
ล าดับที่

1 นางสาวซาลายา กูนิง

2 นางสาวณัฐกานต๑ เชื้ออิว

3 นางสาวธรณิช หนูเสน

4 นางสาวรวิพร วงศ๑พระจันทร๑

5 นายศรศักด์ิ สิทธิเวช

6 นายสมพร ทิพย๑ดี

7 นางสาวหม๎อรีด๎า บุญสุข

8 นางสาวอารีวรรณ ชวนวิวัฒน๑

9 นางสาวกชพร สุภาพ

10 นางกนกกาญจน๑ ส าเร็จประสงค๑

11 นางสาวกนกวรรณ สังข๑วงษ๑

12 นางสาวกนกวรรณ คงแสนค า

13 นางสาวกมลกาญจน๑ วจีนุรักษากุลชัย

14 นางสาวกมลวรรณ วาฤทธิ์

15 นางสาวกรกนก สันตติกุล

16 นางสาวกรพัชรา นามกร

17 นายกฤชวัชร ลาภเจริญวงศา

18 นายกฤตนัย มณีนวล

19 นางสาวกวิดา จิตต๑ปราณี

20 นางสาวกัญ กตคุณสิริ

21 นางสาวกันยา บุญแนํน

22 นางสาวกันยา ขุนวงศ๑

23 นางกาญจนรัตน๑ มุลเมืองแสน

24 นางสาวการณ๑นภา เผือกหนู

25 นางสาวกิติมา ค าวลี

26 นางสาวกีรติกาณ๑ วงศ๑ปิยะเชษฐ๑ชัย

27 นางสาวกุลทรัพย๑ ลิมปิจิรโรจน๑

28 นางสาวฐาปนีย๑ ศรีกุตา
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล

29 นางกุสุมา เหลาธนู

30 นางสาวเกศชฎา โชติพูล

31 นางสาวเกศสิรี มังคลาทร

32 นางสาวเกษตรสิริ ชินะผา

33 นางสาวขจรกล่ิน รัตนานุรักษพงษ๑

34 นางสาวขนิษฐา มีประดิษฐ๑

35 นางสาวขนิษฐา มินวงษ๑

36 นางสาวขวัญอมร ศรียะวงษ๑

37 นางสาวเขมชภาสร ทองแย๎ม

38 นายคณพัชญ๑ นฤภัย

39 นางคณิศร เงินทองไพศาล

40 นางสาวคันธรส โกสัยสุก

41 นางสาวคุณัญญา วงษ๑แก๎ว

42 นายจตุรภัทร ตันติวงศ๑

43 นางสาวจริยา เนียมสุวรรณ

44 นางสาวจาตินันน๑ เนาวภาส

45 นายจาตุรนต๑ พัฒนาวงศ๑

46 นายจารึก ฐิติศรภาคย๑

47 นางสาวจารุณี กลํองเพ็ชร

48 นางสาวจารุวรรณ อํอนสุระทุม

49 นางสาวจารุวรรณ วิชัย

50 นางจ าเนียน หงษ๑สุวรรณ

51 นางสาวจิตรวี จิตรโชติ

52 นางสาวจินดาพร พิทักษ๑ศิลป์

53 นางสาวจิรรัฎฐ๑ ภูพํรประเสริฐ

54 นางสาวจิราภรณ๑ สุภาแก๎ว

55 นางจิราลักษณ๑ จันทะนะ

56 นางสาวจีรวรรณ ขอนขะจาว

57 นายจีรศักด์ิ สิริภาณุพงศ๑ชัย

58 นางสาวจีระปัฐน๑ ศรีวนารัตน๑



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล

59 นางสาวจุฑาทิพย๑ วัฒนคง

60 นางสาวจุฑามาศ แก๎วโชติหิรัญ

61 นางสาวจุฑามาศ บัวบาน

62 นางสาวจุฬาณี เอี่ยมอุํน

63 นางสาวเจนณิสสา ศิริวิเศษ

64 นางสาวฉวีวรรณ ไวยเนตร

65 นางสาวฉัฐญาภรณ๑ พรณรงค๑วัฒน๑

66 นางสาวชญานิษฐ๑ สังข๑มุรินทร๑

67 นางสาวชฎาพร ปานวงค๑

68 นางสาวชนาธิป แก๎วโสนด

69 นางชนิกานต๑ สุมณฑา

70 นางสาวชนิดา ตันเจริญศิลป์

71 นางสาวชลดา หลงชล

72 นางสาวชลลดา ข าพลับ

73 นางสาวชลลดา ศรีทองค า

74 นางสาวชวรินทร๑ จิรรัตนชาญ

75 นางสาวชิดชนก กาวี

76 นางสาวชิตวัน หํวงศรี

77 นางสาวชินามาศ เจนกิจเจริญชัย

78 นางสาวชีวี คงตรีแก๎ว

79 นางชุติมณฑ๑ อภัยนนท๑

80 นางสาวชุติมา โลํสกุล

81 นางสาวชุติมา ค าดี

82 นางชูศรี กิจวรเกียรติ

83 นางญาณิกา ทองเขาอํอน

84 นางฐิตาพร นามราช

85 นางฐิติรัตน๑ จิรศักดาวุฒิ

86 นางสาวฑัตวดี จาตุรมงคล

87 นางสาวณภัทร ธีราวิบูล

88 นางสาวณริศรา ปงผาบ



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล

89 นางสาวณวรา พิไชยแพทย๑

90 นางสาวณัชชาอร ชูเชิดศักด์ิ

91 นายณัฏฐกิตต์ิ กิตติบุญญาทิวากร

92 นางสาวณัฏฐ๑ชยธร ชลากรบุณยวัทน๑

93 นางสาวณัฏฐ๑ชาดา ปรีดางกูร

94 นายณัฐกรณ๑ สงนอก

95 นางสาวณัฐนรี สาธิตธาดา

96 นางสาวณัฐนันท๑ สุนทรวรจันทร๑

97 นางสาวณัฐนิช จริตรัมย๑

98 นางสาวณัฐพร พลอยสุวรรณ

99 นางสาวณัฐพร อยูํสุข

100 นางณัฐพร มงคลสินธุ๑

101 นางสาวณัฐพร พรมชาติกูล

102 นางณัฐินี สุทธินรเศรษฐ๑

103 นางสาวณิชกมล จันทร๑อุดม

104 นางณิชมนกานต๑ กรวยสุวรรณ

105 นางสาวณิชาภา เบญจธนาจรัส

106 นางสาวดลชา ศรีบูรณกร

107 นางสาวดวงตา เรืองจรัส

108 นางสาวดาราวรรณ ศิเจริญ

109 นางดิษญามณ เนื่องจ านงค๑

110 นางสาวตะวัน พลับแดง

111 นางสาวเตือนใจ คณะวาปี

112 นายถิร วรรธนกรินธ๑

113 นางสาวทนาพร วุฒิเจนประเสริฐ

114 นางสาวทรัพย๑ปรียา ค าจันทร๑

115 นางสาวทัศนีย๑ สมบูรณ๑

116 นางสาวทิพธิดา ชีวะประวัติ

117 นางสาวแทํงทอง ปัญญานุกิจ

118 นางธนพันธ๑ นิลอรุณ



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล

119 นางสาวธนวรรณ แสงลอย

120 นายธนวินท๑ อิทธิรัตนะโกมล

121 นางสาวธนัชพร คงไชย

122 นายธนิต นวลอุทัย

123 นายธเนศ รัชนีกร

124 นายธรรมรงค๑ นิมจิรวัฒน๑

125 นางสาวธัญญภัสร๑ จั่นแก๎ว

126 นางสาวธารารัตน๑ วิจินธนสาร

127 นางสาวธิดาวัลย๑ เกรียงไกรศักดา

128 นายธีรพงศ๑ ชื่นชอบ

129 นางสาวธีราพร พิกุลทอง

130 นางสาวธีราภรณ๑ ภาเจริญ

131 นายนริศ กิจณรงค๑

132 นางสาวนลินพรรณ พชรจีราวัฒน๑

133 นางสาวนัดดา สกุลพิทยาธร

134 นางนันทกานต๑ เป๋อรุณ

135 นางสาวนันท๑นิชา ชาญนอก

136 นางนันทวัน มานะจิตต๑

137 นางสาวนันธิชา นิลมณี

138 นางสาวนัยนันทน๑ ลีลาชัย

139 นางสาวนาตยา ด๎วงยวง

140 นางสาวนาตยา อยูํส าราญ

141 นางสาวน้ าทิพย๑ จันทะพันธ๑

142 นางสาวนิจจารีย๑ พัชรชลาลัย

143 นางสาวนิตยะดา จิตรภัคประเสริฐ

144 นายนิธิชัย วิทิตธัญโชติ

145 นางสาวนิรินธน๑ ดลสุขกุล

146 นางสาวนิศารัตน๑ คงส ารวย

147 นางสาวนุกูล เจียระไนภรณ๑

148 นางสาวบษพร สมประสงค๑



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล

149 นางสาวบังอร พลดงนอก

150 นางสาวเบญจพรรณ สายค า

151 นายปกรณ๑ อึ้งตระกูล

152 นางสาวปณิธาน ภาสกานนท๑

153 นางสาวปทุมทิพย๑ บุญการี

154 นางปภัชร๑ศรัญ พิมลพรอังกูร

155 นางสาวปภัสรา เนตรวงศ๑

156 นางสาวประดิษฐา ผลขวัญ

157 นางสาวประถมพร มาตย๑วิเศษ

158 นางประพีร๑ภรณ๑ นภาวรรณ

159 นายประยูร วงศ๑สถาพรพัฒน๑

160 นางปรางค๑ทิพย๑ เหลืองอรําม

161 นางสาวปราณี กาไว

162 นางสาวปรีย๑นันท๑ จินตสุธานนท๑

163 นางปัณรสี สํูศิริรัตน๑

164 นางสาวปาณิสรา มงคลมาศ

165 นางปาณิสรา ตันธนะ

166 นางสาวปานจันทร๑ บัวทองค า

167 นางสาวปิน่สุดา จริยนพวงศ๑

168 นางสาวปิยพัชร กาบุญยม

169 นางสาวปิยะธิดา ภูอําวรณ๑

170 นางสาวปุณยนุช สิงห๑วิเศษ

171 นางผกาทิพย๑ สัจจามั่น

172 นางสาวพนิดดา โยธะพันธ๑

173 นางสาวพนิดา ชลังสุทธิ์

174 นางสาวพรทิพย๑ ปะนันตัง

175 นางสาวพรปวีณ๑ ทรัพย๑เจริญ

176 นางสาวพรพรรณ ทัศน๑แก๎ว

177 นางสาวพรพิมล ปานประทีป

178 นางสาวพรรณประไพ ลิวากรณ๑



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล

179 นางสาวพรรณวษา สรสมศักด์ิ

180 นางสาวพรรณิภรณ๑ บุญอริยทรัพย๑

181 นางสาวพรศรี ล้ิมบุญเรือง

182 นางสาวพฤษภา ค๎ุมฤทธิ์

183 นางสาวพัชรานิษฐ๑ ปวีร๑ธนโชติ

184 นางสาวพัชราภา พันธุเสวี

185 นางสาวพัชรี เครือสุคนธ๑

186 นางสาวพัชรี ประทุมแย๎ม

187 นายพัฒนพงศ๑ เดชะค า

188 นางสาวพัณณ๑ชิตา ธนาเรืองโรจน๑

189 นางสาวพันธ๑ศรี อินถา

190 นางสาวพิชญ๑ภัทร๑ สุดกังวาฬ

191 นางสาวพิชยา สุพจนารถ

192 นางสาวพิมพ๑ใจ ชูพาณิชสกุล

193 นางสาวพิมพนัส วิมุกตายน

194 นางสาวพิมพ๑พรรณ ฉัตรชินรัตน๑

195 นางสาวพิมพ๑สุดา ไตรศรี

196 นางสาวพิมพา สมนาม

197 นางพิศมร หวํอง

198 นายพิษณุ แดงประเสริฐ

199 นางสาวพุทธนี ศรีเนตร

200 นายพุทธศักด์ิ ใจทอง

201 นายพูนศักด์ิ บุญยัง

202 นายเพชรสายฟ้า เพ็ญศศิธร

203 นางสาวเพ็ญจันทร๑ มีชนกิจ

204 นางสาวเพ็ญฐินา อังคศิริสรรพ

205 นางสาวเพทาย ศิลาอุดมกิจ

206 นางสาวแพรจันทร๑ ปิลันธนดิลก

207 นางสาวแพรวพรรณ มุลตรี

208 นางสาวแพรวพิมพ๑ สุวรรณไชยรัตน๑



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล

209 นายไพโรจน๑ ประเสริฐศรี

210 นางสาวภคมณ จารุบุษยากุล

211 นายภคิน แวววิเศษ

212 นางสาวภัครสร คงคะดี

213 นางสาวภัชรินทร ห๎องสวัสด์ิ

214 นางสาวภัณฑารักษ๑ เขียวสะอาด

215 นางสาวภัทรภร วรรธนกรินธ๑

216 นางสาวภัทรา สินธุรัตน๑

217 นางสาวภัทรา แดงประเสริฐ

218 นางสาวภัสราภรณ๑ ชัยยัง

219 นางสาวภาชินี โอภาษี

220 นายภานุพงศ๑ อธิรัตน๑ปัญญา

221 นางสาวภาริกา เครือองอาจนุกูล

222 นางสาวมนสิชา ขวัญเอกพันธุ๑

223 นายมนัส เจริญเดช

224 นางสาวมะลิวัลย๑ วงค๑อนันต๑

225 นางมุกมณี ฉัตรวงศ๑สกุล

226 นางสาวเมตตา ดํานสวัสด์ิ

227 นางสาวเมตตา กาไว

228 นางสาวยุวดี บานเย็น

229 นาง

230 นางสาวรสพร รักมาก

231 นางสาวรักษา ล้ีเจริญรักษา

232 นางสาวรัชนีกร มิตรปล๎อง

233 นางสาวรัชนู ชูชีพ

234 นางสาวรัตนา วิทมาสิงห๑

235 นายรํุงระวี มาลาสี

236 นางสาวรํุงระวี ละออศรี

237 นางสาวรุจา เพชรหมูํ

238 นางรุจิรา ต้ังจิตตาภรณ๑



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล

239 นางสาวลลิตา สีดาวเรือง

240 นางสาววนิดา สงกล

241 นางวนิษา เฉิดฉาย

242 นายวรพล อรุณรัตน๑

243 นางสาววรรณดี นิธิเชิดชู

244 นางสาววรรณนิภา วรรณดี

245 นางสาววรรณา ด าเกล้ียง

246 นางสาววรรณิภา หะมาลา

247 นางวรรณี ศรีสอาด

248 นางสาววรรษมล มิ่งเมือง

249 นางสาววรวรรณ โกสัยสุก

250 นางสาววรัญญา ทรัพย๑รํุงเรือง

251 นางสาววรางคณา ปะสะสุข

252 นางสาววราภรณ๑ บูลย๑ประมุข

253 นางสาววลัยพร กันหารักษ๑

254 นางวัชรีพร นุ๎ยเล็ก

255 นางสาววัฒนา สังวรรณา

256 นางวัฒนา วีระกุล

257 นางสาววัณณ๑นภัสร๑ โรจน๑วณิชากรณ๑

258 นางวันเพ็ญ เกิดผล

259 นางสาววาสนา คินิมาน

260 นายวิฑูร สุโรจนะเมธากุล

261 นายวินัย อวงพิพัฒน๑

262 นายวิลาส ทีเจริญ

263 นายวีระ เกิดผล

264 นางสาววีระดา สมโภชน๑

265 นายวุฒิศักด์ิ ทองมี

266 นางศรีสุรางค๑ อ าไพกิจพาณิชย๑

267 นางศวัสรุจา เลํงอี้

268 นายศิรัส กรประเสริฐ



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล

269 นางสาวศิริภัสสร ผลคิมหันต๑

270 นางสาวศิริรัตน๑ ชาญวิชณานันต๑

271 นางสาวศิริลักษณ๑ นะสะแทน

272 นางสาวศิริวรรณ สุขวิเศษ

273 นางศิริวรรณ วันภูสิทธิ์

274 นางสาวศิริศีล โลว๑เจริญกูล

275 นางสาวศุภวรรณ มานะศิริพันธ๑

276 นายสมคิด ขุนวิเศษ

277 นางสาวสมปอง ขวัญมงคล

278 นางสมาน คิด

279 นางสาวสร๎อยทิพย๑ บุญโท

280 นางสาวสรัลรัตน๑ โรจนประจักษ๑

281 นายสรัลลักษ๑ มาตรี

282 นางสาวสลิลทิพย๑ ฟุง้ธรรมสาร

283 นางสวนิต ลักษณากร

284 นางสาวสวิตา ลีลาชัย

285 นางสาวสายชล แก๎วมณี

286 นางสิรัชชา ปันติ

287 นางสาวสิริกร มะรังกา

288 นางสาวสิริรัตน๑ ไชค าพา

289 นางสาวสุจิตรา เดชสอน

290 นางสาวสุจินต๑ ด าริห๑

291 นางสาวสุดาพร ผาดโผน

292 นางสาวสุทธิพร รุจิณรงค๑

293 นางสาวสุทัตตา วิชาโคตร

294 นายสุเทพ แสงอรุณ

295 นางสาวสุธญา ก าเหนิดผล

296 นางสุธีรัตต ยศยิ่งยวด

297 นางสาวสุนิพร อมฤทธิ์

298 นางสาวสุปรรณา ศรีสาริสถ๑



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล

299 นางสาวสุพรรณี เกษมธรรมคุณ

300 นางสาวสุภลักษณ๑ ศิริมังคะโร

301 นางสุภาณี เสริมชูวิทย๑กุล

302 นางสาวสุภาวดี อัคคะเพชร

303 นางสาวสุภาวดี นาคเจริญพร

304 นายสุรศักด์ิ กุศลปฏิการ

305 นางสาวสุริยาพร สุพล

306 นางสาวสุริยาวดี แก๎วเกิด

307 นางสาวสุรีพร สมพะเนาว๑

308 นางสาวสุรีรัตน๑ แซํล่ิม

309 นางสาวสุรีรัตน๑ คงส ารวย

310 ดร.

311 นางสาวสุวมาลย๑ พลสีลาพ

312 นางสุวรรณา ผิวอํอน

313 นางสุวิมล กว๎านทองธรรม

314 นางสาวสุวิสา เรืองมี

315 นางสาวเสาวนีย๑ บุญนาค

316 นางสาวเสาวนีย๑ อิ่มสารพาง

317 นางสาวแสงโสม โพธิสาร

318 นางสาวโสภา อินสองใจ

319 นางสาวหงส๑รัตน๑ ชูคง

320 นางสาวหญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี

321 นางหทัยกร กิตติมานนท๑

322 นายหลักทอง ใบสะอาด

323 นางสาวหัทธญา เมฆมินตรา

324 นายอชรายุ ธัญวงษ๑

325 นายอดิเทพ กอวัฒนา

326 นางสาวอนงค๑ บุญธรรม

327 นายอนุศักด์ิ วิริยะศิริพจน๑

328 นางสาวอภิฤดี หาญณรงค๑



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล

329 นายอภิวัฒน๑ สุขสมบูรณ๑

330 นางสาวอรชร แก๎วมีศรี

331 นางสาวอรทัย แซํโง๎ว

332 นางอรทัย ไพรบึง

333 นางสาวอรวรรณ กังสดาลไพศาลกุล

334 นางสาวอรวรีว๑ สลิตจ ารูญศักด์ิ

335 นางสาวอรศจี ทองตระการ

336 นางสาวอริศรา เพชรแก๎ว

337 นางสาวอลิสา ทะศร

338 นางสาวอลิสา ห๎อยจิ้งหรีด

339 นางอังคณา แซํล้ี

340 นางสาวอัจฉรา วัชราภิชาต

341 นางสาวอัจฉรา พิมพ๑สกุล

342 นางสาวอัญชลี เสนากิจ

343 นางสาวอัปสร ระนอง

344 นายอัมพุพณิธฐ๑ ลิโมทัย

345 นางสาวอาภาชินี มารอด

346 นางสาวอาภานุช ร่ืนไทย

347 นางสาวอารีรัตน๑ รัตนโกวิท

348 นายอิดริส หมัดอะหิน

349 นายอิทธิพร ค าพงษ๑

350 นางสาวอินทริยา ส าราญทิวาวัลย๑

351 นางสาวอุไรพร ปุณณนิธิ

352 นางอุไรวรรณ อมรนิมิตร

353 นางสาวกัญญารัตน๑ กะประโคน

354 นายจักรพงศ๑ ตันติวงศ๑โกวิท

355 นางธวัลรัตน๑ คล๎อยเอี่ยม

356 นางวรัญกร ภาคภูมิ

357 นางสาววิวรรณ ล๎อศิริ

358 นางสาวธัญลักษณ๑ ฤทธิชัย



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล

359 นางศรัสนันทน๑ ภูครองหิน

360 นายสราวุธ แสงก่ า

361 นายธนบัติ ฤทธิธ์ ารง

362 นางสาวรฏวรรณ สมชัยมงคล

363 นางสาวญาณภร ยติกุลเกษม

364 นางสาวพนิดา เฮ๎าประมงค๑

365 นางสาวพลอยไพลิน

366 นายเกื้อ อํอนละเอียด

367 นางสาวจริยาภรณ๑ อรุณรัตน๑

368 นางสาวฉัฐม๑สุดา ธีระกุล

369 นายพรพจน๑ ขุนเทพ

370 นายสืบสกุล ขุนเทพ

371 นายอานนท๑ นิทาน

372 นางสาวกนกวลี โพธิศ์รี

373 นางสาวกัณญา รุกขชาติ

374 นางกิ่งแก๎ว ธนทัตทิพานัน

375 นางสาวเครือวัลย๑ แพทนัทธี

376 นางจรินทร๑ แพสุพัฒน๑

377 นางสาวจิราภา ฮุยพิทักษ๑

378 นางสาวชลธิชา ศาสตร๑ประสิทธิ์

379 นางสาวชัชชลัยย๑ ศิริเล๎าวัฒนธรรม

380 นางสาวฐิติรัตน๑ รักษา

381 นางดวงใจ มุทาพร

382 นางสาวตติยา แสนขุน

383 นายทวีรัตน๑ ทับทิมทอง

384 นางทิวาพร ปูเ่พีย้น

385 นางธิดารัตน๑ อรุณวงษ๑

386 นางสาวนฤนาฎ ไตรทิพธ ารงโชค

387 นางสาวนิภารัตน๑ รัตนะ

388 นางสาวปารณีย๑ สุนทรโภคิน



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล

389 นางสาวปุณยนุช ภูดิสศิริกุล

390 นายพัฒนพงษ๑ ชะนา

391 นางสาวภาวิณี ตันติราศิลป์

392 นางสาวมัชฌิมา ใจจิตร

393 นางสาวรวิสุดา ออทอลาน

394 นางสาวรัชฎาพร วโรทัย

395 นางรัชนก

396 นางสาววันเพ็ญ ก าศิริมงคล

397 นางสาววันเพ็ญ สอนกลาง

398 นายวิเชียร มิตรมาตร

399 นางสาวสมคิด นาทองแถม

400 นายสราวุธ ศรีวัฒนทรัพย๑

401 นางสาวสุทธิกานต๑ ปุม่ทอง

402 นายสุภกิตต์ิ ศรีค าซาว

403 นางสาวเสาวลักษณ๑ เจียรประวัติ

404 นางสาวอรวรรณ ปานเจริญ

405 นายอ าพล บุญเพียร

406 นางสาวกัณฑาภรณ๑ กล๎อยกล้ิง

407 นายจักราวุธ เผือกคง

408 นางสาวดวงอาภรณ๑ มาตขาว

409 นายภัทรชัย ตํายเกิด

410 นายวชิระ เนียมหุนํ

411 นายวันเฉลิม ท๎าวแพทย๑

412 นางศยามล เพ็งอุํน

413 นางสาวแสงเดือน พึง่พวก

414 นางสาววิลาสินี พรหมเมตตา

415 นางสาวขวัญลดา เปรมปรีด๑

416 นางสาวพัชราพรรณ พาตํอ

417 นางวรรณา เมฆอ าพล

418 นางจุฑาทิพย๑ สกุลพาณิชเจริญ



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล

419 นายเจริญ ถมหนวด

420 นางสาวฉัตรฤทัย น๎อยกมล

421 นางสาวณัฐพร นพรัตน๑

422 นางสาวมนชนก ชูวรรธนะปกรณ๑

423 นางสาววิจิตรา อุทัยกาญจน๑

424 นางสาวสุทธชญา สิทธิมาท

425 นางสาวสุพัตรา เลาหะเพ็ญแสง

426 นางสาวกชพรรณ ประทุมบาล

427 นางสาวกนกวรรณ ฐิตาวัตร๑

428 นางสาวกฤษณา เกํงธนทรัพย๑

429 นางสาวกัลยา กับเป็ง

430 นางเกษร ขันธรรม

431 นายจ าลอง วงค๑มะโน

432 นางสาวจุนนภา ศรีจันทร๑ดร

433 นางสาวชลิดา ปัฐวี

434 นายชัยรัตน๑ อัศวางกูร

435 นายณรัล วิวรรธนไกร

436 นางทิพรัตน๑ ศิลาน๎อย

437 นางสาวธมนวรรณ ฐิติกาล

438 นางสาวธมลพัณก๑ ติลกุล

439 นางสาวธัญลักษณ๑ จินาทอง

440 นางธาราพร สายสวาท

441 นายนนท๑นที วงค๑ถาค า

442 นางสาวนพลักษณ๑ นิธิกาญจนพัฒน๑

443 นางสาวนวพรรษ เทพสม

444 นางสาวนันทนา มหันตธนพันธุ๑

445 นางนันทวัน ชุติพงษ๑วิเวท

446 นางสาวนางโม๐ ดอยซอ

447 นางนิตยา สุขแย๎ม

448 นางสาวปทิตตา จันทร๑ดาภร



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล

449 นางสาวประภารัตน๑ ชีพนุรัตน๑

450 นางสาวปราณี ใจกาศ

451 นางสาวปัทมาภรณ๑ ดวงแค

452 นางสาวเปรมทิพย๑ อัศวางกูร

453 นางสาวพิมพร กันทะวิน

454 นายภาคิน แสนใจอิ

455 นางสาวมายาวี ก๐านันตา

456 นางสาวเมธาวรินทร๑ บุตรดี

457 นางสาวยุพาพร ศีรวิชา

458 นางยุพาภรณ๑ สุขรัตน๑

459 นางสาวรัฐพรรณ พลรัฐ

460 นางสาวรัตน๑ดาวรรณ บุญสมปอง

461 นางสาวลภัสรดา มุํงหมาย

462 นางสาวลลิตา กามล

463 นางสาววรรณภา รัติกนก

464 นางสาววรรธน๑นันท๑ชนก มณีวรรณ

465 นางสาววราลี ต้ังวินิต

466 นายวิบูลย๑ อุตสาหจิต

467 นางสาววิภาณี อุชุปัจ

468 นางสาววีณา กองมงคล

469 นางสาววีรยา ปรีดาลิขิต

470 นางสาวศรัญญา ทองแดง

471 นายศราวุธ มะลิวัลย๑

472 นางสาวศิรินาฏ ปัญญามงคล

473 นายสถาพร แสงสุโพธิ์

474 นางสาวสนธยา เนืองศิลป

475 นางสาวสรขนบ ถิ่นนา

476 นางสาวสิริรัตน๑ ศีตมโนชญ๑

477 นางสาวสุกัญญา โมสี

478 นางสาวสุดารัตน๑ ธิลา



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล

479 นางสาวสุภัคชลาภรณ๑ เลิศศตจรัส

480 นางสาวสุมาลี อินท า

481 นางสุรีย๑รัตน๑ บุดดีสุวรรณ

482 นางอณิตา เมืองไพศาล

483 นางสาวอรอนงค๑ รังษี

484 นางสาวอัจฉริยา จิรอภิวัฒนา

485 นางสาวอามีนา เครือไหม

486 นายคุณานนต๑ หนูเอียด

487 นางสาวธนัฎฐา ฉิมเพ็ชร

488 นางสาวธีราภรณ๑

489 นางปณิตา โคว๎กิติกุล

490 นางสาววิชชุดา อภัยพงษ๑

491 นายศุภกิจ ดวงอินทร๑ฉาย

492 นางสาวสุธินา เศษคง

493 นางสาวสิริกัลยา ธาราศักด์ิ

494 นางสาวสุอร ถ าอุทก

495 นางปรียา กล่ันเล้ียง

496 นางกันยา วงศ๑กาญจน๑

497 นางสาวเกียรติสุดา เชื้อสุพรรณ

498 นางจันทกานต๑ โปรานานนท๑

499 นางสาวชฎาวรรณ ศิริจารุกุล

500 นายเทียนชัย พิมพ๑กิตติโสภา

501 นายประจักษ๑ สุขทัศน๑

502 นางสาวระพีพร ชนะภักด์ิ

503 นางวรรณวิสาห๑ ผิวอํอน

504 นางศมานันท๑ ศรีพัฒนพร

505 นางสาวศุภวรรณ กิ่งวงศา

506 นางสาวสุดารัตน๑ ศีตมโนชญ๑

507 นางสาวสุพิชฌาย๑ สิงห๑ลอ

508 นางสาวณัฐยานี พํออามาตย๑



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล

509 นางสาวอัณศยา หวังชูชอบ

510 นางณิชาดา สมพานนอก

511 นางนาถชิดา ฤกษ๑กิจธนา

512 นางสาวนิธินันท๑ แชํมช๎อย

513 นางสาวบัณฑิตย๑ จูงกลาง

514 นางวรวรรณ อินทร๑ศิริพงษ๑

515 นายโอภาส ฝูงวานิช

516 นางสาวจุฑาทิพย๑ พูลเกิด

517 นายณรงค๑ ไทยทองนุํม

518 นางสาวธัญญา แย๎มอิ่ม

519 นางสาวนันท๑นภัส เพชรวรพันธ๑

520 นางสาวพัฒน๑สุนี ระวังวงศ๑

521 นางสาวศุภกานต๑ หอมละเอียด

522 นางสาวสุภาภรณ๑ นนทเภท

523 นางบังอร ภูทํอง

524 นางสาวยุพา อินทร๑ประสิทธิ์

525 นางสาววราพร กันจะสิน

526 นางสัณฐินี พุมํไพศาลชัย

527 นางสาวสุชาดา เสริมสุข

528 นางสาวสุรีย๑รัตน๑ วงษ๑ปู่

529 นายอุสาห๑ นุํมไทยสงค๑

530 นางสาวรุสดา ดอเลาะ

531 นายธนเทพ อาญาเมือง

532 นางสาวนิชมน แววบุตร

533 นายกฤษณันต๑ วงศ๑รัศมี

534 นางสาวกิติยา กันยา

535 นางสาวจิรภรณ๑ แนวบุตร

536 พ.อ.อ.ทวีศักด์ิ พุกสอน

537 นางธนภร สงวนสัตย๑

538 นางสาวนันทิกา พรหมมี



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล

539 นางสาวนินนาท อินทฤทธิ์

540 นางสาวแพรวพรรณ ชํวยมี

541 นางสาวมณฑกานต๑ สุมงคล

542 นางสาวรสริน ทักษิณ

543 นายศิวะชัย ต้ังพิบูลย๑ทรัพย๑

544 นางสาวสิริกร บานฤทัย

545 นางกรีฑกลอนกานต๑ แก๎วละเอียด

546 นางตวงรัตน๑ บุญศิริ

547 นางสาวธัญมณ พระสงฆ๑

548 นางสาวปิยรัตน๑ ตัญจพัฒน๑กุล

549 นางสาวสกุลกาญจน๑ ทองแถม

550 นางสาวสุชาดา กิติยามาศ

551 นางสาวสุวรรณ จันทินมาธร

552 นางสาวงามรยุ งามดอกไม๎

553 นางสาวจิตชิดา บุญหนุน

554 นางสาวนุรีดา จิงู

555 นางสาวปวัชสรา คัมภีระธัม

556 นางสาวพชรพร ปรางแฉํง

557 นายพิทักษ๑ ตีเหล็ก

558 นางสาวรุจิเรข แซํเอี้ย

559 นางสาวสัณห๑สิรี พึง่เกษม

560 นางสาวชุตินธร ภูมิสมบัติ

561 นางสาวตูแวยะ

562 นายชัชวาล วงษ๑นุชา

563 นางสาวปฐมพร สมบัติทวี

564 นางสาวสิธาพร ผดุงยุทธ

565 นางสาวพัชรินทร๑ ใจดี

566 นางสาวปิยะลักษณ๑ ชัยศิลปิน

567 นางสาวหยดฝน โรจน๑ค าลือ

568 นางสาวกานดา สงคง



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล

569 นางสาวจุฬาลักษณ๑ โชคไพศาล

570 นางสาวพิพัฒสัตยา มากงาม

571 นางสาวภรวลัญช๑ เกตุสุวรรณ๑

572 นายอุเทน มุกเย

573 นางสาวณัฏฐ๑ฉันท๑ทอง สนธิทิม

574 นายธรรมสถิตย๑ เมืองถาวร

575 นางสาวนฤมล พิมพ๑สารี

576 นางสาวเพ็ญจิตร คล๎ายเขียว

577 นางสาวล าพอง อินนาคกูล

578 นายศตวรรษ จิตรมหรรณพ

579 นายสมพงษ๑ ชัยสงคราม

580 นางสาวสิริกร ค ามูล

581 นางสาวสุรีย๑พร เกษรเพ็ชร

582 นางสาวอนงค๑ มั่นคง

583 นางสาวอรณิชา เขียนแก๎ว

584 นางสาวอรณิชา เทีย้เจริญ

585 นางสาวกรองแก๎ว สุวรรณพิมล

586 นางสาวกัญญารัตน๑ จันทร๑ขาว

587 นางสาวกิ่งกนก รักษนาเวศ

588 นางกุหลาบ ไรล่ี

589 นางสาวจิราวรรณ ประพันธ๑

590 นางทิพยรัตน๑ ตรงศิริ

591 นายธราธิป ธีรนารทสุวรรณ

592 นางสาวนฤมล ชัยปัญญา

593 นางสาวบราลี เอิบอิ่ม

594 นางสาววัชรินทร๑ โฉมงาม

595 นางสาวสิริกันต๑ สิทธิไทย

596 นางสาวระเบียบ แจ๎งศรี

597 นางเยาวเรศ

598 นางสาวเรวดี



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล

599 นางสาวกมลวรรณ ยังเย็น

600 นางสาวกษมา กาญจนมุกดา

601 นางสาวกัญญาภัค พรายแก๎ว

602 นางสาวกัลยารัตน๑ เฉื่อยรัมย๑

603 นางกาญจนา ด๎วนเกตุ

604 นางสาวจงดี ศรีเจริญ

605 นางสาวจารุณี เพ็ชรสวําง

606 นางสาวจารุวรรณ เยาวด า

607 นางสาวจีรานันท๑ จันทร๑วิเศษ

608 นางสาวจุฬานี ขุนทอง

609 นางสาวจุฬาวรรณ สมยินดี

610 นายชัยพร กาญจนอักษร

611 นางชุติมณฑน๑ จอห๑นสัน

612 นางสาวฌาณิศา ศรอินทร๑

613 นางสาวณธิดา จันทร๑ฟอง

614 นางสาวณัฐฐิกาญณ๑ จินดาวงศ๑

615 นางสาวธนสินี นอขุนทด

616 นางธันยาภรณ๑ บุญสิงห๑

617 นางสาวนภัสวรรณ เดชวรโชติพันธุ๑

618 นางสาวนฤมล ศิริพงศ๑

619 นางสาวนาตยา คงชัย

620 นางสาวนิศานาถ ขันติวิศิษฎ๑

621 นางสาวนิศารัตน๑ รัตนประสิทธิ์

622 นางสาวเนตรนภา จินะการ

623 นางสาวบุษยวรรณ จันทร๑ฉาย

624 นางสาวปณิตา รอดประดิษฐ๑

625 นางปวีณา องค๑วิมลการ

626 นางสาวพิไลลักษณ๑ พฤทธิปถัมภ๑

627 นางสาวภัชรา มาลีทิพย๑วรรณ

628 นางสาวภานุมาศ สุรารักษ๑



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล

629 นางมณีรัตน๑ ยีมูดา

630 นางสาวรังสิมาภรณ๑ จิ้วล๎อ

631 นางสาววราภรณ๑ สุคนธบงกช

632 นางสาววารี พลอยเพชรมณี

633 นางวิภารัตน๑ บาร๑

634 นางสาววิวาณี ขันตีจิตต๑

635 นางสาวศิวาพร ศรีสัจจัง

636 นางสาวศุภิสรา สาสังข๑

637 นายสมโชค มุขดี

638 นางสาวสรัญญา สวํางศรี

639 นางสาวสวรรยา แซํเล๎า

640 นางสาวสายจิต เรืองนภาพงษ๑

641 วําที่ เจริญยิ่ง

642 นางสาวสุภาวดี สุกรี

643 นางสาวเสาวภา ธุมาพันธ๑

644 นางสาวหทัยรัตน๑ มาลีทิพย๑วรรณ

645 นางสาวอนัญญา คลังกลาง

646 นางสาวอรัญรัตน๑ จันทะเคียน

647 นางสาวอังคนา แซํอ๐อง

648 นายอานนท๑ วิวัฒน๑บุญโชค

649 นางสาวอุบลรัตน๑ ศิริพงศ๑

650 นางสาวเอื้อย สุขวัจน๑

651 นางสาวทิพรดา ค าขัน

652 นางสาวอังค๑วรา อินอํอน

653 นางสาวกรกนก ยิ่งเจริญ

654 นางสาวณัฐกานต๑ ต้ังวนาไพร

655 นางสาวนุรฮายานา โต๏ะเก็ง

656 นายไพบูลย๑ ชาวสวนศรีเจริญ

657 นางสาวมารีณี ปลาปง

658 นางสุคนธา ต้ังวนาไพร



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล

659 นางสาวอัสมาอ๑ อาแซ

660 นางสาวกรรณิกา ยาระงับ

661 นางสาวปวีณา ชิณวงศ๑

662 นายวัชรพงศ๑ ธนโชคชัยอนันท๑

663 นางสาวจันทพิมพ๑ จ าเริญ

664 นายศราวุธ จันทร๑ผํอง

665 นางสาวสุจิตตรา ภากร

666 นางสาวอารีรัตน๑ เอื้อยศรี

667 นางสาวกุลจิรา ชลังสุทธิ์

668 นางพรทิพย๑ ฟาง

669 นางสาวพรนิดา เสง่ียมวงค๑

670 นางสาวภรภัทร นิติวุฒิเดชา

671 นายเกรียงศักด์ิ ศรีไกรสิทธิ์

672 นางสาวขวัญใจ ลอยแก๎ว

673 นางสาวจุฑามาส กุลศัตยาภิรมย๑

674 นางสาวชมพูนุท นุชเล้ียง

675 นางสาวสุภาภรณ๑ เสพสุข

676 นายเสกรชตกร บัวเบา

677 นางคุณาพิมพ๑ สังเกต

678 นางสาวประมรรัตน๑ รัตนวดีชัยกุล

679 นางภัทรธีรา แก๎วกันหา

680 นางสุวิภาภรณ๑ เข็มทอง

681 นางสาวอุมาภรณ๑ ไทยสุริยะ

682 นางสาวจีราภัทร๑ โพธิศาสตร๑

683 นางสาวธนาภรณ๑ อุดมศักด์ิ

684 นางสาวจันทิมา แสงสุริยวงศ๑

685 นายปัญญวัฒน๑ บุญเทพ

686 นางสาวฤทัยรัตน๑ จ๎วงสินธุ๑

687 นางสาวมรกต เหลืองอภิรมย๑

688 นางสาวกนกอร ชุมจันทร๑



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล

689 นางสาวนันท๑นภัส มหาลี

690 นางสาวปฐมพร สวํางภพ

691 นางสาวพัชรา ธงยศ

692 นายวุฒิพงษ๑ ตะนะคี

693 นางสาวอมรเนตร พันธ๑นาค า

694 นางสาวอมรรัตน๑ ค าเพชรดี

695 นางสาวอักษราภัค ทองทิพย๑

696 นายเอกรัตน๑ สาค า

697 นางสาวกชพรรณ ซํุนห๎วน

698 นางสาวจารินี สุวรรณโชติ

699 นางสาวจารุวรรณ ล้ิมสงําวรนันท๑

700 นางสาวชุติมา หมื่นหํอ

701 นางสาวฐานิตา สังหาร

702 นางสาวดารินทร๑ จันทร๑อิ่ม

703 นางสาวนฤมล เพริศวงศ๑

704 นางสาวปิยะนุช ชํวยพันธ๑

705 นางสาวพิรุณรัตน๑ แซํล้ิม

706 นางสาวเมขลา ชิงชัย

707 นางสาววรรณฤดี ลีภัทรกิจ

708 นางสาววิภา หวานนวล

709 นางสาวศิรกาญจน๑ แก๎วกุลนิล

710 นางสาวสุดารัตน๑ หมัดเลียด

711 นายสุทธิพงษ๑ ทิพชาติโยธิน

712 นางสุรินธร ขอนแกํน

713 นางสาวอาทิตยา พิพัฒน๑สุริยะ

714 นางสาวอารียา หวังดี

715 นางสาวกันยารัตน๑ ประมวลคิด

716 นางสาวตรีวิสา จาบถนอม

717 นางสาวรํุงลดา โรมรัตตะพันธุ๑

718 นางสาวเลิศนภา ปัชฌาบุตร



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล

719 นางสาวศุจิการ รุจิระเรณู

720 นางสาวสีดา อระวีพร

721 นางสาวเนตรนภา อุํนทิ

722 นางณธกาญ เมตตพันธุ๑

723 นางสาวรํุงอรุณ คันโธ

724 นางสาวสราญจิต จนิษฐ

725 นางสาวสุพรรษา แก๎วนิล

726 นางสาวฐาปนี จันทรภักดี

727 นางสาวกฤษณีย๑ วิเศษ

728 นายสถิตย๑ สงสนธิ

729 นางสาวอมรรัตน๑ แก๎วพวงค า

730 นางสาวรัชฎากร อายุการ

731 นางสาวกนกวรรณ จันทร๑แก๎ว

732 นางสาวกรวิกา เล่ือนแก๎ว

733 นางสาวกาญจนา ดีหมัด

734 นางสาวขวัญชนก สินเดช

735 นางสาวงามศิริ สิงห๑ค าป้อง

736 นางจริยา เทพรักษ๑

737 นางจินดา ยิ่งสบาย

738 นายจิระศักด์ิ แสงสุริยวงศ๑

739 นางสาวจิราภา ปานนิล

740 นางสาวจุฑารัตน๑ ตรงจิตร

741 นางสาวฉัตรขวัญ เนียมนามสุข

742 นางสาวเดํนนภา ใจเปีย่ม

743 นายทรงชัย ศรีชาย

744 นางสาวทัชชกร เล่ืองสุนทร

745 พ.ต.ท.เทเวศร๑ ปล้ืมสุทธิ์

746 นางสาวธนติ สุขเกษม

747 นางธนพรรณ ธรรมทีปกุล

748 นางสาวนิตยา จันเมือง



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล

749 นางพรนภา ร๎ูจ า

750 นางสาวพรรณิภา หม๎อสุวรรณ

751 นางพัชรทิพย๑ เซํงงําย

752 นางสาวพัชรศิริ แก๎วคงที่

753 นางสาวพิชญ๑นุช จันทร๑หอม

754 นางสาวไพลิน เพ็งบุญ

755 นางภคอร พรหมคีรี

756 นางสาวมิลลํา นุ๎ยไฉน

757 นางสาวรํุงราตรีฎ๑ พัสดร

758 นายวีรพันธ๑ น๎าประเสริฐ

759 นายสิริพันธ๑ บุณยรัตพันธุ๑

760 นางสาวสุกัญญา ก าลังเกื้อ

761 นายโสภณ จันทร๑ศรีสวํางวงค๑

762 นางสาวอมรรัตน๑ ราชเดิม

763 นางสาวอรฤทัย ศรีสลี

764 นางสาวอรวรรณ เปียรักใครํ

765 นางสาวอัจฉริยา พรหมสวัสด์ิ

766 นางสาวดาริน ประยงค๑

767 นางสาวดาวินี ชิณวงศ๑

768 นางธันยาภรณ๑ หวลระลึก

769 นางสาววลีรัตน๑ ชูวา

770 นางสุวรรณี สุมหิรัญ

771 นางสาวบุศรินทร๑ ฉลาดแย๎ม

772 นางสาวนงลักษณ๑ มากดี

773 นางสาวจิตติพร ชัยชนะวงศา

774 นางนภาพร วงศ๑ประทุม

775 นางนิตยา อภิรัตน๑วรากุล

776 นางสาวมติพร อาพร

777 นางสาวชลิตา ไพรสวรรค๑

778 นางวชิราภรณ๑ ศรีค า



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล

779 นางนิสากร สวนศิลป์พงศ๑

780 นางสาวจุฑาทิพย๑ ศรีศุโมโร

781 นางสาวชํอตุง คงคะรัศมี

782 นางสาวบุษราคัม ศรีทาเวช

783 นางสาวปริยาภัทร สิงห๑ทอง

784 นางสาวพิชญานันท๑ บุญทรง

785 นางสาวภัคณาภรณ๑ จันทเพ็ชร

786 นางสาววรางคณา สายธนู

787 นางสาวสุมลรัตน๑ สีสัน

788 นางสาวอภิญญา ไพยะกาญจน๑


