
ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1 นาย ยุทธพงษ์ พรหมมาศ
2 นาย ศุภพงษ์ เชาวน์แล่น
3 นาย ปานเทพ ปุญญวันทนีย์
4 นาง ทิพย์วรรณ จิตต์กําแหง
5 นาย สุนทร ชัยวงศ์
6 นาย อนุสิทธ์ิ ผิวล้วน
7 นาย ธนิตย์ จิตต์กําแหง
8 นาย วัชรินทร์ ชัยณรงค์
9 นาย วิชวุทย์ จินโต
10 นางสาว ปัทชิมา จันทรัมพร
11 นาย เชิดศักดิ์ ช้างศิริ
12 นางสาว วันจันทร์ ปุญญวันทนีย์
13 นาง อุรสา จินโต
14 นาย พจนา แขอุดม
15 นาย สุนทร ราษฎร์เจริญ
16 นาย วารวัต แสงโสภิต
17 นาย ไกลกังวล บุญม่ัน
18 นาง ภัทราวรรณ ช้างศิริ
19 นาย วิทยา บุญทวีวัฒน์
20 นาย โกมล เสรยางกูร
21 นาย วิโรจน์ นวนหนู
22 นาง ยศวลี เชาวนการกิจ
23 นาง เรณู แขอุดม
24 นางสาว วิลาวัณย์ แก้วศรีจันทร์
25 นาง จารี ร่าหมาน
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ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
26 นาย สมพร เกื้อสกุล
27 นาย ยรรยง อดิเมพสถิต
28 นางสาว นลินทิพา รังสิมันต์
29 นาย ศานติ แขอุดม
30 นาย กฤษณะ มากทอง
31 นาง ชนัญญา สุวรรณวงศ์
32 นางสาว เสาวลักษณ์ แย้มมีศรี
33 นาย ธรรรถ ภิรมยาภรณ์
34 นาย พินิจ สุวรรณวงศ์
35 นาย ทรงพล เจนนพกาญจน์
36 นาย สุทธิพงศ์ หนูมา
37 เด็กชาย ณัฐภาส เชาวนการกิจ
38 นาย ฤกษ์พฤหัส เล่ืองสุนทร
39 นาง สุขใจ พรหมศร
40 นาย โฆษิต สุทธินิยม
41 นาย ไตรทศ อร่ามจินดา
42 นาง ดารณี กิจการ
43 นาง วันดี หล่ิวพงศ์สวัสดิ์
44 นางสาว สสิธร สุวรรณรังษี
45 นาง เย็นจิตต์ ภิรมยาภรณ์
46 นาง นริศรา สุภาวงศ์
47 นาย ธีรวัฒน์ กิจงาม
48 นางสาว นิชาภา จันทรัมพร
49 นาย นพพร โลหุตางกูร
50 นาย อายุวัฒน์ ขุ้ยศร
51 นาย ถาวร พรหมฉิม
52 นาย สุรสิทธ์ิ ปล่องบรรจง
53 นาง โสภิต สมพงศ์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
54 นางสาว ทิพพาภรณ์ พัฒคายน
55 นาย อรรถพล บรรจงแสวง
56 นาย ตรีเทพ เกษกล้า
57 เด็กชาย ชนพัฒน์ สมพงศ์
58 นาย เฉลิมพล พนมรักษ์
59 นาย สุขสันติ์ ศักดิ์ดาวรรณ์
60 นาย ครรชิต แป้นหมึก
61 นาง ชมชนก ปัญญาทิพย์
62 นาย ธเนศพล จิตต์กําแหง
63 นาย ภราดร ไทยเสน
64 นาย ชนาธิป เชาวนการกิจ
65 นาย ณรงค์ หนูรอด
66 นาง เสาวลักษณ์ หนูรอด
67 นาย สถิตย์ สมพงศ์
68 เด็กหญิง กัญญ์ณัชชา วงศ์ประจันต์
69 นาย สุรกฤษ วงศ์ประจันต์
70 นาย สายปัญญา ทัศนสวัสดิ์
71 นางสาว กนกวรรณ ประเสริฐ
72 นาย เอกลักษณ์ หนูรอด
73 นาย วีระศักดิ์ มีพร้ิง
74 นาย เดชกชัย นวลวัฒน์
75 นาย ถวิล ชูแก้ว
76 นาง รัชฎาวรรณ แสงโคกทราย
77 นาย สถาพร หล่ิวพงศ์สวัสดิ์
78 นาย ศิริชัย บุญศรี
79 นาย บุญเลิศ สายสุวรรณ
80 นาย พรเสริฐ อางควนิช
81 นาง ปรีดา คําอ่อน



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
82 นาย เลิศ กิจการ
83 นาย บุญพา แก้ววงศ์ษา
84 นางสาว กนิษฐา หนูรอด
85 นาง ผ่องศรี ธานีวงศ์
86 นาย พรภวิษย์ แสงทอง
87 นางสาว เยาวลักษณ์ ข้งอุ่น
88 นาย ถาวร ช่วยเกิด
89 นาย  สิทธิพงศ์  ไกรแก้ว
90 นางสาว สุภัทรา สุภาพ
91 นาง วิไลวรรณ ศิริไทย
92 เด็กชาย ภาณุศิษฏ์ วงศ์ประจันต์
93 นาย วีระพงศ์ จิตชา
94 นางสาว ภาวดี แจ้งรักษ์สกุล
95 นางสาว กรกนก เกิดบุญมาก
96 นางสาว วิไล กู้มือง
97 นางสาว ชุติมา นวลไทย
98 นาง อําไพ วณิชชานนท์
99 สมชาย เรืองจันทร์
100 นาง ปิยนัยน์ นวลวัฒน์
101 นาง สุวลี ประเสริฐ
102 นาย สราวุธ คงช่วย
103 นาย สุวัฒน์ ชูลีธรรม
104 นาย วสันต์ บุญทิวนาค
105 นาย โสภณ เล่าตะ
106 นาย วิชิต เพชรคุ้ม
107 นาย จิรัตน์ วณิชชานนท์
108 นาย จักรกฤษณ์ ฝ่ังชลจิตร์
109 นาง สมศรี บุญทิวนาค



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
110 นาย เลอชาย สยังกูล
111 เด็กชาย ปิยังกูร นวลไทย
112 นาย ธีรกานต์ มณีโชติ
113 นาย อัฐพงษ์ ชูลีธรรม
114 นาง ธิดารัตน์ อินทรวัตร
115 นาย ทวีศักดิ์ คงเสน่ห์
116 นาง อาภรณ์ วงษ์มาก
117 นาย ศรีธรรม พงศ์พฤกษธาตุ
118 อดิศักดิ์ แมนเมือง
119 นาง วิไลวรรณ บุญทวีวัฒน์
120 นางสาว หรรษา ชาญชลสมุทร
121 ธวัชชัย วงษ์มาก
122 นางสาว ปวีณนุช แผ่แสงจันทร์
123 นาง กัณฐชนิศ แดงหวาน
124 นาง กาญจนา เพชรสุข
125 เด็กชาย ไผท แขอุดม
126 นางสาว สิรินดา พุทธรักษา
127 นาง มาลี เตี่ยไพบูลย์
128 นางสาว อุราภรณ์ ภักดี
129 นางสาว อัญชลี สายทองอินทร์
130 นาง พรทิพย์ เอกสุวีรพงษ์
131 นาย ปัญญา แสงโคกทราย
132 เด็กชาย พงศ์ปณต แจ่มแจ้ง
133 นาย กฤตภาส ใจหาญ
134 นาย ผองชน แขอุดม
135 นาย สุภชัย สิทธิสุทธ์ิ
136 นาย ปิยะพันธ์ ชีตา
137 นางสาว วรรณศิริ กอสุราษฎร์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
138 นาย อาลี บินมูสอ
139 อรรถพล พรหมเจียม
140 สมพงค์ โชติพันธ์
141 นาย ทรงพล สมภักดี
142 นาย พงศ์พันธ์ จันทร์ทอง
143 นาย จรินทร์  พริกนุ่น
144 นาย นันทภัทร หรนิตา
145 นางสาว ศิริมา จินดามณี
146 นาย ศรัทธา แขอุดม
147 นาย ลิขิต ช่วยบํารุง
148 นางสาว อําพร เรือนแปง
149 นาย ธนัย อุปมนต์
150 นาย สมิทธ์ิ วรเชฐวราวัตร
151 นาง พยอม เพชรหนุน
152 นาย เรืองยศ อุ่นเกิด
153 นางสาว ปวีณา แดงนาวา
154 นางสาว เมตตา เทพศิริ
155 นาย ทัศนัย นิธิไพศาล
156 นาง จันทนา เนาวกูล
157 นางสาว ณัฐพิมล โมสิกะ
158 นางสาว นุชนาฎ บังไข
159 นางสาว อัจฉรา รังสิมันต์
160 นาย คราม แก้วนิรัตน์
161 นาย อามัด หมานระเด็น
162 นาย ทักษินัย ป่ินทอง
163 นาย ปัญญาวุฒิ สุขแก้ว
164 นาง เด่นดวง ชูลีธรรม
165 นางสาว จุฑารัตน์ พิชยมงคล



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
166 นาย คฤหัส ณ พัทลุง
167 นาย ธานิน เพชรวารินทร์
168 นาง อัจจิมา ภักดีบุญ
169 นาง จีระนันท์ เสนทองแก้ว
170 นางสาว จันทร์จิรา แก้วช่วย
171 นาย ภูธิเณศ สุภาวงศ์
172 นาง เพียงเพ็ญ พงศ์พฤกษธาตุ
173 นางสาว วรนุช พิพัฒน์กุล
174 นาย ประสิทธ์ิ จันทร์ประสงค์
175 นาย วันชัย แซ่เฮ้ง
176 นางสาว อาริษา สุวรรณมาก
177 นาย ชัยวัฒน์ เรียงรุ่งโรจน์
178 นาย สมพงษ์ หรรษานนท์
179 นาย ชัยภัทร ภูกิจวัฒน์
180 นาง ศศิธร ไชยฤทธ์ิ
181 นาย ปัญญา รัตตชู
182 นาย ศักดิ์ชัย คงพยัคฆ์
183 ทรงสุรพันธ์ุ ชูแสงศรี
184 นาย ทวีศักดิ์ สินศิลาเกตุ
185 นาง อรพรรณ กิวหลิม
186 นาง จารุณี สินศิลาเกตุ
187 นาย อนุศักดิ์ เพ้ชรยัง
188 นาย สุริยะ สุภาวงศ์
189 นางสาว ณภัทร นาเจริญ
190 นาย พรชัย ชํานาญประดิษฐ์กุล
191 นาง แจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์
192 นาย กุศล พรหมคง
193 นาง อโณทัย ธีรสิงห์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
194 นาง ภิญญ์ชาฎา เพชรสุวรรณ
195 นาง วรรณา เพ็ชรรัตน์
196 นาง ศรีเวียง ศรีเทพ
197 นาย พีระพัฒน์ ใยสีงาม
198 นางสาว อาภรณ์รัตน์ ทองนพคุณ
199 นาย ทวีรักษ์ ทองปราง
200 นาย อรรถพล สังข์คร
201 นางสาว จวน สุคทีป
202 นาย ธีระ อนันตเสรีวิทยา
203 นาง พนารัตน์ แมนเมือง
204 นาย ชนาธิป ชํานาญเรือ
205 นาย ยุทธนา แก้วกัญญาติ
206 นาง ปียารัตน์ ธรรมปรีชา
207 นาง สุนีย์ รุ่งโรจนารักษ์
208 นาย ศักดิ์วุฒิ หนูสุทธ์ิ
209 นางสาว มีนารัตน์ ประชาบาล
210 นาง วลัยภรณ์ บุญศรี
211 นางสาว นปภัช จิรปรียาสกุล
212 นาย บรรจบ น้อยสันโดด
213 นาย กําจรศักดิ์ แพรัตน์
214 นาง สิริพร หรรษานนท์
215 นาย สุริยา จันทร์นวล
216 นาง อัจรา ปาลคเชนทร์
217 นาง ดรุณี เพ็ชร์คงแก้ว
218 นาย วัชระ อัมฤดี
219 นาย วันชัย มีสิทธ์ิ
220 นางสาว เพียงเพ็ญ พิพัฒน์กุล
221 นาย ดํารงค์คิด ประชาบาล



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
222 นาง วิภาดา เจริญมี
223 นาง จีรภา เดชมหามงคล
224 นาย สมคิด หิรัญรัตนธรรม
225 นาย มนตรี ทับทิมทอว
226 นาย จัตุรงศ์ สุขเมือง
227 นางสาว สุธิดา เมฆเคล่ือน
228 นาย ไชย เพ็ชร์คงแก้ว
229 นาย ชีวธันย์ โชติธรรมโม
230 นาง สุจิตรา แสงสุวรรณ
231 นาย อนันต์ เจริญมี
232 นาง เพ็ญพิศ ประเสริฐ
233 นาง จิรา ศักดิ์เศรษฐ์
234 นาย พันรัตน์ ประชาบาล
235 นาย ธวัชชัย ทีปะปาล
236 นางสาว สุรีย์รัตน์ พัชรามันต์
237 นาย ธนกร รักษารัตน์
238 นางสาว รัตศยา เจริญผล
239 นางสาว ษมาพร นักฟ้อน
240 นาย สุรชาติ อุตล้อม
241 นาย ทรงวุฒิฎ รักษา
242 นาง วรินพันธ์ เครือรัตน์
243 นาง สุทธิมา ชวาลิต
244 นาย เป่ียมศักดิ์ ธรรมปรีชา
245 นาย คํารณ ประเสริฐ
246 นาย ศิริพงษ์ ยูซบ
247 นาง กุลชลี เสมาทอง
248 นาย ชนทัช ฉิมรักษ์
249 นางสาว ณัฐธยาน์ วราพันธ์เลิศ



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
250 นาย มงคล เดชมหามงคล
251 นาย รุ่งโรจน์ ประพันธ์
252 นาย วิสุทธ์ิ อร่ามจินดา
253 นาย ฉัตรชัย ทิพย์นวจินดา
254 นาง เนาวรัตน์ ศักดา
255 นาย วีระวุทธ นาคพิน
256 นางสาว นารีรัตน์ จรุงกิจสิทธิกุล
257 นางสาว ชลธิรา ศักดา
258 นางสาว สุมาลี วิโรจน์วรวิทย์
259 นาย อนุศักดิ์ ชื่นสงวน
260 นางสาว ประภาศรี รักษ์บางแหลม
261 นาย สมเกียรติ อภินันทพร
262 นาย บุญธรรม วัฒนา
263 นาย อภิยุธ เครือรัตน์
264 นางสาว สุคนธ์ คงแก้ว
265 นาย วรพจน์ ประดิษฐ์
266 นาง โสภิศ ย่ิงคํานึง
267 นางสาว เสาวณีย์ ศรีสุข
268 นาย สิทธิพร  ศิริสมบัติ
269 นาย สุรเชษฐ อุตล้อม
270 นาง กุลชลี แสงแก้ว
271 นาย นิพนธ์ ชานิเวช
272 นาง สมหญิง รู้เจียมสิน
273 เด็กชาย เนติภูมิ ชัยสงคราม
274 นาง สุมาลี เกตุม่วง
275 นาย มนัส แก้วกัญญาติ
276 นาง อนงค์นาถ ยูซบ
277 นาง ปรานอม เผือกเกิด
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278 นาย ยุคล สกลวิรัตน์
279 นาย วรวิทย์ จรุงกิจสิทธิกุล
280 นาง วิลาวัลย์ นาคแก้ว
281 นางสาว ยุบล สังข์ศิลป์ชัย
282 นาย ไพโรจน์ เผือกเกิด
283 นาง ปรีดา สุขขวัญ
284 นาย ชัยยะ มรกรัตนกุล
285 นาง กานดา จินรัตน์
286 นาย พงศกร ยศเมฆ
287 นางสาว สุฑาทิพย์ จ่ายยัง
288 นางสาว ชมภูนุท รักจันทราพร
289 นาย สุกิจ มีพร้ิง
290 นาย บุญร่ืน สุขขวัญ
291 นาง จิราวรรณ นาคพิน
292 นาย สุรชัย มณีน้อย
293 นางสาว ศิรินันท์ ยูซบ
294 นาย นพรัตน์ ปฐมเตชะกุล
295 นาง นิรมล เรียงรุ่งโรจน์
296 นางสาว มนภัทร เสนสิงห์
297 เด็กหญิง ศิริกาญจน์ นาคพิน
298 นาย สิทธิพงษ์ สอนรัตน์
299 นาง สุจิตรา ป่ินนัย
300 นางสาว  สุมา รักจันทราพร
301 นาย สุทธิชัย จรุงกิจสิทธิกุล
302 นาย ภัทวัฒน์ ประดิษฐ์
303 นาย วัฒนะ ทองสุข
304 นาย จิตติศักดิ์ จิรังนิมิตสกุล
305 นาง ยุพา พุฒทอง
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306 นาย ชัยวัฒน์ ดีเจริญกุล
307 นางสาว นาฎยา แซ่จิว
308 ไพโรจน์ กังแฮ
309 นางสาว เบญจวรรณ ธรรมจําเนียร
310 นาย วีระศักดิ์ แซ่หลี
311 นาง ประพิศ จรุงกิจสิทธิกุล
312 นาง ผ่องพรรณ  มณีน้อย
313 นางสาว ศรีวิภา ซุ่นหย่อง
314 นาง พนิดา อนันตเสรีวิทยา
315 นาย จํานง สวัสดิ์วงศ์
316 นาย ธนกร วงศ์วชิรวัฒน์
317 นาย วิสุทธ์ิ วัฒนานิล
318 นาย สุพจน์ รุ่งเรือง
319 เด็กหญิง อรวณิชยา นาคพิน
320 นางสาว เพ็ญศรี พรหมศรีแก้ว
321 นางสาว ปริศนา บัวเพชร
322 นาง พิศมัย สกุลชัย
323 นางสาว นันท์พัทธ์ เสรีรุ่งเรือง
324 นาย ศรีวิชญ์ จามพัฒน์
325 เด็กชาย กฤตภาส แซ่ล้ิม
326 นาย ทวีศักดิ์ น่ฎมนวลประดิษฐ
327 นาย ไพฑูรย์ ทองประยูร
328 นาย จักรกฤษ จิตอํานวย
329 นาย ณัชพล รุ่งเรือง
330 นาง สุภาพร หม่ืนไกรทอง
331 นาง ไพพร หวานสนิท
332 นาย เกรียงศักดิ์ มากมี
333 นาย พิทักษ์ แย้มมยาสุจริต
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334 นางสาว ขนิษฐา สําลี
335 นาย สนธยา ทองเผือก
336 นาย สมิง จูแสงสุรินทร์
337 นาง นริศา สายทองอินทร์
338 นาย ภุชงค์ เทียนสว่าง
339 นาย ธีระรัฐ ช้อยชาญชัยกุล
340 เด็กชาย ศรายุทธ สุวรรณน้อย
341 นางสาว พิมพ์ลภัส แก้วเนิน
342 นาย ณัฐชนน รุ่งเรือง
343 นาย กิตติ เจริญวงศ์
344 นาย ถิรพงษ์ พยับพฤกษ์
345 นางสาว จินตนา สุวรรณภักดี
346 นางสาว กนิษฐา อาษาชํานาญ
347 นาย พิชิต นุรักษ์ภิชิตกุล
348 นาง อุษณีย์ รัตนา
349 นาย นราธิป หมื่นไกรทอง
350 นาย พงษ์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
351 นางสาว ศิราณี ลีเดร์
352 นาย พรชัย นพมาศ
353 นาย จําลอง ประสงค์สุข
354 นาย นิวัฒน์ เชี่ยวสกุล
355 นางสาว พัสวี กล่อมเมือง
356 นาย ยุทธนา พูลผล
357 นาย วิศิษฐ์ วิจิตร์รชานนท์
358 นาย ปัณณธร ถ้วยทอง
359 นาย พรชัย สุวรรณบุตร
360 นาย นิกร นิลเพชร
361 นาย โอภาส สุวรรณน้อย
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362 นาง แก้วใจ กรมาทิตย์สุข
363 นาง นัยนา เหมหมัด
364 นาย สมชาย อู่ทอง
365 นางสาว พัชรี พุทธรักษ์
366 นาย โชคชัย ภิญโญสโมสร
367 นาย ประเสริฐ เหมหมัด
368 นางสาว ชลันตา รักษาวงศ์
369 นาย สนอง ประพันธ์
370 นาง ดรุณี พรมหีต
371 นาย จรัญ โพธ์ิเพชร
372 นางสาว กัลยากร  แสงตาขุน
373 นาย วินัย ศรีโสภา
374 นาย ประดิษฐ์ จันจุฬา
375 นาง อาภรณ์ จามพัฒน์
376 นางสาว นวรัตน์ ระวิวรรณ
377 สันติ ตินานพ
378 นาย วินัย เหมือนเสน
379 นาย ภาณุมาศ สายทองอินทร์
380 เด็กหญิง ณัฎฐณิยาญ์ นาคพิน
381 นางสาว บัวหลวง ศิริเมือง
382 นาง พันณิกา เทวฤทธ์ิ
383 นาง ราตรี ส่งแสง
384 นางสาว นิภาพร เหมือนเสน
385 นาย ประยงค์ แซ่ล้ิม
386 นาง ลาวัลย์ ปัจจักขภัติ
387 นาย เสนาะ เส้งสวัสดิ์
388 เด็กชาย ณปิยวุฒิ บญปิยะสุวรรณ
389 นาย ชัยธวัช ศิวบวร
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390 นาย วิทูรย์ ณ สงขลา
391 นาง พัชณีภรณ์ เหมือนเสน
392 นาย สมชาย บุญปาสาณ
393 นาย ภัคสกล ประจักษ์นิเวศ
394 นาย กิติศักดิ์ เพ็ชรทองขาว
395 นาย อังคาร นิตย์นรา
396 นาย สุเทพ ช่วยคําแก้ว
397 นาย ลองฤทธ์ิ เลขวรนันท์
398 นาง เรณู สร้างโพธ์ิ
399 นาย สุชาญ เกล้ียงสะอาด
400 นาย สาโรช ปทะวานิช
401 นาย ธนกร วจีกาญจนะ
402 นาย วิรัตน์ ดีขุนทด
403 นาง ชุตินันท์ เกล้ียงสะอาด
404 เด็กชาย กฤษณะ โสภณ
405 นาย พัฒนา ทรัพย์ยืนนาน
406 นาย โกศล ศักดิ์ณรงค์
407 นาง มลฤดี ดีเจริญกุล
408 นาง กนกวรรณ ช่วยคําแก้ว
409 นาย อนันท์ เอกนิพนธ์
410 นาง ญาณินสินี วงษ์สุวรรณ
411 นาย เดชาวัต เพาวกูล
412 นาย ชยุต ศรีพรหม
413 นาย วชิรวิทย์ เขียวคง
414 นาย ธเรศ ไข่มุกข์
415 นาง ธานี ไพฑูรย์
416 นางสาว อนัญญา วิณิชชานนท์
417 นาย ภูริวัฒน์ สุขเผือก
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418 นางสาว ตติยา พงศธรจริง
419 นาย สมยศ ศรีโสภา
420 นาย Raschle Jacob
421 นาย สิทธิพงษ์ เพชรชู
422 นางสาว ภัทรียา รักษายศ
423 นาย นิมิต สังข์เพ็ชร
424 นาย ศุภนันต์ พูลเพ่ิม
425 นาย ศรายุทธ บุนนาค
426 นางสาว สุภานี ฟุ้งเฟ่ือง
427 นาง เนตรดาว คําเงิน
428 นาง มะลิ สามารถ
429 นาง ภัทราวดี พรหมแก้วกุล
430 นาย กู้เกียร พรพลประชาสิทธ์
431 นาง สุจิรา เทียนสว่าง
432 นาง สุชาวดี อินทรักษ์
433 นาง สุวรรณา เพชรหรินทร์
434 นาง นาตยา แซ่แจ้ง
435 นาย ประสาร สะอาดใจ
436 นาย สมหมาย ยมจินดา
437 นางสาว   มธุลิน ศรีเทพ
438 นางสาว นัยนา มากแก้วกุล
439 นาง สุภาวดี ศรีเปารยะ
440 นาย ธนากร เทียนอักษร
441 นาง กัลยา อุดมสิน
442 นางสาว รุ่งฤดี สุริยะศรี
443 นาย พณพงษ์ ถิ่นสุวรรณวงศ์
444 นาย ฉัตรชัย หวังมุทิตากุล
445 นาย ถวิล  ิอิสิงห์จันทร์
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446 นางสาว จันทร์เพ็ญ นวลน้อย
447 นางสาว วารุณี วรินทรเวช
448 นาง รัชฎาภรณ์ พรพลประชาสิทธ์
449 นาย ปดิวรรธน์ แสงเกื้อหนุน
450 นางสาว วรพรรณ ล้วนมณี
451 นาย ศุภวิชญ์ กมลบุตร
452 นาย จําเริญ หนูเหมือน
453 นางสาว กรณ์ญกัลย์ ประเสริฐมรรค
454 นาง จีราพร หนูเหมือน
455 นาง อมรทิพย์ เพชรชู
456 นาย กฤศ รุ่งเรืองศรี
457 นางสาว ปวีณา ชูจิต
458 นาง ปฏิมากร ทักษิน
459 นางสาว ชุลีพร คงวัง
460 นาย ประสาน ชัยรัตน์
461 นาย ศุภชาติ พิจติรัตน์
462 เด็กชาย ฉัตรณภัชฆ์ พันโญศรัณยา
463 นาย เจตศักดิ์ พรมหีต
464 นางสาว จารุวรรณ ชูเพชร
465 นาง สุมาลี นิติอัครพงศ์
466 นางสาว ชยมล ตรีสุคนธ์
467 นาง ภาวรรณ รักษาพราหมณ์
468 นาง กัญญา เผือกเดช
469 นางสาว วันเพ็ญ เจริญวรรณ
470 นาย บุญธรรม งามสง่า 
471 นาย วิโรจน์ อ่อนไทรแก้ว
472 นาย ธนกร ทองด้วง
473 นาง ธัญญลักษณ์ แซ่เตี้ยว
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474 นาย บรรเจิด เจริญเวช
475 นาย นิสิต บรรเทิงจิตร
476 นาย โสณัฏฐ์ อินทุภูติ
477 นาง จีระภา ศักดา
478 นาย สมบูรณ์ พุทธชัย
479 นางสาว ปิยะพร แซ่ล้ิม
480 นาย สมศักดิ์ สิทธิเสรี
481 นางสาว จีรวรรณ ศักดิ์อํานวย
482 นาย ทนงศักดิ์ ทวีทอง
483 นาย อนุวัฒน์ หนูคง
484 นาย สถาพร โถนิมิตร์
485 นาย วันชัย วิเชียรชัย
486 นาง ชญากิช ศักดิ์ศิริ
487 นาง ปริศนา ทวีทอง
488 นาง จันทรา หอมนาน
489 นางสาว พรนิภา โชคประสพ
490 นาง เพลินตา วงศ์กรด
491 นางสาว ศศิวิมล คงพยัคฆ์
492 นาง อ้อมเดือน ผิวทอง
493 นาย ครรชิต วงศ์กรด
494 นาย ปราบ เทือกทิพย์
495 นาย บุญประเสริฐ ทรงบุญรอด
496 นางสาว สุนีย์ ไกรณะรา
497 นาย สเริงรมย์ เมืองดี
498 นาย วิเชาว์ ศรีวงศ์
499 นาย สุพจน์ กรหาญ
500 นาย ประเสริฐ ภิโสรมย์
501 นาย สุนทร วัฒโณ
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502 นาย เดชา เผ่าจินดา
503 นาย ยุเหล่ียน แซ่ล้ิม
504 นาง สรวีย์ ธนาพัฒน์ตระกูล
505 นาง อรทัย นุรักษ์อภิชิตรกุล
506 นาย เกรียง พิมพา
507 นาย ชูชีพ ชูจิต
508 เด็กชาย วายุภักษ์ พรมหีต
509 ธีระเดช ศรีเทพ
510 นาย ธรรมรงค์ กีนบะลงน
511 สมคิด ชูเรืองชุม
512 ภารดร ผิวทอง
513 นางสาว ปริศนา นุชภู่
514 นาย นราวุธ อาวุธ
515 นาย สุรเดช จิตรสมบูรณ์
516 นางสาว สมจิต พงศธรจริง
517 นาง จารุวรรณ ฉิมเรศ
518 นาย วีระพงค์ เดชชนะ
519 ณัฐกฤต สันป่าแก้ว
520 เด็กชาย อานนท์ สุดโต
521 นาง ปัทมา กองวารี
522 นางสาว สุกัญญา สําแดงภัย
523 บัณฑิต สมพิศ
524 นาง ธันวา สุขเกษม
525 นาย ปุณญวัฒน์ ไม้แก้ว
526 นางสาว นภัสสร บานกระจาย
527 นาย ธนพงษ์ กองวารี
528 นาง นงเยาว์ พุ่มแย้ม
529 พันธิดาธ์ิ น้ําใส
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530 นาง ศุภลักษมี สงจันทร์
531 นางสาว แสงรัตน์ พรหมฉิม
532 นาง อุไรรัตน์ ทองบุญ
533 นาง ดรุณี สังข์เพ็ชร
534 นาง ภัทรกร สังขรัตน์
535 นาย ไพบูลย์ วงศ์เศรษฐกุล
536 นาย ประสาร ปานกลาง
537 นาง ประทุมรัตน์ พรหมเจริญ
538 นาย นิวัฒน์ สําลีวงษ์
539 นาง อุทุมพร ฉายากุล
540 นาย สุขวิทย์ สิทธิฤทธ์ิ
541 นาย มนุญ รัชชะ
542 นาย สรเพชร คชรัตน์
543 นาย ธีระยุท เพชรรัตน์
544 นาย คเณศ สังข์ปาน
545 นาง อรัญญา ศรีนิล
546 นาย สมมารถ ขําสุวรรณ
547 นาย พรศักดิ์ ชัยมงคล
548 นาง บังอร วงษ์ถาวร
549 นางสาว ยลลดา โต๊ะยี
550 เด็กหญิง กนกภัทร สําคัญจิตต์
551 นาย กฤษณะ แซ่ล้ิม
552 นาย นายศักดิ์ชัย สกุลดิษฐ
553 นาย ชรินทร์ นวลแก้ว
554 นาง อุษา สําคัญจิตต์
555 นาง นัยนา ปานกลาง
556 นาย สุรชัย แพเพชรทอง
557 นาย บุญส่ง เล้ียงบุญจินดา
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558 นาย ประเสริฐ สําคัญจิตต์
559 นาย ชนะ คําน้อย
560 นาย รังสรรค์ แซ่ด่าน
561 นาย ทศพร เพ่ิมทรัพย์สิน
562 สุพจน์ ศุภฉายากุล
563 นาง มาลินี ภิโสรมย์
564 นาย บรรเจิด สาริพัฒน์
565 นางสาว จิตาภา อินธิราช
566 นางสาว วันดี ชุณหวิกสิต
567 ประมนต์ พวงเงิน
568 นางสาว นภาพร สืบสกุล
569 นาง เดือนเพ็ญ ควนวิไล
570 นาย ภักดี รัตนกาญจน์
571 เด็กชาย ภูสิทธ์ิ สืบสกุล
572 นาย ศราวุธ ขันแก้ว
573 นางสาว กุญช์กัญญ์ญาญ์ ทองม่ัน
574 นาย อรรถกร เสือปาน
575 นาย วีระยุทธ นุ้ยรอด
576 สุเทพ ล้ียุทธานนท์
577 นาย วาทิต วชิระธรกุล
578 นาง คนึงนิตย์ ประสงค์สุข
579 นาง ราตรี นาคสมบูรณ์
580 นางสาว ศิริวรรณ คําน้อย
581 นาย จารุ ทิพย์ศักดิ์
582 นาย ธวัชชัย กรเพชร
583 เด็กชาย ปวริศ สืบสกุล
584 นาย สุทธิพงศ์ คงมณี
585 นาง กุศล อินทสุรัช
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586 นาย พรศักดิ์ คงจุ้ย
587 นาย กิตติศักดิ์ จิตพิทักษ์
588 นาย โชคชัย พันธุสวัสดี
589 นาย พีระพงษ์ เกตุเพ็ชร์
590 นางสาว เสาวลักษณ์ เมืองพร้อม
591 นาย วันชัย ทรัพย์เกิด
592 นาย อนุรักษ์ ตลึงจิตร
593 นางสาว ยุพา พุทธกาล
594 นาง กองทอง ทองปรีชา
595 นาง สมหมาย บุญลือ
596 นางสาว นันทนา ปานปินส์
597 นาง พิมพ์วิมล จิตสงค์
598 นางสาว พิมลรัตน์ วงษาบูลย์
599 นาง จันทร์เพ็ญ ขันแก้ว
600 นาย วุฒิทร อินทร์คา
601 นาง เมธินี ศรีรัง
602 นาง นปภัทร เพชรแก้ว
603 นาย ประสิทธ์ิ คงพันธ์
604 กิตติ ธนาพล
605 นาย จรัล คัมภีย์ภัทร
606 นาย พนมกร สุขเพชร
607 นาย สุทิน สีแดงยิ่ง
608 นางสาว จิระพร รักเส้ง
609 เด็กหญิง จารุพิชญา ฉิมพิมล
610 นางสาว ชนัยกานต์ เสียงสุวรรณ
611 นาย ชุ่ม ลาดบูลย์
612 นาง สุภาวดี จุ่งพิวัฒน์
613 เด็กชาย ชาญพัฒน์ สุขเพชร
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614 นาย อามีน เจ๊ะยะหลี
615 นาย ขวัญเมือง พานิชวงศ์
616 นางสาว จารุวรรณ พันธรักษ์
617 นาย ภูวนาท วงษ์หิรัญ
618 นาย มานิต จิตสงค์
619 นาย สมพงค์ โตีะยี
620 นาย พัฒเนศร์ บุญปาสาณ
621 นางสาว วิลาวัลย์ สุบรรณ
622 นาย เมธา อําไพเมือง
623 นาย ภานุพงษ์ ประสมแก้ว
624 นาย เพลิน วงษ์หิรัญ
625 นาย ศรัญย์ วงษ์มาก
626 นาย จตุรงค์ จันทร์โชตะ
627 เด็กหญิง นิชานันท์ ป่ินนัย
628 นาย ธีระพงษ์ ภิรมย์นก
629 เด็กหญิง วสิพร ไพรัตน์
630 นาย สุขชัย เชียร์ศิริกุล
631 นาง ศิริพร มูสิกะ
632 นาย ประกาย ไทยครือวัลย์
633 นาง สิริมา ฉิมพิมล
634 นาย พรชัย สุวรรณพิวัฒน์
635 เด็กชาย สิรวิชญ์ มูสิกะ
636 นาย ทรงพล เฮ่าหนู
637 นาง พชรวรรณ ธรรมบํารุง
638 นาย วิทยา ประจง
639 นาง สุจิน ผ่องแผ้ว
640 นาย เจษฎา พราหมณ์ชู
641 นาย เดโช แพเพชรทอง
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642 นาง อมร วังนรา
643 นาง พจน์จะรินทร์ พลรัตน์
644 นาง อรรถศรี นิ่มพาณิชย์
645 เด็กหญิง สวรินทร์ เพชรวารินทร์
646 นาย ชนัต ถนอมชาติ
647 นางสาว พียภัทร ล้อมสมบัติ
648 เด็กชาย วงศ์วรัณ วังนรา
649 นาง มัณฑนา เชียร์ศิริกุล
650 เด็กหญิง ปุญณดา อินทสุรัช
651 นาย ปริญญา ใจช่ืน
652 นาง วรางคณา จันทร์โสะ
653 นาย ชญานิน เอกสุวรรณ
654 นาย ธราพงษ์ แก้วสกุลทอง
655 นางสาว อรุณี วิทิพย์รอด
656 นาย ไพรัช วรรณรัตน
657 นางสาว นิลเนตร นาคเพชรพูล
658 นางสาว กรุณา อู่ฉาย
659 นาย ศราวุฒิ เอ้งเหมาะ
660 นาง ปัทมา ชัยทอง
661 นางสาว อุไรรัตน์ ปานเล็ก
662 นาย ถวิล ศรีไวยพราหมณ์
663 นาง เสาวพา เพชรวารินทร์
664 นาย กฤติเดช พรมจันทร์
665 นาย สิทธิศักดิ์ พราหมณ์น้อย
666 นาง สุดา คงสุทธ์ิ
667 นาง เพ็ญทิพย์ ปรัชญาวงศ์
668 นาง สุณี ศรีไวยพราหมณ์
669 นาย ประพันธ์ วีรตระกูล
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670 นาย อับดุลเลาะร์ ศรีแมน
671 นางสาว ธนัญยา พยับพฤกษ์
672 นาย พิสิษฐ์ เต็มพร้อม
673 นาย ราชันย์ วิไลรัตน์
674 นางสาว พรเพ็ญ ตระการธนสกุล
675 สราวุฒ พลรัตน์
676 นาย เชิดพงศ์ เพชรวารินทร์
677 นาย กรวิชญ์ นาคบํารุง
678 เด็กหญิง พราวไพลิน พรมจันทร์
679 นาย จีรยศ ยศเมฆ
680 นาย สุรเชษฐ์ แผ่แสงจันทร์
681 นาง จีรนันท์ บุญเจริญ
682 นาย ฐิติพงศ์ ราชรักษ์
683 นาย สมศักดิ์ อินทรบํารุง
684 นาย พิทยา เพชรมณี
685 เด็กหญิง พลอยไพลิน พรมจันทร์
686 นาย สุชาติ แผ่ทอง
687 เด็กชาย ณฐภัทร แก้วกอง
688 เด็กชาย ปัญนพัทร ชัยทอง
689 นาย สมศักดิ์ ศรีธรรม
690 นาย ปราโมทย์ แก้วพิชัย
691 นางสาว สํารวย หงษ์ทอง
692 นาย สุนธาวัตร์ รุ่งฤทธิ์
693 นาย ทํานุ ชัยพรหม
694 นาย พงษ์ศักดิ์ เสือมาก
695 นาย ณัฐพงศ์ หนูปลอด
696 นางสาว วาสนา มติธรรม
697 นาย สุรศักดิ์ คงสิบ
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698 นาย ศราวุธ วงศ์สัตยพาณิชย์
699 นาย อาณัติ พรมหีต
700 เด็กหญิง ชญานิศ แก้วกอง
701 นาง จิราภรณ์ เพชรมณี
702 นางสาว ชัชฎาภา อนุจันทร์
703 นาย ธวัชชัย ถิ่นไทรขึง
704 นางสาว นฤมล จํานงค์ทอง
705 นาง นิภาพร วิทยาแพทย์
706 นาย เกษมสุข แก้วศิริ
707 นาย กฤตเมธ ยักสม
708 นาง ศิริวรรณ แผ่ทอง
709 นาย พิชิต ปานแก้ว
710 นาย สุธี ทัศนสวัสดิ์
711 นาง สุจินดา เจริญกุล
712 นาย กิตติ ทองบํารุง
713 นางสาว ศุภกานต์ พันโญศรัณยา
714 เด็กหญิง ริยลักษม์ ล้อมสมบัติ
715 นาย บุญเลิศ วังนรา
716 นาง พัชรินทร์ เลอถิรกุล
717 นาย สุรัตน์ เพชรมณี
718 นาง กัลยา พลยมี
719 นาง พิไลลักษณ์ เพชรสุวรรณ
720 นาย กรีฑา โฉมอ่อน
721 สมมิตร ขาวปาน
722 นาง สุภาวดี จารุจารีต
723 นาย สวัสดิ์ มณีสกุลสวัสดิ์
724 นาง อรพรรณ เพ็งหอม
725 นางสาว พนิดา อภินันทพร
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726 นางสาว พัขรีย์ พัฒนภักดี
727 นาย อนุชา บัวทอง
728 นาง รุ่งกานต์ ทองบํารุง
729 นาย ทวี พานวัน
730 นาย บรรพต พลอยมี
731 นาย สถิตย์ ปรัชญาวงศ์
732 นางสาว เสมอแข สวัสดี
733 นาง พูลศิลป์ ยศเมฆ
734 นาง ญาณิกา ซัง
735 เด็กชาย กรณ์เทพ มติธรรม
736 นาง พรรณิภา กองมณี
737 นาย เวียงศักดิ์ วิชัยดิษฐ์
738 นาย ปรีชา อุระดา
739 นาย จันทรวงศ์ ศรีแก้ว
740 นาย ชัยวัฒน์ ฉิมพิมล
741 นางสาว สุนิสา รักษา
742 นางสาว ฉวีวรรณ แก้วเหมือน
743 นาย สุรัตน์ บัวเผ่ือน
744 นางสาว ทองดี ฮวบดีบอน
745 นาง สมทรง อยู่เย็น
746 นาง ยุพาพันธ์ คงชนะ
747 นาย วัชรินทร์ คงทรัพย์
748 นาง สุรางค์ ภู่รุ่งฤทธิ์
749 นางสาว ศรัณย์ยาภัทร ภาคกายสิทธ์ิ
750 นาย ชาญณรงค์ เพชรคง
751 นาย ยุทธนา ราชโฟ๊ะ
752 นาย รัฐศักดิ์ ฉิมบลีรัตน์
753 นางสาว ขนิษฐา บัวอินทร์
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754 นาย วิริยะ ศรีจันทร์
755 นาย เจษฎา อุ่นเกิด
756 นาย กิตติศักดิ์ วิโรจน์
757 นาย หยุ่ง ย่ฎามบา
758 นาง สารภี บุญเจริญ
759 นาย กฤษณล วีระกุล
760 นาง อรนิสา จงสวัสดิ์
761 สุชาติ ศักดา
762 นาง สุธาทิพย์ โชติสิงห์
763 นางสาว พรอนงค์ สุนทรพัฒน์
764 นาง ชุติกาญจน์ อนุจร
765 นาย นายเอนก ทองแท่ง
766 นาย นิยม คงนิรันตฤทธ์ิ
767 ปฐมพงศ์ ไชยยศ
768 นาย พีระวุฒิ คุ้มสุวรรณ
769 นาย วิบูลย์ศักดิ์ วงษ์แหวน
770 นาง สุภาพร วิโรจน์
771 นางสาว พนิดา อาศิรพจน์
772 นาย จรรยง เจริญสุข
773 วัฒนา แก้วแสง
774 นาง หทัยรัตน์ รัตนตรัย
775 นาย ธวัชชัย รัตสวัสดิ์
776 นางสาว อารีรัตน์ จําปา
777 นางสาว กิติญา จักรา
778 นาย สุเทพ คงแก้ว
779 นาย คํานวณ มากู่
780 นาย สมเดช ใจสมุทร
781 นาย สุรินทร์ นวลรอด
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782 นาย ปิยะ ศิริไทย
783 นางสาว ทิพวัลย์ ทิมธรรม
784 นาย สุพาศน์ เสรยางกูร
785 นาง พนมวัลย์ ศรีสุขใส
786 นาย จักรา พาลเสือ
787 นางสาว ธนกร น้อยมา
788 นาย วรพงศ์ สาสนัส
789 นางสาว วิภา เพชรแก้ว
790 นางสาว ชลณัฐ ชุมวระ
791 นาง วัชรี แสงอรุณ
792 นางสาว อรอุมา กาจู๊ด
793 นาง ศิริลักษณ์ เพ็ญจันทร์
794 นาย วิเชนทร์ นพมาศ
795 เด็กหญิง เขมิกา ชุมวระ
796 นาย ชัชชัย มณี
797 เด็กหญิง ณัฏฐกันย์ เม่นงาม
798 นางสาว ณัฏฐาริณีย์ ทัพเมือง
799 นาง ศรีประภา เทพธัญญ์
800 นาง เพ็ญศรี เม่นงาม
801 นางสาว กีร์ต้า ศรีจันทร์
802 นาย มณเทียร  เวทยา
803 นาย แก้ว เส่ียงฉิน
804 นาง เพ็ญพักตร์ ฉายสง่า
805 นางสาว ธัญชนก เกียรติเสรกุล
806 นาง กนิการ์ ภูตะมี
807 เด็กหญิง พัชริญาพร บุญมาก
808 นาง สินีนาถ วัชระวราภรณ์
809 นาย กิตติภพ ผลสด
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810 นางสาว อัญชลี พูนช่วย
811 นาย โกวิทย์ วนวัฒนาวงศ์
812 นาย ศรชัย อุ่นสอน
813 นาง ราตรี คล้ายศรี
814 นางสาว ชลธิรา  บุญมาก
815 เด็กชาย รักษ์ภูมิ ภูตะมี
816 นาง พัชรินทร์ สุทธิรักษ์
817 นาง รัชฎาพร ณะจันทร์
818 นาง บุปผา กิติพิพัฒน์
819 เด็กหญิง เขมนิจ ชุมวระ
820 นาย สหจิต แตงพัฒน์
821 นาย ปฏิภาณ แสงอรุณ
822 นาง ปฎิพัฑฒน์ธิดา วิชัยดิษฐ์
823 นาง นัยนา วงศ์สมบุญ
824 นางสาว วจิรา เดชารัตน์
825 นางสาว อรุณี ธรรมเกียรติ
826 นาง เบญจวรรณ ศรีวายพราหมณ์
827 นาย หนึ่งบุรุษ พลจร
828 นาง รุ่งนภา นิมินันท์
829 นาย ชินกรณ์ ผลสด
830 นางสาว มลทิพย์ เถาว์เป็น
831 นาย ดีน หมัดสว่าง
832 นางสาว อุมาพร เมฆมุสิก
833 นาย วัชระ ทอธราเมธา
834 นาย ปวีณ นิลเอก
835 นาง พัชรา เหมทานนท์
836 นาง สุรีย์รัตน์ วิศรุตพิชญ์
837 นาย สมคิด ธรรมรักษ์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
838 นาง เปรมปรีดิ์ สิรภักดี
839 นาย วุฒิภัทร ทองถึง
840 นาย ชาญศิลป์ แสงอรุณ
841 นาง เจษฎา คํานวณศิลป์
842 นาย ธานี ลอยใหม่
843 นาย ศิมะ แสงจันทร์
844 นาย กัมปนาท กล่ินเสาวคนธ์
845 นาย วรพล วิศรุตพิชญ์
846 วิสูตร ดิษฐ์ฉสวง
847 นาย เชาวรัช มะสัญ
848 นาง ปัทมา ทองถึง
849 นาย อนุภาส บุญกล่อม
850 นาย อารักษ์ ชูแดง
851 นาง นิศาลักษณ์ เวทยา
852 นาง สสุ มากมณี
853 นางสาว เรย์ฮะน่า หมัดสว่าง
854 เด็กหญิง จันทิมา บุญกล่อม
855 นาย สุปัญญา ชูเพชร
856 นาย โกวิทย์ รุ่งคลัง
857 นางสาว ณธษา คชรัตน์
858 นาง เขมาพร ทิพย์คง
859 นางสาว วรรณา ตะโฉ
860 นาง วรรณี มีเนียม
861 นาย นัทยา ขวัญแก้ว
862 นาย สุริยา แก้วสม
863 นาย สุรศักดิ์ แซ่เตียว
864 นาย สุรพงษ์ สาระกูล
865 นางสาว ญาดา พิณแช่ม



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
866 นาย สมคิด ชํานาญเมือง
867 นาย ประสิทธ์ิ ศรีวัฒนพงศ์
868 บรรลือ สุทธิรักษ์
869 นางสาว อภิญญา ดําดี
870 นาง ศรีเวียง มีพร้ิง
871 นาย เอกชัย สิทธิโอน
872 นางสาว รัชนี แพเพชรทอง
873 นางสาว สุพัตรา เขียววิจิตร
874 นางสาว ปิยมาส เต้งชู
875 นาย วิทยา ให้หวล
876 สุภาพ ธรรมศร
877 นาย ภูมิชาย ไชยนาเคนทร์
878 นางสาว อัจฉรา เขียววิจิตร
879 นาง บุญตา วงศ์เศรษฐกุล
880 นาย ประพันธ์ แซ่ชั้น
881 นาย เติมศักดิ์ เพ็ญภัทรกุล
882 นางสาว ยุวดี ดวงประสพสุข
883 นางสาว อุดมพร เล้ียงมณีกุล
884 นาย โยธิน คล้ายศรี
885 นาง บุษยา แก้วศิริ
886 นาย ธนพล ภู่เมือง
887 นาย ยศทวี อินเดช
888 นาย วัชรินทร์ ไชยยศ
889 นางสาว ธันยพร คงเพชร
890 นาย วิกรม วิเชียรนรา
891 นาย ชวลิต ศรีพรหม
892 เด็กชาย ปิยพงศ์ ไกรแก้ว
893 นางสาว พัชรี เกษกุล
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894 นางสาว พรรพรรณ ปัจจัย
895 นาย อรรถกร เกื้อสกุล
896 นาย วีรศักดิ์ มณีรัตน์
897 นางสาว จารุณี หวานสนิท
898 นาย บุญเกิด บุญกล่อม
899 นางสาว สุรินทร์ยา ทองแสงจันทร์
900 เด็กชาย ณธายุ ศรีพรหม
901 นาย สิทธิพร ไตรพิทักษ์
902 นาย วินัย แซ่โอ้ว
903 นาง ปิยะนาถ รักษาพราหมณ์
904 นาย พนม บุญญ์ไพร
905 นาง ปิยะวรรณ ไกรแก้ว
906 นางสาว สาวิตรี ส่งแสง
907 นาย ชัยณรงค์ คงชนะ
908 นาย บุญมาส อินทร์พรหม
909 นาย สมโชค แสงสุรินทร์
910 นาย ทนงศักดิ์ อาศิรพจน์
911 นาย เชาว์ พัฒนศิริ
912 นาย พหล สุทธิรักษ์
913 เด็กหญิง สิราวรรณ ไกรแก้ว
914 นางสาว สุพัทรา สุดเม่ง
915 นาย ขจรยุทธ เพชรวิเชียร
916 นาง เยาวลักษณ์ อินนุรักษ์
917 นาย รัตนพล ขัมพานนท์
918 นาย จารุพงษ์ ศรีตะกุก
919 นาย ประวิทย์ ลิหก
920 นาง นาริณี คล้ายพิกุล
921 นาย วัชรินทร์ ทับทิมทอง



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
922 นาย จเร คล้ายพิกุล
923 นางสาว อ้อมใจ ปลื้มจิต
924 นาย ศิลปชัย ทับทิมทอง
925 นาย เกริกชัย จีนไทย
926 นาย ภัทรพงศ์ สุทธิฤทธ์ิ
927 นาย เกรียงศักดิ์ ใจดี
928 นาย สาโรช อินทรวัตร
929 นาย pirat rukbumrung
930 นาย ธีระขัย พุฒดํา
931 นาง รุ่งนภา ทับทิมทอง
932 นาง ศิริลักษณ์ พุฒดํา
933 นาย ปิยเชษฐ์ พรหมแก้ว
934 นาย สุทัศน์ เย็นแจ่ม
935 นาย สมพงษ์ พันธ์อร่าม
936 นาง นงเยาว์ คงเลิศ
937 เด็กชาย ปุณณัตน์ พุฒดํา
938 นาง ภรพิรมค์ บุญมี
939 นาง สุราษฎร์ พรหมแก้ว
940 นาย จักรกฤษณ์ พุฒดํา
941 นาง จตุพร พลจร
942 นาง วรรณเพ็ญ สิงคง
943 นาย เดโช รักตะสิงห์
944 นาง สมหวัง ทับทรวง
945 นาย พงษ์ศักดิ์ ศรีแสง
946 นาย อลงกรณ์ ปสันตา
947 นางสาว บุญบันดาล ขวัญเกิด
948 นาง วัลภา เดชารัตน์
949 นาย เสถียร แซ่เอี้ยว



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
950 นางสาว ยินดี ณ สวาท
951 นาง วีระวรรณ สุขจันทร์
952 นาย  ซําฮง แซ่เฮ้ง
953 นางสาว อรดี คูวัฒนากุล
954 นางสาว พัชรี แก้วเจือ
955 สุรพล สุภากาญจน์
956 นางสาว ณัชชา เทือกสุบรรณ
957 นาย จตุพล วิเชียร
958 นาย ธนกร เดชารัตน์
959 นาย สุวรรโณ โล้สุวรรณ
960 นางสาว จีรพา พันธ์ฎสวัสดิ์
961 นาย ทรงฤทธ์ิ ฉกาจสิริกุล
962 นาง เกศรา ตั้งเจริญ
963 นาย วีระศักดิ์ พันธ์ุสวัสดิ์
964 นาย ธีระพล สมเกียรติกุล
965 นางสาว นิภาพร มณีโชติ
966 นาย เกรียงศักดิ์ ตั้งเจรืญ
967 นาย สมบัติ ขาวบ้านา
968 นาง วราภรณ์ ตระการธนสกุล
969 นางสาว ชญาณ์นันท์ โรจนเมธีสกุล
970 นางสาว จุฑารัตน์ เพ็งหนู
971 นาย อาทิตย์ แซ่อ๋อง
972 นางสาว พรกนก เดชารัตน์
973 นาง พรรณราย ระวิวงศ์
974 นาย วิษณุ ทิวแพ
975 นาง ศุภลักษณ์ ชูมโน
976 นาย วีระพัฒน์ เดชารัตน์
977 นาย สายัณห์ สวนานนท์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
978 นาง สุรีย์ อินทรกําเนิด
979 นาง วาสนา หนูปลอด
980 ชาติชัย สถิตเกษตรศรี
981 นาย ฝุ้ง พานวัน
982 นางสาว ยุวภัค แสงประดิษฐ์
983 นาง ดวงใจ รักษายศ
984 นาง เพ็ญสิริ พละเลิศ
985 ธงชัย ชโยฬาร
986 นาย Sutat Saelim
987 นาย วันชัย ลูกชัยภูมิ
988 นาย ก่อเกียรติ อินทรักษ์
989 นาย เอกชัย จารุพันธ์ุ
990 นาย สํารวม ห้าวหาญ
991 นางสาว ทิพวรรณ พรหมเกิดทอง
992 นางสาว รัตติยา ศรอินทร์
993 นาง นิรา เทพสิมานนท์
994 นางสาว ทิพวรรณ จันทร์ทอง
995 เด็กชาย ธรรศ เดชารัตน์
996 นางสาว วิไลวรรณ ไทยทอง
997 นางสาว พจนีย์ แก้วม่ิงเมือง
998 นาย สุนทร ลายพัฒน์
999 นาย สุเทพ กัลปนายุทธ
1000 นางสาว ปัทมา มีเพียร
1001 นาง สมหมาย ขันทอง
1002 นาย สะอาด ชูนิล
1003 นาย สมปอง โกสิยพันธ์
1004 นาย สุทัศน์ ตันติษัณสกุล
1005 ชาติชาย อ้นทอง
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1006 นางสาว คันธรส หลีบํารุง
1007 นาย สุรเชษฐ์ สถานติ้น
1008 นาย ประสาน แช่มศรี
1009 นาย ธวัชชัย ประดิษฐ์
1010 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ แย้มพัฒน์
1011 นาย ศรายุทธ แสงเพชร
1012 นางสาว จิตร์สะรา ปลอดอ่อน
1013 นาย พิทักษ์ สุวรรณรักโชติ
1014 นาง เพ็ญศรี สัมฤทธิ์โสภาค
1015 นาย กรกฤช พงศ์พัชสะระ
1016 นาย สุพร ขุนรักษ์
1017 นาย เธียรชัย พิชัยรัตน์
1018 นาง รสสุคนธ์ มากมณี
1019 นาง รพีพร ยอดเมือง
1020 นางสาว อังศุนันท์ สวนานนท์
1021 นาง ขวัญดี สุวรรณรักโชติ
1022 นาย อํานาจ ศึกเสือ
1023 นาย สัมพันธ์ นาคบํารุง
1024 นางสาว เพ็ญจิตร สัมพันธ์
1025 นางสาว ศศิกานต์ นพมณเฑียร
1026 นางสาว สุจิรา ชื่นชมชิด
1027 นาง สาลิวัลย์ ปาละกะวงค์ ณ อยุธยา
1028 นาง นุสร์ภินันทน์ อ้นทอง
1029 นาย พรเทพ รักษ์บางแหลม
1030 นาง บัวลาย จันทร์ชนะ
1031 นาย ภคพล สุจริต
1032 นางสาว กาญจนา บุตรเมือง
1033 นาย เกรียง พรมลิขิต
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1034 นางสาว ลัดดาวรรณ์ สมนิล
1035 ธีรวัฒน์ บัวแย้ม
1036 นาง วันเพ็ญ สงวนพงศ์
1037 นาย พนัส ต่วนชะเอม
1038 นาย สุทธิพงศ์  ศรีคง
1039 นาย สุธี ธรรมบํารุง
1040 เด็กชาย ภีมปวิช ชูมณี
1041 นางสาว ภรณ์นภัส แสงสุรินทร์
1042 นางสาว ณัฐธิดาพร ยอดเมือง
1043 นาง ยุพา แพงชาย
1044 นาย สุชาติ ศรีวิริยะ
1045 นาง บุญเทียบ ไพฑูรย์
1046 นาย กําชัย กิตติพรรณราย
1047 นาย สุริยะ พงศ์สุริยัน
1048 นาย  ุอุทัย ภูริพงศธร
1049 นาย เอกชัย หวังมุทิตากุล
1050 นาย ณัฐพงศ์ ยอดเมือง
1051 นาย มนัส พาลเสือ
1052 นางสาว อธิศา สุทธินุ่น
1053 นาย จักรกฤษณ์ มุ่งแดง
1054 นางสาว สุวรรณ อภิญญนันท์
1055 นางสาว ศิริรัตน์ เครือหลี
1056 นาย ธีระ สุวรรณศักดิ์
1057 นาย เจต็อง อํานวยโรจนจินดา
1058 นาย จาตุรงค์ ภูมินิรันดร
1059 นาย ศรวิทย์ คุ้มทอง
1060 นาย คมกฤช สุขกลับ
1061 นาย สถาพร ศรีสว่าง
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1062 นางสาว กนกวรรณ อภัยสวัสดิ์
1063 นาย สมชาย สําอางค์กาย
1064 นาง อุดมรัตน์ พึ่งแย้ม
1065 นางสาว มายาวี โต๊ะสอีด
1066 นาย วรินทร รักกลัด
1067 นาย จิรวัฒน์ สุนทรธรรมาสน์
1068 นางสาว อมรรัตน์ พรมสิน
1069 นาย สิทธิชัย สําลี
1070 นาย ยุทธพงษ์ ผลจันทร์
1071 นาย มนตรี บัวแก้ว
1072 นาย สากล บัวแย้ม
1073 นาง ประภัสสร ล้ิมสุวรรณ
1074 นาย เจษฎา  ไพฑูรย์
1075 นาย ทวีศักดิ์ ขาวมะลิ
1076 นาย นิต คงพริก
1077 นาย นิพนธ์ ขาวกลิบ
1078 นางสาว ชญามณ กาญจนดิฐ
1079 นาง สําอางค์ สมสุข
1080 นางสาว รจนา วิชัยดิษฐ
1081 นาง จินตนา คําหวาน
1082 นาย มนินธ์ ฤทธ์ิโรจนกุล
1083 เด็กชาย ณภัทร ชูมณี
1084 นาย ชัยวุฒิ เวฬุการ
1085 นาย มนต์ชัย วุฒิพงศ์
1086 นาย สุรศักดิ์ รัตตานุกูล
1087 นาย อนุวัตร์ ทองชิต
1088 นาง เกตชาดา สวนเดือนฉาย
1089 นาย นิกร เนียมสุวรรณ์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1090 นาง สุธีรา ชูมณี
1091 เด็กชาย ปองคุณ จันทร์ชนะ
1092 นาง ผ่องศรี รัตตานุกูล
1093 นาง วิภารัตน์ นาเจริญ
1094 นาง นิภาพรรณ ทองชิต
1095 นาง จรัสศรี สุขสนิท
1096 นางสาว ธันย์ชนก แซ่ล้ิม
1097 นาย apirak sritongkeaw
1098 นาย สรายุทธ เกษบุรี
1099 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ นาเจริญ
1100 นาง ศิริลักษณ์  ปลัดรักษา
1101 นาง เพ็ญศรี แซ่ล้ิม
1102 นาง กมลทัศน์ เนียมสุวรรณ์
1103 นาย อุรุพงษ์ อนุการคาหกิจ
1104 นาย บัณฑิต  เศวตเวช
1105 นาย ถนัด ปลัดรักษา
1106 นาย ธนวัฒน์ จิตเขม้น
1107 นาย อภิรักษ์ ชํานาญราช
1108 นาง KOONLATIDA. KHRUEASAI
1109 นางสาว อิสราภรณ์ พัฒนพิบูลศักดิ์
1110 นาย อภิวัฒน์ วัชราพงษ์
1111 นาง ศุภัชยา เกษบุรี
1112 นาย เขมพัทธ์ สุวรรณรักโชติ
1113 นาย ปราโมทย์ กรีไกรนุช
1114 นางสาว ประสาร วงศ์วัฒนดิลก
1115 นางสาว วนิดา อาษาชํานาญ
1116 นาย บรรจง หวังอัครางกูร
1117 นาย วรจักร สุทธิสาร



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1118 นางสาว เกศสิริ พิพัฒน์พงศธร
1119 นาง ถนอม ช่วยเกิด
1120 นาย ธีรนันท์ วิกรมโรจนานันท์
1121 นาย ธวัช หงษ์บิน
1122 นางสาว จันทรรัตน์ พงศธรวณัฐ
1123 นาง อาภรณ์ ชุ่มสวัสดิ์
1124 นาย เจริญผล ผลขํา
1125 นาย อมร หวังอัครางกูร
1126 นาย สมภพ เมฆศรี
1127 นาย ไพโรจน์ วงศ์วิทยากุล
1128 นาย ศุภสวัสดิ์ จั่นเพชร
1129 นาง อุไร คงเจริญ
1130 นางสาว รัชนี ศรีสุวรรณ
1131 นาง ฐิตาพร จันทร์ภูชง
1132 นาย พงศ์เทพ สิทธิสุทธ์ิ
1133 นาย ยุทธนา แสงจันทร์
1134 นางสาว กัลยา อยู่สถิตย์
1135 นาย ณัฐพงศ์ สินอุดม
1136 นาย กิตติศักดิ์ อารมย์สุข
1137 นาย วิชาญ สีฟ้า
1138 นาง เจียมใจ พันธ์อร่าม
1139 นาย เวชยันต์  เกาะแก้ว
1140 นาย สนธยา น้อยมี
1141 เด็กชาย Nattitthii KHRUEASAI
1142 นาย ไพศาล พิทักษ์แทน
1143 นาง จันทรา สีฟ้า
1144 นาย หัสนัย บัวเผียน
1145 นาย โกชัย ตราโต



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1146 นาย หัตสกรณ์ กล่อมเจริญ
1147 นาย ปราโมทย์ สวัสดิ์วงษ์
1148 นาย สุรชัย พวงงาม
1149 นาย ทวัช บุญแสง
1150 นาง นิตยา พรหมรักษ์
1151 นาง วันเพ็ญ สินอุดม
1152 นาง สําเนียง ทองเรือง
1153 นาง จิราพร บิลอะหมาด
1154 นาย คมสัน หนูนําวงศ์
1155 นาย พงษ์ศักดิ์ นวลจริง
1156 เด็กชาย กันตินันต์ สวัสดิ์วงษ์
1157 นาย ชูศักดิ์ ดําพุ่ม
1158 นาง สุไลมาน รัตนเวียงพรหม
1159 นาย ภัควัชร บิลอะหมาด
1160 นาง ลดาวัลย์ พิทักษ์แทน
1161 นาย จารุนันท์ คงกล่ิน
1162 นาง นัยนา สวัสดิ์วงษ์
1163 นาง วิริยาพร เจนนพกาญจน์
1164 นาย โสภณ มะยะเฉี่ยว
1165 เด็กชาย ธีรภัทร กมลดี
1166 นาย จักรพงศ์ ฤทธิเดช
1167 นาย คเณศ จันทร์โกมุท
1168 นางสาว วาสนา ชื่นตา
1169 นางสาว สุปราณี นิ่มนวลศรี
1170 นางสาว พัชฎาภรณ์ กมลดี
1171 นางสาว พรนภัส วิจะสิกะ
1172 นาง ละออ มีเพียร
1173 นาง นุชนาฏ วิจะสิกะ



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1174 เด็กชาย รัฐกูร เมืองแก้ว
1175 นาย วีรชัย ล้ิมพันธ์อุดม
1176 นางสาว พัชราภรณ์ ไกรผล
1177 นาง ศรีรัตน์ หีตแก้ว
1178 นาย กฤษฎา รัตตานุกูล
1179 นาย สุนทร ศรีรักษา
1180 นาย สุรพล เสมหิรัญ
1181 นาย นุกูล เมืองแก้ว
1182 นาย กิติโรจน์ กุญชรินทร์
1183 นางสาว รัตติกรณ์ สองฉั่ว
1184 นางสาว ปริญญารักษ์ เสืออินโท
1185 นาย  คุณากร ทองดํา
1186 นางสาว อรอุมา ไกรผล
1187 นาย พิทักษ์ สุขสนิท
1188 นางสาว วาณี สงพรหมทิพย์
1189 นาง สุกัญญา ดําสุวรรณ
1190 นาย ณรงค์ชัย ภูมิไชยา
1191 นาย ชัยสิงห์ แจ่มสุริยา
1192 นาง ลดานุช อุปลา
1193 นาย สุมนต์ สิงหภานุพงศ์
1194 นาง ชวนพิศ แจ่มสุริยา
1195 นางสาว เบญจมาศ หลีล้วน
1196 นาย พลรบ ศึกเสือ
1197 นาย ธนา เกื้อกูล
1198 นาย เดชพัฒน์ มั่นคงหัตถ์
1199 นาย โกวิทย์ เสรยางกูร
1200 นาย ธนศักดิ์ งามสง่า
1201 นางสาว จันทนา พันธ์ุวิชาติกุล



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1202 นาย เอกวัฒน์ เนตรรุ่ง
1203 นางสาว ชนกานต์ เพชรทอง
1204 นาย มงคล ชนะคช
1205 นาย คงกฤช จิวาภรณ์คุปต์
1206 นางสาว วราภรณ์ ผิวกมลรักชาติ
1207 นาย ณัฐพงษ์ เมธีคชเดช
1208 นาย ชาตรี อดทน
1209 นาง จิรภา อดทน
1210 นาย สถาพร เคียนเขา
1211 นาง ราตรี อินแฉล้ม
1212 นาง นางสุณี รักเมือง ติจันทึก
1213 นาย อนุวัฒน์ วิวัชชนะ
1214 นาย ธรรมรัตน์ ทัพเมือง
1215 นาง พรชนก ตู้บรรเทิง
1216 นาย ธิปก ตู้บรรเทิง
1217 นาย อภิรักษ์ เจนงาน
1218 นาง จันทร์ทิพย์ เจนงาน
1219 นาย ฉัตรชัย จินาภิรมย์
1220 นาย ประภาส ขาวดํา
1221 นาย คําพล อ่อนเย็น
1222 นาย พงศ์ศ้กดิ์ ฝูงทองเจริญ
1223 นาย สมควร นิ่มนวลศรี
1224 เด็กหญิง ชิสาพัชญ์ นิ่มนวลศรี
1225 เด็กชาย จิรัฏฐ์ นิ่มนวลศรี
1226 เด็กหญิง ญดานุช นิ่มนวลศรี
1227 นางสาว ปิยนาฏ สุขเพ็ชร์
1228 นางสาว ศิวภรณ์ ช่วยบํารุง
1229 นางสาว ประภากร รุ่งเรืองศรี



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1230 เด็กชาย ชัชพิมุข สิงห์ผาสุข
1231 นางสาว ณิชากร คงแก้ว
1232 นาย ชวกร ฉิมพานะ
1233 นาย ลิขิตร อินทรพล
1234 เด็กหญิง พิชามญช์ุ ฉิมพานะ
1235 นาย ภาณุรักษ์ สกุลพันธ์ุ
1236 นาย วิรัชชาติ ฉิมพานะ
1237 นาง นฤมล วรุณโรจน์
1238 นาย ณฐพล แซ่หลี
1239 นาง เบญจพร ฉิมพานะ
1240 เด็กหญิง ชิดชญา วรุณโรจน์
1241 นางสาว อรุณรัตน์ เนื่องตีบ
1242 นาง จันทร์เพ็ญ ศรเกษตรินทร์
1243 นาง จันทรจิรา ฉายากุล
1244 นาย ธรรมนูญ ศักดิ์ศิริ
1245 นาย เสน่ห์ ยกชู
1246 นางสาว ถกลรัตน์ ศักดิ์ศิริ
1247 นาย ชนะ ศรีสุวรรณ
1248 นาง หทัยรัตน์ จิตตอารี
1249 นาย สมพงษ์ ไตรคุ้มมะดัน
1250 เด็กชาย ตรัยรัตน์ เป็งวัง
1251 นาย มานพ เป็งวัง
1252 นาง นงค์เนตร ศรีทอง
1253 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ศรีทอง
1254 นางสาว นิสารัตน์ คงคงชัย
1255 นาง มลจิรา บุญญ์ไพร
1256 นาย ชัยพร เศรษฐกถุล
1257 นาย มนตรี นวลเศษ



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1258 นาย อัคเดช แก้วพงษ์
1259 นาย อุรุพงศ์ เกตุสุวรรณ
1260 นางสาว อมรรัตน์ ชูบัว
1261 นาย ชัยณรงค์ บุญสุวรรณ์
1262 นาง สมศรี อินทองเอียด
1263 นาย รัฐ พงษ์ ยวนานนท์
1264 นาย ไพโรจน์ สุนธารักษ์
1265 นาย อนุชา อินทองเอียด
1266 นาย สมพจน์ ปานนิล
1267 นาย เป่ียมศักดิ์ ผ่านสําแดง
1268 นาย สัณหภาส เพียราษฎร์
1269 นางสาว ธิดารัตน์ กองช่าง
1270 นาง จิราวรรณ นวลรอด
1271 นาง จีรพรรณ โยธาปาน
1272 นางสาว อรวรรณ กองมณี
1273 นาง เริงจิรา ศยามล
1274 นาย สมคิด พลภักดี
1275 นาง กิตติยา สุวรรณขัน
1276 เด็กหญิง ณัฐธ์อร ศิลปพรหมมาศ
1277 นางสาว กาญจนา พิมลศรี
1278 นางสาว บุษกร บุตรขุน
1279 นาย ทวีศักดิ์ ศิลปพรหมมาศ
1280 นางสาว ฐิติมาวดี พิมลศรี
1281 โสภณ ศยามล
1282 นาย สามารถ ธานีวงศ์
1283 นาง ภัทราภรณ์ เกิดมีทรัพย์
1284 เด็กชาย ณัฐธภาคย์ ศิลปพรหมมาศ
1285 นาง ศุภดา ธานีวงศ์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1286 นางสาว ศศิธร พุทธมงคล
1287 นาย รังษี มีเดช
1288 นางสาว ชมพู เทียนเครือ
1289 กฤตพล เปรมปรี
1290 นาง วันดี ปรีชา
1291 นาง อุไรวรรณ พันธ์ุสวัสดิ์
1292 นาง นพรัตน์ วงศ์สุวรรณ
1293 นางสาว ลําพูน ป่ินกุมภีร์
1294 นาย ปกรณ์เกียติ ทองคํา
1295 นาย กฤตโชค แสงสุรินทร์
1296 นางสาว ชุติพร ผลพูล
1297 นาง อัจรา แซ่ภู่
1298 นาย สมชัย คงแก้ว
1299 นางสาว ธัญญาลักษณ์ สุวรรณโณ
1300 นาย ปิยะพงศ์ ด้วงสง
1301 นางสาว จุรี เข็มขาว
1302 นาย อาร์ม วงศ์อําไพพิสิฐ
1303 นาย กรวิทย์ เกาะกลาง
1304 นาง พรพรรณ เรืองจันทร์
1305 นาย พิไชย แช้มช้อย
1306 นาย ฉลอง โฉมทอง
1307 นาง ปรีดา เพ็ชรแท้
1308 นาย ศุภวิชญ์ ชูชาติ
1309 นางสาว รัชฎาภรณ์ ชาธิพา
1310 นาง ฐาปนีย์ ชูสิทธ์ิ
1311 นาง ขนิษฐา สุขโข
1312 นางสาว วงศ์ตะวัน เพ็ชรแท้
1313 นางสาว กรกนก ช่วยฤกษ์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1314 นางสาว สัญธนา แก้วพิสัย
1315 นาย สายลม อินทอง
1316 นาย โดโช สุนทรวราภาส
1317 นาย ธธงชัย สารอักษร
1318 นาย กฤษดา แก้วสุข
1319 นาย อลงกรณ์ แก้วมีศรี
1320 นางสาว เขมจิรา นาคทองกนก
1321 นาย สุรชัย หวานสนิท
1322 นาย ชัยณรงค์ เรืองจันทร์
1323 นาย มานิตย์ ธราพร
1324 นาง จิตตรัตน์ จันทร์คง
1325 นาย พูนศักดิ์ วิมล
1326 นาง กมลวรรณ ธราพร
1327 นาย จักตรี จันทร์คง
1328 เด็กชาย ลัญฉกร วิมล
1329 นาง ประทีป อินคชสาร
1330 ศุภโชค ลิ่มพันธ์
1331 นาง นิษา อุดมมะดัน
1332 นาย กิตติศักดิ์ ทองมาก
1333 นาย วัชระพงษ์ เล่ือนวัน
1334 นาย สุทิน โพธ์ิเพชร
1335 นาง สุนทรา แก้วมีศรี
1336 นาย สามารถ นาคกุล
1337 นาย นพคุณ ผดุงวงศ์
1338 นาย วีรยุทธ ตรีกําจร
1339 นาย วินัย บุญศรีสวัสดิ์
1340 นาง อิงอร หวังวิศวาวิทย์
1341 นาง เง็กเซี่ยว ศุภลักษณ์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1342 นาย วรสิทธิ ศุภลักษณ์
1343 นาย นิพนธ์ อ่อนน่ิม
1344 นาย นพดล แย้มบุตร
1345 นาย สุทธิศักดิ์ วิเศษแก้ว
1346 นาย นิมิต วงษ์จินดา
1347 นางสาว ฟาริดา คงจรัส
1348 นาย ปฐม เท่ียงธรรม
1349 นาย ทิพากร แก้วจันทร์แก้ว
1350 นางสาว ศุภกกาญจน์ สุวรรณพงศ์
1351 นาง ละมัย ญาโน
1352 นาง สินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทร
1353 เด็กชาย ปัณณธร ย้ิมวิจิตรกุล
1354 นาย ศิวะ ธนาพล
1355 นางสาว แช่มชื่น ย้ิมวิจิตรกุล
1356 นาง พิลาสลักษณ์  รัตนพันธ์ุ
1357 นาย นัฐพล จันทร์คง
1358 นาย จรูญ โพธ์ิเพชร
1359 เด็กชาย ธนกฤต เจริญวงศ์
1360 นาย โกศล บุญคง
1361 นาย ธนกร ธนาพล
1362 นาง ช่อฉัตร ศิริรักษ์
1363 นาย เฉลิมลาภ ทองสกุล
1364 นางสาว กนกพร วิริยะกุล
1365 พรเดช วิริยะกุล
1366 นาย เรืองยศ ชัยยศ
1367 นาง วันดี พุ่มเพชร
1368 นาย ภิญโญ คงกระพันธ์
1369 นาย ภูริวัฒน์ หลวงพนัง



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1370 นาย ปกรณ์ เกิดเอ่ียม
1371 นาย อภิชัย ชํานาญ
1372 นาย สารพร ชัยยศ
1373 นาย พีระพล สุวรรณจันทร์
1374 นาย เทพพิทักษ์ นาคกลัด
1375 นางสาว สัณห์จุฑา เหมาะประมาณ
1376 นาง จิราพัชร บุตรพรม
1377 นาย ทวีชัย ล้ียุทธานนท์
1378 นาง กิตติญา รอดภัย
1379 นาย จักรพันธ์ ประไพวรรณ
1380 นาย พันธ์ศักดิ์ กล่อมวิเศษ
1381 นาย ธีรศักดิ์ สุวรรณสาม
1382 นาย สมชาย จันทร์สว่าง
1383 นาย บุญรักษ์ ปานมะเริง
1384 เด็กชาย ภพธร ตังศิริ
1385 นาย วิพากษ์ ศรีมีชัย
1386 นางสาว บําเพ็ญ เมืองพร้อม
1387 นาย พ้นภัย ชนะ
1388 นาย ทวีศักดิ์ รุ่งเรืองสถิตย์
1389 เด็กชาย สุรพัศก์ เจนนพกาญจน์
1390 นาย เจษฎา สุขเจริญ
1391 นาย สุบรรชา สาริพัฒน์
1392 นาย พิสัณห์ เหมาะประมาณ
1393 นาง กุหลาบ วงศ์โสภา
1394 นาง มัฏฐวรรณ ล้ียุทธานนท์
1395 นาง ทรรศนีย์ จงอร
1396 นาง ชไมพร ชนะ
1397 นาย ชัยยุทธ์ สามเสาร์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1398 นาย พลศักดิ์ ใบเศวต
1399 นางสาว ทัศนีย์ วิสาละ
1400 นางสาว สุจิตรา สุทธิราช
1401 นาย ไพบูลย์ ตีระกนก
1402 นาย สิวกรณ์ ปานเชื้อ
1403 นาย สรพจน์ ทองจันทร์
1404 วชิร ชิตพยัคฆ์
1405 นาย เดชา หม่ืนแก้ว
1406 นาย ไพรัชต์ ศิริพันธ์ุ
1407 นาง บุญนํา ศรีพิชิต
1408 นาย สมพร วัชรภูษิต
1409 นาง วิภาดา เชาวพงษ์
1410 นางสาว นภาพรรณ กาญจนรจิต
1411 อนันท์ ศรีพิชิต
1412 นาย ไพโรจน์ เชาวพงษ์
1413 นางสาว บุษยมาส คุ้มนุ้ย
1414 นาง เสาวภา สิทธิสุทธ์ิ
1415 นาย สุรศักดิ์ เขตอนันต์
1416 นาย อรุณโรจน์ เรืองศักดิ์
1417 นาย กรรณรงค์ เนียมมีศรี
1418 นาง ปรีดา คุณทัย
1419 นาย ศุภวัฒน์ ช่วยบํารุง
1420 เด็กหญิง ปวริศา เล่ือนวัน
1421 เด็กหญิง ณิชมน เวฬุการ
1422 นางสาว ปวีณา กล่ินวิชิต
1423 นาย อุรินทร์ พันธ์พืช
1424 นาย สัณฐาน ใจเอื้อ
1425 นาย มนัส ดุษฎี



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1426 เด็กชาย ติณณ์ณภัทร กองช่าง
1427 นางสาว กฤติยา นาคพันธ์ุ
1428 นาย บัญชา ดุษฎี
1429 นาย วรา ญาสิทธ์ิ
1430 นางสาว อุบลรัตน์  หม่ืนระย้า
1431 นาย พงษ์พิสุทธ์ิ อุดมมะดัน
1432 เด็กชาย ปริญญ์ณภัทร กองช่าง
1433 นาย สุริยา น้ําขาว
1434 นาย ชรินทร์ ส้ัววงษ์
1435 นาย ชูพล ประทุมทาน
1436 นาย หวังหมุด โกศล
1437 นาย อรทัย แซ่เหล้า
1438 นาย อภิเดช สุขอ่อน
1439 นางสาว ปริกเพชร แสงโสภิต
1440 นาย ธํามรงค์ ชาติวัฒนา
1441 นาย โสภณ อินทร์ชู
1442 เด็กชาย เสนีย์ เจริญสุข
1443 นาย กิจจา ศรีทองกุล
1444 นาง จุไรรัตน์ โสดจันทึก
1445 เด็กหญิง กฤติมา สุขศรี
1446 เด็กชาย ปริญญ์ ศักดิ์เพชร
1447 นาง ชุติมา สุขศรี
1448 นางสาว กมลทิพย์ คงจรัส
1449 นาย เทพกร ศรีกาญจน์
1450 นาย ธารา นิรัติศัยนฤนาถ
1451 นาง เพ็ญศรี ชูเลม็ต
1452 นาย ภูวเดช ราษฎร์เจริญ
1453 นางสาว นุชนาท คนกาล



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1454 นาย มนตรี ช่วยเกิด
1455 วันชัย พินแก้ว
1456 นางสาว จิตตินันท์ สอนนอง
1457 นาย ประสิทธ์ิ ชูเมล็ด
1458 นาย วิศรุต เกียรติติภัทราภรณ์
1459 นาง สุนี พินแก้ว
1460 นาย ประเสริฐ จิตมุ่ง
1461 นาง สายใจ ดําด้วง
1462 นาย เห้งหยวด ลีพัฒนกุล
1463 นางสาว โสภาวรรณ โพธ์ิโพ้น
1464 นางสาว ปุณณสา อาจทอง
1465 นาย มนู ศุกลสกุล
1466 เด็กชาย กาจพล ประชุมรัตน์
1467 นาย จรัญ ทองมี
1468 นาง ปรัชญา ฤทธิ์โรจนกุล
1469 นาย วีระเดช ดีวาสน์
1470 วิษรุต บุญฤทธิ์
1471 นาย สุชาติ คงมะลวน
1472 นาย อนุวัฒน์ ชูแก้ว
1473 นาย ราเมศ กลับโบ
1474 นาย ภูวดล ตะเลิงกูล
1475 นาย สันติ ชุมทอง
1476 นาง สุดา เกษแก้ว
1477 นาย วีระเดช สังข์วิสิทธ์ิ
1478 นาย กานต์ เกษแก้ว
1479 นางสาว กาญจนา อินทรศฤงคาร
1480 นาย ณรงค์ สังข์ทอง
1481 นาย ณัฐพล ทองคลองไทร



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1482 นาย วีระเดช เผือกเดช
1483 นาย นุกูลกิจ ทองจันทร์
1484 นาง วันดี พันธืพืช
1485 นาย สัมพันธ์ ทองหรบ
1486 นาย สุเชาว์ ทูโมสิก
1487 นาง ธีราพร ชุมนาค
1488 นาง รัตนา ชูลีธรรม
1489 นาง วิมพ์พัสวี รอดจิตต์
1490 เด็กชาย ภริฉัตร ศิริรักษ์
1491 นาย ศุภกิต สัมฤทธิ์
1492 นาย โรจน์ชนะ แซ่เง่า
1493 นาย วิเชน กตุด้วง
1494 นาย พีระ กาญจนพงศ์
1495 นาย มาโนชญ์ ถิ่นท่าเรือ
1496 นางสาว เยาวพาพรรณ์ โซ่โดม
1497 นาง สุรีรัตน์ รินรส
1498 นาย ชํานาญ ชูเอียด
1499 นาย กิตติโชค ปานจินดา
1500 นาย วัชระ วรดิถึ
1501 นาย ภูวนาถ สุขสม
1502 นาง สุพรรณี เกียรติภัทราภรณ์
1503 นาย สุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร
1504 นาย จเร ขวัญเกิด
1505 นางสาว สุดารัตน์ พรมจันทร์
1506 นาย ราเชนทร์ บุงญรัตนั
1507 นาง ถาวร อินทรจันทร์
1508 นาง สุพัธตรง แคล้วคล่อง
1509 นาย ประทักษ์ จันกัน



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1510 นาย สกล สําลี
1511 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ จันกัน
1512 นางสาว เรณู หม่ืนพันธ์
1513 นาง อนงค์ วุฒิจันทร์
1514 นาง จงกลณี จันกัน
1515 เด็กชาย สุชีพ ฝางเกตุ
1516 นาย ณัฐพล ขวัญข้าว
1517 นาย บุญสงค์ ชูเกื้อ
1518 นาง อาริยาพร ดีวาสน์
1519 นางสาว นวรัตน์ ศรียาภัย
1520 นาย อภินพ อินทเชื้อ
1521 นาย เทพนรินทร์ สินภักดี
1522 นาย สุรัชชัย เฮ่าตระกูล
1523 นาย ภิเชต ฝางเกตุ
1524 นาง สายใจ ฤทธิกาญจน์
1525 นาย สันติชัย บุญแก้ว
1526 นาย ชินวัตร เหลืองสุนทร
1527 นาย ศักดิ์ชัย มากจันทร์
1528 นาย สมชาย เชาว์วัชรินทร์
1529 นาง สมศรี ศรีอินทร์
1530 นาย มนตรี อินทร์จันทร์
1531 นาย สรวิศกิจเจริญ เพลินแก้ว
1532 นาย สมศักดิ์ อนุโต
1533 นางสาว จิตรวดี ทินวงค์
1534 นาง สมจิตร เชาว์วัชรินทร์
1535 นาย โชติรัตน์ โกมารทัต
1536 นาย ศุภกิจ ศิริยงค์
1537 นาง กชพร  ภวิศโภคิน



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1538 นาย สุบิน สังข์คร
1539 นาง วิเวก อารีย์รักษ์
1540 นางสาว ณัฏฐณิชา ภริมโภคิน
1541 นาย ศิวะ วงศ์คูณ
1542 นางสาว ศิโรรัตน์ หนูชู
1543 นางสาว ณัฏฐ์วรดี จิรายุสวุฒิธนา
1544 นาย ธรรมรัตน์ คงสุวรรณ
1545 นาง ปิยภรณ์ จิ้วไม้แดง
1546 นาย สมพร คงเรือง
1547 นาย กิตติคนธ์ จิ้วไม้แดง
1548 นางสาว มณิสสา บัวอุไร
1549 นาย สาโรช รุ่งโรจน์
1550 นาง สิริยาภรณ์ แก้วสังข์
1551 นางสาว ฤทัยวรรณ ชาคโรทัย
1552 นาง วิไลวรรณ มุตโตเพลง
1553 นาย ชาญณรงค์ พรหมใจดี
1554 นาง กัลยา ทองแกมแก้ว
1555 นาง กาญจนา พรหมใจดี
1556 นาย ชวลิต พลไทย
1557 นาย คมกฤษ บํารุงกิจดี
1558 นางสาว ร่ืนภิรมย์ ดิษฐสุวรรณ
1559 นาย มณี เพ็ชรขุ้ม
1560 เด็กชาย อภิลักษณ์ คงสุวรรณ
1561 นาย ธนชัย คะเณ
1562 นาย เริงศักดิ์ มีแก้ว
1563 นาย สุริยะ สมพงษ์
1564 นาย ชํานิ บุญยัง
1565 นาย ดนัย สุวรรณพานิช



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1566 นาย วัชรงค์ คงเจริญ
1567 นาย วิโรจน์ บัวศรี
1568 นาย คํานวณ รักษ์ณรงค์
1569 นาย สนั่น สร้อยประเสริฐ
1570 นาย สุเทพ เพชรตาปี
1571 นางสาว สุภาวิณี ศรีสวัสดิ์
1572 นาง วรรณา สุวรรณพานิช
1573 นาง จันทราภรณ์ สร้อยประเสริฐ
1574 นาง อภิสรา ดํารงโรจน์วัฒนา
1575 นาย ลักษณะ ครุฑแก้ว
1576 นาย อาทิตย์ โฉมอ่อน
1577 เด็กชาย สิริลักษณ์ คงสุวรรณ
1578 นาง กัญญณัฐ ขันฤทธิ์
1579 เด็กชาย วรดนัย สุวรรณพานิช
1580 นาง สุพินญา  ณ สงขลา
1581 นาย ไพรัช ณ สุวรรณ
1582 เด็กชาย เกริกฤทธิ์ ฝางเกตุ
1583 นางสาว ขวัญจิตร จุลศิริ
1584 นาง อมรรัตน์ สุทธิรักษ์
1585 นางสาว สุภัทรา เพชรดี
1586 นาง สนฤทัย อินทฤกษ์
1587 นาย สิทธิศักดิ์ นามวิเศษ
1588 นาย ประยงค์ พรหมขจร
1589 เชาวลิต เล้ียงสุพงศ์
1590 นาย ชัยวุฒิ เจนจิตรศิลป์
1591 นาย พงษ์ศักดิ์ ชัยทอง
1592 นางสาว กชภรณ์ ใจเพชร
1593 นาย สันติ ขจรบุญ



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1594 นาง ญาณิน ศรียาภัย
1595 นาย พิศิษฐ จันทนานนท์
1596 นาง ป้อมเพชร มณีประวัติ
1597 เด็กชาย มนัญชัย ไชยบรรดิษฐ
1598 นาง มาลินี เจนจิตรศิลป์
1599 นาย ณัฐวุฒิ ขาวปาน
1600 นาง กรรณิกา ว่องวิทยา
1601 นาย สมพงษ์ พลสังข์
1602 เด็กหญิง อรวี ศรีรัตนกุล
1603 นาง วรรณี กาญจนรัตน์
1604 นาย จิระเดช บุหลันศรีชาติ
1605 เด็กชาย วงศกร สระทองแอ่น
1606 นาย ธรรมศักดิ์ ไทยเกื้อ
1607 นางสาว อุมาลิน ลัภนาเคนทร์
1608 นาง ลัดดา ภักดี
1609 นาง วิภาวี จันทมัตตุการ
1610 นาย ศุภโชค ก่อตั้งสัมพันธ์
1611 นาย โกนิวิทย์ แก้วมณี
1612 นาง วิมาลา นิตย์มี
1613 นางสาว สุภาพร ดวงเพชรรัตน์
1614 เด็กชาย วริทธ์ิธร ทองจีน
1615 นาง วนิดา โสมจันทร์
1616 เด็กชาย ณัฐกรณ์ หับหลัน
1617 นางสาว ชโรธร จีบประดับศรี
1618 นาย รัตนชัย คล้านอุบล
1619 นาง สมใจ เพชรกลับ
1620 นาง ชลลดา คะเณ
1621 นาย เจริญ พันธ์ุอุไร



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1622 นาย วุฒิภัทร มากมี
1623 นาง นที เต็กสุวรรณ
1624 นาง วัฒนา โกละกะ
1625 นาง จินดา รัตนกุล
1626 นาย สมศักดิ์ ทองจีน
1627 นาย โสรัจ วีแก้ว
1628 นางสาว วัลภา สุวรรณพานิช
1629 นาย สมศักดิ์ ทวีทอง
1630 นาย วิศรุต สัจจะบุตร
1631 นาย สุรศักดิ์ แซ่ล้ิม
1632 นาง พิมลพรรณ ทิพอยู่วงศ์
1633 นางสาว ญาชดา สุยชูจิต
1634 เด็กชาย จารุกิตต์ ทวีทอง
1635 นาง นิตยา อ่ิมพาลี
1636 นาย จันทวี เขียวใหญ๋
1637 นาย อธิภัทร หนูขวัญแก้ว
1638 นาง กาญจนา พรหมทอง
1639 นาง วิยะดา อุทรักษ์
1640 นาย สายัณห์ อิ่มพาลี
1641 นาย สุภาพ อ่อนศิริทรัพย์
1642 นาย ชะรินทร์ ปานเมือง
1643 นาย สุนันท์ วรรณดี
1644 นางสาว วิไลวรรณ เจริญกุล
1645 นาย เอกชัย เจนสง่า
1646 นางสาว ฐนิภัทร สุดคง
1647 นาง วีระนาฎ เจริญพานิช
1648 นาย วรณ ธํารงผลธีรภาผะ
1649 นาย สุเมธ พัฒน์ชู



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1650 นาย มานพ ถิ่นหัวเตย
1651 นางสาว นารี เจริญสุข
1652 นางสาว จงจิตต์ รักสกุล
1653 นาย ภิญโญ คชเดช
1654 นาง ฉลวย ถิ่นหัวเตย
1655 นางสาว โสภา ยุทธชัย
1656 นาง พรรณี ขาวเรือง
1657 นาง อรวรรณ บัวทอง
1658 นาย นําพร แสงทอง
1659 นริสรา วุฒิรักษ์
1660 นางสาว ธนพร โอวรารินท์
1661 นาย ศุภวัจน์ จิตรมนตรี
1662 นาย ภูษิต ขวัญรอด
1663 นาย ราชันห์ สังเมฆ
1664 นาย สําพราน สระทองแอ่น
1665 นาย ประเสริฐ รุ่งแจ้ง
1666 นาง ปัทมา เพชรพรหม
1667 เด็กหญิง จุฑาธิป มิตรใจดี
1668 นางสาว สายธาร รัตนรักษ์
1669 นาย ธนดล ผุยอุทา
1670 นางสาว ขวัญใจ ฮกเจริญ
1671 เด็กชาย กฤติธี ทรัพย์ยืนนาน
1672 นาง นิลุบล เห่งสิง
1673 เด็กชาย ธีรภัทร เสือปาน
1674 นาย สุภชัย เพชรลอย
1675 นางสาว เบญจวรรณ พรหมทองนาค
1676 นางสาว วิยะดา คงแก้ว
1677 นาย วิสุทธ์ิ ช่อแก้ว



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1678 นาย สุทธิรักษ์ แสงชัย
1679 นาย ชัชชัย ชื่นชม
1680 เด็กชาย ศิวกร คงแก้ว
1681 นาย ธนงชัย หีตช่วย
1682 นาย หนูพูน พรสุรินทร์
1683 นาย ประยุทธ โฉมทอง
1684 นางสาว อรอุษา เพ็งสกุล
1685 สุรพล ไชยรักษ์
1686 นางสาว กาญจนิตย์ เห่งเส็ง
1687 นาง สิริพรรณ โฉมทอง
1688 นางสาว ธิดารัตน์ ผูกพานิช
1689 นางสาว ศิราณี ศรีแก้ว
1690 นาย จตุพร ศรีวิชัย
1691 ชัยพงษ์ ชมนิสัย
1692 นางสาว กรกนก วิชัยดิษฐ
1693 นางสาว เรวดี ภู่วานิช
1694 นาย สิทธิศักดิ พลจร
1695 นางสาว สุภาพร นามอินทราภรณ์
1696 นาง สมศรี คงเจริญ
1697 นาง จารุลักษณ์ เล้ียงบุญจินดา
1698 นาง พนิดา หีตช่วย
1699 นาย ธีรพล คงปัญญา
1700 นาย เชาว์ สังข์ทอง
1701 นางสาว ผุสดี บุญเจียม
1702 นาง นุสรณ์ วุฒิศักดิ์
1703 นาย เฉลิมเดช เพ่ิมความเจริญ
1704 นางสาว ณัฐพัชร์ โรจนมวรชัย
1705 นาย อุดม เพชรคุต



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1706 นางสาว โสพิศ แถมจันทร์
1707 พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
1708 นาง ขนิษฐา สุมน
1709 นาย คุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์
1710 นาย สัณห์ ภูมี
1711 นาย วิฑูรย์ เมืองทอง
1712 นาย อัฐพล ทองพรหม
1713 นาย เศวตศักดิ์ เพชรมีศรี
1714 นาย อัมพร ศรีกรด
1715 นาย กันตพงศ์ คงเย็น
1716 นาง ประภาพันธ์ ทองจันทร์
1717 นาย ไพบูลย์ ศิลปนันท์
1718 นางสาว กัญจณ์รัชฐาณ์ ไพศาลกิตติสกุล
1719 นางสาว สุชาวดี มณีโชติ
1720 นางสาว สวรส ทองพรหม
1721 นาย ภูวิศ นุรักษ์
1722 นางสาว วันทนี อ่างทอง
1723 ไพโรจน์ อนุภักดิ์
1724 นาย อเนกพงศ์ สินจงเจริญกิจ
1725 เด็กหญิง วีรยา อิทรกําเนิด
1726 นาย เสกสรร พลายแก้ว
1727 นาย วิชัย แซ่เหลียง
1728 นางสาว สุภาภรณ์ เท่ียวแสวง
1729 นาง แจ่มศรี ชูเกื้อ
1730 นาง อําภาพร โรจนสารัมภกิจ
1731 นาย กุลประภัสสร์ โกละกะ
1732 นาง จรรยา ปักษี
1733 นางสาว สุจินดา คํานวล



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1734 นางสาว พัชรี เพชรอักษร
1735 นาย สมบูรณ์ บัวทอง
1736 นางสาว จุรีรัตน์ ไกรวงศ์
1737 นาง วัลลี เมืองทอง
1738 นาง วรรณา เหมือนเสิน
1739 นาง จงกล พลภักดี
1740 นาย พัชรพล ศรีอินทร์
1741 บวรศักดิ์ ประภาวัต
1742 นาย สราวุธ นิ่มเผือก
1743 นาง วรรณี คงนุ่น
1744 นาย กิติพร พงศ์ถนอมศักดิ์
1745 นางสาว สุธาสิรี ญาโน
1746 นาย สุทธิพงษ์ คล้ายอุดม
1747 นาง กาญจนา คงนุ้ย
1748 ศิธา วงศ์วรพรรณ
1749 นาง อมร ศักดิ์ศรีวิฐราช
1750 นาง สายพิน ชูเพชร
1751 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ บุญเจริญ
1752 นาย จเรวัฒน์ เจริญรูป
1753 นางสาว สมใจ พูลประเสริฐ
1754 นาย สมกิติ คําเงิน
1755 พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม
1756 นางสาว สุดา วิหกหาญ
1757 นาย ภาคภูมิ รุ่งอนุสรณ์
1758 นาง เรวดี คําเงิน
1759 นางสาว ปิยะพร พูลมาศ
1760 นาย อุกฤษฏ์ อุบล
1761 นาง กรองทอง แซ่เหลียง



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1762 เด็กหญิง กวินธิดา สังข์คร
1763 นาย พรณรงค์ เอียดแก้ว
1764 นาย พจนกร อุดมพิพัฒน์
1765 นางสาว ศศธร ชูคงกุล
1766 เด็กชาย ภัทรพล คงนุ้ย
1767 ทินกร ทองสินธ์ุ
1768 นาง เกียรติสุดา บูรณะ
1769 เด็กชาย ภูดิส บริบูรณ์เกษตร
1770 นาย วิริยะ เสมียนเพชร
1771 นาย ศรชัย สงวนชิด
1772 นาย ราเมศ บินแอ
1773 นาย ดัมพ์รงค์ จีนชูแก้ว
1774 นางสาว กาญจนา แพวิเศษ
1775 นาย สําเริง ตันทวานิช
1776 นาย คํามนต์ บุษบา
1777 นางสาว นุชจรี รักปล้ืม
1778 นาย อาทิตย์ วงศ์เจริญ
1779 นาย กรีวัลย์ ปลอดเถาว์
1780 นาย อธิพงษ์ ชูแก้ว
1781 นางสาว ยุวดี ศรีสวัสดิ์
1782 นาง กรวรรณ แก้วกัญญาติ
1783 นางสาว จันทนา จันทร์เเจ่ม
1784 นาย สุรัช สงคสุภา
1785 เด็กหญิง กวินทิพย์ สังข์คร
1786 นาง เจียมกัญธ์ ศักดิ์รัตน์
1787 นาย ชาญชัย สวัสดี
1788 นาง รัตนา เล่ืองสุนทร
1789 นาง จันทิมา บัวจันทร์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1790 นาย สิทธิชัย ไทยเจริญ
1791 นาย สุวัฒน์ คงนุ้ย
1792 นาง เบญจมาศ อธิวงศ์
1793 นาย สมพร แสงเดชาวัต
1794 นาง ปัทมาภรณ์ สกุลทอง
1795 นาย นพวงศ์ อุอินทร์
1796 นาง อําภา วรรณทอง
1797 นาย สันติศักดิ์ สุขุมทอง
1798 นาย ธนพล กาญจนะ
1799 นาย ปกรณ์ รักบํารุง
1800 นาง สุวรรณี สุภาพ
1801 นางสาว จันทิมา ณ พัทลุง
1802 นางสาว จันทรา วรรณดี
1803 นาง วรรณา สุขุมทอง
1804 นาง จุฑาทิพ สมเกียรติกุล
1805 นางสาว จีรพรรณ  โรจโนดม
1806 นาย พิสิฐ สวยลํ้า
1807 นาย ณรงค์ศักดิ์ แป้นคล้าย
1808 นางสาว เบญจมาศ อู่ทองคํา
1809 นาย ภิรมย์ กาญจนรงค์
1810 นาย ไพโรจน์ สังข์เพชร
1811 นาย ดวงขวัญ อินแก้ว
1812 นาง ถนอม กาญจนรงค์
1813 นาย ภาณุเดช ศรีวารีรัตน์
1814 นาย สมบัติ เครือสาย
1815 เด็กหญิง นันท์นภัส สมบูรณ์ดี
1816 นาย วัยวัธน์ ศรีเพชรพูล
1817 นาย ประจวบ เพชรมั่ง



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1818 นาย ธีระพงษ์ จันทร์บ่อน้อย
1819 นาย ณัฐิวุฒิ เครือสาย
1820 นาย ปรีชา คุ้มวงศ์
1821 นาย ปฐมพงษ์ สมบูรณ์ดี
1822 นาง วัลย์ศรี คําสุข
1823 นาง ศิริรัตน์ ปานเจริญ
1824 นาย มาโนช ทองท่าฉาง
1825 นาง ลัดดาวัลย์ แสงเดช
1826 นาง จํานงค์ นาคอาทิตย์
1827 นาย ชัยณรงค์ พูลสิน
1828 นาย สํานวน ทองศรี
1829 ชัยณรงค์ สุปันตี
1830 นาง นงลักษณ์ หอมจันทร์
1831 นาย สัมพัทธ์ สุดแสง
1832 นาย วินัย วรรณทอง
1833 นาง สุจิตรา ม่วงเมือง
1834 นาย ทัศนัย เมืองนิล
1835 นาย อนุวัตร์ รจิตานนท์
1836 นาย บรรจง ศรีใย
1837 นางสาว วราภรณ์ นุ้ยแดง
1838 นาย อมรินทร์ นุ้ยไม
1839 นาย ณัฎฐวุธ ดวงสูงเนิน
1840 นางสาว มาลี แก้สุกศรี
1841 นาย นิรันดร อุดมมะดัน
1842 นาง สุพัตรา บัวสร้วง
1843 นาง จิตรา ลักษณะวิมล
1844 นาย อดุลย์ พลพิชัย
1845 นาง ทัศนีย์ วงศ์ศรีปาน



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1846 นาย ยอดชาย บุญเจริญ
1847 นาง พรทิพย์ พลพิชัย
1848 นาง พรเพ็ญ เสือแก้ว
1849 นาย ทัศนัย เมืองนิล
1850 นาย วุฒิพงษ์ เพ็ญแก้ว
1851 เด็กหญิง กมลชนก ทองทอดหับ
1852 นาง สมใจ รจิตานนท์
1853 นางสาว สุวิตรี ทิมาบุตร
1854 นาย ยงยุทธ รักรอดจิต
1855 นางสาว พรทิพย์ เพ็ญจันทร์
1856 นาง พัชราภรณ์ ชุมสุข
1857 นาง จงกล ตั้งวิศวกิจ
1858 นาย สุชาติ สุระกา
1859 นาย เสกสรรค์ ตั้งวิศวกิจ
1860 นางสาว อาทิตยา ขาวขะวงษ์
1861 นาย ปัทฐพงษ์ สุบรรณ์
1862 นางสาว เจริญศรี หงษ์ประสงค์
1863 นาง สุภาภรณ์ ช่วยเพชร
1864 นางสาว อรพินท์ ศรีสุวรรณ
1865 นางสาว เบ็ญจวรรณ แท่นทอง
1866 นางสาว แพรไพลิน ภูมิประสิทธ์ิ
1867 นาย สังคม ชุมสุข
1868 นางสาว สุธาทิพย์ ทองแท้
1869 ชวลิต กองช้าง
1870 นางสาว วรมา อมรสกุล
1871 นาย ประสิทธ์ิ ภูกลาง
1872 นาย ชัยวิพัฒน์ เพชรเเก้ว
1873 นางสาว อรุณี รอดกําเนิด



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1874 นาง กรองจิตร์ มติธรรม
1875 นางสาว ศิรินาฎ สักจันทร์
1876 นาย เจนวิทย์ รักษ์แก้ว
1877 ณัฐวรรณ กองช้าง
1878 นางสาว ขวัญพิชชา ชุมสุข
1879 นางสาว วันเพ็ญ ด้วงโยธา
1880 นาง ทัศนีย์ จันทนา
1881 นาง กัลยา ร้อยนาค
1882 นางสาว ปถมาภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
1883 นาง นพพร สุขสําราญ
1884 นาย พงศ์พล สายบุตรดี
1885 นาย สวัสดิ์ แก้วเหล็ก
1886 นาย สุรศักดิ์ วายุกุล
1887 นางสาว ณัฐนันท์ คงทน
1888 นาย ชลธิชา ใสชื่น
1889 นาย สุเดชา พรหมสกุล
1890 นาย กณภัทร ทอง ปัสโนว์ 
1891 นางสาว กรรณิกา ชูพรมแก้ว
1892 นาย วัชรินทร์ ไกรสินธ์ุ
1893 นาย ธวัชชัย แก้วเหล็ก
1894 นาย สมศักดิ์ จันทนา
1895 นาง นวลศรี ขวัญเกิด
1896 นาง พรรณี โพธ์ิมาก
1897 นาย วิฑูรย์ ศักดา
1898 นางสาว จอมใจ นาคพัฒน์
1899 นาย เสน่ห์ บุญกําเหนิด
1900 นาง สุชานาถ แสงธรรมทวี
1901 นาย อเนก แก้วเหล็ก



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1902 นาย สาโรช วิภาคหัตถกิจ
1903 นางสาว วิมพ์วิภา ทิพย์ประชา
1904 นาย วรเทพ ป่ินแก้ว
1905 นาย นพดล แก้วสังข์
1906 นาง ทองพิญ มุขนาค
1907 นางสาว สุริวิภา นันทวงศ์
1908 นาย พงศ์กาญจน์ วรรณาลัย
1909 นาง ปรีดา อาวุธ
1910 นาย ดํารงค์รักษ์ รอดศรีนาค
1911 นาง สาลิ บุญมี
1912 นาย ธฤต แก้วศรีอ่อน
1913 นาย อุทัยวรรณ จิตรภิรมย์
1914 นาง ปรียา แก้วม่ิงเมือง
1915 นาย สมโพชน์ กรงไกรจักร
1916 นางสาว เชียะกี่ แซ่ล้ิม
1917 นาย สําราญ ถิ่นพิปูน
1918 นาย มานพ มุขนาค
1919 นาง จิรัญญา เกิดมุสิก
1920 นาง รุ่งฤดี นวลคล้าย
1921 นาย ถาวร แก้วม่ิงเมือง
1922 นาย วิจิตร ชัยหาญ
1923 นาย ประสาน อินทร์เมือง
1924 นางสาว หทัยชนก บุณยรัตน์
1925 นาย จารุพัฒน์ วัฒนะเยาวนนท์
1926 นาย สมพร ดําริก่อสกุล
1927 นาย ณเรนทร์ ปานกลัด
1928 นางสาว กัญจนพร สุวรรณพันธ์
1929 นาง แวววรรณ เกียรติกุณฑล



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1930 นาย ทวีเกียรติ ชํานาญ
1931 นาย วิโรจน์ นาคบํารุง
1932 นาย วิภาค รักภู่
1933 นาย สาโรช รุ่งโรจนารักษ์
1934 นาง สุภาวดี รักภู่
1935 นาย ภิญโญ นาคทอง
1936 นาย นพดล บุญสุข
1937 นาง ศิริพร นาคบํารุง
1938 นาย วิชาญ น้ําขาว
1939 นาย มาโนช มุขนาค
1940 นางสาว เซียะเฮียะ แซ่ล้ิม
1941 นาย ยงยุทธ์ จารุรัตน์
1942 นาย สมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์
1943 นางสาว สุภาพร กล่ินแก้ว
1944 นาย ณัฐนนธ์ อมรจรรยาพันธ์
1945 วรุตม์ สุพุทธยางกูร
1946 เด็กชาย ธัญชนก แก้วกัน
1947 นาย ชัยยันต์ บุญศรีนุ้ย
1948 นางสาว รัตนา บุญสิน
1949 นาย อานุภาพ อุมาก
1950 นาย สมพร ศรีทอง
1951 นาย นฤวัช. ตีระกนก
1952 นาย ไพโรจน์ พุฒทอง
1953 นาย อนพัทย์ พัฒนยรรยง
1954 นาย สุภวัฒน์ วัฒนมีแก้ว
1955 นาย ลิขิต คงเลข
1956 นาง สุจินต์ ดีสวาสดิ์
1957 นางสาว พัชรินทร์ เจริญสุข



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1958 นาย ศราวุธ รัตนพันธ์
1959 นาย วิโรจน์ หนูย้ิม
1960 นาง ลมุล มณีรัตน์
1961 นาง สุเบ็ญญา พัฒนยรรยง
1962 นางสาว อมรรัตน์ รอดเรืองฤทธ์ิ
1963 นางสาว นาตยา กังแฮ
1964 นาย วรวิทย์ ธดากุล
1965 นางสาว ชนิกานต์ ส่ีโสภณ
1966 นางสาว นพมาศ ศรีพฤกษ์
1967 นางสาว วลัยพร เสฐียรโกเศศ
1968 นาย นาย ไชยา สุขเมือง
1969 นาย เกรียงศักดิ์ ธนอารักษ์
1970 นางสาว ปนัสยา พัฒนยรรยง
1971 นาง นวพร ไทยเกิด
1972 นาย ภาณุวัฒน์ ทิพย์กันทา
1973 นาง สุมาลี เกาไสยานนท์
1974 นาง สิริพร ศรีสุวรรณ
1975 นาย พิศาล ชํานาญอักษร
1976 นาย วรวุฒิ สิทธิสุทธ์ิ
1977 นาง เยาวเรศ แย้มแก้ว
1978 นาย วิรุณ ฉวาง
1979 นาง นัยนา นัดดาเสนะ
1980 นาย วิรัช กล้าหาญ
1981 นาย สมพร นวลศรี
1982 นางสาว อุบลรัตน์ ย่ีสุ่น
1983 นาย วิโรจน์ แย้มแก้ว
1984 นาง กาญจนา ชํานาญอักษร
1985 นาย อุดมศักดิ์ นัดดาเสนะ



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
1986 นพดล คงกัลป์
1987 นาย นฤมาน ภัทรชยากุล
1988 นาง อรพิน สุมาตรา
1989 นาย สมคิด ฉายทองเจริญ
1990 นางสาว นรกมล เผือกเดช
1991 นางสาว สุภาวดี แย้มแก้ว
1992 นาย วีระพงค์ พลศร
1993 นาย ณรงศักดิ์ สาโรชวงศ์
1994 นาง สุรัตน ภัทรชยากุล
1995 นาง ประดับ ฉายทองเจริญ
1996 นาย เกียรติศักดิ์ กล่ินแก้ว
1997 นาง สุนารี กลับแก้ว
1998 เด็กชาย นัทธพงศ์ ช่วเจริญ
1999 นาย อุทัย ดํารงเกียรติ
2000 นาย ณัฎพันธ์ บุญมุสิก
2001 นาย วชิรญาณ ขวัญช่วย
2002 นาย อภิชาติ กลับแก้ว
2003 นางสาว ดวงพร จันทรักษ์
2004 นาย มนัส ศรีน้อย
2005 นาย วิรัตน์ วิชัยกุล
2006 นาย ธนพล รุ่งโรจน์
2007 เด็กชาย คฤนถ์ สมสุข
2008 นาง ล้อม ลิขวิทยาไกร
2009 นาย ไพรินทร์ จันทร์ทอง
2010 นาง กนกวรรณ ธนาพล
2011 นาง รักษ์วริญชน์ ภูมิผักแว่น
2012 นาง โสภา นุ้ยแดง
2013 นาย สมเกียรติ พิมจ้อย



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
2014 นาย ชูเกียรติ กระจ่างเมฆ
2015 เด็กชาย ปภังกร ภูมิผักแว่น
2016 นาง อุราพร โพธ์ิโพ้น
2017 เด็กหญิง พรพิมล ขวัญช่วย
2018 นาย หัศดี มีเดช
2019 นางสาว ธารีรัตน์ วิชัยดิษฐ
2020 นาย กฤษณ์ คงไล่
2021 นางสาว ทิพวรรณ แซ่ตั้ง
2022 นางสาว อรอนงค์ ศรีเผือก
2023 นาย ก้องเกียรติ มากดํา
2024 นาย สถาพร หวังเจริญ
2025 นางสาว อุสราภรณ์ โสมสุข
2026 สุรพงค์ แว่นแก้ว
2027 นาง ดวงสมร เอกเพชร
2028 นาย วิฑูรย์ เอ็มเอ็ม
2029 นาง ศรีวิภา ขวัญช่วย
2030 นาย ทวีพร เอกเพชร
2031 นาย ทิพชัย คงสนอง
2032 นาย จิรวัฒน์ ยศเมฆ
2033 นาง วันดี แว่นแก้ว
2034 นาย มานิตย์ นุ้ยบุตร
2035 นาย เอกภพ แซ่ว่อง
2036 นาง ดวงสมร นาคเพชรพูล
2037 นางสาว ชุติมา เชาวน์แล่น
2038 นาย ชโลธร จันทร์นิยม
2039 นางสาว วรกมล นาคเพชรพูล
2040 นาง สุณี ประดิษฐพร
2041 นาย เจนณรงค์ ขวัญรักศรี



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
2042 นางสาว ณิชรัตน์ พักธีรศักดิ์
2043 นางสาว ปภาดา ลิ่มศิลา
2044 นาย อภิชาติ โกศล
2045 นาย จีรศักดิ์ คุปต์กาญจนากุล
2046 นาย เกรียงสิทธ์ิ ทิพย์ประชา
2047 นาย สรรค์พงศ์ ลูกรักษ์
2048 นาย วราวุฒิ ฉิมใหญ่
2049 นาง สายพิณ ฉิมใหญ่
2050 นาย โรจนศักดิ์ ขําสาย
2051 นางสาว อุษณีย์ วิชัยดิษฐ
2052 นาย กมลวัชร กมลดี
2053 นาย ไกรภพ มิตรพัฒน์
2054 นาย ถิรายุวัฒน์ เจนนพกาญจน์
2055 นาย อิทธิพล ไชยสาแล้
2056 นางสาว อ้อยทิพย์ ทองขาว
2057 นาย ชินรัตน์ แงะสัมฤทธิ์
2058 นาง กนกวรรณ เกื้อรักษ์
2059 นาย วิสูตร คุ้มเสถียร
2060 นาง รัตติกรณ์ คุ้มเสถียร
2061 นาย สมปราชญ์ จันทนา
2062 นาย บุญรัตน์ จันทรเกษ
2063 นางสาว สุนิสา กุมสติ
2064 นาย ไพโรจน์ ทองสองสี
2065 นาย รัตน์ แก้วทอง
2066 เด็กหญิง เติมศิริ ปานกลัด
2067 นาย  ภูวนาท เอียดเนตร
2068 นาย ศรชัย ไกรปราบ
2069 นาย เฉลิมชัย เกียรติกุณฑล



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
2070 นาง จันทร์เพ็ญ ฉายากุล
2071 นาง จําเนียร คงเจริญ
2072 เด็กหญิง ธัญชนก จินาภิรมย์
2073 นาย ธนกร สวนเดือนฉาย
2074 เด็กหญิง ณิชญารัตน์ รัตนพันธ์
2075 นาย นิสิต เอกสุวรรณ
2076 นาง วิภา ฤทธิภักดี
2077 นาย เอกพจน์ อุไรวงศ์
2078 นาย กิตพงษ์ รักบํารุง
2079 นาย ชาติชาย มีชัย
2080 นาย โสภณ เพ็ญจันทร์
2081 นางสาว ฉวีวรรณ บุญทอง
2082 นาย วิสุทธ์ิ กิ้มปลอด
2083 นาง ทิพย์วัลย์ วิชัยกุล
2084 นาย ธนกร อินทรสมบัติ
2085 นาง สุจิตรา เสสน
2086 นาย สมเกียรติ เสวน
2087 นางสาว ปีณิตา สุขเสมอ
2088 นาย มนัส มณฑป
2089 นาง มัทนา รุ่งเนย
2090 นาย จีรศักดิ์ ฮั่นเจริญ
2091 นาย กรกฏ เพ็ชรมีศรี
2092 นาย วัชรพงษ์ ปล้ืมจิต
2093 อาภรณ์ แมนเมือง
2094 นาย อนันต์ ไชยสาแล้
2095 นางสาว อภิรดี คําเมือง
2096 นาย สุกัญญา จั่นเพชร
2097 นางสาว รัชนก เลิศศักดิ์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
2098 นาย ดนุภพ สุภะ
2099 นาง อลิษา พรไชย
2100 นาง จนาภรณ์ กระสินธ์ุ
2101 นาย อเสกข์ จันทร์ศิริ
2102 นางสาว เหมือนฝัน ภูกลาง
2103 นาง จันทร์เพ็ญ จรรยาขจร
2104 เด็กชาย ณัฐรัชต์ พันเส้ง
2105 นาย ไกรศรี พูลผล
2106 นาย ถาวร อินทนุ
2107 นางสาว อนงค์ สุวรรณพานิช
2108 นาย อภิจัย จิยางกูร
2109 นาย สมนึก เสือเนียม
2110 นาย บุญชื่น ชูทอง
2111 นาง ราตรี จิยางกูร
2112 นาย ชลอ วิชัยกุล
2113 นาง กรรณิกา แซ่ฮ้อ
2114 นาง สมาพร จุลานุพันธ์
2115 นาย เพลิน บุญคู่
2116 นาย สุนทร ขวัญจันทร์
2117 นาง สุปาณี รองเมือง
2118 นาง อนิสา อุไรวงศ์
2119 ชาญทิพย์ พรหมเกตุ
2120 นางสาว พรรณวสี ทองสาย
2121 นาง เครือวัลย์ อมรชร
2122 มานิตย์ สุวรรณโณ
2123 นาง ปาณิสรา ยังสกุล
2124 นาย สมชัย อมรชร
2125 นางสาว นภัสวรรณ์ วิกรมธีรานันท์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
2126 เด็กชาย ณัฐนันท์ แซ่ล้ี
2127 นาง เจียมใจ สุขปรีย์
2128 นางสาว ทิพากร วงศ์พัฒนกิจ
2129 นาย ปัญญา นาคพิน
2130 นางสาว สุทธิวรรณ แท่นนาค
2131 นาย สิทธิยา จิตธราปฐมาพงศ์
2132 นางสาว เรวดี ไกรราญ
2133 นาย เจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ
2134 นาย วิสุทธ์ิ สายอุบล
2135 นาย กองชัย กตเวทวารักษ์
2136 นาง ธัญญาภรณ์ ศศิกาญจน์ณิชกุล
2137 นางสาว รุ่งฤทัย ใจสุข
2138 นางสาว รัชนี ฤทธิคง
2139 นางสาว เพ็ญนภา ประภาวัต
2140 เด็กหญิง ปานไพลิน จันทร์อุทัย
2141 นางสาว รสริน สอยเหลือง
2142 เด็กชาย คมสันธ์ นุ่มนวล
2143 นาง ปาลิศา ช้างงาเนียม
2144 นาง ศศิมา แซ่อึ้ง
2145 นาง มณฑา ประภาวัต
2146 นาย ปวิธ อุไรช่วง
2147 นางสาว จิราภรณ์ ชัยกุล
2148 นาง ศิริขวัญ อู่เพียรพงษ์
2149 นาง ทองสืบ ทองสง่า
2150 เด็กชาย กัณฐกานต์ จันทร์อุทัย
2151 นาย เสน่ห์ พินนุรุท
2152 นาย ตะวัน ทองสัมฤทธิ์
2153 นาย เชวงศักดิ์ จันทร์เพชร



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
2154 นาง จิราภรณ์ เกิดกุล
2155 นาง จินตนา ขําเผือก
2156 นางสาว ทยภัทร ช้างศิริ
2157 นาง เพ็ญศรี พุ่มพวง
2158 นาย สุพัฒน์ บุญเชิด
2159 นางสาว สุภาพร เวชพราหมณ์
2160 เด็กหญิง นัชชา อู่เพียรพงษ์
2161 นาย พสิษฐ์ คงบธนาไพบูลย์
2162 นาย การุณ สุขแดง
2163 นาย เกษม แซ่หลี
2164 นาย อธิวัฒน์ คงทรัพย์
2165 นาย สกล สินธ์ิชู
2166 นาย เสริม หนูพุ่ม
2167 เด็กชาย สัญหณัฐ ชูดวงจันทร์
2168 เด็กชาย ธนพล เกษบุรี
2169 นางสาว นิตยา แขวงเสวียด
2170 เด็กชาย ณัฎฐากร ลิสวัสดิ์
2171 นาย สมศักดิ์ ปิยะทัต
2172 นางสาว น้ําผ้ึง โพธ์ิโพ้น
2173 นาย ภูมิโชค ขุนทิตย์
2174 นาย ปรีดา ประยูรศักดิ์
2175 นางสาว จุฑารัตน์ จันทร์เอียด
2176 นาย สวัสดิ์ ชุมนาค
2177 นาง นงคราญ ศรีทองกุล
2178 นาย บัญชา เพชรรัตน์
2179 นางสาว ปรียาพร เสียงเย็น
2180 นาง ฐิติพรรณ แสงเงิน
2181 นางสาว ชฎามุก สอนนอง



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
2182 นาย จารึก วุฒิ
2183 นาง มณฑา เทียมทีน
2184 นางสาว กมลชนก ขุนทิตย์
2185 นาง จิณห์นิภา รัศมี
2186 นาย วิสุทธ์ิ บุญปิยะสุวรรณ
2187 นางสาว วริษา วงศกร
2188 นางสาว รักษ์ โสตถิรัตนพันธ์
2189 นาง พรทิพย์ เพ็ชรไพฑูรย์
2190 นางสาว นุชนาถ มณฑาทอง
2191 นาง ชนาภา หอมช่ืน
2192 เด็กชาย ศิระ เขียนสุข
2193 เด็กชาย ธราเทพ เขียนสุข
2194 นาง วันเพ็ญ หนูทับ
2195 นาย เอกชัย หวันเหล็ม
2196 นางสาว ถนอม หวานสนิท
2197 นางสาว สุกัลยา เสียมไหม
2198 นาย เกรียงศักดิ์ เขียนสุข
2199 นาย จีรยุทธ ชูดวงจันทร์
2200 เด็กหญิง ลภัสรดา ทองดี
2201 นาย คีรีศักดิ์ ร่างเล็ก
2202 นาง วรลักษณ์ ไทยพัฒน์
2203 นาย รัชราวัฒน์ นุ่นแก้ว
2204 นาย ชัยสิทธ์ิ ตระกูลศิริพาณิชย์
2205 นางสาว พัทธ์ธิดา ไทยแท้
2206 นาง รัชฎาภรณ์ อินทร์สว่าง
2207 นาย ก้องพิภพ อรุณสิริอวยชัย
2208 นาง ชูจิตต์ จตุศาสตร์
2209 นางสาว นงรัตน์ น้อยแนม



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
2210 นางสาว แพรวพรรณ อินทร์สว่าง
2211 นาย อรรถพร ศรีสุวรรณ
2212 นาง สุวัลภา คงเหล่า
2213 วิโรจน์ ยุทธโภคา
2214 เด็กหญิง พัฒน์นรี สามเสาร์
2215 นางสาว นุจรี ยายิรัมย์
2216 นาง สมศรี วงศ์ประจันต์
2217 นาย ธีระกิจ หวังมุทิตากุล
2218 นาง ประภา พงศ์ภาณุวิชญ์
2219 นางสาว เอษา คงสุทธ์ิ
2220 นางสาว ชนิกาญจน์ ชุมศรี
2221 นาย รังสรรค์ พินแก้ว
2222 นางสาว ภิรมยา ชุมศรี
2223 นาย ธีรกร วราชัย
2224 นาง วราภรณ์ คชไพร
2225 นางสาว อรุณี จารุจารีต
2226 เด็กหญิง พิชชาพร เพชรพรหม
2227 นาย กล้าณรงค์  ยุติธรรม
2228 นาง วันดี เพชรฟอง
2229 นาย ปราโมทย์ ผ่อนผัน
2230 นาย มงคงวิทย์ ทองคํา
2231 นาย นพสิทธ์ิ อุดมสุวรรณกุล
2232 นาย สว่าง เรืองชัย
2233 นาง สมร โพธ์ิเพชร
2234 นาย เอกรินทร์ เพชรฟอง
2235 นาง อุทัยรัตน์ ใจหาญ
2236 ภูวดล ศิริพงษ์
2237 นาย กฤษดา ติ้นหนู



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
2238 นาย ปฐมพงศ์ ชูช่วย
2239 นาย อุทัย ศรีวิระ
2240 นาย ประโชติ ปาณะพงศ์
2241 นาง สุริยา นิตขลิบ
2242 อรรถพล นิลเอก
2243 นาย ธีรวัตร์ อํานวยอัครศิริ
2244 นางสาว วิจิตรา คงชนะ
2245 นาง สิริกาญจน์ อํานวยอัครศิริ
2246 นาง กฤตญาณัฎฐ์ หนูจีนจิต
2247 นาย ณัฐสิทธ์ิ ชมพานิชย์
2248 นางสาว สุปราณี สุขผกาแก้ว
2249 เด็กชาย พงศกร สาริขา
2250 นาย ภาณุพันธ์ พรมทอง
2251 นาย อนุรัตน์ มณีรัตน์
2252 นาง จิรา คงอยู่
2253 นาง เบญจมาศ แซ่โล้ว
2254 เด็กชาย ณัฏฐกานต์ พรหมพันธ์ุ
2255 นาย ธีรเดช พูลภักดี
2256 นาย ชาญชัย แซ่เอี้ยว
2257 นางสาว จิราวรรณ ทองพันธ์
2258 นาย สุพัศ ศรีทองไหม
2259 นาง วิภา นิลเอก
2260 นาย ยุทธนา ศรีทองขํา
2261 นาย คฑายุทธ วิเชียร
2262 นาง สายน้ําผ้ึง วิเชียร
2263 นาย พรพล เพชรพรหม
2264 นาย สถาพร นามคุณ
2265 นาย เมธา พุฒิปัญญาวงศ์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
2266 นาย พริษฐ์ เพ็ชรเกล้ียง
2267 นาง สานิตย์ พรหมช่วย
2268 นางสาว ธนิษฐา กรอบจันทร์
2269 นางสาว อาภรณ์ ไชยแสง
2270 นาง นัยนา พรหมศิลป์
2271 นาย พิชาญ บังศรี
2272 นางสาว วันวิสาห์ ใจเอื้อ
2273 นาย ธีระวัฒน์ นราธรรม 
2274 นางสาว ชนัญชิดา พรหม ทอง 
2275 นาง จรัสศรี ใจเอื้อ
2276 นาย สําเนาว์ เชาวิทยา
2277 นางสาว จงจิตต์ จันทร์นวล
2278 นาง ฉอ้อน ทิพย์จักษุ
2279 นาย อนันต์ เอี่ยมโอ
2280 นางสาว ปาณิสรา แก้วใจดี
2281 นางสาว จีรนันท์ ขวัญกุล
2282 นาง กาญจนา ตีระกนก
2283 นาง นพวรรณ นันทิรังสิพร
2284 นาย สุชาติ เพ็งชัย
2285 นางสาว ธัญญ์รวี วัชชนะ
2286 นาง สุปราณี ยุทธโกศา
2287 นาย จักรกริช ถาวรกันต์
2288 นาย พงศ์ธร นภาพงศ์
2289 นาย ไวพจน์ สุวรรณภักดี
2290 นางสาว ชลธิชา นิลกําแหง
2291 นางสาว วรรธณีร์ มาสังข์
2292 นาง แต่งจิตร เชี่ยวสกุล
2293 นาง ขวัญตา สถาพร



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
2294 นาย ประยงค์ สุดสาย
2295 นาย กิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์
2296 นางสาว นัทจิรา สุขศรี
2297 นาง สุช่อชญา นภาพงศ์
2298 นาย วรวัฒน์ คงสถาพรกุล
2299 นางสาว กฤษณา พรหมปาน
2300 นาย ปกรณ์กฤษณ์ ยุทธโกศา
2301 เด็กหญิง มุกรินทร์ ปานดี
2302 นาย เจริญ ทิพย์ประชา
2303 นาย บุญเลิศ คงสุวรรณ์
2304 นาย ศุทธิวัติ ชูเพชร
2305 นางสาว ณัชชนิดา ยกสวัสดิ์
2306 นางสาว จุฬาลักษณ์ นวลเขียว
2307 นาย มนตรี สกุลนิตย์
2308 นาง ราตรี จันทนา
2309 นางสาว สุมินตรา ทรงโสภา
2310 นาย มงคล ให้หวล
2311 นางสาว เพ็ญพินิจ หม่ันหมาย
2312 นาย จักรชาญ แซ่บ่าง
2313 นาย นวัตกรรม วงศ์ประสิทธ์ิ
2314 นาย อภิเชษฐ์ ไชยชนะ
2315 นางสาว เบญจวรรณ ชื่นสงวน
2316 เด็กชาย ไกรสร แสงหิรัญ
2317 นางสาว รัชกมล ทองกระลํ่า
2318 นาง กนกวรรณ จารุจารีต
2319 นาย วรพงศ์ อินทร์แก้ว
2320 นางสาว สุมิตรา จงรักษ์
2321 นาย ไตรรัตน์ ขุนหลัด



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
2322 นาย สุริยะ ไกรรัตน์
2323 นาง พิมพ์ภัทร ขาวหมดจด
2324 นาง วันเพ็ญ พงษ์เทวี
2325 นางสาว เสาวลักษณ์ เพชรโพธ์ิ
2326 นางสาว อัจฉรา ทองมั่น
2327 นางสาว สุธาสินี นาคน้อย
2328 นาย ศุภเกียรติ เพชรเศรษฐ์
2329 นาย ไพบูลย์ จิระวรรณ
2330 นาย ภูบดี ชินธเนศ
2331 นาย ยุทธนัย บุญยัง
2332 เด็กหญิง อาคิรา สาพิม
2333 นางสาว ณัฐสิมา พงษ์พานิช
2334 นาย วัธนะ มาตย์เมือง
2335 นาง ยุพินทร์ สุทธิโสภณ
2336 นาง นัทรี กรดแก้ว
2337 นาย รัฐพงษ์ พงศาปาน
2338 นาย วิทยากร สุรัฐชนานนท์
2339 นาย สมวงศ์ นวลวัฒน์
2340 นางสาว อรทัย รอบคอบ
2341 นางสาว ขวัญฤดี บุญนํา
2342 นาย ธานินทร์ เวียงวีระชาติ
2343 นาย ไมตรี เพราแก้ว
2344 นาง มยุรี ทองใบ
2345 นาย สุวิสิทธ์ิ ผ่องแก้ว
2346 นาย พรเทพ ฉัตรเจริญจิตต์
2347 นางสาว จุติพร ศรีสวัสดิ์
2348 นาง อาจารี บุญยัง
2349 นาย เลิศไกร แซ่เฮง



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
2350 นาง สุธิรา ลายพัฒน์
2351 นาย สุชิน จันทร์ภักดี
2352 นาย ชาญณรงค์ สาพิม
2353 ธีรพนธ์ หนูทอง
2354 นาง รัตนา ชมตันติ
2355 นาย เทวฤทธ์ิ แก้วสุข
2356 นาง อุษณีย์ เกื้ฎอสกุล
2357 พินิจ คงดี
2358 นางสาว ศิรินภา แซ่อ่อง
2359 นาง เสาวภา ศรัทธาสุข
2360 นางสาว สุกานดา อภิญญาพันธ์
2361 นางสาว ประภัสสร อยู่สุข
2362 นาง เสาวคนธ์ ศิริยงค์
2363 นาง อุไร บุญเนตร
2364 นาย เชาวลิต วุฒิศักดิ์
2365 นาย ประโชว์ เพ็ชรเจริญ
2366 นาง ลีลา ณ สงขลา
2367 นางสาว อัมพิกา แก้วมณี
2368 เด็กชาย ธาวิน เล่ืองสุนทร
2369 นางสาว ณัฐมน สิทธิสุทธ์ิ
2370 นาง จตุพร เลิศตระการสกุล
2371 นาย ชิษณุพงศ์ ศรีรักษา
2372 เด็กชาย ชีวานนท์ ม่วงหีต
2373 นาย เดโช คชไกร
2374 นางสาว กาญจนา ล้อมพิทักษ์
2375 นาย ธวัช ชมเทศ
2376 นาย ณัฐวุฒิ ชุมทอง
2377 นาย พีรศิน แช่มเพชร



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
2378 นาย อัครพล สืบสังข์
2379 นาง ทัศนีย์ เพชรมุกด์
2380 เด็กชาย ภูริพัฒน์ ช่วยรอด
2381 นาย โชคชัย ศรีลํ้า
2382 นางสาว ญาณิศา กิมเสาว์
2383 นาย มี แช่มเพชร
2384 นางสาว ศันสนีย์ เหมาะประมาณ
2385 นาย อนันต์ นิลแส้ง
2386 นาง เนาวรัตน์ ไชยโกมล
2387 นาย ชาญณรงค์ นวลหนู
2388 นาง วิลาวรรณ เกตุด้วง
2389 นาง สุดา สุขแสน
2390 นาย วนิชย์ พลสวัสดิ์
2391 นางสาว จุลณี จินดาศักดิ์
2392 นางสาว รัสรินทร์ จันทรพิมลนิธี
2393 นาย อนุชิต ยีโหว๊ะ
2394 นางสาว มัทรี คุ้มรักษ์
2395 นาย อนุสร แก้วนุ่ม
2396 นางสาว จินดา จันทร์เจริญ
2397 นางสาว ศุภิสรา กุญชรินทร์
2398 นาย สุริยะ ชิวกาญจน์
2399 นาง นิรมล คุ้มรักษ์
2400 นาย เจา เวืองขัน
2401 นางสาว อังคณา รักษ์ยศ
2402 นาย กิตติศักดิ์ บุญหาญ
2403 นาย อํานาจ ยกโต
2404 นาง ธนิยา นาคเสนา
2405 นาย จิรายุทธ์ รักษ์ยศ



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
2406 นาย สุนันท์ ณ สงขลา
2407 นางสาว ณิชมน สามเสาร์
2408 นาย สําราญ พรหมทอง
2409 นาย วิชานนท์ งามสง่า
2410 เด็กชาย นิติชนม์ เวียงสมุทร์
2411 นาง วรรณี รักษารัตน์
2412 นาย ธีระเดช ชัยยศ
2413 นาย ภัทร ศิริยงค์
2414 นาง วลัย ไชยแจ่มจันทร์
2415 นาย สันติภาพ ศิริพันธ์
2416 นาย พงษ์สิทธ์ิ สุขเนียม
2417 เด็กชาย นิพัทธ์ เวียงสมุทร์
2418 นาง วราภรณ์ เมืองพร้อม
2419 นาย คํารณ เมืองใหม่
2420 เด็กชาย วสุ เจริญผล
2421 นาย วัลลภ แก้วบุญเรือง
2422 นาง ประนอม รังสิประภัศร
2423 เด็กชาย ปัญญกร ทองปรีชา
2424 นาง อํานวย ณ สวาท
2425 นาย สุริยา อินทรหว่าง
2426 นาง ทีดารัตน์ เจริญผล
2427 นาง ธัญยธรณ์ นิมิตธรรมรัตน์
2428 นางสาว รุ่งอรุณ ไกรนรา
2429 นางสาว พัชรี ทองสาลี
2430 นางสาว อุไรวรรณ จันทร์นวล
2431 นาง อมรรัตน์ เกื้อด้วง
2432 เด็กชาย วศิน เจริญผล
2433 นาง รัศมี ภู่คง
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2434 สัจจะ อาวุธ
2435 นาย ธนาธร นะพล
2436 นาย กฤษทนง เร่ิมฤกษ์
2437 นาย ธนพล คงดี
2438 นาง วันทนี พยุงพันธ์
2439 นาย ทินกร จันทร์ขจร
2440 นางสาว ณัฎฐกา ชูเลขา
2441 นาย บดินทร์ ศรเกษตริน
2442 นางสาว ปิยะนุช สาประเสริฐ
2443 คุณวุฒิ ตะเภาน้อย
2444 นาย อํานวย  เจริญผล
2445 นาย สาธิต จิตร์จํานงค์
2446 นางสาว ปาริฉัตร ขาวทอง
2447 นาย โกวิท ธรรมศิลา
2448 นาย ธวัชชัย นาคเสนา
2449 นาง นันท์นภัส กาญจนโรจน์
2450 นางสาว เสาวลักษณ์ จันทร์เพ็ง
2451 นาย ณัฐชัย จันทรศิริ
2452 นางสาว สุวรรณดี เทพศิริ
2453 นาย ไพบูลย์ รัตนวิสาลนนท์
2454 นาย ปิยะ สุนทวงษ์
2455 นาง พัทธนันท์ ตรีเภรี
2456 นาง ชนกพร รอดภัย
2457 นาย กมล เทพทุ่งหลวง
2458 นาย จําลอง นมรักษ์
2459 นาย สุรศักดิ์ แก้วเอก
2460 นางสาว พัชรนันท์ ทิพย์ภักดี
2461 นาย สมคิด เรืองเอียด
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2462 นาง วรุณรัตน์ รอดภัย
2463 นางสาว วีระวันย์ ฉวาง
2464 นาย ธีรเดช นุ่นเนียบ
2465 นางสาว กชกร ผลเงาะ
2466 นาย ทนงศักดิ์ ศรีไวยพราหมณ์
2467 นางสาว จิราภรณ์ ฉิมใหญ่
2468 นาง ศิริวรรณ เรืองเอียด
2469 นาง นันทกา เหมโลหะ
2470 นาย ชัชพิสิฐ ศรีสวัสดิ์
2471 เด็กหญิง ภูริชญา วงศ์อําไพพิสิฐ
2472 นาย สมชาย เหล็กพาทอง
2473 นาย ชนะ ศรีไวยพราหมณ์
2474 เด็กชาย นัฐวุฒิ ฉิมใหญ่
2475 นาย ภูมิรัฐ ขุนทิตย์
2476 นาง จีระนันท์ จันทร์เล่ือน
2477 นาย สุวิทย์ มิตรป่าเว
2478 นางสาว วิลาสิณี แดนจอหอ
2479 นางสาว วิลาวัลย์ สุวรรณราช
2480 นาง สายใจ ผิวนิล
2481 นาย โสภณ เพ็ชรรัตน์
2482 นาง รัตน์มณี พรมทอง
2483 นาย ไตรรงค์ พุ่มพูน
2484 เด็กหญิง สริยา นาคเสนา
2485 หทัยกาญจน์ เดชพิชัย
2486 เด็กชาย พลวัฒน์ วงศ์อําไพพิสิฐ
2487 นางสาว ภาณิชา ธรรมเจริญ
2488 นาย มนตรา จิ๋วพัฒนกุล
2489 นาย เอกชัย ตันตระกูล
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2490 นาย ศราวุธ เทพพิมล
2491 นางสาว วรพเนตร เกตุแก้ว
2492 นาย ธีระ เอ่ียมขํา
2493 นาย ปิติพงษ์ ชวลี
2494 นางสาว พัชรีย์ พรหมฤทธ์ิ
2495 นาง พัฒน์ชะรี อินเอียด
2496 นาย สมพงค์ เทพพิมล
2497 นาง สิริวัลย์ จุ้ยสุวรรณ
2498 นาย ไพโรจน์ ชัยฤกษ์
2499 นาย ธีรวัฒน์ ชุมศรี
2500 นาย มงคล ศิลป์วิลาศ
2501 นาง ดวงพร เพ็ญจันทร์
2502 นาง กัลยา จันทร์ศรี
2503 นาย ชนินทร์ กระสินธ์ุ
2504 นาง บุญญาภา เอียดนิมิตร
2505 นาย ศักดาพร รัตนสุภา
2506 นาง จุรีย์รัตน์ เขมาภิวงศ์
2507 นาย เสกสรรค์ สุขศรี
2508 นาง สุรภรณ์ ศิลป์วิลาศ
2509 นางสาว เย็นจิต ทองปลอด
2510 นางสาว อัญชุลี พุทธสุวรรณ
2511 นาย จรินทร ผิวนิล
2512 นาง ชนกวรรณ ดวงภักดี
2513 นาย ชยุต ตรีสงค์
2514 นาย สําเริง ทองใบ
2515 นางสาว ภาวดี พรหมศรีแก้ว
2516 เด็กชาย วรชนก เฮ่าหนู
2517 นาย ธัญญารัตน์ ดอนทราย
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2518 นาง อมรา เทือกสุบรรณ
2519 นาย ปริวัฒน์ ผิวคลํ้า
2520 เด็กชาย วรชนน เฮ่าหนู
2521 นางสาว กมลา ฤทธิเดช
2522 นาย ธงชัย คงกล่ัน
2523 นาย อมรศักดิ์ ด้วงทองกุล
2524 นางสาว สุภาพร  ิพิบูลพล
2525 นางสาว ชลชิชา ธํารงภาณุพัทธ์
2526 นาย ชุติชัย เทพารักษ์
2527 นาย JOERG SCHULZ
2528 นาย ช่ืน บุราคร
2529 นางสาว พิมพ์พิศา วิชัยดิษฐ์
2530 นาย ธนกร ไกรแก้ว
2531 นางสาว อมราพร หมายปาน
2532 นางสาว มาลี แช่อุน
2533 นาย นิทัศน์ คุ้มรักษ์
2534 วรเทพ เฮ่าหนู
2535 สุทธิพร นาคทองกุล
2536 นางสาว จุไรรัตน์ ชูเพชร
2537 นาง โสภิตร แก้วบุญชู
2538 นาง ธัญลักษณ์ บุญมาก
2539 นาย ติณณภพ บุญทอง
2540 นางสาว วิภาวดี ศิริรัตน์
2541 เด็กหญิง ปวริศา ไกรแก้ว
2542 นางสาว สารภี กาญจนาโรจน์พันธ์
2543 นาย สุรเชษฐ แซ่แต้
2544 นาย ศิริชัย  ทรงวศิน
2545 นางสาว นันทา แซ่ด่าน
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2546 นาย อัมรินทร์ นวลน้อย
2547 นางสาว สุภิญญา วิเชียร
2548 นาย จเร รัตนภิรมค์
2549 นาง เสาวณิต รัตนวิศาลนนท์
2550 นาง กัณหา จินชูแก้ว
2551 นาย ไชยรัตน์ อยู่แสง
2552 นาย ฤทธิไกร เพ็ชรสังข์
2553 นางสาว ศิวาพร สมกล่ิน
2554 นาง ผ่องศรี เพ็ชรสวัสดิ์
2555 นาง บวรศิริ ถาวรเศรษฐ
2556 วิชาญ เพ็ชรสังข์
2557 นาย สมชัย พรมรักษ์
2558 นางสาว ปรมาภรณ์ จันทลิลา
2559 นาย รวิพันธ์ุ สิริวรจรรยาดี
2560 นาง ยุพิน ปฐมอนุพงศ์
2561 นาย ปภินวิช เกินพา
2562 นาย ฐกฤษ ภู่สวัสดิ์
2563 นาย ปฐม พรหมรักษ์
2564 นาย วรภพ คุณากรกวิน
2565 นาง จรรยารัตน์ แซ่ล้ิม
2566 นางสาว พจนี จิตต์จรัส
2567 นางสาว นฤมล วงษ์แหวน
2568 นาย สิทธิพร แซ่เจียง
2569 นาย เชิดชัย เจริญเวช
2570 นาย ชาตรี ศุภราช
2571 นางสาว ธัญลักษณ์ พวงแก้วมณี
2572 นางสาว จันสุดา เผือกคง
2573 เด็กหญิง นภเกตน์ วงษ์แหวน
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2574 นางสาว วิลาวัณย์ ชาญอักษร
2575 นาง เบ็ญจา กุลศิริ
2576 นาย พูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์
2577 นาย สราวุธ เจริญมี
2578 นาง นันทา ศรีสวัสดิ์
2579 นาย นฤเบศก์ กุลศิริ
2580 นางสาว สาธิตา สีทองเท่ียว
2581 นางสาว ศศิธร สมใจหมาย
2582 นาง ธัญพร ชลาสินธ์ุ
2583 นาง ปาริฉัตร สายทรัพย์
2584 นาย ประสิทธ์ิ ศรีกาญจน์
2585 นาย พิทักษ์ สุขสวัสดิ์
2586 นาย อภิรัฐ ปานแป้น
2587 นางสาว พรประภา วันทอง
2588 นางสาว ธนัชพร อินกองงาม
2589 นางสาว เสาวนีย์ เพชรดวงจันทร์
2590 นาย เทอด สุทธิ
2591 นางสาว จารุภา  ฤทธิซื่อ
2592 นาย ไพโรจน์ สุขสวัสดิ์
2593 นาย พิเชษฐ์ สุวรรณชมพู
2594 นาง ศิริกานต์ ศรศาสตร์
2595 นาง อรพินท์ สุทธิ
2596 นาย สุพรรณ มะสุวรรณ์
2597 นาย วิชัย โสพลพันธ์
2598 นาย สิทธิพงศ์ อึ้งเจริญสุข
2599 นาย กนก วิสูตรทอง
2600 นาง ภคมน ศรีกาญจน์
2601 นาง อุ่นเรือง แป้นคล้าย
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2602 นางสาว สุลัยพร ทองนุ้ย
2603 นาง สุธิภาคย์ จันทร์นพรัตน์
2604 นาย สุพงศ์ พวงแก้ว มณี 
2605 นาง สุมาลี อานนท์
2606 นาย สยาม แซ่โค้ว
2607 นางสาว รัตนา อัสวชัยสัจจา
2608 นาง นฤมล เรืองพุฒิ
2609 นางสาว นางสาวรัชฎาภรณ์ ประพันธ์
2610 นางสาว ญาเรศ ทรงรัตนพันธ์ุ
2611 นาย สุขเกษม อยู่สุข
2612 นาย องอาจ ทองท่าฉาง
2613 นาง สาโรจ ค่ฎยยกสุย
2614 นางสาว จารุณี คุรุพงศ์
2615 นาย สมบูรณ์ ดุ่ยยกสุย
2616 เด็กหญิง กัลยรัตน์ วิสูตรทอง
2617 นางสาว กนกกร คุรุพงศ์
2618 นาย พนม คงหอม
2619 นาย พลกฤต สุดสวาสดิ์
2620 นาย ปริญญา กาญจนเพชร
2621 นาย เสรี เวทยาวงศ์กุล
2622 นาย ไพยนต์ แซ๋โล้ว
2623 นาง ศิริพร สันหลี
2624 นางสาว นิจนิรันด์ นาคเดช
2625 นาย ณัฐ นันท์ กล่ินเเก้ว
2626 นาย กฤษณะ กล่อมสุวรรณ
2627 นาง กนกวรรณ หมื่นทิพย์
2628 นาย ชาญวิทย์ สิรภักดี
2629 นาย พิพัฒน์พงค์ แก้วนํ้ารอบ
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2630 นาย ณรงค์ แท่นเพชร
2631 นางสาว ธวัลรัตน์ รอดดํา
2632 นางสาว ลักษณา ไชยรัตน์
2633 นาย เหิม ชนะ
2634 นาย พรเทพ ยอดเจริญ
2635 นาย บัณฑูร เกษสุวรรณ
2636 นาย พรชัย ชูฉิม
2637 นาย ไพฑูรย์ สุวรรณรัตน์
2638 นาง นิสา ทองท่าฉาง
2639 นาง วัลภา อินทรกําเนิด
2640 นาง ฐิติรัตน์ ชูฉิม
2641 นาง สุจิตรา สามเสาร์
2642 นาย มโนช นาคพล
2643 นางสาว เอมอร ช้างงาเนียม
2644 นาย สิริกร ขจรภาวัฒนากุล
2645 นาย สมชาย ผลศิริ
2646 นาย วิสูตร อินทรกําเนิด
2647 นางสาว เบญจมาภรณ์ ไตรพิพัฒน์
2648 นาย ทวิทย์ คงเอียด
2649 นาง เยาวพร ทิพย์สุวรรณพร
2650 นาย วุฒิศักดิ์ สังข์ทวีรัตน์
2651 นาง ยุวนุช ศิลปศร
2652 นาย อดิศักดิ์ ทิพย์สุวรรณพร
2653 นาง อรวรรณ นิลเอก
2654 เด็กหญิง พรปวีณ์ อินทมาตย์
2655 นาง สุกัญญา กัลปหา
2656 นาง พรทิพย์ จิตรโสภาส
2657 นาง ขวัญนภา ลีลาวัฒนเกียรติ
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2658 นาย เจริญศักดิ์ ช้างงาเนียม
2659 นาย วสุพล ทองมี
2660 นาย ธีระพงศ์ กรทิพย์
2661 นาย เลิศเชาว์ เพชรฟอง
2662 นางสาว วธิดา เรืองยงค์
2663 นาง จีรนันต์ เพ็งจํารัส
2664 นาย ปรีชา กลมศิลา
2665 นางสาว อิสราภรณ์ ตั้งชูทวีทรัพย์
2666 นางสาว จันทรา มณีฉาย
2667 นาง มนทิชา ชูศักดิ์เกียรติกุล
2668 นาง ธนศรณ์ พิบูลย์
2669 นางสาว อุไรภรณ์ กลมศิลา
2670 นาง กล่อมจิตต์ เพชรยัง
2671 นาย เสาวพงศ์ ศรีมุกข์
2672 นาย วราทิตย์ ด่านวิริยะกุล
2673 นาย อรรถพงค์ คชศักดิ์
2674 นาย นิเวศน์ เพ็ชรานันท์
2675 นาย ปรเมศวร์  บุญให้ผล
2676 นาง ชิดาวัลย์ ตั้งชูทวีทรัพย์
2677 นาย วิระชัย ชุมแก้ว
2678 นาย สราวุธ พรหมศักดิ์
2679 นาง ณพรชนก เพ็ชรานันท์
2680 นาย สันติพงษ์ ประดา
2681 นาย พรศักดิ์ อุไรวงศ์
2682 นาย กําพล แซอ้ัง
2683 นาย กัมพล คงสุวรรณ
2684 นาง ประเทือง พรมมา
2685 นางสาว ณมนชนก ไกรทอง



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
2686 นางสาว ทิพนา บูชาชัชวาลย์
2687 นาย สุรพร ไชยพงศ์ 
2688 นาง ภัทชาษรณ์ ทองม่ัน
2689 นาย นโรตม์ วรจินต์
2690 นาง วรรณา สิงห์ศรีดา
2691 นาย นิธิ ลอยชูศักดิ์
2692 นาย ณฐกร ขุนทองจันทร์
2693 นาง จิดาภา อุปลา
2694 นาย อิสริช พงษ์ธนู
2695 นาย สุนทร ตั้งชูทวีทรัพย์
2696 นาง นฤมล จันทร์ฤทธ๋ิ
2697 นาย ปรีชา เกิดกุล
2698 นาย นิวัฒน์ รัตน์เกล้า
2699 เด็กชาย ภูวิศ สิงห์ศรีดา
2700 นาย คลาย ไทรแก้ว
2701 นาย วรรณโน แย้มสกุล
2702 นาย กีรติ อินทฤกษ์
2703 นางสาว ภัทรวรรณ วุ่นกล่ินหอม
2704 นาย โวหาร ทองปาน
2705 นาย เมโธ นาคกุล
2706 นางสาว ชนกานต์ เกื้อมี
2707 นางสาว พัณนิดา อ่อนรักษ์
2708 นาง สุเมธานี นิคะ
2709 นาย วรวุฒิ บัวจิตต์
2710 นาง นิภาวรรณ ทองพันธ์
2711 นาย จเด็จ บุตรน้ําเพ็ชร
2712 นาย พิทักษ์ สุพรรณพงศ์
2713 นาง เยาวณี อนันตวิริยะกุล



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
2714 นางสาว ชาริษา พัฒนไทยานนท์
2715 นางสาว ณัฐฐ์นันท์ นงค์นวล
2716 นาย บรรเทา พิชัยราช
2717 นาย วิชาญ ศรีแฉล้ม
2718 นาง รัชนี ชุมนาค
2719 นาย เจริญ เปล่ียวจิตร
2720 นางสาว อรทินี ด้วงทองกุล
2721 นาย นพณรงค์ วงกุฏ
2722 นาย บรรชากิจ หีตจันทร์
2723 นางสาว จันทร์ตะวัน ใจสมุทร
2724 นางสาว จินตนา สังข์ช่วย
2725 นาย พัฒนินทร์ ศรีอักษร
2726 นาย สันติ สงวนพงศ์
2727 นาง ดวงพร บัวแก้ว
2728 นาย ไมตรี ชุมพล
2729 นาง ขนิษฐา โชคคณาพิทักษ์
2730 นาย อิสมะแอ มะสาแม
2731 นาย พิมล เขียวสวัสดิ์
2732 นางสาว ฐิติมา พัฒฉิม
2733 นาย บุญสม ทองสอน
2734 นาง วัลภา ชูดวง
2735 นาย ธีระพงศ์ รักษ์เจริญ
2736 เด็กหญิง กรภัค คงไสย
2737 นาย ปิยะรัก ล้ิมวงศ์
2738 นาย สาคร ด้วงทองกุล
2739 นางสาว วัลลภส ภูศรีเทศ
2740 นาย สมบัติ ชูดวง
2741 นางสาว มูนีเราะฮ์ ใจทน



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
2742 นาง วันเพ็ญ ภูริวัฒน์
2743 นาย นิราษฎร์ เต็งฉ้วน
2744 นาง จินตนา จรูญพงศ์
2745 นาง รุจิเรศ คงไสย
2746 นางสาว ณัฐมน ชูดวง
2747 นาย อภิวัฒน์ บางพาน
2748 นาง สุภา ทองมณี
2749 นาง อาทิตยา เทพยา
2750 นาย วราวุธ สุทธิชัยเมธี
2751 นางสาว พรพรรณ แสงประดิษฐ์
2752 นาย พงษ์อมร ป่ินนัย
2753 นาง สุดา หอมประกอบ
2754 นาย ก้องภพ จรูญพงศ์
2755 นางสาว กรพินท์ สุวรรณคาม
2756 นาย เกรียงไกร วัชรพันธ์ฎ
2757 เด็กหญิง ขวัญจิรา เล็กเกล้ียง
2758 นางสาว ดารานี ไชยแขวง
2759 นาย อภิชาติ ตั้งชูทวีทรัพย์
2760 นางสาว วิไลรัตน์ วงศ์ภาคํา
2761 นางสาว วิชุดา ศรีบรรจง
2762 นาง อนงค์พร ถ้ําจันทร์
2763 นาย อติชาติ เหร็นเส็บ
2764 นาย ส่ังพล นิตย์นรา
2765 นางสาว ฉวีวรรณ พรหมเขียว
2766 นางสาว เจรจา ศรีฟ้า
2767 นาง ปิยาวรรณ ล้ิมวงศ์
2768 นาย จักรี ศรีบรรจง
2769 เด็กหญิง ปวิชยา ล้ิมวงศ์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
2770 นาง สายใจ จันโสม
2771 นาง แก้ว คาน
2772 นางสาว อรวรรณ คิมอิ๋ง
2773 นาง นริษรา สิทธิช5
2774 นางสาว กิตติมาศ ขุนพรหม
2775 เด็กชาย พงศ์พล ทองศรี
2776 นาง ฉวีวรรณ ขุนพรหม
2777 นาย สุรัตน์ ราษีกฤษณ์
2778 นางสาว จรีรัตน์ เกิดอุดม
2779 นางสาว กานต์พิชชา แดงนุ้ย
2780 นาย ปรัตถกร ขุนพรหม
2781 นางสาว อารมย์ เรืองรอด
2782 นาย กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์
2783 นาย สัมพันธ์ เนาวกูล
2784 นาย พิเชษฐ เพชรตุ้น
2785 นาง สุชาดา รุ่งโรจนารักษ์
2786 นางสาว อมิตรา ชื่นชม
2787 นาง สุภรณ์ ชัยสุตานนท์
2788 นางสาว เอรีนา โหรา
2789 นาง ภักดีพรรณ  สังข์คร
2790 นาย จําเริญ บริบูรณ์
2791 นาย แขก แป้นปล้ืม
2792 จันทร์เพชร ธนาคุณ
2793 นาย สงัด พุฒิวรากร
2794 นางสาว ศรัณยา คงพรม
2795 นาย ธงธน ภิญโญอังกูร
2796 นางสาว อารีวรรณ แซ่เล่า
2797 นาง บุญยัง สุขศิลป์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
2798 นางสาว ธนาภรณ์ สุกใส
2799 นางสาว มณี วนากุล
2800 นาง นันทิกานต์ บุญคงมาก
2801 นาย ธรรมนูญ หมีทอง
2802 นางสาว สุบัย พรชัย
2803 นาย สมปราชญ์ ชัยสุตานนท์
2804 นาง วันดี แสงปาน
2805 นาย จีรพล เหล็กเพชร
2806 นาย นฤเบศร์ หมีทอง
2807 นาย สมชาย จินดาเรือง
2808 เด็กชาย ธรรศดนย์ สังข์คร
2809 เด็กหญิง ธัญชนก หมีทอง
2810 นาง เพ็ชชรี หมีทอง
2811 นาย พูนชิด คําลุน
2812 นาย จิรยุทธ สิริทรัพย์เจริญ
2813 นาง สุภาณี ไทยเอ้ือ
2814 นาย  กฤตภาส รักษ์กําเนิด
2815 นาย เอกพงษ์ คงจันทร์
2816 นาย  สวัสดิ์ ไทยเอ้ือ
2817 นาย พิเชษฐ์ จันทร์ทิพย์
2818 นาง อารีย์ เพชรพงศ์พันธ์ุ
2819 นาย ชัยวัฒน์ ศรีสุวรรณ
2820 นางสาว ณีรนุช ว่องวิทยา
2821 นาย กิจจา เพชรพงศ์พันธ์ุ
2822 นางสาว สุภาภรณ์ ล้อไพบูลย์
2823 นาย กัณฑ์โมกขฺสิญจน์ แล่นโคตร
2824 นางสาว จีราณี  เล่งระบํา
2825 นางสาว พนิดา เรียนมงคล



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
2826 นาง ศิริวรรณ ชูช่วย
2827 นาย สมเดช สุวรรณพงษ์
2828 นาย ธีระพงษ์ อินทสโร
2829 นาย สตางค์ วงศ์รอด
2830 นาย สุริยา บุญมี
2831 เด็กชาย ศุภณัฐ ธนาพล
2832 นางสาว ฤทัยพร ชัยทอง
2833 นาย จเรวัฒน์ พิบูลย์
2834 นางสาว อรุณี ศรีลานคร
2835 นาย บุญให้ จรรยาขจร
2836 นาง อารีย์ พรหมมาก
2837 นางสาว ธิดาพร จรรยาขจร
2838 นาย รวิสุด แสงจันทร์
2839 นาย รัชชานนท์ พรหมมาก
2840 นาย ประสาน สุวรรณรักษ์
2841 นางสาว กนกพร ภัยชํานาญ
2842 นาง ชลิตตา เผ่ือชัย
2843 นางสาว วิไลวรรณ พุทธรักษา
2844 นาย กิตติโชค ทองคลองไทร
2845 นางสาว ชลลดา ทิพย์เกิด
2846 เด็กชาย จักรวุฒิ พุทธรักษา
2847 นางสาว จันทร์จิรา เซ่งบุญตั๋น
2848 นางสาว สุวเนตร ชูศรี
2849 นาย สัญญา สังข์คร
2850 นางสาว กรกนก แสงจันทร์
2851 นางสาว พัชรีพร ชาตะกูล
2852 นางสาว ญาณิภัสส์ นิคมประศาสน์
2853 นาง เนาวลักษณ์ มูสิกะ



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
2854 นาง เยาวภาณี เอื้อเมธิยางกูล
2855 นาง เพ็ญศรี ส่ือมโนธรรม
2856 นาง จุฑามาส จิตชา
2857 เด็กหญิง กัญจน์ริษา นิคมประศาสน์
2858 นาย แสงอุทิศ มูสิกะ
2859 นาย สรายุทธ์ิ แช่อุ่ย
2860 นางสาว นิรมล เขียวผุด
2861 นางสาว จิณห์ภิสา นิคมประศาสน์
2862 นาย นันทศักดิ์ ประสาร
2863 นาง นันทนา ด้วงเรือง
2864 นางสาว เยาวภา ทับพิลา
2865 นาย วิสิทธ์ิ แซ่งแตง
2866 เด็กหญิง ณิกัญจน์ปภา นิคมประศาสน์
2867 นาย วันชัย สมุทรเศรษฐ
2868 นาย สนธยา ชูสุวรรณ
2869 นาย สุทธิ วรรณนุช
2870 นางสาว วิวรรธณี เพ็ชรรัตน์
2871 นาย Min kyaw Soe
2872 นางสาว อรนงค์ ชัยเวทย์
2873 นาย ปราโมทย์ นวลเศษ
2874 นาย เล็ก อู่วณิชย์กุล
2875 นาย สมโชค หนูไชยแก้ว
2876 นาย วีระ กาญจนธนากุล
2877 นาง บุญธรรม อู่วณิชย์กุล
2878 นาย นพดล เงาศิริ
2879 นางสาว นุชจรี เล็กขาว
2880 นาย กิตติ จรูญรักษ์
2881 นาย ชัยสิทธ์ิ สุขช่วย



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
2882 นางสาว มยุรี นราวิวรรธน์กุล
2883 นาง ปภัทสร พินแก้ว
2884 นางสาว วลัยภรณ์ สอนสงค์
2885 นาย เริงฤทธ์ิ วิชัยดิษฐ
2886 นาย อรรถพล มีครุฑ
2887 นาย ธวัช ทองมณี
2888 นาย ปกป้อง เนื้อกระจ่าง
2889 นางสาว ลดาวัลย์ อภิญญาณกุล
2890 นางสาว ลดายุ เทพทวี
2891 นางสาว จารีย์ พรหมณะ
2892 นาง ณิชาภา ศรีตะกุก
2893 เด็กชาย สัณหณัฐ ซ้ายเกล้ียง
2894 นาย อดิศักดิ์ ช้อยชด
2895 นาย จีร ศักดิ์ เวฬุ 
2896 นาย อุดมศักดิ์ ศรีแผ้ว
2897 นางสาว สุภา จุนเด็น
2898 นางสาว พชรรัชต์ ธรฤทธ์ิ
2899 นาย ธีระ ไชยฤทธิ์
2900 นาย ณรงค์ ซ้ายเกล้ียง
2901 นางสาว สุรัชตา สังข์ทองจีน
2902 นางสาว ปิยาพร ภู่วัฒนา
2903 เด็กหญิง ญาณิศา ภู่วัฒนา
2904 นางสาว เจษฎี นอบน้อม
2905 นาง กรรณิการ์ ซ้ายเกล้ียง
2906 นาย อนุชา สมกําลัง
2907 นางสาว รุ่งทิวา อินทรักษ์
2908 นาย ยุทธพงศ์ หมันหลิน
2909 นาง มาลี ธรฤทธ์ิ



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
2910 นาย นิติศักดิ์ บุญมานนท์
2911 นาย ศักดิ์ดา ศิริกุลพิทักษ์
2912 นาย อภิรักษ์ ประศาสตร์ศิลป์
2913 นางสาว ขวัญใจ เปรมปรี
2914 นาย เทวินทร์ พันธ์พืช
2915 นางสาว เขมมะวัณต์ วงษ์อิทธิอังกูร
2916 อํานาจ เกตุษา
2917 เด็กหญิง ทิฆัมพร บัวทอง
2918 นาย นิพนธ์ เพชรชํานาญ
2919 นาง จุรีรัตน์ ภู่วัฒนา
2920 นาย พงศ์พัฒน์ เหมือนใจ
2921 นางสาว กษมวรรณ สําเภาพล
2922 นางสาว ศศิธร เดชะ
2923 จรัสศรี อาจหาญ
2924 นาย จักรพงศ์ ขวยไพบูลย์
2925 นางสาว เจนณภา คงประพันธ์
2926 นาง นฤมล สุทธินุ่น
2927 นางสาว อัญญรัตน์ มีสิทธ์ิ
2928 นาย ภาณุวัฒน์ มาตรแสง
2929 นาง อุษา จันทวงศ์
2930 นาย ธงชัย ด้วงทองแก้ว
2931 นาง นริศรา ปทะวานิช
2932 นางสาว วิธัญญา พิรัตน์
2933 นาย ณัฐกิจ กันภัย
2934 นางสาว กิตติญา หลานไทย
2935 นาย สมโชค แซ่บ้าง
2936 นาย องอาจ พิมพ์โพธ์ิ
2937 เด็กชาย ภูมินันท์ สุทธินุ่น



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
2938 นางสาว จันทนี นิลพัฒน์
2939 นาง ธิดารัตน์ มาตรแสง
2940 นาย สมศักดิ์ รอดทองสุข
2941 นาย อมร แพรัตน์
2942 เด็กชาย ศุภณัฐ เดชะ
2943 นาง ปณิดา เพชรทองไทย
2944 นาง ณัฐพร ชื่นชม
2945 นาย วะรงค์ พัฒนแช่ม
2946 นาย กวี ใจรักษ์
2947 นาย โกวิทย์ ศักดิ์จันทร์
2948 นางสาว กชกร อุปถัมภ์
2949 นาง ภัทราวดี เกตุษา
2950 นาย กิตติศักดิ์ ระมะโน
2951 นางสาว รัตนา ชุมพงศ์
2952 นางสาว จุฑามาศ เกตุษา
2953 นาง จรรยา แซ่บ้าง
2954 นาย พงศกร อุปถัมภ์
2955 นางสาว กัลยาวรรณ สุวรรณวงศ์
2956 เด็กหญิง กวินทิพย์ ศักดิ์จันทร์
2957 นาย เกรียงศักดิ์ เพชรทองไทย
2958 เด็กหญิง นันท์นภัส ชื่นชม
2959 เด็กชาย ธนภัทร พัฒนแช่ม
2960 นาย ประวิทย์ ทยาวิวัฒน์
2961 นาย ศักดิ์ ชัย แช่มเพชร
2962 นางสาว พันวดี จันทร์กระจ่าง
2963 นางสาว พรภิมล จันทร์อ่อน
2964 นางสาว จารีย์ แซ่ล้ิม
2965 นางสาว ชลธิชา แกล้วกล้าหาญ



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
2966 นาย เอกพจน์ ณ พังกาญจน์
2967 นาง ยุพดี ทยาวิวัฒน์
2968 นางสาว อาพันธ์ สินธู
2969 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ชื่นชม
2970 เด็กหญิง ชณัญชิตา สะลพ
2971 นางสาว รุ่งฤดี แก้วชลคราม
2972 นาย กฤษฎา แต้มจันทร์
2973 นางสาว นวลพิศ  สินสวัสดิ์
2974 นาง วรรณา ธรรมเจริญ
2975 นาย ธเนศ ถิ่นชาญ
2976 นาง นิทรา  ิพุ่มวิภา
2977 เด็กชาย ธนพงศ์ เมืองดี
2978 นางสาว นวลผจง ทรงรัตนพันธ์ุ
2979 นาง มณีกาญจน์ คงจุ้ย
2980 นาง สุจิตรา ทรงรัตนพันธ์ุ
2981 นาย จงรัก ทรงรัตนพันธ์ุ
2982 นาย สิงหชัย อินทพิชัย
2983 นาย วัฒนชัย สีนา
2984 นางสาว จิรา เพชรชํานาญ
2985 นาย กฤติธี หอยแก้ว
2986 นาง ยุภา คงประพันธ์
2987 เด็กชาย สารินทร์ ศรีทอง
2988 นาย บัญญัติ เศวตเวช
2989 นาย อนุชา วชิรานุวัฒน์
2990 นาง จินตนา ปล้ืมใจ
2991 นาย กันตภณ  คงประพันธ์
2992 นาง อรัญญา อินทพิชัย
2993 นาย อัตถพงศ์ ถนิมพาสน์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
2994 นางสาว สุดาพร นาคพิน
2995 นาง สุวรรณี. ศรีวุฒินพกุล
2996 นาย พรศักดิ์ พรหมทอง
2997 นาย วราวุฒิ กรุยะ
2998 นาย กิตติ  บัวอินทร์
2999 นาย ธนบัตร ยังวนิชเศรษฐ
3000 นางสาว โสพิศ ไทรฟัก
3001 เด็กหญิง Aunda Buakeaw
3002 เริงศักดิ์ ไชยจิตร
3003 นางสาว ศิริภา ป่ินเพชร
3004 นาย กรรณวัชร แก้วเรือง
3005 นาย ทิคัมพล เต็มพร้อม
3006 เด็กชาย กานต์นิธิ เต็มพร้อม
3007 นางสาว จุฑารัตน์ มีแก้ว
3008 นาย สุวัชร เพชรแก้ว
3009 นางสาว นวพรรษ เพชรทอง
3010 นาย สรศักดิ์ สุวรรณรัฐ
3011 นางสาว มณีรัตน์ อรุณพันธ์
3012 นาย นิวัฒน์ หัสพันธ์
3013 นาง บําเพ็ญ สุขแก้ว
3014 นางสาว ศิริลักษณ์ กล่อมทอง
3015 นาย ทรงวุฒิ สุขแล้ว
3016 นาง ดวงแข อรุณพันธ์
3017 นาย บุญส่ง หวังสินทวีกุล
3018 นางสาว ลาภ ศุขนุ้ย
3019 นางสาว พัชริดา รักษ์แก้ว
3020 นางปราณี แซ่ล้ี
3021 เด็กชาย พศวิชญ์ จารุรัตน์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
3022 นาย กฤตยชญ์ จารุรัต์
3023 นาง เสาวภา จารุรัตน์
3024 นางสาว พัทธ์ธีรา จินดา
3025 นาย สัมฤทธิ์ ชูเชิด
3026 นาง บุญศรี ไทยนุกูลุ
3027 นางสาว ปราถนา ชิตรกุล
3028 นาย พรประสิทธ์ิ สอนประสม
3029 นาย สงกรานต์ ไทยนุกูล
3030 นาง อุษา ชิตรกุล
3031 นาย สุวิทย์ หนูบัว
3032 นาง กานดา ทัพเมือง
3033 นาย สกนธ์ โถวสกุล
3034 นาย อนุชิต หอมนาวา
3035 นางสาว วรรณรัชต์ สุวรรณมณี
3036 นาย  พงศ์พันธ์ จันทวงศ์
3037 นาย พยงค์ มุขดาร์
3038 เด็กชาย ชาญชัย ชัยสวัสดิ์
3039 นาง กมลวรรณ จันทวงศ์
3040 นางสาว สิริรัตน์ ปานเจริญ
3041 นาย สันติ รําเพย
3042 นาง วราภรณ์ ซื่นวิเศษ
3043 นาง ชลธิรา ต้อยแก้ว
3044 นาย พิทักษ์ คงดี
3045 นางสาว ลดารัตน์ ชูสิทธิชัย
3046 นาย ภูวสิธฏ์ อุดมสกุนี
3047 เด็กหญิง วาสินา ต้อยแก้ว
3048 นาย ยงยุทธ พิพัฒชนะ
3049 นาย พัฒนเกียรติ หนูทองแก้ว



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
3050 นาย ประยงค์ แก้วชู
3051 นาย นิติ สังข์กุญชร
3052 นาง สยุมพร สองแก้ว
3053 นาง สุมาภรณ์ สังข์กุญชร
3054 นาย ธรรมรัตน์ สองแก้ว
3055 นางสาว ยุพเรศ ทิมบํารุง
3056 นาย ณัชณพล สังข์กุญชร
3057 พันธ์ศักดิ์ สกุลไพโรจน์
3058 อภิชาติ บุญศรีโรจน์
3059 นางสาว จรุวรรณ ช่วยรักษา
3060 เด็กชาย ณัฐชนน กิตติพรรณราย
3061 นาย ประกอบ ชูศรี
3062 นาย กําชัย กิตติพรรณราย
3063 นาย สําราญสุข พุ่มประเสริฐ
3064 นาย ประเสริฐ วงศ์สุบรรณ
3065 นาย สมโชค แบนเพชร
3066 นาง ธัญญา สวยลํ้า
3067 นาย สมพร แก้วรัตน์
3068 นาง นิรมล เกาะกลาง
3069 นาย เกรียงไกร เรืองประชา
3070 นางสาว นิภาพร บุญสนอง
3071 นาย พยนต์ รัตตัญญู
3072 นาง นญาดา ทองหยู
3073 นางสาว วรินทร ดีทองอ่อน
3074 นาย ทวี อยู่นุ้ย
3075 นาย ประจวบ ผุดแจ่มใส
3076 นางสาว ประครองขวัญ หนูเอก
3077 นาง มนทิวา มีแสง



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
3078 นาย สกนธ์ สมใจ
3079 นาย พศวีย์ พงษ์พิชิต
3080 นาง ธชกัญ แสงโสภิต
3081 นาง เตือนตํา ภู่บุบผากาญจน
3082 ประสิทธ์ิ ทิพย์ศิริ
3083 นาย วสิน หนุนพล
3084 นาง วนิดา อินทร์แก้ว
3085 นาง นราทิพย์ รัตตัญญู
3086 นางสาว ธัญญา มณีโชติ
3087 นาย สุพจน์ จันทร์แก้ว
3088 นาย กมล ไพบูลย์วรพิสิฐ
3089 นางสาว สุดาพร มาประดิษฐ์
3090 นาย ยงยุทธ ล่องพรหม
3091 นาง ณัฎฐพร สุขขุน
3092 นางสาว อรพรรณ ศรีทองกุล
3093 นางสาว ปิยาภรณ์ เล่ียนแก้ว
3094 นางสาว กัญญาภัทร คงจันทร์
3095 นาย ดอุลย์ พัฒนพ่วง
3096 นาย ธีรชัย ราชรักษ์
3097 นาย ปรีดา เทียมกุล
3098 นาย เฉลิมพงษ์ สุเวช
3099 นาย นพดล อินทรักษ์
3100 นาย เลอวิทย์ เฟื่องไพบูลย์
3101 นางสาว นุจารี สามงามดี
3102 นาง ละมุน ทิพย์ศิริ
3103 นางสาว อาทิตยา  ท้วมวิจิตร
3104 นาย ประยุทธ์ เพ็ชรศิริ
3105 นางสาว สุภาพร สันติรัตนพงษ์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
3106 นาง สุภาวินี ภุมริทนทร์
3107 นาย ไพศาล โต๊ะกันตี
3108 นาย โอภาส สันติวานิชกุล
3109 นาย ภานุพงศ์ สังข์วิเศษ
3110 นาย ภราดร ราชจินดา
3111 นางสาว เพียงชนม์ ทองชล
3112 นาย ธํารงค์ สัมพันธ์
3113 นาย พันธศักดิ์ ทองน้อย
3114 นาง ปัทมา จันทรเกิด
3115 นาย ประวิง โยมเรือง
3116 นางสาว ผกาเดช ศรแผลง
3117 นาย เจริญ คงชนะ
3118 นาย ประวิทย์ ตรียุกต์วณิช
3119 นาย ภาณุโรจน์ โสตย้ิม
3120 นาง จิราภรณ์ สุนทรวราภาส
3121 นาย มานัส บุตรจันทร์
3122 สมพงษ์ ทองเอียด
3123 นาง สายฝน บุญแทน
3124 นาย ธวัชชัย สุขประสิทธิพร
3125 นางสาว ทิพวัลย์ โคพิชัย
3126 นาง เพ็ญนภา ทิพย์บุญทรัพย์
3127 นางสาว ทิติยากร พูลสวัสดิ์
3128 นาย ณรงค์ สุนทรวราภาส
3129 นาย เอกภพ ทิพย์ญาณ
3130 นาง มยุรี ภู่ผกาพันธ์ุพงษ์
3131 กฤษฎา ยอดดนตรี
3132 นาย ธีรวัฒน์ มีศิลป์
3133 นางสาว ณัฏยา เขียสวัสดิ์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
3134 นาย พรชัย ทองดี
3135 นาย มโนช ฮั่นสกุล
3136 นางสาว มณฑาทิพย์ จงกลพืช
3137 นางสาว นิตยา เวชกุล
3138 นาย สุขสัน ทองปลอด
3139 นาย สิทธิชัย ช่วยสงค์
3140 นาย อมรเทพ วงษ์สวัสดิ์
3141 นาย ณัฐวัฒน์ เชิญรัตนรักษ์
3142 นางสาว วาสินี สระทองเยาว์
3143 นางสาว เมธาศิณีย์ ล้ิมประยูร
3144 นาง สุนันท์ ช่วยแก้ว
3145 นางสาว สาคร แก้วปาน
3146 นาย พงศ์ธร พูลช่วย
3147 นาง ลัดดา ดิษฐราชา
3148 นาง พรรณิภา กุญชรินทร์
3149 เด็กหญิง ปริยากร เทียมกุล
3150 นาย เชาวลิตร์ แสงเขียว
3151 นาง พรพรรณ พูลช่วย
3152 นาย อนุสรณ์ ทิมนุ่ม
3153 นาย วัฒนา ย้ิมแก้ว
3154 นาง เชาวนี พานิช
3155 เด็กชาย ปภังกร เทียมกุล
3156 นาย สุนทร ม่วงพฤกษ์
3157 นาย สมควร พรหมภักดี
3158 นาง อาริยา คงทรัพย์
3159 นาง จารึก หวานแก้ว
3160 นาง ปัทมา จิวาภรณ์คุปต์
3161 นางสาว วิจิตรา ชุมแสง



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
3162 นาง วนิดา แซ่เฮง
3163 นาย วีรศักดิ์ จันทรมณี
3164 นางสาว ศศิธร บัวบาน
3165 นาย พชรพฤกษ์ พรายพรรณ
3166 นาง กนกพร หวัดสนิท
3167 นาย ธนกร ล่ิมวงศ์
3168 นาย ไพโรจน์ ทองบัว
3169 นาย สิทธิพร แจ่มใส
3170 นาย เชษฐา พัฒนแช่ม
3171 นาง นวรัตน์ แก้วกิ้ม
3172 นาย อรุณ นวลเสน
3173 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ พรายพรรณ
3174 นาย อนุพงศ์ ดาบมณี
3175 นาย สัมพันธ์ สุขทวี
3176 นาง อารี คงชนะ
3177 นาย สมหมาย วัชนะ
3178 นาย สุริยัน อินทร์ทอง
3179 นางสาว ศรินดา ดาบมณี
3180 นาย ศุภชัย รักสนิท
3181 นาย ประสิทธ์ิ รักษาเพชร
3182 นาย ธนาวุฒิ กล้าเวช
3183 นาย สุรพงษ์ ดาบมณี
3184 นาง สุดาชา อินทร์ทอง
3185 นาย พรชัย วรรณดี
3186 นาง วริศรา กล้าเดช
3187 นาง วราภรณ์ ช่วยย้ิม
3188 นาง มุกดา หลีสกุล
3189 นางสาว ประไพ ลอยเกตุ



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
3190 นาย อุดทศักดิ์ มุขรัตน์ดา
3191 นาง นภมาศ วรรณดี
3192 นาง เสาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ์
3193 นาง เฉลียว วงษ์แหวน
3194 นาย เมธา อินทรโยธา
3195 นาย เสกสรรค์ วงศ์มานนท์
3196 นาย รวบ แย้มเล็มด
3197 นาย จรุง ใจห้าว
3198 นางสาว อรอุมา จุ้ยส่องแก้ว
3199 นาย รัชพงศ พวงเดช
3200 นาย ดนัย วิชัยดิษฐ
3201 นาย สิทธิกร อินทมา
3202 นาย ชัยณรงค์ นวะสุทธิ
3203 นางสาว ชัชารี วงษ์แหวน
3204 สมพงษ์ จุลศักดิ์
3205 นาย วิเชิง  สาเรศ
3206 นาง มาลี โสภณ
3207 นาย วิพัฒน์ เบญจพรกุลนิจ
3208 นางสาว พจมาน เวชศาสตร์
3209 นาง โชติรส ปานธนบดี
3210 นาง รุ่งอรุณ อินทรโยธา
3211 นางสาว อมรรัตน์ สายชนะพันธ์
3212 นางสาว จริยาพร เวชเตง
3213 นาย ตติกร แจ่มกมล
3214 นางสาว ชุติมา ไชยชํานิ
3215 นาย บุญปลูก โต๊ะทอง
3216 เด็กชาย วรปรัชญ์ ศกุณะสิงห์
3217 นางสาว นลินรัตน์ สอาดโอษฐ



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
3218 นาง จรรยา ศิริวิชัย
3219 เด็กชาย ธนรัตน์ กิจวิริยะกุล
3220 นางสาว พัชราภรณ์ เนตรบุตร
3221 นาง ฐิติพร ศกุณะสิงห์
3222 นาย อุดมศักดิ์ ชูโตชนะ
3223 นางสาว นฤนาฎ รัตนจินดา
3224 นางสาว จันทร์เพ็ญ ตั้งสุริยะประการ
3225 นาง วนิดา แดงสุภา
3226 นาย วัชกรณ์ กิจวิริยะกุล
3227 นาง นิภา สาเรส
3228 นาย โสรพงศ์ สุขเจริญ
3229 นาย สหรัช ศกุณะสิงห์
3230 นางสาว กฤติกา เพชรวงศ์
3231 นาย โสภณ ทองมาก
3232 นางสาว พรรณจีรา โกฎเพชร
3233 นาย อาทิตย์อุทัย อ่อนสง
3234 นาย เชิดวงศ์ ชูช่วย
3235 นาย จิตนิวรณ์ เพ็งรัตน์
3236 นาย สมศักดิ์ ธรรมปรีชา
3237 นาง รัตนา แซ่ด่าน
3238 นาย สหัส จิตมุ่ง
3239 นาย นิพนธ์ ชูสมบัติ
3240 นาย เจตน์สฤษฎิ์ พาหนะ
3241 นาย สุไลมาน วัสแล๊ะ
3242 นางสาว เกษรา สันหมาด
3243 นาง พัชรี พูลชะโถ
3244 นาง สุภิญ สาระกูล
3245 นาง จิตตรา ชมอินทร์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
3246 นาย เศรษฐพร รามรงค์
3247 นางสาว ทิพย์วัลย์ พรหมอุบล
3248 นาย วันชนะ นุรักษ์อภิชิญกุล
3249 นาย วชิรพันธ์ุ ฟ้าทวีพร
3250 นาย สถิตย์ จันทร์เดช
3251 นาย ณรงค์ เพชรรัตน์
3252 นาย สมชาย ตรีศรี
3253 นางสาว จารุวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
3254 นาย นิวัฒน์ นาคกุล
3255 นาย เวโรจน์ ทวิวงศ์ไพบูลย์
3256 นาง ดวงพร บุญแก้ว
3257 นางสาว พิรุฬห์ลักษณ์ ฉิมละ
3258 นาง ธนิษฐา พยัคฆ์กิจ
3259 นางสาว ศิริธัญสิริ กาญจนสงค์
3260 นาย สฤษดิ์ เพชรสงวน
3261 นาย ปราณนต์ ปานธนบดี
3262 นาง อิศวรรณ นาคกุล
3263 นางสาว สุนันทา ซุ่นเซ่ง
3264 นางสาว สุวรรณี ธรรมนาวาส
3265 นาย นพรัตน์  เจริญบุน
3266 นาย ภูวเดช เศวตศิลป์
3267 นาย สมศักดิ์ ว่ันเซ่ง
3268 นาย สําราญ บุญเพ็ง
3269 นาง ไพเราะ ลิมปนนาคทอง
3270 นาง เพลินพิศ ศรีสุวรรณ
3271 นาย ไพศาล กวมทรัพย์
3272 นางสาว กัญจนา ดองสุวรรณ
3273 นาย นพดล สุวรรณรักษ์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
3274 นาย เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ
3275 เด็กชาย วงศธร ทีปะปาล
3276 กิตติภพ รอดดอน
3277 นาย ทองทวี ทีปะปาล
3278 นาย ทนุพันธ์ เพ็ชร์มาก
3279 นางสาว กัญญารัตน์ เกษสุวรรณ์
3280 นาย สมชาย ผ่องแผ้ว
3281 นาย ชานน ทองมณี
3282 นาย สุรศักดิ์ บุญรอด
3283 นางสาว วาสนา สุขเมือง
3284 นาย ไพฑูร เมืองเนาว์
3285 นาง รัตนา ทีปะปาล
3286 นาย สุรเชนทร์ แพเพชรทอง
3287 นางสาว ธิติกานต์ มาสิง
3288 นางสาว ณัชชา สิทธิพิทักษ์
3289 นาย ศรีเทพ แช่มศรี
3290 นาย ณพล นาคเพ็ชร์
3291 นาย สุรพันธ์ อมรวรพันธ์
3292 นางสาว ศิริประภา ทองแป้น
3293 นางสาว พิยดา พันธ์อนุ
3294 นาย อิศรา ผ้ัวผดุง
3295 นาย วงศ์สวัสดิ์ กุลเมือง
3296 นาย ฉัตรชัย ทองชิต
3297 นางสาว ศศิธร เกตุทอง
3298 นาย โชคชัย พวงแก้ว
3299 นาย ไพบูลย์ อมรวรพันธ์
3300 นางสาว จีระนันท์ หีตแก้ว
3301 นางสาว ปรัศนี พลายแก้ว



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
3302 นาง เพ็ญศรี ทองแป้น
3303 นาย วีรวัฒน์  กล่ังเนียม
3304 นาย อภิรักษ์ ปาลรังษี
3305 นาย วรายุทธ์ จู่สุวรรณ์
3306 นาย มงคล สิทธิชัย
3307 นาย ธนภัทร ปรีชา
3308 นางสาว อิสริยะ เศรษฐวัตน์
3309 นาย จรรยา เพ็งรักษ์
3310 นาง จุฑารัตน์ แสนเฉย
3311 นาง ปณิตา ศิวายพราหมณ์
3312 นาย วัฎนา ทองมณี
3313 นางสาว สุพัตรา โพลอย
3314 นาย สมบูรณ์ ตรีมาศ
3315 นาง สุภาภรณ์ ขาวผ่อง
3316 นาง จิรนันท์ ผ้ัวผดุง
3317 นาย อภิชาติ หลวงวิชา
3318 นาย สุขสันต์ สุขประชา
3319 นางสาว ไลลา โต๊ะสอีด
3320 นาง ศรินทร์ทิพย์ วิชญ์เลิศปัญญา
3321 นาย ดํารงค์ เจ๊ะยะหลี
3322 นาย เป็นหน่ึง ราชรักษ์
3323 เด็กชาย คุณากร ปานนก
3324 นางสาว แก้วตา อวยพร
3325 นาย รัฐพล สิทธิพล
3326 นาย เสริมศักดิ์ คงดี
3327 นางสาว สุเมตตา แสนเฉย
3328 นาง ระพี นาคเพ็ชร์
3329 นาย สุชาติ จันทร์เพ็ญ



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
3330 นาย ทิวา กุฎอินทร์
3331 นางสาว สุจรรยา เสวตเวช
3332 นาย สมศักดิ์  แก้วเกิด
3333 นาย ภานุมาศ นาคเพ็ชร์
3334 นางสาว นิศานาถ  เงินยาม
3335 นาย กระจ่าง ป่ากว้าง
3336 วิศวะ กระมล
3337 นางสาว ศิรินทิพย์ กุมารจันทร์
3338 นาง ศรีสุมาลย์  ทิพย์ภักดี
3339 เด็กชาย ธนปพน จันทร์เพ็ญ
3340 นางสาว เกตกมล อุดม
3341 นาง จิราภรณ์ จิตรโสภาส
3342 นางสาว ชนาภา เวชนารายณ์
3343 นาย ประสิทธ์ิ ชนะอักษร
3344 นาย ชัยวัฒน์ กิรวาที
3345 นางสาว ทิพวัลย์ เพชรผ่อง
3346 นาง กานดา ชูแสงศรี
3347 นางสาว ณัฐชยา บัวลอย
3348 นาย ณรงค์พร  ุคุ้มฮิ้น
3349 นาย ศุภชัย สินรักษา
3350 นางสาว ณัชชา เวชนารายณ์
3351 นาย โอฬาร บัวลอย
3352 เด็กชาย ธนวินท์ ศุภราช
3353 นาย อนันต์ ทองท่าฉาง
3354 นางสาว  เอื้ออารีย์ คันธรักษา
3355 นาย วัชระชัย จุลิรัชนีกร
3356 นาย ธวัช คงวารินทร์
3357 นาย อาชวิสร์ กิรวาที



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
3358 นาย บุญเจตน์ ประกอบกิจ
3359 นาง ยุภาพร โอทอง
3360 นางสาว ธารารัช วีรดิษฐกิจ
3361 นาย กฤษณพงศ์ วงศ์สุบรรณ
3362 นางสาว สุพรรษา ศักดา
3363 นาง พรทิพย์ เกตุชู
3364 นาย เอกวิทย์ ชัยสิทธ์ิ
3365 นางสาว มนิสตา กล่อมชลธาร
3366 เด็กชาย นภัสกร คงวารินทร์
3367 นาง กัลยา ธราพร
3368 นาย ชูชัย ไชยวิก
3369 นาย สุวภา สุขอ่อน
3370 นาย สนั่น บูรณะเทศ
3371 นาง สุจินต์ นวลกลับ
3372 นางสาว นันทนา สงคสุภา
3373 นางสาว สายเพ็ญ มณีโชติ
3374 นาง วรรนภา ทองสมสี
3375 นางสาว กัญจนา เกตุชู
3376 นางสาว สุพรรษา ทองพนัง
3377 นาย วิศิษฎ์ สุขใส
3378 นาย มงคล หงษ์มัง
3379 นาย วัชรินทร์ วีแก้ว
3380 นาย นายสมชาย สุวรรณรัตน์
3381 นาย สุระพร ทิพย์บรรพต
3382 นาย สุรชัย ทับทิมใจ
3383 นาง ทัศนี เรืองหิรัญ
3384 นาย จักรกฤษณ์ แสงศรี
3385 นาย พัฒนพงศ์ สถานทรัพย์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
3386 นางสาว สุนันทา  ทองสุข
3387 นาย ปัญญา เจตนา
3388 นางสาว จินตนา วิจิตรบรรจง
3389 นาย มนูญ จิตจง
3390 นาง นิตติญา เพชรม่ัง
3391 นาย ชัยยศ ชัยรัตนวงศ์
3392 ณัฐกร แสงศรี
3393 นาย ปริศักดิ์ ชูแสง
3394 โสภณ อ่อนเพ็ชรคง
3395 นาง จารึก ไชยวิก
3396 นาง จันทนา สุขอ่อน
3397 นาย ธรรมนูญ อภิรมย์รัก
3398 นางสาว รัชนี ซัง
3399 นาง อุบล อักโขสุวรรณ
3400 นาง ศิริรัตน์ ศรีทองเบ้า
3401 นาย ธีรศักดิ์ รัตนา
3402 นาย ทวัย พรหมแก้ว
3403 นาย สุนทร บัวสองสี
3404 นางสาว นิตยา เสวกวัง
3405 นาง วิไลวรรณ บุญอนันต์
3406 นาย ธนภัทร ล้ิมวิชิต
3407 นาย วิรัช สุพิทักษ์
3408 นาย สาธิต เจียรธนวัฒน์
3409 นาย เกียรติศักดิ์ ศรีแก้ว
3410 นางสาว สิตาทิพย งามพงศ์ศานต์
3411 นาย ไสว เครือสนิท
3412 เด็กชาย อรรฐากร อักโขสุวรรณ
3413 เด็กหญิง สุรีรัตน์ ศรีทองเบ้า



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
3414 นาย ธวัชชัย วัชนะ
3415 นาง มณฑา นุมาศ
3416 นาย สุทัศ  สังเมียน
3417 นางสาว พรทิพย์ หนูพราม
3418 นาย ศักดา พรมทองดี
3419 เด็กชาย ธีรภัทร์ ขนกนาค
3420 นาย เกียรติศักดิ์ ขํามณี
3421 นาย สุรกิจ จินโต
3422 นางสาว จุฑารัตน์ เจริญกุล
3423 นาย สิทธิชัย ทรัพย์สิน
3424 นางสาว จิรพรรณ ศรีฟ้า
3425 นาย สุริยะ ศรีชุม
3426 นาย อัครพงศ์ นวลมี
3427 เด็กชาย นันทวัฒน์ ศรีทองเบ้า
3428 นาย ณัฐนันท์ ศรีฟ้า
3429 นางสาว กนกวรรณ ชูเพชร
3430 นางสาว สาลิกา แก้วอําดี
3431 นาง สุภาพร จินโต
3432 นาง นพรดา สุขประเสริฐ
3433 นาย สิทธิโชค วิชญ์เลิศปัญญา
3434 นาย ปริญญา อุดมศักดิ์
3435 นาย สุธรรม มีล่อง
3436 ศักดิ์เกษม สุขเกิด
3437 นาย นพพร ขนกนาค
3438 จรัสศรี สําราญ
3439 นางสาว ดวงจิต ทวิชสังข์
3440 อํานาจ ปาทะกาญจน์
3441 นางสาว เสาวภา จันทะพันธ์
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3442 นาย อัครวุฒิ ปล้องคง
3443 นางสาว กัญญา กําเหนิด
3444 นาย ณัฐพิพัฒ วรฤทธ์ิ
3445 นาง เนตรนภา ดําโอ
3446 นาง อําพรรณ สอนประสม
3447 นาย สุรินทร์ สุขประเสริฐ
3448 นาย พินิจ ดําโอ
3449 นาย คุณากร ทองดํา
3450 นาง อุไรวรรณ บรรดาศักดิ์
3451 นางสาว สุณี สกลวิรัตน์
3452 นาย ชนรรพงษ์ อุดมคุณ
3453 นาง พูนสิน บุญเลิศกุล
3454 นาง อัญชลี ไชยพยอม
3455 นาย จักรกริศน์  ศรีทองคํา
3456 นางสาว ชุติมา สรรพขาว
3457 นาย แสวง ชินนอก
3458 นาย พงษ์ชัย ปอยี
3459 ร.ต.อ. วิรุฬห์ กุศลชู
3460 นาย เรวัต ธีระชัยวรกุล
3461 นาย นาวี สรเสน
3462 นาย เสนีย์ สินนุเคราะห์
3463 นาง ดวงใจ การะภักดี
3464 นางสาว นิรมล ศรีเกิด
3465 นาง กัลยา อ้นแก้ว
3466 นางสาว จิรพรรณ ณ นคร
3467 นาย จิรศักดิ์ อันติมานนท์
3468 นาง เสาวลักษณ์ ภิญญาคง
3469 นางสาว มัญฑิตา   ศักรนันทิพล



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
3470 นางสาว ยุวดี จันทร์ดวน
3471 นาย สุรวัฒน์ คูหพันธ์
3472 นาง ละเอียด แสงศรี
3473 พ.ต.อ. สุวัฒน์ สุขศรี
3474 เด็กชาย ภูริทัตต์ ทองสุข
3475 นางสาว ปัทมา เพ็ชรแดง
3476 นาง สุภาวดี ส้มแก้ว
3477 นาย สงกรานต์ รัตนแสงศร
3478 นางสาว กัญญา ไตรศุภโชค
3479 นาย บรรหาร เครือพัฒน์
3480 นางสาว ศิโรรัตน์ ทองถนอม
3481 นาย เรืองศักดิ์ แซ่ฉั่ว
3482 นาย สวัสดิ์ สายขุน
3483 นาย เกรียงศักดิ์ เวชเตง
3484 นาย ศักดิ์พิชัย เทพทอง
3485 นาย ณัฐวุฒิ กุลเพ็ง
3486 นาย สราวุธ อินทเจียด
3487 นาย กมลศักดิ์ ภิญญาคง
3488 นาย แดง แซ่ฉั่ว
3489 นาย สุรศักดิ์ ปัญจเสวี
3490 นาย ทัศนัย ทองสัมฤทธิ์
3491 นาง นันท์นภัส โชติชูช่วง
3492 นาย อาวุธ สุระกา
3493 นาย ชินกฤต จิระทัศนกุล
3494 นาย ชํานาญพงศ์ อําสวง
3495 นางสาว เกษราภรณ์ วงศ์กราย
3496 นางสาว สิริกานต์ ทรัพย์มี
3497 นาง รัชนี รักษ์สํารวจ
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3498 นางสาว นวลจันทร์ บุญตามทัน
3499 นาย ชาเยชท์ จันทร์ช่วง
3500 นาย อดุลย์ มากเกล่ือน
3501 นาย ณรงค์ยศ ถิ่นท่าเรือ
3502 นาง วรรณา ศรีแสง
3503 นาง สําลี แก้วคง
3504 นาง ปรีชา นกเผือก
3505 นาง สมศรี คงชนะ
3506 นางสาว เสาวรจ เพชรกรด
3507 นาย ธราพงษ์ ทองต้น
3508 นาย ศุภชัย คงชนะ
3509 นาย สุธี การแข็ง
3510 นาง อรุณรัตน์ ทองต้น
3511 นางสาว สุพินดา ประดาสุข
3512 นางสาว สมภาร ชํากลม
3513 นาย ธานี พรามศรีชาย
3514 นาง มยุรี พรหมวิเชียร
3515 เด็กชาย เตชิต จันทร์ช่วง
3516 นาย ทนงศักดิ์ คงจันทร์
3517 นาง สมศรี ชมประยูร
3518 นาย ธาร นวลนึก
3519 นาย ประวิทย์ ศรีสุข
3520 นาง จินตนา อินทบุตร
3521 นางสาว ณฤดี ไชยะดิษฐ
3522 นางสาว นลพรรณ ชลาสินธ์ุ
3523 นาง เพ็ญศรี การแข็ง
3524 นาง สุทัศน์ มั่นศรีจันทร์
3525 นางสาว ปิยาภัสร์ ซังธาดา
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3526 นาย สนั่น พรัดวิเศษ
3527 นาง สารี เกตุอินทร์
3528 นางสาว เทียมจันทร์ ขุนทอง
3529 นาง มนต์ทิพย์ อิสรา
3530 นาย ศักดิ์ศิลป พรหมทอง
3531 นาง ณัชราณี แซ่เตีย
3532 นาย สมพร รัตนะ
3533 นาย สุริยา อรุณฤกษ์
3534 นาง สุมณฑา วงศ์วิเชียร
3535 นาย ธนพงษ์ สังข์ปลอง
3536 นางสาว รัชนี กิจสวัสดิ์
3537 นาย ณรงค์ ศรีภักดี
3538 นาย สมศักดิ์ ชนะวีรวรรณ
3539 นาย ประพันธ์ เมฆหมอก
3540 นาย อดุลย์ศักดิ์ โชติชูช่วง
3541 เด็กชาย รชาทัช บุญพัฒน์
3542 นางสาว นพวรรณ ชูพยัคฆ์
3543 นาย นิคม ศิลปชาตรี
3544 เด็กหญิง ชลิสา พระจํานงค์
3545 นาย สมบัติ เทวฤทธ์ิ
3546 นางสาว ชมพูนุท คงพุนพิน
3547 นางสาว มารี นิยมเดชา
3548 นาง ชโลทร เที่ยวแสวง
3549 นาย โกศล มณีฉาย
3550 นาง ละม้าย ชูจันทร์
3551 นางสาว ภรัญญา อิสรา
3552 นาง จริยา วีแก้ว
3553 เด็กชาย จิรวัฒน์ เสือแก้ว



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
3554 นาง รจนา หนูแดง
3555 เด็กชาย ภูธนะ ปัญสเสวี
3556 นาย บุญส่ง จันทร์สว่าง
3557 นาย สุเชนทร์ นาคบํารุง
3558 นาง อาภรณ์ ชนะพล
3559 นาย วัยวุฒิ ศิริแก้ว
3560 นาย ไตรนพ มีจันทร์
3561 นางสาว คนึงนิตย์ พันธ์ุเมฆ
3562 นาย สมบัติ ทิพย์เกิด
3563 นาย สรรค์พล จุลสุรางค์
3564 นางสาว จันจิรา  คงวิจิตร
3565 นาง  อารมย์ มณีฉาย
3566 นาย โกวิท อินทชาติ
3567 นาย อารมย์ ชนะพล
3568 นาย ภูวดล แดงนภาพรกุล
3569 นาย วัชรินทร์ ชูศักดิ์
3570 นางสาว สุริยา  ซัง
3571 นาย วิจิตร เกิดสม
3572 นางสาว อุษา สอนอินทร์
3573 นางสาว วันดี ศรีสุวรรณ
3574 นาย เกียรติ โต๊ะหมัด
3575 นาย ศุภกิตติ์ ก้องเกรียงไกร
3576 นาง พจนีย์ ไชยถาวร
3577 นางสาว วิภารัตน์ คงปลิก
3578 นาง ประนอม ว่องวรดา
3579 นาย ณรงค์ นาคดี
3580 นาย นวัต นุ้ยนุ่น
3581 นาง ราศรี ขวัญเกิด



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
3582 นาย สมชาย นาคบุญช่วย
3583 นาง มัณฑนีย์ โต๊ะหมัด
3584 นางสาว วาสินี แสงทอง
3585 นางสาว วราพร ท้าววิบูลย์
3586 นาย สุเทพ ว่องวรดา
3587 นาย ณัฐกนก ปรีชา
3588 นาย ภัคพล อินทชาติ
3589 นาง กานต์มณี เพชรแก้ว
3590 นาย สุเวช ธนะมล
3591 นางสาว สุกัลยา บุญทบ
3592 นางสาว มลฤดี โชคมงคลสุข
3593 นางสาว อรัญญา จันทบูรณ์
3594 นาย สมพร สุทธิพงศ์
3595 นาง ขนิษฐา ปรีชา
3596 นาง นิสากร แสงจันทร์
3597 นาย ไชสุวรรณ์ วงศ์พรัด
3598 นาย อดิสันต์ รัตนบุรี
3599 นาย สุรสิทธ์ิ รวยรํ่า
3600 นาย กิตติ โต๊ะหมัด
3601 นาย ณรงค์ คงหาเพชร
3602 นาย โสภณ พรศรี
3603 นาย ทัตตเดช เข็มมะลวน
3604 นาง ศุภรา โสมะเกิด
3605 นางสาว ลักขณา ธาวุฒิสกุล
3606 นาย กระสินธ์ุ วีระศิลป์
3607 นาง พัชรพร สันติวิจิตรกุล
3608 นาย วรพจน์ เพชรคีรี
3609 นาย สมศักดิ์ คงทรัพย์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
3610 นาย กําธร เลิศบุรุษ
3611 เด็กชาย รัชชานนท์ ทองผุด
3612 นาง สันทนา นาวงศ์
3613 นาย ศุภสิน เอ่ียมนิรันดร์
3614 นางสาว ฐิติมา ศรีสวัสดิ์
3615 นาย ธานินทร์ พัฒนพงศ์
3616 นาย วิชิต วงค์กาษา
3617 นาย อํานาจ เจริญพร
3618 นางสาว วไลพรรณ สกุงพงศ์
3619 นาง จันทนา จันทร์ลอย
3620 เด็กชาย ณัฐพล พรหมหิตาธร
3621 นาย จินดาศักดิ์ ชุมบัวจันทร์
3622 นาย จักรพงศ์ โชครักษ์
3623 นาย ธเนศร์ เลิศศาสตร์ไพศาล
3624 นางสาว ศิริรัตน์ เพ็งลือชา
3625 นาย จีรศักดิ์ จิตรจง
3626 นาง สารภี เชื้อเจ้า
3627 นาย สุนวรา ส่งแก้ว
3628 นาย เพชรรัตน์ วิชิตแย้ม
3629 นางสาว จันทิมา บุญเล่ือง
3630 นาย จารุกิตติ์ เมืองพร้อม
3631 นาย นายสุวัฒน์ จันทร์ลอย
3632 นาง มะลิ ทองสันตติ์
3633 นาย อัธ วังสะวิบูลย์
3634 นาง จูลีต้า จิตรจง
3635 นาย ธนวน กิตติกูลไพศาล
3636 เด็กหญิง จิณณพัต บุญพัฒน์
3637 นาย โสภณ รักบํารุง
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3638 นาย ทนงศักดิ์ หทัยวสีวงศ์
3639 นาง จันทร์จิรา พาลเสือ
3640 นาย วิสุทธ์ิ ชูนาวา
3641 นางสาว สถาพร ชูประจง
3642 นายหมู่ใหญ่ สุมิตย์ คงคชวรรณ
3643 นาง กรรณาภรณ์ เลิศศาสตร์ไพศาล
3644 นาย ก้าน เพชรคีรี
3645 นางสาว นฤมล บํารุง
3646 นางสาว สรินทิพย์ เซ่งใจดี
3647 นาย นพดล เหมโลหะ
3648 นางสาว อุไร ละอู
3649 นาง ผกามาส วังสะวิบูลย์
3650 นาย สานิต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
3651 นาย อุดม ล้ิมเหล็ก
3652 นางสาว ณัฐวีปารย์ พร้อมประเสริฐ
3653 นาย มโนเกียรติ วีระพันธ์ุ
3654 นางสาว ชมภูนุช คล้ิงทอง
3655 นาย สายัน แสงตาขุน
3656 นาง กษมา หนูสุข
3657 นาง สุลิษา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
3658 นางสาว รุ่งจิต ถิ่นจําลอง
3659 นาย นิสแซน ใจแหลม
3660 นางสาว กรกนก ละอองสุวรรณ
3661 นางสาว จริยา จันทร์ตุ้ง
3662 นาย สิทธิพงษ์ วัฒนะโภคา
3663 นาย หัสดง วิชิตชู
3664 นางสาว รุ้งลาวัลย์ หอมดี
3665 นาย ย่ิงศักดิ์ จันทนเสถียร
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3666 เด็กชาย วรินทร ทองสัมฤทธิ์
3667 นางสาว เต็มดวง ไทยเสน
3668 นาย พูนเกียรติ ธรฤทธ์ิ
3669 นาย นิยม รัตนประพันธ์
3670 นาง อรทัย ชรารักษ์
3671 นาย เกียรติศักดิ์ คงเกษตร
3672 นาย คมกฤษณ์ เฟื่องสง่า
3673 นางสาว วรรณี กรีไกรนุช
3674 นาย ทรงพล สุมนาวดี
3675 นาง ชวนพิศ เสียนเฉย
3676 นาย โกวิทย์ พนัส
3677 นาง นิรมล สมบูรณ์พงษ์
3678 นาง นิภา พัฒนเพชร
3679 นาง สุชาดา ยศเมฆ
3680 นางสาว นันทา ชุมศรี
3681 นาง ชุลีพร จารุปกรณ์
3682 นาย สิทธิชัย สันตวิิจิตรกุล
3683 นาง มาลาพร ศักดา
3684 นาย นักรบ จิตรากุล
3685 นาย เอกรัตน์ วงศ์สุวัฒน์
3686 นาย สมบูรณ์ ยศเมฆ
3687 นาย สุพาสน์ กาญจนา
3688 นาง พิทยา แก้วทองสร
3689 นางสาว วิชญาพร สันติวิจิตรกุล
3690 นาง ทิพวรรณ จันทร์บ่อน้อย
3691 นาย ตังควัฒน์ วงศ์สุวัฒน์
3692 นาย ธนากร ชลีกรชูวงศ์
3693 เด็กหญิง ณัฐชยา จารุปกรณ์
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3694 นางสาว เบญจวรรณ ปานแป้น
3695 นาย ไพบูลย์ ศักดา
3696 นาย ชํานาญ ผุดเผือก
3697 นางสาว เกษรินทร์ นาคกุล
3698 นาง ระนอง สวนนุช
3699 นาย สมยศ นุ่นจํานงค์
3700 นางสาว ณัฏฐิยา มหารัตน์
3701 นางสาว กังสดาล กังวาล
3702 นาย เอกสิทธ์ิ นฤหรรษพงศ์
3703 นาย ดํา อุ่นแก้ว
3704 นาย ทนงศักดิ์ รัตตกุล
3705 นาย สิทธิชัย เสาศิริ
3706 นาย สัตฐาพร คงเวช
3707 นาย ไพรัช ทองบัว
3708 นาย ทนงศักดิ์ สวนนุช
3709 นาย วิลาส ขวัญเย้ือง
3710 นางสาว วนิดา หงษ์ฟ้อน
3711 นาย วิสูต ศรีสวัสดิ์
3712 นาง นิตย์ศรี ช่วยอักษร
3713 นาง ภาวณี วัฒนมีแก้ว
3714 นางสาว สุนิตา วงษ์สวัสดิ์
3715 นาง สากล แท่นทอง
3716 นาย พงศ์ศักดิ์ คํานวล
3717 นาย วิรัช สวนนุช
3718 นาย สุทธิพร สันติวิจิตรกุล
3719 นางสาว วัลภา บัวสี
3720 นาย ชุมพล ปุริมะ
3721 นาย จรูญ ทุ่มแก้ว
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3722 นาย สุพัฒน์ บัวทอง
3723 นางสาว ภัทรา ดํารงค์สกุล
3724 นาง นพวรรณ คงอุป
3725 นาย ถิระวัฒน์ จันทร์สว่าง
3726 นาง สุภาพร บัวทอง
3727 นางสาว วนิสา กุลน้อย
3728 นาย อภิศักดิ์ จงกลพืช
3729 นาง พรทิพา พันธ์ทองคํา
3730 นาง ฉวีวรรณ หนองลุง
3731 นาย ปิยะ จันทร์บ่อน้อย
3732 นาย อนันต์ ศรียาภัย
3733 นาง ศิริพรรณ นรเทพไพศาล
3734 นาย สมบูรณ์ หนูทองแก้ว
3735 นาง นิภาพร กันลือนาม
3736 นาย พีระพันธ์ หุ้ยหลี
3737 นาย นิวัฒน์ บุญศุภ
3738 นาง ประจํา รักพันธ์พงษ์
3739 นางสาว จันทิมา วรรณอาภา
3740 นาง ศินีลักษณ์ คงเจริญ
3741 นาย สมยศ หนองลุง
3742 นาย ทรงรัฐ รสสุคนธ์
3743 นาย ถนัด พันธ์ทองคํา
3744 นาย ภิรมณ์พักตร์ อยู่พัด
3745 นางสาว ณัฐกฤต อร่ามวิทย์
3746 นางสาว ศิริลักษณ์ หาดเพชร
3747 นาย ณัฐวุฒิ หนูทองแก้ว
3748 นาย สุทิน มากแก้ว
3749 เด็กหญิง ขวัญข้าว ขาวมะลิ



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
3750 นาย บุญเทียน สุกใส
3751 นาย อนุกูล แก้วศรี
3752 นาย ชัชวาล พันธ์ทองคํา
3753 นาง อุไร ช่วยเกิด
3754 นาง ลัดดา พรศุภมาศ
3755 นาย วัฒนชัย เจ้ยทองศรี
3756 เด็กชาย แทนคุณ ขาวมะลิ
3757 นาง ปัด สุกใส
3758 นาง พิมพ์วิไล จริงจิตร
3759 นาง ขวัญดาว แซ่อุ่ง
3760 นาย นิรันดร อนังรัสดี
3761 นางสาว กรชนก อินทรัตน์
3762 นางสาว นฤมล เพชรเชนทร์
3763 นางสาว รัชฎาภรณ์ ศรีสวัสดิ์
3764 นาง ปราณี วุฒิกรวาที
3765 นาย สง่า ขาวมะลื
3766 นาย สายัณห์ คงมา
3767 นางสาว มาศวดี ปานมาศ
3768 นางสาว มลธิดา สองเมือง
3769 นาย วินิจ เอื้อบํารุงเกียรติ
3770 เด็กชาย ชยานันต์ โปอินทร์
3771 นาย วาทิตต์ ศุทธางกูร
3772 นาง นิภาพร ทองหล่อ
3773 นางสาว ปิยะนุช แซ่แต้
3774 นาย เสนาะ เศรษฐเชื้ฎอ
3775 นาย เกรียงไกร เกตุอําไพ
3776 นางสาว เกษิณี หิรัญรติกุล
3777 นาง พวงพรรณ โปอินทร์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
3778 นางสาว นงรัตน์ รอดสุข
3779 นาง พรทิพย์ จันทร์ทอง
3780 นางสาว ปุญชรัสมิ์ พัฒนประดิษฐ์
3781 นางสาว สุรีพร รัตนพันธ์
3782 เด็กชาย รัฐพงศ์ สุขใส
3783 นาง สุภาวดี แก้วหอด
3784 นางสาว สุทธินี มีสาคร
3785 นาย พีรศักดิ์ โพธ์ิทอง
3786 นาย เชาวลิต ธนะภาชน์
3787 นาย จํารัส ควมทรัพย์
3788 นางสาว สุวลักษณ์ ม่วงพฤกษ์
3789 นาย สายันต์ โปอินทร์
3790 นางสาว โยษิตา จ้ิวไม้แดง
3791 นาง ยงเยาว์ มากอินทร์
3792 นาย สุชาย ก่อคุณากร
3793 นาย ไพรัช มากอินทร์
3794 นาย วัชรพงศ์ ศรีวิเชียร
3795 นาย กวีรัตน์ นิลวัชรมณี
3796 นาย อาทิตย์ มากอินทร์
3797 นาย อนันทศักดิ์ งามขํา
3798 นาย สมศักดิ์ วิเชียร
3799 นางสาว กมลรัฒน์ สุขใส
3800 นาย สิริวัฒน์ พัฒนจันทร์
3801 นาย สุรชัย บุณยฤทธิชัยกิจ
3802 นาย กิติศักดิ์ จิตเสน
3803 นางสาว น้ําทิพย์ บุญทวีวัฒน์
3804 นาง ทัศนีย์ เพ็ชรหีด
3805 นาย ธีรพงษ์ จีนเมือง



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
3806 นาง จิตตรา หนูทองแก้ว
3807 นาย ภาณุพงศ์ ศรีสมทรัพย์
3808 นาย ถาวร เดชยอดย่ิง
3809 นางสาว กาญจนา เตยสูงเนิน
3810 นางสาว สุภาพร คุ้มภัย
3811 นาย สมชาย คลํ้าจีน
3812 นาย วิน พันธฤทธ์ิ
3813 นาย สุเมฆ เส็นหล๊ะ
3814 นาย สุวิทย์ พิชิตมโน
3815 นาง สุดสวาท วิจิตรโสภา
3816 นางสาว ศิริพร สพานทอง
3817 นาง ภรณ์จินดา หมายปาน
3818 นาง จิตราพร จริยพงศ์
3819 นาง เอ้ือมเดือน แสงศรี
3820 นาย ศานิต นกแก้ว
3821 นาง อรพรรณ แก้วประกอบ
3822 นางสาว ชลิตา โพธ์ิมาก
3823 นาง มยุเรศ ทองคําอ่อน
3824 นางสาว พัชราพร สุดสาย
3825 นาย นายวัชรินทร์ วัฒนชัย
3826 นาย สิงหนาท ภู่ไพบูลย์
3827 เด็กชาย ธนกฤต ภิรมย์นก
3828 นางสาว ทัศนีย์ แดงวิไล
3829 เด็กชาย ปรานต์ชนิตว์ วรจินต์
3830 นาง วิภาพร รัตนวุฒิ
3831 นาย โกวิท เกิดเกล่ีอน
3832 เด็กหญิง พิชชานันท์ มณีโชติ
3833 นาย นาย  เอกลักษณ์ ชัยธรรม



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
3834 นางสาว สุภาวดี มณีโชติ
3835 นางสาว ขวัญพิมล มณีโชติ
3836 นาย เล็ก ยะโส
3837 นาย นคร ชัยภักดี
3838 นางสาว วิภารัตน์ สุทธิเสน
3839 นางสาว เนตรนุช พานวัน
3840 นาง ดวงดาว ณ บุญโณ
3841 นาย สุวัชช์ พุมพิทักษ์
3842 นาง สุภาพร พุฒพิทักษ์
3843 นาย ปริญญา ไชยเทพ
3844 เด็กหญิง ปาจรีย์ ณ บุญโณ
3845 นาย สุวรรณ พรมม่วง
3846 นางสาว อุมาพร แดงเพชร
3847 นาง เบ็ญจรักษ์ โพธิศรีทอง
3848 เด็กหญิง ปาจรีย์ ณ บุญโณ
3849 นางสาว ชูศรี สุระกา
3850 นาย นรพล อินทรนาค
3851 นาง ลัดดา รัตน์เกล้า
3852 นาง ชูศรี ชัยชนะ
3853 นางสาว รสสุคนธ์ ไชยเทพ
3854 นาย ศิรวิชญ์ บัวบางกรูด
3855 นาย ธีรวัช ศรีเสน่ห์พร
3856 เด็กชาย พลาธิป ชัยชนะ
3857 นาง กาญจนา ไชยเทพ
3858 นาง สุภารัตน์ มีเพียร
3859 นาย สมบัติ พรหมขวัญ
3860 นาง ยินดี สุขขุน
3861 นางสาว ศรีสุดา สมแก้ว



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
3862 นาง เอ้ืองน้อย มีบัว
3863 นาย กิตติ สมบูรณ์เกื้อ
3864 นางสาว ณิชาภา พัฑฒสุนทร
3865 นาย ไอศวรรย์ สวนอินทร์
3866 นาย วิษณุ แก้วเสม็ด
3867 นาย วันชัย ม่ันสัมฤทธิ์
3868 นางสาว ศรัญญา เลิศไกรย์
3869 นาง วนิด ม่ันสัมฤทธิ์
3870 นางสาว ฐาปณีย์ ไสสุวรรณ
3871 นาย เสกสรรค์ สมพงศ์
3872 นาย prayoch pulsawas
3873 นาย วารินทร์ สัมพันธ์
3874 นาย ณรงค์รัตน์ อมรรัตนโสภาค
3875 นาง กัญญาวีร์ สุวรรณดี
3876 นาง จิรพันธ์ ด้วงทองแก้ว
3877 นาง ลาวัลย์ พูลสวัสดิ์
3878 นางสาว จุฑามาศ ชิตเพชร
3879 นาย จักรกฤษณ์ จิตประเสริฐ
3880 นาง รุจิรา เจริญพิริยะ
3881 นางสาว จันทิมา อ่อนทองหลาง
3882 นางสาว ชาลิสา พาหุโล
3883 นาย ศุภชัย นาคแก้ว
3884 นาย สิทธิชัย ตาสุวรรณ์
3885 นาง พัชรา รุ่งแจ้ง
3886 นาย อินธิสุนทร แก้วอํารัตน์
3887 นาย สถิตย์ นิลสวัสดิ์
3888 นาง สายพิณ แก้วอํารัตน์
3889 นางสาว จารุณี ล้ียุทธานนท์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
3890 นางสาว ศุภมาศ ลี้ยุทธานนท์
3891 นางสาว ศิรินาถ ไทรงาม
3892 นาย ประสิทธ์ิ ชูรักษ์
3893 เด็กหญิง สุภิญญา แซ่ว่ัง
3894 นาย ชํานาญ ศรีนคร
3895 นาย ฤทธิเลิศ พรหมณะ
3896 นาง วราวรรณ พรหมณะ
3897 นาย ไพรัตน์ ชัยสวัสดิ์
3898 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ พรหมณะ
3899 นาย สิทธิพงศ์ เอ่งฉ้วน
3900 นาย รัฐพงศ์ แก้วกร
3901 นาง นวลใย แก้วกร
3902 นาง อโนทัย ศรีแก้ว
3903 นางสาว วรรณวิมล ขุนศรี
3904 นางสาว รวิสรา ศรีสุวรรณ
3905 นาย นครินทร์ ศรีสุวรรณ
3906 นางสาว จิรสุดา เผือกคง
3907 นาง โสภาพร ศรีสุวรรณ
3908 เด็กชาย ณพกฤต ศรีสุวรรณ
3909 นาย ศิวะ วิชัยดิษฐ
3910 นาย สุธิกาญจน์ อรภักดี
3911 นางสาว กัญญาณัฐ เรืองนุ้ย
3912 นาย ธนิต จันทร์บ่อน้อย
3913 นางสาว ชาคริยา เรืองนุ้ย
3914 นาย สุนทร วัชนะ
3915 นาย สุเชษฐ ขุนทองแก้ว
3916 นาย สุนทร จันทร์ใหม่
3917 นาย รพีพัฒน์ ส่งแสง



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
3918 นาง จันทร์เพ็ญ เกตุบุญ
3919 นางสาว สุดารัตน์ เวทยายงค์
3920 นาย บัณฑิต เทพธัญญ์
3921 นาง เพียงเพ็ญ กุลวัฒนางกูร
3922 นางสาว ศิริพร เวทยายงค์
3923 นาย นฤพล ปานรัตน์
3924 นาย จุฬา อินทร์ทองปาน
3925 นาง นํ้าผ้ึง ปานรัตน์
3926 นาย วิทวัส รัตนจรัญ
3927 นาย มีศักดิ์ เดชรัตนวิไชย
3928 นาย ไพโรจน์ ปานรัตน์
3929 นาย สิทธิชัย อินทชัย
3930 นาย โชคชัย ชัยชนะ
3931 นาย พงศ์พิพัฒน์ สุขเจริญ
3932 นาง มณี ชัยชนะ
3933 นางสาว จิรา ทองถาวร
3934 นาง จันทะสร วรพิมพ์รัฐ
3935 นางสาว สุประวีณ์ ชัยชนะ
3936 นาย เจษฎา พุ่มพวง
3937 นาย ธีระชัย ศรีพงษ์พันธ์กุล
3938 นาย พชร อัคขะรา
3939 นาย อรรคกร ชูสกุล
3940 นางสาว ภัทรวดี ปูหู
3941 นาย ไพโรจน์ แสงแก้ว
3942 นาย กิตติศักดิ์ วุฒิพงศ์
3943 นาย ประวีณ จุลภักดี
3944 นาง พรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ
3945 นาง สุชาดา วรธงไชย



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
3946 นางสาว ชุติภา ไบยเยศ
3947 นางสาว ฐิยาดา ชูรัตน์
3948 นางสาว ฮาซานะฮ์ เล็กหีม
3949 นางสาว สุจิตรา จันทร์แสง
3950 ว่าท่ีร้อยตรี กฤษณะ วงศ์สกุล
3951 นาย สิริพันธ์ บุณยรัตพันธ์ุ
3952 นางสาว กมลรัตน์ วัฒนกูล
3953 นาย ธีระวัฒน์ พัฒนรักษ์
3954 นาย สุนทร แห่งหน
3955 นาย คมกริช แห่งหน
3956 นาย ศักดิ์ชัย ตันติวิวัฒน์
3957 นาย ทศพร ขุนละเอียด
3958 นาย ประเสริฐศักดิ์ ปิดเมือง
3959 นาย ศิวณัฐ เป็ดสุวรรณ์
3960 นาง ชื่นศรี ระร่ืนกล่ิน
3961 นาง วรรณธิดา พิบูลย์
3962 นาย ประยูร ดําเนียร
3963 นาย ธีรโนช วงศ์สุบรรณ
3964 นางสาว จารุวรรณ เรืองทอง
3965 นางสาว ศิวพร จิตณรงค์
3966 เด็กหญิง วรรณวนัช ช่วยสงค์
3967 นาย สํารวย ทองผ้ึง
3968 นาย รักพงศ์ ภิรมย์ธนารักษ์
3969 นาง เตือนใจ นิลพัฒน์
3970 นางสาว เกษณี ทองนาโพธ์ิ
3971 นางสาว วิรัษฎา เรืองนุ้ย
3972 เด็กชาย นราเทพ พิบูลย์
3973 นาย สมรักษ์ แสงอาวุธ



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
3974 นาย สมคิด จันทร์ปากสวน
3975 นางสาว ปัทมาพร แซ่ตัน
3976 นางสาว ทัศนีย์ จันทร์ปากสวน
3977 นาย สุทัศน์ นิลพัฒน์
3978 นาย ธีรวัฒน์ ไพลอย
3979 นางสาว ดาวมรกต จันทร์ปากสวน
3980 เด็กหญิง ปิยวรรณ พลภักดี
3981 เด็กชาย ชญานนท์ จันทร์ปากสวน
3982 เด็กชาย คณุตม์ บัวพุม
3983 นางสาว ณัฏฐาเนตร ทองหรบ
3984 นาย สมคิด รัตนพันธ์ฎ
3985 นาง จิตตรา พลภักดี
3986 ว่าท่ี ร.อ. ชํานาญ จีนละเอียด
3987 นาย ณรงค์กร พิบูลย์
3988 นาง อารีวรรณ พลภักดี
3989 นางสาว เสาวภา ทองน้อย
3990 นาย โสภณ บัวพุม
3991 นาย กุญชร อาษาวัง
3992 นาย มานพ วชิระปกรณ์
3993 นาย อนุพงษ์ คงปล้ืม
3994 นาย THAN HTUT
3995 นาย ธนดล รัตนพันธ์
3996 นาง ดวงใจ สะระพงษ์
3997 นาง จันทร์เพ็ญ จีนชูแก้ว
3998 นาย บุญชัย วิเศษคณากุล
3999 นาย สมชาย จิตรอารีย์
4000 นาง ถวัลย์รัตน์ ธีธารัตน์กุล
4001 นาย พิทักษ์ ศรประสม



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
4002 นาย วิรัตน์ นาคน้อย
4003 นาย นรินทร์ อินทร์ฤกษ์
4004 นางสาว อัมพิกา สมบัติ
4005 นาง วิมลรัตน์ จิตรอารีย์
4006 พ.ต.ท.หญิง ศิริภา ชูจันทร์
4007 นางสาว กนกวรรณ พัทวี
4008 นาง อมรศรี ใสสะอาด
4009 นาย นุราช หนูแกล้ว
4010 นาย เกษม สมัยแก้ว
4011 นาง กัญญา สนิท
4012 จ.ส.อ. สมศักดิ์ กล่อมเอี่ยม
4013 นาง ฐิติรัตน์ อุทัยรัตน์
4014 นางสาว นันท์นภัส ย้ิมย่อง
4015 ด.ต.หญิง จินตนา บุญพัฒน์
4016 นางสาว ทานตะวัน รักประทุม
4017 นาย ชาญวิทย์ เวชพราหมณ์
4018 นางสาว อรณัญธ์ ชูแดง
4019 นาย วีระชัย สง่าหวัง
4020 นาย อนุวัฒน์ ศรีรัตน์
4021 นาย อรรถพันธ์ แสงอาวุธ
4022 นางสาว เสาวลักษณ์ เล้ียนทอง
4023 นางสาว เบญจมาศ เกี้ยวทัพ
4024 นาย ศิริชัย ฉางแก้ว
4025 นางสาว สุนันทา อุไรโรจน์
4026 นาย ศรรักษ์ รัตนา
4027 นาย เทอดเกียรติ พรหมทอง
4028 นางสาว อุรัย ทรัพย์เจริญ
4029 นาย วิชัย นนท์เข็มพรม



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
4030 นาย ภัทรวุธ จุลาศักดิ์
4031 นางสาว ออนอุสาห์ พลภักดี
4032 นาย สมรัก เรืองมาก
4033 นาย สมนึก แป้นขาว
4034 นาย ฉันทวัต คเชนทร์
4035 นาย ทวีศักดิ์ อินทพัฒน์
4036 นาย วิรัตน์ ปฐมเศวตตระกูล
4037 นางสาว นฤมล ทองน้อย
4038 นาย ธนพัฒน์ ศิริวงศ์
4039 นาย วรบรรณ จีนเมือง
4040 นาย เกษม ขุนไพชิต
4041 นาง ชัญญานุช ธราภรณ์
4042 นาย ณัฐวีณ์ กันณรงค์
4043 นาง สารี อร่ามโชติ
4044 นางสาว จารุณี อร่ามโชติ
4045 นางสาว เสาวลักษณ์ อ้อภูมิ
4046 เด็กหญิง ศรัณย์สิริ ศิริวงศ์
4047 นางสาว ประไพ เทพรักษา
4048 นาย จตุพร พุมมา
4049 นาย เดช สังข์กุญชร
4050 นาง สุธานี สังข์กุญชร
4051 นางสาว สุณี พงศ์ย่ีหล้า
4052 นาย พูลสิน นันตะมาส
4053 นางสาว รัติกรณ์ เวียงสานุรักษ์
4054 นาง จีรพร เรืองรักษ์
4055 นาง วนิดา แก้วพิชัย
4056 นาย ธนวินท์ สว่างศิลป์
4057 นาย ศุภชัย ช่วยหมู่



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
4058 เด็กชาย หิรัญกฤษฎิ์ สว่างศิลป์
4059 นาย ภานุ ศรีบุศยกาญจน์
4060 นางสาว ภัควลัญช์ ทิพยธรรม
4061 นาง จินตนา หนูทอง
4062 นางสาว นิตยา หอมร่ืน
4063 นาย นัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธ์ุ
4064 นาย สุรศักดิ์ สิงห์ปรีดา
4065 เด็กชาย วรวุฒิ หนูทอง
4066 นาย สิทธินันท์ ถูกต้อง
4067 นาง เมธาวี ขาวผีอง
4068 นาย ปิยพงศ์ เตี่ยมังกรพันธ์ุ
4069 นาง อุดมศรี วัชระสวัสดิ์
4070 นางสาว ลัดดาวรรณ บํารุงรัฐ
4071 นาง ณัฎฐิยา จํานงนารถ
4072 นาย อดุลย์ ครุฑเดชะ
4073 นางสาว ปิยะนันท์ ศรีภักดี
4074 นาย กําจัด โกมาลย์
4075 นาย สุภชัย สืบน้อย
4076 นายสหัส จงจิต
4077 นาง เยาวลักษณ์ กัววงศ์
4078 นาย จิรายุ คงเลข
4079 นาง เจียรลาวัลย์ มิตรป่าเว
4080 นาย ธีระวิทย์ รองเมือง
4081 นาย ชนะ เทียนอักษร
4082 นาย วชิระ ศักดิ์ศรี
4083 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ถูกต้อง
4084 นาง สมจิตร สุทธา
4085 นาย ภัทรดนัย ไทรงาม



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
4086 เด็กชาย สรวรรษ มิตรป่าเว
4087 นาง พัทธวรรณ นันทเกษตร
4088 นาย ปรีชา ศรีชาย
4089 นาย อนุรักษ์ เทียนอักษร
4090 นาย ศรราม ดวงสุวรรณ
4091 นาย ประพันธ์ ขุ้ยศร
4092 นางสาว มณีภรณ์ สิทธิสุทธ์ิ
4093 นาย พีระพล นันทวงษ์
4094 นาง อุษา รักษ์ย่อง
4095 นาง รัตนา หวังสุด
4096 นาย สนิท วันทา
4097 นาง รัชนี ศิลปธีรธร
4098 นาย ธีรพงศ์ หทัยวสีวงศ์
4099 นาง สุจิตร ทองชิต
4100 นาย เฉลิมพร รักษ์ย่อง
4101 นาย อนันต์ บุญแจ้ง
4102 นาง มาลี วันทา
4103 ว่าท่ี ร.ต. ธวัชชัย หวังสุด
4104 นาง สนันทน์กร พิมพะนิตย์
4105 พันตํารวจโท หญิง เนตรทราย วงศ์พรต
4106 นาย ธีระชัย พรหมฉิม
4107 นาย สมพล ศิลปธีรธร
4108 นาง วิไล ล้ิมสวัสดิ์
4109 นาย เอกกฤช สุวรรณชล
4110 นาง ชนากานต์ วัฒนาบดี
4111 นาง สุมาลี ดวงสุวรรณ
4112 นาง ยุวดี ฮวบลอยฟ้า
4113 นาง สุภัตรา เล่ียมรัตน์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
4114 นาง วรรณา สุวรรณศักดิ์
4115 นาง มาลี มากมี
4116 นาย วงศ์ศักดิ์ ทองทิพย์
4117 นาย ธีรยุทธ์ิ   ทองหว่ัน
4118 นางสาว มนัสนันท์ อสุระพงษ์
4119 นาย ณรงค์ศักดิ์ จันทวงศ์
4120 นางสาว พรทิพย์ แซ่เตีย
4121 นาย สุเชฐ ศรีทอง
4122 นางสาว ชัญญา นุกูล
4123 นาง ◌ིรัตติยา นาคพันธ์
4124 นาย ยรรยงค์ คําศรีสุข
4125 นาง ภัทรศญา ชานิเวช
4126 นางสาว กรรณิกา ชิตกุล
4127 นาย ศรันย์ รัชชู
4128 นางสาว จิรัฐติกาล ไทรชมภู
4129 นาย พินิจ แซ่อึ้ง
4130 นาย ประเสริฐ ตระกูลรุ่งโรจน์
4131 นาย ธีระวุฒิ มิตรเมือง
4132 นาง อารีรัตน์ อินทรักษ์
4133 นาง รัชฎาพร ศรีรัตนกุล
4134 นางสาว พชระ รัตนทิฆัมพร
4135 นาย เศรษฐสิทธ์ิ วัฒนากูล
4136 นางสาว สายฝน สุขอยู่
4137 นาง มุกดา มิตรเมือง
4138 นางสาว นันทรัตน์ พรหมทอง
4139 นาง เพ็ญศรี อุนาวงค์
4140 นาง สุทิพย์ สุขอยู่
4141 นาย ณรงค์ชัย ชลาลักษณ์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
4142 นาย คมสันติ์ เกตุบุญ
4143 นาย วรวิทย์ วังจํานงค์
4144 นาง จันทรามาศ ชูเพชร
4145 นาย ศักดิ์ดา บุญยบุศร์
4146 นาย สุรินทร์ บุญประสพ
4147 นางสาว ชฎาทิพย์ รัตตัญญู
4148 นาย รณยุทธ จิรังนิมิตสกุล
4149 เด็กชาย ธีรเดช เบญจโศภิษฐ์
4150 นาย พิเชฐ สินรักษา
4151 นาย เสกสรรค์ พิกุลงาม
4152 นาย ปิยพงษ์ กมลภิวงศ์
4153 นางสาว ศิริพันธ์ ทองเดช
4154 นาย สําราญ ทองนวล
4155 นางสาว ฤทัยรัตน์ ทองนวน
4156 นาย ทรงชัย อินทร์ทิม
4157 นาย สุนทร สินทรัพย์
4158 นาง เห้ือง ส่องแก้ว
4159 นาย ศุภจักร ชุมพล
4160 นาย รานุวัฒน์ ชูเพชร
4161 นาย ชัยยุทธ หล่อพันธ์ฎ
4162 นาย ประสาน สุขาพันธ์
4163 ร.ต.อ. วิเชียร ทองนวน
4164 นาง เต็มดวง จินตนากรพันธ์
4165 นาย อรรถพล บุญรัตน์
4166 นาย ขุนพัฒน์ ไชยชํานิ
4167 นาย มงคล ส่องแก้ว
4168 นาย อําไพ บรมเจตน์
4169 นางสาว นิคม ปานมา



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
4170 นาย วรรณชัย แดงกุล
4171 นาย สมยศ สุขอยู่
4172 นาง กมลทิพย์ บรมเจตน์
4173 นางสาว ลําดวน จันทร์ลามุณี
4174 นาย เดชชัย ปานมา
4175 นาย ธีรยุทธ แต่งนวล
4176 นาย สาคร อนันตคุณากร
4177 นาย สมศักดิ์ สมรัตน์
4178 นาย พงศ์ภวัน จิตรบรรเจิดกุล
4179 ด.ต. ประเสริฐ ปานหนู
4180 นาง จันทร์อําพร นิลแก้ว
4181 นาง ลัดฎาวรรณ บุญประสม
4182 นางสาว เพียงใจ จันทร์รุ่ง
4183 นาย เรืองศักดิ์ มาศงามเมือง
4184 นาง ยุพา มีสมรัต์
4185 นาง ทัศนา อ้อซ้าย
4186 นาง อารี ปานหนู
4187 นาย สุดจิตร ชูแก้ว
4188 นาย สิทธิ จันทา
4189 นางสาว พรรณลดา ทุ่มทวน
4190 นาย สัมพันธ์ ผดุงจิระพันธทิพ
4191 นางสาว วัชรากร แซ่เดี่ยว
4192 นาย อุทัย ปานมา
4193 นาง มณฑา เล่ืองตระกูล
4194 นาย ธนแดน อินทชาติ
4195 นาย วิพัฒน์ สมใจ
4196 นาย สุทธิพร ชวนวัฒนา
4197 นาย อิทธิกร สะละ



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
4198 นาย เฉลิมชัย อรมุตร
4199 นาง เวสารัช ชุมน้อย
4200 นาย ณัชพล ศรีสนิท
4201 นาย ชนวีร์ อินทชาติ
4202 นาง ดวงสมร อินทชาติ
4203 นาย สง่า คงสุทธ์ิ
4204 นาง สุวิมล สุวรรณมณี
4205 นาย ชัย บัวมณี
4206 นาย เช้า ทองจีน
4207 นางสาว กัลยา ทองชิต
4208 นางสาว มยุรี โชติเทวชุบ
4209 นางสาว สมัย สังข์ทองงาม
4210 นาง กนกอร จันทฤทธ์ิ
4211 นาย กําธร คงมาก
4212 กรองแก้ว ทิพย์วงศ์
4213 นาย ณัฐภัทร คเชนทร์มาศ
4214 นาย ประพันธ์ คชสวัสดิ์
4215 นางสาว อนัญญา เพชรชําลิ
4216 นาย ศุภร ตั้งบวรพิเชฐ
4217 นาย คารม จันทนุกุล
4218 นางสาว อังศุมาวรรณ ฉวาง
4219 เด็กชาย เตชินท์ หอมจันทร์
4220 นาง วัชรี โกละกะ
4221 นาง พวงทิพย์ คงมาก
4222 นาย ชัยรัตน์ ส้มเพชร
4223 พต.อ. สมชาย นพศรี
4224 นาง วรรณดี จันทร์แสงกุล
4225 นาง สุนัดดา ทองอุ่น



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
4226 นาง นิตยา รอดศรีนาค
4227 นาย ประธาน เกตุกินทะ
4228 นางสาว กนิษฐา ไทยเอียด
4229 นาย เฉลิม เมืองชุม
4230 นาง สุวรรณี อินทร์เน่ือง
4231 นาง รัตนา คณา
4232 นาง จิตรา กุลศิริ
4233 นาย ณรงค์ศักดิ์ พุทธขาว
4234 นางสาว อุษณี เนียมสุวรรณ
4235 นาย พงสกร บุญมี
4236 นาง อําพันธ์ ญาณวีรศักดิ์
4237 นาย ปรเมศวร์ ศิริบุญวัฒน์
4238 ผศ.ดร. สุนทร พูนเอียด
4239 จ.ส.อ. หัตถชัย เกตุกําพล
4240 นาย สมพงษ์ โกละกะ
4241 นาย เชาวลิต ช่วยสงค์
4242 นาย ประณีต หลักซุม
4243 นาง คัทลียา มูประสิทธ์ิ
4244 นาย แปลก บ่อคํา
4245 นางสาว พรลภัส เนียมสุวรรณ์
4246 เด็กชาย ภานรินทร์ โกละกะ
4247 นางสาว กฤษณา ชูสิทธ์ิ
4248 ดร. จีรติ พูนเอียด
4249 นางสาว ศิริพร ทองเดช
4250 นาย แสนชัย รุ่งแสนสุขสกุล
4251 นาง วิปัศยา นาคพิน
4252 นาย อนันต์ สุธรรมมานนท์
4253 นางสาว ปอพิไล พิพิธ



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
4254 นาง สมปอง กลับกลาย
4255 นาง ศิริรัตน์ ทองจีน
4256 นาง สุมาลี ทองมาก
4257 นาง จงดี สมคิด
4258 นาย ชํานาญ ทองจีน
4259 นาย รัส บุญรอด
4260 นาง ละม่อม พุทธขาว
4261 นาย ชะเวง วสันต์กรึก
4262 นาย ธีรเดช ภัทรวโรดม
4263 นาย จํารัส ใจเอ้ือ
4264 นาย ทวีป ปานมา
4265 นาง สุภาพ บุญรอด
4266 นาย สันชัย สมคิด
4267 นาง รัชฎาพร รักบางแหลม
4268 นาย สมพงศ์ แท่นเหน่ียว
4269 นาย รณพร สร้อยภู่ระย้า
4270 นาง สมทรง ทิพย์ดี
4271 นาง พรพิมล ปานมา
4272 นาย อาคม อรรถดํารงสกุล
4273 นาย สมพร สมยินดี
4274 นางสาว นันทนา แก้วชู
4275 นาย ภักดี มณีโชติ
4276 นางสาว วรวรรณ เปียชาติ
4277 นาย ประดิพัทธ์ ขวัญแก้ว
4278 นาย ธีรชัย  พาลเสือ
4279 นาง วรรณดี โพธ์ิถาวร
4280 นาย พัฒนา สุขสมพร
4281 นาย ธีรศักดิ์ สอนมี



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
4282 นาง จีระภา เอียดเมือง
4283 นาง บุญภา ไชยยศ
4284 นาย เฉลิมพล อุปริพุทธกุล
4285 นาง ชัญญานุช ศรีจันทร์
4286 นาย จเร ชูนาวา
4287 นางสาว เสาวณีย์ ธนะภาชน์
4288 นาง ระนอง คงเจริญ
4289 นางสาว สุณีย์ ผลพฤกษ์รัตน์
4290 นาย สุรสิทธ์ิ เพชรานันท์
4291 นาย สันติ หีดนุ้ย
4292 นาย สุเทพ ไชยยศ
4293 นาย สมพร ไทยเอียด
4294 นาย ภูวเสฏฐ์ ชํานินา
4295 นาย สุพัตร์ หาดเพชร
4296 ร้อยโท สมพิศ โอระชุม
4297 นาง จิราลักษณ์ คงสรรพ
4298 นาย ชิตภณ จันทวงศ์
4299 นางสาว ปาริชาติ วิมลชินวัตร์
4300 นางสาว สุภาวดี แก้วนรา
4301 จ่าสิบเอก ประเสริฐ เกษกุล
4302 นางสาว ธนินท์รัฐ ธนเกียรติวงษ์
4303 ร้อยตรี วัฒนชัย ชูโชติ
4304 นาง เยาวลักษณ์ ถินคําเชิด
4305 นาย ชาคริต นพมิต
4306 นาง สุณีย์ คมกล้า
4307 นาย สมจิต ถินคําเชิด
4308 นางสาว ฐานิตา จันทร์พิทักษ์
4309 นาง ปรีดา พรหมเพชร



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
4310 นาง ผ่องสิริ เศวตวิมลศักดิ์
4311 นาย รัฐเอนก มาศแก้ว
4312 นาย สมศักดิ์ บุญนํา
4313 ร้อยโท ชาติชาย ศรีศิรินทร์
4314 จ่าสิบเอก ฉัตรชัย ความหม่ัน
4315 นาย นรินทร์ เดชราช
4316 นางสาว นัยนา ขุนทองแก้ว
4317 นางสาว จิรัชญา ขวัญพุฒ
4318 ร้อยตํารวจเอก พงศกร จันทร์ชู
4319 นาง ถนอมจิตต์ เดชราช
4320 นางสาว ชะอร ภะติ
4321 นาง มยุรี ชนะศิลป์
4322 นางสาว ศุภศิริ พัฒนภักดี
4323 นาย เลอพงศ์ ดิษฐาน
4324 นาย สมสวย เรืองกระโทก
4325 นาย ชาญณรงค์ แสวงลาภ
4326 นางสาว ชนาภัทร อินทร์ชุมนุม
4327 นางสาว สุวีรยา เลิศไกร
4328 จ่าสิบเอก พีระเดช บัวทอง
4329 นาย ณัฐวุฒิ ตุงคนาคร
4330 นางสาว ปิยะพร ทิพย์ชิต
4331 นาย ประภาส คมกล้า
4332 นาย พิเชษฐเชียร ล้ียุทธานนท์
4333 นางสาว บุษญาทิพย์ ชนะเมือง
4334 นาง ณัฎฐวรรณ สวัสดี
4335 นาย ฌิติพัทธ์ ชูดวง
4336 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ จันหาญ
4337 นาย นิรันดร์ บรรจงแก้ว



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
4338 นางสาว ศิริพร วงศ์สุบรรณ
4339 นางสาว ชมนาด ใจห้าว
4340 นาย สมปราชญ์ เหล็กกล้า
4341 เด็กชาย วัณณุวรรธน์ หอมประสิทธ์ิ
4342 นางสาว นวลละออ พุฒทอง
4343 นาย ชัยยะ คงสันต์
4344 นาง ณัฐพงษ์ รัตนพิทักษ์
4345 นางสาว วรรณา ชุมคง
4346 เด็กชาย ณัฏฐพัชร์ จันหาญ
4347 นาง นวลน้อย ชุมวระ
4348 นาง รัชนี รัตนพันธ์
4349 นาง ขวัญชนก เกษแป้น
4350 นางสาว กัณจนา พุฒทอง
4351 นาย อดุลเกียรติ ศรีอนันต์
4352 นาง เบญจรัตน์ สุขกาย
4353 นางสาว ปทุมพร หนูขาว
4354 นางสาว ลัดดา ปานเกิด
4355 นาง พิสมัย หนูพรม
4356 นางสาว นิตยา ขนอม
4357 นางสาว ทัศณีย์ บัวศรี
4358 นาย อภิเชษฐ์ บุญอินทร์
4359 นาง เจนจิรา บุญญะ
4360 นางสาว บุญญรัตน์ คงแก้ว
4361 นาย ผดุงเกียรติ คนชม
4362 ทนงศักดิ์ อําไพเพชร
4363 นาย เปรมากร ชูมินทร์
4364 นาย ประเวศ ไทยประยูร
4365 นาง อําพาพร บัวศรี



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
4366 นาย สุธรรม ปานแดง
4367 นาง จินตนา อินหว่าง
4368 นาง อุทัยวรรณ ศักดา
4369 พันตํารวจโท เลิศชาย เครือรัตน์
4370 นาย เจตนิพิชญ์ มีสุข
4371 นางสาว วาสนา ชูทัพ
4372 นางสาว สง่า ธรรมสุวรรณ์
4373 นางสาว วิลาวดี ศรีชู
4374 นาง นงลักษณ์ นิกุมเพชร
4375 นางสาว อมรรัตน์ ขวัญเมือง
4376 นางสาว รชดา ขันธ์ฤทธ์ิ
4377 เด็กชาย มนัสวิน อินหว่าง
4378 นาง เพชรมณี เนตรนิติสกุล
4379 นาย สานิตย์ แก้วมณี
4380 นาย อนุวัตร สุนธารักษ์
4381 นาย ทวี ป่ินสุวรรณ
4382 นาย เมธา อินหว่าง
4383 นาย สมชาย เขียนงาม
4384 นาง กมลทิพย์ พุทธศรี
4385 นาง นิตยา อําไพรัตน์
4386 นาย ศิริวัฒน์ คงวุ่น
4387 จ่าสิบเอก ณรงค์เดช โอชม
4388 นาง สุพิชชา นุ้ยบุตร
4389 เด็กหญิง จันทกานต์ ยังสกุล
4390 นาย ดุลล่อ เหร่าหมัด
4391 นางสาว อรษา ขาวจิตร์
4392 นาย เกียรติศักดิ์ หลานวงษ์
4393 นาย ปรีชา เมฆเสน



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
4394 เด็กชาย ศุภชัย ธรรมเสน
4395 นาย สรัล เจนพิชัย
4396 นางสาว ปัทมรรจน์ ผกผ่า
4397 เด็กหญิง จิดาภา ศรีแถลง
4398 นาย กิตติศักดิ์ บุญเดช
4399 นาง เนาวรัตน์ ไตรรัตน์
4400 นาย อารมณ์ สวาท
4401 นาย เสรี ราชสมบัติ
4402 นาย บุญณรงค์ กวีพันธ์
4403 สุภรรณี แซ่โหล่
4404 รท. ภาณุ สมเสถียร
4405 นาย เสริมศักดิ์ แก้ววิลัย
4406 นางสาว ภูรดา วิชัยดิษฐ์
4407 นางสาว จิรารัตน์ ทองจันทร์
4408 นางสาว กฤษกนก พัฒนา
4409 เด็กหญิง บุญญิสา ไตรรัตน์
4410 นาง พวงโสภา มีเพียร
4411 สิบเอก ไกรวิชญ์ เสือชาวป่า
4412 นาง สินีนาฎ กษิดิ
4413 นาย วิโรจน์ นาคคล
4414 พันตรี สุวพันธ์ พรหมวิรัตน์
4415 ร.ต.ต. สํารวล สุตระ
4416 นาย สันฐาน มีเพียร
4417 ว่าท่ีร้อยตรี จักรพงศ์ ชัยพัฒน์
4418 เด็กหญิง ภัทรอร ศรีทองกุล
4419 ร.ต. สมเกียรติ พรหมวิเศษ
4420 นาง อรณภัค สมเสถียร
4421 นาย ประสารสุข แก้วพิชัย
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4422 เด็กหญิง พิชชาอร ศรีทองกุล
4423 นาง อุบลรัตน์ มณีนิล
4424 นาง กรรณิกา ทิพย์ชัยมงคล
4425 นาย นันทวัฒน์ พัดพิน
4426 นาง วันดี กระจ่างแจ้ง
4427 นางสาว กนกพร สีดอกไม้
4428 นาง จุรีรัตน์ ทองแกมแก้ว
4429 นาย อัมภวงค์ ทิยพ์ชัยมงคล
4430 สิบเอก สุทธิพงษ์ อินทแก้ว
4431 จ.ส.อ. ดนัยศักดิ์ ถาวงค์
4432 นาย ณรงค์ เศียรวงศ์
4433 นาย รัฐภูมิ พัฒนเจริญ
4434 นาย ธีระพล บุญสุข
4435 นางสาว วิไลวรรณ ตรีพันธ์
4436 ร้อยโท อนุศร จันทร์ปัญญา
4437 นาง ยุวดี ชัยสงคราม
4438 นาย วรากร หลิงนุ้ย
4439 นาง สุภนิตดา สุขประชา
4440 นางสาว ณิชาวรรณ ไกสนาม
4441 ร.ท. เอกรินทร์ เอี่ยมส่งเสริม
4442 นาย วัชระ อ่างทอง
4443 เด็กหญิง วรัณปภา สุขประชา
4444 นางสาว นิลุบล บุญมาก
4445 นาง นงค์ลักษณ์ ตังคพิพัฒน์
4446 เด็กชาย ธาราธาร สุขประชา
4447 เด็กชาย ขวัญกล้า ทิพย์ชัยมงคล
4448 เด็กชาย กมนณพ งามผิว
4449 จ.ส.อ. สมศักดิ์ ยอดประดิษฐ์
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4450 จ.ส.อ. วิวัฒน์ ละมัย
4451 นางสาว สุปาณีย์ ประสิทธ์ิพันธ์ุ
4452 นางสาว ชุติมน พวงธาตุ
4453 นาง พรสวรรค์ บุญศรีโรจน์
4454 นางสาว ทัศนีย์ เพ็ชรพนาพราย
4455 นาย นิติกร พรหมพิทักษ์
4456 นาย ปิยะศักดิ์ ไตรภพบันลือ
4457 จ.ส.อ. กรพนม พรหมเชื้อ
4458 นาย อดุลย์ งามผิว
4459 นาย ณรงค์ นามตาปี
4460 นาย สุพจน์ จินพระ
4461 นาย อนันต์ พลรักษ์
4462 นาย วินัย ยุ้ยบุตร
4463 นาย ชัยสิทธ์ิ จินโต
4464 นางสาว อมร ใจสมุทร
4465 นาง สุธัญญา ไทยปาน
4466 สิบเอก อรรถสิทธ์ิ ประพันธ์
4467 นาย พูนสิน มากสมบูรณ์
4468 นาง ชุดามาส กัณฑมณี
4469 พันเอก พิรุณ นยโกวิทย์
4470 นาง บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์
4471 สิบเอก ณัฐพล เกิดกฤษ
4472 นาง ผกากรอง ทองสุข
4473 นาง กาญจนา ไชยมุสิก
4474 นาง วณิชชา เดี่ยววาณิชย์
4475 ส.อ. อิทธิพล ทองคํา
4476 จ่าสิบเอก ปรีชา ไพริน
4477 ร้อยโท ณรงฤทธ์ิ พริกบางงอน
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4478 นาย สมควร ประพันธ์
4479 นาง วาทินี นวลฤกษ์
4480 จ.ส.ท. ธนภัทร ศรแก้ว
4481 นาง สุดาทิพย์ แก้วมีศรี
4482 นาง อภิญญา พงศ์ธิติเมธี
4483 เด็กชาย นนท์นภัส  ทองปาน
4484 จ่าสิบเอก กฤติเดช ศรียาภัย
4485 นาย พิเชษ ลีละรัชต์
4486 นาง กนกกร พรหมวิเศษ
4487 นางสาว ณกมล ทองพบ
4488 นาง ปัทมา ฉวมพรมอินทร์
4489 นาย อภิชาติ แก้วมีศรี
4490 นาย ประสาน ทองปาน
4491 นาง กรกช จันทร์พิชัย
4492 นาย สุรศักดิ์ สุคนธมาส
4493 นาง นิภา พยุงพันธ์
4494 นาย อดิสรณ์ เนาวโคอักษร
4495 นางสาว สุรีพร ติลกโชติพงศ์
4496 นางสาว จิตติมา นันตมาส
4497 นาง กัลยา อินทรสมบัติ
4498 นาย กิตติคุณ พูลมาศ
4499 นางสาว วีนัสฐกา วรภัณฑ์วิศิษฎ์
4500 นาง พิมพา เรืองนุ้ย
4501 นางสาว พิมพ์อร เทวรักษ์
4502 นาย อภิเชษฐ ชุมสังข์
4503 นางสาว รุ่งรวี เขาเขียว
4504 นาย อภิรักษ์ พูลมาศ
4505 นาย เอกรัตน์ ไชยมุสิก
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4506 นางสาว อาภรณ์  ป่ินวงเพชร
4507 นางสาว พรทิพย์ สอนบุญปาน
4508 นาง เลิศศรี ชัยเดช
4509 นางสาว จารุณี รัตนสูตร
4510 นาง มาลี กู้เมือง
4511 นางสาว วรรณภา เพ็ชรราม
4512 นางสาว ณสิกาญจน์ จินดา
4513 จ.ส.อ. จํารัส แก้วนุ้ย
4514 นาย วิทวัส เต็กสุวรรณ
4515 นาง สารภี มีสิทธ์ิ
4516 พ.จ.ท. พรรษา ประชุมรัตน์
4517 นาย สํารวย สุขแดง
4518 นาย สมศิลป์ เด็ดรักษ์ทิพย์
4519 ร.ต.ต. ขวัญชัย เทศพันธ์
4520 นางสาว กมลพร สันตินธรกุล
4521 นางสาว ธนพร พรหมกุล
4522 นาง ลดาวัลย์ เพ็ชรศรี
4523 นาย โสภณ บัวจันทร์
4524 นาง จิราพร พิศพรรณ
4525 นาย ธรานนท์ กิ่งโพธ์ิต้น
4526 นางสาว กนกกร ฤทธิกัน
4527 นางสาว ณัฐเกศ เรืองทอง
4528 นาง กรรณิการ์ พัฒนเจริญ
4529 นาย วิโรจน์ ชูเรือง
4530 นาย มารุต คันธโชติ
4531 นาง พเยาว์ แซ่จู้
4532 นาง นันทิยา กิจดํารงวินิจกุล
4533 นางสาว จุติมา รอดแก้ว



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
4534 นาง จุฬาลักษณ์ พิกุลงาม
4535 นาย นฤดม ปานจันทร์
4536 เด็กชาย อภิรักษ์ ชี้แก้ว
4537 นางสาว กมลวรรณ เกิดอุดม
4538 นาย สําราญ มุกน้อย
4539 นาง ปนัดดา เลียนวราสัย
4540 นาย ธงชัย ชูเพชร
4541 นางสาว นันท์ชญา เจริญเวช
4542 นาย วรรณวิทย์ บุญคล่อง
4543 นางสาว ศิริรัตน์ สมแก้ว
4544 เด็กชาย จิรภัทร เกตุอําไพ
4545 นาง ใจทิพย์ ด่านปรีดานันท์
4546 นาย สนั่น สังข์ปาน
4547 นาย ทนงเดช ขวัญเพชร
4548 นางสาว พรทิพย์ สิทธิมงคล
4549 นาย สิทธิชัย ชัยพัฒน์
4550 ร.ต.ต. ชลิต คงเจริญ
4551 นาง อรุณศรี บุญสถิตย์
4552 นาย สมสมัย อาจวิชัย
4553 นางสาว จันทร์วิภา บัวจัตุรัส
4554 นางสาว ปุณยวีร์ สายแก้ว
4555 นาย สุจิน ขันปักษี
4556 นาง ลักษมี ชุมภูธร
4557 นาง สรุะพิศ ไทยเกิด
4558 นางสาว ฐิตานันท์ วสิษฐ์พัชรเดชา
4559 นาย ดุสิต บุญสถิตย์
4560 นาย ไอยศักดิ์ แซ่ล้ิม
4561 นาย อภิชาติ นาคฤทธิ์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
4562 นาง อุบล เบญจพงศ์
4563 นาย นราเจนณรงค์ พิมพ์ทอง
4564 นาย สิทธิชัย หิมทอง
4565 เด็กหญิง ภัทราพร พิกุลงาม
4566 นางสาว ธนกฤต ตันตินันท์
4567 นาย ไพบูลย์ แพน้อย
4568 ด.ต. สวงค์ จิตต์นิยม
4569 นาย บุญธรรม แสงยก
4570 นาย ชัยรัตน์ ประยุทธยรรยง
4571 นางสาว ดวงรัตน์ จิ้วไม้แดง
4572 นาย กิตติศักดิ์ นาวาทอง
4573 นาย ธีรศักดิ์ ทองม่ันคง
4574 นาย สุไลมาน นันตะสิน
4575 นาง กาญจนา รักบํารุง
4576 นาย ณัฐชนน เครือสนิท
4577 นาย เจริญศักดิ์ จ่าแก้ว
4578 นาย แสนดี เบญจพงศ์
4579 นางสาว จันทร์เพ็ญ โล่ห์วิสุทธ์ิ
4580 เด็กหญิง ภัทรมล พิกุลงาม
4581 เด็กชาย พุฒิพงศ์ พูดแดง
4582 นางสาว จุฑารัตน์ เพชรทอง
4583 นาย จิระเดช หรรษพลางกูร
4584 นาง กุศลิน วัฒนรัตน์
4585 นาง สุฎธิภา เครือสนิท
4586 ด.ต. ขวัญเกษมชัย มีเศษ
4587 นางสาว จิดาภา สินหอยราก
4588 นาย พิพรรธน์ ทองเต็ม
4589 นาย จรินทร์ อินทรสมบัติ



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
4590 นาง สุธาศรี จ่าแก้ว
4591 นาง ปราณีต เนตรพุกกณะ
4592 นางสาว ปัญจมาภรณ์ ชื่นบาน
4593 เด็กหญิง ศศิวิมล มีสิทธ์ิ
4594 พ.ต.ท. จอมภพ เสียงเพราะ
4595 นาย ดนัย อนันตศักดิฎฎ
4596 นางสาว พรพรรณ ศรีมณี
4597 นางสาว นิตยา ศรีชุมพวง
4598 นางสาว อินทิรา เขียวคง
4599 นาย สุชาติ เสริฐจันทึก
4600 นาย สรรค์ชัย หรรษพลางกูร
4601 ด.ต. สิทธิชัย นามนวล
4602 นางสาว จุรีย์พร ธรรมนิยม
4603 นาง นิตยา ทองม่ันคง
4604 นาย วีระพร ขนอม
4605 นางสาว ปิยธิดา ยอดศรี
4606 นาย ยศศักดิ์ ภูมิไชยา
4607 นาง ศิรินทร์นา หวัดสนิท
4608 นาง ภาวิณีย์ ชุมพล
4609 นาย ธีรวิทย์ กู้เมือง
4610 นางสาว นภสร ราชธานี
4611 นาย ดนตรี ธานีวงศ์
4612 เด็กหญิง ฑีรนันท์ หนูแปลก
4613 นาง จุฑามาศ นคงทอง
4614 นาย พนอม กล่ินทอง
4615 นาง กชมน พรหมคง
4616 นางสาว นาฎฤดี สุขไกรทัย
4617 นาย ปราโมทย์ อมรชร



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
4618 นาง อรุณธดี ใจสอาด
4619 นางสาว สมหญิง แซ่เฮ้ง
4620 นาย สุเทพ ยอดเมือง
4621 นางสาว นุชนาฎ ชอบงาม
4622 นาย พลกร เข็มสม
4623 นาย ไพศาล พุดแดง
4624 เด็กหญิง สุพิศนภา จันทร์กระแจะ
4625 เด็กหญิง ณัฐณิชา พัฒนประดิษฐ์
4626 นาย สันธาน พัชรามันต์
4627 นาย สมภพ เศาจวุฒิพงศ์
4628 นางสาว ฐานิตา คงเทพ
4629 นาย ทรงธรรม ใจกว้าง
4630 นาย ธนรักษ์ เจริญจิตร์
4631 นางสาว ปริญาพร ชูจันทร์
4632 นาง สารภี ฤทธิพันธ์ุ
4633 นาย โชคดี ไพรัตน์
4634 เด็กชาย เจษฎาธร มะกรูดอินทร์
4635 นางสาว สุรพรรณ เย็นแดง
4636 นาง เปมิกา ครองระวะ
4637 นาย ณัฐวรรธน์ จันทร์กระแจะ
4638 นางสาว จิตรลดา กล่ินทอง
4639 นาย รุ่งโรจน์ เทือใหม่
4640 นาง กฤษฎาวรรณ คุ้มกัน
4641 นาง อรชร เข็มสม
4642 เด็กหญิง นัฐนันท์ หนูแปลก
4643 นาย พนม ช่างสุวรรณ
4644 นางสาว วรนาฎ แซ่โค้ว
4645 เด็กหญิง ลลิตภัทร กล่ินทอง



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
4646 นางสาว สมบูรณ์ พุ่มเพชร
4647 นาย มงคล อยู่สนอง
4648 นาง สุวรรณา พัฒนประดิษฐ์
4649 นางสาว ชาตบุษย์ คงหอม
4650 นางสาว ชญาดา สิทธิเสนา
4651 ว่าท่ี ร.ต. วโรดม ทิมบํารุง
4652 เด็กหญิง อธิชา กล่ิมทอง
4653 นางสาว สุธีรา เฝือดกระโทก
4654 นางสาว พิศมัย เรอุไร
4655 นาง รัชดามาศ ภักดีพิน
4656 นาย ธีรพันธ์ คงขันธ์
4657 นาง สาริณี ธรรมบดี
4658 นาง รัตนา มากจิต
4659 นาง จอมขวัญ กองประดิษฐ์
4660 นางสาว ปางศุภา เพชรทวน
4661 นาย ภูมิ เทือกสุบรรณ
4662 ร.ท. สมเกียรติ หม่ืนระย้า
4663 นางสาว นริสา ศรีสุจริต
4664 นาง วันทนา เกิดบุญช่วย
4665 นางสาว กรรณิกา แก้วชํานาญ
4666 นาง ประไพ ทองจีน
4667 นาย วุฒิชัย คํากล่ัน
4668 กนกพันธ์ ดุษฎี
4669 เด็กหญิง ปุญญิศานันท์ สังข์ไขย์
4670 นาย ทวีป อักษรทอง
4671 นาง สนธยา ปาละคเชนทร์
4672 นาง จุฑามาศ ทองอินทร์
4673 พ.ต. นิพนธ์ พรหมสุวรรณ



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
4674 นางสาว สุชาลิสา ชูเกียรติเถกิง
4675 นาง รัตติยา ผาสุข
4676 นาง วาสนา อนุพัฒน์
4677 นาย สุชาติ ทิมทอง
4678 นาย ณัฐวุฒิ แก้วขาว
4679 นาง จํานรรจา อาวุธ
4680 นาย เกริกไกร สงธานี
4681 นาย สุวิช เหมาะประมาณ
4682 นางสาว อุษา เภาพงษ์
4683 นาย ชัยณรงค์ ผาสุข
4684 นาย เทพรวี ทวีเฉลิมดิษฐ์
4685 นาย พลูนิพัฒน์ อนันตศรี
4686 นาย สุทิน มุกดา
4687 นางสาว ชณัณธร จินดาวงศ์
4688 นางสาว ภรณ์ณภัส สิทธิกูล
4689 นาย สมรักษ์ เข็มสม
4690 นาย ศราวุธ สุขแก้ว
4691 นาย กิตติพงษ์ สุขุมทอง
4692 นาง สุปัญญา เข็มขาว
4693 นาย นรเสฏฐ์ ตั้งเกียรติกําจาย
4694 นาย ชนันต์ ขนุนนิล
4695 นาย วิทยา จนะศิลป์
4696 นาย จุมพล ปาละคเชนทร์
4697 นาง ลัดดา สังข์ไขย์
4698 นาง ทัศนีย์ มุกดา
4699 นาย นรินทร์ วงศ์ประสิทธ์ิ
4700 นาย ชัยพัฒน์ ทิพย์ประพัทธ์กุล
4701 นางสาว ชวนพิศ วังนรา



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
4702 นาย ไพฑูรย์ จุลรัตน์
4703 นางสาว สุณีย์ กาฬจันโท
4704 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา สังข์ไขย์
4705 นาย ตรีพันธ์ เข็มสม
4706 นาง ยุพิน บุญพัฒน์
4707 นาย อํานวย เหมือนมณี
4708 เด็กชาย โกภิสิทธ์ิ ชูเกียรติเถกิง
4709 นาง วันทนี ทีปะปาล
4710 เด็กหญิง นงนภัส ขนุนนิล
4711 นางสาว สุวรรณา จันทรศรี
4712 นางสาว พลอยไพลิน ชายภักตร์
4713 นาย ศักดิ์ชัย นวลหนู
4714 นาย วินัย เรืองนุ้ย
4715 เด็กชาย ชานนท์ ปาละคเชนทร์
4716 นาง วิลาสิณี ทิพย์ประพัทธ์กุล
4717 นาย อิงค์ ซัง
4718 นาง สุภาพร จันทร์ชื่น
4719 นาย ยุคนธ์ พงษ์ไพโรจน์
4720 นางสาว ภูษณาภรณ์ สกุลพันธ์ุ
4721 นาย อุดม บุญพัฒน์
4722 นาย มนต์ชัย ศรีเทพ
4723 นาย พงษ์พันธ์ ทรัพย์เพิ่มพูล
4724 นาง แวววรรณ เรืองนุ้ย
4725 นางสาว วิญาภรณ์ จิ้วไม้แดง
4726 นางสาว นันท์ภัส เกสรา
4727 นาง นงรัตน์ ขนุนนิล
4728 นางสาว นิษา เจริญเวช
4729 นางสาว ร่ฎงสุริยา พรหมสนิท



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
4730 นาง พรทิพย์ กิตติพันธพงศ์
4731 นางสาว สายฝน คงสอน
4732 นางสาว กนกญาดา เรืองนุ้ย
4733 นาย นันทวัชร์ สังข์ไขย์
4734 นางสาว ชุตินันท์ บุญสรณะ
4735 นาย พนม ไกรนรา
4736 นาง สารภี ช่วยทอง
4737 นาย สมพร รัชชู
4738 เด็กชาย ราเชนทร์ ปาละคเชนทร์
4739 นางสาว วิภาพรรณ แก้วมีศรี
4740 นาย อํานวยศักดิ์ บุญคง
4741 นาง กชพร ศรีหัตถะกุล
4742 นาย โชติ ประดิษฐ์รัตน์
4743 นาง เพียงศิริ เยาว์ด้วง
4744 นาย สมบูรณ์ สุขแสน
4745 นางสาว เพ็ญนภา ศรีทิม
4746 นาย สุทธิ นิติอัครพงศ์
4747 นาง สุนิตย์ ชูช่วยสุวรรณ
4748 นาย ปรีชา รอดเรืองฤทธ์ิ
4749 นางสาว วิธัญญา เรืองนุ้ย
4750 นาย นิยม เตชะเลิศไพศาล
4751 นาย โกมล ไชยพิทักษ์
4752 นาย สําราญ ชูช่วยสุวรรณ
4753 นาย สัญชัย สว่างแสง
4754 นาง ภัทรมน ฤกษ์วัลย์
4755 เด็กหญิง ธิดา พ่วงโสม
4756 นาง อรอุมา ใสใจดี
4757 นาง จํานง มณีฉาย
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4758 นาย ไวพจน์ เพชรขํา
4759 นาย สุพล ศรีประดิษฐ์
4760 นาง อนงค์ พงศ์ศุภสมิทธ์ิ
4761 นาง ธนวรรณ พรหมหิตาธร
4762 นาง ชนมทัช วิชัยธวัช
4763 นางสาว ชุติมา อมรมธุรพจน์
4764 นาย พชรพล ศรีประดิษฐ์
4765 นางสาว จารุณี สุขเสวียด
4766 เด็กชาย ศิริวิชญ์ ชาติภิรมย์
4767 นางสาว รัตติยา พูลศิริ
4768 นางสาว เบญจวรรณ ทองมณี
4769 นาย นพสิทธ์ิ ไกรสิทธ์ิ
4770 นาง สารินา เจียรวโรภาส
4771 นางสาว ศิริขวัญ เพชรช่วย
4772 นาย นุสนธ์ิ ชูปัน
4773 นาย พิมล ชาติรักษา
4774 นาง สุนีย์ วิชัยธวัช
4775 นาย ชัยรัตน์ ปราบปรี
4776 นางสาว สุพัตรา ช่วยแก้ว
4777 นางสาว สุธาสินี สมาน
4778 นางสาว ภัทรา สมวงศ์
4779 นาง กฤษณา ธนอารักษ์
4780 นาง นวลคํา สีสุทธะ
4781 นาย ชาตรี วิชัยธวัช
4782 นาย ธงไชย สมเกียรติกุล
4783 นาย สมศักดิ์ อร่ามเจริญ
4784 นางสาว นิตยา ไสยสุครธ์
4785 นาง ภัทรมน พันธ์ุพฤกษ



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
4786 นาง ธหทัย ชาติภิรมย์
4787 นาง ศิริวรรณ แช่อุ่ย
4788 นาง อารี พรหมรักษ์
4789 นาง ทิพวรรณ คงแป้น
4790 นาย ตรัยวุฒิ วิชัยธวัช
4791 นาย ชาญชัย เจียรวโรภาส
4792 นาย ไพฑูรย์ ธนาคุณ
4793 เด็กชาย วรพล คงแป้น
4794 นาง วาสนา ชุมทอง
4795 นาย ศราวุธ แซ่ล้ิม
4796 นาย สุนันท์ สุภาพ
4797 นาย สุเมธ ปรีชาวาด
4798 นาง สุชาดา แสงนพรัตน์
4799 นางสาว วันดี พูลสวสดิ์
4800 นาง นางจิดารัตน์ ศรีรัตนสิทธ์ิ
4801 นางสาว พชรมล ราชฤทธิ์
4802 นางสาว ธนพร กาญจนานุกูล
4803 นาง อุไร ขอจุลช้วน
4804 นาง ภาณี ภักดีประพันธ์
4805 นาย บุญธรรม เกิดสมบัติ
4806 นาง นันทาภรณ์ วงศ์วิเชียร
4807 นาง เสาวลักษณ์ แซ่ล้ิม
4808 นาง อุไรวรรณ ดําพลงาม
4809 นาง อนัญญา เศวตเวช
4810 นาย กิติพงษ์ แก้วงาม
4811 นาย สมปอง ชูดวง
4812 นางสาว บุปผชาติ พลายแก้ว
4813 เด็กหญิง จุฑามาศ แซ่อุ่ย



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
4814 นางสาว ปณัฐฎา ขอจุลช้วน
4815 นางสาว จิราพร เพชรชิต
4816 นางสาว ชมพูนุท เอ่ียนเล่ง
4817 เด็กหญิง อธิตยา หนองลุง
4818 นาง เกศมณี ศรีเทพ
4819 นาง สําราญ แสงทอง
4820 นางสาว รชยา รอดเจริญ
4821 นางสาว ศิราณี อินทร์ประเสริฐ
4822 นาง พรทิพย์ ธนาคุณ
4823 นางสาว ยุพิน ชุมเศียร
4824 นาง สุพรรณี สุวรรณรัตน์
4825 นาง บุปผา คลลํ้า
4826 นาย ไพริน ฤกษ์เมือง
4827 นาย นริศ แสงเดช
4828 นาย เกษม ไสยสุคนธ์
4829 นางสาว บุปผา ฤกษ์เมือง
4830 นางสาว นริศรา สุพิทักษ์
4831 นาย กันตพงศ์ อยู่พัฒน์
4832 นาย จํารูญ อยู่พัฒน์
4833 เด็กหญิง ปวริศา เรืองนุ้ย
4834 ด.ต. ณัฐพงศ์ ขอจุลช้วน
4835 นาย วัชรงค์ ชํานาญ
4836 นาย พัฒนะ ร่ืนเริงใจ
4837 เด็กชาย กิตติศักดิ์ คงตุก
4838 นาง สุนิตา จุลวิชิต
4839 นาย สาโรจ วรินทรเวช
4840 เด็กชาย จักรพงศ์ แซ่อุ่ย
4841 นาย วรรณชนะ แก้วเจริญ



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
4842 เด็กชาย ณัฐทนนท์ พ่วงจินดา
4843 นางสาว จิราพร ซังธาดา
4844 นางสาว รติพร เกื้อเดช
4845 นาง ศิริพร นครพัฒน์
4846 นาย วรพล วิชัยธวัช
4847 นางสาว นิตยา ฤกษ์เมือง
4848 นาย สุพจน์ เกื้อเดช
4849 นาย ศุภชัย อยู่พัฒน์
4850 นางสาว วลัยลักษณ์ ฤกษ์เมือง
4851 นางสาว กรวรรณ ยืนนาน
4852 นาย สิทธิพร ช่วยฤทษ์
4853 นาง นลินทิพย์ เกื้อเดช
4854 นาง เรณู สุรทิน
4855 นาย ประพาส วิชัยธวัช
4856 นางสาว วลัญช์อร คงทอง
4857 นางสาว อรชนก เกื้อเดช
4858 นาย ชรณพัฒน์ ช่วยสองเมือง
4859 นาย พัชระ แซ่อุ่ย
4860 นางสาว ฐิติชญา สิทธิยงค์
4861 นาง นพภา ช่วยสองเมือง
4862 นาง สําอาง ช่วยสวัสดิ์
4863 เด็กหญิง ภูริชญา วิชัยธวัช
4864 นาง ปาริชาติ รักษ์เมือง
4865 นางสาว สุพัตรา แตงทอง
4866 เด็กชาย รัชชานนท์ ซังธาดา
4867 เด็กหญิง ธัญดา ตู้ประกาย
4868 นางสาว จันทร์วลี เรืองอ่อน
4869 นาง Su Than Than su



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
4870 นาย บํารุงศักดิ์ แซ่เหลา
4871 นางสาว นันท์นภัส เล่ืองสุนทร
4872 นาย อมฤทธิ์ วิชัยธวัช
4873 เด็กหญิง พรกมล ตู้ประกาย
4874 นาย ลักขณา วิชัยธวัช
4875 นางสาว ศรารัตน์ ธรรมนพรัตน์
4876 นาง สาลินี ปรีชญากุล
4877 นาย  ประสงค์ เพชรชํานาญ
4878 นาย สิทธิชัย ตู้ประกาย
4879 นาง วัฒนา ตู้ประกาย
4880 นาย ชญศักดิ์ ณสุวรรณ
4881 พาเรศ ประทุมเพชร
4882 เด็กชาย ณัฐนนท์ ขนอม
4883 นางสาว ณัฏฐณิธชากร กล่ินม่วง
4884 นาย สุพจน์ ชิตรกุล
4885 นาย วรท กล่ินม่วง
4886 นาง สาลิณี สันติสุข
4887 นาง กุลทรัพย์ อาษากิจ
4888 นาย สมพร หวังลดาภิรมย์
4889 นาง ฉวีวรรณ หวังลดาภิรมย์
4890 พ.ต.อ. ฐิติรัฐ อาษากิจ
4891 นาง จุรีรัตน์ ไสยะหุต
4892 นางสาว วิยะดา เขียวจันทร์
4893 จ.ส.ต. สัญญา เสมียนเพชร
4894 นางสาว สุปราณี หลวงอ่ี
4895 ด.ต. ณรงค์ ศรีเมฆ
4896 นาย พรสวัสดิ์ สินสวัสดิ์
4897 นาย นทีธร หวังลดาภิรมย์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
4898 นาย ชอุ่ม ท้าววิบูลย์
4899 นาง สุมาลี สุทธิราช
4900 นางสาว รุ่งรัตน์ ศรีแสง
4901 นางสาว สุภาพร พรหมทอง
4902 นาย เมฆ ชูโฉม
4903 นาย ธัญญาวัฒน์ ทิพย์พินิจ
4904 นาย อัยการ พิทักษ์
4905 นาย นพล ดําสุวรรณ 
4906 นาย ยุทธนา ศิริสมบัติ
4907 นาย ศักดิ์ชัย พร้อมมูล
4908 นางสาว เรวดี ฉิมเรือง
4909 นาย นรภัทร อุบลพันธ์ุ
4910 นางสาว มนชนก พัฒน์คล้าย
4911 เด็กชาย รัชชานนท์ จิตรัตน์
4912 นางสาว ดวงฤดี พร้อมมูล
4913 นาย สําเริง จิตรัตน์
4914 นางสาว สุรีรัตน์ สมพงษ์
4915 นางสาว ศิราวดี ไตรณรานุสรณ์
4916 นาง นิยะดา แก้วนิคม
4917 นาย ธิติวัฒน์ อมรวรวิทย์
4918 นาย ชวลิต บุญลือ
4919 นาย ฉัตรณพงค์ ร่างใหญ่
4920 นาย ชุมพล มนนามอญ
4921 นาย เกษมศักดิ์ ปานแดง
4922 นาง เบญจวรรณ ลิขิตวิทยาไกร
4923 นาง สรัญญา สมพงษ์
4924 นางสาว นิชานันท์ ลิขิตวิทยาไกร
4925 นางสาว สํารวย สังข์ทอง



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
4926 นาย สุวนัส แซ่ภู่
4927 เด็กหญิง ลดา ชูเพชร
4928 นาย ธงชัย จันทร์ภักดี
4929 นาง นุชจรีย์ ไชยยศ
4930 ว่าท่ีร.ต. กิตติพงษ์ จิตรักดี
4931 นางสาว ศศิวิมล จันทร์ภักดี
4932 นาย วิชิต ปลอดภิญโญ
4933 นาย ศิริพงษ์ คงสบาย
4934 นางสาว บุษรา ปลอดภิญโญ
4935 นาย ปริญญา โสมคล้าย
4936 นาย วันชัย แต่งเรียม
4937 นางสาว สีตีฝาตีม๊ะ อาดํา
4938 นางสาว รักชนก อินสุวรรณ์
4939 นาง พุทธชาติ แต่งเรียม
4940 เด็กชาย ปภังกร รัศมี
4941 นางสาว พรทิพย์ ปรีชาปัญญากุล
4942 นางสาว ทิพาวรรณ ป้อมแดง
4943 นาย วรชาติ หีตช่วย
4944 นาง กิ้มลัด พร้อมมูล
4945 นางสาว สุพัตรา ศรศรีแก้ว
4946 นาย ศตวรรษ ทิมบํารุง
4947 นางสาว อิสราภรณ์ อุปถัมภ์
4948 นางสาว จริญญา แก้วสกุลทอง
4949 นางสาว สิรินันท์ เวชภักดิ์
4950 นางสาว Sara Binyoh
4951 นาย ปัณณทัต หนูศรีแก้ว
4952 นาย เฉลิมเกียรติ ธรรมบํารุง
4953 นางสาว ศิริรัตน์ พัฒน์ฉิม



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
4954 นางสาว กนกชนก เมืองฉิม
4955 นาย อับดุลเลาะห์ คอและ
4956 เด็กหญิง พรพิมล วัฒนกูล
4957 นาย ชัยวัฒน์ รอดเกล้ียง
4958 สิบเอก จามิกร นาคทน
4959 นาย สุชาติ ภักดีคล้าย
4960 นาย สิงหะนาท ธานีรัตน์
4961 นาย นิคม ไยฝ้าย
4962 นางสาว ศรีรัตน์ วรรณภาผล
4963 นาย จักรนรินทร์ วิเศษสมบัติ
4964 นาย ชูชาติ นิคะ
4965 นางสาว วรนิษฐา เพ็ชรแท้
4966 นาย ไพโรจน์ เรืองวุฒิชาติ
4967 นาย ปราโมทย์ ศิลป์ชัย
4968 นาง เพ็ชรา ล้ิมสุวรรณ
4969 นางสาว ปิยะพร สรลักษณ์ลิขิต
4970 นาย อภิเชฐ ชูสิทธ์ิ
4971 นาย สมโชค ล้ิมสุวรรณ
4972 นาย สาโรจ เหมทานนท์
4973 นาง บุญช่วย กังสุกุล
4974 นาย ชลอ ชื่นชม
4975 นาย เอกชัย ศรีชู
4976 นางสาว ชาลิณี ปฐวี
4977 เด็กชาย ปวริศ เหมทานนท์
4978 นาง นฤมล ชูรัตน์
4979 นาย วิเชษฐ นุ้ยผุด
4980 นางสาว พัชราภรณ์ เนียรนาทจํานงค์
4981 นาง ศิวาพร นาคบุญช่วย



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
4982 นาย อานนท์ ช่วยเจริญ
4983 เด็กหญิง พิมพ์มาดา เรืองจันทร์
4984 นางสาว ปัญจรัตน์ ฉิมทับ
4985 นาง ปรียา แดงเพ็ชร
4986 นาย เดช กังวาฬวงษ์
4987 นาย สันติ พุทธศรี
4988 นาง กรุณา ช่วยเจริญ
4989 นาง เตือนใจ เรือนทอง
4990 นาย ปัญญา เพชรติ่ง
4991 นาย มานะ ทะเลลึก
4992 นาย เชาวลิต แผ่กระโทก
4993 นาย วรรณชัย เพชรชํานาญ
4994 นางสาว ศิริรัตน์ เพชรประภัสสร
4995 นางสาว กรฉม ธรธรรมปรีขา
4996 นาย ธีรพร เเดงกุล
4997 นาย ประกอบ ศรีใหม่
4998 นาย วีระวุฒิ อัครธราดล
4999 นาง สินีนาฏ อัครธราดล
5000 เด็กชาย อภิรุฬ เพชรประสิทธ์ิ
5001 นางสาว เยาวนารถ ทัดเรณู
5002 นาย วิรุณ เพชรประสิทธ์ิ
5003 นางสาว จันจิรา สิงหลอ
5004 นาย สําเริง ทัดเรณู
5005 นาย สานิตย์ พรหมจันทร์
5006 นางสาว อรวรรณ์ จันทร์มณี
5007 นาย วีรยุทธ โทสุวรรณ
5008 นางสาว วัลยา ปลอดมณี
5009 เด็กหญิง วริศรา ภิบาลแทน



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
5010 นาย ก้องนภา มิสวิล
5011 นางสาว วราภรณ์ ภูมินิยม
5012 นาย กิตติพงษ์ รักษ์เจริญ
5013 นาง จิราพร คงสวี
5014 นาย นันทวุฒิ ส้มแก้ว
5015 นาย ปราโมทย์ เทพพิชิต
5016 นาย ณัฐพล ศรียาภัย
5017 นาย ศิราวุธ คํามา
5018 นาง พิศมัย ศุภลักษณ์
5019 นางสาว จิตมา เพชรโพธ์ิ
5020 นาง จิรวรรณ เพชรโพธ์ิ
5021 นาง ธัญธร พัฒนรักษ์
5022 นาย ศิวัช ทิพย์นัย
5023 เด็กหญิง ณัชธิชา เพชรชํานาญ
5024 เด็กชาย นิพิฐพนธ์ เพชรชํานาญ
5025 นาย ขวัญชัย วัญญา
5026 นาย ประวิทย์ ภิวัฒน์
5027 นาย สํารวย สังข์ทอง
5028 นาย พรประสิทธ์ิ สุขอุ่น
5029 นาง เจียรณัย บัวลอย
5030 นาย หิรัญ ศรีตะปัญญะ
5031 นาง นิตยา ศรีตะปัญญะ
5032 นาง จิตรา มุสิกพงศ์
5033 นาย วัชระ สังวาลไชย
5034 นาย สุรพงษ์ จันทบูรณ์
5035 นาง สุริยา เครือรัตน์
5036 เด็กหญิง พิชญาภัค จารัตน์
5037 นาย ปิยวัฒน์ จันทร์ชนะ



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
5038 นาย อากร อมรชาติ
5039 นาย โกศล ศรีนิล
5040 นางสาว ปรียา วิริยานนท์
5041 นาย ธนิต กตัญชลีกูล
5042 นาย สากล โพธ์ิเพชร
5043 นาย ธรรมศักดิ์ ชูชาติ
5044 นาย ณัฐวัฒน์ สุวรรณรัตน์
5045 นาย สมพงษ์ สุขขาวงษ์
5046 เด็กชาย เกียรติภูมิ สุวรรณรัตน์
5047 นางสาว พวงเพชร แป้นปล้ืม
5048 นางสาว จิดาภา เดชมณี
5049 เด็กชาย ภีพวิชญ์ เจริญวงศ์
5050 นาย สมชาย กิจคาม
5051 นาย วิรัตน์ ทองแก้ว
5052 นาง ภคมน ภิญโญอังกูร
5053 เด็กชาย พศวัต เจริญวงศ์
5054 เด็กชาย เอกชัย สุขอุ่น
5055 นาย พงศ์พันธ์ุ เถาจู
5056 นางสาว สุกันยา คชนาค
5057 นาย วิชัย เมฆแก้ว
5058 นาง อมรศรี สว่างศิลป์
5059 นาย ชัยรัตน์ เพชรมณี
5060 นาย บรรจบ เจริญวงศ์
5061 นางสาว สิริพร เพชรมณี
5062 นาย วงศกร ขวัญดี
5063 นาย ธีรศักดิ์ รัตนพันธ์
5064 นาง อุบล เนาวะบุตร์
5065 นาย อรรณพ บัวนวล



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
5066 นางสาว เปรมกมล เฉลิมชาติ
5067 นาย จําลอง พ่วงขํา
5068 นาง นํ้าฝน สุขอุ่น
5069 นาย ธวัชชัย ทองธรรมชาติ
5070 เด็กชาย ยศภัทร เนาวะบุตร์
5071 นางสาว กนกวรรณ พิมลศรี
5072 เด็กชาย ศิวกร เนาวะบุตร์
5073 นาย นรากร มัทธวรัตร์
5074 นาย สมศักดิ์ เพชรมีศรี
5075 นาย สิทธิชัย พูลประเสริฐ
5076 นางสาว ศิริวรรณ เนียรนาทจํานงค์
5077 นาย ณัฐพร คงจุ้ย
5078 นาย อรุณ มีแสง
5079 นาย วิโรจน์ โรจนจินดา
5080 นางสาว วริษฐา มะรอแมโน
5081 นางสาว ธนพร เนียรนาทจํานงค์
5082 นาย โชดึก วงศ์เจริญ
5083 นาย พงษ์ทิวา สามารถงาน
5084 นาง กมลลักษณ์ แดงเสนาะ
5085 นางสาว ประทีป สุขพิบูลย์
5086 นาย โอฬาร ขานทอง
5087 นาง เพ็ญศรี  วงษ์แสง
5088 นาย กันต์กมล ช่วยคง
5089 นางสาว ศิราทร ปากหวาน
5090 นาย พงศ์พันธ์ สมประดิษฐ์
5091 นาย อํามร บรรจงเมือง
5092 นางสาว สายใจ วุฒิจันทร์
5093 นาย สิทธิพร วงษ์แสง



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
5094 นางสาว ชุลีพร กาฬสุวรรณ
5095 นาง สุนันทา บุษบงค์
5096 นาย กัญยา ชาวหมู่
5097 นาย ประสงค์ น้อยศรี
5098 นาย ภิญโญ นพรัตน์
5099 นาย สุประวัติ สวัสดิ์เอื้อ
5100 นาง นวลทิพย์ ศรีช่วย
5101 นาย ประเสริฐ ชูนิล
5102 นาย เสริมศักดิ์ สงวนชีพ
5103 นาง สารีย์ นาคะ
5104 ว่าท่ี ร.ต. ชนาธิป ปะหินา
5105 นาง วันเพ็ญ สงวนชีพ
5106 นาย ศักดิ์นรินทร์ พับกระโทก
5107 นาง คํานวล ฉลอง
5108 นาย เผดิม เกล้ียงเมือง
5109 นาง สุภาภรณ์ ผิรังคะเปาระ
5110 นาย วีรพล อุไรวรรณ
5111 นาง จันทร์กมล อุไรวรรณ
5112 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ สรรพา
5113 เด็กชาย สรสิธ พรหมทอง
5114 นาย สมศักดิ์ เทพทุ่งหลวง
5115 นาง ละมุล ด้วงทองแก้ว
5116 นาย เลอศักดิ์ นรเทพไพศาล
5117 นาย พศิน พรหมทอง
5118 นาย พัลลภ ศรีภักดิ์
5119 นาง จันฑิณี แซ่ซอ
5120 นางสาว ชนม์นิภา ชุ่มเผือก
5121 นาง อําพรรณ พัฒนพงศ์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
5122 นางสาว สุพัตรา ช่วยเมือง
5123 นายหมู่ใหญ่ ศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ
5124 นาย สมพงษ์ พัฒนพงศ์
5125 นาย นิกร ชวนวัฒนา
5126 นาย นพดล วิชัยดิษฐ
5127 นาย วาริน วัชระเฉลิม
5128 นาง อุมาพร หอมนาวา
5129 นาย วกุล นาถไพบูลย์
5130 นางสาว สรกช นาถไพบูลย์
5131 นาง วรัทย นาถไพบูลย์
5132 นาย ไตรเทพ สุดสําอางค์
5133 นาย สุนทร ช่วยเมือง
5134 นาย เอกกร นากไพบูลย์
5135 นาง พัฒน์รนี เดชชาญชัยวงศ์
5136 นาย สาโรจน์ เพชระ
5137 นาย จตุพันธ์ ระวิวงศ์
5138 นางสาว พนิดา ศรีชาย
5139 นาง สุดใจ หลานวงษ์
5140 นาย ชาตรี ชูโลก
5141 นาย สมเจต นวลชาวนา
5142 นาง ละม้าย เข็มต้น
5143 นางสาว พิไรวรรณ บุญพูล
5144 นาง วาสนา นวลชาวนา
5145 นางสาว กัลย์กมล กลสามัญ
5146 นางสาว ศิริลักษณ์ ภิวัฒน์
5147 นาย พฤกษา อุยสุย
5148 นางสาว สุภาภรณ์ รัตนวงศ์
5149 นางสาว นิพา จันทร์นาม



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
5150 นาง พิชยา ชัยอินชะ
5151 นาง สุภา ฉิมเรือง
5152 นาย โกเมท ฉิมเรือง
5153 นาย ธีรนันท์ ชัยอินชะ
5154 นาย วัชรากร อุ่นใจ
5155 นาย สมชาย กฤตานุพงศ์
5156 นาย จําลอง พร้ิงจํารัส
5157 นางสาว โสภา อรัญ
5158 นางสาว สารถึ พุ่มจุ้ย
5159 นาย จรูญ ไหฉวารินทร์
5160 นาง จันทริ มีสมบัติ
5161 นาง จันทร์เพ็ญ สังข์วิสิทธ์ิ
5162 เด็กชาย ชัยวัฒน์ ไพบูลย์
5163 นางสาว อารมย์ สุวรรณประเสริฐ
5164 นาง ยาใจ  น่วมจีน
5165 นาย สุจินต์ ชูชํานาญ
5166 นาง ขวัญใจ ชูชํานาญ
5167 นาย วิชาญ จันทวงษ์
5168 นาย อาภรณ์ วิจักขณ์รัตนะ
5169 นางสาว นัยนา ศักดา
5170 นางสาว พนิดา ตั้งสิริพันธกุล
5171 นาง อนงค์ ฉิมใหญ่
5172 นาง จารี อํานาจเจริญ
5173 นาง สมฤดี ชัยปิตินานนท์
5174 นาย ทวียศ สัมฤทธิ์
5175 นาย วิสูตร พ่วงขํา
5176 นาย วรรณะ มีเผือก
5177 นางสาว กัญจนภรณ์ บุษบงค์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
5178 ร้อยตรี อุทัย ป่ินทองคํา
5179 นาย สุบรรณ โทวิรัตน์
5180 นาย สมเกียรติ แก้วดี
5181 นาย สุรงค์ จามไพเราะ
5182 นาย พงสา จุลรักษ์
5183 นาย เจษฎา รักภักดี
5184 นาย ภินันท์ ส่งทอง
5185 นาย ศุภชัย เพชรทอง
5186 นาย พีรเศรษฐ์ ไอศวรรย์วงศ์
5187 นาย พิศาล กาญจนประทุม
5188 นาย วิชัย แซ่ด่าน
5189 เด็กหญิง บุญธิภา ทักษิณาธรรม
5190 นาย อนุรักษ์ ช่วยสุ้น
5191 นาง วดี ทักษิณาธรรม
5192 นาง กรุณา เกิดเอ่ียม
5193 นางสาว แคทรีญา นพคุณ
5194 นาง พรรณี เพชรทอง
5195 นาย ศรเพชร หมื่นสาย
5196 สุรชัย ดิษฐปาน
5197 นาย ปัญญาพล วรรณศิริ
5198 นางสาว ขนิษฐา คุ้มรักษ์
5199 นาง กรรณิการ์ วงศ์พัฒน์เสวก
5200 นาง รัตนา ถนอมชู
5201 นาย รวี อุดมพิพัฒน์
5202 นางสาว  หน่ึงฤดี เสทิน
5203 นาย พิชิต เบ่ือน้อย
5204 นาย มนตรี สมยาโรณ
5205 นาย ชัชวาล เดชบุญช่วย



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
5206 เด็กชาย ชัชภิมุข วิชัยดิษฐ์
5207 นาย สมศักดิ์ รัษารัตน์
5208 นาง บุญยืน ประพัฒน์
5209 นาง สุวรรญา เจริญลาภ
5210 นาย กันตพัฒน์ เรอุไร
5211 นาง ลัดดาพร จันทร์มาก
5212 นางภัทรวดี บัณฑิต
5213 นาย รักพันธ์ เหล่าสุทธิวงษ์
5214 นาง นวรัตน์ สร้วงชู
5215 นาย พีรพงศ์ ฤทธิเพชร์
5216 นางสาว สุภาวดี วิเชียร
5217 นาย อภิรัตน์ ทองบุญ
5218 นางสาว ณัฐรินีย์ คงจันทร์
5219 นาย ประยงค์ เหมณี
5220 นาง ลัดดาวัลย์ เหมณี
5221 นาง ธัญญพัทธ์ วิเชียร
5222 นาง สายสวาสดิ์ โคตรวีระ
5223 เด็กชาย สรวิศ รักษารัตน์
5224 นาย สุชิน สุดสวงค์
5225 นาย วิรุฬ ขวัญดุษฎี
5226 นาย วัชรินทร์ ชํานาญแก้ว
5227 นาง ดารณี เพ็ชรนิจินดา
5228 นาย ธารินทร์ สุปันตี
5229 เด็กชาย วิริทธ์ิพล แสงงิ้ว
5230 นาง ยุวนา ขาวด้วง
5231 นางสาว จุรีพร วลัยนฤมิต
5232 นาง มันธนา ปุณยปรัชญ์
5233 นาย อุทัย วิเชียร



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
5234 นาง มะลิวัลย์ ศิริยงค์
5235 นางสาว เบญจนาฏ คงเจริญ
5236 นาย เหนือ รันติวานิชกุล
5237 นาย ไพโรจน์ สันติวานิชกุล
5238 นาย ชํานาญ คงปาน
5239 นาย ภูวดล สุดเส้ง
5240 นาย มารุต สุทธิรักษ์
5241 นาย รณชิต ขาวด้วง
5242 นาย ศรัณยู อาทิตยศรัณยากร
5243 นางสาว ชุติมา ล้ิมสุวรรณ
5244 นาย ชัยยะ พันธ์ุทองดี
5245 นาย มาโนช เทพพิชิต
5246 นางสาว หนึ่งฤทัย เขียววิจิตร
5247 นางสาว วรัญญา ชูแสงศรี
5248 นาย สุวิช เสมสันต์
5249 นาง จิระวรรณ เพชรรักษี
5250 นาย สนั่น ยศเมฆ
5251 นาย ไพรัช สุปันดี
5252 นาง คณาพร สุทธินุ้ย
5253 นางสาว อรัญญา เมฆสุข
5254 นาง สุพิชฌาย์ อริยะมนตรี
5255 เด็กชาย พีรวิชญ์ รักชาติ
5256 เด็กหญิง พริมาภรณ์ รักชาติ
5257 เด็กชาย กรกฎ อริยะมนตรี
5258 นาย กนก ชลีกรชูวงศ์
5259 นาง ขวัญตา เพชรรอด
5260 นาง อินทิรา ศรีเมือง
5261 นาง ปิยธิดา บวรสุธาศิณ



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
5262 นาง นิลวรรณ ปานพันธ์
5263 นาง เสาวภา อุปลา
5264 นางสาว ป่ินมณี ทองมาก
5265 นาง สุจิตรา เพชรสถิตย์
5266 นาง จันทร์ทิมา แสงสุวรรณ์
5267 นาย ศรีศักดิ์ แสงศรี
5268 นาง ณัฐพร น้อยลัทธี
5269 นางสาว เสาวภา สังข์นุกูล
5270 เด็กชาย วรเมธ ชั้นประเสริฐ
5271 นาง อุบลรัตน์ ศิริพันธ์ุ
5272 นาง สุนันธา มังกรรัตน์
5273 นาย วัลลภ ช้ันประเสริฐ
5274 นาง รัตนา ขวัญเรือน
5275 เด็กชาย วชิรวิชญ์ ชั้นประเสริฐ
5276 เด็กหญิง นภัสสร ไอศวรรย์วงศ์
5277 นาย วิรัตน์ แก้ววิเชียร
5278 นางสาว พัชรนันท์ อาจหาญ
5279 นางสาว ปาริฉัตร นุ้ยแดง
5280 นาย เจริญ จันทร์อุ่น
5281 นาย ศุภกิจ คงทรัพย์
5282 นางสาว รัตนา ใจรักษ์
5283 นาย สมพร เสมสันต์
5284 นาย ธวัชชัย ช่อผูก
5285 นางสาว จงกล วิชัยดิษฐ์
5286 นาย ถิรวัธน ศรีสมปอง
5287 นางสาว อรุณศรี วิชัยดิษฐ์
5288 นาย อํานาจ แฟ้มคลองขอม
5289 นางสาว ปฏิมาพร บัวคํา



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
5290 นางสาว กรกฎ ชูทวด
5291 ด.ต. ธีรวัฒน์ ม่วงสนิท
5292 นาง สุภาพร พินิจ
5293 นางสาว ทองพร ปิติโชคประเสริฐ
5294 นาย รัชนิกร ปานทอง
5295 นาย พงษ์ศักดิ์ พินิจ
5296 นาย ประสาน ทิพย์นุรักษ์
5297 นาย ดิลก จารุปกรณ์
5298 นาย สุพจน์ แก้วสกุล
5299 นาย สุธีย์ เดชชนะ
5300 นาง สุนันทา ปานทอง
5301 นาย ธวัช โสมสุข
5302 นาง จินตนา เอี่ยมวัชรินทร์
5303 นาย ประเสริฐ จงอักษร
5304 นางสาว ศุภวัลย์ ชูช่วยสุวรรณ
5305 นาง เยาวดี ศักดิ์แก้ว
5306 นาง ชนินาถ แก้วสกุล
5307 นาง จรุงพร ลิมปนารมณ์
5308 นาง จรรยา จุลเพรช
5309 นาง จิตติมา เพชรขาว
5310 นางสาว วันทนี สังวิสิทธ์ิ
5311 นาง พวงพรรณ จิตรภักดิ์
5312 นาง แต๋งน้อย ขุนนาง
5313 นางสาว สินีนาฎ แต่งตั้ง
5314 นางสาว สุภคินี ปานแป้น
5315 นางสาว ชุลีกร อําพันกาญจน์
5316 นาง เสาวภา ศรีฟ้า
5317 เด็กชาย เมธาสิทธ์ิ ศรีปลาด



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
5318 นาย สมศักดิ์ ปิยะรัตน์
5319 นาง มณี สมศรี
5320 นาง ลําใย มังกรรัตน์
5321 นาย สมเกียรติ์ พุทธชัย
5322 เด็กชาย อภิชัจจ์ ชูสิทธ์ิ
5323 นาง จินตนา มีดี
5324 เด็กหญิง ฌิชานันท์ ชูรัตน์
5325 นาย วิโรจน์ คุ้มชํานาญ
5326 เด็กหญิง ปวริศา นาคเล้ียว
5327 นางสาว เสาวคนธ์ สุขวรรณะ
5328 นาง ศิริพร นามสมบัติ
5329 นางสาว เสาวนีย์ ธรรมรงค์
5330 นางสาว ชลธิชา เผือกรักษา
5331 นางสาว พิมพ์ชนก แสงสุวรรณ
5332 เด็กหญิง สุชารีย์ ปานแป้น
5333 นางสาว จิรา เมืองน้อย
5334 เด็กหญิง กัญญาวีร์ นาคเล้ียว
5335 นาย สายันห์ ปานแป้น
5336 นาง บุญศรี เพิ่มพรสกุล
5337 นาง ดวงนภา วัฒนานนท์
5338 นางสาว ปฎิมา แก้วบุญชู
5339 นางสาว กรรณิกา ปานน้อย
5340 นาย บุญลือ เทการ
5341 นาง จิราภรณ์ ไทยเอียด
5342 นาย มนูญ พิมพาภรณ์
5343 นาย จิต เพชรชทอง
5344 นาย ประเสริฐวิษณ์ุ มหาขันธ์
5345 นาง สุภาภรณ์ ผลสุขการ



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
5346 นาย สมยศ ส้มเกิด
5347 นาย อมรชัย กล่ินจันทร์
5348 นาง ฉวีวรรณ ส้มเกิด
5349 นาย ปรัชญา ทิพรัตน์
5350 นาย นราชัย ศรีสุขโชติ
5351 นาง อรุณศรี เทพบุรี
5352 นาง พวงผกา นาคโต
5353 จ.ส.อ. ทนงศักดิ์ มากบุญ
5354 นาง จุรีรัตน์ มากบุญ
5355 นาย ทัพพ์เทพ มากบุญ
5356 นางสาว วรรดี พรหมหิตาธร
5357 นาย ดนตรี แผ่นมณี
5358 นาง สวงสุดา สมประสงค์
5359 พ.อ. สมคิด จิตวิเศษ
5360 นาย สุรกาญจน์ นาเจริญ
5361 นางสาว ชลธิชา วิเชียรรัตน์
5362 นาง นฤมล เผือกรักษา
5363 นาย สมพล ดีทองอ่อน
5364 นางสาว วิลาวัลย์ เกิดเถื่อน
5365 นาย กิตตินันท์ บุญเนียม
5366 นาง จันทร์ทิพย์ ชูรักษ์
5367 นาย ปรึกษา วิเชียรรัตน์
5368 นาย จําลอง ฉิ้นฉิ้ว
5369 นาย อานนท์ สุขุมวาท
5370 นาย สุภัทรชัย ยาสิทธ์ิ
5371 นาย อภิชัย เลิศปรัชญานนท์
5372 นาง อัญชลี ฉิ้นฉิ้ว
5373 นาย เสรีย์ แก้วบุญชู



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
5374 นาง เรณู ชูนาวา
5375 นาย Samart Roongkhlang
5376 นางสาว มาศวรี สังข์เรียง
5377 นาย วีระยุทธ อโณทัย
5378 ดาบตํารวจ ประทีป บุญชูวงค์
5379 นาง ขวัญฤดี บุญชูวงค์
5380 นาย ระบิน สําเนียงหวาน
5381 นางสาว พรทิพย์ ต้นงาม
5382 นางสาว เลอลักษณ์ ภู่ไพบูลย์
5383 นาง Nida Siritrapjanan
5384 นาย สรวิชญ์ ตี่สุวีวัฒน์
5385 จ่าอากาศตรี วุฒิพงศ์ มณีสงค์
5386 นาง เกศนี อภินันทชาติ
5387 นาง สุวรรณี เหง่ียมไพศาล
5388 นาย วรรณะ ฟองเกิด
5389 นาย ภานุพล อินทร์ปราบ
5390 นาย ธวัชชัย ศรีสุขใส
5391 เด็กชาย พงศ์พันธ์ุ อุปถัมภ์
5392 นางสาว ศุภกานต์ แก่นเพชร
5393 นาง มาลิน เมตตาจิตร
5394 นางสาว ชนิตา ปลอดสุวรรณ์
5395 นาย กฤษณ รัศมี
5396 นาย เกรียงไกร อินทร์อ๋อง
5397 นาง สาคร วิชัยดิษฐ
5398 นาง สุภาพร พัฒนรักษา
5399 นาย วิชัย ปลอดสุวรรณ์
5400 นาง เรณู ปลอดสุวรรณ์
5401 นาย กฤษกร นิลเวช



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
5402 เด็กหญิง ปภัสสร ชัยสุตานนท์
5403 นาย ปราการ รัตโน
5404 นางสาว ปรัชญาภรณ์ ชัยสุตานนท์
5405 เด็กหญิง สรวิศา นิลเวช
5406 นาย นิพนธ์ คุณากรโยธิน
5407 นางสาว พรรณี มณีรัตน์
5408 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ คงสุทธิ
5409 นาย ประหยัด ภูมี
5410 เด็กชาย ณฐพฤฒ คํานวล
5411 นางสาว โนรี มณีรัตน์
5412 นางสาว ศิริธร แซ่เหงียบ
5413 นาย สรพงษ์ คํานวล
5414 นาย รังสรรค์ จิ๋วประดิษฐกุล
5415 เด็กชาย ชัชนันท์ บุญส่ง
5416 เด็กชาย กิตติณัฏฐ์ เพชรลอย
5417 นาย วีรศักดิ์  เทพมณี
5418 นาง สุนันทา บุญส่ง
5419 เด็กหญิง กรณัฐ เพชรลอย
5420 นาง วราภา จันทร์เอียด
5421 นาง  ธัญรดา นาคะเตชานนท์
5422 นาง วรรณา อักษรทอง
5423 เด็กชาย ธนกฤต ทิศ หมุน
5424 นาง จิตต์เตือน อมตาริยกุล
5425 นางสาว ฐิรัตน์ สมบูรณ์สุข
5426 นาย สมโชค ทิศหมุน
5427 นาย ปาณสาร ภูครองหิน
5428 นาย ศุภชัย ฉิมรักษ์
5429 นาย สมพงค์ แซ่ด่าน



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
5430 นาย อุบล ศรีอรุณพรรณรา
5431 นาย ประเสร็ฐ โกเมศ
5432 นาง   อาภรณ์ นฤมิตร
5433 ว่าท่ี.ร.ต. เอกวัฒน์ ฉิมเรือง
5434 นางสาว สิริรัตน์ หีดนุ้ย
5435 นาง จันทร์เพ็ญ พัฒแทน
5436 นาย ธีรภัทร์ โกเมศ
5437 นาง บุปผา อภิรักษ์ไกรศรี
5438 เด็กชาย พีรณัฐ เกื้อสกุล
5439 นาย วิศิษฐ์ พลวิชัย
5440 นางสาว กรรณิการ์ จันทร์โยธา
5441 นาย ทิพากร ยอดราช
5442 เด็กชาย ศิวกร ผลขํา
5443 นาย อภิสิทธ์ิ ทอง สาร 
5444 นาย อินทรธร สุขศรี
5445 นาง พิชามญุชุ์ ศรีกุล
5446 นาย ไชยา แสงลอย
5447 นาง ฉวีวรรณ ทอง สาร 
5448 เด็กชาย ศุภณัฐ อินทรเทพ
5449 นาง สมนึก อินทรเทพ
5450 นางสาว พิสมัย บุญรอด
5451 นางสาว ภมรศรี นิลจันทร์
5452 นางสาว ทัสมา อินเนื่อง
5453 นาย สุรกิตติ ศรีกุล
5454 นางสาว อุรารัตน์ ทองสัมฤทธิ์
5455 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา อินทรเทพ
5456 นาย ธีรธร อินทรเทพ
5457 นาง จีรภา ปล้องชู



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
5458 นางสาว จันทิมา บุญขํา
5459 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา โตนิติ
5460 นาย โกศล โตนิติ
5461 นาย กิจจา กามูณี
5462 นาย กรีฑา มิลําเอียง
5463 นาง รุจิรา เรืองพรหม
5464 นาย มนตรี จิตชา
5465 นาย ปรัชญา เวียงวีระชาติ
5466 นาย พงษ์พนา สังข์ทอง
5467 นาย สมศักดิ์ เร่ิมก่อสกุล
5468 นาง ปารวัณ พรหมประสงค์
5469 นาย ปกรณ์ เรืองพรหม
5470 นาย เอกพงษ์ พรหมประสงค์
5471 เด็กชาย ต่อทรัพย์ เรืองพรหม
5472 นาง กฤษณา ศิริรักษ์
5473 เด็กหญิง ณัฏฐลักษณ์ เรืองพรหม
5474 นางสาว อิทยา เนื่องนํา
5475 เด็กชาย ยศพนธ์ ลูกรักษ์
5476 นาง พูลสิน ประชุมรัตน์
5477 นางสาว กนกวรรณ แซ่ล้ิม
5478 นาย ศิริชัย บุญช่วย
5479 นาย  วิรัช นุ่นแก้ว
5480 เด็กหญิง ชญานิน พูลเพียบพร้อม
5481 นาง กนกวรรณ ไกรดํา
5482 นาย สมพร เล่นทัศน์
5483 นาย เพียรกิจ ญาโน
5484 นาย วรรณะ คงขํา
5485 นาง จิตตมาส เล่นทัศน์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
5486 นาง รัตติยา ปรายราย
5487 นาง ปราณี ชัยยศ
5488 นาย วิฑูรย์ บุญชัย
5489 นาย นิคม คงจ้อย
5490 นาง ขวัญญดา วิชิตะ
5491 นาย กําชัย ณพัทลุง
5492 นาย ทวิศาสน์ สิงคิวิบูลย์
5493 นาย ชัชชพล อินแสง
5494 นาง สุภาพรณ์ อินแสง
5495 เด็กชาย จักรกฤษณ์ อินแสง
5496 นางสาว ศริญา ฐิตะวชิระ
5497 ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐพล เจริญมี
5498 นาย จักรพันธ์ นวลสุทธ์ิ
5499 นาง กัญญา ชูศร
5500 นาย สุวิช ชูศร
5501 นาย ถาวร แซ่ล้ิม
5502 นาย เฉลิมพล แซ่ล้ิม
5503 นาย สุวิทย์ ขุนณเวช
5504 นาย อนัตชัย เกตุแก้ว
5505 นาง โกสุม พ่วงขํา
5506 นาง นาง โสภา สังเรียง
5507 นาย นิพนธ์ ปรุงเหล็ก
5508 นางสาว ชนิดา หนูบุญ
5509 นาย สมชาย พวงพริก
5510 นาง กาญจุฑา คําเงิน
5511 นาย สุทธัตถ์ วัณณสุทธางกูร
5512 นาย ณรงค์ชัย คําเงิน
5513 นาย ไพมนต์ ม่อมละมัยบุญแก้ว



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
5514 นาง สุวรรณา อําสวง
5515 นาย นิพล ธุระกิจจํานงค์
5516 เด็กชาย นรวิชญ์ แก้วแสง
5517 นาย รักษ์ชัย ชัยยศ
5518 นางสาว อภิญญา อาวุธ
5519 เด็กชาย สัณหณัฐ แก้วศักดิ์
5520 นาย เคล่ือน หนูชู
5521 เด็กชาย รชต ม่อมละมัย
5522 นาย มานิตย์ แก้วศักดิ์
5523 นาง รัชฎา บัวแย้ม
5524 พันโท สมโภชน์ อําพันกาญจน์
5525 เด็กหญิง มนัสนันท์ แก้วศักดิ์
5526 นาง ภรภัชชา สิทธิเดชาคุณ
5527 นาง จันทร์พร สกุลพันธ์
5528 นาย อิมรอเฮ็ม เละเต๊ะ
5529 นาย เฉลิมพล พินิล
5530 นาง ณัฐยา คํารณฤทธิศร
5531 นาง รุจลักษณ์ เกล้ียงเมือง
5532 นาย วิเวก อินแดง
5533 นาย โสประชา ธิปัตย์
5534 นาย ชัยสิทธ์ิ บัวทอง
5535 นาง เหนียว แซ่ล้ิม
5536 นาย ไชยา จันทร์ศักดิ์
5537 พันโท อมฤค จตุศาสตร์
5538 นาย เนาวนิตย์ สิทธิชัย
5539 นาย ธีระพงษ์ จันทร์แก้ว
5540 นาง นิภา จันทร์แก้ว
5541 นาง เพียงพยอม บัวทอง



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
5542 นาย ธเนศ จันทร์แก้ว
5543 นางสาว กฤติยาภรณ์ บุญสิน
5544 นางสาว วรินธร ฤกษ์ยาม
5545 นางสาว จิรัชยา ศุทธางกูร
5546 นางสาว อุทัย กรตมี
5547 นาง รัชนี ฤกษ์ยาม
5548 นาง สุทิศา จันทร์แสงกุล
5549 นางสาว กอบแก้ว ปานกลาง
5550 นาย ดํารงค์ เพชรปานวงษ์
5551 เด็กหญิง จิตณัฐดา อินทสุวรรณโณ
5552 เด็กหญิง กัณฑิกา นวลกุล
5553 นาย ดรุณฤทธ์ิ เจริญชีพ
5554 เด็กชาย กันตยศ อินทสุวรรณโณ
5555 นางสาว จิตต์ศิริ ศรีสุวรรณ
5556 เด็กชาย นิติภูมิ เพชรปานวงษ์
5557 นาง พุธิตา วิมล
5558 นาย สิทธิพร แก้วมณี
5559 นาย สุชาติ บุญยก
5560 นาย ธนกฤต อินทสุวรรณโณ
5561 นาย อนันต์ หรรษานนท์
5562 ดาบตํารวจ โยธิน เกษรักษ์
5563 นาย กุศล เอียดปุ่ม
5564 นาง นางโสภา สุมิตรสมบุญงาม
5565 นางสาว ศิวพร วงศ์พานิช
5566 นางสาว พรนิภา จุฑาภูวดล
5567 นางสาว กัลยณัฏฐ์ เพ็ชรประดิษฐ์
5568 นาง จันจิรา บัวแย้ม
5569 นาย ศุภณัฐ คุ้มรักษ์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
5570 นาง นวลสกล กลับรินทร์
5571 นาง สายพิน เอียดปุ่ม
5572 นางสาว ปุญชรัศมิ์ ปานซ้าย
5573 นาย เกียรติชัย คล่องการ
5574 นางสาว นริศรา สร้างอําไพ
5575 นาง ดวงสุดา วิชัยดิษฐ์
5576 นาง สุกัญญา สุขใส
5577 นางสาว พิฐชญาณ์ มลิวัลย์
5578 นางสาว ปิยวรรณ เอียดปุ่ม
5579 นาง ทรงศรี แป้นหมึก
5580 นาย บํารุง วงค์นิ่ม
5581 นางสาว สุจิตรา ขลุดสกุล
5582 นางสาว สุพัตรา ทองอินทร์
5583 นางสาว เอกอารีย์ รัตนบุรี
5584 นาง เสาวณี คงจ้อย
5585 นาย ชนินทร์ สืบสาย
5586 นางสาว เสาวลัษณ์ แก้วกาญจน์
5587 นาง จารุวรรณ ณ นคร
5588 นางสาว อรชพร มีพัฒน์
5589 เด็กชาย ชลกร ชลสิทธ์ิ
5590 นาง บรรจง จิตจง
5591 จ่าสิบตรี เจษฎา สุวรรณทิพย์
5592 นาง เฉลา สุรินทร์
5593 เด็กหญิง สันติพงษ์ จันทรักษ์
5594 จ.ส.อ. อรรณพ สือนิล
5595 นาย สมชาติ รอดนิตย์
5596 นางสาว รจนา ชัยศิลป์
5597 นาง อนงค์พร ชายเมฆ
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5598 นาย ณัฎฐชลินท์ ชลารัตน์
5599 นาย กิตติพงศ์ ณ นคร
5600 เด็กชาย ณธัชพงศ์ ณ นคร
5601 นางสาว จิราภรณ์ ยังมณี
5602 นาง อรวรรณ ใจรังษี
5603 นาง ชุติกาญจน์ มีเผือก
5604 นาย สัมพันธ์ ลอยใหม่
5605 นาง พูนสุข หอบัตร
5606 นาง วันดี ลอยใหม่
5607 นาย พิทักษ์ หีตเทศ
5608 นาย สุพรรณ หอบัตร
5609 นางสาว นัจจมาน ทัดเรณู
5610 นาย สุรพล อุปถานา
5611 นาย สุวิทย์ มากทรัพย์
5612 นางสาว สมิตา อินถา
5613 นาย ชาญนรงณ์ เขียวสวัสดิ์
5614 เด็กชาย โยธิน บุญค้ําจุน
5615 นาย คนัสนันท์ โสมคง
5616 นาง เยาวภา บุญค้ําจุน
5617 ว่าท่ี ร.ต.หญิง พัชรพร สมศรี
5618 นางสาว อุมาภรณ์ อันทอง
5619 นาง อําไพพร โสมคง
5620 นางสาว ศศิวรรณ บุญค้ําจุน
5621 นาย กิตติทัต วิชัยกุล
5622 นาย ชลินทร์ ประพฤติตรง
5623 นางสาว ปราณี พรหมแก้ว
5624 นางสาว วันเพ็ญ พรหมแก้ว
5625 นาง ปรีดา พรหมแก้ว
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5626 นาง เพ็ญศรี ประพฤติตรง
5627 นางสาว สุชานาถ พูลทรัพย์
5628 เด็กชาย ภัคพล คนคม
5629 นางสาว อุษาวดี ช่วยพยัคฆ์
5630 นาย สรพงค์ สุขสวัสดิ์
5631 เด็กชาย ชินาธิป ตะเภาน้อย
5632 นาง วรรณี ศรีพันธ์ุ
5633 นาง อุทัยวรรณ ช่วยพยัคฆ์ฺ
5634 นาย นคร ปลอดจินดา
5635 เด็กชาย ตฤช นิกรปกรณ์
5636 นาย สมศักดิ์ ทองเกตุ
5637 นาย ศุภชัย เสพแดงเกื้อ
5638 นาง อุไรวรรณ นิกรปกรณ์
5639 พันจ่าเอก นิรัญ สุดประเสริฐ
5640 นางสาว จิตติมา บุญศรี
5641 เด็กชาย หิรัญกฤษฎิ์ ทิพย์รัตน์
5642 นาย สมศักดิ์ จันทร์เจียม
5643 นาย สมชาติ เทียนจ้ิว
5644 นาย จุลวร แซ่ล้ิม
5645 นาย บุญทวี ไล่เข่ง
5646 นาย ศราวุธ ทิพย์รัตน์
5647 วิลาสินี กรทิพย์
5648 นางสาว ธัญญา เดช
5649 นางสาว เครือวัลย์ มากนวล
5650 นางสาว กาญจนา ชูเพ็ชร
5651 นางสาว เสาวณี ลอยใหม่
5652 นาย สัมพันธ์ หนูไชยแก้ว
5653 นาย เสรี เพ็ชรแท้
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5654 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ คะแน
5655 นาย วุฒิชัย เพชรฟ่อง
5656 นางสาว กัญญาภัค ทิพย์รัตน์
5657 นาย ลัดดา คุป์กาญจนากุล
5658 นาย วิลัย เสวกจันทร์
5659 เด็กชาย ชยุตพงศ์ ทิพย์รัตน์
5660 นาย กิตติศักดิ์ ไพทอง
5661 นาง สิริพันธ์ เกศดายุรัตน์
5662 นาย สุทธิศักดิ์ อยู่ประสิทธ์ิ
5663 นางสาว จุฑามาส เกื้อฉิม
5664 นาย พัฒน์ฐาภูมิ วรพัฒนกุล
5665 นาง ยุภิญ เกื้อฉิม
5666 นาง นิตยา คุณากรกฐิน
5667 นางสาว วนิดา แซ่ล้ฎม
5668 นาย สราวุธ โกศล
5669 นาง ศิราพร สินภิบาล
5670 นาย นําพล ฉิมเรือง
5671 นาย สวัสดิ์ ช้างนรินทร์
5672 เด็กหญิง สรสิริรัศม์ โกศล
5673 นาย สถาพร สุขดํา
5674 นาย เกรียงไกร เทือกสุบรรณ
5675 นาง นางพาจนา นิจจันทร์พันศรี
5676 นาย นพพร ถาวรเศรษฐ
5677 นาย สามารถ เกื้อฉิม
5678 เด็กชาย ธีริท จิตรจง
5679 นางสาว แสงจันทร์ ลําพูลดี
5680 นาย วิจักษ์ คงคุณ
5681 นาง รัชนี ทองนิดหน่อย



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
5682 นาย โกมล นุ่นจํานงค์
5683 นาง สิรินภา ฉิมเรือง
5684 นาย นรงค์ เกิดเกล้ียง
5685 นาง พรเพ็ญ กาพล
5686 นาย สุริยา ประชุมรัตน์
5687 นางสาว นพรัตน์ เนียมขํา
5688 นาย สมศักดิ์ ชํานาญเรือ
5689 นาง อุษา ธรรมโชติ
5690 นางสาว เพ็ญทิพย์ ขวัญทอง
5691 นาย ธีรศักดิ์ เผือกเดช
5692 นาย สุรพล แก้วเจริญ
5693 นาง อุษณีย์ ทิพย์ประชา
5694 นาย ศิลาดล ชาสุวรรณ
5695 นาย มาโนช บุญประสงค์
5696 นาง แววตา พัฒนพงศ์
5697 นาย ทรงวิทย์ นุ้ยหีด
5698 นาย นัด หมื่นเข็ม
5699 นาย นิวัต สาเมือง
5700 นาย กิตติสัณห์ วัชรานาถ
5701 นาง มารีรัตน์ หญีตจันทร์
5702 นางสาว กัญญา มุสิกะพงษ์
5703 เด็กชาย ชุติพงษ์ ขวัญทอง
5704 ด.ต. ยงยศ เวชกุล
5705 นาย ศุภชัย ตรัยวรัญญู
5706 นาง อุไรวรรณ ศีรภิรมย์นิตร
5707 นาง นุชนาฎ ล่ิวรุ่งโรจน์
5708 นางสาว ไอลดา พรหมทัสน์
5709 นาง กันยา ทองเกตุ
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5710 นาย วิรัช อ่อนชู
5711 นาย พงศกร เสทิน
5712 นาง สุกัญญา ถาวรเศรษฐ
5713 นางสาว ณัฎฐณิชา พันธุกิจ
5714 นาง ณัชชา ศรีโสภา
5715 นางสาว ดวงปริตา พันธุกิจ
5716 นาง จิตรา ฉวาง
5717 นางสาว อุรัสยา คงท่าเรือ
5718 นาย วิรัช อ่อนชู
5719 นาง วนิา ธรรมโสภณ
5720 นาย ประกอบ ศักดา
5721 นาย วัชรินทร์ มณีนิล
5722 นาย พศุตม์ เกื้อกูลสงค์
5723 นาย เทพดํารงค์ เชาวนการกิจ
5724 นางสาว เรวดี แซ่ตู้
5725 นาง จิตรลดา เกื้อกูลสงค์
5726 นาย พงศกร พาสังข์
5727 นาง พรพณา ศักดา
5728 นางสาว ณัฐรดา ทองปัสโน
5729 นาย ยุทธนา เกื้อกูลสงค์
5730 นาย ทนงศักดิ์ ชัยสิทธ์ิ
5731 จ.ส.ต. เทวินทร์ สินภิบาล
5732 นาย สมมารถ สุขดํา
5733 นาย พัชรพงศ์ ศิริรัตนานุกูล
5734 นาย สุจินต์ ทิพย์พินิจ
5735 นาง สวนีย์ นุ้ยหีต
5736 นาง ประทุม ถิ่นมะเดื่อ
5737 นาง ลักษณพร เมืองแก้ว
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5738 นาย เวชพิสิฐ สุขดํา
5739 นาง อนัญญา มณีนิล
5740 นางสาว จีรวรรณ อินทร์สิงคาร
5741 เด็กชาย นัทวุฒิ ใจน้อย
5742 นางสาว กรรณิการ์ วิวัฒน์
5743 นาง ปรานอม บุญสุข
5744 นาย สายันธ์ อุ่นศร
5745 นาง อิสรีย์ คงมะลวน
5746 นาย สุวัฒน์ บุญสุข
5747 นางสาว ณารตา ปฏิฐพร
5748 เด็กชาย ณฐกร ณ สงขลา
5749 นาง สุภาณี ศรีสุวรรณ
5750 จ.ส.อ. อนันต์ ณ สงขลา
5751 นาย พัลลภ จิตรจง
5752 นางสาว ชนภรณ์ ขุนแก้ว
5753 นาง จินตนา ทับจิตร
5754 นาย ปรีดา ขนาบแก้ว
5755 พ.ต.ท. ก.จารุ สังขฆรรทร
5756 นาย นิธิ นิกรปกรณ์
5757 นาง Janthima Dimisri
5758 นางสาว ปาลิดา คงมะลวน
5759 นาง เพ็ญจิตร เรืองศีลป์
5760 นางสาว พันธ์นิกา มุดาอุเส็น
5761 เด็กชาย พสิษฐ์ หมานมา
5762 นาย สมจิตร ล้ิมสุวรรณ
5763 นาย ประเสริฐ บุญอุทัย
5764 นางสาว เกษร ย้ิมทิม
5765 นาย โสสิทธ์ิ เกิดสังข์
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5766 นางสาว นิตยา ทองปลอด
5767 เด็กหญิง ธัญชนิต ทองปลอด
5768 นางสาว มณฑา วิทิพย์รอด
5769 นางสาว นิศารัตน์ เหล่าอ้ัน
5770 นาย มนัส อติชาติ
5771 นาง เพ็ญตระการ มนัสนันทเมธา
5772 นางสาว อรุณวดี ฝ่ังชลจิตร
5773 นาย พนม ปานวัน
5774 นาย เทิดศักดิ์ จักรสาน
5775 นางสาว มิรันตี เหมือนเกื้อ
5776 นางสาว สุภาณี แก้วมีศรี
5777 นางสาว สนิท ฤทธิอา
5778 เด็กชาย ณัฐพัชร วิเศษ
5779 นางสาว อารีรัตน์ กมลธรรมวงศ์
5780 นาง วรรณา อินทรักษ์
5781 นาง สาโรจน์ เย็นมาก
5782 นางสาว จิราภรณ์ สําลี
5783 นาง มณฑา กมลธรรมวงศ์
5784 นางสาว อรพินท์ พรหมเกิด
5785 นางสาว ชไมพร กําเนิดรัตน์
5786 นาย สมบัติ พานิชย์
5787 นางสาว พัสราภรณ์ เทพนวล
5788 เด็กชาย ปภาวิชญ์ พรหมวิเศษ
5789 เด็กหญิง โศจิรัตน์ รักษารัตน์
5790 นางสาว อรอนงค์ สุวรรณน้อย
5791 นางสาว เบญจมาศ จินโต
5792 นาย ปุณณัตถ์ พรหมวิเศษ
5793 นาง สมศรี จินโต
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5794 นางสาว อรอุมา หม่ันไชย
5795 นางสาว อัมพิกา โสมคง
5796 นาง นิศารัตน์ แก้วบัวทอง
5797 นางสาว จันจิรา รสเกล้ียง
5798 นาง จิตติมา ร่มโพธ์ิขวัญ
5799 นางสาว อรอุมา ต้อยแก้ว
5800 นาง เขมษิญากรณ์ จันทร์ทิพย์
5801 นางสาว ลักขณา คงท่าฉาง
5802 นาย ณรงค์ชัย ทองน้อย
5803 นาย วัชระ จารัตน์
5804 นางสาว ณิชา มณีดุลย์
5805 นางสาว รัชฎากร พันธ์เศรษฐ์
5806 นาย วิชิต พันธ์เศรษฐ์
5807 นาย ตั้งใจ พุ่มกล่อม
5808 นาย ทัศนัย แก้วนวลศรี
5809 นาง สมใจ สมพิศ
5810 นาย  เชาวฤทธ์ิ ช่วยชนะ
5811 นาย วรัญชัย ลรรพรัตน์
5812 นางสาว อรอัญ ศิริรักษ์
5813 นาง พรทิพย์ กองสาลี
5814 นางสาว กุสุมา เพชรคงทอง
5815 นาง เพ็ญทิพย์ ไชยชนะ
5816 นางสาว สุวภัทร ทองอาญา
5817 นาย วรวรรรธน์ พิทักษ์วงศ์
5818 นางสาว ณัฐสุดา ไวศยะ
5819 นางสาว นฤมล ลิ้มสุวรรณ
5820 นาย พิเชษฐ ติณชาติอารักษ์
5821 นาง บุญสิตา สนธิยากุล
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5822 พันจ่าอากาศโท ปรัชญา ศรีพุฒ
5823 นาย สันติ ฟุ้งเฟ่ือง
5824 นาย คํานึง พัฒนภักดี
5825 นาง อรชร เพ็ชรรุ่ง
5826 นาง อาภาพร ธนวนิชนาม
5827 เด็กหญิง ปทิตตา ศรีพุฒ
5828 นาย สมคิด เทือกธรรม
5829 นาย สรเดช ธนวนิชนาม
5830 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ บุญมี
5831 เด็กชาย ธนากฤต นวลวัฒน์
5832 นาย สนธยา อั้งโสภา
5833 นาง จรรยา วิชัยดิษฐ
5834 นาย เอนก ว่องวารี
5835 นางสาว พัชราภรณ์ สลัดแก้ว
5836 นาย ศรชัย เชิดชูศรีทรัพย์
5837 นางสาว โสภา สุบรรณรัตน์
5838 นาย วิทยา เครือเนตร
5839 นาง มลทญา บัวทอง
5840 เด็กชาย กิตติศักดิ์ บัวทอง
5841 นาย นายเฉลิมพล พรหมแพทย์
5842 นาย สุทธิศักดิ์ บัวทอง
5843 นาย ณรงค์ ขวัญรอด
5844 นาย วิทยาศักดิ์ ไทยเกิด
5845 นางสาว ปฐมวรรณ อธิมุตติธรรม
5846 นาย อภิวัฒน์ สดับจิตร์
5847 นางสาว สวรส ฉิมเรือง
5848 นางสาว สุนิษา เทพหนู
5849 นาย พินิจ ไชยพิทักษ์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
5850 นาย ศิระณัฏฐ์ ไชยพิทักษ์
5851 ส.ต.ท. ยุทธศักดิ์ สายใจบุญ
5852 นางสาว สุดารัตน์ ประชุมรัตน์
5853 นางสาว กนกกาญจน์ หลิบแก้ว
5854 นาง ขวัญใจ เป็ดสุวรรณ์
5855 นาย ปัณณธร ภัทรกมลภรณ์
5856 นาย ศิริพล กองสาลี
5857 นาย วรธน ชูดวง
5858 นางสาว ภัทราวดี เทียมกุล
5859 นาย ยงยุทธ ถุงทอง
5860 ร.ต.ท. สหทรรศน์ วานิชสุขสมบัติ
5861 นาย สุพนัส วัฒนานิล
5862 นาย ธนพล พรหมย้อย
5863 นางสาว บุษกร จันทร์ด้วง
5864 นางสาว นภิษฐา ชูแก้ว
5865 นาย วิเชียร โนวัฒน์
5866 นาง เนตร์นภา แก้วสุขสี
5867 นาย ณัฐวุฒิ ชูเชิด
5868 นาย ปัณณวรรธ วิชัยดิษฐ์
5869 นาย ยุทธศักดิ์ แก้วเกิด
5870 นาย สราวุฒิ คงมะลวน
5871 นาย จตุพร มุสิกฆัมพร
5872 นางสาว กุลนันทน์ ไมถึง
5873 นางสาว น้อย คุณากรโยธิน
5874 นางสาว ขนิษฐา หอมตะโก
5875 นางสาว จิตต์ศรี คุณากรโยธิน
5876 นาย  ชัยณรงค์ ชุลีธรรม
5877 ณรงค์ ใจคง



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
5878 นาง ประเสริฐ ใจคง
5879 นางสาว วรรณา มโนวราวุฒิ
5880 นาง อัมพวัน สุขสวาท
5881 นาง ระวีวรรณ สุขประเสริฐ
5882 นางสาว นวลจันทร์ แดงจบ
5883 นางสาว สมสมัย กันณรงค์
5884 นาง เสาวคนธ์ ไกรวงศ์
5885 นาย ธนาวุฒิ จินโต
5886 นางสาว กฤษณา คงสุด
5887 นาย วัชรินทร์ สถาพร
5888 นาย บุญเลิศ สุขเจริญ
5889 นาย  ัวิรัตน์ เดชมณี
5890 นาย สุรินทร์ แสงจํานงค์
5891 นางสาว เพ็ญศรี เล่ืองสุนทร
5892 นางสาว ชิตชนก มาลาวิสุทธ์ิ
5893 นางสาว ปฏิมา วอนย้ิมสกุล
5894 นาย สาวิตร ชุมจินดา
5895 นาง ขวัญใจ ชุมจินดา
5896 นาย ประศิลป์ พัฒน์ระวังถ่าน
5897 นาย ธวัช วิชิตแย้ม
5898 นางสาว นงลักษณ์ จันทเวช
5899 นาง นัฐชา ปัญญาอภิวงศ์
5900 นาง สุพร วิชิตแย้ม
5901 นาย ศุภโชค แซ่หลี
5902 นาย ธัณยธรณ์ ดวงจันทร์
5903 นาย อดิศักดิ์ แก้วมีศรี
5904 นาง สุภาภรณ์ แก้วมีศรี
5905 นาย ถิรวัฒน์ แก้วมีศรี



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
5906 นาง วรัญญา อยู่อําไพ
5907 นาย พิสัณห์ อยู่อําไพ
5908 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ อยู่อําไพ
5909 นางสาว ชณิภากรส์ สุระกา
5910 นางสาว เพชรไพลินณ์ สุระกา
5911 นาย ชัยศักดิ์ รักษาบัลย์
5912 นางสาว ศันสนีย์ ธรรมาธิกุล
5913 นาง มยุเรศ ทองสุข
5914 นาย อธิเบทศ์ คงสบาย
5915 นาง ชฐินันท์ คงสบาย
5916 นาย เสริมศักดิ์ พรเจริญลาภย่ิง
5917 ว่าท่ี ร.ต.หญิง พัฒฎิญา ธรฤทธ์ิ
5918 นาย จรูญ นพฤทธ์ิ
5919 นาย จิรวัฒน์ ประดู่
5920 นาง ณัชญ์ คุ้มสมุทร
5921 นาย บรรฑิต กุลเมือง
5922 นาย เจริญ นามนุ้ย
5923 นาย ธฤต แตงกรด
5924 ร.อ. จรัส โพธ์ิถาวร
5925 นาง กอบทรัพย์ เพชรปรางค์
5926 นางสาว ยุพิน ถิ่นการ
5927 นาย ศรชัย โพธ์ิเพชร
5928 เด็กชาย อรรถ แตงกรด
5929 นาง จิตนา ทองนา
5930 นาย ฉัตรชัย สุสอาด
5931 นาง จินดา แก้วไทย
5932 นางสาว ธัญญารัตน์ แสงอุ่น
5933 นาย กฤติธี ชัยยศ



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
5934 นาง เสาวลักษณ์ มยาเศรษฐ
5935 นาย วันชัย เพชรชู
5936 นางสาว ธิดารัตน์ สงดํา
5937 นางสาว อารีรัตน์ แสงอุ่น
5938 นางสาว กฤษสิริ คงสบาย
5939 นางสาว ประภาภรณ์ ศรีสมปอง
5940 นางสาว นวรัตน์ เมามีจันทร์
5941 นาย สมชัย แสงอุ่น
5942 นาง นพรัตน์ ภักดี
5943 นางสาว ศศิชา บุญรักษ์
5944 นาย สิทธิชัย บรรเจิดสุข
5945 นางสาว ราตรี นาเมือง
5946 เด็กชาย สิรธีร์ คงเทพ
5947 นางสาว ทัศนี ใจปล้ืม
5948 นาย เชาวลิตร ชูกล่อม
5949 นาย ดิษยพล วิกรมโรจนานันท์
5950 นาย ณศักดิ์ กาลีซอ
5951 นาย ธวัชพงศ์ สันติสกุลธรรม
5952 นางสาว ชุติมา ชยาวนิช
5953 นาย สมชาย นวลกลับ
5954 นางสาว สุพรรณี รัตนกระจ่าง
5955 นางสาว รุจิรา ศักดา
5956 นาย สุรเชษฐ์ ต้นติวิชาญ
5957 นาง สมเจตน์ สุวนันทวงศ์
5958 นาย เสน่ห์ เขียวทอง
5959 นาย ชุมพล ขวัญนาค
5960 นาง จารุณีย์ สุวนันทวงศ์
5961 นางสาว อุไรศิริ ศรีสวัสดิ์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
5962 นางสาว จิรากร วงศ์น้อย
5963 นางสาว นงลักษณ์ สรไชษสัมฤทธิ์
5964 เด็กหญิง ภัทรวดี รักเขียว
5965 นาย สมศักดิ์ รักเขียว
5966 นางสาว กมลรัตน์ หล่อธีรนุวัฒน์
5967 นาง ยุพิน พัฒนศิลษ์
5968 นาย ไพโรจน์ แซ่ล่อ
5969 นาง เพ็ญศรี แต่งเกล้ียง
5970 นาย ณัฐพงษ์ หนูผล
5971 นาง สุวรรณี ม้านสะอาด
5972 นางสาว พรทิพย์ รัตนพันธ์
5973 นาย มนัสวิน นุชนารถ
5974 นาย พลเชษฐ์ ชูช่วย
5975 นาย ปิยะวุฒิ อุ่นใจ
5976 นาย สุภวัฒน์ กาวี
5977 นาย ธนพล ชูช่วย
5978 นางสาว นริสรา เพ็งศรี
5979 นาง เยาลักษณ์ จินดา
5980 นาย อุดม ม้านสะอาด
5981 นาย นพดล ชูช่วย
5982 นางสาว เจนจิรา แก้วจินดา
5983 นางสาว กัณทรากร สนธิคุณ
5984 นาย ชํานาญ นาคแก้ว
5985 นาย กิตตินันท์ มาฆทาน
5986 นาง จิรา กิตติศรีไสว
5987 นาง วรรณา ขวัญทอง
5988 นางสาว สุชานาฎ ขาวขะวงษ์
5989 นางสาว ชัญญานุช รัตนจินดา



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
5990 นาง เพทาย นันทะยานนท์
5991 นางสาว อริตา จีนไทย
5992 นาย สาธร เหมือนเส็น
5993 ว่าท่ี ร.ต พงศ์ชัย สุวนันทวงศ์
5994 นาย จิรภัทร ชูศิลป์ทอง
5995 นาย รพีพันธ์ ธิมากุล
5996 นางสาว ศิริพร แซ่ล้ิม
5997 นาย สวาท เกตุทอง
5998 นาง กัลยา อินเกื้อ
5999 นาย จักรภัณฑ์ จินดา
6000 นาง ฉวี  ึคงสูงเนิน
6001 นาง กุศล เกตุทอง
6002 นาย นายภัสสพนธ์ สอนสวรรค์
6003 นาย สถิตย์ เชื้อพุทธ
6004 นาย สุรเดช เทศนอก
6005 นาย ประยงค์ ชัยสุวรรณ
6006 นาย สิริพงษ์ บุญทองแก้ว
6007 นาย คําสิงห์ นุ่นสังข์
6008 นาย อรุณเดช สุขานนท์สวัสดิ์
6009 นาง เสริมสุข วิชิตชู
6010 นาย สง่า นวลวัฒน์
6011 นาย ประมวญ ทิพย์พินิจ
6012 นาง อรัญญา ทิพย์บรรพต
6013 นาย รุ่งธรรม ทับหิรัญ
6014 นาย ธนทรรณ หวังทรัพย์
6015 นาง สถิริศา รักบํารุง
6016 นาย สมเกียรติ คุ้มเสถียร
6017 นาย ธนยศ โกงเหลง



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6018 นางสาว สุนิสา ทองเรือง
6019 นางสาว นิภาพรรณ ศรีฟ้า
6020 นาง มาลี เลาห์อารีวุฒิ
6021 นาย คมสัน สารพันธ์
6022 นาย กฤษลักษณ์ รักบํารุง
6023 นางสาว กัณณิกา นวลหวาน
6024 นาย ชัยยุทธ ฮ่องสาย
6025 นาย ปกรณ์กิจ กาญจนโรจน์
6026 นาง อารยา สุขุมวาท
6027 นางสาว เพ็ญนภา อินทราปกรณ์
6028 นาย สุริยา คงทิม
6029 นางสาว กมลวศรี ทิพย์เกิด
6030 นาย ภูวดล กังวาล
6031 นาย ธรรมชิต เมืองน้อย
6032 นาย หว้า อัยยะวรากูล
6033 นางสาว เหศรินทร์ สุรนวรัตน์
6034 เด็กชาย ณัช รักบํารุง
6035 นาง อภิรดา ถิ่นพิบูลย์
6036 นาย วัฒนา เนาว์สูงเนิน
6037 นาง เรณู นาคพังกาญจน์
6038 นาย นิยม ช่วยเมือง
6039 นางสาว นริสา พัฒนารัตน์
6040 นาง ณฤดี คุ้นเสถียร
6041 นาย วิทยา ไชยศรี
6042 นางสาว เบญจมาศ ขุนพิลึก
6043 นาง สุนารี ช่วยเมือง
6044 เด็กชาย กษิดิศ ถิ่นพิบูลย์
6045 นาย วิเชียร เช่ืองช้าง



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6046 นางสาว ศศิธร เตี่ยมังกรพันธ์ุ
6047 นางสาว ขนิษฐา วรรณดี
6048 นาย ธนวัฒน์ อุปลา
6049 นาง ทิพย์อร ลือชา
6050 นาง โสภา เนาว์สูงเนิน
6051 เด็กชาย กันตพงษ์ เตี่ยมังกรพันธ์ุ
6052 นาย เกียรติชัย ถิ่นพิบูลย์
6053 นางสาว อุมาพร คุ้มฮิ้น
6054 นางสาว ฐิติพร ลิขิตขอม
6055 เด็กชาย นนทกร ทิมนุ่ม
6056 นาย พิระพงศ์ นาคคร้ืน
6057 นางสาว เบญจมาศ เทพทุ่งหลวง
6058 นางสาว ภัทสราวรรณ นุ้ยน้อย
6059 นาย สกนธ์ ชูชาติ
6060 นาง เพ็ญวดี หนูดุก
6061 นางสาว ศิรินันท์ บุทศรี
6062 นางสาว จิราวรรณ ศรทอง
6063 นาย กรวิก ชูทิพย์
6064 นาย ปราโมทย์ ทิมนุ่ม
6065 นาย เชิด ทองสุข
6066 นางสาว ราตรี ดําดี
6067 นาง ลมุ่น ทิมนุ่ม
6068 นาย ธนพล บัญชาเมฆ
6069 นางสาว ณิชาภา ศรีงาม
6070 นางสาว ปรียา แคล่วคล่อง
6071 นาย จรูญ หนูดุก
6072 นาย ไมตรี ล่องโลก
6073 ปรียา แคล่วคล่อง



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6074 นาย ธนวัฒน์ บัวแย้ม
6075 นาง จิราพร สนธิรักษ์
6076 นาย อภอลักษณ์ ทองเนื้อสุข
6077 นาย อารีย์ สุวรรณโชติ
6078 นาง มนัญญา ผาวัลย์
6079 เด็กหญิง ณฐภัทร พลเมือง
6080 นาย นิคม ทิมเทพ
6081 นางสาว รสนันท์ ชูทอง
6082 นาง อําพัน พลเมือง
6083 นางสาว ปิยนันท์ ระเหตุหาญ
6084 นาย พิพ้ศพล ศรีเพชรพูล
6085 เด็กชาย พรวัฒนา เนาว์สูงเนิน
6086 นาง จรุงศรี จันทร์มณี
6087 นางสาว วัชรี รอดทิม
6088 นาย วิรุษน์ สมุทรสาร
6089 นาง พิมพ์พิศา ศรีเพชรพูล
6090 นาย จริง บุญมาก
6091 นาง บุญศรี พืชภูมิ
6092 นางสาว สุภาณิน อุบลสสถิตย์
6093 นาง พรพรรณ หว้ันหนู
6094 นางสาว วลัยลักษณ์ ปานนก
6095 นาย สัญญา ไทยหาญ
6096 นาย จักรพงษ์ ณ นคร
6097 นาย ก้องศักดิ์ ส่งแสง
6098 นาย อนุพงศ์ สุวรรณวงค์
6099 นาย ประสิทธ์ิ จิตชา
6100 นาง สมศรี บุตรน้ําเพ็ชร
6101 นาง ดวงหทัย ไกรนรา



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6102 นาง อมรรัตน์ วัชระนภาพงศ์
6103 นางสาว จันทนา ตั้งสถาพร
6104 นาย พูนศักดิ์ จันทร์ภักดี
6105 นาย เรืองศักดิ์ เพชรรอด
6106 นาง แสนจันทร์ ไทยหาญ
6107 นาย วีรศักดิ์ สอาดเอี่ยม
6108 นาง นภารัตน์ พรหมประดิษฐ์
6109 นาย สมเกียรติ ลําดวน
6110 นางสาว สุกัลยา นนทบุตร
6111 นาง กาญจนา เมฆเสน
6112 นาย บัญญัติ กรายแก้ว
6113 นาย วันดี ชูบุญ
6114 นาย มงคล เตชะวานนท์
6115 นาย ทนงศักดิ์ บัวเทพ
6116 ว่าท่ีร้อยตรี วรรณี ปล้ืมสุทธ์ิ
6117 นาย วรรณชัย ทองจันทร์
6118 นาย จิระศักดิ์ อินทฤกษ์
6119 นางสาว รัชนี หนูดุก
6120 นางสาว ปรมาภรณ์ ฉิมทับ
6121 เด็กชาย อภิมงคล เตชะนนท์
6122 นาย อภิพงศ์ แก้วมณี
6123 นาง จรุงศรี บุญกระสินธ์ุ
6124 นาง วิไลวรรณ หว้ันทูน
6125 นาง พรพรรณ แก้วอําไพ
6126 เด็กชาย อัครวินท์ ฉิมทับ
6127 นาง วราพร ทองจันทร์
6128 นาย ประวิทย์ ศิริรัตน์
6129 นาย อธิพงษ์ กล่ินแก้ว



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6130 นาย ธวัช คําแก้ว
6131 นาง ปิยะพร ฉิมทับ
6132 นาง ประไพ กรายแก้ว
6133 นางสาว แสงแก้ว ระประเสริฐ
6134 นางสาว สุนิสา หว้ันหนู
6135 นาย ธชาพัฒน์ ภู่พลับ
6136 นางสาว วรรณศิริ วรรณะ
6137 เด็กชาย ธนกร บัวเทพ
6138 นาย สัมฤทธิ์ เล่ียนศิริ
6139 นาย ณรงค์ ร่าหมาน
6140 เด็กชาย กิตติพศ วรมาศกุล
6141 นาย ภรต เหล็กบาดาล
6142 นาย ประมูล ฉิมทับ
6143 นาย สุเชาว์ วัฒนชัย
6144 เด็กหญิง ภคพร ผาวัลย์
6145 เด็กหญิง ฐิติวรดา วรมาศกุล
6146 นาย ไพรัตน์ จุลนวล
6147 นาง ลํายอง นาวาทอง
6148 นางสาว แพรไหม กรายแก้ว
6149 นาง โสภา ศิริการณ์
6150 นาง แววตา อาจหาญ
6151 นาง วิลาวัลย์ อินพฤกษ์
6152 นาง บุญอาบ รักษา
6153 นาย เดโช ปาลานุสรณ์
6154 นาย ประยุทธ อิสระบูรณะฤทธิ์
6155 นางสาว พรทิพย์ สุริยฉาย
6156 นาย นฤชัย ไพฑูรย์
6157 นาง วิชุตา จันทรโอภาส



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6158 นาย ชัยรัตน์ แก่นแก้ว
6159 นางสาว ปริญญาพร สุวรรณศิลป์
6160 นางสาว จินตนา ทิพย์ประสงค์
6161 เด็กหญิง ศิรประภา กรายแก้ว
6162 นางสาว วทันยา ชัยชนะ
6163 นาย นฤทัศน์ พัฒนกิจ
6164 นาย สุรพงษ์ แก้วทอง
6165 นาย สุรพล อินพฤกษ์
6166 เด็กชาย โพชฌงค์ แก่นแก้ว
6167 นาย วิโรจน์ ยุทธชัย
6168 นางสาว กชพร คงพยัคฆ์
6169 นางสาว ชุติกาญจน์ เครือรัตน์
6170 นาง ประยงค์ คล้ายสุบรรณ
6171 นาง อุรัตน์ จุลนวล
6172 นาง ทิวาพร กาญจนะกิตกิุล
6173 นาย ประสิทธ์ิ ขนนวล
6174 นางสาว ลีลนันท์ ศักดา
6175 นาง ชญานี แก้วทอง
6176 นาย วัชระ คงสนอง
6177 นาย อภิสิทธ์ิ ชี้แก้ว
6178 นางสาว ณาฎฐินันท์ บุญเรือง
6179 นาย นพพร บุญเชิด
6180 นางสาว ปิยะฉัตร พรหมกุล
6181 นางสาว เปมิกา หมัดมณี
6182 นาง ภรณ์ทิพย์ ไพฑูรย์
6183 นางสาว จีระนันท์ สุขมี
6184 นางสาว อําพร แป้นสุข
6185 นาย ลิขิต วราชัย



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6186 ร้อยเอก ประสาทพร สอนขํา
6187 นางสาว กัญญา นวลหนู
6188 นางสาว เพ็ญนภา รักธรรม
6189 นาง จารี ปานจินดา
6190 นาย วีระฉัตร รักเพชร
6191 นาย สว่าง จูดเมือง
6192 นางสาว รัชฎา นาคถ่าย
6193 นาง เชาวณีย์ ธนาศรี
6194 นางสาว จารีวรรณ พุลสวัสดิ์
6195 นาง จินดา สุขมี
6196 นาง ลัทธพรรณ จันต๊ะ
6197 นาย ธวัช ทองวัฒนกุล
6198 นาย ประจวบ ทองมี
6199 นางสาว พัชรี เจียรธาราทิพย์
6200 นางสาว ลัดดา อวดร่าง
6201 นาง สุภาวดี แก้วสุพรรณ
6202 นาย ชัยพร นุภักดิ์
6203 นาย จํารูญ ไพเมือง
6204 นาย สถิตย์ เอื้อเมธิยางกูล
6205 นาง เตือนใจ ทองมี
6206 นาย ธเนษฐ รุจิรางกูร
6207 นาย สายัน รักหอม
6208 นาง ศุภลักษณ์ สุวรรณศิลป์
6209 นางสาว สุมนา นิตขลับ
6210 นาย ศุภวัฒน์ ทองมี
6211 นาย ชิษณุพงศ์ งามสมบัติ
6212 นาง อภิญญา พรหมเมตต์
6213 นางสาว เนาวรัตน์ เต็กสุวรรณ์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6214 นาง สุทธิภรณ์ วงศ์เยาว์ฟ้า
6215 นางสาว เสาวนีย์ นาเมือง
6216 นาง จิราภรณ์ อุทัยศรี
6217 นางสาว วาสนา มีเกล้ียง
6218 นาย เกียรติประทีป แก้วเรืองหิรัญกุล
6219 นางสาว จารี นาเมือง
6220 นางสาว อรวรรณ หอมประกอบ
6221 นาง พัชรา ชื่นอารมณ์
6222 นางสาว ประไพวรรณ วีระสุนทร
6223 นางสาว พัชรินทร์ นาเมือง
6224 นาย อุรุพงศ์ คะเชนทร์
6225 ด.ต. ธันยพงศ์ ตั้นวิริยวงศ์
6226 นางสาว ปฏิมาภรณ์ เทียนจ้ิว
6227 นาย บุญเลิศ ฉิมแก้ว
6228 นาย ปรีชา พรหมเจียม
6229 เด็กชาย ศิษฎ์ธาเทพ ไชยพราหมณ์
6230 นางสาว สุกัญญา ปัญญา
6231 นาง สุธารัตน ฉิมแก้ว
6232 ร้อยตรี ศุภกร สมศักดิ์
6233 นาย จงรักษ์ เทือกสุบรรณ
6234 นาย ทนุพล ศรีเผือก
6235 นางสาว สุกัญญา ปัญญา
6236 นาง พันทิพย์ สมศักดิ์
6237 นาง หทัยรัตน์ บัวเทพ
6238 เด็กชาย ภูวิศ สมศักดิ์
6239 นางสาว รพีพรรณ สุจีรพันธ์
6240 นางสาว เกษศราณี พวกดี
6241 นาย สิทธิชัย เกษรสิทธ์ิ



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6242 นาง เพ็ญศรี เมืองพร้อม
6243 นางสาว รุ่งนภา จันทรังษ์
6244 นาย มงคล ไทยเกิด
6245 นางสาว โสภิต นิลนิรสกุล
6246 นาย ชุติพันธ์ จงจรูญรังสรรค์
6247 นางสาว สุดารัตน์ บุญกาญจน์
6248 นางสาว นิตยา ยะโส
6249 นาย สรศักดิ์ รุจิรางกูร
6250 นาย ปราโมทย์ บานเย็น
6251 นางสาว ธนัญนภัส แสงเดช
6252 เด็กชาย จิรภัทร์ จงจรูญรังสรรค์
6253 นาง รสิตา เพชรแดง
6254 นางสาว รัชนี พวงมาลี
6255 นาง สุดเฉสียจ รุจิรางกูร
6256 นาย อิทธิพัทธ์ ปัญญาสุภารัตน์
6257 นาง บัญมี ไวยวุทธ์ิ
6258 นาง สุวรรณา แสงโคกทราย
6259 นาย สันติชัย ประสันนาการ
6260 นางสาว ละมัย พิจารณ์
6261 นาง กันยากร เพชรรัตน์
6262 นางสาว มิ่งขวัญ ไชยราศ
6263 นางสาว จิราภรณ์ แก้วเจริญ
6264 นาย สายัญต์ มะอนันต์
6265 นาง กัญญา โนวัฒน์
6266 นางสาว จตุพร คงสุวรรณ
6267 นาง ปนิตา ไทยเกิด
6268 นาง นันทา ชัยสวัสดิ์
6269 นาย อรรถวุฒิ นิลรัตน์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6270 นางสาว จรูญศรี สุขโสม
6271 นาย วีระชาติ มุสิโก
6272 ร้อยเอก อนุตร นวลไทย
6273 จ.ส.อ. ธีระพงศ์ ภูมิแก้ว
6274 นาย ไชยา พลวิชัย
6275 นาง ประทุม ทรรพคช
6276 นางสาว รําภา มุสิโก
6277 พ.ท.หญิง พรทิพย์ แก้วทอง
6278 เด็กชาย ศรัญย์ นนทบุตร
6279 นางสาว มัทนียา สุทธิรักษ์
6280 จ.ส.ต. ไชยา อินทร์ประเสริฐ
6281 นางสาว นภัทรลดา โนวัฒน์
6282 นาง ปราณี คงเพ็ชร
6283 นาง มานิตา สุขขุน
6284 นาย ศิลายุทธ์ คงอุดหนุน
6285 นางสาว มิลิน จิตต์จร
6286 นาง ละอองศรี ศรเพ็ชร์
6287 เด็กชาย ณฐกร สัจจะสิริรักษ์
6288 จินดา แมลงภู่ทอง
6289 จ.ส.ท. ณรงค์เดช ลอสี
6290 นางสาว ธัญญรัตน์ บารมี
6291 นาย เผด็จ เทพทุ่งหลวง
6292 นางสาว สุดใจ เจริญรูป
6293 เด็กหญิง สมฤดี เกตกินทะ
6294 นาง ขนิษฐา กล่อมเอี่ยม
6295 นางสาว นวลนภา ประดิษฐพร
6296 เด็กชาย พิชญุตม์ บารมี
6297 นาย สุรสิงห์ แก้วเช้ือ



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6298 นาย ไตรวุธ ไตรสุวรรณ
6299 นางสาว สมศรี สุขจบ
6300 นาง ภัทราภรณ์ หนูนิล
6301 นาย ช้ัน อักษร
6302 เด็กชาย ณัฐวัชร พรหมพิชัย
6303 นาย จํานงค์ พรหมพิชัย
6304 นาง วาสนา ล้านเหลือ
6305 นาง พิมพาพร ชุ่มสวัสดิ์
6306 นาง พัชราวดี พิมพา
6307 นาย ดํารงค์ สุขราช
6308 นาย ชาญ แซ่เฮง
6309 นาย พนงค์ อินแป้น
6310 นาย เจนวิทย์ แพเกิด
6311 นาง นันทิมา จีบประดับศรี
6312 นาย ฤทัย ไชยมีสุข
6313 นางสาว อํานวย หีตแก้ว
6314 นาง อภิญญา กีรติสุวคนธ์
6315 นาง สุจิรา วรรณศรี
6316 ชนางรักษ์ รัตนา
6317 นางสาว อมรรัตน์ ฤทธิอา
6318 นาง ปิยะพร เข็มขาว
6319 ยศภัทร รัตนา
6320 นาย สถิตย์ คงเจริญ
6321 นาย วันชนะ บวรบุญ
6322 นาย อุดม กาวชู
6323 นาง นุชนาถ วาระเพียง
6324 นาย ฐนพงศ์ หมกทอง
6325 นางสาว สรีย์รัตน์ วงศ์พิพันธ์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6326 นาย พรศักดิ์ จิรสัตย์สุนทร
6327 นาย นนทกร ชุมเทพ
6328 นาย เชาวลิต พลจร
6329 นางสาว ศิริวรรณ ลีละพงศ์วัฒนา
6330 นางสาว รุ่งตะวัน นันทะผานนท์
6331 นาย สุธีระ ฤกษ์วัลย์
6332 นางสาว ดวงพร ทองรักษ์
6333 นาง คณิตา สีไหม
6334 นาย จิรวัฒน์ สรรเพชร
6335 นาง พรวิไล อนันทเพชร
6336 นาย ปฏิวัติ ขวัญเมือง
6337 นาง อารีย์ เครือสนิท
6338 นางสาว ศุภมาศ ศรีแสง
6339 นาย อํานวย สุขาทิพย์
6340 นาย สวงค์ เกตุแก้ว
6341 ร.ต.ท. ประเสริฐ สีแก้ว
6342 นาย ศุภสิน เครือสนิท
6343 ร.ต. พิทยา นิ่มพาณิชย์
6344 นาง ศิริโสภา ฤทธิกุล
6345 นาย ศักดิ์นรินทร์ สังฆธาตุ
6346 นางสาว อูสะนะ วูสะนะ
6347 นางสาว เสาวรช แก้วดารา
6348 นาย สุรวุฒิ มากแดง
6349 นาย นพดล จิตบรรจง
6350 นาย วินัย ชนะพล
6351 นาย ทวีศักดิ์ สุพัฒนุกูล
6352 นาย เชาวฤทธิ์ บุญญานุกูลกิจ
6353 นาย นิคม เกิดเกล้ียง



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6354 นาง ปาริชาติ ขันติธรรมวงศ์
6355 นาย วัฒนศักดิ์ ลอยใหม่
6356 นาย สลณิวัช ไชยเชนทร์
6357 นาง วันเพ็ญ ด่านวิริยะกุล
6358 นาง อุบล เจริญพักตร์
6359 นาย สายัณห์ อรรถกรวงศ์
6360 จ.ส.อ. ชนะ หนูเกล้ียง
6361 นาย วิทยา แก้วสุพรรณ
6362 นาง สุนิตา คงวิจิตร
6363 นางสาว พิมพ์ประภัทร์ เกิดเกล้ียง
6364 นาย สิทธิชัย บุญคงดํา
6365 นาง สุจิรา สกุลพันธ์
6366 นาง รัชนี เกิดเกล้ียง
6367 นางสาว ศุภิสรา ทิพยชิต
6368 นาง อริสา อินทร์ชุมนุม
6369 นาย ธีรภัทร เพชรศรี
6370 เด็กชาย เขมทัต คงวิจิตร
6371 นางสาว ฐิติวรดา อรรถกรวงศ์
6372 นาง ฉัฎษมา จันตระกูล
6373 เด็กหญิง ปนัสญา คงวิจิตร
6374 นาง อาภรณ์ หวานเเก้ว
6375 นาย ธานี เพชระ
6376 นาง สุกัญญา ทิพยชิต
6377 นาย ชายศักดิ์ รักษาวงศ์
6378 นาย ธรรมนูญ ทิพย์รักษา
6379 เด็กชาย ธัชพล ศิริรักษ์
6380 นาย ชัยวัฒน์ เชิดชูวัฒนา
6381 นาง สายพิณ บุญศิริ



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6382 นางสาว เพ็ญพรรณ บุญศิริ
6383 นางสาว พรศรี รักษา
6384 นางสาว ทัศนีย์ ชมภูแดง
6385 นางสาว นิจดา กระจ่าง
6386 นางสาว วิลาสินี หวานแก้ว
6387 นาย บุญธรรม ศรีศิริ
6388 นาย ประมวล สุวรรณอําพร
6389 นางสาว อารดา ชนะภู
6390 นางสาว วรรณวนัช ประศาสตร์ศิลป์
6391 นางสาว วนิดา บูรพา
6392 นาย บัณฑิต บุญทัน
6393 นาย สิทธิพล จันทร์เรือง
6394 นาย อาวุธ จันตระกูล
6395 นางสาว จารุนาฏ โกยธนสาร
6396 นาย สุวัฒน์ เผ่าพันธ์
6397 นางสาว ปราณี บุญเหลือ
6398 นาย จตุรภัทร บุญพร้อม
6399 นาง มะลิวัลย์ บุญนํา
6400 นาย จรูญศักดิ์ หนูศรีแก้ว
6401 นาย Verawat Yotharaks
6402 นาง ชะอุ่ม สุขแจ่ม
6403 นาย ประมาณ ไสยรินทร์
6404 นางสาว ศิริพร พรประยุทธ
6405 นาย ดลเราะหมาน พิศหมัด
6406 นาย เรวัฒน์ พูลสวัสดิ์
6407 นาย ทินกร วงษ์ศิริ
6408 นาง สมจิตร พิศหมัด
6409 นาง ทิพยา ปลอดภัย



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6410 นาง เอ้ือง เถาว์เป็น
6411 นาย จํานง จิตราภิรมย์
6412 นางสาว กาญจนา พิศหมัด
6413 นาง จันทร์เพ็ญ อุครเศรษฐ
6414 นาย วัชระชัย สมานวงศ์
6415 นาย วิโชติ ทองเกิด
6416 เด็กชาย ทศ์อักษร หวังดี
6417 นาย เสถียร มูสิกพงศ์
6418 นางสาว กัลยกร สมานวงศ์
6419 นาย เอกชัย เซี่ยงฉิน
6420 นาง อรพรรณ เหมาะประมาณ
6421 นางสาว นิตย์นภา ภาชโน
6422 นาย สุพจน์ บุญเจือ
6423 นางสาว กัญญามาศ นาคบํารุง
6424 นาย เฉลิมศักดิ์ กองมณี
6425 นางสาว กรกนก ชื่นวิเศษ
6426 นาง ปรีดา แก้วมณี
6427 นาย พัทธนันท์ พิศพรรณ
6428 นาย อาคม รัตนสุภา
6429 สิบโท ปวีณ กล่อมสุวรรณ
6430 นาง สรัณย์ภรณ์ แสนเฉย
6431 นาง เบญจพร บุญญานุกูลกิจ
6432 นาย ภิญโญ วัชระสวัสดิ์
6433 นาง สารภี คมกล้า
6434 นางสาว สุคันธา กล่อมเกล้ียง
6435 นาย อนุชิต เฉลิมมิตร
6436 นาย อภิรัฐ สุภาวงศ์
6437 นาย สุติภาพ อินทร์ชุมนุม



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6438 นาย สมบูรณ์ รักอินทร์
6439 นาย ชาลี ฉิมเรือง
6440 นาย นรินทร์ ขวัญแก้ว
6441 นาง ปัณณพร ธีรวงศ์พิพัฒน์
6442 นาง ปาณิสรา จันทรสุข
6443 ว่าท่ีร้อยตรี วริทธ์ิ บุญเกษม
6444 นาง วรรณี ศิรินทรางกูร
6445 นางสาว ณัฐวดี แวหะมะ
6446 นาย วัชรินทร์ แซ่ล้ิม
6447 นาง กชพร เผือกเดช
6448 นาย รุ่งศุภกร น้อยประเทศ
6449 นาง นันทนา ถาวรกันต์
6450 นางสาว เกมส์มิกา ช่วยอยู่
6451 นาง อุไรรัตน์ พิริยะวัฒนกุล
6452 นาง ประไพศรี อมรรัตน์
6453 นาย สมคิด แก่นแก้ว
6454 นางสาว วิภาดา กลางหล้า
6455 นาย โกมาศ พยัคฆ์
6456 เด็กชาย สุรเชษฐ สันคุ้ม
6457 นาง เสาวลักษณ์ รักษ์ณรงค์
6458 พ.อ. สมศักดิ์ บุญชรัตน์
6459 นางสาว อรัญญา โส๊ะอ้น
6460 นาย ธนุสรณ์ นุรักษ์อภิชิตกุล
6461 นาง ฤดี พรหมรักษ์
6462 นาง สําราญ ณ นคร
6463 พันเอก นิติ ติณสูลานนท์
6464 นาย นภดล ณ พัทลุง
6465 นาย ศุภโชค เริ่มสุกรีย์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6466 นางสาว ชุติมา ลักษณะชู
6467 นาย สัมพันธ์ พรหมรักษ์
6468 นางสาว ปิยนันท์ เจริญผล
6469 นาย ชลิต ริมดุสิต
6470 นาย วีระ มงคลเจริญวงศ์
6471 นางสาว ศุภรัศมิ์ จิตราภิรมย์
6472 จ.ส.อ. สมศักดิ์ ศรีภักดี
6473 นาย สวัสดิ์ เพชรมณี
6474 นาง อําไพ มงคลเจริญวงศ์
6475 นาย พันธ์มงคล ประเสริฐ
6476 นาย ณฐพล คล้ายทอง
6477 นาย อานนท์ วรฤทธ์ิ
6478 นางสาว อุรารัตน์ ไทยเกิด
6479 นาย ไชยรัตน์ โอภาสพิมลธรรม
6480 นางสาว มณฑกานติ์ติ เพชรอักษร
6481 นาย ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์
6482 นาย ประเสริฐ พรหมเพชร
6483 นาง อุบลวรรณ จินตพันธ์
6484 นาย เฉลียว มาเพ็ง
6485 นาย สุชีพ จันทร์ทอง
6486 นาง สุวิมล เหมทานนท์
6487 นาง นุชนาฎ มีเผือก
6488 นางสาว ธัญญธร อู่สุวรรณ
6489 นาง นิลุบล ลือชาเกียรติศักดิ์
6490 นาง ภธิรา นันทคีรี
6491 นาย สุชาติ พันธ์สวัสดิ์
6492 นาง สุภาวดี ประดิษฐสาร
6493 นาย เกียรติศักดิ์ เกตุอักษร



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6494 นางสาว นัฐฐาภรณ์ ตั้งคํา
6495 นาง นพมาศ ประกอบวณิชกุล
6496 จ.อ. เสกสรรค์ หนองเพียน
6497 ร้อยตรี พัลลภ ผลเสง่ียมศักดิ์
6498 นาง กมลรัตน์ เกตุอักษร
6499 นาย ศิรชัย เกษเสนา
6500 นางสาว พรพรรณ สิงห์ไชย
6501 นาย สุพัฒนา บุญกิจ
6502 นาง กันยา ไพรัชวรรณ
6503 นางสาว  นฤมล เพชรมีศรี
6504 นาย สุนทร เสริมวิทยวงศ์
6505 นาย ยุทธนา ยมจินดา
6506 นาง ปวิชญา แพรเพชร
6507 นาย ชุติพันธ์ ช่วยนาค
6508 นาย สุนทร พาหา
6509 นางสาว ปฐมา บุญโยดม
6510 เด็กหญิง พิชาภา กรีไกรนุช
6511 นาย ปุษยะ แสงโสภิต
6512 นางสาว เนตรณภา เพชรบาง
6513 นางสาว ช่อลิดา จินุพงศ์
6514 นาย สาคร นพเดช
6515 นาย มนตรี ทองคํา
6516 นาย มโนช จันทร์คีรี
6517 นาย  สมศักดิ์ เพชรมีศรี
6518 นางสาว จุฬาลักษณ์ สามคุ้มพิมพ์
6519 นาง รติกร ทองคํา
6520 นาย กวิน พรหมพิชัย
6521 นาง วรรณา มาสังข์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6522 นาย เกรียงศักดิ์ เกตุแก้ว
6523 นาง Suchada Suwannachote
6524 นาง กําไร เลิศทองคํา
6525 นาง ปิญพร  ขนอม
6526 นาย ภาคภูมิ ภักดี
6527 นาย นรินทร์ เลิศทองคํา
6528 นาย ศราวุธ สามคุ้มพิมพ์
6529 นางสาว อรพรรณ นุ่มนวล
6530 นางสาว นัยนา ภักดี
6531 นาย สิริ ทรัพย์เจริญ
6532 นางสาว จริยา  ใจชื่น
6533 นางสาว พนิดา สามคุ้มพิมพ์
6534 นาง สําเนียง พรหมศิรประภา
6535 นางสาว ชวนพิศ ทวิชสังข์
6536 นางสาว วนิดา รัตนจิตต์
6537 นาง พัชราวลัย สามคุ้มพิมพ์
6538 นางสาว ยุภา มัสดายัน
6539 นาย Attapon Suwannachote
6540 นาง อนุนาด สมุทรเก่า
6541 ร้อยตรีหญิง กัลยา ฤทธิโชติ
6542 นาง เกษม แก่นแก้ว
6543 นาย วิรัณย์ ขาวบ้านนา
6544 นางสาว จามจุรี ห้าวหาญ
6545 นาง กรชวัล สังข์ทอง
6546 นาย ทวี สามคุ้มพิมพ์
6547 นาง ประภาพร บัวแย้ม
6548 นางสาว จันทร์ทิมา แก้วคงคา
6549 นางสาว นิตยา พรหมรักษา



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6550 นาย ศิริรัตน์ รวยจินดา
6551 นางสาว กัญจนา ครองแก้ว
6552 นาย ประเวศ เรียบร้อย
6553 นาย สิทธิมังกร รัตน์จิราฤทธิ
6554 เด็กหญิง ประณิตา อินทรักษ์
6555 เด็กชาย นันทวัฒ ตะบะขจร
6556 สหรัฐ ทองสง่า
6557 นางสาว ศันสนีย์ วิชัยดิษฐ
6558 นาย อภิญญา พรมจันทร์
6559 นาย เจษฎา โชติวรานนท์
6560 เด็กหญิง ปพิชญา อินทรกษ์
6561 นาย สุวิทย์ เรืองภานุพันธ์
6562 นางสาว อัจฉรา ตะบะขจร
6563 นาย ประมวล ประทุมทอง
6564 นาง จารุวรรณ วิชัยดิษฐ
6565 นาง วราภรณ์ คงเสน่ห์
6566 นาย ยุทธพล ราชอักษร
6567 นาย ไชยกฤต เอ้ือกฤดาธิการ
6568 นาง สุกานดา เจริญเวช
6569 นางสาว สุธาสินี ดําศรี
6570 นาง อรพินท์ เมฆแดง
6571 นาย สุชาติ อินทรมณี
6572 นาย หัสชัย เธียรโชติ
6573 นาง วิสุดา กองมณี
6574 นางสาว ภัทรศร เรียนมงคล
6575 เด็กชาย อนุรักษ์ หนูน้อย
6576 นางสาว ละไม บุษบรรณ์
6577 นางสาว อารยา สกุลพันธ์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6578 นาย ธีระชัย ศรีโพธ์ิชัย
6579 นาย สุริยา ศรีอาวุธ
6580 นาง ศุนิษา พิจิตร
6581 นางสาว ผ่องพรรณ ช่วยเรือง
6582 นางสาว กัณฐมณี แซ่ภู่
6583 นางสาว อมรรัตน์ จิตสงค์
6584 นาย สุพัฒน์ สมพิศ
6585 นาย สรศักดิ์ พรหมวิเชียร
6586 นางสาว ผกามาศ เพ็ชรราม
6587 นาง ชนกนาถ รามวงศ์
6588 นาย บุญเลิศ วิชัยดิษฐ์
6589 นาย ประทักษ์ ทิพย์ชิต
6590 นาย ธงชัย จันดี
6591 นาย วิโรจน์ ประกอบวณิชกุล
6592 นาย พงษ์ชาย ชูเชื้อ
6593 นาง ลาตีฟะห์ มีเล่ียม
6594 นาย เอกวัฒน์ กิจราช
6595 นาง เบญจมาศ เพชรแก้ว
6596 นาย ธิติ พานวัน
6597 นาย ธีระวัฒน์ เเสงศรี
6598 นาย ไชยทัศน์ ย่ิงยง
6599 นาย มนตรี อินทร์เน่ือง
6600 นาย เอกสิทธ์ิ จักรแก้ว
6601 เด็กชาย จอมทัพ สนธิคุณ
6602 นางสาว อรอุมา สํารา ญ อินทร์ 
6603 นาง รําพรรณ พัฒนศรี
6604 เด็กหญิง อนิสรา เดชเสน่ห์
6605 นางสาว พัชญพร คงเสน่ห์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6606 นาย ชิษนุพงศ์ พรหมวิเชียร
6607 นางสาว วัฒนาภรณ์ เเสงศรี
6608 นาง ฐิติพร ขาวเกิด
6609 นาง ปรารณนา จัททรณะ
6610 นาง สุภาภรณ์ ผลสุขการ
6611 นาย คํารณ อินทรโท
6612 นาย กฤษฎา ภิรอด
6613 เด็กชาย ศิริศักดิ์ ศรพิชัย
6614 นาย ศรายุธ ร่ืนระเริงศักดิ์
6615 นางสาว นุจรี แสงอินทร์
6616 นางสาว จารุณี บุญถนอม
6617 นางสาว รัตนะ สุขพร
6618 นาย ธีรยุทธ์ อักษรสมบัติ
6619 นาย นารินทร์ จันทรชนะ
6620 นาย สมพงษ์ สุรนวรัตน์
6621 ร.ต. ประหยัด คุ้มครอง
6622 นางสาว พัชรี ชูเพ็ชร
6623 นาย เฟ่ืองศักดิ์ ทองสุขงาม
6624 นาย รุ่งเพชร มูลยงศักดิ์
6625 นาย สมเกียรติ ปราบภพ
6626 นาง บุญเลิศ ค้ฎมครอง
6627 นาง กาญจนา ดุลยะศิริ
6628 นาย สมเชาว์ จันทร์มณี
6629 นาง พรทิพา จันทร์คีรี
6630 ว่าท่ี ร.ต. เอกชัย ชูนาค
6631 นาย อุดมลาภ ใจช่ืน
6632 นางสาว สิรินยา บุญหนุน
6633 นาย อภิเชษฐ์ ไชยชนะ



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6634 นาง กรรณิการ์ รักสวัสดิ์
6635 นาย เช้ือ ชูกล่ิน
6636 เด็กหญิง นัฐณิชา ทองเกิด
6637 นาง นุสรา ช่างคิด
6638 นาย ไพโรจน์ รักสวัสดิ์
6639 นาย สุชาติ เเก้วนอกเขา
6640 นาย ภาสกร กําลังการ
6641 นาย สายชล พิทักษ์
6642 เด็กหญิง นันท์ชพร ทองเกิด
6643 นางสาว สุธาทิพย์ วิเชียรวงศ์
6644 นาง จิรา หนองเพียน
6645 นาง ศรีวรรณ ทองสุขงาม
6646 นาย อาทิตย์ กาญจโนทัย
6647 นางสาว จินตนา สะดวกการ
6648 นาย ประสงค์ ศรีสุจริต
6649 นางสาว อาภรณ์ เหมืออนมณี
6650 นาง โสภาวรรณ ทองชนะ
6651 นาง สุภาวดี ทองเกิด
6652 นาง จําเรญ สายทอง
6653 นาย อิทธิกร นันตกูล
6654 นาย วิฑูรย์ ทิพย์มนตรี
6655 นางสาว วิกันดา ย่าหลี
6656 นางสาว ธรณ์ธันย์ ด่านสกุล
6657 นาย ณรงค์ศักดิ์ รักเพชร
6658 นาย สมยศ รอดเมือง
6659 นาย ศิลาวุธ ชูประดิษฐ
6660 นาย อธิรัช จรมิตร
6661 นาง พจณีย์ ย่าหลี



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6662 นาง หิรัญญา ไชยพงษ์
6663 นาง พิมลรัตน์ รอดเมือง
6664 นาง สุจิรา รอดเกิด โปย้ิม
6665 นางสาว กาญจนา ยินดีอําไพ
6666 นาย มนูญ วาสิน
6667 นาง พุทธชาติ สาประเสริฐ
6668 นาย จําลอง นิลทจันทร์
6669 นาย วัชระ นาคบํารุง
6670 นาง เพ็ญศรี อนุโต
6671 พ.ต.ท. เศรษฐกาญจน์ เชาวลิต
6672 นาง กนกรัชต์ สุขเจริญ
6673 นาย สมศักดิ์ ปลองภัย
6674 นาง ชะอ้อน บุญศรีนุ้ย
6675 นาย พัชรินทร์ วรรณคีรี
6676 นาย สุวิพัฒน์ พูลทองคํา
6677 นางสาว จิราวรรณ คงเพ็ชร
6678 พ.ท. ภิรมณ์ คํากองเกิ่ง
6679 นาง ฌาณิกา เพ็ชรรัตน์
6680 นาง กนกวรรณ เหมาะประมาณ
6681 นาย วศิน ศรีสมบัติ
6682 นาง ศักดิ์ศรี ศรพิชัย
6683 เด็กชาย CLARK ARTHUR GEORGE
6684 นาง สุจารี งามประดิษฐ์
6685 นางสาว วันเพ็ญวิภา ภักดีไทย
6686 นาย วินัย นวลสิงห์
6687 นาย สมถวิล เย็นแดง
6688 ร.ต. จรูญ รักษาญาติ
6689 นาง ศุภนาถ เย็นแดง



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6690 พ.ท. หาญณรงค์ นิมมานุทย์
6691 ร.ต. เชิญ สุวรรณ์
6692 นาย สกนธ์ ลิมังกูร
6693 นางสาว นงนุช ผิรังคะเปาระ
6694 นาง เกษร สุวรรณ์
6695 นางสาว นิรมล เพชรรักษ์
6696 นาง วนิดา ประสันนาการ
6697 นาย สมโชค ไชยยศ
6698 พ.ต.ท. ถาวร รามวงศ์
6699 เด็กหญิง พิมพ์นภา ภูตะมี
6700 นาย พงศักดิ์ พงศ์ภิวัตน์
6701 นาง สุจิตรา ทองหัถถา
6702 นาย ชัยณรงค์ วจนะเสถียร
6703 นาย ศรัญญู ยอดสุรางค์
6704 นาง จงกล จิตรักดี
6705 นาง วิไลวรรณ หนูจันทร์แก้ว
6706 นาย พัลลภ มาศพงศ์
6707 นาย เดชา ชโลธร
6708 นางสาว สาริตา กิตติ์กรณิศ
6709 นาย วัชระ พิมพ์ลอย
6710 นาย ประสาน รัตนะ
6711 นาย อํานวย เพชรเมืองใหม่
6712 นางสาว ศวพร ทองหม่อมราม
6713 นาง นันทา จักรา
6714 นาย ชวภณ ฐิติสโรช
6715 นาง ภารณี ครึกเครือ
6716 นาง จารุวรรณ พุฒทอง
6717 นาง บุญรัตน์ บัวทอง



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6718 นาย SAW YAN NAING Naing
6719 นาง นิภา ขวัญม่วง
6720 นางสาว นิตยา เขียวพันธ์
6721 นางสาว สิริภาพร จีนาสุข
6722 นางสาว วิไลวรรณ สิงห์ทอง
6723 นางสาว เนาวรัตน์ ชูแก้ว
6724 นางสาว จุฑารัตน์ คงชุม
6725 นางสาว กรรณิกา หลวงวิชา
6726 นางสาว ฐานิกา ริยาพันธ์ุ
6727 นาย ธรรมศักด์ สุขเสวียด
6728 นางสาว เสวลักษณ์ เพ็งทุ่ม
6729 นางสาว กาญจนา ปานบัวคํา
6730 นาง ปรึกษา โพธ์ิเพชร
6731 นางสาว ภาวดี ปุณโณฑก
6732 นาง พรสุข ชูทอง
6733 นางสาว ปนัสยา เหมาะประมาณ
6734 นาง ธนาภรณ์ ทองพัฒน์
6735 นางสาว พรฑิตา บุญเลิศกุล
6736 นาง สุนันทา สวพงษ์
6737 นาง เบญจงรงค์ บุญช่วย
6738 นาย ธรรมรัตน์ ลีละสุลีธรรม
6739 นาง วาสนา โพธ์ิเพชร
6740 นาง เบญจมาศ สุขเสวียด
6741 นาย ภิญโญ บุญเลิศกุล
6742 นาย สมศักดิ์ ล่องเพ็ง
6743 นาง จรัญญา อินทรนาค
6744 นาย บุญฤทธิ์ เกิดรังสิวัฒน์
6745 พ. ต. ท. สุรัตน์ ม่วงศรี



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6746 นางสาว ปราณีต คงทอง
6747 นางสาว สุธาทิพย์ แซ่เอียด
6748 นางสาว สุภารัตน์ ญาโน
6749 นาย สมรัก นิยะกิจ
6750 นางสาว จูฑามาศ ถิ่นท่าเรือ
6751 นาย กิตติพัฒน์ ตั้งโพธิธรรม
6752 นาย นพณรงค์ กล่อมเกล้ียง
6753 นาย เอกสิทธ์ิ ศรีไวยพราม
6754 นาย ฉัตรชัย แก้วอ่อน
6755 นางสาว ไพจิตร สมบูรณ์
6756 นางสาว สุวรรณา รวมธรรม
6757 นาย อรุณ แก้วมีศรี
6758 นางสาว ดุษณี หลิมวงษ์
6759 นางสาว ภาณี ศักดิ์จ้าย
6760 นาย นรเทพ นาคเรือง
6761 นาง กัลยาพรรณ แก้วมีศรี
6762 นาย ฐิติกรณ์ เจนศิริวงษ์
6763 นางสาว ดนยา เมืองขาว
6764 นาย บันลือ เจริญลาภ
6765 นาง กชพร นุ่นสังข์
6766 นาย ศักรินทร์ ไพมณี
6767 ว่าท่ีร้อยตรี ภุชงค์ ไม้ทิพย์
6768 นางสาว สุริยุพร ช้างน้อย
6769 นาง มณีพร หลิมวงษ์
6770 นาย ดํารงพร ปานมณี
6771 นาย อมรเทพ บํารุงญาติ
6772 นาย พีระพงศ์ บุญเลิศกุล
6773 นาย อรุณ ไม้ทิพย์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6774 นาย สุนันท์ หีตอักษร
6775 นางสาว มัลลิกา เรียบร้อย
6776 นาย นรินทิพย์ เทศนอก
6777 นาง จันทนา ชัยสวัสดิ์
6778 นาย มนะ สุขประเสริฐ
6779 นางสาว วันวิสา ชัยรัตน์
6780 นาย ไพฑูรย์  เชื้อแคนอน
6781 นาง หนูน้อย สิทธิสาร
6782 นางสาว เสาวลักษณ์ สาลี
6783 นาง ปรีดา ชัยยศ
6784 นาง จิราวรรณ ปานคง
6785 นาย วิเชียร อ่อนสง
6786 นางสาว โสรยา บัวคง
6787 นาย จุศักดิ์ นาคอาภา
6788 นาย ธนกฤต ชูศรี
6789 นาย สันติชัย พุทธาผาย
6790 นางสาว กรกรกวี ขําแก้ว
6791 นาย สมภพ เสือเมือง
6792 นาย ไชยา ใสฉิม
6793 นาง เนาวรัตน์ จันทร์สวี
6794 นาง วันเพ็ญ พัฒนพงศ์
6795 นาง พัชรี พัฒนะ
6796 นาย อัสนี ญาณพันธ์ุ
6797 นาง รวงทอง บุญสิน
6798 นางสาว ณปภัช จันสมบัติ
6799 นาย สําราญ ทองอินทร์
6800 นาย มนัสชัย มีบุญมาก
6801 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ นุ่นกุล



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6802 นางสาว มนฑิรา รักชาติ
6803 นาง อมรรัตน์ วงศ์สกุล
6804 นางสาว สินีนารถ มีครุฑ
6805 เด็กหญิง ปิยะภัทร เชื้อพุทธ
6806 นางสาว ญาณวรรณ สําเภอ
6807 นางสาว นาตยา เทียนไชย
6808 นางสาว รัชต์สุดา ภูเขาทอง
6809 นางสาว อักษร มุขดาหาญ
6810 นางสาว อุรารัตน์ จันทร์กําเหนิด
6811 นางสาว พยุวรรณ ฤกษ์ดี
6812 นาง ชุลีพร แขกฮู้
6813 เด็กชาย ศาสตรา ปานตู
6814 นางสาว สุกิติมา เฮ่าหนู
6815 นาง สุวรรณยา นิ้มประโคน
6816 เด็กหญิง กันยารัตน์ นิ้มประโคน
6817 นาย ปิยะ หนูนิล
6818 นาง ยุพิน กุลบุตรดี
6819 นาง กรรณิการ์ จงจิตร
6820 นาย สุรศักดิ์ หวานตะเหล็บ
6821 นาย บรรพต คล้ายอุดม
6822 นางสาว วรารัตน์ นิราภัย
6823 นาย ทศพร ใสหนู
6824 นาง จารุพร เทพอักษร
6825 นาง อวยพร คล้ายอุดม
6826 นาย พรภิรมย์ ศรีรักษา
6827 นาย ศักย์ศรณ์ กรทิพย์
6828 เด็กหญิง พรรธน์ชยมณ เพชรรัตน์
6829 นางสาว สุธิณี สุขาทิพย์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6830 นางสาว กนกวรรณ โยธาจุล
6831 นางสาว กรองแก้ว แก้วเจริญ
6832 นางสาว จุฑามาศ เฟื่องฟุ
6833 นางสาว แสงนภา เรศประดิษฐ
6834 นางสาว วรณัทปภา เอิบสภาพ
6835 นาย ประยุทธ อินทรักษ์
6836 เด็กชาย ณฐกร กรายแก้ว
6837 นางสาว ฐิติมา รวดเร็ว
6838 นาง พัชนี อินทรักษ์
6839 นาย ปราโมทย์ บัวอ่อน
6840 นาย ศุภโชค จันทร์ช่วง
6841 นาง จินตนา อุ่นสอน
6842 เด็กชาย ชญานนท์ หงษ์บิน
6843 นาง สุปราณี อ่อนสง
6844 นางสาว สุดิสา วิชิตแย้ม
6845 นาง ยุพา สมพิศ
6846 นางสาว สุภาพ จันทร์ใหม่
6847 นาย นิกร นุ่มรอด
6848 นาย สุพจน์ กาชัย
6849 นาย รังสรรค์ ศรีพฤกษ์
6850 นาง จิรนันท์ พลเดชเดชา
6851 นาง อารี ศรีพฤกษ์
6852 นาย สุวิชา สาริกา
6853 นางสาว นิภาพรรณ โพธิครูประเสริฐ
6854 อําภาพร บุญทัน
6855 นาย ชินภัทร วิรินทร์
6856 นางสาว ฉวีวรรณ ช่วงโชติ
6857 นาง ศิริมา ชัยราษฎร์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6858 เด็กหญิง ธมนวรรณ ชูดวง
6859 นาง หน่ึงฤทัย ใจปล้ืม
6860 นาย พิระพงษ์ เพชรวิชิต
6861 นาย ทัยรัตน์ ใจปล้ืม
6862 นาย วรยุทธ์ิ ผาลีจันทร์
6863 นาง ดวงตา รอดสกุล
6864 นางสาว มาริสา ใจแข็ง
6865 นาง วรรณดี กรุงเครือ
6866 นาย จราวัฒน์ รอดสกุล
6867 นาย ธนัญพรรธน์ ครุฑโภไคย
6868 นาย สาโรจน์ สมวงศ์
6869 นาย อํานาจ เจริญเวช
6870 นาง วิจิตรา สมวงศ์
6871 นาย สวัสดิ์ ไมอินทร์
6872 นาง จรรยา สังข์แก้ว
6873 นาง จันทิมา อิศรางกูร ณ อยุธยา
6874 นางสาว ทวีวรรณ เกิดก่อ
6875 นางสาว อภัสรา ขนานเภา
6876 นาย เกียรติศักดิ์ เท่ียงตรง
6877 นาย คณพศ อัปมระกัง
6878 นาย บัญญัติ ชุมพล
6879 ด.ช. อภิวัฒน์ อัปมระกัง
6880 นาง ทองบัว นิติธรรม
6881 นาย มนตรี ศรีวัง
6882 นาง สิรินพิชญ์ วศินสิริกุลชัย
6883 นาย คมเดช แสงจง
6884 ด.ช. ธนวัฒน์ เพ็ชรสุด
6885 นาย ศุภโชติ พรหมสนิท



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6886 นาย กฤษดา เพ็ชรสุด
6887 นางสาว พัชรีย์ จันทร์มาศ
6888 เด็กชาย ก้องภพ เพ็ชรสุด
6889 นาย ชัยวัฒน์ แซ่ตั้น
6890 นางสาว ชลิตา เชื้อพงษ์พันธ์
6891 นาง ธัญญารัตน์ สิงห์ผาสุข
6892 นาย อนันตไชย โสมทอง
6893 เด็กหญิง ปรีชญา สิงห์ผาสุข
6894 เด็กชาย รัชชานนท์ จันทร์มาศ
6895 นาง โอษฐจรุง เพชรชํานาญ
6896 นาย พิชาญยุทธ หอมสูง
6897 นาย จรัญ แสงสว่าง
6898 จ.ส.อ. เอกรัฐ เพ็ชร์ยอด
6899 วัชรพล อิสริยานุพงศ์
6900 เด็กหญิง พราวรวี กายนิตย์
6901 นาย กฤติศักดิ์ กายนิตย์
6902 นาย ไพฑูรย์ จิตราภิรมย์
6903 นาง นุชนาถ อธิมุตติธรรม
6904 นาย ทรงชัย อธิมุตติธรรม
6905 นาง วันทนีย์ ออ่นพร้อม
6906 นางสาว ประกายแก้ว รัตนมณี
6907 นาย ธนพรรธน์ โพธ์ิโพ้น
6908 นาย อาคม โพธ์ิโพ้น
6909 นาง นวลจันทร์ โพธ์ิโพ้น
6910 นางสาว ชลาทิพย์ แย้มแก้ว
6911 นาย ชัยกฤต อนุวัตคุณธรรม
6912 นาย โสภณ กุลเมือง
6913 มานพ ทองหัตถา



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6914 นาย สุทธิรักษ์ บุญพัฒน์
6915 เด็กชาย กรพัฒน์ ศรีสุวรรณ
6916 นางสาว รัตนาพร บุญพัฒน์
6917 นางสาว อารีย์ บุญพัฒน์
6918 นาย ประเสริฐ แก้วประไพ
6919 นาย เอก ชัย มุกดาพิทักษ์
6920 นาง วชิรา มุกดาพิทักษ์
6921 นางสาว ธันยกานต์ เกิดแก้ว
6922 นาย สุรสีห์ คงนคร
6923 นางสาว สโรชา ทองเจริญ
6924 เด็กชาย นาคเสน ทองเจริญ
6925 นาง เรณู ทองเจริญ
6926 นางสาว สุดารัตน์ เจริญลาภ
6927 นาย สัมพันธ์ เจริญการ
6928 เด็กหญิง ธัญรดี เพชรบูรณ์
6929 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ คําวงษา
6930 นาง พรทิพย์ เพชรบูรณ์
6931 นาย เมธิชัย ปรัชญานุพัทธ์
6932 เด็กชาย พิพัฒภูมิ ขุขทิพย์กรรณ
6933 นาง วิภาวรรณ ชีวสวัสดิ์
6934 นาย สุธา แพเพชร
6935 นาย วุฒิพงษ์ มณี
6936 เซฟดี ศรีเมือง
6937 นาย วิชญะ ยวนานนท์
6938 นางสาว รสุ รุ่มจิตร
6939 อุษา พัฑฒสุนทร
6940 นาย อภินันท์ ชาจิตตะ
6941 นาย มานพพงศ์ พัฒนชู



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6942 นาง สุพิศ พุ่มทอง
6943 นาง กมลรัตน์ หนูเล็ก
6944 นาย นพดล ชูสิทธ์ิ
6945 นางสาว วรรทนี นาคะพัฒนกุล
6946 นาย อภินันท์ หนูเล็ก
6947 นาย มโน เข็มเพชร
6948 นางสาว จิราวรรณ แก้วสวัสดิ์
6949 นาง พัชรินทร์ สุปันตี
6950 นาย มโนธ ประกอบแก้ว
6951 นาง ดวงมณี ฉิมพลี
6952 นาย เท่ิม พลพา
6953 นาง อารีรัตน์ พรหมวิเชียร
6954 นาย อภิชญา พลภักดี
6955 นาย สุรพงษ์ ซ้ายเซ่ง
6956 ว่าท่ีร.ต.หญิง สุวรรณเพ็ญ ป่ินบาง
6957 นาย ธวัชชัย แจ่มกมล
6958 นาย อภิสิทธ์ิ เพ็งสกุล
6959 นาย เฉลียว รอดเจริญ
6960 นางสาว อาภาภรณ์ สุขศรีวรรณ
6961 นางสาว อรทัย สุวรรณมนี
6962 นาย ทวี ชุมทอง
6963 นางสาว นันทพร สุขสบาย
6964 นาง นันทรัตน์ แกมทอง
6965 นาง อารีย์ นิลเอก
6966 นางสาว ราตรี เดชนาวา
6967 นาย สํารวม อ่วมพัฒน์
6968 นาย เจษฎา ทองแก้วกุล
6969 เด็กชาย ชัยพร บุญเลิศ



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6970 นาย เธียรวิชญ์ ยังรุ่งโรจน์
6971 นาย สิริ เสมสันต์
6972 นาย วีรวุฒิ ปล้องบรรจง
6973 นาย เกรียงศักดิ์ วุติพงษ์
6974 นาง จุฑาภัค ภัทรนิตย์
6975 นาย วรวุฒ แพรกเมือง
6976 นาย อภิชัย สว่างใจ
6977 นาย สุเทพ ชัยภักดี
6978 นางสาว สรัลนุช ประศาสตร์ศิลป์
6979 นางสาว พุทธชาติ จันทลิลา
6980 นาย ลาภ แก้วม่วง
6981 นาง จันทรา ประศาสตร์ศิลป์
6982 นาย สุชาติ มีสมบัติ
6983 พันจ่าอากาศโท พชร ธรรมโชติ
6984 เด็กชาย เลิศพิพัฒน์ ซ้ายเซ่ง
6985 นาย พีรณัฐ บุญศิริ
6986 นาง สําอางค์ น้อยมี
6987 นาย อนันต์ แสงอนันต์
6988 นาย พัฒนพงค์ จันนก
6989 นางสาว ละออง สองเมือง
6990 นางสาว ศศิณัฎฐ์ ด่านวิริยะกุล
6991 นางสาว ประภัทรสิริ ตั่นเซ่ง
6992 นาย สิทธิศักดิ์ ทองจันทร์
6993 นางสาว สโรชา ซ้ายเซ่ง
6994 นาง มัชณิมา ศรีนิล
6995 นาง เกศสิริ กาญจนวิโชติ
6996 นาง ถนอมศรี จันทลิลา
6997 นาย รัฐศักดิ์ น้อยมี



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
6998 นาย กฤต ด่านวิริยะกุล
6999 นาย คูซัยดี วาจิ
7000 นางสาว ปวีณวรรณ น้อยมี
7001 นาย ทรงศักดิ์  จันทร์ผ่อง
7002 นาย สมโชค พูลสุข
7003 นาง อภิญญา แซ่ภู่
7004 นาย คมกฤษ นิลเสน
7005 นาง อรฤดี ทองจันทร์
7006 ร้อยโทหญิง ภัสราดี แพชนะ
7007 นาย อภิวัชร์ ไทยชนะ
7008 พันจ่าอากาศโท อภิวัฒน์ วีระวงศ์
7009 นาง กัลยารัตน์ เทพเล่ือน
7010 นาย กฤษดา ปีบ้านท่า
7011 นาย ธวัชชัย เทพเล่ือน
7012 นางสาว นภารัตน์ พันธ์ถาวรวัฒนา
7013 นาง ลัดาวรรณ ศรีเพชรพูล
7014 นางสาว ชุตาภรณ์ พลรัตน์
7015 นาย วรกานต์ ศิวะศิลป์ชัย
7016 นาง สุพัตรา เมืองฤกษ์
7017 นาง พัชรินทร์ หอมเดช
7018 จ่าสิบตรี ณัฐวรรธน์ พรหมหิตาทร
7019 นางสาว นิภาพร จิตมัง
7020 นาย ทรงพล ศรีมหาดไทย
7021 นาง จรรยา กาญจนะ
7022 นาย เจริญ แก้วสุก
7023 เด็กชาย พชร แสงสุวรรณ
7024 นาย กชภูมิ สําลี
7025 นางสาว พัชนีวรรณ เกษราพงศ์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
7026 นาย ทองใบ เพชรเกตุ
7027 สิบโทหญิง เกศมณี บุญขวัญ
7028 นาย ธรรมนูญ เกตุแก้ว
7029 นาง ขนิษฐา หนูจีนจิตร
7030 นาง กฤษณา วีระสุนทร
7031 นาย สุธรรม คมกล้า
7032 นาย นคร มีชัย
7033 นาง พัตราภรณ์ เกตุแก้ว
7034 นาง จรรยา จันทร์ภักดี
7035 นาย Mathez Michel André 
7036 นาง พรทิพย์ มีชัย
7037 นางสาว สุภาณี ตั้นหลก
7038 นาย ประสิทธ์ิ อ่ําน้อย
7039 นาง นิศาชล ลําแก้ว
7040 นาย รัชพล มีชัย
7041 นางสาว จันทร์สุดา เทียมเมือง
7042 นางสาว มณีวรรณ สมพงษ์
7043 นาย ยงยุทธ จิตการวรกุล
7044 นางสาว วนิดา ปากลาว
7045 นาย ทศพล ทองงาม
7046 นาง กมลวรรณ อุดมวิทย์
7047 นางสาว ปิยธิดา พัฑฒสุนทร
7048 นาย ณัฐเรศวร์ สังขารักษ์
7049 นาย อนันต์ สุขเจริญ
7050 นาย วิชาญ ระฆัง
7051 นาย จินดา ศรีสุพพัตพงษ์
7052 นาง วัชรา ปานตู
7053 นางสาว เสาวลักษณ์ คงตั้ง



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
7054 นางสาว นิพยา บุญเลิศ
7055 นางสาว อรัญญา  แก้วเสถียร
7056 นาง ภุมรัตน์ ธีรอรรถ
7057 นางสาว พรทิพย์ จันทร์เดิม
7058 นาย วรพล แสงเพชร
7059 เด็กชาย จิตติพัฒน์ คําหวาน
7060 นาง รมิดา คุณสนอง
7061 นาง อรัญญา รัตนมณ
7062 นาง อุไร คมกล้า
7063 นาง ทิพย์รัตน์ ทองเพชร
7064 นางสาว กาญจนาพร จงประจันต์
7065 นาง  อรวรรณ ทรัพย์วรฤทธ์ิ
7066 นาง เกตุมณี ธรรมรัต
7067 นางสาว วราภรณ์ สุดสวาสดิ์
7068 นางสาว จุฑามาศ รัศมี
7069 นาย ประสิทธ์ิ ทองคํา
7070 นาง ศศิณา กองมณี
7071 นาง สมศรี สุทธิเนียม
7072 นางสาว เสาวลักษณ์ ล้ิมเหล็ก
7073 นาย ปริญญาพร แก้วสุข
7074 นาย ชาญกิจ เผือกหนู
7075 นาย คํารณ บัวแดง
7076 นางสาว พิมประภา จันทร์ขาว
7077 นางสาว อารีย์ หนูทองแก้ว
7078 ร.อ. เสน่ห์ หน่องพงษ์
7079 นางสาว พิมลพรรณ เรืองประดับ
7080 นาง วิญญาพร ขุนนํา
7081 นาย ปราโมทย์ สุทธิเนียม



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
7082 นาง กุลธิดา วิเชียร
7083 นางสาว ธนภรณ์ แสงเพชร
7084 นาย วินิจ อรุณ
7085 ว่าท่ี ร.ต.หญิง นาฏยา เผือกหนู
7086 นาง เสาวรส อินทรนาค
7087 นาย อดิศักดิ์ นาคแท้
7088 นางสาว รัตนา เรืองสม
7089 นางสาว อาภร ไกรแก้ว
7090 นาง อําพรรณ คมกล้า
7091 นาย ชัยวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์
7092 นาย ประพันธ์ พเนศอนันตกูล
7093 นาย ภัครพล ไตรสุวรรณ
7094 นาง พรรณทิพย์ วงศ์เจริญ
7095 นางสาว วสิษฐา ครุฑธามาศ
7096 นางสาว พรทิพย์ จันทร์ผ่อง
7097 นาย ชัยภัทร เพชรนิล
7098 นาย นพพงษ์ ศรีสุข
7099 นาง จิตาภา ปิกนวน
7100 นาย ประสิทธ์ิ ขอไพบูลย์
7101 นาย สุรศักดิ์ รัตนาวากุล
7102 นางสาว กาญจนา มนวรินทรกุล
7103 นาง ภัสสร หน่องพงษ์
7104 นาย น้อย โซ่มาลา
7105 นาง แตงอ่อน พุฒทอง
7106 นาง อนงค์ นาคคล้าย
7107 จ่าอากาศตรีหญิง ผุสดี สัชญูกร
7108 นาย ภาณุวัฒน์ กระมุท
7109 นางสาว ประนอม ไทยเอียด



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
7110 นาง เพ็ญรัตน์ แซ่คู
7111 นาย วิทยา แจ้งอักษร
7112 นาง เพ็ญศิริ จิ๋งสกุล
7113 นาง ประภา ทิพย์เกิด
7114 นางสาว วัฒถาภรณ์ อุ่นนันกาศ
7115 นาย วสันต์ ปฐมอนุพงศ์
7116 นาย สง่า ทุ่มก๊ก
7117 นางสาว อรนภา ชูแก้ว
7118 นาง ศริกุล ชนินทร์เศรษฐ์
7119 นาย ณัฐพงษ์ สติรักษ์
7120 นางสาว สุภาพ โสภา
7121 นางสาว กมลชนก แข็งมาก
7122 นางสาว รสริน วงศ์อภัย
7123 นาง ศศิกานต์ รัตนศศกานต์
7124 นาย วสุ ปฐมอนุพงศ์
7125 อํานวย ทองธุกิจ
7126 นางสาว นัทธรี เฮ่าตระกูล
7127 นางสาว อัจจิมา ศรีวิพัฒน์
7128 เด็กชาย ณัฐวุฒน์ ขอบเวช
7129 นาย เกียรติศักดิ์ พุ่มสุวรรณ์
7130 นาย สมโภชน์ พัฒนจันทร์
7131 นาย ธนโชค โพธ์ิเงิน
7132 นาง สุรีย์ อําไพเพชร
7133 นางสาว นาฎตินันท์  ตรีรัตน์
7134 นาย สุเทพ วัชรพงศ์พิมล
7135 นาย ชลิต ชนินทร์เศรษฐ์
7136 นาย สมชาย รอดนวล
7137 นาย พรเทพ รัตรภิรมย์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
7138 นาย พิพัฒน์ หทัยวสีวงศ์
7139 นาย สมชาย ครุฑธามาศ
7140 นางสาว อุชุกร พรหมทอง
7141 ธีรพงศ์ เนื้ออ่อน
7142 นาง สรินธร นาคใหญ่
7143 นางสาว กัลยา   ืทองปาน
7144 นางสาว ศิริเกศ เกตกรณ์
7145 นาง กัญญา คชเชนทร์
7146 นาย กัมปนาท เวียงธรรม
7147 นาง นิภาวรรณ์   ริยาพันธ์
7148 นาง สุจิตรา จันทร์แก้ว
7149 นาย กิจประวัฒน์ หงษ์ทอง
7150 นาง กานดา มหารัตน์
7151 นาย  อดิสร อัมพาปานิค
7152 นางสาว กัลยาณี พิริยสถิต
7153 นางสาว พัทธยา โสมมาก
7154 นาย กฤษฎา เขียวภักดี
7155 นาง มะลิ คงท่ารเฎอ
7156 นาย ปรีชา ทิพย์เกิด
7157 นาย ณัฐภณ วีแก้ว
7158 นาย สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์
7159 นาย พิศาล กาวี
7160 นาย นิวัต สาเมือง
7161 นาย ธัชธา เนียมละออง
7162 นาย อนุศร ริยาพันธ์
7163 นาง ทรงศรี รําเพย
7164 นาย ธีรศักดิ์ ศรีฟ้า
7165 นาย สมภพ จงอาสา



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
7166 นาง พวงพันธ์ กาวี
7167 นาย สมใจ ขุนโหร
7168 นาย สุทัศน์ ใจหาญ
7169 นางสาว เอื้ออิงค์กุล โศภาวชิราทวี
7170 นางสาว ผกามาศ สุขโสม
7171 นาง เหรียญฟ้า ศรีกาญจนรุ่ง
7172 เด็กชาย ณรัก ท้าววิบูลย์
7173 นาย วรรณศร กาวี
7174 นาง จินตนา อุดมทิพย์
7175 นาง สมบูรณ์ สังคณี
7176 นาย วิเชษฐ์ หม่ืนศรี
7177 นางสาว อุชุพร ชนะศิลป์
7178 ภาวนี สุขเมือง
7179 นาย วิมล ขนุนนิล
7180 นางสาว ปภาภัชพร ทองสร้อย
7181 นาย นัฐพล เพชรหับ
7182 นาง ยุพา เพชรใส
7183 นาง พิมพ์นิภา จังรัสสะ
7184 นาง ณัชวีร์ญา ปรีชานันทศักดิ์
7185 นาย ศิริพงษ์ วิกาล
7186 นาย หาญ ศรีกาญจนรุ่ง
7187 นาง แววตา คุณซื่อ
7188 นาง ศิริพร ประสิทธ์ิ
7189 นาย สมหมาย ศรีสมทรัพย์
7190 นาง รัชนี จันทร์สมบัติ
7191 นางสาว ชนะไพรินทร์ กิติชัยนันทร์
7192 นาย สมรรถพร ราชโพ๊ะ
7193 นาง ปวริศา เพ็ชรศรี



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
7194 นาง อุสาห์ มีบุญมาก
7195 นางสาว ฉวีวรรณ ยุทธพิมุข
7196 นางสาว เพ็ญพิศ เกล้ียงเกิด
7197 นาย Alonzo Alonzo
7198 นาย บุญชูช่วย หงษ์มัง
7199 นาย ธรรมนุ ยุทธพิมุข
7200 นาย ไวพจน์ เพ็ชรศรี
7201 นาง จุรี ทองธวัช
7202 นาง พรพนา สุวรรณฤกษ์
7203 เด็กชาย ณัฐนันท์ ยุทธพิมุข
7204 เด็กชาย ธัชนนท์ เนียมละออง
7205 นาย สมชาย ทองสีแก้ว
7206 นางสาว ปราณี ชูเหมือน
7207 นางสาว สุขใจ ไชยมาตย์
7208 นาย อธิวัฒน์ เพ็ชรศรี
7209 ชลิดา อุ้ยรัมย์
7210 นาย มนต์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ์
7211 นางสาว เบญจมาศ สุขมาศ
7212 เด็กหญิง ชลลดา ส้มเพชร
7213 นาย ยุทธนา พงษ์เพียจันทร์
7214 นางสาว วารุณี วิเศษ
7215 นางสาว อุไรวรรณ แง่งจุ้ย
7216 นาย วารินทร์ พิทยารัตน์
7217 นาง อรรถวาที ทิศขันธ์
7218 เด็กชาย พุฒิพงศ์ ตั้งศรีวงษ์
7219 นางสาว เพ็ญนี มิตรพัฒน์
7220 นาย ศักดิ์สิฎทธ์ิ บุญดํา
7221 นางสาว วาลิศา อุ้มรัมย์



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
7222 นาง เพชรลดา จรูญรักษ์
7223 ด.ต. สุทธิ ทิศขันธ์
7224 นางสาว จันทิมา หีตจินดา
7225 นาย นิพนธ์ เพชรรัตน์
7226 นางสาว อรพินท์ ดาโลดม
7227 นาง ม่ิงมนัส สุภากร
7228 นาย กรวิชญ์ ยงกําลัง
7229 นาย กิตติ ทวีทรัพย์
7230 นาง อรุณรัตน์ ศิริประเสริฐ
7231 นาย เด็ด ศรีบุรินทร์
7232 นาง ขนิษฐา ขวัญใจ
7233 นาย วีระยุทธ ปานพันธ์
7234 นาย วราวุธ แซ่ตั้ง
7235 เด็กหญิง ระวิพร เกิดชูกุล
7236 นาย ทวีเกียรติ แซ่พั่ว
7237 นาย พิสันต์ ปิลวาส
7238 นาย สายัน ชามทอง
7239 นางสาว เกวลิน ชนะกุล
7240 นางสาว ภัทรนันท์ ศรีนคร
7241 นาย สุทธิรัตน์ เรือนสูง
7242 นาง จุไร แซ่ตั้ง
7243 นางสาว วัณฐนี สกุณา
7244 นางสาว วศินี กุลวัฒนางกูร
7245 นาย เอกชัย สุทธิรักษ์
7246 นางสาว พิมพ์กัญจน์ ไชยรงค์
7247 นางสาว จารุณี ชูไกรไทย
7248 นาย ภิญโญ วุฒิรักษ์
7249 เด็กชาย วรเมธ เกิดด้วง



ลําดับ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล
7250 นาย ธีระวุฒิ นาคขวัญ
7251 เด็กหญิง เกศินี ไชยรงค์
7252 นางสาว จารี รําเพย
7253 นางสาว ภัทราวดี สัมพันธ์
7254 นางสาว ธัญญลักษณ์ ประเสริฐ
7255 นางสาว นิชามณธ์ุ สว่างพงศ์
7256 นาย โกสิทธ์ิ เพ็งสกุล
7257 นาย เสริมศักดิ์ วัฏิสุ
7258 นาย ฟ่ัน คิมอิ๋ง
7259 นาย พิชิต สุวรรณรักษ์
7260 นาย สมพร เกล้ียงเกลา



ลาํดบั

ที่

คาํนํา 

หน้าช่ือ
ยศ ช่ือ นามสกลุ

1 พนัจ่าเอก อุทิศ ชูแกว้

2 นาง วิยะดา มามะ

3 นาย สรวม สินกนั

4 ร้อยตรี สุรศกัด์ิ เขียวสุวรรณ

5 นาย สกัปพชัญ์ มุสิราช

6 นาย คณพศ ลนกฐิน

7 นาย อภิวฒัน์ กนกนาภ

8 นาย นภดล สิริวนัต์

9 นาย สุวรรณ คุม้เดช

10 นาย สาคร รัตนพนัธ์

11 นาย เผดจ็ศึก จนัทร์ประเสริฐ

12 นาย อนุรักษ์ ครุทมุสิก

13 นาย ชยัพล ศฤงคาร

14 นาย เจริญ ฐานวิเศษ

15 นาย สามารถ อรุณนอ้ย

16 นาย ตุลธ ศิริศกัด์ิ

17 นางสาว วญัชลี สนธิ

18 นาย เฉลิมพล ภทัรวิศิษฎ์

19 นาย อภิเชฐ จนัทนานนท์

20 นาย พีรพงศ์ เพชรชู

21 นาย ไพศาล บุญภกัดี

รายช่ือผู้เข้าร่วมลงทะเบียนกจิกรรมป่ันจกัรยาน "Bike UnAiRak 2018"

รายช่ือที่ได้รับอนุมัตใินระบบลงทะเบียนเพิม่เตมิ จากกระทรวงมหาดไทย



ลาํดบั

ที่

คาํนํา 

หน้าช่ือ
ยศ ช่ือ นามสกลุ

22 นางสาว รัชชีนาถ นุย้มยั

23 นาย ศราวธุ โหมดงาม

24 นาย ปราหยดั เพรชชู

25 นาง สมใจ เฮ่าสกลุ

26 นาย สมศกัด์ิ วิฑูรยพ์นัธ์ุ

27 นาย สุวฒัน์ คงดี

28 นาย สุนทร สงัวรกาญจน์

29 นาย อธิพร บุญคลอ้ย

30 นาย อทินนัต์ กระจ่าง

31 นาย ทีศนยั ลกัษณะ

32 จ่าสิบเอก กิตติภพ ทองแท่น

33 จ่าสิบเอก สุทนต์ เพช็รจาํเริญ

34 นาย อิทธิพทัธ์ ทวยเจริญ

35 นาย ตะวนั สุขสานตี

36 นาง แก่นจนัทร์ หีตช่วย

37 เดก็ชาย ภูมิภพ ฤกษว์ลัย์

38 นางสาว ศิริขวญั นาคขวญั

39 นางสาว รัตตนาวดี จนัทร์ปากสวน

40 นาย นิยม กองประดิษฐ์

41 นาย บุญสิทธ์ิ เรืองผล

42 นาย เกรียงศกัด์ิ ขนุหลดั

43 นาย จิระพฒัน์ รุยนัต์

44 นาย สมปอง ปัดถามา

45 นางสาว อุสาห์ เก้ือเสนาะ



ลาํดบั

ที่

คาํนํา 

หน้าช่ือ
ยศ ช่ือ นามสกลุ

46 นางสาว ฉวีวรรณ จ้ิมชยัภูมิ

47 นาง สุจิรา สรรพา

48 นาง เพญ็ศรี ศรีมหาวโร

49 นาย วนั จริตงาม

50 นาย ชิงชยั ทองศรี

51 นาย เชน เทือกสุบรรณ

52 นางสาว ศิริลกัษณ์ ไทยเจริญ

53 นาย พิเชษฐ์ ปานสกลุ

54 นาง พรทิพย์ จนัทร์เกิด

55 นาย วีราษฎร์ สุวรรณ

56 นาย ประจวบ อินทนู

57 นาง ทวีศรี มีลือ

58 นาย สมขวย จุลกลัป์

59 นาย ขวิน จินดาวงศ์

60 เดก็ชาย วริศ จินดาวงศ์

61 เดก็ชาย กฤษฎา รอดไทร

62 นาย พีระ พฒันรักษ์

63 นาย วิรัตน์ ทองผึ้ง

64 นาง สมใจ ทองผึ้ง

65 นาย สุนทร นาคสวาท

66 นาย มัน่ แกว้ปลอด

67 นาย จตุพร จนัทร์ก่ิง

68 นาง เพญ็ศรี ทิมธรรม

69 น.ต.หญิง วาสนา จุนเดน็



ลาํดบั

ที่

คาํนํา 

หน้าช่ือ
ยศ ช่ือ นามสกลุ

70 จ่าสิบเอก มินทร์จา สรีระศาสตร์

71 นาย ชวลิต แสงสุริยนัต์

72 นาย วนิตย์ ไหมสุวรรณ

73 นาง จิณณพตั ปิยะทตั

74 นาง สุวนา ทองสุข

75 นาง กฤษรัตน์ มุ่งวฒันา

76 นาย สาคร จุลแถบ

77 นาง กนิษฐา ช่ืนแยม้

78 นาย แสนไกร อินทเอ้ือ

79 เดก็ชาย ชนภทัร อินทเอ้ือ

80 เดก็ชาย ไทรกฤต อินทเอ้ือ

81 นาง วนัเพญ็ อินทเอ้ือ

82 นาง องัคณา ยอดลออ

83 นาย เอกพจน์ ยอดลออ

84 นาย ประจกัษ์ หนูแกลว้

85 นาย อาทิตย์ แยม้เนตร

86 นาย ศิลาวธุ ชูประดิษฐ

87 นาง ลดัดาวลัย์ สุภากลุ

88 นาย ศกัด์ิชยั สมวงศ์

89 นาย สิริมงคล เผอืกผา่น

90 นาย สนัติภพ สรวมศิริ

91 นาย สุทธิราช นิดแกว้

92 นาย สิทธิชยั พริกแกว้

93 นาย สิทธิพร สิทธิพนัธ์



ลาํดบั

ที่

คาํนํา 

หน้าช่ือ
ยศ ช่ือ นามสกลุ

94 นาย สุรชยั จาํนงจิตร

95 นางสาว กนิษฐา จาํนงจิตร

96 นาย จิรเจต มีบุญ

97 นางสาว จนัทราภา สุดถนอม

98 นางสาว วริษรา วรรณโชติ

99 นาง พิรุทธิพนัต์ หีตอกัษร

100 นาง จิราพร อินทพฒัน์

101 นาย สายยนต์ ขนุแกว้

102 เดก็ชาย นฤนนท์ ขนุแกว้

103 นาย ณฐัวฒิุ ขนุแกว้

104 นาง จนัทิมา ทองสง่า

105 นาง นิชาภา ชูนิล

106 นาย จ.ส.อ. สุรศกัด์ิ เผอืกสม

107 นาย พ.ต.อ. ชาํนาญ แทนมว้น

108 นาง อทิตธิยา คงจนัทร์

109 นางสาว อนิตยา หล่อจนัทร์

110 นาย สุนทร เวชสุวรรณ

111 นาง อจัฉรา โรมรัน

112 นาย อนุงพงศ์ กาเหลก็ทอง

113 นาง อรพรรณ กาเหลก็ทอง

114 นาย ณฐัวฒิุ ฉตัรทอง

115 นางสาว มลฤดี สวสัดี

116 นาย สิริชยั บุญลํ้า

117 นาย สมศกัด์ิ รักบางแหลม



ลาํดบั

ที่

คาํนํา 

หน้าช่ือ
ยศ ช่ือ นามสกลุ

118 นางสาว กนกพร แสงศรี

119 นางสาว จินตนา พร้ิมพราย

120 นาง กลัยา จนัทร์ซ่อน

121 นาง สุธิสา สมวงศ์

122 นาย วรชยั ไพสิทธ์ิ

123 นาง จิราภรณ์ สุวรรณมณี

124 ดร. วฒันา รัตนพรหม

125 นาย อยบั ซาคดัดาน

126 จ.ส.อ. ชนนท์ แสงสุริยนัต์

127 นางสาว ราตรี นุชทรัพย์

128 จ.ส.อ. สถาพร เจริญสวสัด์ิ

129 นางสาว นนัธิดา แสงสวา่ง

130 นาง สุปาณี อุดมวิทยาไกร

131 พ.จ.อ. ศุภลกัษณ์ รัตนศีลา

132 พ.จ.ต.หญิง จิราภรณ์ หวงัเจริญ

133 นาง ศุภลกัษณ์ กายทอง

134 นาง ศิริณา วงศสุ์วรรณ

135 จ.ส.อ. สญัญา พฒัน์จีน

136 นาง มยรุา ชูหนู

137 นางสาว กณัฐิมา คาํศรี

138 นาย ประชาราช สวสัด์ิโกมล

139 นาย เเชน เทือกสุบรรณ

140 นาย ชนะชยั ชาติเนย์

141 นาง อาชิรญาณ์ เทือกสุบรรณ



ลาํดบั

ที่

คาํนํา 

หน้าช่ือ
ยศ ช่ือ นามสกลุ

142 เดก็หญิง กญัญาณฐั ณ นคร

143 นางสาว ยพุาภรณ์ ณ นคร

144 เดก็ชาย ศุภณฐั ณ นคร

145 นาง จนัทร์ทา เพช็รรัตน์

146 นาย ทนงศกัด์ิ กล่ินคลา้ย

147 นาย ปราโมทย์ พลภกัดี

148 นาง จนัทร์ถวาย สุรัฐชนานนท์

149 นาย วรชิต ลัว่สกลุ

150 นางสาว แจ๋ว งามประเสริฐ

151 นาย ขจรเกียรติ ยงัสกลุ

152 นาง จารีย์ กลุทนนัท์

153 นาง สมจิตร ทองหวัเตย

154 นาย วิริยะ รัตนะ

155 นาง วงษจ์นัทร์ พรหมแกว้

156 นาย ธนญัชยั หริกจนัทร์

157 นาย เบชา คานานิ

158 นางสาว ศศิธร ศรีช่วย

159 ด.ญ. สุพรรษา สิงห์ทอง

160 นาย สมมาศ ภู่ไพบูลย์

161 นาย บดินทร์ กั้นเกตุ

162 จ.อ. ศกัด์ิสิทธ์ิ ภิญโญ

163 นาย วิศรุต จนัทร์จวง

164 นางสาว ทศันียา ตาเพชร

165 นาง พรรณี เทือกสุบรรณ



ลาํดบั

ที่

คาํนํา 

หน้าช่ือ
ยศ ช่ือ นามสกลุ

166 นางสาว กนกวรรณ ชูหนู

167 นาย โกศล ชูหนู

168 นางสาว สวิตตา ปากเพราะ

169 นาย ประวิตร จิรัฐติกลุ

170 นาง การัณยม์าศ ทวีเจิรญสิน

171 นาง มณฑา คงรัสโร

172 ด.ญ. ศริญญา ปรีชาวาด

173 นาย ณรงค์ ปรีชาวาด

174 นาย ประจกัร ทองมาลา
175 นางสาว มณีรัตน์ ทองธุกิจ
176 นางสาว บุบผา กองรัตน์
177 นาง กนัทิมา ชยัปิตินานนท์
178 นาย พาพฒัน์ วงศเ์จริญ
179 นางสาว สิริวิมล กลบัรินทร์
180 นาย วิริยะ ยนืยิง่
181 นาง เสาวนีย์ เบญจพรกลุนิจ
182 นางสาว นิสสานาถ สุวรรณจนัทร์
183 นาง ชลิตา เคารพรัตน์
184 นางสาว อมรรัตน์ ทิพยดี์
185 นางสาว จุฑาทิพย์ ชะลาํนยั
186 นาง เกษมศรี พยคัฆฤ์ทธ์ิ
187 นาง ขวญัตา ศรีบุญโรจน์
188 นาง สุธิญา คชเวช
189 นาย พิทยา ขวญัช่วย



ลาํดบั

ที่

คาํนํา 

หน้าช่ือ
ยศ ช่ือ นามสกลุ

190 เดก็ชาย สรเพชร กาฬจนัโท
191 นาย อาํนาจ รอดภยั
192 นาย วิมล โพยงค์
193 นาง ธญัศานุช ทบัมะรินทร์
194 นาย สุรศกัด์ิ รัตนเกียรติขจร
195 นาย จิรวฒัน์  สุนทรธรรมาสน์

196 นางสาว ช่อทิพย์ วาณิชยเ์จริญ

197 นาย วินยั ศิริสมบูรณ์

198 นาย วิโรจน์ พรหมชิต

199 นางสาว วชิราพร ชูรัตน์

200 นาย ชชัพล ถาวรเดชา

201 นาง ปทิตตา ถาวรเดชา

202 นาย มาโนช ศรีสวสัด์ิ

203 นาง รัชดาภรณ์ อินทร์เทพ

204 นาย สวรรค์ โสอินทร์

205 นาง รัตน์ใจ โสอินทร์

206 เดก็หญิง ณฐัศศิญา หมานมา

207 นาย นพพร หมานมา

208 นาย โกสินทร์ แกว้อาํดี

209 นาง จุฑาทิพย์ อภิชิต

210 นาย ณฐัติตต์ิ ประกอบกิจ

211 นาง กนกพร มีสวสัด์ิ

212 นางสาว ณภทัรธิดา ศรีวณาลยั

213 นาง อมรัตน์ วีระเผา่



ลาํดบั

ที่

คาํนํา 

หน้าช่ือ
ยศ ช่ือ นามสกลุ

214 นาย บุญชยั วีระเผา่

215 นางสาว สุจารี เพง็แกว้

216 นาย จาํรัส ทองเน้ืองาม

217 นาย ประเสริฐ พรหมศิริไพบูรณ์

218 นาง จงรักษ์ ชนมท์วี

219 นาง ฉลอง อาํพนักาญจน์

220 พ.ต.อ. พงศย์ก์ร ปรีชาการุณพงศ์

221 พ.ต.ท. ธีระวฒัน์ มีรอสอะ

222 เรืออากาศต สุีเทพ พลูสมบติั

223 นาย เอกชยั สาริขา

224 จ่าสิบเอก เชิดชาย แยม้เยื้อน

225 นาง ลดัดาวรรณ์ สมประสงค์

226 จ่าสิบเอก สุชาติ ผดุงพล

227 นาง นุชนาถ เรืองมา

228 จ่าสิบเอก ฤทธิรงค์ แขวงเสวียด

229 นาย ณฐักรณ์ ประสมปล้ืม

230 นางสาว เพราพิลาส พวงอินทร์

231 จ่าสิบเอก ภานุมาศ พลายชุม

232 จ่าสิบเอก จินดา ผอมปาด

233 พนัจ่าอากาศเสาวลกัษณ์ ภูก่ิงหิน

234 จ่าสิบเอก เลอศกัด์ิ สืบสุข

235 จ่าอากาศหญิวิลยัพร ผดุงพล

236 จ่าอากาศหญิแคทลียา ผดุงพล

237 นาย วฒิุชยั เกล้ียงสะอาด



ลาํดบั

ที่

คาํนํา 

หน้าช่ือ
ยศ ช่ือ นามสกลุ

238 นางสาว เบญจรัตน์ เกล้ียงสะอาด

239 นาย เฉลิมชน ปัดสาํราญ

240 เดก็ชาย ศราวฒิุ วงศศ์รีชา

241 นาย ศิริชยั พลูเงิน

242 นางสาว กนกวรรณ เกษเสนา

243 นางสาว วชิราภรณ์ เยน็แดง

244 นางสาว วนัดี มณีสม

245 เดก็ชาย ต่อตระกลู เกษเสนา

246 นาย ณฐัภทัร ดีช่วย

247 นาง มลัลิกา พลูเงิน

248 เดก็ชาย กฤษนสั ทองมาลา

249 สิบเอก ธนกฤต หินทอง

250 นาย กาํพล ศรีสุนทร

251 จ่าสิบเอก วิจิตต์ คาํแป้น

252 นาง สุภางค์ จิรานนัท์

253 นาย วชัรินทร์ จิรานนัท์

254 นาง มาลิณี แถลง

255 พนัเอก ยทุธนา เอกวิวฒัน์ธารา

256 นาย จ่าสิบเอก ธีระพงษ์ ลูกจนัทร์
257 นาย จ่าสิบเอก รณชิต ทองละมุน
258 นาย จ่าสิบเอก ณรงควิ์ทย์ นวลไทย
259 นาย ไสว สิทธิประสาท
260 นางสาว อกัษรารักษ์ ฐิตาศรีโรจน์
261 นาย จ่าสิบเอก สุชาติ ชยัณรงค์



ลาํดบั

ที่

คาํนํา 

หน้าช่ือ
ยศ ช่ือ นามสกลุ

262 นาย นจ่าอากาศเอ นพพล คุม้วงศ์
263 นาย นจ่าอากาศเอ ธีรยทุธ สาํเภา
264 นาย มานพ ภาวรกนัต์
265 นาย ธีรยทุธ นุราช
266 นาย กษมา พรหมสกลุ
267 นางสาว ชลิดา เฉลิมไทย
268 นาย นจ่าอากาศเอ เอกลกัษณ์ ชูเมือง
269 นาย จ่าสิบเอก โสภณ รัตนมุสิ
270 นาย ร้อยเอก วิจารณ์ ลายพนัธ์
271 นาย นจ่าอากาศเอ ธวชัชยั สิทธิสาร
272 นาย กฤษฎา นุย้เมือง
273 นาย ้อยตาํรวจเอก ชาตรี วรรณบุรี
274 นาย อภิศกัด์ิ บุหงอ

275 นาย จีระ กลบัรินทร์

276 เดก็ชาย ฐปนนท์ จุย้สุวรรณ

277 เดก็ชาย พีระพฒัน์ มาทา

278 นาง จุรีวรรณ มาทา

279 นาง อุบล ชาสุวรรณ

280 นาง จินดา พรหมรักษ์

281 นาย สมปอง รัตนพนัธ์

282 นาย แดง หวงัสาสูบ

283 นาง ไพศรี ธรรมภทัรกลุ

284 นาง ฉลวย ธราพร

285 นาง ศิมาภรณ์ นภสินธุวงศ์



ลาํดบั

ที่

คาํนํา 

หน้าช่ือ
ยศ ช่ือ นามสกลุ

286 นางสาว นฤมล เล่ือนนาวา

287 นางสาว นวรัตน์ เฉลิมวฒันากลุ

288 นาย ต๋า แซ่ซัน่

289 นางสาว นวนิจ เฉลิมวฒันากลุ

290 นาย เสน่ห์ อินทรสุวรรณ

291 นาง เรณู วุน่ศิลป์

292 นาย มะเล๊ะ สุริวงศ์

293 นาง กลัยา อินทรสุวรรณ

294 นาย พ.ต. จรัล อินทปัน

295 เดก็ชาย หฤษฎ์ อรุณพนัธ์ุ

296 นาย อาํนาจ พิษาภาพ

297 นางสาว ปาณิศา มุขรัษฎา

298 นาย ชยากร อรุณพนัธ์ุ

299 นาย ปรีชา ช่ืนพิมล

300 นาง กาญจนา หิรัญศรี

301 นาย รัฐวิชญ์ อติพฒันะศกัด์ิ

302 นาย ร.ท. ธนวฒัน์ ดุลยสุวรรณ

303 นาย ณฐักิจ ศรีอรุณ

304 นางสาว กลัยา สุขสวสัด์ิ

305 นาย ศาศวตั รอดความทุกข์

306 นาย เชาวลิตร์ แสงเนียม

307 นาย วิทยา ไชยศรี

308 นาย อาทิตย์ แยม้เนตร

309 นาย ศิลาวธุ ชูประดิษฐ



ลาํดบั

ที่

คาํนํา 

หน้าช่ือ
ยศ ช่ือ นามสกลุ

310 นาง ลดัดาวลัย์ สุภากลุ

311 นาย ศกัด์ิชยั สมวงศ์

312 นางสาว รัชนี กนัธิยะ

313 นาง สุพาทินี ลินลา

314 นางสาว กมลพชัร กลุรัตน์

315 นาง รุ่งทิพย์ เฮ่าตระกลู

316 นาย ชุมพล เล้ียงไพศาล

317 พนัโท สุรศกัด์ิ พ่ึงแยม้

318 ร้อยเอก อภิชา นาคมุสิก

319 จ่าอากาศเอก วฒิุชยั ทองประสงค์

320 นาย ประมวล เสนนอ้ย

321 นาวาอากาศโท สากล ทองนนท์

322 นาวาอากาศโท ศิลชยั ผวิแยม้

323 นาย กฤษณะ สุขดี

324 พนัจ่าอากาศเอก ภาณุพนัธ์ เรืองรักษ์

325 นาย กิตติพนัธ์ุ จนัทรศรี

326 นาย ธณกร อยูว่รรณ

327 นาย เสกสรร เพง็พนัธ์

328 นาย อาํนาจ พยนตศิ์ริ

329 นาย เกษมสุข วงษว์รรณ

330 นาย พิเชษฐ์ บว้นหลี

331 นางสาว สุพรรณ สาระคุณ

332 นางสาว ภรณ์กรวีร์ ประสงคจิ์นดา

333 นาง พรทิพย์ ชูช่วย



ลาํดบั

ที่

คาํนํา 

หน้าช่ือ
ยศ ช่ือ นามสกลุ

334 ร้อยโท ยทุธพงษ ์ มัง่เรืองสกลุ

335 นาย สญัญานนท์ พรหมมณี

336 นาง ลดัดาวลัย์ สุภากลุ

337 นาย ศกัด์ิชยั สมวงศ์

338 นาง สมศรี ธรรมภทัรกลุ

339 นาง พลอย ธราพร

340 นาย เดชณรงค์ จนัทร์ทิปะ

341 นางสาว อุมาพร สงัสญัไทย

342 นาง ศิมาภรณ์ นภสินธุวงศ์

343 นางสาว นฤมล เล่ือนนาวา

344 นางสาว นวรัตน์ เฉลิมวิทยากลุ

345 นาย ต๋า แซ่ซัน่

346 นางสาว นวนิจ เฉลิมวิทยากลุ

347 นาย เสน่ห์ ฉนัทร์สุวรรณ

348 นาง เรณู วุน่ศิลป็

349 นาย บะเล๊ะ สุริวงศ์

350 นาง กลัยา อินทรสุวรณณ

351 นาย อภิศกัด์ิ บุหงอ

352 นาย จีระ กลบัวิหก

353 ด.ช. ฐปนนท์ จุย้สุวรรณ

354 นาย ศกัด์ิชยั รุ่งเรือง

355 ด.ช. พีระพฒัน์ มาทา

356 นาง จุรีวรรณ มาทา

357 นาง อุบล ชาสุวรรณ



ลาํดบั

ที่

คาํนํา 

หน้าช่ือ
ยศ ช่ือ นามสกลุ

358 นาง จินดา พรหมรักษ์

359 นาย สมปอง รัตนพนัธ์

360 นาย แดง หวงัสาสุข

361 นาย กมล เจ๊ะยาหลี

362 นางสาว จรรยา หลงัสาสุข

363 นาง ปรีดา แกว้มณี

364 นางสาว เรบีฮะน่า หมดัสวา่ง

365 นาย สมาส หวัแท้

366 นาง ชบา ฤทธ์ิมนตรี

367 นาย ณพรวิศิษฐ์ ผลเงาะ

368 นาง จิรษยา ผลเงาะ

369 นาย ศุภชยั ไชยมาตย์

370 นาย สมพงษ์ แสนเฉย

371 นาย ภูวดล กระแสอินทร์

372 นาง อาํพร ถิระวฒัน์

373 นาง ขวญัดี ศรีไพโรจน์

374 นางสาว สุภาพนัธ์ุ บุญเมือง

375 นาย นิพฒัน์ ทวิชสงัข์

376 นาย ปรเมษฐ เผอืกสุวรรณ

377 นาย ทรงยศ ยอดดนตรี

378 นาง พิพิศน์ วฒันาวีรชยั

379 นาง วิภารัตน์ วรรณนุช

380 นาย ยทุธวีร์ ทองคาํ

381 นาย คุณญัพงษ์ ทหารไทย



ลาํดบั

ที่

คาํนํา 
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382 นาย สุฟ้าง แซ่หวอ่ง

383 ร.ท. ฤดาวีร์ แกว้ประดิษฐ์

384 นาย วฒิุศกัด์ิ เชษขนุทด

385 นาย สมโชค ปรีชา

386 นาย กมัปนาท เวียงธรรม

387 นาย วิระ เสวดี

388 พนัจ่าอากาศจนัทิมา มิตรเมือง

389 นาย นิโรจน์ ถ่ินธานี

390 พ.อ.อ. ธีรพล สุจริต

391 จ.อ. พิษณุศกัด์ิ ศรีใย

392 นาย ภสักร ชูประจง

393 นาย สิทธิพร เกิดร่วม

394 นาย ชาติชาย ผลพงา

395 นางสาว วรวี อมริต

396 พ.อ.อ. วรพงค์ อมริต

397 พ.อ.อ.หญิง วีณา อมริต

398 นาย ตรีรัตน์ รักกะเปา

399 นาย อโนชา เพช็รรัตน์

400 พ.อ.ต. จตุพล ผดุมี

401 จ.ท. สุทธิพงศ์ มีคลงั

402 จ.ท. ธนาศกัด์ิ พรหมเศษ

403 นาย จิรวฒัน์ สุนทรธรรมาสน์

404 เดก็หญิง ปุณยวีร์ อรุณพนัธ์ุ

405 วา่ท่ี ร.ต.ต.หธมนวรรณ มณี
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406 นาง อจัฉรีย์ ปลอดภยั

407 นาง นิตยา เก้ือฉิม

408 นาย อรุณ ดีพร้อม

409 นาย สมโชค คุปตก์าญจนากลุ

410 นางสาว จุฑาทิพย์ มีสีบวั

411 นางสาว สิรินิรันดร์ นาคทองกลุ

412 นาง ลดัดา คุปตก์าญจนากลุ

413 นาย ศุภชยั ช่ืนอารมณ์

414 นาย ศกัด์ิชยั รุ่งเรือง

415 นาง ปรีดา แกว้มณี

416 นางสาว เรบีฮะน่า หมดัสวา่ง

417 นาย เชาวลิตร์ แสงเพียร

418 นาย วิระยะ ไชยศร

419 นาย อาทิตย์ แยม้เนตร

420 นาย กมล เจียรมี

421 นางสาว จรรณา ทจงัสาสุข

422 นาย วฒิุชยั เงินดี

423 นาย ปริญญา แสงสุวรรณ

424 นาย ชนินทร์  จิตตก์าํแหง

425 นางสาว เสาวภา ประทบักอง

426 นางสาว กาญจนา กลูเก้ือ

427 นาย มงคล ภู่เจริญโภคา

428 นางสาว สุชาดา แซ่หลี

429 นางสาว ปณิศา แกว้สวสัด์ิ
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430 นาย นุย้ แกว้ศกัด์ิ

431 นางสาว เยาวเรศ พนัธ์ุทอง

432 นาย ศรัณย์ รักษพ์ลบั

433 นาย ประเสริฐ ซิมกลาง

434 นาย ธนกร ซิมกลาง

435 นางสาว อารีรัตน์ ซิมกลาง

436 นางสาว นารีรัตน์ สุดจาํนง

437 นางสาว ฮุยเอง แซ่ล้ี

438 นางสาว พลอยลดา หงษท์องจิรสิน

439 นางสาว พจมาน ทองอินทร์

440 เดก็หญิง พิชามญช์ ดาํสุวรรณ

441 นาง สุดา ทองอินทร์

442 นาย ประมูล ใส่ใจดี

443 นาง ยพุรัตน์ พุ่มทอง

444 นาย ล่อง เช้ือรบ

445 นาง จิติมา  เกตุแกว้

446 นาง จิตรา นาอนนัต์

447 นาง กาญจนา นุย้นวล

448 นาย วิโรจน์ ศิลปนครฤทธ์ิ

449 นาง รัตนา ศิลปนครฤทธ์ิ

450 นาย วิโรจน์ เดชเกล้ียง

451 นาง วิภารัฐ ช่วยศรี
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