสาว ฐิติชญาพร  ศรีสุรักษ์

1249 นาง ชโลธร  พริกสี

1250 นางสาว สุพศจี  คุ้มอิ่ม

1251 นาง สิริพร  ธนลาภอนันต์

1252 นาง อมรลักษณ์  ลักษณานันท์

1253 นาย ปภาณ  แสงชาลี

1254 นาง ศิริวรรณ  เทีย่งตรง

1255 นางสาว สมคิด  ทองมี

1256 นาง วลัย  โลหิตธาดา

1257 นางสาว ชุติมา  ภูมิภักด์ิ

1258 นาย พณรัญชน์  พลภักดี



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1259 นาง อรวรรณ  พรอนุวงศ์

1260 นาย สมศักด์ิ   จึงตระกูล

1261 นางสาว ณัฐชา  สมศิริ

1262 นางสาว มณีรัตน์  พรหมแก้ว

1263 นางสาว พิมพิมล  สิทธิยุโณ

1264 นางสาว วิมล  พูนพนัง

1265 นางสาว นิตยา  พัฒนสกุลกานต์

1266 นาย กิติศักด์ิ  ศรีแก้วบวร

1267 นางสาว ณิชมน  พลวิชิต

1268 นาง เจนจิรา  บุราคร

1269 นางสาว ฐิติธีรภัทร  ไกรวงษ์

1270 นางสาว ภัทริการ์  เจนทาง

1271 นางสาว นันทัชพร  สุวรรณสุขโรจน์

1272 นางสาว ปัณวรัตน์  เครือเขื่อนเพชร

1273 สิบเอก มนตรี  พิลาชาติ

1274 นาย สุโรจน์  แพงมา

1275 นาง บัณพร  อาจฤทธิ์

1276 นางสาว วิลาวัลย์  พงษ์สุนทร

1277 นาง วัชราภรณ์  ขําเจริญ

1278 นาง นุชิรา  ชํานิไพบูลย์

1279 นาง นิภา  จงจิระเกษม

1280 นาง เทพี  รอดขันเมือง

1281 นางสาว สุพัตรา  แข็งกลาง

1282 นาง จุฑารัตน์  ศรีหาวงศ์

1283 นาย จิรพันธ์  เต้พันธ์

1284 นาย พรเลิศ  จิตต์ประทุม

1285 นาง จรรยา  จิตต์ประทุม

1286 นาง ธารารัตน์  สัจจา

1287 นางสาว กัญรัฐ  ฐอสุวรรณ

1288 นาง สุจิตรา  โกยวานิช



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1289 นาง ปัณณภัส  รักสกุลนิตย์

1290 นาง ทัตมณี  กมลานนท์

1291 นาง นวลละออ   แก้วปิน่ทอง

1292 นาย วรฉัตร  คงเทียม

1293 นางสาว ชื่นขวัญ  แก้ววิจิตร

1294 นางสาว อรทัย  ทิพย์สอดส่อง

1295 นางสาว กฤติยา  เจริญวิภาสเจต

1296 นางสาว ดลฤดี  ฉวีจันทร์

1297 นาย สิทธิพงษ์  ศุภวาร

1298 นางสาว ภัทรวดี  เมตตาจิต

1299 นาง นิรมล  อัมพาผล

1300 นางสาว วารุณี  จะเรียมพันธ์

1301 นาย ประยุธ  ชูเล่ือน

1302 นาง สมคิด  สีหบุตร

1303 นางสาว วราภรณ์  มะลิซ้อน

1304 นาง ชุติกาญจน์  ปิยะศิลป์

1305 นางสาว จิรพรรณ  ช่อประพันธ์

1306 นางสาว อรจิรา  ลีละศาสตร์

1307 นางสาว สุดาภรณ์  ประเสริฐสังข์

1308 นางสาว ณัฐสุดา  ดํารงค์พานิชย์

1309 นาง เกษร  กาญจนากระจ่าง

1310 นางสาว สุดารัตน์  ขําสกุล

1311 นาง ศิริเพ็ญ  นะวะนิล

1312 นาง วิมลรัตน์  ชมแก้ว

1313 นางสาว วราภรณ์  อินทวงศ์

1314 นาย สุรศักด์ิ  อานมณี

1315 นางสาว สกุณา  สุขหลาย

1316 นางสาว วรรณภา  ต้ังวงศ์งาม

1317 นาย อธิสิทธิ ์ ดิลกสินปัญญา

1318 นางสาว สุดารัตน์  เมยไธสง



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1319 นางสาว กนกพรรณ  ไชยมิ่ง

1320 นางสาว ธันวาพร  วันนาหม่อง

1321 นางสาว กมลทิพย์  ถึงรัตน์

1322 นาง วรรณา   เจริญเมือง

1323 นางสาว ธาราวรรณ  สงวนชม

1324 นางสาว ปริญดา  เด็ดขาด

1325 นาง รัตติยา  รัตนตรัยภักดี

1326 นางสาว กนกพร  หอมนาน

1327 นาง อลงกรณ์  แฉ่งเจริญ

1328 นาง ภาสินี  สถิรัตน์

1329 นาง ศรัญนา  ต้ังสิตาพร

1330 นาย วณัฐพงศ์  ไชยานนท์

1331 นาย ปรัชญ์  เจริญสุข

1332 นางสาว วณารมภ์  ประรูญชาติ

1333 นาง กุสุมา  ยอดสุวรรณ

1334 นาง วรัชยา  รัตนะ

1335 นาง กานดา  พาจรทิศ

1336 นาง มาลีจิตร์  ชัยเนตร

1337 นาง วาสนา  วงค์นุปิง

1338 นาง นงคราญ  จิโนสา

1339 นางสาว เกศินี  พรหมบุตร

1340 นาง ปนัดดา  สุทา

1341 นาง กฤติกา  ชนประชา

1342 นางสาว มุกดา  จันทยานี

1343 นางสาว พรพิมล  เทพนิล

1344 นางสาว สุภารัตน์  สูนยี่ขัน

1345 นางสาว วาสนา  ชํานาญยา

1346 นางสาว สุวรรณศรี  แก้วประทุม

1347 นางสาว สุดา  ช่างฟ้อน

1348 นางสาว นัทธมน  สุพนธนา



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1349 นาง วีระยา  มา

1350 นาง ภาวินี  พูลเจริญศิลป์

1351 นาย พุฒิกุล  ไชยสาร

1352 นางสาว เดือนเพ็ญ  ปงกันคํา

1353 นาง มนัชยา  มรรคอนันตโชติ

1354 นาย นาวี  บัวคล่ี

1355 นาง อํานวยพร  ศรีเจริญ

1356 นาง ฉวีวรรณ  ม่วงน้อย

1357 นางสาว นิสา   คํากองแก้ว

1358 นางสาว ภาณี  เปรมภูษิตานนท์

1359 นางสาว ขนิตา  เตรียมรวยชื่น

1360 นาง นฤมล  มณีโชติ

1361 นาย ไพรัตน์  ใจเยี่ยม

1362 นาย คมสัน  ตงประเสริฐ

1363 นาย พัลลภ  พลสว่าง

1364 นาง พิชชาภา  พลสว่าง

1365 นางสาว นริศรา  สินธุศร

1366 นาย อุดม  พิมเสน

1367 นาง กุลวรรณ  สิทธิเกษร

1368 นางสาว นภัสสรณ์  พุม่พิศ

1369 นาย ภราดร  โภชนะสมบัติ

1370 นาย สุทธิพงษ์   ปิงยศ

1371 นางสาว รสสุคนธ์  วสุธร

1372 นางสาว ผกามาศ  โตวารี

1373 นาง วันเพ็ญ  รุ่งเรือง

1374 นางสาว อลงกต  สุริยาวงษ์

1375 นาง จรรยาภรณ์  จรัสพรแสงทอง

1376 นางสาว ทิพย์อัปสร  ใจฐิติวิทย์

1377 นาง กรุณา   สุขาบูลย์

1378 นางสาว อรวรา  เย็นยุคล



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1379 นาง ดาวเรือง  แสวงสุข

1380 นางสาว ภัทรา  รัตนวรางค์

1381 นาย พงศ์ขจร  ศุภสิริวิทยา

1382 นาย เสถียร   เอี่ยมแสง

1383 นาง สกาวรัตน์  นิลเอก

1384 นาง กณิกาพร  บุญชู

1385 นางสาว พัชรินทร์  ศรีสวัสด์ิ

1386 นาง บุบผา  เอี่ยมแสง

1387 นางสาว คณัชฎา  วงษ์บุญงาม

1388 นาง อรณิช  ชยันตรดิลก

1389 นาง ภารดี  ศรีเอม

1390 นาง ฐิติพร  ศิริบุรานนท์

1391 นางสาว ภารดี  ศรีโพธิช์้าง

1392 นาง อรนุช   ชื่นในธรรม

1393 นาง กมลวรรณ  นิลโอภา

1394 นาย สมยศ   รัตนมา

1395 นางสาว อุษา  ฤกษ์วัลย์

1396 นาย ก.ณัฐพร  ทองสาย

1397 นางสาว สุจิตรา  คุปตาสา

1398 นางสาว วิมล  ดิสระ

1399 นางสาว นวลศรี  รักษ์สาคร

1400 นางสาว ภรินทร์  วงศ์สว่าง

1401 นาง จิตนิภา  มัญชสิงห์

1402 นาง สมบูรณ์  ปัจฉิมศิริ

1403 นาย อภิชัย  ทิพกองลาด

1404 นาง วิภานันท์  เทพนวล

1405 นางสาว ภัทรานิษฐ์  แก้วประดับ

1406 นาง รุ่งรัตน์  มหาไทย

1407 นาย วีระพงศ์  จินะดิษฐ

1408 นาย สุทัศน์  วรรโณ



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1409 นาง ละเวง  วิชัยดิษฐ์

1410 นาย เดชา  ดีกาญจน์กล

1411 นาง จีรพร  พูนสุวรรณ

1412 นาง สุวรรณี  สุวรรณรัตน์

1413 นางสาว ไหมทิพย์  ตันสุพงษ์

1414 นาง ชุลี  จิตสกุลชัยเดช

1415 นาง ธิฌาณี  อนุการ

1416 นาง นิภามาศ  สําเภา

1417 นางสาว ไอยดา  เหรียญตระกูล

1418 นางสาว ชลิดา  บุรณศิริ

1419 นาย ปฏิพล  รัตนพันธ์

1420 นาง ศิริมา  รัตนพันธ์

1421 นาย สันติศักด์ิ  โชตินุกูล

1422 นาง ศุภิกา  สังข์แสง

1423 นาย โชคดี  รักแก้ว

1424 นางสาว บุณยาพร  ทวีตา

1425 นาง อัญชลี  หลอมทอง

1426 นาง อุทัชชา  คล้ายคลึง

1427 นาง วาสนา  จาตุรนต์รังษี

1428 นาง ฉัตรภรณ์  ปานเพชร

1429 นางสาว ศิวรี  แก้วแท้

1430 นางสาว เพียรนิภา  เหล่าเรือง

1431 นาง นงเยาว์  คูณแก้ว

1432 นาง วรุณี  อุดมอักษร

1433 นางสาว วรรณา   เขียวเขาโพธิ์

1434 นาง วันทวี  พลนวล

1435 นาง เพลินพิศ  บรรพต

1436 นาง เบญจวรรณ  สังขศิลา

1437 นางสาว มะลิวรรณ  สุริโย

1438 นาย โกวิท  โพธิวรรณา



ล าดบัที่ ชื่อ - สกุล

1439 นาง สมปอง  ทวีหันต์

1440 นาง เยาวลักษณ์  เรียงอิศราง

1441 นางสาว ยุพา  รัตนเวฬุ

1442 นาย สุพรรณ  มุขพรหม

  


