
ล าดับที่

1 นางสาวนฤมล ไหมทอง

2 นางสาวศิริโฉม ชูเล็ก

3 นางสาวอัจฉราภรณ์ เจริญผล

4 นางสาวอุบลรัตน์ พูลสวัสด์ิ

5 นายญาณกร วุฒิจิรกุล

6 นางเกษณีย์ มุครสกุล

7 นางแก้วใจ สภาวะ

8 นางจารุภา แววประเสริฐ

9 นางจิราพร อิทธิรัตนะโกมล

10 นางชณัฏฐา ปฐมไทยง

11 นางญาณาธิป พุทธอุปถัมภก

12 นางทรัสตี แก้วชูศิลป์

13 นางนภธิดี มเหศักด์ิพิทักษ์

14 นางนิจฉรา ยิ้มสุข

15 นางบุศรินทร์ เฮ้าส์ฮาห์น

16 นางปาริฉัตร ฐิตวัฒนกุล

17 นางพรพิมล เจริญสุข

18 นางพัชรา สโรจวิสุทธิ์

19 นางภัคภร แอบเนียม

20 นางมนรรษวรรณ เอี่ยมศรีวงศา

21 นางมิ่งขวัญ อนันตเสนกุล

22 นางเยาวมาลย์ วีระกิตติ

23 นางรักษิตา โคลัมเบรส

24 นางศศิกานต์ ประกอบแสง

25 นางศศิวิมล บุญบรรเทิง

26 นางสังวาล ผลพูน

27 นางสาริศา รัตรสาร

28 นางสาวกริยาภา หลายรุ่งเรือง

ชื่อ - นามสกุล
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล

29 นางสาวกฤษฏิยวดี บุญญารัตน์นิธิ

30 นางสาวกันตา กันตวิลาศกูล

31 นางสาวกุลภัทร นิลรัศมีเวทย์

32 นางสาวเกตุนภัส ฉัตรวรรณชมภู

33 นางสาวเกษรา ศรีสุวรรณหงษ์

34 นางสาวขนิษฐภัค เยาวสังข์

35 นางสาวขวัญพิศา กิตติเศวตพงศ์

36 นางสาวจินดา อ่อนท้วม

37 นางสาวจินตวีร์ ประกอบบุญ

38 นางสาวจุรีย์ คงบ้าน

39 นางสาวชนกพร ปานจินดา

40 นางสาวชนะรัฐ พุม่คชา

41 นางสาวชนันภรณ์ พันพิบูลย์

42 นางสาวชนิดาภา ยะนันท์

43 นางสาวชลินี ศรีสวัสด์ิ

44 นางสาวชาคริยา พรมสุบรรณ์

45 นางสาวชินรัตน์ นาคะเสถียร

46 นางสาวชุติมา หล้ากันหา

47 นางสาวฐิติพร หนูแก้วขวัญ

48 นางสาวณัฐญา วงค์แสง

49 นางสาวณัฐญา อิทธิรัตนะโกมล

50 นางสาวณัฐนันท์ โกมารทัต

51 นางสาวณิชนันท์ หยกเพชรอัมพร

52 นางสาวทรรศนีย์ รัตนเรืองไร

53 นางสาวทัณฑิกา แก้วสูงเนิน

54 นางสาวธนิดา ชูพงษ์ปภากร

55 นางสาวธัญญาภรณ์ ศิริพันธ์

56 นางสาวธัญนันท์ กันนาลี

57 นางสาวธีรินทร์ สาตสิน

58 นางสาวนงลภัส ศศิวัจน์ไพสิฐ



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล

59 นางสาวนภาพร จ าปา

60 นางสาวนฤมล พึง่หอย

61 นางสาวนลินรัตน์ อุ่นแก้ว

62 นางสาวนันท์นภัส เรืองอารักษ์

63 นางสาวนิภาพร ค าแฮ

64 นางสาวนิลุบล ตีบนอก

65 นางสาวนิสารัตน์ นันทะเสน

66 นางสาวประภาพร นิลสวาท

67 นางสาวพรปวีณ นาทีราช

68 นางสาวพรพรรณ จอมพงค์

69 นางสาวพรลักษณ์ ด ารักษ์

70 นางสาวพัชรา ธีรสุนทรวัฒน์

71 นางสาวพินทุสร ทองตัน

72 นางสาวเพ็ญพักตร์ จารุลักขณา

73 นางสาวภาณินี สุวรรณเวหา

74 นางสาวภิญญา พูลสวัสด์ิ

75 นางสาวภุมภา สุขศิริพุฒิกร

76 นางสาวมาลัยรัก เก่งวิทยา

77 นางสาวมิ่งขวัญ หิรัญ

78 นางสาวยุพิน พานแก้ว

79 นางสาวรณิดา บุญรักษ์

80 นางสาวรุ้งเงิน กิตติรวีโชติ

81 นางสาวรุ่งฟ้า เอกภพวศิน

82 นางสาววรรณา เหรียญเจริญสุข

83 นางสาววรรณิฎา เชื้ออินทร์

84 นางสาววรเลขา เกิดสุข

85 นางสาววรัฏฐา เหมทอง

86 นางสาววราภรณ์ พูลสวัสด์ิ

87 นางสาววิจิตรา เตชะรัตนยืนยง

88 นางสาววิไลวรรณ อินทะพันธ์



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล

89 นางสาววิษฐ์ชุภา ไตรวัชราภรณ์

90 นางสาวศรินร์ทิพย์ แสงเดือน

91 นางสาวศลิษา นิธิสมบัติ

92 นางสาวศิริกันยา สยมภาค

93 นางสาวสมจิตต์ แซ่โอ้ว

94 นางสาวสรัญญา เตชานุวัตร์

95 นางสาวสัญธิญา จันทรวิสูตร

96 นางสาวสิริขวัญ เหลือบุญชู

97 นางสาวสุจิตตา ศรีมันตะ

98 นางสาวสุนันท์ นุชประมูล

99 นางสาวสุพัชรี บุญยี่

100 นางสาวสุภาภรณ์ สีหารัตน์

101 นางสาวสุมนา ศุขนิทร

102 นางสาวสุรีย์พร ทวิติยกุล

103 นางสาวสุรีรัตน์ อารีกูล

104 นางสาวสุวพร กว้านสกุล

105 นางสาวสุวิมล พวงพันธ์

106 นางสาวเสาวนีย์ กองวิบูลศิริ

107 นางสาวแสงรุ้ง แดงคูณ

108 นางสาวแสนสุข ดีเวียง

109 นางสาวอนรรฆนง ล้ิมสุวรรณ

110 นางสาวอรนิภา โคกรัมย์

111 นางสาวอรรมพร ทองหล่อ

112 นางสาวอรวรรณ บุญมี

113 นางสาวอฤณ เส้งนนท์

114 นางสาวอลิสา ภัทรรัตน์

115 นางสาวอัครภา บุญญาใจ

116 นางสาวอัญชลี คูณลาด

117 นางสิวานัน สัมภวะมนตรี

118 นางสุจินต์ เหมกัง



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล

119 นางสุวัฒนา ศิริอ่อน

120 นางเสาวลักษณ์ วารีชล

121 นางโสรวีร์ ไพศาลสกุลวณิช

122 นางหรรษา ทักราล

123 นางอรชร อิงคานุวัฒน์

124 นายกุลเสฏฐ์ หอวงศ์รัตนะ

125 นายคัมภีร์ ไชยวงค์

126 นายจักรี ลัภ

127 นายฉัตรดนัย พลพืชน์

128 นายชลากร สิริชยังกูร

129 นายธนกร โชติธนพัฒน์

130 นายธาดา โสมสิริวัลย์

131 นายปรีดี ลาภเลิศสุข

132 นายปานเทพ ภระมรทัต

133 นายวิศิษฎ์ วิญญรัตน์

134 นายศรัณยู โสตะวงศ์

135 นายสมชาย พูนพายัพ

136 นายสมาน แสงวงค์

137 นายส ารวย เสนาะ

138 นายสิทธิกร มนต์มธุรพจน์

139 นายสุเทพ ฉัตรเศรษฐกูล

140 นายอดิสรณ์ หัดท า

141 นายอมรเทพ สังข์สิงห์

142 นายอิศวเรศ ตโมนุท

143 นางสาวชวิศา คงเจริญ

144 นางสาวสุณัฐฏา สุขร่ี

145 นายสุพิน ภูสง่า

146 นายบุรี ค าเพ็ญ

147 นายมานะ วรรณกระจ่าง

148 นายสุรศักด์ิ จริยาสิริสุข



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล

149 นางสาวกัญญ์วรา สืบสุพันธ์วงศ์

150 นางสาวกัลยรัตน์ รุ่งรัตนชีวิน

151 นางสาวกาญจนา ศรีพารา

152 นางสาวเกษราพร มณีวงษ์

153 นางสาววนัฎศนัน วิรภากุล

154 นางสาววรารัตน์ เขื่อนศิริ

155 นางสาวศศิกร ไชยประทุม

156 นางสาวศิรนันท์ วิเศษการ

157 นางสาวสิริญญา สุวงศ์จันทร์

158 นางสุพัฒน์ บุญศรี

159 นายธีรนาถ ดอกกุหลาบ

160 นางสาวกรุณา เจริญนวรัตน์

161 นางสาวณัฐการ สว่างศรี

162 นางสาวนัฐนันทร์ นรินรัมย์

163 นางสาวรัชนี ส าราญมาก

164 นางสิรินาถ นิปัจการนันท์

165 นายภูมิพัฒน์ เจียรประวัติ

166 นายวรวุฒิ วงศ์อัมพรพินิต

167 นายฤชากร เคยชัยภูมิ

168 นางดวงฤดี เพ็ญสมบูรณ์

169 นางสาวชุติมา รินทร์สกุล

170 นางสาวสุมาลิน มูลติชัย

171 นางสาวรุ้งลาวัลย์ กาวิละ

172 นางสาววรัญญา มะโนใจ

173 นางสาวอารีรัตน์ ใจเอื้อ

174 นายกิติ น้อยเรือน

175 นางนิดา ต้ังวินิต

176 นางปรัชญาพร ประทีปกุลวงศ์

177 นางศิรินทร์ ขจรจารุพันธ์

178 นางสาวกมลวรรณ เอี่ยมสมุทร



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล

179 นางสาวจิรัชญา จุลพงษ์

180 นางสาวฐิติมา รัตนพฤกษ์

181 นางสาวนิรชา นันทศรี

182 นางสาวปาณิสรา สันป่าแก้ว

183 นางสาวพัฒนิดา เอมสอาด

184 นางสาวรสรินทร์ ศรีสุวรรณภรณ์

185 นางสาวรัตติกร โปธิก๋า

186 นางสาววิจิตรา ส่วยโหย่ง

187 นางสาวศุทราพิชย์ นาเมืองรักษ์

188 นางสาวสิริกานท์ กุณฑียะ

189 นายพิพัฒน์ แก้วอุดม

190 นางจิราพร ไกรพิทยากร

191 นางสาวโชติรส เอ้งฉ้วน

192 นางสาววราลักษณ์ อาบกิ่ง

193 นางศิริรัตน์ พฤทธิป์ัญญา

194 นางสาวฐิตามินทร์ อภิรักษ์ชูพิมล

195 นางศรัญญา ถิรพัฒนโชติ

196 นายมานะชัย กล้าหาญ

197 นางสาวรัสวรรณ ทองสมจา

198 นางสาวศุภสิตางค์ ศิริพัฒน์

199 นางประภาพรรณ พวงทอง

200 นางสาวธารีทิพย์ บุญกิตติเจริญ

201 นางสาวปรินทร เตชะกุลวณิชย์

202 นางสาวปิยานุช แสงสุวรรณ

203 นางสาวรัชนี ภูวพัฒนชาติ

204 นายภูริทัต กนกกังสดาล

205 นางสาวละมัย ทองสุข

206 นางสาวสุกัญญา เพ็ญสุข

207 นางลักษณา รุ่งประเสริฐวงศ์

208 นางสาวปรางทิพย์ อุตสาห์



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล

209 นางนุชสลา ภูหงษ์

210 นายจิราพงศ์ อยู่ประเสริฐ

211 นางสาวศิริขวัญ ป้องกัน

212 นางสาวภรณ์นภา รัตนพงษ์

213 นางสาวชวนชม ขุนเอียด

214 นางสาวซารีนา สังข์จันทร์

215 นางสาวแสงเดือน แสงเงิน

216 นายราเชนทร์ เกล่ือนกลาด

217 นางสาววันดี ขยันพูด

218 นางอริยาภรณ์ ธันยาปิยวัฒน์

219 นางปวารณา อัจฉริยบุตร

220 นางสาวแคทริยา กองเผือก

221 นางสาวจรงรัตน์ ช่อทับทิม

222 นางสาวชมภูนุช ไอยรารัตน์

223 นางสาวณิชาภัทร พลอยแดง

224 นางสาวตยาคี นิติศักด์ิ

225 นางสาวทิตย์ทิวา ไทยรักษา

226 นางสาวนาตยา ศรีรักษ์

227 นางสาวพรทิพย์ ผลาเลิศ

228 นางสาววราภรณ์ หลงเดียว

229 นางสาววรินทร ตาสาร

230 นางสาววิราธัณย์ อธิสิทธิธ์นดล

231 นางสาวสิริยุพิณ ผลทิพย์

232 นางสาวสุพัตรา แซ่ว่อง

233 นายชวลิต ชุมพุฒิพงษ์

234 นายพาสันต์ กุลศุภกร

235 นางสาวกฤษณา อักษรเสือ

236 นางสาวขนิษฐา สวัสด์ิวงศ์ไชย

237 นางจุฬาภรณ์ อมรรัตน์ทวีป

238 นางพิมพ์ใจ เหลืองอ่อน



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล

239 นางกัลยา ไทรชมภู

240 นางสาวชมขวัญ ทองค าแท้

241 นางสาวชรินรัตน์ กล่ันสมจิตต์

242 นางสาวตรึงจิตกุล เพิม่พิพัฒน์

243 นางกาญจนา คูหเจริญ

244 นางพวงทอง แก่นนาค า

245 นางรุจิรัตน์ กอธงทอง

246 นางศิริพร จูธารี

247 นางสาวภควรรณ แย้มกลัด

248 นางสาวเกศรินทร์ แง่โว้

249 นางสาวนลินา ศรีสุข

250 นางอรไพร มาลัยกูล

251 นางพรหมพร หมอแสน

252 นางสาววรรณิภา พานจันทร์

253 นางพันธ์วิรา เวยสาร

254 นางสาวจิตติมา หลิวศิริ

255 นางอักษร มอว์สัน

256 นายชยานนท์ เชาวน์วุฒิกุล

257 นางสาวภัทราวดี นิ่มมา

258 นางสาวรรัญช์ดา โคตา

259 นางสาวถวิลหา โรงอ่อน

260 นางสาวอัจฉรา โพธิศ์รีวิไล

261 นางสาวกรรณิการ์ ชุ่มทรวง

262 นายสุวัฒน์ ธนกรนุวัฒน์

263 นางวิภาพร โภคานนท์

264 นางสาวศิภาภรณ์ ธรรมราช

265 นายยมบุตร บุญแก้ว

266 นางสาวจิรภาพรรณ ค าสุวรรณ

267 นางสาวชนิสรา โกยทอง

268 นางสาวธัญเพ็ญพัฒน์ คงสุทธิ์



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล

269 นางสาวนิชกานต์ มูลเปา

270 นางสาวปิยะรัตน์ แดงสวัสด์ิ

271 นางสาวสุภาวิณี คชสวัสด์ิ

272 นายเกรียงศักด์ิ ติสิงห์

273 นายภูวดล รัตนพฤกษ์

274 นายสุริยัน รักกะเปา

275 นางสาวนริศรา บุตรใส

276 นางวนิดา จันหอม

277 นางสาวจันทิมา สังขวุฒิ

278 นางสาวสุชีลา ส านักนี้

279 นางสาวร าไพพรรณ ศรีทิพงศ์

280 นางอัมไพวรรณ ศิลป์สุวรรณ

281 นางบุญช่วย วงศ์เวช

282 นางประไพ พวงชื่น

283 นางสาวพิชชานันท์ เธียรทองอินทร์


