
ล ำดับ ค ำน ำ ช่ือ สกุล
1 ว่าท่ี ร.ต. รัฐธีร์ สิริปิยานนท์
2 นางสาว นัจรีญา โมรีรัตน์
3 นางสาว วรีรัตน์ พระสังคร
4 นาย อุดมศักด์ิ ศรีบาล
5 นาง ปิยะรัตน์ วันทอง
6 นาย วาทิตย์ วันทอง
7 นาย ประเจิด แก่นม่ัน
8 นาง พัฒพิมุกข์ สุขสา
9 นางสาว ศุภรัตน์ ชูเชาว์นะ
10 นาย อภิธญากูร พงษ์ศักด์ิ
11 นางสาว อภิญญาลักษณ์ พงษ์ฐิศักด์ิ
12 นาย ไพรัช มากเหล่ียม
13 นางสาว พัชรินทร์ จันทร์เจริญ
14 นาง มณีมัญช์ุ มีแก้ว
15 นางสาว ฐิติพรรณ กระต่ายจันทร์
16 นางสาว พีรญา หัตถกรรม
17 นางสาว วรรณา เล้าอรุณ
18 นาย ภาวี เงินดีธนาสิน
19 นาย ประไพ ศรีอ่อน
20 นางสาว กิตต์ิรวี วงษาศิริไพศาล
21 นาย เกยูร โรพันดุง
22 นางสาว สุวิมล ลิขิตธรรมานุกูล
23 นางสาว ธวัลรัตน์ ณัฐภัทรศิริกุล
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24 นาย ศุภสิทธ์ิ ยศอาลัย
25 นางสาว พันธิยา เศษฐาวงษ์
26 นางสาว จุฑามาศ ท้าวพรม
27 นาย เผ่าพัชร ธรรมวงษ์
28 นาย สุรัตน์ จิว
29 นาย ภาณุพงศ์ ช่วยเจริญสุข
30 นางสาว ภัสสราพร เสมอทอง
31 นาย ประดิษฐ์ สองสี
32 นาย ณรงค์ ค าศรี
33 นางสาว นิตยา พวงทอง
34 นาง สุจิตรา เพ็งน้อย
35 นาย ชนพงษ์ เพ็งน้อย
36 นาย บุญลือ ภูมิโคก
37 นาย ณรงค์ อนุวงศ์ทอง
38 นางสาว แหวนพลอย ศิริวารินทร์
39 นางสาว สุดารัตน์ ช้างคง
40 นาย วิรุจน์ รุ่งโชติ
41 นางสาว เสาวณีย์ จ ารัสแสง
42 นาย ฉัตรชัย เรืองทอง
43 นาย พิรชัช วัชรเมศชวิลย์
44 นางสาว สุภาวดี ปฐมวงค์
45 นาย ประภัสร์ภูมิ แช่มช้อย
46 นาย วิทยา สุวรรณ
47 นางสาว นิภาพร ใจค า
48 นาย มานินพันธ์ุ ธีรนันท์มหัทธน
49 นางสาว นิรมล ม่ังสันเทียะ
50 นางสาว เปรมปรีดา ค าจุ้ม
51 นาง หอมจันทร์ แสนอุ่น
52 นางสาว เกศรินทร์ เจิมงามพร้ิง



53 นาง ลัดดาวัลย์ แต่สิน
54 นาย บุญยืน ม่ันสุข
55 นางสาว ฐิติรัตน์ ปานสุข
56 นาย สุทัศน์ จิระชัยพันธ์ุ
57 นาย สีหณุ สิงห์เรือง
58 นาย ธงชัย จันจู
59 นาย เด่นชัย วรณะพันธ์ุ
60 นางสาว ฐิติมา น้อยพิทักษ์
61 นาย กุศล ตรีมาโนช
62 นาย อาทิตย์ วิชัยสา
63 นาย ไพศาล ธุระพันธ์
64 นาย สมศักด์ิ เฮนพิมาย
65 นาย นาวิน ชูชีพ
66 นาย จักรพล แข่งขัน
67 นาย สุนทร ชินพันธ์
68 นางสาว ชุลีพร บุญพล
69 นาย ศรัณยู แก้วมณี
70 นาย จีราวัฒน์ ปรุงเรือน
71 นาย สุรินทร์ พันฉลาด
72 นาย ปอง ชุมนุม
73 นางสาว ฉัตรกมล นิลภา
74 นาย ทอง อนุพัฒ
75 นางสาว เพชรพร้ิง อันทะเกษ
76 นางสาว สุชลจิตร แก้วโภคา
77 นาย มานะ เมฆกระจาย
78 นางสาว ทิพวรรณ กมขุนทด
79 นางสาว มะปราง เหลืองยวง
80 นาย ธนดล เฉลิมสุข
81 นาย ยุทธนา ทองสุกมาก
82 นางสาว อาภัสรา ศรีนรงค์



83 นาง กัลย์สุดา มีเดช
84 นาย ธีรยุทธ ใยโฉม
85 นาย สืบพงษ์ พวงสมบัติ
86 นางสาว ปัญญาพร พวงสมบัติ
87 นาง เนตรนภา สัตยกุลฑล
88 นาย ดุสิต ศรีสุพัฒนะกุล
89 นางสาว มนต์นภา พหลยุทธ
90 นางสาว วาสนา ทับฤทธ์ิ
91 นาย ศุภโชค จันทร์เก้ือ
92 นางสาว เสาวลักษณ์ ยอดฉุน
93 นาย คทาวุธ โชติตะคุ
94 นางสาว ศิริรัตน์ เพชรสาริกิจ
95 นางสาว ฐิติมา เพ็ญสุข
96 นางสาว อาริสา ลูกกลม
97 นาย วสันต์ ค าทา
98 นาย สายชล หม่ืนสีเขียว
99 นาย สุชิน หม่ืนสีเขียว
100 นาย คุณากร โพธิลักษณ์
101 นางสาว วิไลลักษณ์ ชูแตง
102 นางสาว เรณู ป้อมเปรม
103 นาย วิฑูรย์ ไพสิฐธัญพงศ์
104 นางสาว ถาวรีย์ ใจอุ่น
105 นางสาว นิสา สิงห์เรือง
106 นาย ธีรศักด์ิ อ่ิมเกียรติ
107 นาง วันดี หอมจิตร์
108 นาย พล พงษ์พวงแก้ว
109 นาย ภูวดล จักขุจัน
110 นาง วัชรี จักขุจัน
111 นาย อดิศร วีรวัฒโนดม
112 นาย สุรัตน์ โพธ์ิวงษ์



113 นางสาว ศศิปริยา กิจปาโมกข์
114 นาง จุฬาลักษณ์ การีพจน์
115 นาย วันชัย การีพจน์
116 ว่าท่ี ร.ต. สหทินภัทร คันธรักษ์
117 นาย สาคร สุบิน
118 นางสาว อุษา นกขุนทอง
119 นางสาว กนิษฐนันท์ ทรัพย์ศฤงฆรา
120 นางสาว กันต์กนิษฐ์ กุฎีรักษ์
121 นางสาว ณัฐวดี สุภารัตน์
122 นาย ธีรเดช ธาดา
123 นางสาว พัทธนันท์ มณฑน์ศรานนท์
124 นาย ไพศาล ตุงคะศิริ
125 นาย ศักยภาพ เด่นดี
126 นางสาว สุพัตรา สุขเมือง
127 นางสาว ทิพย์วัลย์ ศรีมา
128 นาย อรุษ วงค์ทะเนตร
129 นาย องค์การ ยานะขัติ
130 นาย กิติพงษ์ เก้าสด
131 นาง สุมณฑา กันยาประสิทธ์ิ
132 นาย สาธิต กันยาประสิทธ์ิ
133 นาย ณัฏฐ์วุฒิ ห้วยหงษ์ทอง
134 นางสาว สุริชา สุพลจิตต์
135 นางสาว พรพิมล ม้าอุตส่าห์
136 นางสาว สุรีย์รัตน์ ศรีหอม
137 นางสาว อมรรัตน์ นามมูลตรี
138 นางสาว ชญาภา ท้าวพิมพ์
139 นางสาว สิริอร ท้าวพิมพ์
140 นาย ละออ เสร็จกิจ
141 นาย เกรียงศักด์ิ ประครองจัด



142 นาย จิรยุทธ์ เตียวสมบูรณ์กิจ
143 นาย กิตติวัฒน์ เท่ียงตรง
144 นาย จาตุรงค์ พงศ์ศิริศักดา
145 นาย ทศพร ศรีวงษ์
146 นาย ธีรภัทร ภิรมรักษ์
147 นาง นพวรรณ กองชีพ
148 นาย ณัฐพล ตาลเล้ียง
149 นางสาว วิภาวรรณ ต๊ะศักด์ิ
150 นาย สน่ัน ดวงแก้ว
151 นาย สมบัติ ประภานนท์
152 นาย ชัยนุรักษ์ อินทรสิงห์
153 นาง นิตยา ตรีมาโนช
154 นางสาว สุรีภรณ์ แสวงดี
155 นางสาว สมิตา หลีกช่ัว
156 นาย นัฐพงษ์ สุขปร่ัง
157 นาย เอกนรินทร์ เภตรารัตน์
158 นางสาว จารุวรรณ เกตุคุ้ม
159 นางสาว นิภาวรรณ โพธ์ิวิฑูรย์
160 นาย บริพันธ์ มาสาร
161 นางสาว แสงดาว ศรีสมบัติ
162 นาย วรเมธ จันทร์เบ้า
163 นาย ธายุกร บุญเอ่ียม
164 นาย ภูริฉัตร์ เลิศถิรานนท์
165 นาง ขวัญเรือน หวลระลึก
166 นาย มานพ หวลระลึก
167 นาง วิจิตรา โพธ์ิพันธ์ุ
168 นางสาว พัชรา จักรเพชร
169 นาย ธนเดช เน่ืองพะนอม
170 นางสาว รดาธร เน่ืองพะนอม
171 นางสาว ณัฐฐิกาต์ นวสุขสมบูรณ์



172 นาง ธัญญ์พัสตร์ แก้ววิชิต
173 นางสาว นราพร ชัยชนะ
174 นางสาว สุทธิลักษณ์ ไตรวรรณ
175 นางสาว นารีรัตน์ พลอยงาม
176 นางสาว ดวงพร ศิระชลธาร
177 นาย ประทัด สุทธสอน
178 นาย วิเชียร เทศทอง
179 นาย อภิเชษฐ์ ดิษเทศ
180 นางสาว สุภาวดี จันทร์ศิรินุสรณ์
181 นาย เกรียงศักด์ิ ค าเลิศ
182 นาย ขวัญชัย พัฒรักษ์
183 นางสาว พิชามญช์ุ พัฒรักษ์
184 นาย มนต์ชัย ศรีพูล
185 นางสาว นิตยา หาทอง
186 นาย ไพรวรรณ พลรักษา
187 นาย เจนณรงค์ ทองบุตร
188 นาย ธิรศักด์ิ ก๋งฉิน
189 นาย นพพร คงรอต
190 นาย สหรัฐ ตระการเจริญพร
191 นาย ประภัทร สิงห์ช านาญ
192 นาย อาทิตย์ บุญเอ่ียมส าอางค์
193 นาง อุษา หาญกิจ
194 นางสาว อรชร อินทร์ประดิษฐ์
195 นาย อาทิตย์ อยู่สุข
196 นางสาว รัตนาภรณ์ มูลค าบิน
197 นาย บุญยงค์ หงส์ธนวัฒน์
198 นางสาว คณิตฌา ทองวัฒนา
199 นาย พนม ขอสุข
200 นางสาว เบญจมาศ จีนจรรยา
201 นาย ขจรศักด์ิ ทองสุขดี
202 นางสาว อรนุช ครองแห้ง


