
ล ำดับที่ เลขสมำชิก

1 002651 นางสาว สุชรินทร์  พีรยานันท์

2 003044 นางสาว อญัชุลี  สุวัฑฒน

3 003208 นางสาว พรชุลี ลังกา

4 003227 นาย ชญาน์ทตั ศุภชลาศัย

5 003250 นางสาว จันทร์ทพิย์ เล้ียงใจพานิช

6 003254 นาย ปติ ธรรมศิลป์

7 003255 นาย อาทติย์ ศยามล

8 003260 นางสาว จิราภา เลิศจารุวงศ์

9 003269 นาย สุริยนต์  อคัจร

10 003289 นาย ช านาญ สีปาน

11 003296 นางสาว ณัฐยา ศรีทะแกว้

12 003299 นางสาว บญุเสริม ปรีเพน

13 003304 นางสาว จิรวี กุ๋ยเกดิ

14 003305 นางสาว สาวิตตรี สองจันทร์

15 003308 นางสาว ลาวัลย์  ขาวบริสุทธิ์

16 003313 นาย มาฆฤกษ์ ชูช่วย

17 003324 นางสาว กนัณวัน  อภรัิกษ์ธนากร(ฟิลลิปส์)

18 003327 นางสาว กนัวิศา สุขพานิช

19 003330 นาย พงศ์อนันต์   ศิริแสงไพรวัลย์

20 003335 นางสาว ปนิตา จรจรัญ

21 003338 นางสาว เสาวภาพ เครือวัง

22 003339 นางสาว ชญาณิศา ธรรมยศ

รำยงำนรำยละเอียดสมำชกิ

ชือ่-สกุล



23 003342 นาง ปยิะพร  บญุปา

24 003343 นาย สาโรจน์ มีสวัสด์ิ

25 003355 นาย ปกรณ์  รุ่งเรือง

26 003357 นาย พัฒน์พงศ์ ตันเจริญ

27 003361 นางสาว วีรวรรณ ทมิดี

28 003364 นางสาว บญุญาพร  เชื่อมสมพงษ์

29 003365 นางสาว นฤมล แสงวันทอง

30 003375 นางสาว พิมพ์ขวัญ  แกว้เกล่ือน

31 003391 นาย สุนทร เหล่าสาธิต

32 003393 นาย สิริชัย  ออ่นธรรม

33 003394 นางสาว นิสุฎา อิ่มเสถียร

34 003395 นางสาว ณัฏฐรัตน์ ศรีบริุนทร์

35 003416 นาย กฤตนพ ทองธิติพร

36 003418 นาง สายใจ ขันค า

37 003426 นาย ชาคริช รอดอ าพัน

38 003427 นาย กฤตบญุ ปมิปา

39 003428 นาย ธนะชัย  กาสุข

40 003429 นาย สายทอง ขันค า

41 003431 นาย จ านงค์  อนุพันธ์

42 003440 นาย อภรัิตน์ มังกร

43 003444 นางสาว สาคร  รินทรามี

44 003452 นางสาว จิราพร  ศรีประไหม

45 003456 นางสาว วรรษมน ทองเกดิ

46 003458 นาย วุฒิชัย แซ่ล่ี



47 003461 นาย ธนสันต์ สนธิศิริ

48 003462 นางสาว ณัฐรพี ใจงาม

49 003463 นางสาว สุธินี แสงสว่าง

50 003469 นางสาว สุรดา จุนทะสุต

51 003480 นาย เสรี เย็นจิตร

52 003486 นางสาว ณัชฌา พันธุว์งษ์

53 003493 นาย ชวัลวิทย์ (สมศักด์ิ) บา้นพรวน

54 003506 นางสาว บษุกร  โคกกระชาย

55 003508 นางสาว ผุสดี ขจรศักด์ิสิริกลุ

56 003521 นางสาว ปราณี เปร้ียวหวาน

57 003523 นาย ทรงพล  วิธานวัฒนา

58 003529 นาง สุทธิใ์จ ใจแกว้

59 003532 นางสาว รุ่งนภา ปอ้งเกยีรติชัย

60 003547 นาย นิพนธ์  เศวตจามร

61 003558 นาง ศิริพร เอลวอสลี

62 003563 นาง จรัสฟ้า(ประดับฟ้า)   โหมดสุวรรณ (นาคนก)

63 003566 นางสาว สุวลักษณ์  หว่งเย็น

64 003576 นางสาว สุชาดา  สุวี

65 003578 นางสาว ภสัสญา  แกว้สุภาพร

66 003584 นางสาว ฐิติวรฎา ใยส าลี

67 003598 นาย วิทวัส รัตนถวร

68 003606 นางสาว ศุลินธร ภผูาจง

69 003607 นาย กติติศักด์ิ  ศิริเศรษฐ

70 003613 นาง วาสนา มหาโสม



71 003616 นาย บญุฤทธิ ์ วรรณทรัพย์

72 003625 นาย ชุมพล  สุขีภาค

73 003632 นาย ปรเมศวร์ ถนอมศักด์ิ

74 003643 นางสาว พรทวี ธนสัมบณัณ์

75 003645 นาง ฉิ้ม นวลแกว้

76 003653 นางสาว กญัญ์ณพัชญ์   เทพวิญญากจิ

77 003658 นางสาว อานง  ใจแน่น

78 003670 นางสาว ยุพา ศิริชนะ

79 003681 นางสาว จุฬาสินี โกมลสิงห์

80 003683 นางสาว เปรมฤดี(อรุณี) เอี่ยมพงศ์ศักดา

81 003686 นางสาว ยุพยง วงค์ชัย

82 003695 นาย นเรศ โพธิเ์จริญ

83 003697 นาย มงคล กล่ันประสิทธิ์

84 003699 นางสาว อาภรณ์  ดีเสมอ

85 003706 นาง ดวงเดือน  วรรณกลู

86 003710 นางสาว ศศิธร ทองสถิ

87 003715 นางสาว บญุตา  สว่างศรี

88 003721 นางสาว สายสมร เมืองมูล

89 003732 นางสาว อรทยั  พวงหรัิญ

90 003748 นาย มนัสวิน พวงใต้

91 003755 นางสาว นิรุชา ชัยวงศ์

92 003760 นางสาว วารี  โต๊ะดี

93 003765 นาย ชาญชัย(ชาญเดช) ผุงศิริ

94 003771 นาง รัตนา สกลุชัย



95 003776 นางสาว ปวิตรา  ภาสุรกลุ

96 003778 นาย ศักด์ิชวิน(ต้น)  ค าอนิทร์

97 003785 นางสาว อรนุช ชูศรี

98 003787 นางสาว ทพิย์วิมล ประเสริฐศรี

99 003789 นาย จักรพันธ์ อบอวล

100 003792 นาย บญัชา แสงงาม

101 003795 นางสาว กาญจนา เฟื่องศรี

102 003799 นาย เศรษฐา  แจ้งสมบญุ

103 003802 นางสาว ลักษณารีย์ เกดิศร

104 003803 นาย โน้ต นามวงศ์

105 003804 นางสาว มนต์ทพิย์  แกว้ก าเนิด

106 003805 นางสาว ทพิย์พิกา  ธรฤทธิ์

107 003808 นาย ณัฐพงษ์ แซ่ต้ัง

108 003809 นาย ชาญชัย  ใจซ่ือ

109 003818 นางสาว ธันยพัฒน(์จักรีรัตน)์ อนิทรทพัพ์

110 003833 นาง ภณัฑิรา  ปฐมรัตน์

111 003842 นาง รัชนี  ชัยประเดิมศักด์ิ

112 003844 นางสาว นฤมล หลู่ประเสริฐ

113 003852 นาย ปฐม  ล้ ายอดมรรคผล

114 003854 นาย วีระพงศ์  วิรุฬหธ์นกฤษณ์

115 003870 นางสาว จิราภรณ์ ชนมาสุข

116 003874 นางสาว ณัฐธยาน์(อญัชลี)  เสาวลักษณ์

117 003884 นางสาว ทองจันทร์  ศรีวิชัย

118 003887 นางสาว วิภาดา เชื่อนเพชร



119 003890 นางสาว ณัชชา ถาวรบตุร

120 003891 นาย สมศักด์ิ มหากล่ัน

121 003893 นางสาว จุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ

122 003894 นางสาว ปาลิดา(ปยิะดา) ส าเภาทอง

123 003903 นางสาว กรณิศ  ทองสอาด

124 003905 นางสาว พิมพ์เนตร  มากทรัพย์

125 003914 นาย ภาณุภาส  แสงแกว้

126 003917 นาย ภทัราวุธ  วงศ์เมือง

127 003925 นางสาว สุวัฒนา  อิ่นแกว้เครือ

128 003929 นางสาว รัตน์ชนก  นิภาวรรณ

129 003933 นาง ส าเรียง  สมสอาด

130 003934 นางสาว ปาริชาติ การะเกษ

131 003943 นางสาว สุธิณี ต๊ิบศรีบตุร(สมุทรจักร์)

132 003954 นาย ธีรชัย เข็มสุข

133 003957 นางสาว ธิดารัตน์ สัมโย

134 003970 นาย เสกสิทธิ ์ วิเศษทรัพย์

135 003979 นาย เฉลิมชาติ เตชะเลิศกมล

136 004002 นาย บญุเรือง  อยู่ฤทธิ์

137 004004 นาง สุมาลี อาชีวะ

138 004006 นาย วรภทัร จัตุชัย

139 004019 นาง วันธณี  สุดศิริ

140 004034 นางสาว สุพิน ปฐมรัตน์

141 004037 นางสาว วิภาดา มุกดา

142 004050 นางสาว จิรานุช  โสภา



143 004054 นาง ศิริพร นันทเสนีย์

144 004062 นาง อรวรินทร์ ยาเณร

145 004063 นาง มณเฑียร แกว้กระจ่าง

146 004074 นาย ประวิง  เอี่ยมเรียง

147 004077 นางสาว สายบอน  อมาตย์มนตรี

148 004078 นาง จุฑาทพิย์ ชูสังกจิ

149 004091 นาย สุพล ชวดชุม

150 004099 นาย วิง  อ ามฤต

151 004113 นางสาว กลัยารัตน์  สุขนันทช์นะ

152 004117 นางสาว รักชนก โคตรเจริญ

153 004125 นางสาว ภทัรวดี แกว้เขียว

154 004131 นาง ผ่องใส  กมุารสิทธิ์

155 004136 นางสาว ศิวะพร โพธิ

156 004140 นาย ศักด์ิชัย ยอดมีกล่ิน

157 004143 นางสาว ศิริมา  คงทพั

158 004145 นาย ยุทธพล  ด านอก

159 004152 นางสาว เสง่ียม ใยทอน

160 004164 นางสาว มะลิ ชารี

161 004168 นาง ล าพึง เจริญสุข

162 004170 นาง วรัญญา(สมควร)  บตัรสูงเนิน(นิ่มนวล)

163 004174 นางสาว รรินทร วสุนันท์

164 004192 นางสาว น้ าฝน  บา่วพรม

165 004193 นาย ธนาวินด์  ยุวนะเตมีย์

166 004198 นาย ค าภ ูสายแวว



167 004199 นาย เผชิญ สงวนเผ่า

168 004200 นาง วาสนา  บริบรูณ์

169 004228 นาย อดุลย์  ศรีบรรจง

170 004229 นางสาว วรรณา  สุวอ

171 004235 นาย บญุช่วย  สุวรรณรัตน์

172 004237 นาง วรัญญา สายศร

173 004250 นางสาว สิริวดี ชูเชิด

174 004289 นาย ยุทธนา รักษาทรัพย์

175 004294 นางสาว ลัดดา  สังขฤกษ์

176 004296 นาย ชูชาติ สูงรัง

177 004299 นางสาว นุสรา รัศมี

178 004300 นาย อนุชิต  สวัสด์ิตาล

179 004301 นาย ธวัชชัย ศรีสอาด

180 004304 นาย อลมกต ยอดเณร

181 004314 นางสาว จุฑาทพิย์  รัตนบ ารุง

182 004325 นางสาว รัชนี ธูปแจ่ม

183 004335 นาย ไกรลาส สุริยะศรี

184 004349 นาย เสกสรร วงษ์สุวรรณ

185 004355 นางสาว อาริสาร์(รัชนีกร) ธาราภมูิภานุพัฒน์(ธาราภมูิ)

186 004364 นางสาว สุทตัตา มะวรคนอง

187 004371 นาง มาลัย  ม่วงพันธุ์

188 004382 นางสาว จันทร์เพ็ญ ชั้นตรา

189 004390 นางสาว จุฑามาศ  มุง่โมกข์

190 004395 นาย นพพล  ศาลาสุข



191 004397 นาย อดิศร ธรรมสโรช

192 004398 นาง ศิริลักษณ์ แสงพลาย

193 004402 นางสาว สุวรรณา  ขวัญนิมิตร

194 004411 นาง อมัพร  กรวยทรัพย์

195 004427 นาง กาหลง  กล่ินจันทร์

196 004435 นาย จ ารัส อนุพันธ์

197 004441 นาย ธนชัย  กล่ินสกลุ

198 004449 นาย ชุษณะ  จันทร์ออ่น

199 004452 นาง จ าลองลักษณ์ ถาบญุชู

200 004456 นาย ประเสริฐ หน่อแกว้

201 004460 นางสาว รัตทชิา  ศรีวรานนท์

202 004464 นาง สาลินี จิระรัตนวงศ์

203 004465 นาย ประนม เหล่ียมดี

204 004467 นางสาว ทรรศนีย์  สุทธิภาพย์

205 004471 นางสาว สิริวษา  ข่มอาวุธ

206 004479 นาย อดิสรณ์ บปุผาดา

207 004493 นาย วิกรานต์ ผดุงวิเชียร

208 004497 นางสาว พัชรี  อามะตันตรี

209 004502 นาย ธีริทธ์ ปาละอา้ย

210 004503 นางสาว ธัญภา เกษตรภบิาล

211 004505 นาง อไุรทศิ  กนัธินาม

212 004506 นาง ยุวรีย์ ไชยบญุทนั

213 004507 นาย ไพฑูรย์ โพธิอ์ามาตร์

214 004508 นาย ศรีวิลัย  กนัธินาม



215 004509 นาง พิลาพร เข็มสุข

216 004510 นางสาว ออ้ยทพิย์ มณีรุจา

217 004511 นางสาว บวัลอย เพิ่มพูล

218 004512 นาย ขาวผ่อง  พนมบตุร

219 004513 นาย อดุม ธรรมรัตน์

220 004521 นางสาว วรา ไชยฤกษ์

221 004536 นางสาว นันทะวัน  จ าปาเรือง

222 004538 นางสาว วไลลักษณ์  ไสยวงศ์

223 004547 นาย นิรันดร์ พุทธขันธ์

224 004556 นางสาว บวัลอย ชาภกัดี

225 004558 นาย พรชัย ภู่ภมร

226 004559 นางสาว วินิดา สมจิต

227 004561 นางสาว หนูภา  เวฬุวนารักษ์

228 004570 นางสาว ศศิพร ต่ายค า

229 004578 นาง วันทนีย์ สวัสดี

230 004579 นาง พิมพ์ทพิย์  นาคบ ารุงศรี

231 004589 นาย ประไพ  เข็มสุข

232 004597 นาง ออ้ย  นามอทุา

233 004627 นาย จตุรงค์ ดวงจินดา

234 004632 นาย เอนก ยอดข า

235 004637 นางสาว พัสสนันท ์แย้มฉ่ าไพร

236 004644 นางสาว ธนาวดี  ชัยพร

237 004649 นาย สุระชัย  ทพิย์อกัษร

238 004657 นางสาว ปราณี สวัสด์ิ



239 004667 นางสาว กชพร  เกตุสิริวงษ์

240 004697 นาง พัชรินทร์  ปงจันตา

241 004701 นาย สุริยา  แสงงาม

242 004704 นางสาว เนาวนุช เจียมวัฒนาเลิศ

243 004718 นางสาว เกตน์สิรี  เผ่าหอม

244 004722 นาง วรรตณาภรณ์ ดีเทศ

245 004723 นาย ราชัน สีหาไชย

246 004729 นางสาว จันทรัสจ(์ธนารัตน์)  วุฒิสัตน์วงศ์กลุ)ค าปาน

247 004730 นาย ทรงศักดา ชยานุเคราะห์

248 004733 นางสาว ณัชชา คงพฤฒิอมร

249 004735 นาย วัชระ ประสาทแกว้

250 004736 นางสาว วรรณลักษณ์  โพธิน์้อย

251 004738 นาย ทศพล ตาสืบ

252 004739 นางสาว นิติรัตน์  นิมมานพิภกัด์ิ

253 004741 นางสาว สาวิตรี ม่วงศรี

254 004742 นางสาว วันรวี  นันทผาสุข

255 004750 นางสาว ปยิฉัตร  ฉิมวงศ์

256 004752 นางสาว ญาดา เกื้อสกลุ

257 004756 นางสาว พิชญา สิงหค์ าปอ้ง

258 004757 นางสาว สุพรรษา  ไชยาโส

259 004758 นางสาว กนิษฐา  วงค์มา

260 004759 นางสาว ภาธิณี นิธุรัมย์

261 004763 นางสาว ดวงฤดี ก าลังมาก

262 004766 นางสาว วัลลภา  กองอนิตา



263 004769 นาย สังคม กองงาม

264 004770 นางสาว พรพรรณ ถิรจารุกติต์ิ

265 004773 นางสาว เพ็ญพักร์ศิณา(เพ็ญพักตร์)   วิเชียรวรรณ( วงษ์กต)

266 004776 นาย อรรถนพ บญุเสริมศิริ

267 004783 นางสาว ศิริพร โสตถิโกมล

268 004785 นางสาว พวงผกา สุขวัฒนา

269 004786 นาง ธณิดา พุ่มทา่อฐิ

270 004788 นาย เฉลิมพล  จินดาเรือง

271 004789 นาย ปภาวิน(กวีศักด์ิ) ปญัญาใส

272 004791 นาย ชัชวาลย์ วงค์มัน่

273 004793 นางสาว ดลนภา  ตรีพันธ์

274 004796 นาย วรเวชช์  ออ่นน้อม

275 004797 นาง จันทร์จิรา  ทลิารักษ์

276 004798 นาย พรณรงค์  บริบรูณ์

277 004800 นาย จีรพงษ์ คุณศรี

278 004804 นางสาว เสาวณี คาน

279 004809 นางสาว เนตรดาว  ไกรสมเดช

280 004811 นางสาว พุทธชาติ เพชรภเูขียว

281 004816 นางสาว จิณณ์ณิชา  โถมข า

282 004828 นาย ศักด์ิชัย  เอี่ยมสะอาด

283 004831 นาย ศักรินทร์  ยิ่งบ ารุง

284 004834 นางสาว เพ็ญศรี ทมุยา

285 004838 นางสาว สุรีรัตน์ เสริมวาสนา

286 004842 นางสาว สุรีพัชร  สร้อยสุวรรณ



287 004843 นาย ธีระชล สาตสิน

288 004846 นางสาว รวี ศิริปริชยากร

289 004847 นาง อารียา เตชะไมตรีจิตต์

290 004848 นาง ล ายอง  ผันสืบ

291 004849 นาย คมกริช  จิบทอง

292 004850 นางสาว ณัฐวดี(ณัฐสุภา)   การสิริกลุ(กาละกลุ)

293 004851 นางสาว ศิลปสุ์ภา ศรีสาร

294 004853 นาง ไพจิตร  กฤษณ์โสภี

295 004855 นาง ณัฐลดา คุ้มข า

296 004859 นาง กรรณิการ์ เพ็งพาจร

297 004864 นางสาว นิรัตน์ชฎา ไชยงาม

298 004865 นาง วิภา เมืองรมย์

299 004866 นาง สายสมร   `แสงสรรพ์(ค ามีรักษ์)

300 004867 นาย วีระสิทธิ ์ทองประเสริฐ

301 004870 นาย ธวัชชัย ค าสง่า

302 004871 นางสาว นียกานต์  ล่ิมอรุณ

303 004873 นางสาว ชลิตา  ร้ิวเลิศธรรม

304 004878 นางสาว สุขทพิย์ สุกใส

305 004879 นางสาว ปาหนัน ประเทอืง

306 004880 นาย มานะ เอี่ยมบวั

307 004881 นาย เอกกวี ค าตัน

308 004884 นางสาว ปาริชาติ รักเชื้อ

309 004885 นาย กนัต์ศักด์ิ  โกศลศักด์ิ

310 004888 นาย อคัรพล ไวเชียงค้า



311 004890 นาง กลัย์สุดา ศรีค าแซง

312 004893 นาง ศรีนวล เกดิสนธิ์

313 004894 นางสาว สมปอง  พิมพะวะ

314 004895 นางสาว เสาวลักษณ์  กนัจินะ(พิมพ์จันทร์)

315 004896 นาย เจนณรงค์  ปนัแอ

316 004897 นาย ญาณสิทธิ  ศิริธนาภรณ์พันธ์

317 004899 นางสาว วลัยพร ออ่นน้อมดี

318 004901 นางสาว จิรภา  ในจิตร

319 004904 นาย สุริยะ มาน้อย

320 004907 นาย ธนพัฒน์  แสงรุ่งเรือง

321 004908 นางสาว นุสรา  อนิแขก

322 004910 นางสาว รัตนา กล่ินจุ้ย

323 004911 นาย จาตุรงค์  แกว้สามดวง

324 004912 นางสาว ณัฐสุดา  ธิปทา

325 004913 นาง ภษูณิศา ศักดาศรี(เนตรรรัศมี)

326 004916 นางสาว วนิดา  สุขโฮก

327 004917 นางสาว กนัต์กนิษฐ์  จงรัตนวิทย์

328 004918 นางสาว ธนพร  โยธา

329 004919 นางสาว ชลธิชา โคตรบงึแก

330 004920 นางสาว ณัฐิกา ศาลากจิ

331 004921 นางสาว ธนพรรณ เพชรเศษ

332 004922 นางสาว ร าดวน  พานล้อม

333 004924 นางสาว ฝนทพิย์ ตูพานิช

334 004927 นาย เกษตร  ชอบตะคุ



335 004928 นาย โชคชัย เนียมนาค

336 004929 นาง กญัญา ธรรมศร

337 004931 นาง สมพร ปรุา

338 004935 นางสาว เฉลียว  แย้มประโคน

339 004936 นางสาว ละออง สิงหแ์กว้

340 004937 นางสาว พนิดา  นิลบตุร

341 004938 นางสาว เยาวลักษณ์ ผลไม้

342 004939 นางสาว จริยา เรียงเงิน

343 004940 นาง ณัฐกาญจน์ เกษรบวั

344 004941 นาง มณีนุช เจตน์อารี

345 004943 นาง สุดารัตน์  นาคศิริ

346 004945 นาย เอกรินทร์  เกดิศรี

347 004946 นาง ทศันีย์ แสงสกลุ

348 004947 นาย ชีพงรัชต์ บบุผาชาติ

349 004948 นางสาว สุมณฑา  นามวงษ์

350 004949 นาย อนุวัฒน์ บบุผาชาติ

351 004950 นาย บญุขวัญ  อนิทร์ศร

352 004951 นาย กริชเพชร เพชรดี

353 004952 นางสาว ภคัจิรา คชวงษ์

354 004953 นางสาว วิไลลักษณ์  อาภรณ์รัตน์

355 004954 นางสาว ชัญญาพัชย(์สิวิไล) ช่วยสืบวงษ์สา(เฉลิมพิสุทธิศักด์ิ)

356 004955 นาง สมปอง ชึดนอก

357 004956 นาง กาญจนา ศรีนวล

358 004958 นาย ธนวัฒน์  ค ามูล



359 004959 นางสาว เจนจิรา  หวังหลี

360 004960 นางสาว จุไรรัตน์  โตทรัพย์

361 004963 นาย ด ารงค์  อุ่นเสือ

362 004964 นาย กะบนิ กาษร

363 004965 นาย อศัพงษ์  อปุระวรรณา

364 004966 นางสาว มณีรัตน์ วิลา

365 004969 นางสาว รุ่งเรือง  หอมปญัญา

366 004971 นางสาว เยาวเรศ ส่วนบญุ

367 004974 นางสาว ภทัราภรณ์ รุณหวิา

368 004975 นาย ศุภกจิ ชุนเชาวฤทธิ์

369 004976 นางสาว สุวนันท ์  อามาตย์มนตรี

370 004978 นางสาว อภวิรรณ  ฟักน่วม

371 004980 นางสาว สุคนธ์ทพิย์ หนองโทน

372 004983 นางสาว จุลีพร ประดิษฐ

373 004984 นางสาว ธีรวรรณ  ทงัจินดาสวรรค์

374 004986 นาย เดชา  วงค์ค า

375 004987 นางสาว สิรินาถ  แพทยังกลุ

376 004988 นางสาว รตนนภดล สมิตินันทน์

377 004989 นางสาว สุคนธา บางม่วงงาม

378 004990 นาย สุวิทย์ น าภาว์

379 004992 นาย ทชัรินทร์ แมสชิลี

380 004993 นางสาว อภญิญา มะณีวัน

381 004996 นาย นรินทร์ธร สมประสงค์

382 004997 นางสาว สุนิสา อนะมาน



383 005000 นางสาว กรรณิการ์  เลือดสันเทยีะ

384 005001 นาง กมลรัตน์  หงสาวดี

385 005005 นาย ชินวุฒิ  อนิทนิสา

386 005006 นางสาว อรทยั  ศรีโคตร

387 005008 นาง จ าลอง  ศรีปิ่นแกว้

388 005009 นางสาว แสงพันธ์  กล้าหาญ

389 005010 นาง ประเทอืง เฟื่องฟู

390 005011 นางสาว อมัพวัลณ์ อยู่จุ้ย

391 005012 นางสาว ปทัมาส รอดอ าพัน

392 005013 นางสาว ณัชชรัศม์ ภกัดีทอง

393 005014 นางสาว น้ าทพิย์  ภู่โอภาสนันท์

394 005016 นางสาว ปทติตา  นันทวิริยา

395 005019 นาง วันเพ็ญ  ควรสมาน

396 005020 นางสาว สิรินทร์ทพิย์  สุตตาพงค์

397 005021 นางสาว ภาสินี ปญัญา

398 005027 นาง ญานิศา วิเรืองโรจน์

399 005028 นางสาว ประเสริฐ ขอมธิดา

400 005028 นางสาว นิภารัชต์ิ   บวัจันทร์

401 005030 นางสาว สิธาริณี แสนสมรส

402 005031 นาง ประไพ โสตรทพิย์

403 005032 นางสาว ปยิาณี ชดช้อย

404 005033 นางสาว กญัญารัตน์ แกว้ละเอยีด

405 005035 นางสาว ประยูร กงประโคน

406 005036 นาย เอกภพ สัตยากลุ



407 005040 นางสาว ละมุน แสนวงค์

408 005041 นางสาว พรทพิย์ ถ้ าทอง

409 005042 นาย อรรถพล   ค าจันทร์

410 005047 นางสาว ออน ยังคง

411 005050 นางสาว สุวิภา บางภมูิ

412 005051 นางสาว อกัษิกา(สุกญัญา)  ปวุตินันท์

413 005052 นางสาว จันทร์รวี ลบแย้ม

414 005053 นางสาว สุชาดา  ไตพรหรม

415 005054 นาย จิรวัฒน์ สมิตสันต์

416 005055 นาย เกยีรติอนันต์  นาครัตน์

417 005059 นาง สุขะ มีลาภ

418 005061 นางสาว พรรณี  ดวงจันทร์โชติ

419 005063 นาย อภรัิฐ วุฒิคณารักษ์

420 005064 นางสาว กมลกนก  คงปลาเค้า

421 005066 นางสาว พิมพ์ชนก วีระน้อย

422 005067 นาย ธวัชชัย ต้ังอทุยัเรือง

423 005070 นางสาว ดวงวิภา  ออ่นเอกสุข

424 005071 นาย สุนัน แวงแสน

425 005076 นาย ศักด์ิดา  อดุนิรักษ์

426 005078 นาย ทองอนิทร์ ถูกธรรม

427 005079 นาย สนั่น เลแกว้

428 005080 นาย อทุยั  เนินทโิก

429 005081 นาย ไพร์ทลู  ราชวงค์

430 005082 นาย วันนา ราชวงค์



431 005083 นาย บญุยัง  แพนแกว้

432 005085 นางสาว มนัสสิริ แดงโชติ

433 005086 นางสาว วรัญญาภรณ์  ศรีสวรรค์นล(ศรีสวรรค์)

434 005087 นาง จรัสศรี พุทธวงค์

435 005088 นาง อมัพิกา ผังรักษ์

436 005090 นาย ทวีศักด์ิ ปฐมธรรมการ

437 005091 นางสาว เสาวคนธ์  เหลืองทองค า

438 005092 นาง ณิชาภา(อารี) เงินทอง

439 005095 นางสาว เฟื้อ ชัยเพ็ชร์

440 005098 นาย จุฑาวุฒิ จันทร์มาลี

441 005100 นาย ภชูิตต์ ภริูปาณิก

442 005101 นาย ยงยุทธ วุฒิชัย

443 005103 นาย เสน่ห ์โสดาวิชิต

444 005108 นาย เกยีรติศักด์ิ  สุดศิริ

445 005110 นาง เกษร ขวัญมา

446 005111 นางสาว จิราภรณ์ ยกอนิทร์

447 005112 นาย ยุทธการ  วัดปาน

448 005113 นางสาว พิมพวรรณ  สุ่มข า

449 005114 นางสาว สาวิตรรี มูลสุวรรณ

450 005116 นางสาว ธัญพร กาญจนรัตน์

451 005117 นางสาว อสิรีย์(สุวรรณา) เฉยแดง

452 005118 นางสาว ณพสร(อไุร) ทบัเส็ง

453 005119 นางสาว ทวิาภรณ์ ขวัญอยู่

454 005120 นาง แดง  บญุทองสุข



455 005121 นาง จารุณี ชัยกติติภมูิ

456 005123 นางสาว รัตนาพร  หลวงแกว้

457 005124 นางสาว กลัยา ชนะภยั

458 005129 นาย วัลลภ หา่งไธสง

459 005130 นาย ชยาพล  ชมชัยยา

460 005131 นาย ลลิตา  พูลทรัพย์

461 005133 นาย วรัตต์ อนิทสระ

462 005137 นาย อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์

463 005139 นาย ตระกลู รัมมะฉัตร

464 005140 นางสาว ดวงจันทร์  พวงยอด

465 005141 นางสาว นราภรณ์ ศิริกงัวาน

466 005142 นางสาว ชุติปภา  สุวรรณกนิษฐ์

467 005144 นางสาว นพมาศ กลัดแกว้(ลายเสมา)

468 005145 นางสาว วรรณวิมล  เณรทรัพย์

469 005146 นางสาว สิตา พุ่มดอกไม้

470 005147 นาย พลัง เนาสราญ

471 005148 นาย ตระกลูศักด์ิ ศรีบญุรอด

472 005149 นางสาว มฤรินทร์ แตงน้อย

473 005150 นางสาว บชูิตา(ภาสิรี)  สังข์แกว้

474 005151 นาย วิชิต ผาอดัรัตน์

475 005152 นาย สทา้น ขุมทอง

476 005153 นาย อรุณ ใยคง

477 005155 นางสาว ดวงรัตน์ แจ้งเสมอ(ตะโกนอก)

478 005157 นางสาว ธนิยา วรรณพงษ์(พุ่มจ าปา)



479 005158 นาย วิสาร  บญุรุ่งศิริธร

480 005159 นาย อบุล  ประกอบสัน

481 005160 นาย ยงค์ ไชยมาตย์

482 005161 นางสาว กาญจนา เปร้ียวหวาน

483 005162 นาย สุนัน แวงแสน

484 005163 นาย สินเจริญ  ชึดนอก

485 005164 นาย คณิต แกว้กอง

486 005166 นางสาว ขวัญใจ จริยาทศัน์กร

487 005167 นาย เจริญ วงษ์สุวรรณ

488 005168 นาง อรทยั พานทอง(ค าเสียงใส)

489 005169 นางสาว พเยาว์ เคล้าคลึง

490 005170 นาง สุวิมล  งามข า

491 005173 นางสาว นิรมาน ชื่นศิลป์

492 005174 นางสาว สุทติา  จุลกนิษฐ์

493 005180 นางสาว ชนัดดา ใจลังกา

494 005182 นาย ธนวัฒน์  รัตนเดโช

495 005183 นางสาว อญัชิษฐา ปยิะจิตติ

496 005185 นางสาว ณัฐชา แกว้วิมล

497 005186 นางสาว ณญาดา สัจจาสุวรรณ

498 005188 นางสาว รัตณาพร  พรหมทอง

499 005189 นางสาว สุติมา คะเนนิล

500 005190 นางสาว เมธาพร  ยะดอนใจ

501 005192 นาย สวิต ฉิมเรือง

502 005193 นางสาว อมรา  ไข่มุกด์



503 005194 นาง ชมพูนุท(สุทปี) ประชิตครบรีุ

504 005195 นาย สราวุฒิ  สีแกว้น้ าใส

505 005196 นางสาว รัตนา บญุแสวง

506 005197 นางสาว สนิท โพธิม์ี

507 005198 นางสาว ธนาทพิย์  แกว้กอง

508 005201 นางสาว สุมน  ไวยบญุญา

509 005202 นางสาว ประภาวรรณ  สมุทรเผ่าจินดา

510 005203 นาย โสฬส ฤกษ์มี

511 005205 นาย ฆนา วีระเดชะ

512 005206 นาย ยอดชาย ชุติกาโม

513 005207 นาย ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร

514 005208 นาย สุรศักด์ิ  แสงเย็น

515 005213 นางสาว สุชาดา โทผล

516 005214 นาย ชาติ ทฆีะ

517 005215 นางสาว ปยิาภรณ์  วรานุสันติกลู

518 005217 นาย อนิรุทธิ ์ ศรีเลขา

519 005218 นาย รังสันต์ จอมทะรักษ์

520 005223 นาย เสกสรร สาคร

521 005224 นาย นิธิ ไชยรักษ์

522 005225 นาย ธีระรัตน์ ศิริสวัสด์ิ

523 005227 นาง สัญญลักษณ์  ปภสัสรากาญจน์

524 005228 นาย ศรีนคร  ปญัญาคล่อง

525 005230 นางสาว มุทติา สร้อยเพชร

526 005231 นางสาว นงค์ลักษณ์  โชติวิทยธานินทร์



527 005233 นางสาว อ าพัน  บญุน้อย

528 005235 นาย บญุฤทธิ ์ บญุทองสุข

529 005236 นาย สมบติั  ช้างแกว้

530 005237 นาย สุทธิ วักจันทร์

531 005239 นาย คมสัน ซุบทสร

532 005240 นาย วีระวัฒน์ ดีเสมอ

533 005241 นาย มงคล สุนทรภกัด์ิ

534 005244 นาย ธีรยุทธ  ลิลา

535 005245 นาง วิยะดา เอี่ยมเรียง

536 005246 นาย อภรัิตน์  แกว้เพชรสมุทร

537 005247 นางสาว ฐิติพร  โพธิวรรณ

538 005248 นาย ทองวิท  เพชรพลอย

539 005249 นางสาว เพียงกมล  ยุวนานนท์

540 005250 นาย ธนกร สายบวัทอง

541 005251 นาย วิวัฒน์ สีปาน

542 005252 นางสาว ดนยา อนิจ าปา

543 005254 นาง สุดาวรรณ  ประชุมแดง

544 005257 นาย ฐิติกต์ิิ  ศิริชานนท์

545 005258 นาย ประเทอืง ทมุรินทร์

546 005259 นางสาว ปญัจมา  ประภาพันธศักด์ิ

547 005260 นาย รังสรรค์  มาระเพ็ญ

548 005261 นาง เพชรรัตน์ เจิมรอด

549 005263 นางสาว ชนัญชิดา สายทองเยิ้น

550 005264 นางสาว เนตรชนก ติวสันต์



551 005265 นางสาว สุรีรัตน์   จิตพัฒนกลุ

552 005268 นางสาว สาธกา  ศิริมงคล

553 005271 นางสาว อรทยั  วันบบุผา

554 005273 นางสาว วิภาวี จงภู่

555 005274 นางสาว นเรศ  บางศิริ

556 005275 นางสาว กลัยาณี ชัยล้ินฟ้า

557 005276 นาย ชนะชัย กาสุข

558 005277 นาย ทรงพล  กจิเสถียรพงษ์

559 005278 นาง ประภสัสร วัชโรบล

560 005279 นางสาว วารุณี อยู่เชื้อ

561 005281 นาย โสทร โอสธีรกลุ

562 005284 นางสาว พีรดา  พงษ์ทอง

563 005285 นางสาว นันทยิา  วิวรรธนมุกดา

564 005289 นาย เอกชัย จากศรีพรหม

565 005290 นางสาว บษุราภรณ์ ต้ิวต้ง

566 005292 นาย สัมฤทธิ ์บญุกลอย

567 005293 นาง สมใจ  เข็มสุข

568 005294 นางสาว อญัชลีวรรณ ตันเจริญ

569 005297 นางสาว ชนิสรา  เมธภทัรหรัิญ(เรืองนุ่น)

570 005299 นางสาว ศีลสุภา วรรณสุทธิ์

571 005300 นางสาว ชลิดา เหล่ียมวิเศษ

572 005302 นางสาว ชนม์นิภา  มณีโชติ

573 005305 นาย ภาณุภณ  พุทธนานนท์

574 005307 นางสาว นงลักษณ์  บญุทองสุข



575 005309 นาง ปราณี ดีขม

576 005311 นางสาว ศรีแพร  ทองดี

577 005312 นางสาว ปราณี  นวลแกว้

578 005313 นาย พรมฤทธิ ์บา่วพรม

579 005314 นาย พชร  พันธ์น้อย

580 005315 นาย อริย์ธัช มูหะดี

581 005321 นางสาว ศาตนันท ์ แกว้อดุม

582 005322 นางสาว วิชชุดา  สมนึกตน

583 005325 นางสาว ปรียานุช สีข า

584 005327 นางสาว สุจีปภา  ทองเนียม

585 005328 นาย ศักดา  บญุประเสริฐ

586 005329 นางสาว วนิดา สุขประเสริฐ

587 005331 นางสาว ชิษณุชา มาเยอะ

588 005333 นาย สมศักด์ิ ปญัหา

589 005334 นาย ปเนต หมายมัน่

590 005338 นางสาว ญานิศา จูมทอง

591 005343 นางสาว ชุติสา  นาคสัมฤทธิ์

592 005345 นางสาว ธนวรรณ  เพชรไพร

593 005346 นาง กลัยานี  สุดแสง

594 005352 นาย เจษฎา สุพรรณสาย

595 005353 นางสาว ธีราพร  นิลรัตน์

596 005354 นาย ประสิทธิ ์บญุสูง

597 005355 นางสาว ปภสัมน เวชกจิ

598 005356 นางสาว ภาณุกา ลินราช



599 005357 นาง อทุมุพร  วุมิคณารักษ์

600 005362 นาง กมลวรรณ  โมทะจิต

601 005363 นาง อจัฉรา  มูลผล

602 005364 นาง มาลัย วงษ์ค า

603 005366 นาย สุทศัน์ สุริโย

604 005367 นาย ทพิย์  ผันสืบ

605 005368 นางสาว ธาราวดี(มาลา)  พรมรักษ์

606 005369 นาง สมถวิล สุริโย

607 005371 นาย ภญิโย เพิ่มพูล

608 005372 นางสาว สมใจ แวงแสน

609 005374 นางสาว ปยิวรรณ ประสมศรี

610 005376 นางสาว สายรุ่ง  โพธิศ์รี

611 005377 นาย อภชิาติ พยัคฆพันธ์

612 005378 นางสาว ชนินาถ(จุฑารัตน์)   ธนสมบรูณ์

613 005380 นาย สุทดั วงษ์ค า

614 005381 นาย บณัฑิต บวัเผ่ือน

615 005382 นาง อาภรณ์  ภารประสาท

616 005383 นาย สมพร สมพงษ์ผ้ึง

617 005384 นาย วัชรินทร์ ตุรุไชย

618 005385 นาย พงศ์ประพาฬ  ศรแกว้

619 005387 นางสาว หนึ่งฤทยั  ภวูงค์

620 005389 นาง สุภาพร ครองสมบติั

621 005392 นางสาว น้ าฝน  บตุรวงค์

622 005393 นาย สมเกยีรติ  งามสุนทรวงศ์



623 005394 นาย สมัย  โพธิอ์ามาตร์

624 005395 นาง อ านวย สีหาไชย

625 005396 นางสาว กลันิกา  แกว้พิกลุ

626 005397 นางสาว ปยิะมาตร ทองโกฏิ

627 005399 นาย ไพสัน จันทะบดุสี

628 005400 นาย สัญญา แกว้พิลา

629 005401 นางสาว มะลิ เจือแกว้

630 005402 นาย วัชระ  พยัคฆพันธ์

631 005403 นางสาว นนทค์ณางค์  เศารยะพงศ์

632 005405 นางสาว รัตน์ติยา เกดิชูชื่น

633 005406 นางสาว ธีรารัตน์  พึ่งกนั

634 005407 นาย ชาญยุทธ สา ริกา

635 005408 นาย สุนันท ์จันทะบดุสี

636 005409 นางสาว สุภาวิตา  สมใจ

637 005411 นาย พงษ์ศักด์ิ  โสดา

638 005413 นาย สมชาย จงรักษ์

639 005414 นางสาว วิลาณี สัทยาสัย

640 005415 นาย ธนพล ภทัรสัจจานันท์

641 005416 นางสาว อธิชา ธัญกจิานุกจิ

642 005417 นาย ปยิภทัร์ จิรปณุญโชติ

643 005423 นางสาว ฝนทพิย์  ฉัตรพิริยกลุ

644 005425 นางสาว ทพิวรรณ  ยิ่งไพฑูรย์

645 005427 นาย ธนภทัร ปจัฉิม

646 005428 นาย สุชาติ  ล่องลอย



647 005429 นางสาว นงนุช  อตุคุด

648 005430 นางสาว จิดาภา จินดารุ่งรัตน์

649 005431 นาย สักรินทร์ เทยีมทดั

650 005432 นาย สนิท ปานพยับ

651 005435 นางสาว จิราพรรณ  สายแสน

652 005436 นางสาว ชนัชพร เหลาอั๋น

653 005437 นางสาว ดังนภสร(กฤตพร)  ณ ปอ้มเพชร

654 005440 นาย นาวา สนสนิท

655 005441 นาย สุพรรณ  แซ่อึ้ง

656 005445 นางสาว สุภชัตา  จันทร์บา้นโคน

657 005446 นาง กลัยาณี บญุหล้า

658 005448 นาง ส าราญ  บญุทองสุข

659 005455 นาย ทวีศักด์ิ  หนัตุลา

660 005456 นาง ล าปาง สุบนิ

661 005461 นาย สุรไกร มนต์ไธสงค์

662 005465 นางสาว สุณิสา  รักพงษ์ไทย

663 005466 นาย ศุภกร(สุกฤต)  ปรุงศิลปช์ัย

664 005467 นางสาว สมปอง เครือแดง

665 005468 นางสาว รินทร์ฤดี  ภทัรเดช

666 005469 นางสาว จินตนา   ล้ิมตระกลูเดิม(แกว้บา้นแพ้ว)

667 005470 นางสาว ผุสดี  แหยมรักษา

668 005471 นาย แขก  กลุวงศ์

669 005474 นาย นิพล  สระกลาง

670 005478 นาย สุชานาท อ่ าออ่น



671 005479 นางสาว วนิดา ภคูรองหนิ

672 005480 นาย ศรัฐ สิมศิริ

673 005481 นาย พรชัย  แอโต๊ะหมาน

674 005483 นาง รัตนา ศรีค าขวัญ

675 005484 นางสาว ศศิรดา  สุกเีหลือง(แสงลับ)

676 005488 นางสาว ฐาริตา พูลพ่วง

677 005491 นาย สุวิทย์ บตุรวงศ์

678 005492 นางสาว ฐิติรัตน์(ใหม)  ทมุเที่ยง

679 005493 นางสาว บงัอร เชื้อรามัญ

680 005495 นางสาว วัลลา  จันแดง

681 005496 นางสาว รจนา  มาศพันธ์

682 005497 นางสาว อรุณ วุฒิชัย

683 005498 นางสาว นารี  เปร้ียวหวาน

684 005499 นางสาว นลินธิป(ศิริภรณ์)  แช่มสันเที๊ยะ

685 005500 นางสาว ณัฐทรียา บตุรศรี

686 005501 นางสาว ออ้มใจ เจริญสุข

687 005504 นาย พูลผล ลาภถาวร

688 005507 นาย จารึก ศรีอรุณ

689 005508 นางสาว สายดานัย ฝ่ายสอน

690 005510 นาย สมชัย  บวัเบา

691 005511 นางสาว สุพรรณี ประกอบสัน

692 005513 นาย สุรินทร์  ชูบญุ

693 005519 นาย บญุช่วย เกษตรรัตนชัย

694 005520 นาย สุชาติ ปานชา



695 005523 นาง ชโลม  เปา๋เงิน

696 005527 นางสาว ปยิาณี เพชรศรีช่วง

697 005529 นาง มะนิตร วัฒนสาร

698 005533 นางสาว วิวรรณ  พลศรี

699 005534 นางสาว ประพัชณีย์  นมนาน

700 005535 นางสาว มุทติา  ทาค าแสน

701 005536 นางสาว สุนันทา ปะระตะโก

702 005537 นาย เฉลิม อยู่พัฒนา

703 005540 นาย กติติ พรมแสง

704 005541 นางสาว ปยิะรัตน์ เจิมประไพ

705 005542 นาย ฤทธิพันธ์  รุ่งเรือง

706 005544 นางสาว ธนัสนี สันติ

707 005546 นางสาว องิธุอร  เมืองรมย์

708 005548 นาย อรรถ ขันสี

709 005549 นางสาว นงค์นุช  เกดิหรัิญ

710 005551 นาง วนิดา ธารณะกลาง

711 005553 นาย นายจิรภทัร  อรุนรัตนไพโรจน์

712 005554 นางสาว บญุส่ง สุประดิษฐ์

713 005555 นางสาว ศศิธร  แกน่อาษา

714 005559 นาย วอน ลาสม

715 005562 นาง สายสมร  นามวงค์

716 005563 นางสาว ประภาศิริ แสนนาม

717 005565 นางสาว ราตรี จรดล

718 005567 นาย ธนกฤต จ้อยเพ็ง



719 005568 นาย รณภมูิ ใจเลิศ

720 005569 นางสาว กรรณิการ์ ศรีไพบลูย์

721 005570 นาย นายเอกลักษณ์  ประสานศรี

722 005571 นางสาว สุกลัยา  วุฒิสาธิต

723 005572 นาย แม้น  วงษ์พระจันทร์

724 005574 นาย เกรียงไกร  ศรีสุวรรณรัตน

725 005576 นาย สมศักด์ิ มะวรคนอง

726 005577 นาย พีร์ พวงมะลิต

727 005579 นางสาว อรทยั อรุโณทยั

728 005580 นางสาว ลลิตา ท านาเมือง

729 005581 นางสาว นารถนรินทร์  ดีนิสัย

730 005584 นางสาว พรทวิา  ดิษฐ์บตุร

731 005586 นางสาว ปวีณา เชิดชู

732 005587 นางสาว เมธาพร  สนธิเณร

733 005588 นางสาว สิริยากร  กองทอง

734 005589 นาย ไพรัตน์  ดาวเรือง

735 005590 นาย มณชัย เดชสังกรานนท์

736 005591 นาย พิริยะ กนัทะวงค์

737 005592 นาย อนุชา  โพธิห์ล้า

738 005593 นางสาว วฤติยา สมทะนะ

739 005597 นางสาว อรุณรัตน์  สุภาอว้น

740 005598 นางสาว สุนิทรา ชัยภยั

741 005599 นางสาว มนสินี สุขมาก

742 005601 นางสาว น.ส.สิรินดา  ศักด์ิศรี



743 005602 นาย ภทัรดนัย  ปทมุานนท์

744 005603 นางสาว นฐพร กล่ าแสง

745 005604 นาย วิเชียร บตุรคต

746 005607 นางสาว ภรณ์ทพิย์ เพ็งแข

747 005608 นางสาว น้ าค้าง ทวีลาภ

748 005611 นางสาว อารียา โคตวงษา

749 005612 นาย สุทธิพงษ์  หาเม็ดดี

750 005613 นางสาว สุภาพร  รักษา

751 005614 นางสาว สมยง สีมันตะ

752 005616 นางสาว กฤติยาภรณ์ เกรียงศักดาสกลุ

753 005617 นางสาว ณิชารัศน์(นริศรา) ภทัร์ธีรเกยีรติ(ล่องสมุทร)

754 005619 นางสาว กลุธิดา มีสมบรูณ์

755 005620 นางสาว พรทพิย์  ลิขิตวาสนา

756 005622 นางสาว ปาริตา ข านุรักษ์

757 005623 นางสาว ทรงธรรม ทวิสมบญุ

758 005624 นางสาว ถิรพร  แสงพิรุณ

759 005628 นาย กติติศักด์ิ ยอดไทย

760 005629 นางสาว ชนัญญา  มหาวงศนันท์

761 005630 นาย พรชัย  ตระกลูสถิตย์มัน่

762 005632 นางสาว อาทติยา  แกว้มงคล

763 005633 นางสาว ภณัฑิรา(บญุหลง) ราชเชียงค า(เครือแดง)

764 005634 นางสาว ยุพารัตน์ ฟูจา

765 005635 นางสาว วไลลักษณ์  บญุทอง

766 005636 นางสาว ต้องจิตร์ สิงหเ์ส(ใจชุ่ม)



767 005640 นาย ปริญญา  กอ้นสัมฤทธิ์

768 005641 นาย วีระวุฒิ ปนัสุทะ

769 005642 นาย อษัฎา  พลอยโสภณ

770 005644 นาย เอกรัฐ  เผ่าพงศ์ประเสริฐ

771 005646 นางสาว สุนิดา ชูแสง

772 005647 นางสาว สายสุดา  ปาเมืองมูล

773 005648 นาย คเชนทร์ พลายบญุ

774 005650 นาย ภาคภมูิ  คูประเสริฐยิ่ง

775 005652 นางสาว พรทพิย์  บ ารุงแคว้น

776 005653 นางสาว จินดา   ทดับบุชาติ(ไชยจ าปา)

777 005656 นาย วิชญา  ติยะพงษ์ประพันธ์

778 005658 นางสาว วันเพ็ญ  บตุรพรม

779 005659 นาง วิมลรัตน์ ศาสตร์สุภาพ

780 005660 นางสาว ปยิะนันท ์ ช่วยสงค์

781 005663 นางสาว จินาภา เสือแกว้

782 005664 นางสาว สุพรรษา  บบุผามาตานัง

783 005665 นางสาว พรทพิย์ กองรัมย์

784 005667 นาย ชัยพร ฤทธิน์าคา

785 005668 นาย สุรศักด์ิ  ชมพารา

786 005670 นาง พรรณี  มะลิวัลย์

787 005671 นางสาว ธนภรณ์(มุกดา) คงชู

788 005672 นาย จิระศักด์ิ สุดแสง

789 005673 นาย บญุถิ่น วิญญา

790 005674 นางสาว ชมพูนุท ทองภู



791 005676 นางสาว เทพยุดา เฝ่ือคง

792 005677 นางสาว ชฎาวรรณ ศิริจารุกลุ

793 005678 นางสาว พัชมน อน้โต

794 005680 นาย ภานุรักษ์ นันตระกลู

795 005684 นางสาว วราภรณ์ วัฒนเขจร

796 005687 นาง สุภาพร  มูฮ าหมัด

797 005688 นางสาว พรทพิย์ พูลปั้น

798 005689 นางสาว สุธากร วสุโภคิน

799 005692 นางสาว นันณภชัสรณ์ สุขเที่ยงชีพ

800 005694 นางสาว เธียรรรัตน์  ฉัตรภทัรพล

801 005695 นาย กฤษฎา กอ้นค าราช

802 005697 นาย อนุวัฒน์  เพาะบญุ

803 005698 นาย วิรุจน์ มะคะวา

804 005700 นางสาว สุนิศรา  หมัน่การนา

805 005701 นางสาว รัตนาภรณ์  ทมุมา

806 005702 นาย ทวี วงสุวรรณ

807 005703 นาย สัญชัย สุริยันต์

808 005704 นางสาว บษุบง บญุน้อม

809 005705 นางสาว ธารทพิย์ นรังศิยา

810 005706 นางสาว สายพิน หมัน่หา

811 005710 นางสาว พรทพิย์  อศัวภมูิ

812 005711 นาง คูณ   ธรรมใหม(ค าเอี่ยม)

813 005712 นางสาว สิริกร สาลี

814 005713 นาย นายบณัฑิต ชนิกาน



815 005717 นางสาว ธัญญรัตน์  ทา่หอ้ง

816 005722 นางสาว สุภาภรณ์ ตัวละมูล

817 005723 นาย ดลธรรม  สีหาไชย

818 005724 นางสาว นภารัตน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

819 005727 นาย นกมัปนาท  วงศ์ถิ่น

820 005728 นาย อเุทน  บ ารุงพัด

821 005733 นางสาว จินตพร  จีรัง

822 005734 นางสาว มยุรีย(์ยุวดี) เปล่ียนแพ

823 005735 นางสาว ธิดารัตน์ เสมอว่ม

824 005736 นางสาว วัชรีย์  จันทร์สุข

825 005737 นาย วันชัย เดชะ

826 005738 นางสาว สมคิค สีลา

827 005739 นาย สายชล  นัทธี

828 005740 นางสาว อรพิมล  อาทรเกตุ

829 005742 นางสาว ปยิะดา  ศรีบศุย์ดี

830 005750 นางสาว แกว้ตา สมิตินันทน์

831 005751 นาย ศุภชัย พรหมราช

832 005754 นางสาว ณัฐิกา  ทองลี

833 005755 นาย สมชาย  แกว้ดวงงาม

834 005756 นาย นวพล โพธิท์อง

835 005757 นางสาว กรกนก ไชยพูน

836 005758 นาย ฉัตรชัย ต้นมงคลวัฒนา

837 005760 นาง ประกอบ  เพียรดี(ปริญญาพงษ์)

838 005761 นางสาว เรียมรดา พาวัน



839 005763 นาง รุ่งเร่ือง ศรีวิเชียร

840 005766 นาย องอาจ  ภานุรักษ์

841 005767 นางสาว พันธุท์พิย์ สิงหป์าน

842 005768 นางสาว รัตติการณ์ ค าแกว้วันดี

843 005769 นาย พิชิต  สุขสี

844 005773 นาย สฤษด์ิ ธัญกจิจานุกจิ

845 005775 นางสาว อษุา  สงกรานเสง่ียม

846 005776 นาง ศศธร  ทองค าดี

847 005779 นาย นิคมศม อกัษรประดิษฐ์

848 005780 นาย ดังดี  รักสอาด

849 005785 นางสาว อทุยัวรรณ  อทุยัวัฒน์

850 005790 นางสาว ศศนันทน์  บญุยะวนิช

851 005791 นาง สาล่ี เพ็งคล้าย

852 005792 นาย อภชิัยต์ ยศชู

853 005793 นางสาว เกษศิรินทร์ มีทอง

854 005796 นาย อานันท ์ จ่าวิสูตร

855 005797 นางสาว สิริมาลา  ร่ืนเจริญ

856 005798 นางสาว ยุเนต ติดรัก

857 005802 นางสาว สุชารัตน์  ปยิะโชคไพศาล

858 005804 นาง วัลภา รวยถาวรกจิ

859 005805 นาย ธนาธิป นุชข า

860 005807 นาย อภชิาติ สุพัฒพร

861 005808 นาย ศรัญญ์  อศัวกจิธนานนท์

862 005810 นาง ปวีณา  ทองรอด



863 005811 นางสาว วาสนา  นามะศิริ

864 005813 นาย ธวัชชัย เทศสิงห์

865 005815 นาย สหสั เพ็ชรชุม

866 005816 นางสาว อรนลิน พลพระ

867 005821 นาย MIN  LIN KHAING

868 005822 นาย จีรเดช เตชะวณิชย์

869 005824 นาย สุรชัย  แสงทา้ว

870 005827 นางสาว หทยักาญจน์ ขันแกว้

871 005828 นางสาว พัทธนันท ์เทพทอง

872 005829 นาย สุขสันต์ ศรีออ่น

873 005830 นางสาว มนัสพร ทองตาเต็ม

874 005833 นางสาว ลัดดาวัลย์ ทา่ซุง

875 005834 นางสาว เจนิสตา  เกตุปล่ัง

876 005836 นาง ฑิตยา ดิฐเบญจกลุ

877 005837 นางสาว ออฤดี เชิดชม

878 005839 นาย หม่อง ทวั

879 005840 นางสาว สุธาสินี(อบุลทพิย์)  ไชยรังษี

880 005841 นางสาว จุฑามาศ พุทธิวรรณ

881 005842 นาย อนันต์ ล้ีรุ่งเรืองกจิ

882 005845 นางสาว พรทพิย์  วงษ์สุดใจ

883 005847 นางสาว กลุธิดา  ปั้นงาม

884 005851 นางสาว นฤมล จันทร์เปรม

885 005854 นาย ปยิะวัฒน์  สุวรรณโยธี

886 005855 นาย อภนิันต์ สุริโย



887 005856 นาย อดุร อนันทวงศ์

888 005857 นาย อาทติย์  พุ่มพวง

889 005858 นาย นพสิทธิ ์ภู่ทอง

890 005859 นาย กติติพงษ์  ทองแกว้

891 005860 นางสาว ญารินดา ธนะค าดี

892 005861 นางสาว รุ่งนภา  วันเพ็ง

893 005865 นางสาว เกษศิรินทร์  ชัยภมูิ

894 005867 นาย ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม

895 005868 นางสาว เสาวลักษณ์  บวัรอด

896 005869 นาง ปยิวรรณ  อนิโพธิ์

897 005871 นาง วรพรรณ คุปตะวาณิช

898 005885 นางสาว ชลันดา  มาสม

899 005886 นาย มงคล  พลเขต

900 005887 นาย สุรสิทธิ ์ชูศรีพัฒน์

901 005890 นางสาว กสุุมา ค าผาง

902 005891 นางสาว ชรินดา วิเศษรัตน์

903 005892 นาย ธงชัย เพ็งงาน

904 005893 นาย ธารินทร์  เปา๋เงิน

905 005896 นางสาว สมฤดี  วรรณชาติ

906 005897 นาย ชนินทร์ ต่วนชะเอม

907 005899 นาง ชญานิศา  ชอบอรุณสิทธิ

908 005900 นาง พิลาวรรณ  ธีระจารุวรรณ

909 005901 นางสาว วิไลพร ใจบญุมา

910 005903 นาย วิวินท ์ ปรุณะ



911 005906 นางสาว จุฬาลักษณ์ รัศมี

912 005907 นางสาว พลอย ประพฤติดี

913 005912 นาย วุฒิพงษ์ เจริญวงษ์

914 005913 นางสาว ปริยาภทัร  ยันตะศิริ

915 005914 นาย พนม บตุรศรี

916 005915 นาย นรา  บตุรเล็ก

917 005916 นางสาว ณัฐธิดา  ดุลย์ส่วยโอ

918 005921 นางสาว ฐิติกาญจน์ เกื้อนุ้ย

919 005924 นาย มนตรี สกลุนุ่ม

920 005925 นางสาว วรรณี ศรีวิเชียร

921 005926 นาย จ าลอง  แสงทา้ว

922 005932 นางสาว สุนีย์ มิง่ชื่น

923 005933 นางสาว ชัญญาภคั ตามสอน

924 005936 นางสาว กญัญามาศ คงกล้า

925 005939 นางสาว พัชรินทร์ พรมสอน

926 005940 นาย ปณวัตร สันประโคน

927 005942 นาย ลิขิต  พันมูล

928 005944 นาง พรรณี  หาสวนขวัญ

929 005945 นาย มิตรทะยา  สมพงษ์ผ้ึง

930 005946 นาย อภชิัย  ฤทธิกลุประเสริฐ

931 005947 นางสาว ปานรวี กมุารสิทธิ์

932 005949 นาย กฤษฎา วาตะยัง

933 005950 นาย ณัฐวัตร  ม่วงน้อย

934 005952 นาย สุชิน  บญุเกดิ



935 005954 นาย กงัวล  ศรีหาจักร์

936 005955 นาย ไพโรจน์  ร่ืนเริง

937 005956 นาย สมพงษ์ ทองคงอว่ม

938 005957 นางสาว จตุรดา จริยารัตนกลู

939 005958 นางสาว ศิริลักษณ์  รักมิตรอานนท์

940 005959 นางสาว ศิริพร ไชยวรรณ์

941 005961 นางสาว ศุภสัสร ศรีโสภณ

942 005963 นางสาว วีรินทร์ภทัร์  ไชยสาร

943 005964 นาย จักรกฤษ เรณุมาลย์

944 005965 นางสาว กรรธิมา ศรชัย

945 005966 นาย ศุภโชค  คงปาน

946 005967 นางสาว เสาวลักษณ์  พูลสวัสด์ิ

947 005968 นาย สุวิทย์ แกว้สระแสน

948 005969 นาย ส าเริง เฟื่องจ านงค์

949 005971 นางสาว กรองกาญจน์ เย้าดุสิต

950 005972 นางสาว อสิรา  โยริยะ

951 005976 นาย พิษณุ  ชุมนุม

952 005977 นาง มณเทยีร(ประทมุ) อดุรคาม

953 005979 นางสาว วิไลวรรณ ปนัวัง

954 005981 นาง วงเดือน ยันไธสง

955 005982 นางสาว ปริศนา  ยงสุวรรณ์

956 005983 นางสาว ปวีณา  รุ่งแสง

957 005984 นาย พัฒนพงค์  น้อยเทศ

958 005985 นาง ธรรมใจ สาอตุม์



959 005986 นาง สมพาร  ขันค า

960 005987 นางสาว ศศิธร  กลุโยธี

961 005988 นาง ชรริน ขวัญเนตร

962 005989 นางสาว วาสนา  อนิทวัชร

963 005990 นางสาว ฐานิดา  แซ่ล้ี

964 005991 นาย ศานสันต์  รักแต่งาม

965 005992 นาย สรัฐ ฤทธิร์ณศักด์ิ

966 005993 นาย ฐานิตย์  สังข์เสม

967 005994 นางสาว นงนุช  นาถาพันธ์

968 005997 นาย สุขี สอสะกลุ

969 005998 นางสาว มณีโรจน์ ชัยคช

970 006000 นางสาว ปริยากร  ออ่นหวาน

971 006001 นางสาว น้ าค้าง ยินดีขันธ์

972 006002 นางสาว จันทร์ดี  ขัดทองล้วน

973 006003 นางสาว สุทธิดา ศุภโสภณ

974 006004 นางสาว พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ

975 006006 นาย ชนินทร์  กลุเศรษฐัญชลี

976 006007 นาย จุมพฏ  วชิรธานินทร์

977 006008 นางสาว อสิรีย์  มีเลิศรุ่งเรือง

978 006009 นาย พงศธร  ยิ่งบ ารุง

979 006010 นาย วรฤทธิ ์ อจุวาที

980 006011 นาย ธวัชชัย เพ็งพินิจ

981 006015 นาง นันทดิา วันสาร

982 006016 นางสาว จีราพร  โคกสุนันท์



983 006017 นางสาว ผกามาศ  มุสิกะมาศ

984 006018 นางสาว สมคิด ชื่นไทย

985 006019 นาง รจนา  สังข์เสม

986 006020 นางสาว เสาวลักษณ์  เลแกว้

987 006023 นางสาว ปรตา  หวังดุล

988 006025 นางสาว ขนิษฐา  กจิส าโรง

989 006026 นาย จิรัสย์  ศิรศิริรัศม์

990 006027 นาย อเนก ฉิมวัย

991 006028 นางสาว พรพิมล  ดีด าแดง

992 006030 นางสาว อรุณี  อศัวภมูิ

993 006031 นาย วศิน  หริินิยมวงศ์

994 006033 นางสาว วรรณศิริ  กนัทะวงษ์

995 006034 นาง แกว้ใจ มูลค า

996 006035 นางสาว รุ่งเรือง กนัทะวงษ์

997 006038 นางสาว จุฑารัตน์ แกว้เกตุ

998 006039 นางสาว วรทยั  วุน่คง

999 006041 นาย เปน็เอก ทรัพย์สิน

1000 006043 นาง ผานิต เกตุทอง(เจนวนิชยานนท์)

1001 006044 นาง พยอม  พูลเกษม

1002 006045 นางสาว กลัยรักษ์  หมอปาน

1003 006046 นาย วนัส สมบรูณ์ทรัพย์

1004 006048 นางสาว บษุยมาส แกว้เจริญ

1005 006049 นางสาว กฤตยา วรฉัตร

1006 006051 นางสาว ฉลองขวัญ กมิาลี



1007 006052 นางสาว กติติญา  มุง่หมาย

1008 006053 นาย ศิริ วัฒนาพร

1009 006054 นางสาว นารีรัตน์  ปยิะชัยวุฒิ

1010 006055 นางสาว มราลี  มิง่ขวัญ

1011 006056 นางสาว ณัฏฐวัน แร่ทองขาว

1012 006060 นาย ธีระเดช  กล่ินพุฒซ้อน

1013 006061 นาย ธนพล  ชาติมนตรี

1014 006063 นางสาว อสิรียา ดวงค า

1015 006064 นาง นางณัฐกฤตา  วงค์ตระกลู

1016 006065 นาย ณัฐพล นาถาพันธ์

1017 006066 นางสาว ยศวดี วัณณกลุ

1018 006067 นางสาว ฤทยัชนก  ทรงวิมล

1019 006068 นางสาว ณัฐมล  เครือทอง

1020 006069 นางสาว ปรียาภรณ์  ทองสุข

1021 006070 นางสาว จิราวรรณ  คบขุนทด

1022 006072 นาง เกษสุดา ธีระบตุร

1023 006073 นางสาว วราภรณ์ จ ารัสศรี

1024 006074 นางสาว ญาณิศา ค าสม

1025 006075 นางสาว อรวรรณ  ทสิาระ

1026 006077 นาย สัญญา ม่วงน้อย

1027 006078 นาย ฉายสุรีย์ ธรรมจารนัย

1028 006079 นาย สุชาติ นาเมืองรักษ์

1029 006080 นางสาว เจนจิรา  อสิาพรม

1030 006081 นาย กรกฎ โกเมฆ



1031 006082 นาย อภกิรณ์ เฉื่อยกลาง

1032 006083 นางสาว อนุสรา หอมกลาง

1033 006084 นาย วิศรุต  ประภาศิริ

1034 006086 นาง วนิดา ทองทมุ

1035 006087 นาง ธัญวรัตม์  ทองเวียง

1036 006088 นางสาว สาริน สงกอก

1037 006089 นางสาว พรรณประภา  ภู่เรือน

1038 006091 นางสาว จุไรพร ภู่แย้ม

1039 006092 นางสาว สมิตา วงศ์บตุรีดี

1040 006093 นาย มนัส พูลเกษม

1041 006094 นางสาว โชติรส  เกื้อกลู

1042 006095 นางสาว อรุณวรรณ  สกลุนาทอง

1043 006096 นางสาว พรเพ็ญ เหล็กดีเศษ

1044 006097 นาย อมรเทพ แสงทพั

1045 006098 นาย ไพรัตน์ เนื่องกระโทก

1046 006100 นาย อน้าต เคบานยี

1047 006101 นางสาว ณัฐภรณ์  ล่ิมวรพันธ์

1048 006102 นาย ชาญณงต์ เรืองยศ

1049 006103 นาง นุชจรีวรรณ วงค์เจริญสุข

1050 006104 นางสาว จิราพร ลิลาวดี

1051 006105 นาย ศักดา ศรีทพิย์

1052 006106 นาง เนตรรัชนี  ต้ังภาคภมูิ

1053 006107 นาย พีรวิชญ์ ขาวลาภ

1054 006108 นางสาว ณขวัญเรือน น าพล



1055 006109 นางสาว สุพัตรา  ภู่เรือน

1056 006110 นาง จรัสพร พวงมะลัย

1057 006111 นางสาว รจวรรณ สิงหส์วัสด์ิ

1058 006112 นางสาว เสาวธาร  สมานิตย์(โรจนวิภาค)

1059 006113 นาย ฉัตรชนก บญุไชย

1060 006114 นางสาว รัตนาภรณ์  แกว้เถื่อน

1061 006115 นางสาว ชนกนาถ ตอเขียว

1062 006116 นางสาว พิมพ์ใจ คงศรี

1063 006117 นาย อทิธิพล  อเนกธนทรัพย์

1064 006118 นาง ธัญวรัตม์ โพธิท์อง

1065 006119 นาย สุเชษ  ศรีตองออ่น

1066 006120 นางสาว ธนพรรษ พฤกษะวัน

1067 006122 นาย ยุทธนา  พิมพ์ทองงาม

1068 006123 นาย สุรศักด์ิ รัตน์ประโคน

1069 006124 นาย ภริูนทร์ นิลวงษ์

1070 006125 นาง ประยงค์ โสประโคน

1071 006127 นาย วีระ ธรรมวัตร

1072 006128 นาย มานัส สกลุรัตน์

1073 006130 นาย โอสธี สดุดีประเสริฐสุด

1074 006131 นาย ภริูพจน์  แกว้ย่อง

1075 006132 นางสาว วิภาวดี ทะลิ

1076 006134 นางสาว ศิริขวัญ  นันกระโทก

1077 006135 นาย ทรงวิทย์ ต่ายต่อผล

1078 006136 นาย มงคลชัย บญุแกว้



1079 006137 นาง ประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม

1080 006138 นาง ศรีสุดา ธ ารงพิรพงษ์(หาญภาคภมูิ)

1081 006139 นางสาว วัจนา ขาวฟ้า

1082 006140 นาย ทวิัตถ์  กลุชนะภควัต

1083 006141 นาย ศยามพงษ์ พงษ์ด า

1084 006142 นางสาว วารินทร์  สภาภกัด์ิ

1085 006144 นาง สร้อยสุมาลี ต้ังวิไลสิทธิ์

1086 006146 นาง ปวีณา เขียวชอุ่ม

1087 006147 นางสาว ภทัราทพิย์ รอดส าราญ

1088 006148 นางสาว หทยัรัตน์ ปิ่นแกว้

1089 006149 นางสาว ธนิกานต์ นับวันดี

1090 006150 นางสาว ราตรี  เมฆวิลัย

1091 006151 นางสาว สายบงัอร ปานพรม

1092 006152 นางสาว อรอนงค์ ทองมี

1093 006153 นางสาว โสรัจจ์ วิสุทธิแพทย์

1094 006154 นางสาว อมรวรรณ ล้ิมสมมุติ

1095 006155 นางสาว กนกพร  ศิริโรจน์

1096 006156 นาย วสันต์ มหากาญจนะ

1097 006157 นางสาว สาติยา มิง่วงศ์

1098 006158 นางสาว ชนินันท ์สิทธิคุณ

1099 006159 นางสาว อรพิณ  โกมุติบาล

1100 006160 นางสาว ณัฐชนัญ  วีระกลุ

1101 006161 นาย ธัญพิสิษฐ์ แหลมทอง

1102 006162 นาย ไกรศักด์ิ  พิกลุ



1103 006163 นางสาว นภาพร  บญุเถิม

1104 006164 นางสาว พัทธ์รวิน นัทธ์วรพงศ์

1105 006166 นางสาว ชลธิดา  ศิริธนาภรณ์พันธ์

1106 006167 นางสาว ปรารถนา   โชควิริยะประเสริฐ

1107 006168 นางสาว ณัชพร กาญจนากร

1108 006169 นาง มานิต ออ่นนิ่ม

1109 006170 นางสาว สกลุรัตน์ สุริโย

1110 006171 นาย ณัฐพงศ์  สุวอ

1111 006172 นางสาว รัชนี  เข็มอนิทร์

1112 006173 นาง เบญจวรรณ เชื้อแกว้

1113 006174 นาง พรรณี  บตุรทศั

1114 006177 นาง นิฤมล สุวรรณศรี

1115 006178 นาย ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์

1116 006179 นาง จารุวรรณ  ถมทอง

1117 006180 นางสาว ยศวดี  หวังดี

1118 006181 นางสาว สายสุนันท ์ประพฤติดี

1119 006182 นาง ณัฐกาจน์ สุยะใจ

1120 006183 นาย ประดิษฐ์ องอาจ

1121 006184 นาย นรินทร์  ด าเนินยุทธ

1122 006185 นางสาว ณัฐณิชา มีงาม

1123 006186 นาย วีรยุทธ  ธนูปกรณ์

1124 006187 นางสาว มณีรัตน์ สวัสดิมงคล

1125 006189 นาย ณัฐพงษ์  ม่วงจั่น

1126 006190 นางสาว มณีวรรณ ปทัมะ



1127 006191 นาง สมศรี พิมสาร

1128 006192 นาย ทวีโชค เหรียญไกร

1129 006193 นาย วัชระ  เส่ียวก าปงั

1130 006194 นาย วีระศักด์ิ รอดเนตร์

1131 006195 นางสาว พรทอง  ตมกลาง

1132 006196 นาย อนิสอน จันต๊ะ

1133 006197 นางสาว บวรรัตน์ นวลปาน

1134 006198 นาย ก าพล อาดย่อแฮ

1135 006199 นางสาว จิรัสยา ปนิค่าว

1136 006200 นางสาว เกษกนก  ศรีสุริยวงศ์

1137 006201 นางสาว นพรัตน์ ขนบธรรมกลุ

1138 006202 นางสาว เกสรา มีสิน

1139 006203 นาง มาลัยวรรณ เครือลุน

1140 006204 นางสาว ลัดดาวัลย์ อภเิดช

1141 006205 นางสาว เจนจิรา เรือนงาม

1142 006206 นางสาว อญัมาศ ภู่เพชร

1143 006207 นาย นิพัฒน์  มานะกจิภญิโญ

1144 006208 นางสาว วรรษมล แสนทวีสุข

1145 006209 นางสาว อนุรี ชาญธวัชชัย

1146 006210 นางสาว ปวีณา ยืนยงค์

1147 006211 นางสาว ศัสยมน รักแสง

1148 006212 นางสาว เสาวณีย์  พาดทองหลาง

1149 006213 นางสาว ศิริพร ธรรมศร

1150 006214 นางสาว ปิ่นอรุะ ภู่ขาว



1151 006215 นาง อนัธิฌา สายบญุศรี

1152 006216 นาย นายวิทยา บตุรวาปี

1153 006217 นางสาว สุธารินี  นาเลิศ

1154 006218 นางสาว ธัญนันท ์ ตรีวรรณ
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