
ล ำดับ ค ำน ำ ช่ือ สกุล
1 นาย จ ารัส วรินทร์
2 นาย รณชัย วรณะพันธ์ุ
3 นาย ณัฐพล วนาโรจน์
4 นาย วิชิต ซ้อนเสียงดัง
5 นาย โจโจ้ หงษ์สาย
6 นาย ธวัชชัย ปาลนิล
7 นางสาว สุชาดา วิชัยวงษ์วัฒน์
8 นางสาว จันจิรา วิชัยวงษ์วัฒน์
9 นางสาว ธิดา ไพรเกษตร
10 นาง วนิดา นพศรี
11 นาย จรัญ มณีวงศ์
12 นางสาว สุนิสา กาญจนประดิษฐ์
13 นางสาว รัฐชวรรณ พิริยะเมธี
14 นาย วิญญู พรมจันทร์
15 นาง พชรวรรณ ควรพูนผล
16 นาย สมฤทธ์ิ นักเกิด
17 นาย อ านาจ แสงศรี
18 นางสาว ปิยาณี ตันเรืองศรี
19 นางสาว อนุสสรา พูลรอด
20 นางสาว มาลัยวรรณ ข ารักษ์
21 นาง สมพร เหล่ารอด
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22 นาย พิบูลย์ พงศกรรุ่งโรจน์
23 นาย นิรันดร์ ล้อมลาย
24 นาง วาสนา อินช่วย
25 นาง อณัญญา งามพานิชกิจ
26 นาย จรูญ ทวีวงศ์
27 นาย ประยูร มาลัยศรี
28 นาย พรมมาศ ศัทธา
29 นาย วิศิษฎ์ ไชยาพงศ์พิพัฒน์
30 นาย กมล จุลยะโชค
31 นาย โชติวารุตม์ ไชยนราภิสิทธ์ิ
32 นาง วิภาสุคนธ์ ไชยนราภิสิทธ์ิ
33 นางสาว เนตรนภา เหล่าก้อนค า
34 นาย วัลดี วรรณราช
35 นางสาว เฉลา วัฒนากร
36 นางสาว ล่ันทม ผลอุดม
37 นางสาว สายสุณี สุขสมกิจ
38 นาง ภัทรภร ยงยุทธวิชัย
39 นาย นิธิโรจน์ อภิจิรวัฑฒ์
40 นาย พีรชัย หงส์อิง
41 นางสาว กัลยวัจน์ จงสิทธิสัจจะกุล
42 นาย นิรุจน์ นวลศรี
43 นาง จิรวดี รวบกระโทก
44 นาย ประสาน บุญประเสริฐ
45 นางสาว มณินทร สารสุวรรณ
46 นาง ทิฆัมพร เผือกหอม
47 นาย ปราโมทย์ เผือกหอม
48 ว่าท่ี ร.ต. จักรพันธ์ุ จารุพงศ์



49 นาง พัชราภรณ์ พลพัฒน์
50 นางสาว นันทนา พูลพงษ์
51 นาย สิทธิพล ชูทรัพย์
52 นาง อ าภา โพธ์ิสุข
53 นาย ประธาน ปานพลับ
54 นาย อนันต์ มะลิราช
55 นาง สุนิศา เทพทรัพย์
56 นาย ทยา ชวเจริญพันธ์
57 นาย ศักด์ิชัย เจริญวัฒนาชัยกุล
58 นาย ชูเกียรติ เลิศศักด์ิเกษตร
59 นางสาว ปรวรรณ วรมนูชัย
60 นาย กฤษณะ คงวิริยะกิจ
61 นางสาว อุษณีย์ ชัยเดโช
62 นาย มนตรี พ่วงดี
63 นาย ชรินทร์ สด าพงษ์
64 นางสาว ศศิวรรณ คุ้มกัน
65 นาย ประทีป บัวพันธ์
66 ร.ต. สมยศ ศรีไพสนธ์ิ
67 นาย นิวัฒน์ สัตยกุลฑล
68 นาย ธนดล หน่อท้าว
69 นาย ธีรชัย เครือมุกธิเบศร์
70 นาย ทวีชัย สุขทวี
71 นาย ทรงยศ โมรา
72 นาย สมหวัง เพชรสาริกิจ
73 นาง นาตยา เพชรสาริกิจ
74 นาย บรรจง ปิตุเตชะ
75 นางสาว ศศิธร ฤทธ์ิเทพ



76 นาง สอ้ิง นุ่มสกุล
77 นาย วรพจน์ เลาหเรืองรองกุล
78 นาย ประกิจ ฟักเจริญ
79 นาย ประสพโชค สุทธาภิรมย์
80 นาย เกียรติศักด์ิ ไวดี
81 นาย ประพล ศรีพนากุล
82 นางสาว อารีย์ สวยสุข
83 นางสาว กรองกาญจน์ บุญญามาลย์
84 นาย แผน นิลประเสริฐ
85 นาย เสวก ล่ิมจันทร์
86 นาง ส ารวย แจ้งเดช
87 นางสาว นงลักษณ์ หีบงา
88 นาย ถนอม สวนมะลิ
89 นาง จ าเนียร บัวทอง
90 นาย วันดี กล่อมสังข์เจริญ
91 นาง จงกลณี เฉลิมทิพย์
92 นาย ณัฐพงษ์ โพธ์ิพรหม
93 นาย กิจติผล ทรัพย์ศฤงฆรา
94 นาง พัชรี ทองสิมา
95 นางสาว วิชชุดา ทรัพย์สิน
96 นาย สันต์ คงสมรส
97 นาย ม่ิงไมตรี สุขแม้น
98 นาย ศุภฤกษ์ สกุลทอง
99 นางสาว ศจีแข ภวังคนันท์
100 นาย อุทัย สังขบุตร
101 นาง ประภาส์ภร มณีกาญจน์จ่ันหนู
102 นาย จิตติ บุญมี



103 นาย กฤติภัทร มากพันธ์
104 นาย จิตรคุปฒ์ จิราวรานนท์
105 นาง ศรีเวียง สุวรรณกาศ
106 นาย สมชาย โตเอ่ียม
107 นาย กฤษณะ ปัญญาฤทธิสร
108 นาย สุรเศรฐ คลังนาค
109 นาย ภาษ์ณุวรรศ นันชัย
110 นางสาว อริศรา ศุภวิทยาภินันท์
111 นาย รุ่งกวี สุขสมัย
112 นางสาว นิตยา จิรเจริญผล
113 นางสาว นลินทิพย์ ธิติวรนันท์
114 นางสาว ราตรี ใจมุ่ง
115 นาย ยุติพล พระแก้ว
116 นาง สินีนาฏ ล้ิมกมลกุล
117 นาย กมล ล้ิมกมลกุล
118 นาย วุฒิชัย วัชรเสมากุล
119 นาย เอกลักษณ์ อินทะแพทย์
120 นาย ศิริศักด์ิ จันทานุรักษ์
121 นางสาว เมธาพร จ านงค์จิตต์
122 นาย สมนึก แก้วมา
123 นาย พงษ์เทพ ฐาปนเผ่าพงศ์
124 นาย ประจักษ์ พาราพิบูลย์
125 นาย ดิเรก ละม้าย
126 นางสาว นิศาชล สิงห์รุ่งเรือง
127 นางสาว จงกล บุญช่ืน
128 นาย อัฐธพงษ์ จันทร์หอม
129 นาง สิณาลักษณ์ พุ่มศรี



130 พ.อ. ประเวศ พุ่มศรี
131 นางสาว ดรุณี ใจดีเย็น
132 นาง พรศรี คัมภิราบุตร
133 นาย สมยศ สุขเกษม
134 นาง สุนีย์ เภตรารัตน์
135 นาย วิโรจน์ เภตรารัตน์
136 นางสาว ไสว มังสา
137 นาย พูนศักด์ิ โรจนเพียรสถิต
138 นาย สมโภชน์ สมจิตร์
139 นางสาว ยุพา สถานะพล
140 นางสาว พนมพร แสงทะมาตย์
141 นางสาว พวะนา ลาดหนองขุ่น
142 นาง วันชุลี ฉัตรแก้วมณี
143 นาง นุชชิรา ค าภา
144 นาย สุทัศน์ ศรีแพ่ง
145 นาย ธนกร ต้ังสุจริตวงศ์
146 นาง กองทุน บุญเอ่ียม
147 นาย นิคม คงดี
148 นาย วิรัช แป้นแสง
149 นาย ธรรมรัตน์ วันทอง
150 นางสาว นิรดา เตชะเพ่ิมผล
151 นาย วินันท์ วรรัตนกิจ
152 นาย พรชัย โฆษิตเจริญกุล
153 นาย รัตนชัย หงษ์ด าเนิน
154 นางสาว ก่ิงดาว กรานวงษ์
155 นาย อรรถสิทธ์ิ พานิช
156 นาย ธีรชัย ทรงศักด์ิสกุล



157 นางสาว ศรุตา ไชยค าภา
158 นาย ภาคภูมิ อรรถวิฑิต
159 นางสาว ทรงสุดา มิตรสัมพันธ์
160 นาย อณุชิต ไชยมาตร
161 นางสาว ศิริรัตน์ ศิระชลธาร
162 นาย สมบัติ ศิระชลธาร
163 นาย รัฐพร สวัสด์ิเล็ก
164 นางสาว สุภานัน แคล้วคลาด
165 นาย เถกิงชัย ทรงอธิบายสกุล
166 นาย ประยงค์ สมจิตต์
167 นางสาว ธนาภรณ์ ย้ิมยวน
168 นาย อดุลย์ เพ็ชรพ่วงพันธ์ุ
169 นาย อมร คูประดิษฐพันธ์ุ
170 นาง ปราณี กลมกล่อม
171 นาย เสรี โพธิพันธ์ุ
172 นาย จิรโชติ ล้ิมอุดมพร
173 นางสาว ทองม้วน พวงมาลี
174 นางสาว นิตยา สว่างศรี
175 นาย กฤชฐา จีนผงธนกุล
176 นางสาว กัลยกร เทพวงษ์
177 นาย กัมพล เอมโอษฐ์
178 นาย สราวุธ ข าสาย
179 นางสาว อังคณา ร่ืนสด
180 นาย ไกรฤกษ์ เรืองกูล
181 นาย อัครวุฒิ เรืองกูล
182 นาย เรวัตร กาเวระ
183 นาย ธีรศักด์ิ สุรัตนวนิช



184 นางสาว จันทนา ย่ิงสม
185 นาย โกมล สิงห์ช านาญ
186 นาง สุวิสาข์ เวียงวงษ์
187 นาย วิเชียร เวียงวงษ์
188 นาย อนุทัศน์ ปูทอง
189 นางสาว ศศสรวง เรียงวัน
190 นาย ณัฐธนนท์ ธรรมพัฒนกิจ
191 นาง ชญาน์นัทช์ ธรรมพัฒนกิจ
192 นาย ไพฑูรย์ อัจฉริยะเกียรติ
193 นาง นงลักษณ์ พวงทอง
194 นาง มัณฑนา ช านิเขตการณ์
195 นาง อ าพร เฟ้ือแก้ว
196 นางสาว ศิริขวัญ สีคาม
197 นางสาว เจ๊ียบ สีคาม
198 นางสาว อาลีรัตน์ สิมากรณ์


