
ลําดับ

1 นาย ธัญวุฒิ รัตนสงวน

2 นาง สิริลักษณ์ พากยะสิทธิ์

4 นางสาว ปาจรีย์ อษุณีษมาศ

5 นางสาว ศนิสา พบิูลศุภศิลป์

6 นางสาว พรพไิล อภิรัฐเมธีกลุ

8 นางสาว อภิญญา กติติสลิล

9 นาย กฤษฎา วสันต์ธนารัตน์

10 นางสาว ศรศรี โพธิดี์

11 นางสาว ตติญาณี ลออเอก

12 นาวาอากาศตรีหญิง สิทธิพร วิริยะเชษฐ์กลุ

13 นาง จติรลดา สุมโนธรรม

14 นางสาว แสงเดือน ชัยมูล

16 นางสาว วรรณดี กติติลักษณวงศ์

17 นาย จริวัฒน์ ไตรภูธร

19 นางสาว บุญญารัช ชาลีผาย

21 นางสาว บุษกร ศรีสุกใส

22 นางสาว สุภาวิณี อนิทรมา

24 นางสาว ยพุาภรณ์ ทาริวงศ์

25 นางสาว สุดารัตน์ มุมทอง

27 นาง อารียรั์ตน์ ทรายมูล

29 นาง สุนิตย์ ศรีสกลุแพทย์

31 นาง สุภาพนัธ์ แซ่ห่าน

32 นางสาว วรรณงาม อึ้งตรงจติร

33 นางสาว จอมใจ นาฏกระสูตร

34 นางสาว ผจงพรรณ อนิทรอดุม

36 นาย นภมณฑล สิบหมื่นเปีย่ม

38 นางสาว ชลดา วิทยโกมล

39 นางสาว ปุณยภา สุรสิทธิสิ์น
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40 นางสาว วรางคณา เมืองวงษ์

41 นางสาว ผจงจติต์ มูลจติต์

42 นางสาว สุดเอื้อม มะสังหลง

44 นาง จริาพรรณ พรมจนัทร์

45 นาง นันท์ณภัส คากา้

46 นางสาว สุนทรี สุวรรณภูมิ

47 นางสาว อมัพา วงศ์วิวัฒน์

48 นางสาว ธมลวรรณ ราชแขง็

50 นางสาว กรรณรัช ฉตัรเศรษฐกานต์

52 นางสาว โชต์ลดา บ้วนวงศ์

54 นาย ชัยรัตน์ รัตโนภาส

55 นางสาว นพรัตน์ ชีพสมุทร์

56 นางสาว สุวรรณา แกว้กลุนิล

57 นางสาว นันทกร ขจรเนติกลุ

59 นาง ณรชตะ พตัรสิงห์

60 นางสาว วาสนา ชัยเจริญ

61 นางสาว ศรีสวาสด์ิ สอนลี

62 นางสาว สุภาพร จริะพรพงศ์

65 นาง พรทิพย์ ธรรมเทีย่ง

66 นาง เมธาภรณ์ นาป๎น

67 นางสาว เกศสุดา กมิาลี

68 นางสาว กลุปรานี พรสุรัตน์

69 นางสาว วารีรัตน์ เฮงพระพรหม

70 นางสาว รักขเ์กดมณี ณัฐเวโรจน์

71 นางสาว โสฬส แสงรัชนี

72 นางสาว เพชรรัตน์ เอี่ยมละออ

73 นาง ภัสรัชต์ เนตรอาภา

74 นาย อรรถพร ตระกลูมุกทอง

75 นาง จริาภรณ์ กติติคุณ

76 นาย กลุวิชญ์ ตระกลูมุกทอง
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77 นาย ชาญเดช ศาลาทอง

78 นางสาว มณีปราง สังฆมณี

79 นาง สมพร มังกรหงษ์

80 นางสาว วาสนา ศรีสุข

81 นาย ชัยธนันท์ พงษ์พฤทธิรัชต์

82 นาง ชัญญาพชัญ์ ธันยธ์ํารงรัชต์

83 นางสาว สุภาวดี ทิมอรุณ

84 นางสาว เกศณีภรณ์ อาจฤทธิ์

86 นางสาว ชมพนูุท ทนสูงเนิน

88 นางสาว ซาซาบะ สํานักพงศ์

89 นาง เบญจม์พทัจ์ กิ่มแสง

91 นางสาว จดิาภา ประทะรัมย์

92 นาง อาภา เชี่ยวเวช

93 นางสาว ป๎ญจพร สิริทวีอรรจน์

95 นางสาว เอกสุดา ศุกรศิริ

96 นาง ราณี เจริญสุข

97 นางสาว จนิตนา สุกลู

98 นาง สมัชญ์ดิษดี พศิาลกอ่สกลุ

99 นางสาว นัยน์นภา ศิริเลิศ

100 นางสาว วราภรณ์ จนัทะไทย

102 นาย ธีรพงษ์ รุ่งวิวัฒน์ศิลป์

103 นางสาว อารีรัตน์ ไวยงั

104 นางสาว กมลชนก วิบูลยานนท์

105 นางสาว กติติมา เจริญศิริวัฒน์

107 นางสาว ณัฐนันท์ วีระสถาปนากลุ

108 นางสาว จนัทนา นพชัยยา

109 นาย วิทยา ยิ่งศิริรัตน์

110 นาย โสรัจ สารภักด์ิ

111 นางสาว ปาริชา  ญาตา ธนาณัฐวุฒิ

112 นาง อฐัภิญญา กติติคุณศิริ
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113 นาง มาลี วิไลแกว้

114 นาง สาวนภัส นะอดุม

115 นาย อมัรินทร์ พวงจนิดา

117 นางสาว อมัพร สุวรรณไชยรัตน์

118 นาง สุนีย์ ศรีสวย

119 นาง นันทนา ทางธรรม

120 นาง ธันยพร สุภากาย

121 นางสาว กนกวรรณ ใบบัว

122 นางสาว น้ําผ้ึง อยู่สวน

123 นาง อมัพร พงษ์สะเดา

125 นาย วัฒนา ไตรทิพย์

126 นางสาว ราวัลย์ ศิลกลุ

127 นาง ปาณิสรากร ชื่นสกลุ

128 นางสาว อรัญกรณ์ ประมวลทรัพย์

129 นางสาว สุธนี จงมิ่งสถาพร

130 นางสาว สุภา โพธิท์ะเล

132 นางสาว ศิรินันท์ อยู่เพชร

133 นางสาว ผกายมาศ กมิชุ้น

134 นางสาว พชัรี แจม่ประโคน

135 นาย ชลชิด คําพนัธ์

136 นางสาว สาวิตรี สุขเล้ียง

138 นางสาว นคพชัร์ หนองนา

141 นางสาว พชัยา มณีนันทน์

142 นาย พเิชษฐ์ รัตนภูมิ

144 นางสาว รพภีร จนัทร์หอม

146 นางสาว บัวเร็ว แกว้เมือง

148 นาย ปรีชา มานิต

149 นางสาว อญัชุกร เจริญศิริ

150 นางสาว กรทอง สงวนชม

151 นางสาว อรุาวรรณ มนต์นารายณ์
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152 นาง ชัญญาภัค คลังกลู

153 นางสาว ปูชิตา พมินนท์

155 นาย ทนง มรรคผล

156 นาง ปราณีต ศาสตร์สูงเนิน

158 นาง กชวรรณ ชาญณรงค์

159 นาง นวพร โถวรุ่งเรือง

160 นางสาว พรรณี สมชัย

161 นางสาว สุกญัญา องัศิริกลุ

162 นาง ศรีสุภางค์ อจุจรินทร์

163 นาย มูฮําหมัด เส็นบัตร

164 นาง กสุุมา พระสว่าง

166 นาย ประสิทธิ์ เพยีงล้ิม

167 นางสาว พรรณี โรจน์วิชชา

168 นางสาว วิรัลลักษณ์ ทองไพรวรรณ

169 นาง กติติญาณี อยู่ออ่น

170 นางสาว นพวรรณ คําพามา

171 นาง รัตนา ศรีเสาวนันท์

172 นางสาว สิริวรรณ สิริสัมพนัธ์เจริญ

173 นางสาว บุญนิตย์ บุญประดิษฐ์

175 นางสาว ป๎ทมา ปิยมัปุตระ

176 นาย ธีระ ผิวเงิน

177 นาย ธารณ นิยมสุขศิริ

178 นางสาว น้ําทิพย์ กองแกว้

179 นางสาว วิไลพร กองแกว้

180 นาย มานิตย์ องค์สิริถาวร

181 นางสาว ธมนทรรศณ ยมโคตร

182 นาย สมนึก แตงสกลุ

183 นาง หัทยา สุภาโชค

184 นางสาว ทิฆัมพร ล้ิมขจร

186 นาย วศิน พพิฒันฉตัร
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187 นาย ธนกฤษณ์ สุขจรัิง

188 นาย ณัฐพล วาสิกดิลก

189 นาง กญัญสร จนัทร์จฬุาลักษณ์

190 นางสาว พชัมณฑ์ ฉอเรืองวิวัฒน์

191 นางสาว พทัธ์ธีรา หล่อวงศ์ตระกลู

192 นางสาว นิสากร ประดิษฐพงษ์

193 ร้อยเอกหญิง ฐิติมา จติตพทุธิ

194 นางสาว เนาวรัตน์ อาดํา

195 นางสาว ชลลดา ชูบุปผา

196 นางสาว นารี เลิศวรรณพงษ์

197 นางสาว ภูริตา เพญ็ชรี

198 นาง อภิญญา พยคัฆพงศ์

199 นางสาว เสาวรส มีกศุล

200 นาง ปทุมวดี มีนาค

201 นางสาว ชนมณี อว่มสุข

202 พ.ต.ท. ทรงชัย ทําดี

203 นาย สุรศักด์ิ บุญอาจ

204 นางสาว น้ําทิพย์ สมรูป

205 นางสาว พรพนิิต ฉายา

206 นางสาว วิรา นิลดํา

207 นาง รุ่งระวี ชัยวิรัชติกลุ

208 นาง กรภษร จมุพติ

209 นางสาว สุปรียา สําเร็จ

210 นางสาว ธัญกร วีระนนท์ชัย

211 นางสาว พสิมัย ทองแท้

212 นางสาว อมุมาภรณ์ ชาคริตฐากรู

213 นางสาว อรุณรัตน์ เนติวิวัฒน์

214 นาย ถาวร ล้วนรัตน์

215 นางสาว สายใจ ทิพยจ์นัทร์

216 นาง นฤมล สีสายคํา
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218 นางสาว บุญเทียม สําเภาทอง

220 นางสาว ปณัฏฌา บุตรสถติไพบูลย์

221 นาย กลุพชัร ฌานชลิต

222 นาย สุวรรณา จติตะปาโล

223 นางสาว ธิติมา สถติยพ์ฒันพงศา

224 นางสาว โชติสุภา ศักด์ิดาพงศ์ไพศาล

225 นาย ธนนันต์ ปาปะขี

226 นาง กนกวรรณ์ กลุวุฒิพงษ์ศักด์ิ

227 นาย ปูรณ์ปภัสสร์ บุญประเสริฐ

228 นางสาว ปนัดดา พึง่กศุล

230 นาย ประครอง สีสุราช

231 นางสาว อภิสรา ศรีบานเยน็

232 นางสาว สุปราณี พงศ์ไพฑูรยสิ์น

233 พ.ต.ท.หญิง น้ําทิพย์ รัตนะพสิิฐ

234 นางสาว อารยา พลูทรัพย์

235 นางสาว ผุสดี ประชุมชน

236 นาง สมพงษ์สิริ สอนมั่น

237 นาย ปรีชา สังฆะสะ

238 นาง รุ่งนภา ตาบุญใจ

239 นางสาว พรทิพย์ เกยรุานนท์

240 นาย นภพล สายบุญเรือน

242 นางสาว สุวิมล ทวีผล

243 นางสาว ธิดารัตน์ แกว้กล้า

244 นาย เผด็จศักด์ิ บูรณสถตินนท์

245 นางสาว นิศารัตน์ สุขเอม

246 นางสาว กลุรดา สายญาติ

247 นางสาว ศศิรัตน์ วารุณประภา

248 นาย ทวีวัฒน์ หลายพทิักษ์สิน

250 นางสาว วาสนา หลักชัย

251 นางสาว อจัฉริยา จนัทะนัด
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252 นางสาว อภิรดี ธรรมสรณ์

253 นางสาว พมิพช์ญา ศิริปรีชาโรจน์

254 นาง กานดา หิรัญสูตร

255 นาง ปิยวรรณ์ นวลพระลักษณ์

256 นาง สุชัญญา เขยีวป๎น้

257 นางสาว บงกช ประทุมมาศ

258 นางสาว ปารดา เผือกผ่อง

259 นางสาว นวลจนัทร์ บุตรพรม

260 นางสาว วรรณเพญ็ ฉมิสุด

261 นางสาว ปริญญา องค์โชติยะกลุ

262 นาง ฐิติพร เฟือ่งเกษม

263 นางสาว ชฎาพร อนิเต็ม

264 นาง เสาวลักษณ์ พลายแกว้

266 นางสาว นิตญา สอนแสวง

267 นางสาว ปิยะมาศ โคตรสุโพธิ์

268 นางสาว บุษยมาส เศษสุวรรณ์

269 นาย พงษ์ศักด์ิ อวัยวานนท์

270 นางสาว กาญจนา ตลอดไธสง

271 นางสาว ธิติยา ถวิลวงค์

272 นาง พชัมน พชัรอภิบาล

273 นางสาว ทิฆัมพร ตันติวิมงคล

274 นาย ชัยญา นพคุณวิจยั

275 นางสาว พชิญา ศาศะวัตกลุ

276 นาย ทวีศักด์ิ ภูช่ัย

277 นางสาว กติิรัตน์ ฆารประเดิม

278 นางสาว อรุณศรี ต้ังวงศ์วิวัฒนา

279 นางสาว สิริกญัญา มะหะหมัด

282 นางสาว อริยา เจริญโภคทรัพย์

283 นาง มาลินี ดีหลอด

287 นางสาว รัศมี ปละวัง
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288 นางสาว สุพชิฌาย์ จนีะ

289 นาง เทวี เทียนทอง

290 นางสาว เบญจวรรณ เอี่ยมกลุ

291 นาง รุจริา กลุาตี

292 นาง รัญวรัชญ์ สุกใส

293 นางสาว วัลภา เล็กวัฒนานนท์

294 นาย ไพสิฐ ตู้จนิดา

295 นาย อนุพงษ์ ทวีสิทธิกลุลาภ

296 นางสาว จริะภากรณ์ อยู่สถติย์

297 นางสาว ปวีณนุช สร้อยสองสี

298 นาง ชลันธรณ์ หวังเพิม่บัณฑิต

299 นางสาว ณัฐฐา ทองปาน

301 นาย เรืองเดช มังจกัร

303 นาย อรรถกานต์ ชัยธรนันท์

304 นางสาว กลุชลี ปราณี

305 นางสาว นัทธมน ฤทธิมโนมัย

306 นางสาว วารุณี ชีพประกติ

308 นาง พรพมิล หรรษาภิรมยโ์ชค

309 นางสาว ลําจวน แสงทอง

310 นาง วิภาวี บานชื่น

311 นางสาว เบญจวรรณ หลีใจ

312 นาง สิรินยา ทองมาเอง

313 นาย จริพงศ์ เกื้อกจิ

314 นางสาว แกว้ใจ แถววงษ์

315 นางสาว วิจติรา ไกรศรีวรรธนะ

316 นางสาว นพมาศ แตงมณี

317 นาย ธีระพงษ์ สุนทรชัยนาคแสง

318 นางสาว นาฏยา พเิดช

319 นางสาว วนิดา แคโอชา

320 นางสาว เอมวดี แตงกวารัมย์
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322 นางสาว ปวีญ์ธิดารัตน์ ทองสิงห์

323 นางสาว อมรรัตน์ อบุล

324 นางสาว ธิดารัตน์ บุญหลัง

325 นาย ศักด์ิกวี สิงห์สีโว

326 นางสาว พฒันา ภูร่ะหง

327 นางสาว กนกอร เสริมสมัตถ์

328 นางสาว สินีนาฏ สิงห์เชาว์

329 นาย สมหมาย จนัทร์เรือง

330 นางสาว อนุรักษ์ ป๎ญญาพมิพ์

331 นาย ตูแวอมูา ดรอแม

332 นาย ธนพล พลูสุขโข

333 นาย นิธิพนัธ์ บุญเพิม่

334 นางสาว เบญจวรรณ ชอบชม

335 นางสาว จนัธิมา ไชยคาน

336 นางสาว จนัทร์เพชร์ แสงบางพึง่

337 นางสาว ชุติญา ด้วงศาลเจา้

338 นาย นพดล หงษ์สุวรรณ

339 นางสาว ธนธรณ์ รุ่งสว่าง

343 นางสาว ยวุรัตน์ คงทัน

344 นางสาว นฤดี ล่ิมจนัทร์

345 นาง อรอนงค์ รักชาติ

346 นาง อษุา ศิริชวัลรัตน์

347 นางสาว อยสุณี อมูา

349 นาง ปภาจติ บุตรสุวรรณ

350 นาง สมฤดี ภูช่ัย

351 นางสาว พยิดา ด่านพทิักษ์

352 นางสาว เกษร แซ่เหล้า

353 นาย จกัรพงษ์ ต้ังจติรเจริญ

356 นางสาว ชนัญญา น้อยแกว้

357 นางสาว สุพรรณิการ์ วงษ์วิลา
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358 นาย จรูญ อจระสิงห์

359 นาย พรีะ โล่ห์ยคุล

360 นางสาว ณัฐรุจา อร่ามศรี

361 นางสาว พรพมิัย วงษ์จริต

362 นาย ศิวพล จรรยาชัยเลิศ

363 นางสาว ณัฏฐา วรสุทธยางกรู

364 นางสาว กมลวรรณ จรรยาชัยเลิศ

365 นางสาว อรนลิน ลือภักตรา

366 นางสาว นพวรรณ คําชื่น

367 นางสาว เกร็ดนที สัมพนัธ์

368 นางสาว เจริญรมย์ บุญพรม

369 นางสาว กนกกร บุษยวิทย์

370 นางสาว นันท์นภัส จตุตาหงษ์

371 นางสาว ศิระภัสสร ดอกไม้ทอง

372 นางสาว ปวีณา พานิช

373 นาง ประภากร เอมถนอม

374 นาง แวววิภา มีลนนท์

375 นางสาว อรพนิ ได้ผลธัญญา

376 นาย ศุภกจิ สุวรรณไตรย์

377 นาง ชนิดาภา ไกรทิพอาภา

378 นาง กลัยกร อคัรเมธีพนัธ์

379 นาง ประภาภรณ์ อนนตะชัย

380 นางสาว ภัทรวดี เทพคํา

382 นางสาว เสาวภา รตนะวรรธน์

384 นางสาว รุ่งนภา ปิยนันท์จรัสศรี

386 นาง เปมิกา จนัทวีภากร

388 นางสาว ภัชรา กล่ินส่ง

389 นางสาว สรวงธร นาวาผล

391 นางสาว กติต์ิธัญญา อรุณสันติวงศ์

392 นางสาว ภัทรินทร์ กาญจนวิโรจน์
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393 นางสาว ปาจรีย์ สังคหะ

394 นาย ชัยประเสริฐ สินศุภรัตน์

395 นาง กนัยา กจิสิรเวช

396 นาย สมพงษ์ สิริพฤฒิพบิุล

397 นางสาว นภาพรรณ กนัทักษ์

398 นาง ธิติยา ชนากรกติิโชติ

399 นางสาว สุดา พพิฒัน์พวงทอง

400 นาง ณัฐชนก วงศ์ภูมิประเสริฐ

401 นาง อํานวย เพชรชูพงศ์

402 นาง วีรวรรณ ถถีะแกว้

403 นางสาว เบญจลักษณ์ บ่มไล่

405 นางสาว จนัทร ศรีแกน่จนัทร์

406 นางสาว นิตยา ไพบูลย์

407 นาย กติิชัย เตมียกลุ

408 นาง เบญญาภา เสนียว์งศ์ ณ อยธุยา

410 นางสาว ชนิดา สมศรี

411 นาย ธวัชชัย สิงห์สาย

412 นางสาว ชลธิชา พริิยะไวทย์

413 นางสาว อมุาพร ดําเนินลอย

414 นางสาว จนัทร์เพญ็ บุญบุลา

415 นางสาว มะลิ มหิสรากลุ

416 นางสาว อรชุมา ยงักจิจา

417 นางสาว สุธินี วัฒนา

418 นางสาว เบญจมาภรณ์ พรมเพิม่

420 นางสาว ปราณี แกว้เจริญ

421 นางสาว ป๎ญจภัทร แจง้อรุณ

422 นางสาว องัคณา ศรีพนมธร

423 นาง ศุภากร ฮ้อศิริมานนท์

424 นาง อมรินทร์ วัจนสุนทร

425 นางสาว กติตาภรณ์ วัฒนาเขมาภิรัต



ลําดับ ชื่อ - สกลุ

426 นาย นัทกต ศิริภัทรสิน

427 นางสาว กนัยา บุญเล่า

428 นาย ศราวุธ จนัทรแสงอร่าม

429 นาย พรพภิัฒ นิโลดม

430 นาง อรภาพร พลูเจริญ

431 นาง ผกาพนัธุ์ ตันต์ิทวิสุทธิ์

432 นางสาว มณีรัตน์ เตชะภักดีวงศ์

433 นางสาว นริศรา เอยีบสกลุ

434 นาย ป๎ณณวิชญ์ จนัทร์ตรี

435 นางสาว กมลลักษณ์ สิงห์ป้อง

438 นางสาว รัชดาภรณ์ ปานพกุ

440 นางสาว ณงพชิญา แพงพนัธุ์

441 นางสาว ณัฐฌา ตีรวัฒนา

442 นาย รณศักด์ิ รบมีชัย

443 นางสาว ฬสฬส จนัทนะ

445 นาง พนิดา สิทธิเสนา

446 นาย นพพนัธุ์ ประกจิบุญฤทธิ์

447 นางสาว มณีกาญจน์ นภาแกว้

448 นางสาว มนทยา ไกแ่กว้

449 นางสาว นันธิญา ทองบุญส่ง

450 นางสาว ชุติกาญจน์ เปลาเล

452 นาง จริะนันท์ อคัรชัยธนบูรณ์

454 นางสาว วรวลัญช์ แกว้วงษา

455 นางสาว ชนิกา ส้ินทุกข์

457 นาย เจษฎา อดุมพทิยาสรรพ์

458 นางสาว ปรียากมล มีอยู่เต็ม

459 นาย กรกฎ สังขท์ิพย์

460 นางสาว สุธาศิณี ชัยสวัสด์ิ

462 นางสาว หฤทัย เชื้องวงทอง

463 นางสาว กาญจนลักษณ์ ชลธาร
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464 นางสาว ชลธิชา สว่างวงศ์

465 นางสาว นวนันท์ ฉลาด

466 นางสาว สุพรรณา ตรีเพชรพวง

467 นาย วรวุฒิ จนัทะสาร

469 นางสาว ธนาสินีย์ ธีระเจริญพร

470 นางสาว เพญ็แข แซ่ฉั่ว

472 นาง กญุชญา กล่ินดอกพฒุ

473 นางสาว พมิพสุ์ชา ปทุมจริวัฒน์

474 นาย ณัฐวัฒน์ จํารัสทิวัตถ์

475 นางสาว ฐิติเรขา วงศ์ประทุม

476 นาง ลักษณา เพง็เหมือน

478 นางสาว ธีรานงค์ กลุสันติพงศ์

479 นางสาว วิภามณี วัฒนาอรุณ

480 นางสาว ทัศนีย์ พากเพยีร

481 นางสาว ศศิธร ไชยวรรณ์

483 นางสาว ทิพยาภรณ์ ภูชิตตานุรักษ์

486 นาง ฤมาพณั อดุมผลกลุ

490 นางสาว วันดี ต้ังตระกลูปรีชา

491 นางสาว นัยนา สาดและ

492 นาย ศราวุฒิ แพะขนุทด

493 นางสาว สาวิตรี บัวแกว้

494 นาย สุขมุ ตันประเวช

495 นาง สร้อยเพชร กําลังเจริญ

496 นาย อดุม ศรีสะอาด

497 นาง กญัวรา หมัดฤทธิ์

498 นาง น้ําทิพย์ ประจนัตะเสน

499 นางสาว กนิรี ศรีจนัทร์

500 นางสาว ปราณี ศาลารักษ์

501 นางสาว จนัทร์เพญ็ วารี

502 นางสาว อรทัย พรุิณ
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503 นางสาว ฉตัรทอง ปาปะกงั

506 นางสาว ณัฐทิวา ยมีะเร็บ

507 นางสาว นพวรรณ์ หัชลีฬหา

508 นางสาว จรีภา เจริญทวีชัย

509 นางสาว หทัยกรานต์ ชุ่มใจ

510 นางสาว กนกวรรณ เลิศอทิธิบาท

511 นาย ณัฐวุฒิ ชอุ่มกฤษ

512 นาย สุเทษณ์ จนัทรุกขา

513 นางสาว กาญจนา ปวรัถวิจติร

514 ว่าทีร้่อยตรี ธนู รัตนเพช็ร

515 นาง ประไพ กลุพฤกษ์

516 นางสาว ป๎ญชรี สาโรวาท

517 นาง พกิลุ สิงห์แกว้

518 นางสาว สุดคะนึง ประดิษฐพงษ์

519 นางสาว ปรียนันท์ ปิน่เกตุ

521 นาย วราพงษ์ วรพนัธ์พทิักษ์

522 นาย สุทิน พพิฒัน์จําเริญกลุ

523 นางสาว ธนพร มลิวัลย์

524 นางสาว ณภัทร เพง็ชะตา

525 นางสาว ชยตุราฑ์ งามสอาด

526 นาง นัคมน พรรัชตโสภณ

527 นางสาว ปณัชรี ภูศิ่ริ

529 นางสาว ลักษณิชา ออกลกจิ

530 นางสาว กฤชพร พนัโท

531 นาง สิริรัตน์ ปาวงค์นา

532 นางสาว จนิตนารัตน์ วระเรียน

533 นางสาว วลัยป๎ทมา วัชราเกยีรติ

534 นางสาว มยเุรศ สมสะอาด

535 นางสาว อรวรรณ วิจติรทองเรือง

536 นางสาว โสภี พงษ์สุนทร
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539 นาย กสิณ ซาหิน

540 นาง สมพร อภิสิทธิสกลุ

541 นาง ณิชารัศมิ์ อภิเตชาพนัธุ์

542 นางสาว สิริพรรณ เภาลอง

543 นาง กลุวีร์ ธีระพงษ์

544 นางสาว พจน์จารี เกตุนพคุณ

545 นางสาว ศรีลา สะเตาะ

546 นางสาว กาญจนา ใจเยน็

547 นางสาว นันทภัค แซ่ต้ัง

548 นางสาว กาญจนา พกัตรแกว้

549 นางสาว จนัทรัตน์ วงศ์นิรามัยกลุ

550 นาง ณัฐธยาน์ ยามาดะ

551 นาย ชาญวิทย์ มะลิรัตน์

552 นาง กลุภัครศรณ์ิ เหล่าสินชัย

554 นางสาว อารียา ตีระดิเรก

555 นางสาว พสัวนันต์ ศรีสําราญ

557 นาย ภราดา อาดํา

560 นางสาว ปวีณา โพธิสุ์วรรณ

561 นางสาว สิริรัฐ ปานมา

562 นางสาว พวงเพชร แพนสมบัติ

563 นางสาว ภาวิดา กั้วประดับ

569 นางสาว นาตยา แกน่สุวรรณ

570 นาย ตฤณ ปาลีเรียม

572 นาง อญัชลี ชงเชื้อ

576 นาง สุดารัตน์ บัวงาม

577 นาย สิทธิเดช บุดดีคํา

578 นาง กอ้ยทิพย์ นิโลดม

579 นางสาว นงค์ลักษณ์ ใยสําลี

580 นาย ณัฐศิษฏ์ ศรีชุ่มสิน

581 นางสาว ณัชชา จนัทะแจม่
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582 นางสาว สุดาทิพย์ ชูแสง

583 นางสาว ณิชาภัทร พนัธุน์ราวิกจิ

585 นางสาว บุศรา ล้ิมวรรัตน์

586 นางสาว ภรภัทร ลมูลศิลป์

587 นางสาว วรินทร์พร ฐากรูวุฒิโรจน์

588 นางสาว สุเทพนิ รณร่ืน

589 นางสาว พมิพกาญจน์ โพธิบุญประสิทธิ์

590 นางสาว รัตนา อภิอารียน์ันท์

591 นางสาว สาวิตรี มัสกา

592 นาง สุวัลลี ปานแกว้

595 นาง จริะประภา เนียมวงษ์

596 นางสาว นัฐริณี เด่งนุ้ย

597 นาย มานิตย์ อมรศิลปชัย

598 นางสาว จริาภรณ์ กาญจนาภา

600 นางสาว ศิรินภา สุกสว่าง

601 นางสาว สุภาพร เหงกระโทก

602 นางสาว พสัราภรณ์ ศุภวงศ์วรรธนะ

603 นาง สุธาทิพย์ จลุานุพนัธ์

604 นางสาว วริศรา ทองอยู่

605 นางสาว ศศิธร พฒันจติเกษม

608 นาง พรรณี ล้ิมสุรัตน์

609 นางสาว สุจติรา โยธินอปุไมย

610 นางสาว อจัฉรา ไกรสร

611 นางสาว ลักษณาวรรณ ตันตระกลู

612 นาง อนัญญา ชุติภาวรกานต์

613 นางสาว ราตรี ปราบนคร

615 นาย ชนานันท์ ทองจบั

616 นางสาว นวลกนก สระวาสี

617 นางสาว วรรณา ทัพคง

619 นางสาว ธมน ธนะพฒัน์
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620 นางสาว ประเสริฐ รอบโลก

621 นางสาว กญัญาภัค วีรวัฒน์พงศ์

623 นาง กมลวรรณ พมิลศรี

624 นางสาว รัตนา วงค์สมบัติ

625 นาย อนุภาพ ถริลาภ

626 นางสาว ลาวัลย์ จติตรัตน์

627 นาง จนัทิมา สกลุสันติธรรม

628 นางสาว นราภรณ์ องัคณาวิสูตร

629 นางสาว กณัฐ์ธนัตถ์ โพธิเ์พิม่เหม

630 นาง นิธิวดี อกิะศิริ

631 นางสาว ชุติมา ประทุมสุวรรณ

632 นาย สินชัย บุบผาประเสริฐ

633 นาง พทิักษ์ทอง อศิรางกรู ณ อยธุยา

634 นางสาว นิภา นามมั่น

635 นาย วรายทุธ์ สิมสา

636 นางสาว ผ่องใส เจริญสมบัติ

639 นางสาว จนิตนา ต้ังภูวศาสตร์

641 นาง วิลาวัลย์ นันทา

643 นางสาว วรรณฤดี แซ่โค้ว

644 นางสาว ชิดชนก ธนสินโสภณ

645 นางสาว นิสาพร ธนสินโสภณ

646 นางสาว เยาวลักษณ์ เพชรภักดี

647 นางสาว มณฑา ซําประเสริฐ

648 นาง บุณณดา วิชกลู

649 นาย ภัทรพล อมัพรโพยม

650 นางสาว อรวรรณ จริะวันชัยกลุ

652 นางสาว ธมภร รูวันมอม

653 นาย สมบูรณ์ บุญกจิอนุสรณ์

654 นางสาว ฐิติรัตน์ เศรษฐพศิาล

655 นางสาว นิภาภรณ์ ชูดํา
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656 นางสาว ศญาณี หิรัณยภ์ิญโญภาศ

657 นางสาว ทิวา บุบผาประเสริฐ

658 นาง ประภัสรา พมิสาร

659 นางสาว กานดารัตน์ ลํ้าจมุจงั

660 นาย ชัยยทุธิ์ พงษ์พทิักษ์โสภณ

664 นางสาว ภมรศรี โพธิรั์ง

666 นาง สินีนาถ พุม่มะปราง

667 นางสาว ทิตตยา นาคเถื่อน

669 นางสาว จฑุามาศ เทีย่งอทุัย

670 นาย กติติภพ ธรรมวิวัฒนุกรู

671 นางสาว จรัสพชัร์ วงษ์วิจารณ์

672 นางสาว ลักษณ์มน ทรงเวียง

674 นางสาว ศุภสุตา ฝอดสูงเนิน

676 นาย มนูญ วีทอง

677 นางสาว สาวิตรี อศิรางกรู ณ อยธุยา

678 นาย ภาคยภ์ูมิภ์ อศัวภูไชย

679 นางสาว ยมูิ ผ่องเมฆินทร์

681 นางสาว จริาภรณ์ ธานี

682 นาง สายบัว วอลเลส

683 นาง นันทนา วรรณศิริ

685 นางสาว ชมนภัส จวิังกรู

686 นางสาว สายใจ ตันตระบัณฑิตย์

687 นาง เฟือ่งนภา วรพนัธ์

688 นาง พมิลรัตน์ สมุทรกลิน

689 นาย ปฐมพร ผลจนัทร์

690 นางสาว วารินทร์ หนูทอง

691 นางสาว พรเทวี เผ่าจํารูญ

694 นางสาว ธิติมา แสงประภากร

695 นางสาว บรรจง ปรํากระโทก

696 นาง วนิดา สุวนันทวงศ์
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697 นางสาว กาญจนา วันทาวงษ์

698 นางสาว จติตรา อศัวินอฬุารกลุ

699 นาย สมโภช รักษาวงศ์

700 นางสาว รุ่งทิวา สอดส่อง

701 นางสาว นาฏอนงค์ ภิญญโชติ

703 นางสาว ศุภทิพย์ พานิชภักดี

704 นางสาว บุษลักษณ์ บุญมาก

706 นางสาว ปนัดดา ตันฑวิวัฒน์

708 นางสาว พชัรานี ศรีสุทธา

709 นาง วราภรณ์ งามวุฒิพร

710 นางสาว ชัญํุมา การุญภาสกร

711 นางสาว ธนพรรษ พนูลํ้าเลิศ

712 นางสาว เพญ็เดชศรี อรัญญาเกษมสุข

713 นาง สมาน คันทะจนัทร์

714 นาง ปารณีย์ ลิมปะธราสิทธิ์

715 นาย มุคลิส วงศ์วานโต๊ะขนุ

720 นาย อภิรัช ประชาสุภาพ

721 นางสาว กฤษณี วิริยะกาล

723 นาง รัชนี วัณนาวิบูล

724 นาย ธีระศักด์ิ วัณนาวิบูล

725 ร้อยเอก ณรงค์ จนัทร์งาม

726 นาย ประโชติ นาคเกดิ

727 นางสาว หทัยพชัร มหาพรุิณ

728 นางสาว อรวรรณ เรืองนนท์

729 นาย ธีรวีร์ วีรวรรณ

731 นางสาว ฐิติรัตน์ อลงกรณ์ลิขติ

732 นาง สายหยดุ ใจสําราญ

733 นาย นิเวศน์ บวรกลุวัฒน์

734 นาง ภัณฑิรา เพชรประดับ

735 นาย อภินันท์ สันติสุขวงศ์โชติ
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736 นาง ปริญดา ล่ิวมโนมนต์

737 นาง เยน็จติต์ จนัทร์ผ่อง

738 นางสาว ดุจเดือน จนิดาดวง

739 นางสาว สิริภัทร์ เปล่ียนสายสืบ

743 นาง พรพรรณ สุลัยมาลย์

744 นาง ศิภัสมณฑ์ วิศิษฏ์กลุ

745 นางสาว สุจกิาร เดชธนสมบัติ

747 นางสาว อจัฉรา ป๎นแสน

748 นาง สุวิภา เสริมบุญสร้าง

749 นาง นิศานาถ โพธิตา

751 นางสาว ชลิดา ประสมชัยชนะ

752 นางสาว เอมอร คํายา

755 นางสาว ฉฐัมพร แสนโสภา

756 นางสาว จริาลักษณ์ แกน่แท่น

757 นางสาว กชมน อนิทร์บัว

758 นางสาว กลุธิรา เกตุถริกลุ

759 นาย ธนพรชัย บุญมาเสมอ

760 นางสาว วิรัตน์ กลัดพว่ง

761 นางสาว รุ้งฟา้ เกยีรติศาสน์

762 นางสาว รัชนีวรรณ ศรัทธาคลัง

763 นางสาว วริศราก์ ไกรกาศ

764 นางสาว ลลิดา คํ่าคูณ

766 นางสาว สุชาดา จงัพล

771 นางสาว พทัธนันท์ สุโกสิ

773 นางสาว อมุาพร แจม่จนัทร์

775 นาง นิลรัตน์ พชัรินทร์ตนะกลุ

776 นางสาว ภัชนารี ทัฬหนิรันดร์

777 นางสาว ชลธร งามพงษ์

780 นางสาว มนต์ลภัสกร แสงโตบุญโพธิ์

781 นางสาว วรรณวิมล เมฆวิมล
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782 นาง กติิมา บุญรักษา

784 นางสาว อรอมุา บุตรเร่ิม

786 นางสาว เบญจวรรณ โสภา

791 นางสาว พรวิมล นรเพชร

793 นาง รดา มณฑลกาญจน์

794 นางสาว ณัจยา เตชะวงค์

796 นางสาว ดวงนภา ประเสริฐเมือง

797 นาง ปวีณ์ริศา คล่องพยาบาล

799 นางสาว แกว้จฬุา กล่ันเอี่ยม

800 นาง วิภาดา อาจหาญ

801 นางสาว ปราณี วงศาธิชัยสกลุ

803 นาง ศดิพร ป๎ญญาโชคชัย

804 นางสาว อมรรัตน์ อศัววายโุยธิน

805 นางสาว นงลักษณ์ พงษ์สุนทร

806 นางสาว นันท์นภัส คําเอม

809 นางสาว เยาวลักษณ์ มิ่งเมือง

810 นาง ฉตัรทิพย์ มณฑลกาญจน์

812 นางสาว กรองแกว้ จนัทร์แกว้

814 นางสาว กมลวรรณ จนีกจิ

815 นางสาว น้ํามน ภูผาลาด

816 นาง สุจติรา เพช็รร่วง

817 นาง อริสรา จติรหลัง

818 นาง รัตดา ผลทิพย์

819 นางสาว พรรณทิพา เสประโคน

820 นาย อมัรินทร์ เอง่ฉว้น

825 นางสาว นิตยา เชื้อสง่า

826 นาง นิศาชล เส้งยอ่ง

829 นาง ปรียานุช ภูมิภมร

831 นางาสว ดาลิน สิงห์ชู

833 นางสาว รุจณีิ อนิทร์น้อย
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834 นาง นันทนา จนัทร์แสง

835 นางสาว อจัฉราภรณ์ นันทมาศ

838 นางสาว วิสาขะ โคตะมี

839 นาย ธนชาติ พนิธุรักษ์

840 นาย เศรษฐโชคพงศ์ กนัทะอนิ

841 นาย คํารพ ผลสมบูรณ์

842 นาย พมิล สันติพทิักษ์

843 นาง พรศรี สิงห์ชู

845 นางสาว กณัฑรีย์ พทุธวงศ์

848 นาย ดรัสพงศ์ สุวรรณพนัธ์

850 นาย ชาญยทุธ วากะมะ

851 นางสาว ไพลิน เนียมหอม

852 นางสาว รุ่งรัตน์ นักดนตรี

853 นางสาว เกวลิน เรียนเถนิ

854 นาง ศุภกานต์ ภุมรินทร์

855 นาง ธนัชพร คุ้มเมือง

857 นาย สังเวียน หนองบัวดี

858 นางสาว ทองสุข สะอาดใจ

860 นาง สมพร พสิษฐ์วงศ์

861 นางสาว นิธิปราง เทพเทียมทัศน์

866 นาย ณรงค์รัชต์ ฤทธิเ์ม่น

2255 นางสาว รวยริน ชนาวิรัตน์

2256 นาง พศิมัย มะลิลา

2257 นางสาว ฤชุดา กองจนัทา

2258 นางสาว หทัยรัตน์ ท้าวอนนท์

2259 นางสาว ภัทรียา ทิมาบุตร

2260 นางสาว หนึ่งฤทัย ภูว่นิชย์

2261 นาย บุญตรี โดะโอย

2262 นางสาว สิริรัตน์ คงมณีพทิักษ์

2263 นางสาว ดารณี อนุสรณ์ธีรกลุ
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2264 นางสาว กานต์สินี อนันต์กาญจนกลุ

2265 นาง รุ้งลดา ดํารงค์มงคลกลุ

2266 นางสาว ธีระพร พไิลวงศ์

2267 นางสาว ลักขณา สมประสงค์

2268 นาง รัชนี พรหมทอง

2269 นางสาว จนัทร์ทิพย์ นามสว่าง

2270 นางสาว นงนุช ดีสุทธิ

2271 นางสาว ยอดหญิง ศรีอทุธา

2273 นางสาว แคทรียา ธีระเดชากลุ

2274 นางสาว พณัณิตา สัธนะกลุ

2277 นางสาว ปาล์ม บุญกศุล

2279 นางสาว วรัมพร บุญรักษา

2280 นาง ฉนัทนา แรงโสม

2281 นาง สิรินาฎ เมธาธราธิป

2282 นางสาว วิลาวัลย์ เผ่าเสถยีรพนัธ์

2284 นาย สุรพงษ์ คํามั่นพลู

2286 นางสาว พรประภา เคนแสนโคตร

2287 นางสาว นิษฐานันท์ นระแสน

2290 นางสาว ชุลีกร เวียงวิเศษ

2291 นางสาว พวงผกา ตันกจิจานนท์

867 นาง วันวิสา กมุภะ

868 นางสาว ชนกนาถ ประทุมศรี

869 นาย เวทิส ประทุมศรี

870 นางสาว นฤมล ยนืยาว

871 นาง ประภา บุญมาก

873 นาย ณัฐพงษ์ ชัยสายณัห์

874 นางสาว กนัต์กมล โกกะอนิทร์

875 นางสาว ปาณิศา ติสโส

876 นางสาว ชรินรัตน์ อทุุม

877 นางสาว มิรัญตรี คุณชัย
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878 นางสาว สายทอง โยชน์เมืองไพร

879 นางสาว พมิพณ์ราภรณ์ วรรโณทยาน

881 นาง จริญา ตะปานนท์

882 นาง ฐนิดา สันตะลับ

883 นาง ธนาภรณ์ ประทานพรเลิศ

886 นางสาว ยวุรรณดา แยม้โคกสูง

887 นางสาว ธนวรรณ อธึกธนากร

888 นาย สมสกลุ พลจนัทร์

891 นาง ธันยา แสงสว่าง

892 นางสาว ฉวีวรรณ ทัพซ้าย

894 นางสาว ขนิษฐา พทุธาศรี

895 นาง อริสา จนัทรา

896 นางสาว นงพร กล่ินสุวรรณ

900 นางสาว ปริชญา ศรีโพธิ์

902 นางสาว ศิริภัสสร ทรงประทุม

904 นางสาว ครองทรัพย์ เปรมประเสริฐสุข

905 นางสาว ปราณี สิทธิโฉม

909 นาง ศิวัตรา เขม็วงษ์

910 นางสาว ดุษฎี พทิักษ์

911 นาง จงจติต์ ไม้วัฒนา

912 นาง บัวริม จนัทร

914 พนัเอก กณัฑภพ วรรณพฒัน์

915 นาง มนสมลย์ ธนโชติสิทธิกลุ

916 นางสาว นิภาวรรณ์ วรพพิฒัน์

918 นางสาว สุภาวดี นาคทอง

919 นางสาว บุษบาวรรณ จนัทร์เศรษฐี

920 นางสาว สุพชัรินทร์ สุวรรณเกดิ

921 นางสาว วารุณี ยะต๋ัน

922 นางสาว ปรานอม บุญมา

923 นางสาว ปราณี บุญมา
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924 นาง จไุรรัตน์ สีชํานิ

925 นาง จริาวรรณ นามสีสุข

926 นาง เจติยา รุจน์วรา

927 นาย เจริญ วันวาน

929 นาย อมรเทพ พนูท่าหว้า

930 นาง วัลลภา ชัยนิติกลุ

931 นางสาว จฬุาวรรณ ประพจน์จรีกลู

935 นาง ประนอม ขลังวิชา

937 นาง จรีะภา ป๎ตเมฆ

938 นาง วาสนา จนัทร์ชนะ

939 นาง ศศิธร โรจนารัตน์

940 นางสาว อญัชลี ศรีสุวรรณ์

941 นาย ทนง เด่ียววาณิชย์

943 นาย เอกอธึก รัตนอารี

945 นาง วิจติรา ดวงฤทธิ์

947 นาง จนิดา อ่ําเอี่ยม

948 นาย กฤษฏิ์ แฉง่เจริญ

949 นางสาว สุดาพร ฟศูรี

950 นางสาว หนึ่งฤทัย บัง้เงิน

951 นางสาว สายสุนีย์ ด่านภาคภูมิ

952 นาง ชื่นกมล นาคประเสริฐ

953 นาย เรืองศักด์ิ นาคประเสริฐ

956 นาง สิริฉาย กอวัฒนา

957 นางสาว จตินภา ออ้ยลี

958 นาย ธนรัชฏ์ ปิยะนิจดํารงค์

959 นางสาว สกลุรัตน์ ปิยะนิจดํารงค์

960 นาง กญัจนา ผดุงวงค์

961 นาย ทศเชษฐ์ ชัยวิริยะ

962 นาง สิริเพญ็ ขนัทะ

963 นาง สุคนธา มหาวงศ์นันท์



ลําดับ ชื่อ - สกลุ

964 นางสาว ลัดดาวัลย์ สมป๎นวัง

965 นาง เรณู ขติัยะ

968 นางสาว ขตัติรัตน์ เชิดสถริกลุ

969 นางสาว สิริกาญจน์ แสนหลวง

970 นางสาว พรธิดา วนาชยานนท์

971 นางสาว ณัฐธยาน์ สิทธิ

972 นาง อมัพร วชิระโพธิ์

973 นางสาว วันวิสาข์ อนิทรัตน์

974 นาง ขวัญใจ ธีรวัฒน์วาที

975 นางสาว จฑุามาศ เปรมพงษ์

976 นางสาว เบญจศิริ แกว้เคียงคํา

977 นางสาว พรรณชาติ คนชม

980 นางสาว ศิริกลุ ตุ่นคํา

981 นางสาว กาญจนา เชื้อวงศ์

982 นาย มนูญ แสงคํา

983 นาย สุศีล ราหุล

984 นางสาว อาทิตญา พว่งเจมิ

985 นาง เนตรดาว แซ่พวั

986 นางสาว พรพมิล อนิทนนท์

987 นาย มงคล ตันติสุขมุาล

989 นาง วัชราพร จริานันท์สิริ

990 นาง นาตยา ตันติวรานุรักษ์

992 นางสาว นพมาศ มุ่งวิริยะ

993 นางสาว ชนัญทญา โอชาทิพย์

995 นาย โสพนัธ์ บวรสิน

998 นางสาว ชิสา ชุมภูจนัทร์

999 นางสาว ศิวพร แดงสุวรณ์

1000 นาง พชันี ดวงพดุตาน

1002 นาง ประทุม ตามไท

1003 นางสาว สุวิมล คําพชิัย



ลําดับ ชื่อ - สกลุ

1004 นางสาว จารุณี ชัยวงค์

1005 นาง คนึงนิจ พรหมพฤกษ์

1006 นาง วารุณี สุริยวงศ์

1007 นาย สกล กมิประเทศ

1008 นาง ธนพรรษพ์ ก.จนัทราภานนท์

1009 นางสาว จรีาภาพรรณ อนิทุโศภน

1011 นางสาว บังอร อิ่มคํา

1012 นางสาว กสิณา ญานะคํา

1013 นาง พรมมา ป๎นผสม

1014 นางสาว บุดดี ศิริวรรณ์

1015 นาง อดุมพร จอมจนัทร์

1016 นาง วาสนา ใจหลัก

1017 นาง กลัยาณี ป๎นทวงศ์

1018 นางสาว พกิลุ บุญศรี

1019 นางสาว จฬุารัตน์ นันติตานนท์

1020 นาง เรืองรอง โสภา

1021 นาย สมทวี พรหมฤทธิ์

1022 นางสาว กฤตพร ศรีแกว้

1023 นาง ณิชกมล พรหมฤทธิ์

1024 นางสาว กติิยา จารุสันติกาญจน์

1025 นางสาว วิดาวรรณ ญานะคํา

1026 นาง เบญจวรรณ อนิทรรักษา

1028 นางสาว จตุพร จนัตาเวียง

1030 นางสาว บงกช บังศรี

1031 นางสาว พรธิภา พลึิก

1033 นางสาว นพวรรณ ต่อเรืองวัฒนา

1034 นางสาว จฑุารัตน์ วัชรีเสวิน

1035 นางสาว ลัดดาวรรณ นักกล้า

1038 นางสาว จนัทพร ยิ่งกระจา่ง

1040 นางสาว มนชนก ชัยพรม



ลําดับ ชื่อ - สกลุ

1042 นางสาว สัณหจฑุา พวงมาลา

1043 นางสาว สุภาวัลย์ สุขเมือง

1044 นางสาว พนาลักษณ์ ถวิลวิศาล

1045 นาง สุพตัรา หน่อขติั

1047 นางสาว อารียา สิทธิโกมล

1048 นางสาว นงนุช ยอดมณีวรรณ

1049 นางสาว ศิริโสภา สันติทฤษฎีกร

1050 นางสาว ปิยนุช เรืองรังษีรัตน์

1052 นางสาว สรินยา ขดัชุ่มแสง

1053 นาย จกัรพนัธ์ จลุศรีไกวัล

1054 นาง สุภาภรณ์ กนัทา

1055 นาง ทองพลู สุเทพ

1057 นาง นันทรัตน์ เหล็กดี

1059 นางสาว มัลลิกา ลาบุตรดี

1060 นาย ณัฐากร คําเป็ง

1063 นาง เพช็รัตน์ เสริมศรีพงษ์

1064 ร.อ.หญิง พไิลพร จนัทร์แกว้

1065 นางสาว วิมลทิพย์ พุม่จนัทร์

1067 นางสาว นุชจริา ศรีสุวรรณ์

1069 นาง นุจรีย์ หิรัญลลิต

1070 นาง ตรีรัตน์ ขดักนัทะ

1071 นาง จติติมา เสนาไชย

1072 นางสาว ศิริพรรณ สารากรบริรักษ์

1073 นางสาว สุนทรี ศรีวิชัย

1074 นางสาว ฐิติมา สุภาพ

1076 นาง ณัฎฐธิดา จนัทร์เพญ็

1077 นางสาว สุนันธนา ล่วงรินใหล

1079 นางสาว พมิพว์รา กนกเสถยีรพงษ์

1081 นาย วิโรจน์ พริิยะกฤต

1082 นางสาว สมปรารถนา พรหมลังกา



ลําดับ ชื่อ - สกลุ

1085 นางสาว สุมัธยา ศิริวัฒนานุรักษ์

1086 นาง กญัญณัช ไชยวงษา

1087 นาย สังวาลย์ จนัทร์ต๊ิบ

1088 นางสาว นิธิวดี วงษ์เจริญ

1089 นางสาว นิติมา วงศ์วัฒนานุกลุ

1090 นางสาว ธนภรณ์ สุรินทรุกานต์

1091 นางสาว ปาริกา คุณพรม

1093 นาง ทิพวรรณ หรรษอดุม

1094 นาง สรัญภร หมั่นดี

1095 นาง อรพนิ ขนัตี

1096 นางสาว นภัสวรรณ ป๎นไฝ

1098 นางสาว รัชดาพร จนัทลักษณ์

1099 นางสาว ณิชชา จนัทลักษณ์

1100 นาง กนกวรรณ ไชยะ

1101 นาง ประทุม ซาวถา

1102 นาง เพญ็ศรี จลุพงษ์

1103 นาย วิโรจน์ ทาสี

1104 นาง วราภรณ์ บุญศรี

1105 นาง จณิณพตั จอิู๋

1106 นาย วัทธิกร แกว้บุญเรือง

1107 นาง พรพนิ พลอยแหวน

1108 นางสาว จนัทร์แรม พรมนวล

1110 นางสาว อสิรา อศิรางกรู ณ อยธุยา

1111 นาย สมคิด เกตุสุจา

1114 นาย พสธร เหลืองรุ่งวิไล

1116 นางสาว ปรัชญานีย์ ศรีวิชัย

1118 นางสาว ศรีไพ สมบูรณ์

1119 นางสาว นฤมล รินทพล

1120 นางสาว กรรณิการ์ กจิสิริวัฒน์

1121 นางสาว วันเพญ็ ยั่งยนืกลุ



ลําดับ ชื่อ - สกลุ

1122 นางสาว สิรินทิพย์ พนัธ์กสิกรณ์

1123 นาง สุภาวดี ชุมสวัสด์ิ

1125 นาย ชิติสรรค์ สีธิ

1126 นางสาว วชิราภรณ์ ศิริชัยเจริญ

1128 นาย วีรรัตน์ อภิวัฒนเสวี

1129 นาย พฤทธิพล สุขป้อม

1130 นางสาว ปาริชาต สุภา

1131 นาง พสิมัย เครือศิริ

1132 นางสาว สิริรัตน์ เขื่อนวัง

1135 นางสาว ระวี ศรีทองกรู

1136 นางสาว อภิรดี เลาหบุตร

1137 นาง พทิักษณา สุภานุสร

1139 นาง สุนตนา คําแจม่

1140 นางสาว กนกลักษณ์ ปรีดากลุ

1141 นางสาว ธันยพตั กองสุข

1142 นางสาว สุวิมล สิทธิ

1143 นาย เอกชัย สิงห์คํา

1144 นางสาว กชกร ธรรมมิโกมินทร์

1145 นาง ดารารัตน์ จําเกดิ

1146 นาง เพลินจติร คําเสน

1148 นาง ศรีรวม มั่งมา

1149 นาง ฐิติกานต์ คําราพชิ

1150 นาง แน่งน้อย โพธิดี์

1151 นางสาว กฤษณา พลูพานิชอปุถมัป์

1153 นาง ศุจารี อนันตสมบูรณ์

1154 นาง รัชนีกร คําหล้า

1155 นาง พชัรีญา การะเกตุ

1156 นาง สุภาพร โพธาวรรณ์

1161 นาย ศักย์ มีอบุลมหวัฒ

1167 นาง ต่ามหล่า มีชัย



ลําดับ ชื่อ - สกลุ

1168 นาง ชฎาพณัณ์ ชัยยศสกลุ

1170 นาง สิริกานต์ คําแหง

1172 นาง ธิรารัตน์ ญี่นาง

1173 นางสาว ธิดารัตน์ สัธนรักษาเวศ

1177 นางสาว สุมาลา ชวะนานนท์

1178 นาง เมทินี ขนัใจ

1179 นางสาว ธันยาภัทร์ ปรีดากลู

1181 นาง นภาพร มูลมั่ง

1184 นางสาว ฉวีวรรณ อนัท้าว

1185 นางสาว วิจติรา คําป๎น

1186 นาง สุธรรม ยอดคําลือ

1187 นาง ฟองเมฆ สิทธิป๎ญญา

1188 นาง ฐิติมา น้อยวินิจ มาแกว้

1189 นาย ชาญชัย มาแกว้

1190 นางสาว จรีะนันท์ ชัยศรีแกว้

1191 นางสาว จตุรพร จนัทรางศุ

1193 นาง วาณี ชวณิชย์

1194 นาง เทียมตา วานิชพพิฒัน์

1198 นาง ปรียา ประมุขกลุ

1199 นาย ธนภัทร พอจติร

1200 นาย รังสรรค์ ดาวจร

1201 นางสาว นิลเนตร คฤหโกศล

1202 นาง ศรีเนียม คฤหโกศล

1203 นาง พธุรักษ์ ภาวัง

1204 นางสาว บุศรา ศรสลักศิลป์

1205 นางสาว สินีนุช ฝ่ายพรหม

1207 นางสาว ทิพาภรณ์ ศรีละมุล

1209 นางสาว ฉวีวรรณ ดําแกว้

1211 นางสาว น้ําทิพย์ เมืองโคตร

1212 นาง อรอนงค์ อนิทสุวรรณ



ลําดับ ชื่อ - สกลุ

1213 นาง ชนิศา ชมเชย

1215 นางสาว นิศาชล จนัทรา

1216 นางสาว บังอร จติรจรุญ

1218 นาง พรพมิล ชาวเล่ย

1219 นางสาว สุพฒัตา ดวงสิม

1220 นางสาว สุภัคณา แสนประดิษฐ์

1221 นางสาว มาลี ปาหล้า

1222 นาง ขนิษฐดา ทรัพยท์วีพงศ์

1223 นางสาว สุภรณ์ ภูร่ะหงษ์

1225 นาง วริศรา สืบวงษ์ดิษฐ์

1226 นางสาว บุญคุ้ม อ่ําเจก๊

1227 นาง ณัฐชานันท์ น้อยสวัสด์ิ

1230 นาง ชลธิชา สีม่วงคํา

1231 นาย ปรเมษฐ เหล่าประเสริฐ

1233 นางสาว กอบแกว้ ชนะรัตน์โสภณ

1235 นาง ชไมพร อน้สว่าง

1236 นาง สุมลรัตน์ เทียบวงษ์

1237 นางสาว อญัชลี ชัยทรัพย์

1238 นาง พมิลมาศ เชิดผล

1240 นาง ศิริรัตน์ วงษ์ศิริ

1241 นาย ไพรรัก จนัทพนัธ์

1243 นาง ดํารงรัตน์ ประมวลวงศ์

1244 นาง เกื้อกลู วัฒนานุกลู

1245 นาง ปฐมพร ทุมเชื้อ

1246 นางสาว อรชร ปฐมโรจนวงศ์

1247 นาย พลัฏฐ์ ปรีชาบริสุทธิก์ลุ

1248 นางสาว ธันยธร จติตะคาม

1249 นาย สุคนรัตน์ ตระกลูโอสถ

1254 นาง ณัฐชา จนัทพนัธ์

1255 นาง ประพร์ี เอกจริยกร



ลําดับ ชื่อ - สกลุ

1256 นางสาว ปารวี ทองแพง

1257 นางสาว ญาณิกา เทพอยู่

1258 นางสาว จนัทรัตน์ กริณาบุญทรัพย์

1259 นางสาว อําภา อยู่ญาติมาก

1260 นางสาว รวินท์นิภา กระดังงา

1261 นาง ยพุพีร ปุยะกลุ

1262 นาง ชุติมา พบลาภ

1263 นาง ภัทราภรณ์ เตชะเทียนวิจติร

1264 นางสาว อจัฉรา กระดังงา

1266 นาง อรวรรณ ภิรมยฟ์อง

1267 นาง อญัชลี โกศลดํารงทรัพย์

1268 นางสาว มาลี วิทูป๎ญจวิทย์

1270 นางสาว พรพรรณ อนุวรรณ

1271 นางสาว กมลวรรณ กรวิทยาศิลป

1272 นาย กรีติ สีมันตธรรมกลุ

1273 นาง การะเกด สีมันตธรรมกลุ

1274 นาง กนกลดา กาญจนเวนิช

1275 นางสาว ภาวินี ศิรจตุัพร

1276 นางสาว วิภาวี ชัยวิรัตนะ

1277 น.อ. ประยรู รักทรง

1278 นางสาว จริยา อปุศักด์ิ

1280 นาง เจริญศรี สุริยะฉาย

1281 นาง สมหญิง ธัญญเสรี

1282 นางสาว กาญจนา คําแพง

1283 นางสาว จนัทิมา กลุวรานนท์

1285 นาง ฉตัรพนอ แจวเจริญ

1286 นางสาว พชัริดา จั่นขนุทด

1290 นาง ลลิดา กฤติยานนท์

1291 นางสาว สรินหทัย ศักด์ิกลุพทิักษ์

1293 นางสาว ญาณกร ขาวสนิท



ลําดับ ชื่อ - สกลุ

1294 นาง นันทนัช ขนุทวี

1296 นาง นภาพร รุจริะธนลักษณ์

1298 นาย วรรณศักด์ิ จงุวงศ์สุข

1299 นาง วันเพญ็ จาดเนือง

1300 นางสาว จรรยา กาญจนดุษฎี

1301 นาง ลัดดา คงสัตรา

1303 นาง ธนพร พงษ์น่วม

1304 นาย ยอดชาย เอี่ยมสุภา

1305 นาง มณีรัตน์ ฟองหลํ่า

1306 นางสาว ณฐวรรณ เลิศลักษมีพนัธ์

1308 นางสาว พชิญา เมืองเปล่ียน

1309 นาง ขวัญเรียม นิมสุวรรณ์

1310 นาง สุกญัญา อศัศิระกลุ

1311 นาง ปิยาภรณ์ ชาตะศิริกลุ

1312 นาย กมัปนาท บุญสา

1313 นางสาว สมใจ พทุธาพทิักษ์ผล

1314 นางสาว วรางคณา ผลประเสริฐ

1315 นาง พสิมัย แสงบํารุง

1316 นาง นิรัญญา ยศบุญเรือง

1317 นางสาว วิภาวรรณ หนองบัวดี

1318 นางสาว สุภาวดี หนองบัวดี

1319 นาง อนุชิดา นามกณีุ

1323 นางสาว กฤษณา ผาใต้

1324 นาง วัลภา พรหมชัย

1326 นาย วรงค์ ดาวพเิศษ

1330 นาง ปวันรัตน์ โสตแกว้

1333 นางสาว วรรณา เชื้อธรรมชาญ

1334 นางสาว อรุณศรี ทิพยส์มบัติ

1335 นางสาว เฉลิมขวัญ ไม้สัก

1336 นาง พศิมัย สิโรตมรัตน์



ลําดับ ชื่อ - สกลุ

1338 นางสาว ฝนพร้ิว อบุลพทิักษ์

1339 นางสาว สุณียพ์ร แดงภูมี

1342 นาย ขวัญชัย สีด่อน

1344 นางสาว กาหลง ทองป๎ญญา

1345 นางสาว ณัฐชนัญ กติติมงคลพร

1346 นางสาว ธัญญ์นิธิ ภักดีชน

1347 นาง ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์

1348 นางสาว อรนุช รัตนศึกษา

1355 นาง ปรีดา กลับมา

1358 นางสาว พรีญา ธรรมวัตร

1361 นางสาว มนวดี จนัทร์เพญ็

1363 นางสาว พมิพร์วีย์ ผิวเณร

1365 นางสาว นิตยา พทุธธรรมรักษา

1366 นาง รุจี พงษ์ทอง

1368 นาง กณัรัตน์ จนัโท

1369 นาง อมัพรรัตน์ สุขโชติ

1371 นางสาว วราภรณ์ แกว้รอด

1372 นาย มณฑล วิบูลยศิ์ริกลุ

1373 นางสาว ธัญญพทัธ์ วินิชวราพนัธุ์

1374 นางสาว ภัณฑิลา สินชัยกจิ

1375 นาง ปิยะวรรณ จนัทรสวัสด์ิ

1378 นางสาว อญัชลี อนิทนู

1380 นางสาว ศรัญญา วงศ์อกัษร

1381 นาง พชัรินทร์ เจี้ยมดี

1382 นางสาว สารญา เทพนรินทร์

1383 นาง นภาภรณ์ แสงอาทิตย์

1384 นางสาว มีนา วงหลวง

1386 นาง กสุุมา จติจํานงค์

1387 นางสาว สุพรรษา ดีหมั้น

1388 นางสาว วรรณรดา จะแรมรัมย์



ลําดับ ชื่อ - สกลุ

1389 นางสาว กล่ินขจร จนัทร์มณี

1391 นางสาว ศิริพร อดุมเกษตรรัตน์

1393 นางสาว อมัภาพนัธ์ เชื้อนิล

1394 นางสาว รัตนา หงส์ทอง

1395 นาย จตุพร ห่วงทอง

1396 นาง กรชนก ดีประสิทธิ์

1398 นางสาว พมิพป์ระภา อุ่นใจ

1401 นางสาว ชยาวี กาญวัฒนะกจิ

2297 นางสาว กมลพร บุญยงั

1404 นางสาว ขวัญจริา อุ่นสุข

1406 นาย ณัฐวุฒิฑ์ จําอยู่

1407 นาย จตุพร มหานิล

1408 นางสาว ธนัญชนก ฉ่ําเยน็อรุา

1409 น.ส. โนรียมั เจะเฮง

1410 นาง เฉลียว ดุษฏีพริิยะ

1411 นาย สมศักด์ิ ดุษฏีพริิยะ

1413 นาง สุรางค์ เมรานนท์

1415 นาง ปวีณา นพวงศ์ ณ อยธุยา

1417 นางสาว กนกพรรณ แสงจําปา

1418 นางสาว พรทิพย์ วิบูลยรั์ตนศรี

1420 นาง ลาวัลย์ กจินารี

1421 นาง รุ่งทิวา พงษ์พานิช

1422 นางสาว รุ่งทิพย์ นิลวิเชียร

1423 นางสาว จติราภรณ์ นิลวิเชียร

1424 นาง พกิลุ มูตะ

1425 นาย ชัชญาภา รัศมี

1426 นางสาว สุนีย์ หล่องาม

1427 นาง โชติกา วรรณโสภา

1428 นาง ณัตฐิณี กองแกว้

1430 นาง จติรจําเริญ อนิป๎ญญา



ลําดับ ชื่อ - สกลุ

1431 นาย ปรีชา อนิป๎ญญา

1432 นาย พนม พรหมวิชัย

1433 นาย จงรักษ์ ณ ลําปาง

1434 นาง วิภาสินีย์ ณ ลําปาง

1436 นาย อภิรักษ์ สกลุสัน

1440 นางสาว นันตภรณ์ โต๊ะเตย

1441 นาย สมเจตน์ พุม่พวง

1442 นางสาว ศุภมาส ยอดเพช็ร

1443 นาย สมศักด์ิ นิลพนัธุ์

1444 นาย เอกชัย อดุม

1445 นาย ธารางกรู ธนูกฤติ

1446 นางสาว พรพรรณ ทองเหลือง

1447 นางสาว อริศรา รักวงศ์

2296 นาง ณัฐกฤตา พุม่พวง

1449 นาง ปิยนันท์ เสาวคนธ์

1450 นาย ประพนัธ์ มณีนิล

1451 นางสาว สุภาพ ศรีเพช็ร

1452 นาย ประจกัษ์ เทียบพฒุ

1454 นาย นิคม บุญประสพ

1455 นาง ดวงเดือน อุ่นเศียร

1457 นางสาว เกตสุดา สังขแ์สง

1460 นางสาว อมฤทธิต์า มณีโชติ

1462 นาง คนึงนิตย์ ศรีคํา

1463 นาง เพชร์ชรินทร์ ตันคงจํารัสกลุ

1464 นาย จริยทุธ์ คงนุ่น

1466 นางสาว จารุมล สุดเทศ

1468 นาง นุชนัดดา แสงสินศร

1470 นาง สุภาวิตา มีแดนไผ่

1471 นาง ประภาพร ขวัญวงศ์

1473 นางสาว นิชธิมา ตัณฑชุณห์



ลําดับ ชื่อ - สกลุ

1474 นางสาว เพชรรัตน์ ถนอมทองพนัธุ์

1475 นางสาว ลินดา ประทุมทอง

1476 นางสาว จามีกร อโนทัย

1478 นางสาว ศุภาพชิญ์ มิขนัหมาก

1481 นางสาว ลัดดาวรรณ แกว้ประเสริฐ

1483 นางสาว สุวิธาสินีย์ วรรณวงษา

1484 นางสาว สุทิน บุญรอด

2294 นางสาว นภาวรรณ เสียงใส

2292 นาง มนทิรา เจยีรนัยกลุวานิช

1487 นางสาว กมลวรรณ ลีลารุจวิงศ์

1488 นาง กฤษณา พลูลิเกล

1489 นางสาว กญัจนากร แซ่เอี๋ยว

1490 นางสาว กลัยกร เกตุแกว้

1491 นางสาว กาญจนา จนิดาพล

1493 นาง กสุุมา บุณยโพธิ

1495 นางสาว ขวัญจริา สวนชํานิ

1496 นางสาว ขวัญสุดา เอกชน

1498 นางสาว จรัสศรี สุมาลี

1499 นาย จกัรวรรดิ ละอองสุวรรณ

1500 นาง จนัจริา ออ่นสง

1502 นาง จนัทร์เพญ็ เทพแกว้

1503 นาง จนัทิมา ชัยภิบาล

1505 นางสาว จารี สังขท์อง

1506 นาง จํานาน แซ่แจว

1507 นางสาว จนิตนา เทอดกติิวรางค์

1509 นางสาว จริาพร หลงละเลิง

1511 นางสาว จฑุาทิพย์ หอยมณี

1512 นางสาว จฬุาวรรณ สุขอนันต์

1513 นาย ชนกนัต์ หิรัญพนัธุ์

1515 นางสาว ชื่นกมล ลีชุติวัฒน์



ลําดับ ชื่อ - สกลุ

1516 นาง ชุติกาญจน์ คนคง

1518 นาง ณฤบล อภิชนวัฒนา

1519 นางสาว ณัฐธิดา แซ่ล่ิง

1520 นาง ณิชาภัทร ธรรมชัย

1521 นาง ดรุณี คนรู้

1522 นางสาว ดวงพร ธีระรังสฤษด์ิ

1523 นางสาว ดารนี พนัธุไ์ชยศรี

1524 นางสาว ทักษิณา มณีโชติ

1525 นาย ทัสสยุ เดชะโชติ

1527 นาง ธฤดี กองเอยีด

1529 นางสาว นงคราญ สายวิภาส

1530 นางสาว นงนุช สุรินทร์

1533 นางสาว เบญจมาภรณ์ คารวินพฤกษ์

1534 นางสาว เบญจมาภรณ์ เจนเจริญวงศ์

1535 นางสาว ปราญชลี พฤกษศิริกลุ

1536 นางสาว ปราณี ชื่นชม

1537 นางสาว ปรีดา มีชะนะ

1539 นางสาว ปานดวงใจ วิศัลยกลุ

1543 นาง พจนา เจริญพงศ์

1544 นางสาว พจนีย์ ศรีเฮง

1545 นาง พนิดา เศวตสุทธิสิริกลุ

1546 นางสาว พนิดา สร้อยเสนา

1548 นาง พรพรุิณ อํานวยผล

1549 นาง พรศิลป ชาติบุรุษ

1552 นางสาว พชัสนันท์ ชูสง

1553 นางสาว พรีะภรณ์ พรหมสุวรรณศิริ

1554 นางสาว พทุธพร บุญณะ

1555 นาง เพญ็มาภา สุมะนะ

1556 นางสาว เพญ็ศรี ทานประสิทธิ์

1558 นาง มนทิรา ทองยอ้ย



ลําดับ ชื่อ - สกลุ

1559 นาง มาเรียม กุ่นใจ

1561 นางสาว รุ่งทิวา สมวงศ์

1562 นาง วณิชยา ชูทิพย์

1563 นาย วรนนท์ สิทธิศักด์ิ

1564 นางสาว วรรณภา รัตนพงศ์

1565 นาง วรรณอมล เกราะแกว้

1566 นาง วรันรัชต์ ศรีสุวรรณ์

1567 นางสาว วรางคณา งามศิริ

1568 นางสาว วัชรี ส่งสีออ่น

1569 นางสาว วันเพญ็ สืบสิน

1570 นางสาว วันวิสาข์ หาทรัพย์

1571 นางสาว วารุณี ควรคิด

1572 นางสาว วิชาพร สงรอด

1574 นางสาว วิไลพร ณ พทัลุง

1575 นางสาว วิศรุตาภ์ บุญเลิศ

1577 นางสาว ศศิประภา โสภณ

1578 นางสาว ศศิพร สักมาศ

1579 นางสาว ศศิพมิพ์ ขนุเจริญ

1580 นางสาว ศิริวรรณ ทองสีทอง

1583 นาย เศกสรรค์ อารยาพนัธ์

1585 นาง สมจติ สนทอง

1590 นางสาว สลิลา ดิเรกสุนทรเสนาะ

1591 นางสาว สันตยา ผลจนัทร์

1592 นางสาว สายสุนีย์ สร้างคํา

1595 นาย สืบสกลุ ฉะภูมิรัมย์

1596 นางสาว สุกญัญา นิ่มมโน

1597 นาง สุดารัตน์ แซ่หงอ

1598 นางสาว สุตินันท์ บุศบก

1599 นางสาว สุทธิชา อทุธา

1600 นาง สุทิศา สุขศิริ



ลําดับ ชื่อ - สกลุ

1601 นาง สุธาทิพย์ เดชะโชติ

1604 นาง สุนันทา พรกลุวัฒน์

1606 นางสาว สุรียรั์ตน์ กลับแป้น

1607 นางสาว สุวดี ชะวูรัมย์

1608 นางสาว สุวรรณรัตน์ ศรีสวัสด์ิ

1610 นาย โสภณ โออนิทร์

1611 นางสาว หทัยรัตน์ รังสรรค์สฤษด์

1612 นาง อนัญญา สุนทิยานนท์

1613 นาย อภิชาต ปานกลาง

1614 นางสาว อรอนงค์ ทองสีทอง

1616 นาง อารยา มะลิวรรณ์

1618 นาย อดุมเกยีรต์ิ มากเรน

1620 นางสาว กาญจนา พานิชกลุ

1622 นางสาว ธธินี วงษ์ชนะ

1623 นาง ธัญสินี เจริญสุข

1624 นางสาว วิลาษิณี สารภีพทิยานนท์

1625 นาง อมรรัตน์ ประวิง

1626 นางสาว พลอยชนก ปทุมานนท์

1629 นาย อดิเรก แสงงาม

1631 นาย สมศักด์ิ พาสว่าง

1632 นาย องักรู ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

1633 นาย ณัฏฐวัฒน์ เดชธนาชัยมงคล

1634 นางสาว คงขวัญ ทองคํา

1637 นางสาว นารี สังขะฤกษ์

1640 นางสาว ปาริชาติ พวงมาลัย

1641 นาง ปราณี มะโนสร้อย

1642 นาง ธัญสุดา คําอา้ย

1643 นาย พนัธรักษ์ เรืองสวัสด์ิ

1644 นาง โชติกา สิทธิสุข

1647 นางสาว วิภาพร ชายทวีป



ลําดับ ชื่อ - สกลุ

1648 นางสาว ยรุาห์ทิพย์ วงษ์ตา

1649 นาย พลวรรธ ทองบ่อ

1650 นาย กฤติธัช ทองอบ

1651 นาง พนิดา แกน่วงษ์

1653 นางสาว อมัพร ลีตะวัฒนกลุ

1654 นาย เกษมศักด์ิ ลีตะวัฒนกลุ

1655 นาง จติต์สกลุ ศกนุะสิงห์

1656 นาง ไพจติร นามรักษ์

1657 นางสาว จารุพร ประสาร

1658 นาง รุ่งนภา เฉลยพจน์

1661 นาง สัญญา ใจงาม

1662 นาง บรรทอง ไชยจนัทร์

1663 นางสาว วัชรากรณ์ ธรรมขนัธ์

1666 นาง ฐานิดา บัวธรา

1667 นางสาว สุพฒัน์ นามศักด์ิ

1668 นาง พวงพร มณีโชติ

1669 นาย ทัศนัย มณีโชติ

1670 นางสาว อาทิตยา ชาตรีจนัทร์สกลุ

1671 นาง พมิลรัตน์ ขาวผ่อง

1673 นางสาว สมลักษณ์ โพธิคี์รี

1674 นางสาว อมุาภรณ์ กองกลุ

1675 นางสาว สุทธิดา มาตทอง

1677 นาย ประสิทธิ์ จนัทริมา

1678 นาย สมทรง สุ่นศักด์ิสวัสด์ิ

1679 นางสาว สุนทรี เจริญผล

1680 นาง พมิพพ์นัธ์ เพชรสถติ

1681 นาย โชคชัย โชติช่วง

1682 ว่าทีร้่อยตรีหญิง กญัจน์รัตน์ บุญเพง็

2295 นางสาว สิทธินรี ดวงคํา

1683 นาง รุ่งนภา วาณิชยเ์จริญพร



ลําดับ ชื่อ - สกลุ

1685 นางสาว เกลียวกมล บุญยนื

1686 นาง เครือวัลย์ กา้นลําใย

1687 นางสาว ยอดขวัญ พานิชเจริญ

1689 นางสาว จนัทร์เพญ็ เทศแยม้

1690 นาง วราภรณ์ เทศแยม้

1691 นาง พนิดา บริบูรณ์บันเทิง

1692 นาง สุจติรา บุปผา

1693 นาง สายพนิ วงษ์พยอม

2298 นาย วัฒนะ พนัธุม์่วง

1694 นาง เกศแกว้ ศรีวัฒนไชย

1696 นาง ศศิธร ปาลวัฒน์

1697 นาง ณัฐชยา ศิริมหันต์

2300 นาง สมทรง ไชยโชติ

1700 นาง สุรภา ศรีสัปปุริส

1701 นางสาว สายสมร ฐานิสรากลู

1704 นาย ศักด์ิดา แสงสกลุ

1705 นาย รพพีงศ์ โรจนรวีกลู

1706 นาง กมลพฒัน์ รอดครุฑา

1707 นางสาว จนัทร์เพญ็ กลุธวงศ์วัฒนา

1709 นางสาว หฤทัย ศรีอทุิศ

1710 นาย ดอกรัก อู่คงคา

1711 นางสาว ณิชาภา ป่าไม้งาม

1712 นาง วันนา วรรณารักษ์

1713 นางสาว วรรณพร อทัธายวุรรธน์

1714 นางสาว ปิยะฉตัร เจยีรจนิดา

1715 นาง สุนิสา เหล่าไทย

1717 นาง วันวิสาข์ ทอดเสียง

1718 นาง ศุกลรัตน์ ต๊ะวิชัย

1719 นาย สยมุภู อนุยะพนัธ์

1720 นางสาว ปิตินุช ผิวชัย



ลําดับ ชื่อ - สกลุ

1721 นางสาว เบญจพศิ หวลกาพย์

1722 นาง ราตรี คลังเพช็ร

1724 นาง ชนิดาภา ไทยมี

1725 นางสาว นันท์ธนัท อตุรศักด์ิ

1728 นาง เพช็ร ภัทรสิรินดา

1729 นางสาว มณทิรา ศรีพลกรัง

1731 นาง สุกลัยา สิงห์เถื่อน

1732 นาง วัชรี แกว้สา

1735 นาง เพชรรัตน์ ธรรมรังษี

1741 นางสาว วันเพญ็ แสงเพง็

1742 นางสาว พรแกว้ วอทอง

1743 นางสาว ใจเกื้อ ศรีโพธิ์

1744 นางสาว ศุกรี ศิริบูรณ์

1746 นาง ไกรศร ภางาม

1748 นาย ฐนพล สรรพศรี

1749 นางสาว ปริศนา กอ้นโฮม

1750 นางสาว จกัรวาล พองพรหม

1751 นาย วัชรินทร์ บุญรักษา

1753 นาง ภัชรี อามาตยม์นตรี

1754 นาง ศรีแพร สุวรรณจนัทร์

1755 นาง รุ่งนภา ขจรเพชร

1756 นาง นิภาพรรณ ตงศิริ

1758 นาย ขจรเกยีรติ สุทธิอาจ

1759 นาง วีระนุช ขนัคํา

1762 นาย สมใจ จนิดาวัฒนวงศ์

1763 นาง พชิญกาณฑ ว่องอนุกลู

1764 นาย สุรเดช บัวทอง

1765 นาง อารีรัตน์ นวลแยม้

1766 น.ส. วิรัญชนา ต.ศิริวัฒนา

1767 นาง สมพร คําแสนราช



ลําดับ ชื่อ - สกลุ

1769 น.ส. กิ่งกาญจน์ เพช็ราการ

1770 นาง กานดา ยอ้ยนวล

1771 น.ส. เสาวภา ล้ิมพนัธ์อดุม

1772 นาง วราภรณ์ สกลุหงษ์

1773 น.ส. ฐิติมา ด้วงมี

1774 น.ส. ฐกฤษยา หัสรังษี

1775 นาง เบญจมาภรณ์ เปรมนนท์

1776 นาย แดนชัย เปรมนนท์

1777 น.ส. วาสนา จติจนัทร์

1778 นาย สุธีร์ สุวรรณโณ

1779 นาง บงกช พนัธ์คง

1780 นาง สุจติตรา ไชยานุพทัธกลุ

1783 น.ส. จติติญาณ์ิ อทุัยรัตน์

1784 นาย พสธรรณ์ สุขแกว้

1785 นาง กชกร สวัสดิรักษา

1786 น.ส. เครือทิพย์ บุญญภัทโร

1788 นาง อาพร ทิพรัตน์

1790 นางสาว เต็มศิริ ขนุยงค์

1792 นางสาว เฉลิม บัวดํา

1794 นางสาว วรรณา จติร์มา

1795 นางสาว วิภาวีร์ ฤทธิแ์กว้

1796 นางสาว วรภร ดํามินทร์

1797 นางสาว ศิระกนก แสงสว่างสถติย์

1798 นางสาว ลักษณ์เลิศฉตัร จสูวัสด์ิ

1799 นาง ศรีอําไพ จสูวัสด์ิ

1800 นาง ศุภญดา แสงสมเรือง

1801 นาง ศศิธร พรมกะจนิ

1802 นางสาว สมคิด แสงสว่างสถติย์

1805 นางสาว นัยนา หลวงประเสริฐ์

1806 นาย ฉตัรชัย ประดิษฐ์กจิกลุ



ลําดับ ชื่อ - สกลุ

1807 นางสาว พรชนัน บุญมี

1808 นางสาว รักษฎาภรณ์ โมกขะเวส

1809 นาง รัตนา ใจทัศน์กลุ

1810 นางสาว สุวภรณ์ ป๎ญญพรสุข

1813 นางสาว ฐานิตา สินชัยกจิ

1815 นางสาว ภัทราภรณ์ เพชรมาก

1819 นาง มยรีุ กล้าณรงค์

1820 นาย คํารน ศรีวงค์ษา

1823 นางสาว ทฤตมน ทองเรือง

1825 นาง ศิริพร อนิทร์สมร

1826 นาง ชลพฒัน์ เติมสายทอง

1827 นางสาว นันทวรรณ ยอดพนิิจ

1829 นางสาว นัทธมน เฮ้งเจริญสุข

1830 นางสาว วิภารัตน์ เอื้อพทิักษ์

1831 นาย ชุมพล สายหยดุ

1835 นาง ลํานําพร สิวะภิญโญ

1837 นาง จนิตนา หอมฉนุ

1838 นาง บุษบา ยนิดีสุข

1839 นางสาว วันรานี เล่ียวไพโรจน์

1840 นาง สุพตัรา ตัณฑ์เอกคุณ

1841 นาย วรวุฒิ ยะโสภา

1843 นางสาว วิรัตน์ ประเทศา

1844 นางสาว วนิดา ป้อมสวัสด์ิ

1845 นาง มาลิน เชื่อมสุวรรณา

1846 นาย บรรณวิทิต พุม่เจริญ

1847 นาง เบญจมาศ พงษ์กลํ่า

1848 นาง บวรรัตน์ ยงยนื

1849 นางสาว นฤมล แซ่ล้ิม

1850 นาง จนัทร์เพญ็ จนัทร์เพง็

1851 นาง กนกวรรณ โอภาส



ลําดับ ชื่อ - สกลุ

1855 นาง ประภัสสรา ทองอยู่

1856 นาง กญัญา เขยีวเซ็น

1857 นาง บังอร ธนมนตรา

1858 นางสาว รัตนา ยอดใจดี

1860 นาง กนกพร ล้อมทอง

1862 นางสาว ศรีพลูสิน วิมลเศรษฐ

1865 นาง ณัฐกลุ ศรีบุญเรือง

1866 นางสาว นันทวัน อทิธิขจรกลุ

1867 นาย สมควร บุญญวงศ์

1868 นางสาว กรรณิการ์ โรจนวิภาต

1869 นาย สุมนัส มีเพยีร

1870 นาง วราภรณ์ ศิลป์สวัสด์ิ

1871 นางสาว สมพศิ มีพลู

1872 นาง ภัททิรา สาดแกว้

1873 นางสาว ป๎ทม บุบผาสุข

1874 นางสาว วัลภา สุขวัลลิ

1875 นางสาว จนิตนา พรวิทยาพนัธ์

1878 นางสาว สุภลักษณ์ จนัทร์ยงั

1879 นาง กรุณา ทศพล

1881 นางสาว พจนี จติต์จรัส

1882 นาง เสาวคนธ์ ภูบัวลี

1884 นาย ภาณุวัฒน์ รุ่งแสง

1885 นาย ชินวุฒิ แกว้เชื้อ

1887 นาย วิมลชัย จงพฒัน์

1888 นางสาว สุวรรณี คงบุญรักษ์

1890 นางสาว จนัทร์ทิภา เขยีวรัมย์

1893 นางสาว รัตนาภรณ์ ถิ่นชุมทอง

1894 นาง ตฤณ ศุภกรชูวงศ์

1896 นาง มยรีุ มณีรัตน์

1897 นางสาว จริสุดา เผือกคง



ลําดับ ชื่อ - สกลุ

1898 นาย สรชา บุญช่วย

1901 นางสาว จนิตมาศ เดิมคลัง

1902 นาย ภาสกร อกัษรทิพย์

1904 นาย ณรงค์ คําเรืองศรี

1905 นาง ดารา นวลสุทธิ์

1906 นางสาว ทัศนวรรณ ธรรมธวัช

1907 นางสาว เพญ็ศรี เรืองศรี

1909 นางสาว พนอวดี จนัทนา

1911 นางสาว อาลักษณ์ อนินันชัย

1914 นาง บัววรรณ แกว้ลาย

1915 นาง ภาณี ภักดีประพนัธ์

1916 นาย ปรเมษฐ์ จนิา

1917 นาย อภิวัฒน์ ประชุมรัตน์

1918 นาย พชิัย อาจทอง

1921 นางสาว กฤษณี นวลละออง

1922 นาง สุวรรณี จนัทรัตนา

1923 นางสาว กฤษณา กาญจนอกัษร

1924 นางสาว สุธิกาญจน์ ราชโฟะ๊

1925 นางสาว ประทุม กลุเมือง

1926 นาง จรรยารักษ์ ซุ่นห้อง

1927 นางสาว กมลทิพย์ จนัทร์ชัย

1929 นาง จนัสกร พงศ์ฉบับนภา

1931 นางสาว ฉวีวรรณ บุญทอง

1932 นาง สุกฤตา วรมาศกลุ

1933 นาย สุนทร แซ่ลี

1934 นาย บุญเลิศ คงวิจติร

1935 นาง สุวรรณา ทองใหม่

1936 นาง วันดี แซ่ซึง

1937 นาง ณิชาดา โตเดชาอนันต์

1941 นางสาว นวลวรรณ จนัทรโกมุท



ลําดับ ชื่อ - สกลุ

1942 นาย ประสิทธิ์ จติชา

1943 นางสาว นิศา กตเวทวารักษ์

1944 นาย วิชัย ชัยสิทธิ์

1945 นางสาว กจิจา อภิชล

1946 นางสาว ณัฐสุดา แกว้อําดี

1947 นาย รัตนสิทธิ์ ทิพยว์งศ์

1948 นาง สุคนธ์ ทิพยว์งศ์

1949 นาย บัญชากจิ ไพเมือง

1951 นาง อารีย์ รัตนพนัธ์

1952 นาง สิริมา ชาสวัสด์ิ

1953 นาง รัญจวล เพชรเรียง

1954 นาย ปริญญา บุญช่วย

1956 นาย ณรงศักด์ิ เพง็หีต

1958 นาย โชคชัย พรหมแพทย์

1960 นาง อริะณัฏฐ์ ทองพลูศรี

1961 นางสาว ธนิกานต์ เจยีรพนัธุ์

1964 นาง เยน็ใจ ชาตะกลู

1965 นาง สุนีย์ ซุ่นเสียง

1966 นาง จนัทราทิพย์ พทุธิศาวงศ์

1967 นาง จรัสศรี อนิทป๎นตี

1968 นาง ลัดดาวรรณ ชอบทํากจิ

1969 นาง จนิดา สุชาติ

1971 นาง รัตนา บรรเทาธิรัต

1972 นาง กาลัญํู รักษ์สุข

1973 นางสาว สุวิมล สวโรจน์

1975 นาง อาลัย เปรมกระสิน

1976 นาง กานดา แกว้ศรีมนต์

1977 นางสาว อาลี แซ่เจยีว

1978 นางสาว ธัญกนก พงศ์ปิยะไพบูลย์

1979 นางสาว ฤทัยวรรณ ชาคโรทัย



ลําดับ ชื่อ - สกลุ

1980 นาง พยงุศรี อทุัยรัตน์

1981 นาง วัลลา บุญชุม

1983 นาง ฉวี วัฒนพฤกษ์

1984 นาง พมิพรรณ สมบัติทอง

1988 นาง อําไพพรรณ อปุริพทุธิกลุ

1990 นาง ทัศนีย์ ทองแดง

1992 นางสาว รัชนีพร ดวงมณี

1993 นาย อษัฎาว์ เทพรักษ์

1994 นางสาว จริาณีย์ ประชุมรัตน์

1995 นางสาว ฉลวย สดรุ่ง

1996 นาย คุณากร พร้ิงสกลุ

1997 นาย วิทยา คันธฐากรู

2000 นาง กษมา หนูสุข

2003 นาง วิลาวัณย์ อนิทวิเศษ

2005 นางสาว นงนุช ศานติธรรมพร

2008 นางสาว พชัรี สิงห์นุ้ย

2009 นาย ธนัช ศรีแกว้

2010 นางสาว จริายุ จนัทเวช

2012 นาย ชัยรัตน์ บุญเนียม

2014 นางสาว เกษร สุขเนตร

2017 นาง สวนิตย์ ดีออ้ม

2018 นาย ณัฏฐพงษ์ ดีออ้ม

2019 นาย ธนะรัฐ หลีกพาล

2020 นางสาว วิธัญญา จนัทร์ทิพนา

2023 นาง เพญ็ศรี ธรรมเจริญ

2024 นาย อดุม บํารุงรักษ์

2025 นาง พรเพญ็ พรหมเจยีม

2027 นาย วิโรจน์ บัวบาน

2029 นาง ขนิษฐา ทองตําลึง

2030 นางสาว ปิยรัตน์ จติประเสริฐ



ลําดับ ชื่อ - สกลุ

2032 นางสาว กมลวรรณ บุญยิ่ง

2035 นาย วัชรพร ธรรมเรียง

2036 นางสาว ศรีสุดา ชิตกลุ

2037 นาง รุจริา หิรัญสาลี

2038 นาย วรรณโน ล่ิมตระกลู

2039 นาง พณิฤดี ชยานันท์

2040 นางสาว พฤฒินาถ โภชนา

2044 นาง ทรงศรี อรุณโชติ

2045 นางสาว จนิตนา ทิพยป์ระสงค์

2046 นางสาว ปทิตตา สินสงวนศักด์ิ

2047 นางสาว รัชนีกร ช่วยนุกลู

2048 นางสาว พรศรี ออ่นชาติ

2049 นางสาว กลัยาณี มาตยเ์ถื่อน

2052 นาง อญัศยา กลุมลิวัลย์

2054 นางสาว ทิวาพร ศรีวงษ์

2055 นางสาว กรรธิมา ชมภูลาด

2056 นางสาว ขวัญตา เรืองศรี

2057 นางสาว จริวดี เพช็รทอง

2058 นาง เฉลิมขวัญ ลักษ์ธิติกลุ

2060 นางสาว สุธาทิพย์ ทองส่งศรี

2061 นางสาว พรปวีณ์ ตันเจริญ

2063 นางสาว พนิทอง ศิริวรรณ์

2064 นางสาว จารุวรรณ อนิทิจนัทร์

2065 นาง สุภาพร อนิสําอาง

2066 นาย วิโรจน์ หลักคํา

2070 นางสาว จารีย์ พน้ทุกข์

2071 นางสาว ณัฐิกา ขวัญแกว้

2074 นางสาว นุจรี รองรัตน์

2076 นางสาว ทรรณรต ใจดี

2079 นางสาว ชนกานต์ ทองยนื



ลําดับ ชื่อ - สกลุ

2080 นาง น้ําออ้ย วารี

2082 นาง จฑุาทิพย์ บัวอนิทร์

2083 นางสาว สุกญัญา หยหูนู

2084 นาง เยาวเรศ ไฝ่ยา

2092 นางสาว ป๎ณชญา ลายน้ําทอง

2095 นางสาว ศศิธร เปรมนัส

2096 นาย จกัรพนัธ์ อนิทะศรี

2098 นางสาว น้ําทิพย์ ทองศรี

2099 นางสาว ภาวดี ขนัธ์แกว้

2102 นางสาว สุภาภรณ์ ศรีนวล

2104 นาง ดวงฤดี นิตยน์รา

2106 นางสาว ณฐิฌา พฒัน์ร่ม

2108 นางสาว ประทุมวรรณ จนัทร์กลุ

2109 นางสาว จนัทร์จริา แซ่เค้า

2110 นาง ธิรินทรา อณุหเลขกะ

2111 นางสาว สุภาภรณ์ ขาวพมิาย

2112 นางสาว อรทัย บุญพรรัตน์

2113 นางสาว ผ้ึงอมณี เรืองฤทธิ์

2114 นางสาว พรพมิล อนิต๊ะอุ่นวงค์

2115 นาย สุรบาล เผือกมา

2116 นางสาว จริาภรณ์ ณ ลําพนู

2117 นางสาว วัชรพร เกตุศิริ

2118 นาง กนกวรรณ ใสประเสริฐ

2119 นางสาว กฤษดากร แกน่แกว้

2120 นางสาว สุวรรณี สัตยซ่ื์อ

2121 นางสาว สุภาวดี ผ่านสาคร

2122 นางสาว ภาวิณี โปติ

2123 นางสาว มนฐิภา โพธิท์อง

2125 นาง อบุล จอห์นสตัน

2126 นางสาว ผกามาศ ทองเมือง



ลําดับ ชื่อ - สกลุ

2128 นาย บริพฒัน์ ธิวงศ์

2130 นางสาว ฐนิกา ช่วยสุทธิ์

2131 นางสาว พวรรณิษา ช่องลมกรด

2132 นางสาว สรัลณิชา ศิริสวัสด์ิ

2135 นางสาว กสุุมาลย์ ภารสําราญ

2136 นางสาว รจรินธร มณีธร

2137 นางสาว วาศิณี จนัทรตรี

2138 นางสาว สุภาวดี อิ่มทรัพยสิ์น

2139 นางสาว อรทัย สีทาแก

2140 นางสาว ชัชฎาภรณ์ พลูสุข

2141 นางสาว กมลสุดา กําแพงทอง

2142 นางสาว อสิรียา อนิถา

2143 นางสาว ณัฐธิดา ถงุแกว้

2144 นางสาว จนัทรติมา ลือชา

2145 นางสาว พนมวรรณ ไพศาล

2146 นางสาว กญัญา มาศป๎น

2151 นางสาว ลัดดา เกตุรักษ์

2153 นางสาว ยภุาพร ผ่องสนาม

2154 นางสาว สราพร สุรวิทยานนท์

2155 นางสาว อรไท คํามะนะ

2157 นางสาว จนัจริา ลิงู

2163 นาง วราภา จนัทร์เอยีด

2164 นาง ราตรี ณ นคร

2169 นางสาว สุดากาญจน์ แกว้ดี

2170 นาย สรชา งามทรัพย์

2171 นางสาว สุวรรณี อนิทนูจติ

2172 นางสาว สุพตัรา ศรีจานเหนือ

2177 นาง ฐิตาภา ปราสะเก

2185 นาย วสันต์ สุวรรณารุตม์

2186 นาง เกษรินทร์ สุวรรณารุตม์



ลําดับ ชื่อ - สกลุ

2193 นางสาว วีร์ธิมา ศรีภูธร

2195 นางสาว จริยา หาญอาษา

2196 นางสาว กญัญา อนิดํา

2198 นาง สุภาภรณ์ เพง็ชะตา

2202 นาง อนัญญา โพธิว์ังเศรษฐี

2203 นางสาว สุภานิกา สังขวุฒิ

2209 นาย นครินทร์ สังฆวัตร์

2216 นางสาว ทิศากร จติธรรมมา

2217 นาง ปิยรัตน์ ล้ิมวัฒนชัย

2218 นาง นวรัตน์ สิทธิพรหม

2219 นาง ณัชชา จนัทรัมพร

2220 นาง จนิตนา ชัยเกษม

2221 น.ส. เจริญ ทัพครุฑ

2224 นาง โสภิต เหมืองหม้อ

2226 นาย สนั่น คําพมิพ์

2227 นาย สมศักด์ิ วิจติรพฒันะ

2228 นางสาว พริศรา สีตะวัน

2231 นาง อนงค์ เกษไตรยกลุ

2232 นาง ประภาพร ด้วงสงค์

2234 นาย พชิัย จําปาไทย

2235 นาง พศิมัย เกราเพเทอร์

2236 นาง รัชกร จมูพระบุตร

2237 นาง ธนภรณ์ จนัทร์พนัธ์

2238 นาง วนิดา ตริยางกรูศรี

2241 นาง สุภาวดี สันติรงยทุธ

2242 นาง อไุรวรรณ มุพลิา

2243 นาง คํามี บุญยงั

2244 นาย วรวุฒิ ศรีใส

2245 นางสาว พมิพใ์จ อนิทราชา

2246 นางสาว สุภาภรณ์ บุญชู



ลําดับ ชื่อ - สกลุ

2247 นาย วุฒิชัย สุขสําราญ

2248 นาง แสงรัศมี ป๎น้ทอง

2249 นาย ดาวเรือง ป๎น้ทอง

2251 นาง อริสรา ป๎น้ทอง

2253 นาง นิชรัตน์ เจริญศรี

2254 นางสาว ชลธิชา ชนแดง


