
ล ำดับ ค ำน ำ ชือ่ สกุล
1 นางสาว อรอมุา สิริวัฒนชัย
2 นางสาว เสาวภา โพธิ์เมือง
3 นางสาว ปฐวี บัวสะอาด
4 นางสาว พิชญานิน รักแจง้
5 นางสาว ทิพยว์ัลย์ กงใจ
6 นางสาว ปรียาพร บุญเรืองรอด
7 นางสาว ตวงทอง บุญยนื
8 นางสาว พรพิมล เจริญศิลป์
9 นาย สมคิด พันธ์ดี
10 นาย ธนิต ขนุทรง
11 นาย วีรพงศ์ ปิยะพันธุ์
12 นางสาว ปาจรีย์ สุพัตพงษ์กลุ
13 นางสาว ศิริวรรณ บุญเชิด
14 นาย ศุภณัฐ มุกดาแสงสว่าง
15 นางสาว วรีวรรณ อารียช์น
16 นาย พิธา ดิลกอดุมชัย
17 นาย อษัฎาวุธ สูงกจิบูลย์
18 นาย วิเชียร ยะดอนใจ
19 นางสาว สุภาวดี วงศ์เขยีว
20 นาย อาวุธ เมืองวงษ์
21 นางสาว กญัญา เมืองวงษ์
22 นาย วีรภัทร วงษ์สนิท
23 นาย ศศวิน อนิทรกลุ
24 นางสาว เกศรวีณัฐ น้อยจนี
25 นาย นเรศ ดวงตา
26 นางสาว บุญชู วงษ์สุวรรณ
27 นาย วีรชัย โฉมงามดี
28 นาย เสนาะ โฉมงามดี
29 นาย ธนดล มหาโชคธรณี
30 นางสาว ปฐมวัน เจตเกษกจิ
31 นางสาว มิชุตรา สีดามุย
32 นาย ธนพล กาญจนา
33 นาย ศักด์ินันท์ จนิะวงษ์
34 นาง สุมาลี เล้ียงรอด
35 นาย ชลันธร พวงมาลัย
36 นางสาว วิมลวรรณ นิยมไพศาลสุข
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37 นาย ธีระพงษ์ แป้นโพธิ์
38 นางสาว ปทุมมา แตงโพธิ์
39 นาย สละ ภูไทย

40 นาย นิวัช พรมสละ
41 นางสาว ชัญญา รอดโพธิ์ทอง
42 นาง สมทรง วัตถสิุนธุ์
43 นาย วิรัช ฝีมือสาร

44 นาย ภูวิชิต พงษ์พันธุ์
45 นาย ทองอยู่ โหมดเทศ
46 นาย นิรันดร์ แจม่วิจติรเวช

47 นาย ธรรมนูญ พัฒนศิลป์
48 นาย ไพรวัลย์ พันธุ์เมือง
49 นาย ประจกัร ยอดด าเนิน
50 นาย ระยอง เขยีวอนิทร์
51 นาย วิชัย เชยชม
52 นาย สมชาย แกว้ศิริ
53 นางสาว วรรณา สวัสด์ิ

54 นาย ภิรมย์ เลิศหงิม
55 นางสาว ผ่องศรี ชะนะอตั
56 นาง กรุณา ศรีบวรประเสริฐ
57 นาย กสิณพจน์ หอมทองจนัทร์
58 นางสาว ณิชชดา หอมทอง
59 นาย ประชา สู่สุดฝัน
60 นาย ญาณพัฒน์ กวินธารา
61 นาย สิร สุขสง่า
62 นาย ชัยวัฒน์ ตีรวัฒนานนท์
63 นาย ทวีโชค กรีบุตรสุวรรณ
64 นาย มณตรี จนัธรานนท์
65 นาย ปองพล น าเจริญลาภ
66 นาย ณรงค์ชัย บุญพันธ์
67 นาย นพดล วิริยะเอกกลู
68 นางสาว นริศรา เรียนพงศ์ชัย
69 นาย สมศักด์ิ ทองรอด
70 นาย วิเศก บุญวัฒน์
71 นาง วรนุช ทองเล่ียมรัตน์

72 นาง คัทรินทร์ คงหอม
73 นาย ถริวุฒิ เล็กสุขศรี
74 นางสาว ภัทริน เล็กสุขศรี
75 นาย เดชา เสาวกลุ
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76 นาย ประสิทธิ์ ผาผ่อง
77 นาย มนัส จนัทร์ดี

78 นางสาว ขนิษฐา วณิตยธ์นาคม
79 นาย ชัชพงษ์ สุ่มเงิน
80 นาง ธนัญญา เขม้แขง็
81 นาย นรินทร์ ฟุ้งสกลุ
82 นางสาว รุ่งรัตน์ ธาราวัชรศาสตร์
83 นาย ณรงค์ชัย ตุงคะสมิต
84 นาย ศุภกจิ ศรีผ้ึง
85 นาย สมชาย ชิเณรทร
86 นางสาว นริศรา ชวนประสงค์
87 นาง อรุณี รอดไพ
88 นางสาว เมธาวี คงยทุธ
89 นาย ไพศาล คงยทุธ
90 นางสาว กมลทิพย์ ทูลไธสง
91 นาย พัฒนาการ พยคัโฆ
92 นาย สัณชัย พัฒนาประพันธ์
93 นาย อภิรักษ์ อาจหาญ
94 นาย สมพาน สุขเกษม
95 นางสาว พิชญ์สินี สุขเกษม
96 นางสาว สุชารัตณ์ ตันศิริพรภักดี
97 นาย อนุชาติ บุญโต

98 นาย ศักด์ิดา แกว้บางกะพ้อม
99 นาง สุนิสา พูลสวัสด์ิ
100 นาย วิษณุ อทุัย
101 นาย อเุทน ศิริโภคา
102 นาย ศักด์ิชัย ยมณี
103 นาย วิจติร บุญส่ง
104 นาง อ าพร หลักเมือง
105 นาย สมชาย หลักเมือง
106 นาย พงศกร สนิทนอก
107 นางสาว ปาริชาต นิยมพงษ์
108 นาย ธีรศักด์ิ สายรัตน์
109 นาย เอกชัย เกษก าธร
110 นางสาว นันนาพร บุญครอบ
111 นาย ประสิทธิ์ โต๊ะตีมะ
112 นาย สิทธิโชค ชีพประกติ
113 นาย สวิท ปุม่เพชร
114 นาย ประเสริฐ เกษมสุขไพศาล
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115 นาย พิจติร เติมทอง
116 นาย นฤทธิ์ เนาวรัตน์วัฒนา
117 นาย ชูเกยีรติ นิม่ตระกลู
118 นาย สมชาย ทับทิมศรี
119 นาย ไกรศร กลุเกยีรติประเสริฐ
120 นาย ประหยดั รัชเจริญ
121 นางสาว ปิยพร มัตเดช
122 นางสาว รัตดา ลายสาคร
123 นาย สุรินทร์ พิมพ์ทอง
124 นาย อภิชาต สมะจติ
125 นาง จฑุากรณ์ เทียนทอง
126 นาย สรรชัย เทียนทอง
127 นางสาว ดวงพร เทียนเงิน
128 นาย อ านาจ ทรัพยเ์จริญ
129 นาย สุพลไชย คนสม
130 นางสาว ศิริพร ยกศิริ
131 นาง สุภัทรา ยกศิริ
132 นางสาว เฉลิม กล่ าทอง
133 นาง รุ่งนภา เชิญขวัญ
134 นางสาว วิชชุดา กิ่งนคร
135 นางสาว จฑุารัตน์ อิ่มค า
136 นาย ภาณุวิชญ์ ข าช้าง
137 นาย พรชัย เนาวรัตน์วัฒนา
138 นาย อดุมศักด์ิ เนาวรัตน์วัฒนา
139 นาง สุนันทา จนัทร์ช่วง
140 นางสาว ณปภัสสร ปล้ืมใจ
141 นางสาว ศิรินทรา เจริญกมิซือ
142 นางสาว อมลวรรณ มงคลเกษมสุข
143 นาง สมพร อาจสมัย
144 นางสาว พรรณปพร ออ้ยอสิรานุกลุ
145 นาย สุทธิพันธ์ นุปิง
146 นาย ธนภน กระจงัทอง
147 นาย อทุิศ ชูใจ
148 นางสาว วิภาวี พวงกหุลาบ
149 นางสาว จริาพร พันธุ์ประสิทธุ์
150 นาย ภวัต ภูวเวโรจน์
151 นางสาว นภัสภรณ์ ต้ังจติวิบูลยก์ลุ
152 นาง จฑุารัตน์ ศรีสุวรรณ
153 นางสาว ธนาพร กองตาพันธุ์
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154 นางสาว ธรรมรินทร์ กองตาพันธุ์
155 นางสาว จริพรรณ อิ่มสมัย
156 นาง ไพเราะ ปิน่ทอง
157 นาย จ าลอง ปิน่ทอง
158 นางสาว ณัฎฐา ค้างส าโรง
159 นางสาว ศิริวิมล ค ามูล
160 นาย จริภพ ทาอปุรงค์
161 นางสาว ศรสวรรค์ คชปัญญา
162 นาย วรัทภพ จนัทร์สม
163 นางสาว แน่งน้อย ปิน่สมุทร
164 นาย ศุภชัย พงษ์ปลัด
165 นาง วราภรณ์ ผดุงศักด์ิศรี
166 นาย ประกอบ เจยีรศรีวิมล
167 นาย พชรพล บัวศรี
168 นางสาว กาญจนา พิทักษ์
169 นางสาว รุ่งอโณทัย พะพายส าโรง
170 นางสาว สไบทิพย์ หลวงจนิดา
171 นาย ทัพไทย เจอืจติราพรรณ
172 นาย ทศพร เสง่ียมวิบูล
173 นาง พิรุฬห์ ศักด์ิสงค์
174 นางสาว ฉวีวรรณ ชูวงษ์
175 นางสาว จฑุาภรณ์ พิกลุทอง
176 นางสาว อนิทรา พันธาสุ
177 นาง วิไลวรรณ พงษ์โปกลุ
178 นาง พิมวิภา เจริญถริวิสิฐ
179 นาย วันเลิศ พงษ์โปกลุ
180 นาง สมจติร ไกรลาศโอฬาร
181 นางสาว รุจริา ทับเทียร
182 นาย วีรชัย เทพสุรินทร์
183 นาง มีนา รัตนธน
184 นาง แสงเดือน สิงห์เมือง

185 นาย ธวัช สิงห์เมือง

186 นาย ประจวบ ธีระพงศ์ไพบูลย์
187 นาง พินิต ธีระพงศ์ไพบูลย์
188 นาง ศศิชา พานิช
189 นาย ปรีดา ชาวสวน
190 นางสาว พรพิมล พลสุจริต
191 นาง ธรารินทร์ ฉายพันธุ์ทวี
192 นางสาว สุบัณฑิตา บูรณะกนก
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193 นาย พุทธพร บูรณะกนก
194 นาง สุนิสา พิทักษ์วงษ์
195 นาง วิภาพร พิชิ
196 นาย ณัฐพงษ์ ฉมิพันธ์
197 นาย ณัฐพงษ์ สงวนพานิช
198 นาง กญัจพ์ิชชา พินิจพานิชย์
199 นางสาว เพ็ญพรรณ ตอบงาม
200 นาย พิพัฒน์ เพ็ชรกจิ
201 นาย ธวัชชัย บุตรโคตร
202 นางสาว กนิษฐา ศรีวิไลเจริญ
203 นาย ภาคภูมิ วิพัฒครุธ
204 นางสาว จงกลพัทธ์ พินิจพานิชย์
205 นาย ธวัชชัย พินิจพานิชย์
206 นางสาว สุจนิ ไกรพัฒน์
207 นาย อญัชนะ แซ่อึ้ง
208 นางสาว อจัฉรา ศิริโภคาทรัพย์
209 นาย อาณัติ พลเสน
210 นาง นราภรณ์ พลเสน
211 นาง สมบูรณ์ ค ากิ่ง
212 นาย วิน มงคลอาบ
213 นางสาว อญัชัญ บุญจง
214 นาย ไกรสร เปีย่มคุณอนันต์
215 นาย พัฒนะ องิคะวะระ
216 นางสาว พาขวัญ มามาตร
217 นางสาว บุษราพร ฉายอรุณ
218 นาย สุวิทย์ มธุรนัตต์
219 นาย จามร จนัทรัตน์
220 นาง รมิดา ไพจติโรจนา
221 นาย วิเชียร อนิทร์สว่าง
222 นาง สุวัชรา โพธิ์โชติ
223 นาย วโรดม สุนทรา
224 นาย รุ่งทิวา จนัทรัตน์
225 นาย จ านงค์ พานิช
226 นาย มนตรี เรือนคง
227 นาง ละไม เมืองวงษ์

228 นาย สมศักด์ิ สว่างศรี
229 นาย พิทักษ์ ม่งทา
230 นาย ยรรยง นิลศิลป์
231 นาย ธนัท นักใจธรรม
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232 นางสาว ปาริฉตัร ทองลอด
233 นาย ปรีชา โชระเวก
234 นาย ภานุวัฒน์ ไชยฤกษ์
235 นางสาว อษุณา เอกวนิชชาญ
236 นาย โสรัจ เอกวนิชชาญ
237 นางสาว ดวงทิพย์ อนิทรก าธรชัย
238 นางสาว สุธาทิพย์ อนิทรก าธรชัย
239 นาย นิธิพัฒน์ ทองหล่อ
240 นาย จกัราวุธ อาจหาญ
241 นาย สมพร ยอดทอง
242 นางสาว นันทวัน พูนประพันธ์
243 นางสาว ยพุเยาว์ ค าสาลี
244 นาย เกษม ค าเที่ยง
245 นางสาว อนงค์รัตน์ ร าลึก
246 นาย อนุชา โตรักษา
247 นาย ปิยะพงษ์ การะเวก
248 นาง อรุณี คตหอย
249 นาย อุ้มบุญ แจง้ประเสริฐ
250 นางสาว พรรณี อุ่นผ่อง
251 นางสาว สุพิชฌาย์ เกสร
252 นาย เสน่ห์ แห้วเพ็ชร
253 นาย พาโชค เขม็เพชร
254 นาง ยพุิน แสงสว่าง
255 นางสาว ขวัญรัตน์ ทองเกล็ด
256 นาง ปิยธิดา ทองเกล็ด
257 นางสาว กนิษฐา ทองเกล็ด
258 นาย ชัยชนะ วิสิทธิโชค
259 นางสาว สิรสา สุทธิพิบูลย์


