
1 นางเกศนี ไพรสนธิ์ 35 นางกาญจนา  กองเพชร

2 นางเกษี จงธรรมวัฒน์ 36 นางสาวกานต์ชนา เกตุวรรณ

3 นางสาวเจติยา  เมตุลา 37 นางสาวกานต์ชนา เกตุสวุรรณ

4 นางเจริญศร ีกนัยบุล 38 นางกิ่งแกว้ เพรียบพร้อม

5 นายเฉลิมศักดิ ์ เกษไตรยกลุ 39 นายกจิจาวัฒน์ ณ นคร

6 นายเตชิณณคีร ี เปรีย่มจนัทร์ 40 ดร.กติติ์ เธียรธโนปจยั

7 นายเทอดพงศ ์เต็งไตรรัตน์          41 นายกติติชัช  เพ็งพันธ์

8 นางเบญจวรรณ กี่สขุพันธ์ 42 นายกติติพงษ์ เชี่ยวรุง่โรจน์

9 นางสาวเพ็ญวิษา เกยีรติดุริยกลุ  43 นางสาวกลุธิรัตน์  ทาระ

10 นางเพ็ญศิร ิ ชินะวงศา 44 นางขนิษฐาปกรณ์  กมณฑลาภิเษก

11 คุณเมทินี ทนงกจิ 45 คุณขวัญคนิฐ แซ่อึ้ง

12 นางสาวเมธาวี ดาราฉาย 46 นางสาวขอบฟ้า เฉียวกลุ

13 นายเอกสทิธิ ์ศรีจนัทร์ 47 นายขันติ อร่ามกจิเจริญ

14 นางเอมอร ตันเถียร 48 นายครรชิต จฑุาพรมณี

15 นางสาวเอี่ยมโฉม ตั้งธรรม 49 นางค าปัน  ปราบพาล  

16 นางสาวแสงเดือน ผ่องพุฒ 50 นางสาวงามเพ็ญ ยาวงศ์

17 นายโกเมน จนิาวัลย์ 51 นายจงพวง มณีวัฒนา

18 นายโสภณ  สดุเอยีด  52 นายจรัญ หอมเทียนทอง

19 นายโสภณ โสมด ี 53 นายจกัรพันธ ์ปานจนัทร์

20 นางโสภี เฮงสดุผล 54 ดร.จนัทิมา องัคพณิชกจิ

21 นางสาวไพริน คณิสาร 55 นางสาวจารุณี สริิสขุะ

22 นางสาวกนกพร  จอง 56 นางสาวจารุวรรณ บวชไธสง

23 นางสาวกนกอร  ศักดาเดช 57 ดร.จริวัฒน์ แท่นทอง

24 นางสาวกมลรัตน์ สขุมาก 58 นางสาวจริัฐา สงิห์คาร

25 นางสาวกมลรัตน์ อร่ามเจริญ 59 นายจรีพันธ์ สงวนสร้อย

26 นางสาวกรกมล  จงึส าราญ 60 นางชไมพร พงศ์พยหุะ

27 นางกรองกาญจน์  ถนอมพล 61 นางสาวชนัญชิดา  ภาชีศัพท์

28 นายกฤษฏา สนุทร 62 นางสาวชมพูนุช เหลืององักรู

29 นางสาวกญัญณัช ไถวเลิศ 63 นางช่อทิพย ์มงคลมาลย์

30 นางสาวกญัดาสรณ์  ศรประชุม 64 นายชัยนาท จติตวัฒนะ

31 นางสาวกนัต์ฌพัชญ์ อยู่อ าไพ 65 นางซารีนา  อหีม่ าหมดั

32 นางสาวกนัยานาถ วีระพันธุ์ 66 นายฌาณุวัฒน์ แพสมหวัง

33 นายกมัปนาท  แกว้ประสทิธิ์ 67 นางสาวฐติิชญา  เกตุการณ์

34 นางสาวกสัมสัห์ อาแด 68 คุณณัชวดี จนัทร์ฟอง
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69 นางสาวณัฐกานต์ชนา จนัทร์ศรีเมอืง 103 นางสาวนุชร ีตรีโลจน์วงศ์

70 นายณัฐวรฑ สหุงษา 104 นางบังอร เกษมพงษ์

71 นางณิชชา  พงษ์โชติ 105 นางบุญยอร  จนัทรเสน

72 นางสาวดารัด มกุดาอดุม 106 ผศ.ดร.บุรินทร ์ต.ศรีวงศ์

73 นายด าเนิน  ถินกระโทก 107 นางปณิดา  รักไทย

74 นางสาวตะวันนาร ี วิเศษศิริ 108 นายประกาย สสีจัจา

75 นายทรงยศ สามกษัตริย์ 109 นางประภัสสร วรรธนะภูติ          

76 รศ.ดร.ทัศนา หาญพล 110 นายปรันตป ์บุญแกว้

77 นางทัศนีย์ มณีโรจน์ 111 นางสาวปรีดา  ออ่นคง

78 นางทิพยส์ดุา  สเุมธเสนีย์  112 รท.หญิงปานทิพย์ อยู่ดี

79 นางสาวทิพวัลย ์กณัธยะ 113 นางสาวปิยะรัตน์ งามประดับ

80 นางสาวธนกร เจริญธัญสกลุ 114 นางปิยาภรณ์ มณัฑจติร

81 นางสาวธนพร อธิกจิ 115 นางสาวปุณณภา สขุสาคร

82 นายธนาวิทย ์ไชยานุพงศ์ 116 คุณผกากรอง เพิ่มชม

83 นายธนิตย์ พลายมาศ 117 นางสาวผ่องศร ีโพธิศ์รี 

84 นางสาวธนิตา สตูรสวุรรณ 118 นางสาวผุสด ี สถาพรจติรกลุ

85 นายธรรมศักดิ์ อรชุนวงศ์ 119 นายพงศ์ศธร พิมพะนิตย์

86 นายธวัชชัย นาคลอยแกว้ 120 นางสาวพจนา  นิจนัทร์

87 นางธัชกร สมคัรการ 121 นางสาวพจมาลย ์สวุรรณณัฐโชติ

88 นายธัญญวัฒน์ นิลจนัทร์ 122 นางพนิตชนก บุญศิร ิ               

89 นางธิดา บรมานันท์ 123 นายพยงุ ครากกระโทก

90 นางธีรวัลย์  มนีาค 124 นางพัชราพรรณ กฤษฏาจนิดารุง่ 

91 คุณนงพรรณ ยศสมศักดิ์ 125 คุณพัชร ีปรีดาสรุิยะชัย

92 นางนงลักษณ์ ชมพูพัทธิพงศ์ 126 นางสาวพัตรา วิสาวะโท

93 นางสาวนพรัตน์ มณีุรัตน์ 127 นางพัทธ์ธีรา สร้อยสมุาลี

94 นางสาวนภัทร จติพิทักษ์ 128 นายพิเชษฐ ์ ปฤษณารุณ

95 คุณนฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกลุ 129 นายพิเชษฐ ยิ้มถ่ิน

96 นางนฤมล  สทิธิเชนทร์ 130 นางสาวพิชนันท ์ รักษ์วรรณา

97 นางสาวนฤมล รืน่ไวย์ 131 นายพิทักษ์ กอ่เกยีรติพิทักษ์

98 นางนวพร สรุิยะ 132 คุณพิมลอร ตันหัน

99 นายนัฐพงษ์  วันที 133 นางสาวพีรดา งามธุระ

100 นายน าพงศ ์ ฉิมสขุ 134 นางสาวฟารีดา  เอี่ยมอทิธิพล

101 นายนิคม ชาวเรือ 135 นางสาวภรัณยา ทองโต

102 นางสาวนิรมล พาณิชพษ์พันธ์ 136 นางภารด ี นทีพิทักษ์
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137 นายภีรศักดิ ์ บุตรราช 171 นายวิรัตน์ เลื่อมใสสตัย์

138 นางสาวมณีรัตน์  กรุงแสนเมอืง  172 นางวิลาวัณย ์ทรัพยพ์ันแสน

139 นางสาวมลัลิกา เตชวุฒิวัฒน์ 173 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์

140 นายมานะ  โกศล 174 นายวีระพันธ ์สทุธิเพชร

141 นายมานัส  เสง็ขยนั 175 นางสาวศรัญญา โรจน์พิทักษ์ชีพ

142 นายรณนิรุตต ์ แกว้จนัทร์ 176 นางศศิธร อร่ามกจิโพธา

143 คุณรวีวรรณ ไทยรัตนานนท์ 177 นายศานต ิวิชิตพันธุ์

144 นางรสวันต ์วรรณกะลัศ 178 นางสาวศิรษา เครือสนิธุ์

145 นางสาวรสสคุนธ์ โกกลุ 179 นางศิริกลุ จนัทน์แดง

146 นางสาวรสสคุนธ์ อนันต์ศฤงคาร 180 นางสาวศิริขวัญ  จนัทร์ละมลู

147 นางรัชดากร  จนัทรธีระ 181 นางสาวศิริพร บุญโกย

148 นางสาวรัตนภร  จนัทามว่ง 182 นางศิริภรณ์  พัฒน์จนัทร์

149 นางริสรวล อร่ามเจริญ 183 นางสาวศิริลักษณ์  หน่ึงด่านจาก

150 นางสาวรุง้ทิพย ์ห่อวโนทยาน 184 นางสาวสมใจ สวุรรณศุภพนา

151 นางสาวรุง่นภา  อว่มข า 185 นางสาวสมคิด สกลุสถาปัตย์

152 นางรุง่นภา เจยีมรัตนะประทีป 186 นายสมชาย ติญญนนท์

153 นายลัดทา ชนะภัย 187 นางสาวสมพร สามทองกล่ า

154 นางสาวลินดา พืชสี 188 นายสมศักดิ ์ตันติเศรณี

155 นางวชิรา ทองตัน 189 นางสาวสมชัญา เดชรุง่

156 นางสาววนิดา  หุปะกา 190 นางสรวงมณฑ ์สทิธิสมาน

157 นายวรเศรษฐ ์ตระกลูน้ าผ้ึง 191 นางสาวสวพรรณ อารียม์ติร

158 นายวรพันธ ์โลกติสถาพร 192 นายสวัสดิ ์บุญพร้อม

159 นางวรมน รัตนจนี 193 นายสญัญา สวุรรณโพธ์

160 คุณวัชรพงศ ์แสงออ่น 194 นางสาวสาวชลิดา  ปิ่นทอง

161 นางสาววัชร ีถ้วนถวิล 195 นางสาวสาวมลฤด ี เรืองนุช

162 นางวันทนา  ล้ าเลิศ 196 นางสาวสยิาพัฐ บุญช่วย

163 นายวิเชียร ทรัพยเ์จริญ 197 นางสาวสริิพร สมสกลุ

164 นางวิไลรัตน์ แสงวณิช 198 นางสริิลักษณ์  ธรรมธร

165 นางสาววิจติรา  พื้นอนิทร์ 199 นายสเุทพ นาคบุตร

166 นางสาววิธิดา  หนูอนิทร์แกว้ 200 นางสาวสกุญัญา  จนัทร์แจม่ใส

167 นางวิภา ขัตติโยทัยวงศ์ 201 นางสาวสกุญัญา  ฤทธิจ์รูญ

168 นางสาววิภาวด ี ศิริสม 202 นางสาวสกุลัญา เชื้อค าจนัทร์

169 นางสาววิภาวี พินิจ 203 นางสขุุมาภรณ์ อนิพะเนา

170 นายวิระ บุญประสทิธิ์ 204 นางสาวสขุุมาล ผดุงศิลป์
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205 นางสจุติราภรณ์ ค าสอาด             239 นางสาวอมัพิกา นันทิกาญจนะ

206 นางสชุาดา สหัสกลุ 240 คุณอาจารีย ์ช่างประดับ

207 ดร.สทุธิลักษณ์ สมติะสริิ 241 นางสาวอารีรักษ์ พ่วงพานทอง

208 นางสธุาทิพย์ กาวิเนตร 242 นายอ าพล พลศร

209 นางสาวสธุิดา  เจยีวัฒนะ 243 นายอทิธิกร ช่างสากล

210 ดร.สนุทรี วัชรด ารงกลุ 244 นายอสิระ โพธิจนัทร ์                     

211 นางสาวสนิุพัจ เปรมอมรกจิ 245 นางอบุล สบืผล

212 นางสาวสนิุสา  ปานเจริญ 246 นางสาวอรุาภรณ์  บุณยรังกาญจน์

213 นางสพุรรณี สขุสนัต์

214 นางสพุัชร ีฉันทเลิศวิทยา

215 นางสาวสภุาณี เธียรไกรวัล

216 นางสภุาณี สขุอาบใจ

217 นางสาวสภุาพรรณ ทองเจอื

218 นางสาวสภุาภรณ์ สขุเกื้อ

219 นางสาวสภุารัตน์ คงมี

220 นางสภุาวรรณ์  ขลุ่ยประเสริฐ

221 นางสมุาลี ผิวออ่น

222 นางสาวสมุติรา ทองเผือก

223 นายสรุพล นาควานิช

224 นายสรุินทร ์เกตุฉันท์

225 คุณสวุคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์

226 นางอธิภัทร สายนาค

227 นางสาวอนุรักษ์ อยู่วัง

228 นายอภิเษก หงษ์วิทยากร

229 ดร.อภิชาต ิประเสริฐ

230 นายอภิศักดิ ์แซ่จงึ

231 นางอรชาต สบืสทิธิ์

232 นางสาวอรทัย ชูเมอืง

233 นางสาวอรทัย ทองฤกษ์ฤทธิ์

234 นายอรรถ บุนนาค

235 นายอรรถเศรษฐ ์จริยธรรมานุกลู

236 นางอจัฉรา จารุวรรณ

237 นางสาวอญัชลี ธีรสขุาภรณ์

238 คุณอญัชลี อศัวพรหมเลิศ


