
ล าดบั

1 นาง บริบูรณ์ สุดแสง

2 นางสาว ชนากานต์ แร่เงิน

3 นาย ไวยวุฒิ อินสว่าง

4 นางสาว พัลณี สังข์ทอง

5 นางสาว กัลยิมา โตกะคุณะ

6 นาย อวยชัย จิรชัยธร

7 นาย ชัยวุฒิ อนันตวิริยพันธ์

8 นางสาว วันทนา ลีพิทักษ์วัฒนา

9 นางสาว วนิดา ยินดี

10 นาย วีระศักด์ิ เทศดนตรี

11 นางสาว กมลรัตน์ โฉมงาม

12 นาง นงรักษ์ แทบทาม

13 นางสาว ป๎จริญา มาตสิงห์

14 นางสาว จันทนา สถิตย์ภาคีกุล

15 นางสาว มนัสวี แลศิลา

16 นางสาว เบญจวรรณ ธนสุนทรกูร

17 นางสาว พูนจิตร ทองสุพรรณ์

18 นางสาว ปริศนา คัยนันทน์

19 นางสาว ประภาศรี ศักด์ิศรีชัยสกุล

20 นางสาว วราภรณ์ ฤทธิม์าก

21 นาง ณัฐณิชา ขวัญสกุล

22 นาง ธนดา เตชะวรเดช

23 นาง รัตติยา ธัญญกิจ

24 นาง สตรีเอวา จําปารัตน์

25 นางสาว ธนิดา อําไพ

26 นางสาว สุทธิยา จองสว่าง

27 นาย สมชาย ธัญธนาพงศ์

28 นาย ทศพล พึง่พระเกียรติ
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ล าดบั ชื่อ - สกุล

29 นาง อารี ไกรเจริญ  วอลแลนด์

30 นางสาว เกศแก้ว ม่วงปิน่

31 นาง ชาลิณี เอี่ยมศรี

32 นางสาว ชุลีกร มีชัย

33 นางสาว วิลาวัลย์ บุญสิงห์

34 นางสาว สุมณฑา อนุพันธ์

35 นางสาว กัญญา เกื้อสุข

36 นางสาว สุทิษา อ้อกอง

37 นางสาว พนัส เหล่าจีนวงค์

38 นางสาว สุภาภรณ์ แจ่มประโคน

39 นาย ฉัตรณรงค์ พุฒทอง

40 นางสาว ยุวดี ปรีวัน

41 นางสาว รัชนีกร นิตานนท์วัฒน์

42 นางสาว กรรณิการ์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์

43 นาย จิติศักด์ิ พูนศรีสวัสด์ิ

44 นาย เอกพจน์ นิลจันทร์

45 นาย รัชพล กุลสราวุธ

46 นางสาว อรไท เจริญนุช

47 นางสาว วราภรณ์ อ่าํช้าง

48 นาย ชาญชัย จิตมาลีรัตน์

49 นาย สุชาติ ชาญนิรุตติ

50 นางสาว ศันสนีย์ กองอู๋

51 นาง ศิริวรรณ บุญด้วง

52 นางสาว ธนัฐศร ป๎ญญวุฒิ

53 นาง เครือวัลย์ บริบูรณ์นาคม

54 นาง สุวิมล เชี่ยวชาญยนต์

55 นาย เทพพิทักษ์ สิทธิพิสัย

56 นาง สุธาทิพย์ ขาวแสง

57 นางสาว อรัญญา จันทร์เจริญสุข

58 นางสาว นฤมล มาตยากูร



ล าดบั ชื่อ - สกุล

59 นาง วรวรรณ มาตยากูร

60 นางสาว บุญชรัสมิ์ เอกสินิทธ์กุล

61 นาง พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์

62 นางสาว ภัทรมน สุขประเสริฐ

63 นาย สมชาย ช้างแก้วมณี

64 นางสาว อรกนิษฐ์ วรชาติ

65 นางสาว ศุภีรภรณ์ สุริยภูมิ

66 น.ท.พญ. อรวรรณ กิจเชวงกุล

67 นางสาว เบญจภา องค์อักษรศิลป์

68 นางสาว ปิยะนุช พลการ

69 นางสาว อรพินทร์ มาลากิจ

70 นาง นริศา กุลสราวุธ

71 นาย คมกริด เข็มศรี

72 นาย ประเสริฐ ถาวรเจริญวงศ์

73 นางสาว สุพิชญา ตันติสุวิชวงษ์

74 นาย สมนึก ทรงเพ็ชร์มงคล

75 นางสาว ทับทิม สุวรรณประภา

76 นางสาว อรรถยา ธนาฐิตากร

77 นางสาว รัตนวดี หอมจันทร์

78 นางสาว ประกายรัตน์ ฉิมสา

79 นางสาว ปนัดดา ไกรรมณ์

80 นาย กนกพงศ์ วิไลรัตนดิลก

81 นาง เบญจวรรณ สมบูรณ์สุข

82 นางสาว สุจิตรา บุญเกิด

83 นางสาว ศราพร โรจน์ศิริกุลกิตติ

84 นาย เรืองพงศ์ ผลัญชัย

85 นางสาว เอนกนัน นันต๊ะคุม

86 นางสาว อรพินท์ ศรีสุวนันท์

87 นางสาว วารัฏฐา จันทรอภิวัฒนา

88 นาง พรรณลอง พงศ์เสาวภาคย์
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89 นาย กฤตธัช โชติชนะเดชา

90 นางสาว นิภาพร จีวีลย์

91 นางสาว สุวรรณา ทากิระ

92 นาง กิ่งกาญจน์ โอฬารกาญจนิน

93 นางสาว อมรมาศ ชัยยะเพกะ

94 นาย ประเทือง อานันธิโก

95 นางสาว ภรภัทร ประพฤติชอบ

96 นาง ชุติมา ดอกเกี๋ยง

97 นาย วัฒนา ชยธวัช

98 นาง ศาริณี อินทกุล

99 นาง ธนัฐดา แจ่มจํารัส

100 นางสาว ชุติมณฑน์ เพิม่พลู

101 นางสาว รวีวรรณ นิ่มนวลผ่อง

102 นางสาว สุภาวดี ศิระพงศภัค

103 นางสาว สรรัตน์ โอภาสทิพากร

104 นางสาว สุภาพร ธนาพรสังสุทธิ์

105 นาง ณัฐสุภรณ์ โพธิโ์ลหะกุล

106 นาง ภัทรา บริบูรณ์ธนวัฒน์

107 นาง จิรวรรณ จิรไกรศิริ

108 นาง ทัศน์ดาว ชมเชย

109 นาง ยุพา ใหญ่ยิ่ง

110 นางสาว เกศินีนาฏ พิทักษ์พงษ์

111 นางสาว วรรณธิดา สายสุข

112 นางสาว กาญจนา จันทาพูน

113 นางสาว พรรษฐมนพร มนปราณีต

114 นางสาว ประกอบ ในจิตต์

115 นางสาว รัตยา ดกกลาง

116 นางสาว จารุวรรณ สายน้อย

117 นางสาว ณภาภรณ์ ภูธร

118 นางสาว ลลิตา มโนรมย์
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119 นางสาว ชาลิสา คุ้มเกษ

120 นางสาว อรวรรณ วุฒิศสตร์

121 นางสาว นงลักษณ์ เวทศิลป์

122 นางสาว ศิริวรรณ เอกสินิทธ์กุล

123 นางสาว มณฑา สุวรรณพยัคฆ์

124 นางสาว ธริตา จันทร์หอม

125 นางสาว ราตรี คิดยาว

126 นางสาว สมถวิล วงศ์สารสิน

127 นางสาว เสาวณีย์ อําพิสัย

128 นางสาว กาญจนา ปงกันมูล

129 นางสาว รัชฎาภรณ์ สอดส่อง

130 นาง อรอนงค์ เวชชทนต์

131 นาง พนิดา รังษีภโนคร

132 นาย สิริรักษ์ พงศ์กลัด

133 นางสาว รัตติยา สมัญญากุล

134 นาย สมบัติ เข็มทอง

135 นาย สกล อัศรัสกร

136 นางสาว พรพรรณ เฉลียวการ

137 นางสาว ยุภา ไกยสิทธิ์

138 นางสาว พรรณวดี ประยูรมาส

139 นาง ดุษฎีพร พานิชพันธ์

140 นางสาว หทัยรัตน์ สอนด้วง

141 นางสาว ภัคสวีร์ แก่นโพธิ์

142 นาย สหรัฐ เทียรมณี

143 นาย อาลัก ทัศนปริชญานนท์

144 นาย พิศิษฐ ชรัทศิงค์

145 นางสาว ธิพลชา ชื่นศรีทอง

146 พ.ท. อุดม วิบูลย์เชื้อ

147 นางสาว วาสินี กฤษณวรรณ

148 นาง อําไพ ชัยชลทรัพย์
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149 นางสาว อรุณวรรณ์ แจ้งเสม

150 นางสาว สุนีย์ ชวนสมสุข

151 นางสาว วัชรี พึง่หลักชัย

152 นางสาว วันเพ็ญ ลออวรคุณ

153 นางสาว กุสุมา อุษาสุรศรี

154 นาย สมบัติ เชื้อหอม

155 นพ. ศุภชัย จิระพงศ์พัฒนา

156 นางสาว นริศรา เทพทัย

157 นาง ศรินทิพย์ กุหลาบ

158 นาง ลินดา สินไพบูลย์

159 นาง ศิวิมล ดิศกุล ศรีโหมด

160 นาย โดม ศรีสวัสด์ิ

161 นาง ธมลพรรณ นิตบงกช

162 นางสาว อัครยา กมลวิเศษธรรม

163 นางสาว ณัฐพร พลแสน

164 นางสาว สุชีรา รวมแก้ว

165 นางสาว รติพร คล้ายสุบรรณ

166 นางสาว วงจันทร์ การุณ

167 นางสาว ณุภา ติรศิริกุล

168 นางสาว อําพร ศรีเชวงทรัพย์

169 นางสาว กาญจนีย์ ธนวีร์กิตติโชติ

170 นางสาว รัตนา พรรณพงาพันธุ์

171 นาง ไพริน พงศ์พิพัฒน์

172 นาย สมพล จันทรคําภู

173 นางสาว ธัญทิพย์ วรวีย์ธนวุฒิ

174 นาง อมรรัตน์ สาระภี

175 นาง นวฉัตร์ พฤกษ์เพ็ชรไพศาล

176 นางสาว สุกัญญา เกิดศรีพันธ์

177 นางสาว นงค์นุช ยะฟู

178 นางสาว อัมพร เหมปรัชยกุล
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179 นางสาว ษัณมาศ เมืองน้อย

180 นางสาว ตรอง จารุวัฒน์

181 นางสาว อรวรรณ์ โฆเกียรติมานนท์

182 นางสาว เขมิสรา เจตวิเศษไพศาล

183 นางสาว ประนอมณัฐา วิไลรัตน์

184 นางสาว อําไพร แห้วเพ็ชร

185 นางสาว สุดารัตน์ มานะพัฒนพงศ์

186 นาง โสรยา บุตรวงษ์

187 นางสาว ณัฐพร จรรยาชัยเลิศ

188 นางสาว นพวรรณ ศรีสกุลชัย

189 นางสาว ชวาลัย แช่มช้อย

190 นาง สินีนาฏ แย้มเกษร

191 นางสาว อุณารส หนูมั่น

192 นาง ศรีสมร คงวิทยา

193 นางสาว ภัสณัฐ คงวิทยา

194 นางสาว วรรณพร และลํ้าเลิส

195 นางสาว สุวัฒนา เอี่ยมสําอางค์

196 นางสาว ศิริทิพย์ เอกชัยณรงค์

197 นางสาว วนิดา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

198 นางสาว ธิดา นาคฤทธิ์

199 นาง วัฒนิดา แสงทอง

200 นางสาว คัทริยา เป้าสุวรรณชัย

201 นาย ชยุต พุม่กําพล

202 นาย ปรีชญา โรจนนิมิต

203 นาง จิรพรรณ พิศาลพงศ์

204 นางสาว มนัญญา ไข่นาค

205 นางสาว นันทพร ศุภฤกษ์

206 นางสาว สถาพร เรืองไพสิฐพร

207 นางสาว ดลิชา ชั่งสิริพร

208 นาย วงศิลป์ เชี่ยวเชิงชล
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209 นางสาว อุษา เก็จวลีวรรณ

210 นางสาว วราทิพย์ จูธารี

211 นางสาว ดารณี อมรจันทร์เพ็ญ

212 นางสาว บุษบา สมร่าง

213 นาย จักรกฤช ใจเย็น

214 นางสาว สมาพร แนวฤทธิกุล

215 นางสาว ฐิติมา สดากร

216 นางสาว จันทรัสม์ เหล็กกล้า

217 นางสาว ศุภิสา งามปิยะกุล

218 นางสาว พิไลลักษณ์ ทองตัน

219 นางสาว คําใส แก้วหาญ

220 นาง ธัญลักษณ์ นววงศ์

221 นาย ธนบดี แก้วเกษม

222 นางสาว ทิชาธร พนมการ

223 นางสาว กมลลักษณ์ ชัยวร

224 นางสาว รัตนาวดี ดิศวัฒน์

225 นางสาว ถิรวรรณ ทองสัมฤทธิ์

226 นางสาว เพ็ญศรี เลิศสุขุมาภิรมย์

227 นาย ชาญชัย คุ้มไข่มุก

228 นางสาว จิราวรรณ พฤกษชาติ

229 นางสาว สวรรค์ ป๎ททุม

230 นางสาว ศรุดา จิตจักร

231 นางสาว จริงใจ สารสุข

232 นางสาว อัมพา เตียงตระกูลทอง

233 นางสาว มนต์ภาณี ณ ถลาง

234 นางสาว นงลักษณ์ วงศ์หล่อ

235 นางสาว อรทัย พันธ์เนตร

236 นาง นพวรรณ ศิริรักษ์

237 นางสาว สรวงสุดา อยู่แสง

238 นางสาว อรอุมา จิตต์บรรจง
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239 นางสาว สกุลรัตน์ จินตเศรณี

240 นางสาว แววเนตร สุขสมพงษ์

241 นาย ไพศาล ทองเฉลิม

242 นาย สมเกียรติ กิจมังสา

243 นางสาว จิตานันท์ เหล่าศิริไพศาล

244 นางสาว ณฐินี พานิชพันธ์

245 นาง พัชรินทร์ องค์เจริญลาภ

246 นางสาว วรัทยา มุมสิน

247 นาย นิคม ปุเรจาริก

248 นาย ชัยวัฒน์ มีนามพันธ์

249 นาง ศรีวิไล ตัณฑสุทธิ์

250 นางสาว พิรญาณ์ ไหลประเดิมพันธ์

251 นางสาว เสียงขิม รอบป๎ญญา

252 นาย พรมงคล ฉันท์รัตนโยธิน

253 นาย สิทธิชัย อริยไตรรัตน์

254 นาง ศศิภา ชดช้อย

255 นาย สมนึก ชดช้อย

256 นางสาว ธนิษฐา ศิริ

257 นาง สุริสา เจริญสุข

258 นาย นพพร ชายหอมรส

259 นางสาว ณัฐญา นิสยันต์

260 นาย จรัญ คงสุวรรณ

261 นาง บุษรา ศรีทองทิม

262 นางสาว วรรณลภา มหาพรหม

263 นางสาว ณัฐญา ขาวสุวรรณ

264 นางสาว วลัยพร เกษเกษม

265 นางสาว พัชนี วงษ์คําจันทร์

266 นางสาว ณิรดา ศรีอ่อนหล้า

267 นาย สุพจน์ การะเกตุ

268 นาย ยรรยง จันทนไพรวัน



ล าดบั ชื่อ - สกุล

269 นางสาว สุภาพ กังใจ

270 นาง วราภรณ์ เวชโอสถศักดา

271 นาง สิริเนตร เทียนถาวร

272 นาย รัถยา พวงพฤกษา

273 นางสาว ลดาวัลย์ เบญจธนะฉัตร์

274 นางสาว วีรวรรณ เหวียนระวี

275 นาง ธัญรลักษณ์ สหัชลักษมี

276 นาง นงนุช ร่ืนฤทธิ์

277 นางสาว นภิสา สงวนศรีพิสุทธิ์

278 นาย ธงชัย นราดี

279 นางสาว วีริสา ทองสง

280 นางสาว รุ่งทิวา หวลมุกดา

281 นางสาว ศิริทิพย์ โชคนําชัย

282 นาย ณัฐนาท นพคุณวิจัย

283 นางสาว นงนุช ลาภทองกร

284 นางสาว สุภาวดี บุตรลพ

285 นาย สมนึก ภิรมย์คล้อย

286 นาง สุดารักษ์ รักประกอบกิจ

287 นาย ภูริทต์ บุหร่า

288 นางสาว วรรณวิมล มณีวงศ์

289 นาง นัทธมน บุรีรัตน์

290 นางสาว โสภิตา คําหาญ

291 นางสาว ยุพามาศ วัฒนธรรม

292 นางสาว ลาวัลย์ นิยมวิทย์

293 นางสาว พิมลรัตน์ นําระนะ

294 นางสาว กาญจนา เลิศประสิทธิผล

295 นางสาว ขนิษฐา นิลแสง

296 นาย วีระไวทย์ สุทธิสัมพัทน์

297 พ.ต.หญิง กรองแก้ว เจนเจษฎา

298 นางสาว พัชรินทร์ มิคสิรกุล



ล าดบั ชื่อ - สกุล

299 นางสาว จุรีพร นวลศรีทอง

300 นาง กานดา ธีระวิทย์

301 นาง ใจยา ตันเจริญ

302 นางสาว ราวรรณ์ หมอนเขื่อน

303 นางสาว สุดารัตน์ สุวารี

304 นาย โกเมธ หาญชัยทวีกิจ

305 นาง บุญพันธ์ กองคํา

306 นาย ปฐมชัย อมรรัตนไพจิตร

307 นาย วินัย หรูบรรจงดี

308 นางสาว กาญจนา บัวดอก

309 นางสาว สายชล ชัยชนะ

310 นาง จันทรังษี คําธิตา

311 นาย ปรีชา มหิทธิเศรษฐ์

312 นางสาว ธนวรรณ โคธิเสน

313 นาย วัลลภ ต้ังตรงจิตร

314 นาง วัลย์ณี ทวีแสงศิริ

315 นางสาว ดาวรรณ จันทะสิงห์

316 นางสาว นัฐนันท์ เอกธรานิธิโรจน์

317 นางสาว กรวิวัฒน์ เอกธรานิธิโรจน์

318 นางสาว นวพร เมณฑ์กูล

319 ว่าที ่ร.ต.หญิง ณัฏฐิการ์ รงควิสิต

320 นาง สุพิศ หยองอนุกูล

321 นางสาว มิติมน เกตุแก้ว

322 นางสาว ลาวัณย์ บุญโญภาส

323 นาง ชนานาถ วิริยะผล

324 นาง วรยา ชนะพาล

325 นางสาว ปราณี นฤมลจรรยา

326 นางสาว วันทนีย์ มีมั่งค่ัง

327 นาง จิรพรรณ ศรีโปดก

328 นาย ณรงค์ ตาบทิพย์วัฒนา



ล าดบั ชื่อ - สกุล

329 นาง พรนภา กิจนิตย์ชีว์

330 นาย ปิยะพงษ์ พุกะนัดด์

331 นาย ปรีชา หนูทิม

332 นาง รัชนี ราษฎร์จําเริญสุข

333 นาง ทิพย์วิมล เมธีระวัฒน์

334 นาง สมพร เอมเสม

335 นางสาว อนุพร กันธมาลา

336 นางสาว กัญญณัช จุลเจือวงศ์

337 นาง มิ่งขวัญ ป๎ญญาโรจน์

338 นาง อุษา เป็นเครือ

339 นางสาว สุนิสา เกษสุวรรณวัฒนา

340 นาง นวลจันทร์ จารุปรีชาชาญ

341 นางสาว ธิติมา กิ่งกระโทก

342 นางสาว กชกร รัตนพันธ์

343 นางสาว พรรณา กาญจนา

344 นาง ทรงสุดา เตชศิโรดม

345 นาง อโณทัย มูลมงคล

346 นางสาว สุทิมา เทีย่งสันเทียะ

347 นาง ภูริชญา พร้อมพรหมราช

348 นางสาว ศรินญา บุญประสิทธิ์

349 นางสาว วรวรรณ์ เพชรวิโรจน์

350 นางสาว หัทยา ผาสุข

351 นาง นิฐินันท์ ยอดประทุม

352 นาง อริยวดี อริยไตรรัตน์

353 นาง เพลินพิศ เสถียรฤทัย

354 นาง สาวิตรี ศิริวุฒิ

355 นางสาว สัณห์ทิพย์ เนื่องจํานงค์

356 นาง กัญจนา ดีวิเศษ

357 นางสาว กุลลักษณ์ เทอดพิทักษ์พงษ์

358 นางสาว พรรณวดี พานิชวัฒน์



ล าดบั ชื่อ - สกุล

359 นาง พชร ไชยณรงค์

360 นาง ธนิดา เผ่าเหลืองทอง

361 นาง ลดาวัลย์ พงศ์เกรียงไกร

362 นาง พลอยนวล อดุลประเสริฐสุข

363 นางสาว สินี ชุตินาวี

364 นางสาว สุภาพรรณ จั่นจริยากุล

365 นาง อุนิสา เชี่ยวสมบูรณ์

366 นางสาว ปวีนุต สาครวิสัย

367 นาย บุญช่วย สมัคร

368 นาย มนัส รัตชะถาวร

369 นาง สุมาลย์ ขําปล้ืมจิตร์

370 นาง กิติมา นิธิประภา

371 นางสาว สุฑาทิพย์ จิตต์วุฒินันท์

372 นางสาว กนิษฐา ละโป้

373 นางสาว ณัฐศรัณย์ บุณยามระ

374 นางสาว กุลธิดา หิรัญประเสริฐวุฒิ

375 นางสาว ศิริลักษณ์ เสาร์แดน

376 นางสาว ทิติภา วุฒินนชัย

377 นางสาว ปิยะพร ฉัตรสมพร

378 นางสาว มัฑฐา จันทุมา

379 นางสาว นิรัชดา สว่างจิตร

380 นาง นวลพรรณ มกรพันธ์

381 นางสาว ฐิติรัตน์ นิจประกิจ

382 นาย กําจร รสานนท์

383 นางสาว ละออง บุญเกิด

384 นางสาว อ้อยทิพย์ บานประทุม

385 นางสาว นภัสสร เอื้อสลุง

386 นาง ไพพรรณ อนุมัติ

387 นางสาว กัญญาวีร์ ครองยุทธ

388 นาง สิรินาท อุทิศชลานนท์



ล าดบั ชื่อ - สกุล

389 นางสาว หทัยรัตน์ เตชะจินดารัตน์

390 นาย วันชัย เต็มธนทรัพย์

391 นาย กฤต เอี่ยมองอาจดี

392 พญ. กฤษณา พานิชชีวลักษณ์

393 นางสาว ปวีณา ส่ือมโนธรรม

394 นาย ชณาณัติ แสงอรุณ

395 นางสาว ดิสนีย์ ธีรัตน์ศิริกุล

396 นางสาว อัสมะ หมัดอะดัม

397 นาง วาสนา ชัยรัตน์

398 นาย อรรถสิทธิ์ สรรพวัฒน์

399 นาง ลําไพ จันทร์แดง

400 นาง แพรว วรดิลก

401 นางสาว ปรัชญา มากมิ่ง

402 นางสาว มณฑา โพธิพ์ันธ์

403 นาย ชาญชัย พิจิตรวัยปรีชา

404 นางสาว อารีรัตน์ อนุสรณ์สิทธิ์

405 นางสาว อัปสร หวานชะเอม

406 นางสาว จันทร์จิรา มะลิวงษ์

407 นาย จิตตเสน สดใสจิตต์

408 นางสาว เกวลิน เจือจันทร์

409 นางสาว บงกช กวินนิธิกุล

410 จ.ส.ต. ไพโรจน์ ขุนแผ้ว

411 นางสาว เบญจวรรณ งามผิว

412 นางสาว จิระดา ทิพย์แสนคํา

413 นางสาว สุชาดา ถาวรผล

414 นางสาว ศุภัชฌา หลินประเสริฐ

415 นางสาว ณิชาภัทร วัชรสินธุ์

416 นางสาว นิภาพร โรจน์ปรัชญารักษ์

417 นางสาว ระวีพรรณ สุนันต๊ะ

418 นาง สุกัญญา ฉายาชวลิต



ล าดบั ชื่อ - สกุล

419 นางสาว กุลรัตน์ฐาป์ สุขประเสริฐ

420 นางสาว พรรษมนต์ หลินประเสริฐ

421 นาง หทัยจรินทร์ ป๎ญจะ

422 นางสาว ชลธิชา สาระบูลย์

423 พ.จ.อ. ดํารงค์ สงวนพงษ์

424 นางสาว อัญชลี อนุรักษ์

425 นาย วีรวัฒน์ กล่ินหอม

426 นางสาว อรวรรณ วงศ์ศิลา

427 นาง ชูศรี ฮวดแก้ว

428 นาง ศริดา เย็นสบาย

429 นาง พรพินันท์ วรสุข

430 นางสาว บุศรินทร์ จุฑารัตนากุล

431 นาง อาณา จงจิตสถิตมั่น

432 นางสาว ณัชชารีย์ แซ่เล้า

433 นาง ธนิตา บุนนาค

434 นาย ชูศักด์ิ ทองไพบูลย์

435 นาง ภาวนา ฟองเจริญ

436 นางสาว วณิชยา ยิ่งสี

437 นางสาว วารุณี แก้วศิริ

438 นาง สุมินตรา ดุษิยามี

439 นางสาว นิภาธร นีละมณี

440 นาง ศุภพร ชัยทัต

441 นาง จรินทร์พร เพียรพิทักษ์

442 นาง สุกัญญา แสงพลอย

443 นาย นิรุตต์ิ บริรักษ์รัตนา

444 นางสาว สุภาพร เอนกรัตน์มนตรี

445 นาง อัจจิมา สถาพรเจริญยิ่ง

446 นางสาว กัญญาวีร์ ศักด์ิชัยเกตุมาลา

447 นางสาว รุ่งระวี ประทุมศรี

448 นางสาว ธัญญา บรรจงรักษ์



ล าดบั ชื่อ - สกุล

449 นางสาว ศรีประภา หวังพัฒนธน

450 นางสาว บุญสิรินทร์ รุ่งเรืองไพศาลสุข

451 นางสาว ศุภลัคน์ ธาราทรัพย์

452 นางสาว ณัฏฐา ญาติปิน

453 นาง ทรงทิพย์ คงตระกูล

454 นาง ณิชา ตันติเฉลิมสิน

455 นาย กิตติกร จูฑะวชิรโรจน์

456 นางสาว อุบลรัตน์ มโนศิลป์

457 นาง เยาวภา จารุธนเศรษฐ์

458 นาง พูลสุข ชัยช่วย

459 นางสาว วันปภัส ดินเตบ

460 นางสาว สุนทรี ชินชัยพงษ์

461 นางสาว พจณีย์ ฤทธิธ์าร

462 นางสาว พัชรี ทศจรูญเกียรติ

463 นางสาว กฤษฎาฤดี มั่งมี

464 นางสาว สริญญา ศิริพานทอง

465 นาง ภัทรี คงแก้ว

466 นาง พจนา ศรีบัณฑิต

467 นางสาว งามฉวี ปานฉวี

468 นาง กานดา ยืนชนม์

469 นางสาว กานต์รวี มากพานิชย์วัฒน์

470 นาง พาณีพันธุ์ ฉัตรอําไพวงศ์

471 นางสาว เหมือนฝ๎น จงเจริญศิริ

472 นาย กวิตม์ บูรณะพาณิชย์กิจ

473 นางสาว ชุติมา บุญเจริญ

474 นางสาว จิระดา เอื้อนจิตร

475 นางสาว ลักษณ์ระวี เฮงพระพรหม

476 นาง เพ็ญแข เอื้อนจิตร

477 นาง พัชรี พลัง

478 นาง เขมิกา อุมาเล



ล าดบั ชื่อ - สกุล

479 นาง น่ารัก เรียบดี

480 นาย วิวัฒนากร คําเชื้อ

481 นางสาว ยาใจ คุณากรไพศาล

482 นาย นะวี สันทศนะสุวรรณ

483 นาง สวรรยา สุขโต

484 นาง ปณิตา ถนอมวงษ์

485 นางสาว ชุลี ลาภโชติ

486 นาง ศุรวีร์ สิริโยธิน

487 นาง ศศิธร สิริโยธิน

488 นางสาว อติภา ตันเจริญ

489 นางสาว สุชาดา คุเณนทราศัย

490 นางสาว สิริพร สู้ทุกทิศ

491 นาย นิฑิตศักด์ิ สุขเทศ

492 นางสาว นันทกา บุณยรัตพันธุ์

493 นางสาว สนธยา ชมภู

494 นาง อชิรญา โชควิจิตรกุล

495 นางสาว ระวิวรรณ เกษโร

496 นางสาว สกาวรัตน์ พึง่เฮง

497 นางสาว จันทนา วงษ์ศิริ

498 นาง สมใจ สุดเจริญ

499 นางสาว กนกวรรณ ช่ําชอง

500 นาง อนุชิดา ร่วมรักษ์

501 นาง ศิริพร บุญประกอบ

502 นางสาว บุษรากรณ์ เดชมา

503 นางสาว บุษยา กิจเจริญ

504 นาง วันทนี เจตนธรรมจักร

505 นาย ธนยศ สังข์น้อย

506 นาง จันทนา ปราการสมุทร

507 นาง ป๎ทมา วีระวัฒนานันท์

508 นาง ภัสสร เทพมณี



ล าดบั ชื่อ - สกุล

509 นางสาว เบญจมาภรณ์ บุณฑริก

510 นางสาว วชิรา นาคพงศ์พันธ์

511 นาง อลังการ วงษ์ศิริ

512 นาง วิภารัตน์ เริงรักษาธรรม

513 นางสาว ธัญพร คําทะ

514 นางสาว กัญญารัตน์ ไทยเจริญ

515 นาง พิมพ์นิภา จินดาไทย

516 นางสาว สําเนียง จําปาทอง

517 นาง กิตติมา ผนิดรัตนากร

518 นางสาว อมรรัตน์ เจียมวงษา

519 นาย กิติพงษ์ ชังชั่ว

520 นางสาว เพ็ญพักตร์ จันคูณ

521 นาย นพรัตน์ แก้วรัตน์

522 นางสาว ดลฤดี ชากิจดี

523 นางสาว นลินี สุภพรพสุพัฒน์

524 นาง จิรดี เบ็ญจวรรณ

525 นางสาว นิสา คงเมฆ

526 นาย ธนกฤษ เผ่าเหลืองทอง

527 นางสาว กัลยาณี เขียวสอาด

528 นาย วันชัย แซ่ล้ี

529 นาง ผ่องพันธ์ แซ่ล้ี

530 นางสาว สุจารี ทองดี

531 นางสาว วิไล องค์อนันต์คุณ

532 นางสาว วัลลภา หวังเจริญ

533 นาย เสฏฐา สถิรวณิชย์

534 นางสาว ทัชชณา แซ่เตียว

535 นางสาว การะเกด อุ้ยประเสริฐ

536 นาง ขวัญจิตต์ อัศวนันท์ชัย

537 นางสาว สุมามาลย์ เชื้อพราหมณ์

538 นางสาว จีรวัฒน์ มาศมัณฑนะ



ล าดบั ชื่อ - สกุล

539 นาง อาภิชญา สุวรรณทัต

540 นาง อริสา พิมแพง

541 นางสาว จิรวรรณ จับทรเนตร

542 นาง ปรียา รัตนอาภา

543 นาง วีรพรรณ ธารีไทย

544 นางสาว โสภิตา เลิศพิทักษ์สิทธิ์

545 นางสาว โสภาภรณ์ เลิศพิทักษ์สิทธิ์

546 นาย บรรพต ล้ิมยิ่งเจริญ

547 นางสาว กนกพร แกล้วกล้า

548 นางสาว กนกพร ศรีสุข

549 นางสาว นันทนา สาแก้ว

550 นาง ดวงกมล รัตนอุบล

551 นาง ธัญวรัตน์ ฮ่งภู่

552 นาง ศลิษา ธนะกิจรุ่งเรือง

553 นางสาว ธาราพร การพาณิชย์

554 นาย ชาญชัย พิมแพง

555 นางสาว ศิลวรา หนูรอต

556 นาย เกรียงไกร จิวานันต์

557 นาย สุพัฒน์ อภิรูปากร

558 นาย รณรงค์ นนตานอก

559 นางสาว สมพิศ ชํานาญคง

560 นาง อาภรณ์ สัณฐิติวัฒนกูล

561 นาย ชุมพล นิลอัยยกา

562 นาย อุรพงษ์ ไทยกระโทก

563 นาย ภาคภูมิ เมยขุนทด

564 นาย ปิยะศักด์ิ ชิตแก้ว

565 นางสาว สําราญ ศรีโฉมงาม

566 นาง พรวิภา ศิลปพงษ์

567 นาย อรรถพล พัทโร

568 นางสาว อิทธิยา ดิษฐแก้ว



ล าดบั ชื่อ - สกุล

569 นาง ลัดดาวัลย์ ครูป๎ญญามาตย์

570 นาง สุภาวดี จิวานันต์

571 นาง ff โกศัยพลกุล

572 นาย สมพงษ์ โกศัยพลกุล

573 นาย นพดล เหล็กพูล

574 นางสาว นิตยา เครืออักษร

575 นางสาว นิตยา โชติมนต์

576 นางสาว ฐปนีย์ ฐานะโชติพันธุ์

577 นาย อภิชาต ถนอมวงษ์

578 นางสาว พิลาวรรณ อาจวิชัย

579 นางสาว นุสรา อุปเสน

580 นาง สุมาลี ตระกูลพานิชย์กิจ

581 นางสาว สุณี ทรงสอาด

582 นางสาว ปวันรัตน์ อารดีวิชาบูรณ์

583 นาง เจตนิพิฐ ล่ิมประเสริฐ

584 นางสาว กนกพร มานิตย์

585 นางสาว สมใจ เหมวรรณาภรณ์

586 นางสาว สุพรรณา อัชชศิริ

587 นางสาว เอษา คงสุทธิ์

588 นางสาว นวพร เชื้อดี

589 นาย อนันต์ จรรยาศักด์ิ

590 นางสาว สยุมพร คเชนทร์ภักดี

591 นางสาว จีระนะ ถ่อนสันเทียะ

592 นางสาว พิมพิทยา สมุทรกลิน

593 นาง พนชษร มีสุข

594 นาย จักรพงษ์ คําใจ

595 นางสาว กมลชนก เชื้อดี

596 นางสาว ชัชสรัญ วัดจันทร์

597 นาย พนธกร เจนใจ

598 นาย ภาณพงศ์ สาคํา



ล าดบั ชื่อ - สกุล

599 นาง วิชยา ใจดี

600 มล. รุ่งคุณ กิติยากร

601 นางสาว วิมลจันทร์ เสริมศรี

602 นางสาว วชิราวรรณ ชัยชนะวงศ์

603 นางสาว ภารดี ศรีศิริกุล

604 นาง ช้องนาง ชัยมงคล

605 นาง ศศิพร ธานินทร์สุรยุทธ

606 นางสาว จรรยา จันทร์พงสุทร

607 นาง ทวีพร ศรีคิรินทร์

608 นาย อภิชัย ชัยวงศ์วุฒิกุล

609 นางสาว ฑิฆมัพร เกษปทุม

610 นางสาว วนิดา สุขวนชัย

611 นางสาว ประกายดาว ศรีมุษิกโพธิ์

612 นางสาว ปานทิพย์ บุญมางาม

613 นาย อานนทภัทร เทียนสุวรรณ

614 นางสาว ศศินี เอาเจริญภักด์ิ

615 นาย ทรงพล เอาเจริญภักด์ิ

616 นางสาว สมฤดี ศรีโชคลาภ

617 นางสาว มนัญญา ชินตระกูล

618 นางสาว กิ่งกานต์ ดาราพรรณ

619 นางสาว นฤมล สวัสดี

620 นางสาว สุนทรี ท้วมคนชม

621 นางสาว ภัชรินทร ห้องสวัสด์ิ

622 นาง มณฑ์ภัสสร ศิพะโย

623 นาง วัจนภร วรารัตนสุภากุล

624 นาง ดวงพร จินดาปราณีกุล

625 นางสาว อัญชลี นนทการ

626 นางสาว อารี สกุลเดช

627 นางสาว วรางคณา มีมา

628 นางสาว ชัชวรรณ ราชโคตร



ล าดบั ชื่อ - สกุล

629 นางสาว พจนา ภูวนากิจจากร

630 นางสาว รุ่งอรุณ นาคละม้าย

631 นางสาว ณฐา ทรงกิจวรกุล

632 นางสาว ชุติมา นิลวรรณ

633 นางสาว ธัญรัศม์ ดุลยกมลเศรษฐ์

634 นางสาว ยุพาพร คงเอียง

635 นาง ศรีเมือง ประกอบวณิชกุล

636 นางสาว จรูญ หุน่สุวรรณ

637 นาง ประภา สุดราม

638 นางสาว ณัฏฐ์หทัย ธนบดีบุญฤทธิ์

639 นางสาว สุภาพร รอดหนู

640 นางสาว สุปราณี มหาบัณฑิตสถิต

641 นางสาว อุษา สายพิรุณเพชร

642 นางสาว ภัททิราพร เขียวสนั่น

643 นางสาว กุลนุช กุศลวิทย์

644 นางสาว กนิษฐา คงสุคนธ์

645 นาย วุฒิไกร จินนารี

646 นางสาว สายฝน พักตร์อําไพ

647 นางสาว ภคพร หล่ายศรี

648 นาง สิรินี มุสิกะรังษี

649 นางสาว ศุภรา นุตเจริญ

650 นางสาว ฆนภัค โชตเศรษฐ์

651 นาง พัชรา แจ่มจันทร์

652 นางสาว นพภา ลีอนันต์

653 นางสาว ณัฐชไม กิตติโรจนาธรรม

654 นาง ประภี โชคบุญจอง

655 นาง ประภัสสร ม่วงนา

656 นางสาว สมใจ ชัยเจริญทวีกิจ

657 นาย กิตติพงษ์ วงศ์รัตน์

658 นาง นําขวัญ วงศ์ประทุม



ล าดบั ชื่อ - สกุล

659 นาย เฉลิมชาติ คําหนองคู

660 นางสาว รัชชุมาส อรรถกิจเจริญ

661 นางสาว สุดารัตน์ ศิริรจน์

662 นางสาว จันทิมา เมฆลอย

663 นางสาว ทรัพย์สมบูรณ์ ออมสุวรรณกุล

664 นาง ดลฤดี สุรินทร์

665 นางสาว จันทร์เพ็ญ วันตา

666 นางสาว ฉัตรชยา ผลพานิช

667 นาย สุรินทร์ ตรีรัตน์ณรงค์

668 นาย ชวลิต เติมปรีดา

669 นางสาว จิตลดา ขรัวทองเขียว

670 นางสาว ธนัชพร แย้มพันธุเ์กษร

671 นางสาว โสณัชดา ปานชี

672 นาง กานต์สิรี ยิ่งเจริญ

673 นางสาว นัฐพร แสงทอง

674 นางสาว อักษราภัค นิลผาย

675 นางสาว ชุติมา ปละวัง

676 นางสาว ศศิธร มนตระกูล

677 นางสาว จันทร์จีรา สุพรรณ

678 นางสาว วรรณา พุทธเจริญลาภ

679 นาง ดรุณี มณฑาทอง

680 นางสาว เยาวลักษณ์ ทองน้อย

681 นาง สมจิต แก่นสาร

682 นาง ชณิดาภา อ่อนศรี

683 นาง ชัญญา กิ่งวงษา

684 นางสาว น้อมจิตร บุญญาภิสมภาร

685 นาย ภูมิพัฒน์ พูลสวัสด์ิ

686 นางสาว ดวงพร สันติเสวี

687 นาง มนัญญา ลามาลี

688 นาง นพนันท์ วัฒนวงศ์



ล าดบั ชื่อ - สกุล

689 นางสาว จิตตรา ศรีสมบัติ

690 นางสาว อุมาพร พรอิทธิสิทธิ์

691 นางสาว ตวงพร ไชยแสง

692 นาง สุฤดี รมยานนท์

693 นาง เสาวณีย์ ตันจริยานนท์

694 นาง นวลจันทร์ ใจอารีย์

695 นาย อินทัช ประกอบวณิชกุล

696 นาย ฉัตรชัย วัฒนเสนีธรรม

697 นางสาว นภัสนันท์ จิตตรักโข

698 นาง กานต์สิรี สิงห์สิริโชติ

699 นางสาว อารีวรรณ์ สุขวนชัย

700 นางสาว ทัศนาวดี ชูช่วย

701 นางสาว กัลยา เนติรังษีวัชรา

702 นาย กิตติศักด์ิ รัตนหล

703 นางสาว คุณากร ชนสูงเนิน

704 นางสาว รจนา สืบจากอินทร์

705 นาง ละไม โชติคุณ

706 นาย ประสิทธิ์ ลําเผือก

707 นางสาว พรวรินทร์ หอมจันทร์

708 นางสาว อรุณรัตน์ พสุธาโกมลมาลี

709 นางสาว พัดชา สุวรรณโชติ

710 นางสาว กานดา สีสังข์

711 นางสาว จุฑารัตน์ เสรีวัตร

712 นางสาว อารีญา อดุลยรัตนนุกุล

713 นาย ณฤนาท พัฒนจันทร์

714 นางสาว ลักษณวดี เจริญวัฒน์อนันต์

715 นางสาว ศิรประภา สุขดํารงค์

716 นางสาว ธนพร หีบแก้ว

717 นางสาว นฤมล มกราวุธ

718 นางสาว ศุกลกานต์ ธรรมชวนวิริยะ



ล าดบั ชื่อ - สกุล

719 นาง นาตยา กรีชัย

720 นาย สมศักด์ิ กรีชัย

721 นาย ฤต ซอบรีสาและห์

722 นางสาว จิตติมา จิวราช

723 นางสาว พิมพ์รวี ทหารแกล้ว

724 นางสาว เนาวรัตน์ โปซู้

725 นางสาว รตียา ขาวแจ้ง

726 นาย สมชาย ขวัญจันทร์

727 นางสาว รัตติญา แซ่แต้

728 นาง ศราพร วัชรเสมากุล

729 นาย กฤตเมธ ศิริสงคราม

730 น.ต. เกริก ต้ังสง่า  รน.

731 นางสาว จิตติกาญจน์ วัชรเสมากุล

732 นางสาว ณัฐปรียา โพธิพ์ันธุ์

733 นางสาว ธัญนันท์ มานะวงศ์เจริญ

734 นางสาว ศรัญญา ประสาทแก้ว

735 นางสาว กมลชนก มีมา

736 นางสาว พัชรี เนียมขํา

737 นางสาว ณัฏฐพร ยอดวานิช

738 นางสาว กนกกร ชาเจียมเจน

739 นาง บุศรา เชื้อประกอบกิจ

740 นาง สมพร มีเสถียร

741 นาง กนกวรรณ โสภาสุวพันธุ์

742 นาย เอกพล แต้ปิติกุล

743 นาง ศุภวรรณ พันธ์บูรณะ

744 นาง พัชริน ปานปิน่

745 นาย เกรียงศักด์ิ ปานปิน่

746 นางสาว พัชราภรณ์ รุ่งวิทยา

747 นาง เพ็ญนพพา สังข์ทอง

748 นาง สุภาพร สดคมขํา



ล าดบั ชื่อ - สกุล

749 นาย ประเสริฐ สังขกุล

750 นาง สุดาพร วงษาเนาว์

751 นางสาว ประภาพร คําลือ

752 นางสาว อุมารินทร์ พุม่พันธ์วงค์

753 นางสาว สุณิชา แก้วบํารุง

754 นางสาว จารุวรรณ จันทร์อินทร์

755 นาง อรุณวรรณ สกุลยืนยง

756 นาง ณัฏสนันท์ ผายะวัฒน์

757 นาง ปราณี นาวเหนียว

758 นาย วิศิษฏ์ ภวสุปรีย์

759 นางสาว จริยา หัตถมาศ

760 นาง ประไพ ภวสุปรีย์

761 นางสาว สิริพงศ์ สุธาศิลพรมแพร

762 นาง เปรมฤดี กาญจนาพร

763 นาง สุนันทา สกุลยืนยง

764 นาง สุกัญญา สระแจ่ม

765 นางสาว วิสานาจ สระแก้ว

766 นาง พรนภา วัฒนามัย

767 นางสาว สุวิภา แก้วศรีงาม

768 นางสาว จันทร์ตรา กุลเพชรจิตรี

769 นางสาว จุฬาลักษณ์ ศรีเหรา

770 นางสาว ป๎ณฑารีย์ เพ็ชรชาลี

771 นางสาว น้ําทิพย์ ตะพัง

772 นาย ชวลิต สนธิไชย

773 นาย สมจิตต จันทร์อัมพร

774 นาง วันทนา จารุปราโมทย์

775 นาง สุกัญญา สุคนธ์ธารา

776 นาง อนุสรา พรวิทย์วรกุล

777 นาง จีรนันท์ บุญอิ่ม

778 นางสาว กนกพร เกิดพาลา



ล าดบั ชื่อ - สกุล

779 นาย พงศ์ณุ ปริณามโอสถ

780 นางสาว รัชดา โพธิง์าม

781 นาย สุรศักด์ิ สนเปีย่ม

782 นาง ดวงกมล ทองเชื่อม

783 นาย บุญสุทธิ์ ทองเชื่อม

784 นาง จันทร์เพ็ญ วรรณดิษฐ์

785 นางสาว เสาวภาคย์ วรพงศธร

786 นาย ศรินทราเทพ ชินพาส

787 นาง อําไพ ไรวา

788 นาย มนัส ศรีเทียน

789 นาง ภัสพิมลภ์ ศรีเทียน

790 นาง รุ่งทิพย์ อุปศรี

791 นางสาว มณฑิณี อิทธิประภากุล

792 นาง จิตรีมา ศิลากุล

793 นาง จันทิรา เจริญทรัพย์

794 นาย ทวีศิลป์ อุ่นไธสง

795 นางสาว สมใจ โจ๊ะประโคน

796 นาง กาญจนา ศิลาเกษ

797 นางสาว จินตนา นรัฐกิจ

798 นาง เบญจรี มีแสง

799 นาง อัมภวัน โพธิใ์ส

800 นางสาว จิดาภา เนียมไธสง

801 นางสาว ประภารัตน์ บุราคร

802 นาง จุรีรัตน์ วรนุช

803 นาง ภัควดี มาสสะอาด

804 นาย ณรงค์ จงสําราญ

805 นาง นลินทิพย์ บุญส่ง

806 นาง ประคํา ศรีสมชัย

807 นางสาว นวลละออง เมินเมือง

808 นางสาว จิตราวรรณ วิทยานันท์



ล าดบั ชื่อ - สกุล

809 นาง ศุภรัตน์ ศรีภัทรวิสุทธ์

810 นาย สุภชัย วิถียภัณฑ์

811 นาง ดาวรุ่ง จันทร์เชื้อ

812 นาง จันทร เตชะมณีสถิตย์

813 นาง วันเพ็ญ จิตรเกื้อกูล

814 นาย จิราวุฒิ จิตรจารุ

815 นางสาว นนทิรา ศรีทองพนาบูลย์

816 นาง ธิติมา ไชยกูล

817 นาง กิตติธร ปานเทศ

818 นาย องอาจ ศิริกุลพิสุทธิ์

819 นางสาว โสภี ลักษโนวาท

820 นางสาว สมร ทินวงศ์

821 นาย สมบัติ เจริญรัตน์

822 นาง ทัศนีย์ กิตติศักด์ินาวิน

823 นาย พีรณนนท์ เจี๊ยบนา

824 นาง รุจิรางค์ แอกทอง

825 นาย กิตติศักด์ิ พูลสุขโข

826 นาง จิดาภา มะลิทอง

827 นาย นิคม ขาวสําอางค์

828 นางสาว สุวดี ว่องวสุพงศา

829 นาง วรรณา ต้ิงเพ็ง

830 นางสาว ดลฤดี หลายเจริญ

831 นาง อรุณญา คล่องแคล่ว

832 นางสาว รสธร ตราชู

833 นาง เบญญาภา กาลเขว้า

834 นางสาว เปรมจิต ใจสนุก

835 นาย โกศล ยิ่งสุขวัฒนา

836 นางสาว โชติกานต์ เลิศศรี

837 นาย วรวุฒิ พรมสุทธิ

838 นาย ปฐมทรรศน์ ศรีสุข



ล าดบั ชื่อ - สกุล

839 นางสาว มนัสวี ให้ศิริกุล

840 นางสาว น้ําผ้ึง ทองอุทัยศิริ

841 นางสาว มันธนา ศรีสวัสด์ิ

842 นางสาว ณัฐรดา ภักด์ิเจริญไพศาล

843 นาย สายันต์ โชตยาธิวัฒน์

844 นางสาว ไพลิน ลืออดุลย์

845 นางสาว มณฑิรา อินทพิบูลย์

846 นาย พงศ์อิษฎา รัตนพิทยานุกุล

847 นางสาว มนชยา อุดมกิตติ

848 นางสาว จิรวรรณ ศรีกุลวงษ์

849 นางสาว อรพรรณ สงวนเกียรติ

850 นาง ศิรกาญจน์ ชูโต  จันทร์ยิ้ม

851 นางสาว จารุณี หงษ์ไทย

852 นางสาว เสาวณี จิตตะป๎ญญา

853 นางสาว ภาวินี คูตระกูล

854 นางสาว เกศิณี ตู้มุกดากร

855 นางสาว อภิสมัย ใสโยธา

856 นางสาว กัญญาพัชร์ นันทวงษ์

857 นาง วัลดา หัสดาลอย

858 นางสาว ขนิษฐา ทุมา

859 นางสาว เนตรนภางค์ อุทโท

860 นางสาว ศิรประภา ชื่นค้า

861 นางสาว จีรนันท์ สิทธิประภา

862 นางสาว ชนม์สวัสด์ิ ขาวสะอาด

863 นางสาว พนมพร ศรีบัวรินทร์

864 นาย วันชนะ ท่อชู

865 นางสาว ณัฏฐิรา แกล้วกล้าหาญ

866 นางสาว นันทภัท ศรีจินดา

867 นาง นันทวรรณ จงปติยัตต์

868 นาง เพชรตะวัน พิทักษ์ทิม



ล าดบั ชื่อ - สกุล

869 นางสาว ตติมา หอมแก้ว

870 นาง สมลักษณ์ หนูจันทร์

871 นางสาว ดวงกมล ศักด์ิเลิศสกุล

872 นางสาว ผดุงขวัญ จิตโรภาส

873 นาง ประไพวัลย์ ดลราษี

874 นางสาว อารยา พยุงทัง้

875 นางสาว จันทิวา พิทักษ์

876 นาง พิมลวรรณ ผลิกานนท์

877 นาย สนั่น สนธิสัมพันธ์

878 นางสาว ศศมณฑ์ มหาศิริกุล

879 นาง กาญจนา สร้อยคํา

880 นางสาว กรรณิการ์ รัชฎามาศ

881 นาง วิยะดา โชติพัฒนกิจ

882 นาง รัชนี จิระวัฒนะเดชะ

883 นาง อัญชรีย์ สายพัทลุง

884 นาย ขจร ทองเสน

885 นาย สมชาย ตรงกมลธรรม

886 นางสาว เจนจิรา ภูสุวรรณ

887 นางสาว มยุรีย์ เครือโสบ

888 นาง สุมัชญา ชนะกิจ

889 นาย โกศล พัดสงค์

890 นาง จารุรัตน์ พัฒน์ทอง

891 นางสาว สุนิสา ลิสกุลรักษ์

892 นางสาว ศิริพร สัตถาพร

893 นาง ชุติมา ต้ังเขาทอง

894 นาง จารุวรรณ วงส์พิเชษฐ์

895 นางสาว ภูริ กุลานุวัติ

896 นาง สุภาพร เนินผล

897 นางสาว สุธารส ปริญญาปุณโณ

898 นางสาว อรอนงค์ หงษ์ชุมแพ



ล าดบั ชื่อ - สกุล

899 นางสาว วรรณี เอียตระกูล

900 นาง อารีย์ แก้วคํา

901 นางสาว รสิตา กล่ินสุวรรณ

902 นางสาว อุษณีย์ ต้ังพัฒน์ทอง

903 นางสาว สุมาลา รักเกาะ

904 นางสาว นันทนา กําบัง

905 นางสาว ดวงลักษณ์ คงขาว

906 นางสาว มณินิรันธน์ รุ่งสี

907 นางสาว วรารัตน์ บุญจันทร์ศรี

908 นาง อุไรพรรณ หลักเพชร

909 นางสาว สุรางค์ ราชสูงเนิน

910 นาง ศิริวรรณ สุวรรณฤกษ์

911 นาย ลิขิต นาคายน

912 นาง ทัศนีย์ ฉินทกานันท์

913 นาง ชมเชย เมืองแสน

914 นาง พรพนา ทรงพินิจ

915 นาง จุไรพร โตเต็ม

916 นาง ยุพินพร เหมทรัพย์

917 นาง รังษี ทิพชา

918 นางสาว อัจฉรา อินต๊ะสุวรรณ์

919 นาง สุดฤทัย ชัยวัฒนวสุ

920 นาง แก้ว จันทรทิพย์

921 นางสาว สุนิสา บุญกล่ิน

922 นาง กรกนก ทับเอี่ยม

923 นางสาว สาล่ี ป๎น้อินทร์

924 นาง เฉลิมขวัญ ภุมรา

925 นางสาว เพ็ญพรรณ เลิศสมิทวงศ์

926 นางสาว นุชจิตรา แซ่ล้ิง

927 นางสาว สุวพรรณ อยู่ใจเย็น

928 นาย ชัยวัฒน์ อรชร



ล าดบั ชื่อ - สกุล

929 นางสาว กิติมา เนาวบุตร

930 นาย วุฒิพงษ์ ปทุมราษฎร์

931 นางสาว รวิษฎา รอดพุม่

932 นางสาว โบนัส น้อยพานิช

933 นางสาว สมฤดี จันทร์โสม

934 นางสาว อรุณี ภูฉุ่น

935 นาง สุวดี เบญจวงศ์

936 นางสาว วรลักษณ์ อนันตกูล

937 นางสาว วาสนา เบิกไพร

938 นาง บุญศรี เลาหภักดี

939 นาง ราตรี มั่งมีผล

940 นาง นิรมล ตันติธรรม

941 นาง เสาวลักษณ์ เกศนาคินทร์

942 นาย วิชาญ หนูกัน

943 นาย นุกูล เพชรชนะ

944 นาง ละออง เหล่ียมไตร

945 นาง จิราภรณ์ สุขโสภา

946 นาย พยงศักด์ิ ศรีขวัญแก้ว

947 นาง นันทญา เทพภักดี

948 นาง อําไพ มณีรัตน์

949 นาง ภิรมย์พร สิทธิยุโณ

950 นาย สมชาย เหล่ียมไตร

951 นาง เรณู สุวรรณกําเนิด

952 นาง มณทิรา ชํานาญกิจ

953 นาง วิสาข์ ศรีวิจิตร

954 นาย ชุมพร ผลประเสริฐ

955 นาง สดชื่น กองผล

956 นาง สําเภา กําจรฤทธิ์

957 นาย มณู ตลึงเพชร

958 นาย วินัสนันท์ เทพลักษณ์



ล าดบั ชื่อ - สกุล

959 นาง จุฑารัตน์ จงสุวัฒน์

960 นาย ไพบูลย์ จงสุวัฒน์

961 ส.อ. ภัทรพงษ์ ธรรมคงแสงกุล

962 นาง จงกลนี ศรีดา

963 นาง ทัศนีย์ จังกาจิตต์

964 นางสาว สมพร เทพสุริยานนท์

965 นาง สุขัมพร ส่งเสริม

966 นาง สุบรรณ์ พิมพบุตร

967 นาง จุไรพร จันทะโคตร

968 นาย กําแหง สมสุข

969 นาย ประเสริฐ สาวีรัมย์

970 นาย บุญเหลือ ยาท้าว

971 นาง สุชีลา สิงห์แก้ว

972 นาง มนัสวัลย์ วิหคเหิร

973 นางสาว อรุณรัตน์ เครือเนตร

974 นางสาว ทัศนีย์ จันทร์โต

975 นาย ยุทธนา ลําพงษ์เหนือ

976 นาย เอกภพ เพียรพิเศษ

977 นางสาว นริสา บุษยบุตร

978 นาง นามศิริ ป๎นสุพฤกษ์

979 นาง แสงอรุณ เทพวัลย์

980 นางสาว สุพันธ์ อยู่ดี

981 นางสาว บุรนาถ วงศ์ไชย

982 นาง นัชชารียา ผ่องใส

983 นาย วิทวัส สิทธิวัชรพงศ์

984 นางสาว กานต์รวี อยู่เป็นสุข

985 นาง รพีพรรณ แจ่มทอง

986 นาง นิตยา สุดจิตจุล

987 นาง ไปรวดี ทรรพวสุ

988 นาง กรกนก ผดุงผิว



ล าดบั ชื่อ - สกุล

989 นาง มาลี ป๎ญญา

990 นาง สุกัญญา กตัญํูกุล

991 นาย อนุสรณ์ อยู่เย็น

992 นาย อํานาจ กุนกันไชย

993 นาง ปิทิตตา กุนกันไชย

994 นาง นงลักษณ์ สถิตย์ธรรม

995 นาง สุพรรณา เพชรบํารุง

996 นาง วิภาพร จักษุพา

997 นาง พิชญา สุวรรณชาติ

998 นางสาว พัชรา ตุ้นสกุล

999 นาง จินตนา บัวบานชื่น

1000 นางสาว วิรงรอง ยศะสินธุ

1001 นาง เยาวลักษณ์ เป้าบ้านเซ่า

1002 นาง นวลฉวี ทาสี

1003 นาย อนุชา นิลอยู่

1004 นาง แสงจันทร์ มีนวลนิล

1005 นาย โสพล ไชยมุติ

1006 นาง กุลวยา อุไรพันธุ์

1007 นางสาว นิภาวรรณ ชํานาญนาค

1008 นาง บุบผา โมกขาว

1009 นาง พรสวรรค์ ขันสาคร

1010 นาง ลมัย จําปาดิบ

1011 นาง ศรีสุภัค นันทา

1012 นางสาว ส่องแสง จันคง

1013 นาย สัญญา มาศิริ

1014 นาง ผ่องพรรณ สุเมธวานิชย์

1015 นาง สุดา ศิริมงคล

1016 นาง สุรีย์ลักษณ์ บรรเทาใจ

1017 นางสาว เอมอร เกษอินทร์

1018 นาง นิลวรรณ ลายทอง
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1019 นางสาว ภัททิรา นาครินทร์

1020 นาง เอื้องไพร จันทรชิต

1021 นาง ลักษณ์ประไพ ดวงสุวรรณ์

1022 นาง สายทิพย์ เนตรบุตร

1023 นาง บุญช่วย เกตุเอี่ยม

1024 นาง อัมพร คงทวีเลิศ

1025 นาง ชลันรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ

1026 นางสาว พัลลภา ทัพทวี

1027 นาง ดวงเดือน บํารุงบุรี

1028 นาง ทับทิม พวงทอง

1029 นางสาว ดุมดวน มีสัตย์

1030 นางสาว อัครภา สุขป๎ญญานนท์

1031 นาย ณัฐพงษ์ กล่ินพยอม

1032 นาง กัลยา ป้อมใย

1033 นาง ทัศนีย์ จันทนา

1034 นาง จุฑาวรรณ เชี่ยวชัญญกิจ

1035 นางสาว พรทิพย์ สุธาสิริทรัพย์

1036 นางสาว เพ็ญทิพย์ สุธาสิริทรัพย์

1037 นาง ตวงพร โตทองสุข

1038 นาย วีระ บัวฉ่ํา

1039 นาย ชยพล เสาโร

1040 นางสาว เกวลิน วงศ์จอม

1041 นาง ชุติมา ทองดีเลิศ

1042 นางสาว สิริวิภา พรหมโกมุท

1043 นางสาว ศรินยา วงศ์ตาผา

1044 นางสาว นวรัตน์ สุวรรณโท

1045 นาง อัญชนีย์ พูลชัย

1046 นางสาว สลักจิต โหมดสง่า

1047 นางสาว สายสุนีย์ เจริญพจน์

1048 นางสาว ยุพิน แก้วประสงค์



ล าดบั ชื่อ - สกุล

1049 นางสาว นิดา เหมือนพระ

1050 นางสาว ปิน่ทอง ประสงค์สุข

1051 นางสาว ศุภัชญา ชูบุญราษฎร์

1052 นาง เรณู ชัยชาญกุล

1053 นาง สุชัญญา เรืองสกุล

1054 นาง นภารัตน์ ธัญถิรโสภนากุล

1055 นาง จารุวรรณ ฉิมมานิตย์

1056 นาย ธนาโรจน์ ไทยานันท์

1057 นาง นิสากร วิเศษศรี

1058 นาง ราตรี กีรติหัตถยากร

1059 พอท. หญิง พัฒนา ไทยานันท์

1060 นางสาว พรรณธิมา เผ่าสกุลทอง

1061 นาง เอื้อบุญ สุวรรณเดชา

1062 นาง อัจฉรา เกตุรัตนกุล

1063 นาง สุภัทรา ชลพนารักษ์

1064 นางสาว อัญชนา อิงคอํารุงพงศ์

1065 นาย สมรักษ์ ชัยยะ

1066 นางสาว ยุวดี อิงคอํารุงพงศ์

1067 นาย จิระสันต์ มีรัตน์

1068 นาย ศักด์ินเรศ กล่ินกุหลาบทอง

1069 นาง รติกร ประเสริฐไทยเจริญ

1070 นาง องค์อร เกิดบุญส่ง

1071 นางสาว แจ่มจิตต์ นิศามณีพงษ์

1072 นาง วิภาภรณ์ ไชยอาม

1073 นาง นวลศรี ภูท่อง

1074 นาง จุฬารัตน์ ม่างมุงศิลป์

1075 นาง นิยมพร ถาน้อย

1076 นางสาว กมลทิพย์ ก้างกิจ

1077 นางสาว กมลมาลย์ โชติกีรติเวช

1078 นางสาว กันติมา ปิยะธํารงโรจนา



ล าดบั ชื่อ - สกุล

1079 นางสาว กันยารัตน์ ลีลารุจิวงศ์

1080 นางสาว จิตรา สิงห์ไตร

1081 นางสาว จิรวัฒน์ ทิพยรส

1082 นางสาว ชุติกาญจน์ ไชยตัน

1083 นางสาว ชุติมา หนูเชต

1084 นางสาว ณภัทร ทีจันทึก

1085 นางสาว ชัญญาภัค ชุติมากาญจนกุล

1086 นางสาว ธัญญลักษณ์ สมสุข

1087 นาง นงค์เยาว์ ยอแสงรัตน์

1088 นาย นิกร บรรเจิดเลิศ

1089 นาง นฤมล สาราบรรณ์

1090 นาง บุปผา จินาสุย

1091 นางสาว บุษรินทร์ เรืองจันทร์

1092 นางสาว ณัฐพิมพ์ ปจันทบุตร

1093 นางสาว ป๎ญฑารีย์ แสนสุขเลิศ

1094 นาย ปฐวี เพชรเชนทร์

1095 นางสาว เพลินพิศ อรุณไทย

1096 นางสาว มาศวดี ปิยะกาญจน์

1097 นางสาว รุ่งนภา บุญจันทร์

1098 นาง วรุณทิพย์ วิเศษกันทรากร

1099 นางสาว อารยา ส่งกล

1100 นางสาว วัชรารัตน์ ศรีจําเริญ

1101 นาง สุรีย์ พลายแสง

1102 นางสาว อุทุมพร ศรีแผ้ว

1103 นาง งามวิไล รัตนพันธ์

1104 นางสาว ชลิดา พิรุฬห์สิทธิ์

1105 นางสาว กัญญาณี เพ็ญสุวรรณ

1106 นางสาว กันยา หน่อคํา

1107 นางสาว สมปรารถนา คําผ่องศรี

1108 นาง มิ่งมาลา เพิงรัตน์



ล าดบั ชื่อ - สกุล

1109 นางสาว ศิรกาญจน์ สุดสอาด

1110 นางสาว พัชร ยั่งยืน

1111 นางสาว รัศมี สมานสี

1112 นางสาว ณัฐกฤตา ทองกุล

1113 นางสาว ตรีนุช ตันบุตร

1114 นางสาว กานต์ หาญอนุพงศ์

1115 นางสาว รุ่งราวรรณ กลางนาค

1116 นางสาว อรวรรณ เอ็มอยู่เด็น

1117 นางสาว ปาริชาด แก้วคําไส

1118 นาย สุรเชษฐ เชียงอินทร์

1119 นางสาว พรพิมล สัมพันธมิตร

1120 นางสาว สัณห์หทัย สารา

1121 นาง อมรรัตน์ เผ่าจํารูญ

1122 นาง วัชรีวรรณ เกาทัณฑ์

1123 นาง สุธิดา ฉั่วดํารงกุล

1124 นาง อัมพร ลาภนิยม

1125 นาง วิยะดา วงศ์วิวัฒน์ไชย

1126 นางสาว วลัยลักษณ์ เชาว์เลิศ

1127 นางสาว สรวีย์ แซ่สือ

1128 นาง อรุณี เฟือ่งเงิน

1129 นางสาว ภาวสุ คงสังข์

1130 นาง พิมพร คุณลักษณ์

1131 นาง จรรยา ฐานวิเศษ

1132 นาย พสิษฐ์ จูฑาพิสุทธิ์

1133 นาง กมลทิพย์ เสนอินทร์

1134 นางสาว สุพิศ นาวารัตน์

1135 นาง กาญจนา ฉายคุณรัฐ

1136 นางสาว ณัฐวรรณ สารภี

1137 นาง สมรัส เจี่ยสกุล

1138 นางสาว พูนทิพย์ วงค์สุวรรณวรา
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1139 นางสาว ภรภัทร ดีก้องเสียง

1140 นางสาว เพียงพิศ พิมพันธ์

1141 นางสาว อุบล สมบูรณ์

1142 นางสาว สายทอง นามมนตรี

1143 นาย กิตติวัฒน์ พรหมพินิจ

1144 นางสาว งามวรรณ นกศักดา

1145 นาง วิไลวรรณ กิจขยัน

1146 นางสาว มณีนุช ประเสริฐถาวรศิริ

1147 นาง เรืองรอง สารบรรณ

1148 นาง ณัศนา สมจิตร

1149 นาย อนุชิต พิทักษ์ทิม

1150 นาง รุจิรา อนุสุริยา

1151 นาง ศุภมาศ อธิป๎ตยกุล

1152 นาง วิริยา เมษสุวรรณ

1153 นาย ศรายุทธ สมศรี

1154 นาง วิไลวรรณ กัปโก

1155 นาง ชลธิชา ดุลบดี

1156 นาย วิชาญ ฉิมบรรเทิง

1157 นาย เมธี อุทัยฉาย

1158 นาง นิตยา อุทัยฉาย

1159 นาง ไพรินทร์ คิมหันต์มาลา

1160 นางสาว ศุภรัตน์ เวียงชัยชนะ

1161 นาย เรวัตร หิรัญรักษ์

1162 นางสาว ธันยพร แก้วสนธยา

1163 นาง พรสวรรค์ ธวัชบัณฑิต

1164 นาง สุรีพร ชุ่มชื่น

1165 นางสาว นงลักษณ์ บรรเทาทุกข์

1166 นาง อุทัยวรรณ ประมวล

1167 นาง ธันยาภรณ์ ธรรมสุนทร

1168 นาง เจียรนัย แสงอุทัย
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1169 นาง มุกดา รักความสุข

1170 นาง กาญจนา ก่าํเซ่ง

1171 นาง กานต์สินี ชั้นกลาง

1172 นาย วิสูตร โอทาน

1173 นาง ทิพย์รัตน์ สําเริง

1174 นาง อรุชา ศิลาวารินทร์

1175 นาย สมภพ สงวนกิจ

1176 นางสาว สิงห์ญาดา ภูดินดาน

1177 นางสาว ชื่นสุมล วงศ์อยู่

1178 นาง ฐชวรรณ แย้มกล่ิน

1179 นาง กัลยา แสนศิริ

1180 นาง นพวรรณ หักกะยานนต์

1181 นาง พนิตา ทองดี

1182 นาย ยุทธนา สรวิเชียร

1183 นางสาว รชดา วีระเกียรติ

1184 นาง รังสินี รามรงค์

1185 นาง สุกฤตา มณีรัตน์

1186 นาง สุมลยา เลิศศักด์ิชัย

1187 นาง สุชาดา แสงทอง

1188 นาง เฉลียว แซ่อึ้ง

1189 นางสาว จันทพร มณีเสน

1190 นาง สุธีรา แมร์นส

1191 นาง จรัส ศิลปเสวตร์

1192 นาง จุรีรัตน์ มัฏฐาพันธ์

1193 นาย ชูวุฒิ เอื้ออารี

1194 นาง สวาท เกษแดงสกลวุฒิ

1195 นางสาว ศิริวรรณ หญีตจันทร์

1196 นาย ณรงค์ ฤทธิสุ์ทธิ์

1197 นางสาว อุ่นใจ สงเคราะห์

1198 นาง เสาวลักษณ์ กีรติหัตถยากร
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1199 นาย วีระ อุ่ยเต็กเค่ง

1200 นาง ฐานิศา โต๊ะทอง

1201 นาง เพ็ญจันทร์ สุขนาขา

1202 นาง มัณฑรี วิชิต

1203 นาย อนพัทย์ กอวนิช

1204 นาย ชาคร วิภาดาวุฒิกุล

1205 นาง แสงอานูญ เกียรติสุขเกษม

1206 นาง พัชรินทร์ นาโควงศ์

1207 นาง เอื้อมพร ราชภูติ

1208 นาง วาสนา ผยองศักด์ิ

1209 นางสาว สมพร แก้วมณี

1210 นาง สุดาพร ยอดพินิจ

1211 นางสาว นวลศรี ปามุทา

1212 นางสาว กรกฎ ศิริประทุม

1213 นางสาว ทิชากร สุขะ

1214 นางสาว นันทวัน อรุณวรรณ

1215 นางสาว รุ่งนภา อิ้วตกส้าน

1216 นาย อนุรักษ์ บุหลาด

1217 นาง เพ็ญศรี วิชัยคํา

1218 นางสาว ญานิน อุปคํา

1219 นางสาว จารุภัทร อ่อนละมูล

1220 นาง ราตรี จันทร

1221 นางสาว ธนิตา ไชยประสิทธิ์

1222 นาง ประภัสสร ศรีคําลือ

1223 นางสาว ณัฏฐวี ยิ้มวิทยา

1224 นาย มนตรี นาคะเกศ

1225 นางสาว ชนาธิป พลประเสริฐ

1226 นาง ลําไพร ศรีรัตนขันธ์

1227 นาย กงเพชร ขุนเขียว

1228 นางสาว ศรินทร กิระนันท์วัฒน์
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1229 นางสาว จรัสศรี อาจศิริ

1230 นาย สิริชัย ขําสมบัติ

1231 นาง พัชร์ปิยา มลอินทร์

1232 นาง อุไรรัตน์ ศรีสม

1233 นางสาว จินดา เดชตระกูล

1234 นาง ปอร์วัน ไชยศิริ

1235 นางสาว พรรณนภา สุคําวัง

1236 นาย สมบัติ อินทเกษร

1237 นาย เผด็จ จันทร์แดง

1238 ว่าที ่รต. วินิต แก่นจําปา

1239 นางสาว หทัยชนก ชัยศิริกุล

1240 นาง ป๎ทมาพร มุ่งดี

1241 นาง ฉวีวรรณ ไชยรัตน์

1242 นาง จันทร์ศิริ ถึงแสง

1243 นาย ยุทธนา มูลมี

1244 นาง เตือนใจ ทองพันชั่ง

1245 นางสาว ชุติยา เล้ียงเจริญ

1246 นางสาว เกศสุภา พลพงษ์

1247 นางสาว นภิศรา ทองแสง

1248 นาง พิศมัย พละกุล

1249 นางสาว มัลลิกา สุพล

1250 นาง สมหวัง ธรรมกิตติพันธ์

1251 นางสาว ภาวนา โสภาลี

1252 นาง รัตนา โกศัลวัฒน์

1253 นางสาว ละออ แก้วมีศรี

1254 นาย อภิบาล ณ ถลาง

1255 นางสาว อรนุช คุ้มชัย

1256 นาย เดชา ไพทูลอาสน์

1257 นาง จันทร์จิรา ฟาร์มไพบูลย์

1258 นางสาว รัตติยา ภูมิภมร
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1259 นางสาว ภาชินี ภูมิภมร

1260 นาย ทวัฒพงษ์ บุญชิน

1261 นาง สุมาลี สืบวิเศษ

1262 นางสาว วนิดา นิลรัตน์ ณ อยุธยา

1263 นาง ป๎ทมา แซ่แต้

1264 นางสาว ธนาพร ลุประสิทธิ์

1265 นาย อนุชา กันตะพงษ์

1266 นาง สมใจ ชุมศรี

1267 นาย บุญฤทธิ์ การุญเมธี

1268 นาง อาพร แสวงชอบ

1269 นาง นิภา หนูช่วย

1270 นาย โกวิท แซ่อุ๋ย

1271 นางสาว ศุณัฐติกาญจน์ จิตติพันธ์

1272 นางสาว กัญจน์มา ใจกระจ่าง

1273 นาง มลฑา สาคร

1274 นาย ณรงค์ จูดเกล้ียง

1275 นางสาว ษมาวดี ชูเมือง

1276 นาง อุสนะห์ หมัดศิริ

1277 นาง ณิชาภัทร อุปลา

1278 นาง ขวัญยืน บุญซ้าย

1279 นางสาว กมลพร ศรีหาผล

1280 นาง ธันวมาศ เอ่งฉ้วน

1281 นางสาว สิริรัช สร้อยสนธิ์

1282 นาง นัยนา ชนะ

1283 นาย สวิล อนุพัฒน์

1284 นาย ณอรุณ พืชพงษ์

1285 นาง นิตยา หม่าเซ็น

1286 นาง เกียรติสุดา บุณยเกียรติ

1287 นางสาว ชลธิฌา ไชยสนธิ์

1288 นาง ลดาวัลย์ อังโชติพันธุ์



ล าดบั ชื่อ - สกุล

1289 นาง วิภาวรรณ ผ่องสว่าง

1290 นาง สุจิตรา ต้ันพันธ์

1291 นาง ผกาสินี ชิดเชื้อ

1292 นาง มีณา อารีพล

1293 นาง ชัชสรัญ ดุสรักษ์

1294 นางสาว ชูรัต สุคันธรัต

1295 นาย อดิศร ศรวณียารักษ์

1296 นางสาว วรนาฏ ชนะกุล

1297 นาย สรยุทธ เจริญธรรมาภรณ์

1298 นางสาว เตือนใจ คงทอง

1299 นางสาว ผ่องศิริ ระมั่ง

1300 นาง ถนอม หนองผือ

1301 นาง สุเนตร เกิดรุ่ง

1302 นางสาว พรทิภา บ่อแก้ว

1303 นางสาว กวิสรา สายธารพรม

1304 นาย พิชเยศ ป๎ญญาดี

1305 นางสาว จิราวรรณ คันธะ

1306 นาง สินี ทองวิจิตร

1307 นาย ภุมริน คํายิ่งโยชน์

1308 นางสาว วารุณี ต้ังสถาเจริญพร

1309 นางสาว ปรีญา มูลสาร

1310 นาย สังคม แซ่กี่

1311 นาง ปุณยนุช ไชยพรหม

1312 นางสาว ทรรศนียา ชัยลังกา

1313 ว่าทีร้่อยตรี วิรัตน์ ทองอุราฬ

1314 นาย ดนัยย์ ประดิษฐสุวรรณ

1315 นางสาว จินตนา บัวปอน

1316 นาย ธนาพล พุทธวงค์

1317 นาง วงค์เดือน ทาคํา

1318 นางสาว ธัญวรัตน์ ไพรคงคาธรรม



ล าดบั ชื่อ - สกุล

1319 นาง อุไรวัลย์ สืบคล้าย

1320 นางสาว ทัศนา กันทะ

1321 นาง ชลลดา วงศ์สวัสด์ิ

1322 นาง สังวาลย์ กาละป๎น

1323 นาง ณัฐธนัญ ชัยบุตร

1324 นางสาว วรลักษณ์ วิชัยวงศ์

1325 นางสาว สายชล สายธารพรม

1326 นาง สุจิตรา ดวงเกิด

1327 นาง ศุภากร จันทร์ประสาท

1328 นางสาว แคทรียา พจนสุนทร

1329 นางสาว พัชรินทร์ สมัคร

1330 นาง รุ่งราตรี คงขวัญยืน

1331 นาง อรุณรัตน์ สุคนธุมาน

1332 นาง สุภารัตน์ นวพรรณรัตน์

1333 นาง ชไมกร กฤตานุสรณ์

1334 นาง ณวรัตน์ รัตนประทุม

1335 นางสาว ป๎ทมา ทองพรหม

1336 นาง เครือวัลย์ ถามดี

1337 นางสาว พิชญา ใจดี

1338 นาง ชนกพร อุตตะมะ

1339 นางสาว แสงจันทร์ หน่อคํา

1340 นาย เกรียงไกร รินทพล

1341 นางสาว ณิชารีย์ มุ้งส่าง

1342 นางสาว จันทร์นภา ยิ่งรักชัย

1343 นาง กิ่งกาญจน์ แสงสุริยวงศ์

1344 นางสาว มนัสชนก ยอดวุฒิ

1345 นางสาว ขวัญจิต จันแว่นคํา

1346 นาย จิรพัฒน์ แสงนภาวรรณ

1347 นาง แก้วดี บุญตอม

1348 นาง คําล่า อินทพันธ์



ล าดบั ชื่อ - สกุล

1349 นาง จันทรา อูปเงิน

1350 นางสาว ปราจีน สุทนิล

1351 นาง ธิดารัตน์ กันทาแจ่ม

1352 นาง สิริพร กัญชาญพิเศษ

1353 นางสาว พิชญาภา สมบูรณ์สิริ

1354 นาง ไพลิน ชัยมงคล

1355 นางสาว ดวงธิดา ป๎นตา

1356 นาง เกสราพรรณ ไชยานะ

1357 พ.ต.ท. วิเชียร สุขศิริ

1358 นาง ประภาศรี ผ่อล้วน

1359 นางสาว ศิริลักษณ์ อยู่จุ้ย

1360 นางสาว ชุติรัตน์ ปราบจันทร์

1361 นางสาว จุฑามาศ ดีครีพ

1362 นาย ธวัชชัย ศรีปาน

1363 นาย สมบัติ ไตรทิพย์

1364 นางสาว สาริศา ทองมี

1365 นาย มาโนชญ์ ศรีสุวิทย์วงศ์

1366 นาง นลินพร ศรีสุวิทย์วงศ์

1367 นาง วิลาวัณย์ ศันสนียรัตน์

1368 นาง สุธนา กําธรเกียรติ

1369 นางสาว ยูซีดา เหสามี

1370 นาง อาวรณ์ ศิลาคุปต์

1371 นาง นิยม สาระไทย

1372 นาง วัชรี ภูสุ่ธาสี

1373 นาง มณีนุช ศรีอินทร์

1374 นาย ไกรลาศ พิมพ์รัตน์

1375 นาง อัญชลี พิมพ์รัตน์

1376 นาง อนุรักษ์ ธนกัญญา

1377 นาง สุพรรณี ริมชัยสิทธ์

1378 นาง อรอุมา เนตรผง



ล าดบั ชื่อ - สกุล

1379 นางสาว ศรากร พรมตีด

1380 นางสาว เพ็ญวิไล ฤทัยประเสริฐศรี

1381 นาง ประยูร กุลบุตร

1382 นาง สงวน ไชยโสดา

1383 นางสาว ฐปรัตน์ กงภูธร

1384 นาง กฤศนรัตน์ พิพัฒนสุข

1385 นางสาว ขวัญจิรา อุปรีย์

1386 นาง กนิษฐา กันทาเป็ง

1387 นาง พรสวรรค์ คําวีระ

1388 นาง อรุณรัตน์ ไชยศึก

1389 นาง วิยะดา ล่ามสมบัติ

1390 นาง แก้วศรี จาตกานท์

1391 นาง พจนา ศรีเจริญ

1392 นาง สุพิชญา บัญฑิโต

1393 นาง วิรงรอง แก้วสมบูรณ์

1394 นาง โสภา ศุทธยาลัย

1395 นางสาว วรรณรัตน์ แซ่โก้ย

1396 นางสาว อภิญญา วณิชชานนท์

1397 นางสาว กาญจนา พิธีการณ์

1398 นางสาว เกษร สิทธิเชนทร์

1399 นาง โสพิศ แก้วอําดี

1400 นาง มาลา รักษาพราหมณ์

1401 นาง พันธนี สุขขารมย์

1402 นางสาว ดวงจันทร์ พรมโสภา

1403 นาย ดํารง ขุนทอง

1404 นาง นัทธมน สุทธิพันธ์

1405 นางสาว ไอรญา วันทนาพิทักษ์

1406 นาง กาญจนา ปทุมรัตนโรจน์

1407 นางสาว สุลัดดา ทองมั่น

1408 นาง วัลย์เพียร จานทอง



ล าดบั ชื่อ - สกุล

1409 นาย วัฒน์ชนะ ช่วยเพ็ญ

1410 นาย สมนึก ลิมปิเจริญ

1411 นางสาว อรุณรัตน์ เนื่องตีบ

1412 นางสาว ประภัตรษร พรหมประสิทธิ์

1413 นาย อดุลย์ นิยะกิจ

1414 นางสาว จงกลนี วรสิทธิกร

1415 นางสาว กรกฎ ชูทวด

1416 นาง จันทริ มีสมบัติ

1417 นางสาว จิราพร วงศ์เจริญ

1418 นางสาว จันทร์จิรา วรสิทธิกร

1419 นางสาว ปิยะนาถ จิระจรัส

1420 นางสาว สุชาดา จิระจรัส

1421 นางสาว นวรินทร์ ไพรรุ่งเรือง

1422 นาย โกมินทร์ ดําอ่อน

1423 นาย ไกรวรรณ์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์

1424 นาง เรณู แขอุดม

1425 นาย เสถียร แสงอรุณ

1426 นาง สิริมา วาสิน

1427 นางสาว โยษิตา จิ้วไม้แดง

1428 นาย ชโยธร ชัยศรี

1429 นาง จินตนา เกษเมือง

1430 นางสาว ปราณี แก้วบ้านกรูด

1431 นาง อุราวรรณ ผลพานิช

1432 นาง สํารวย จันทร์บัวทอง

1433 นาง นันทยา เขียดแก้ว

1434 นาง สุนิสา อรุณ

1435 นาง วรรณศรี นิลศิริ

1436 นางสาว สุปราณี แสงจันทร์

1437 นางสาว เพ็ญแข โชติช่วง

1438 นางสาว ศิรินาตร์ มีเผาะ



ล าดบั ชื่อ - สกุล

1439 นางสาว นฏกร ยิ้มแย้ม

1440 นางสาว สุภาพร สิงหพันธ์

1441 นางสาว สุณี จอมเสถียรชัย

1442 นางสาว อรทัย ป๎จจัยโคถา

1443 นางสาว ชุติมา ทิพย์พิมล

1444 นางสาว นงลักษณ์ ทองนาเหนือ

1445 นาง จิรา คงทรัพย์

1446 นาง เพ็ญผกา ผอมจีน

1447 นางสาว เสาวนิตย์ มีบุญมาก

1448 นางสาว ธัญญารัตน์ รักษ์เจริญ

1449 นางสาว เสาวนิตย์ บุญทอง

1450 นางสาว วิชญาพร ภูตะลา

1451 นาง กัญจน์ โพธิสิงห์

1452 นาง นงลักษณ์ พาจันดี

1453 นางสาว ธิดา สิทธาพิทักษ์พงศ์

1454 นาง พรรณี นิสากรสิทธิ์

1455 นางสาว พัชรี เหมือดนอก

1456 นางสาว นิยม อนันทวรรณ

1457 นางสาว สรินญา ศรีพงษ์พันธุก์ุล

1458 นางสาว นิดานุช ปรีชาญาณ

1459 นางสาว นัทธมน ทรงกิจวรกุล

1460 นางสาว ศิริกุล พราหมณกุล

1461 นางสาว นวรัตน์ ชาติวุฒิ

1462 นาง สุดสาย มิลส์

1463 นางสาว ปิลันธนา ปรัศว์เมธีกุล

1464 นางสาว พรนภา แก้วประการ

1465 นาง จุฑามาศ ถิ่นวัดกลาง

1466 นาย นุวัตน์ ศรีทองกุล

1467 นางสาว สาธินี ต่ออาวุธ

1468 นาง สุภาณี จันทวี



ล าดบั ชื่อ - สกุล

1469 นาง นันท์นภัส ปุณโสนิ

1470 นาง วนิดา ทับจินดา

1471 นาย เกรียงศักด์ิ ติสิงห์

1472 นาง ดรรชนี เมียนเกิด

1473 นางสาว สุภิญญา ศรีทองกุล

1474 นาย นิยม คงแสนคํา

1475 นาง นิชดา เทศาพรหม

1476 นางสาว สุปริยา แสงบุญ

1477 นาย ศักด์ิชัย จันทร์สงเคราะห์

1478 นางสาว สมบูรณ์ รําจวนจร

1479 นาย วีระพงศ์ ประกอบการ

1480 นางสาว วรรณดี เพชรสุวรรณ

1481 นาย วัฒนา คงยัง

1482 นาง วัลย์ฉวี หนูยัง

1483 นาง จิตรา ธานีรัตน์

1484 นาย พงศ์ศักด์ิ สมัครพงศ์

1485 นาง เกตย์สิรี ศรีวิไล

1486 นาง นรลัคณ์ ป้องสุภาพ

1487 นางสาว รุ่งนภา ศิริไพรวัน

1488 นางสาว ณัฐกานต์ ตันสกุล

1489 นาย บรรจง ฉายบุ

1490 นางสาว ประทุม รักษ์นุ้ย

1491 นาง กิ่งกาญจน์ ชุ่มจํารัส

1492 นาง ณัฐพร บุษบงก์ไพฑูรย์

1493 นางสาว สุพัชรา เข็มทอง

1494 นางสาว รัศมี วัฒนานนท์

1495 นางสาว กนกพรรณ อินพักทัน

1496 นางสาว อังษณา แก้วประเสริฐ

1497 นาง นิภา ทองรักชาติ

1498 นางสาว สุมลฑา แตงโต



ล าดบั ชื่อ - สกุล

1499 นางสาว กรพินทุ์ ปานวิเชียร

1500 นางสาว ชุติมา โอปิลันทพงษ์

1501 นางสาว ฐิติรัตน์ ทับแก้ว

1502 นางสาว สุภาภรณ์ ศรีคําแหง

1503 นางสาว วิราวรรณ เทพาวัฒนาสุข

1504 นาง ชาดา เคหะนาค

1505 นาง ชมภู ธรรมารัตน์

1506 นางสาว จเกศบุญชู เกษมพิพัฒน์พงศ์

1507 นางสาว น้ําฝน เจียมบุญศรี

1508 นาย คํานวณ พันธุศ์รี

1509 นางสาว อัญชนา ภูฆงั

1510 นางสาว พิมพ์หญิง สุพรรณพงษ์

1511 นางสาว สุดารัตน์ ศาสนโสภา

1512 นาง จินดา ผลาเสริฐ

1513 นางสาว ยุวดี พิพานเมฆาภรณ์

1514 นางสาว มัณฑิกา วาณิชย์โรจนรัตน์

1515 นาง อรอุษา จันทรวิรุจ

1516 นาย รังสรรค์ วงษ์บุญหนัก

1517 นาง ทิพวรรณ สุวรรณทอง

1518 นาง พิมพา กสิคุณ

1519 นาย ทรงวุฒิ ตรีเทพจุลยากุล

1520 นางสาว วรินญา ต้ังเด่นไชย

1521 นาง หทัยพร ชุ่มมณีกุล

1522 นางสาว แสงโสม แก้วนคร

1523 นางสาว ณัฐยาภรณ์ วงศ์บุญเกื้อกูล

1524 นาง อัจฉรา ตันเจริญ

1525 นาย ภินันท์ สิงห์ฤตยา

1526 นางสาว ศิลานี ถาวรวงษ์

1527 นางสาว ปารมิตา มารศรี

1528 นางสาว วัฒนา บันเทิงสุข



ล าดบั ชื่อ - สกุล

1529 นาง นันทวัน ใจกล้า

1530 นางสาว ทับทิม สุขศิลป์

1531 นาง นิตยา เจริญวนันท์

1532 นาง สุธีรา กุลจันทร์

1533 นางสาว เอื้อวิจิตรา อารีเอื้อ

1534 นาง กมนนัทธ์ สารกุล

1535 นาง พวงเพชร ไกรยวงษ์

1536 นาง ทิพาภัทร เอกวงษา

1537 นาง อินทิรา พรมโสภา

1538 นางสาว สาวิตรี คงศรีรอด

1539 นาง คณิพร จันทเสน

1540 นาย ธงชัย แก้วสียา

1541 นาง อาภรณ์ นันโท

1542 นาง ปาริชาติ ดําดี

1543 นาง ลัดดา ระกิติ

1544 นาง วิลาวรรณ แก้วลาน

1545 นาง สัญญา แก้วลาน

1546 นางสาว ไพรินทร์ พลเยี่ยม

1547 นาง นฤมล เรืองกิจวัฒนากร

1548 นาย พิทักษ์ รัตนไชย

1549 นาง อาภารัตน์ แก้วประไพ

1550 นาง ธันยาภา โชคสวัสด์ิ

1551 นาย ประกิต เสียงประเสริฐ

1552 นางสาว อุสา สําราญ

1553 นางสาว ปิยนันท์ หอมเย็น

1554 นาง อุบล บุญรอด

1555 นาง นันนภัส พีระพฤติพงศ์

1556 นาง ธารทิพย์ ชื่นจรูญ

1557 นาง ขวัญชนก พิกุลเวชช

1558 นาง เพ็ญศรี ทองเผือก



ล าดบั ชื่อ - สกุล

1559 นางสาว นพัชมนต์ วิไลจิตต์

1560 นาง รุ่งจิราพร สังขกุล

1561 นางสาว ศิริลักษณ์ แซ่หลิม

1562 นางสาว ไพรินทร์ ศิริมงคลขจร

1563 นาง ศรีศตวรรษ พวงมาลา

1564 นาง ตะวันฉาย เฟือ่งวัฒนาพานิช


