
 
 
 
 

ประกาศสํานักงานสถิติแหงชาติ 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผูปฏิบัติงานโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  ตําแหนงเจาหนาที่วิชาการ และพนักงานแจงนับ 
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รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกปฏิบัติงานโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  ตําแหนง พนักงานแจงนับ 

  ลําดับที่                    ชื่อ - นามสกุล  
  1 นางสาวกาญจนา เจริญตา  
  2 นางสาวสุวรรณา วรรัฐพิภัทรกลุ  
  3 นายชาตร ี สุขอุดม  
  4 นางสาวแพรวไพลิน จันทรศรี  
  5 นางสาวราตรี มณีพรพิพัฒน  
  6 นายอภิชาต ิ ไพฑูรย  
  7 นางสาวลัดดาวัลย ไพฑูรย  
  8 นายบุญชัย เลิศสุวรรณศรี  
  9 นายศภุชัย สุทธิโกเศศ  
  10 นายชัยวัฒน สุวรรณลาภา  
  11 นางจิณหจุฑา จันทวงษ  
  12 นางสาวอมรรัตน การุณรัตนกุล  
  13 นางสาวศศิกานต ไพรสน  
  14 นางสาวจุทารตัน ชุมรัมย  
  15 นายชิษณ ุ เกิดสินธุ  
  16 นายสาธิต จันทรอาภรณกุล  
  17 นายชัยรัตน กายธัญลักษณ  
  18 นายศภุกร ปญญางาม  
  19 นางสาวศิรินทร หอมทวนลม  
  20 นางสาวศศิธร จันทร  
  21 นายบูรพา เกตุพิจิตร  
  22 นายสมศักดิ ์ ชูวงษวาลย  
  23 นายธงชัย ศรีโสภา  



  24 นายสราวุธ ภาคทรัพย  
  25 นางสาวศรัญญา สุขเกษม  
  26 นายณัฐพงศ สุทธิชาติ  
  27 นางสาวผกาพนัธุ นวลอนงค  
  28 นางบุษบา จันทรวภิาสวงศ  
  29 นายสิทธิโชค โกศลจิตร  
  30 นางมนัสนันท รวยแสงเพชร  
  31 นางสุวรีย จันทนารักษ  
  32 นางฉันทนา ปญญายิ่งยง  
  33 นางสาววิลัย โพดพงษ  
  34 นายเสถียร เกิดสนอง  
  35 นายศักดิ์สิทธิ์ เกดิสนอง  
  36 นายสุภาพ บูรณะศิล  
  37 นางเจริญ ประพฤตินอก  
  38 นางนิโลบล ทรงศรีวนิช  
  39 นางสมสวน สิริรัตนชัยกุล  
  40 นายพิเชษฐ  ศรีวิเชียร  
  41 นางสาวอรจิรา รักสัตยมั่น  
  42 นายบณัฑิต สมบุญ  
  43 นางสาวอรชา รัตนเสวก  
  44 นางสาวบุญฑริกา ถนอมทรัพย  
  45 นายกิตติชัย ผูฐานิสสร  
  46 นางนภาพร ผูฐานิสสร  
  47 นางสาวอัญชลี ฉัตรจารุเดช  
  48 นายปรวัตร รัตนสิงห  
  49 นายธนวัฒน ฉัตรจารุเดช  



  50 นายธีระสิทธิ์ ทับสวาง  
  51 นางอภิญญา สะมาลีย  
  52 นายทรงพล วัฒนมงคล  
  53 นายนิพฐิพนธ สภาภักดิ ์  
  54 นางขนิษฐา จันทร  
  55 นางวรรณพร หอมยิ่ง  
  56 นางสาวฐิติรัตน อัฏฏาลกศิริ  
  57 นายณัทกฤช ประพฤติชอบ  
  58 นายเกียรติศักดิ์ ระเริงกลิ่น  
  59 นางสาวสุนันท ธนวัชชะอนนัต  
  60 นายวรวิทย มิ่งทะเล  
  61 นายสุรเชษฐ ช่ืนชูศรี  
  62 นายจําลอง สุวะมาศ  
  63 นายอิทธวัฒน วุฒิกิตต ิ  
  64 นายทรงวุฒ ิ ไมจันทร  
  65 นายศักดิ์ณรงค หลงผดุง  
  66 นายพสิษฐ แตงทรง  
  67 นายแชน แซบุน  
  68 นางสาวจันทิมา วีระบุรุษ  
  69 นางสาวนันทวรรณ ทองนวม  
  70 นายอิทธิพล นักทํานา  
  71 นางวัชรี เพ็งปอพาน  
  72 นางสาวฉัตรวไิล ออนจันทร  
  73 นางสาวชลธิชา นิ่งนึก  
  74 นายมนัส เพ็งเหมือน  
  75 นางสาววจิิตรา เตาชัยภูม ิ  



  76 นางสาวพุทธิตา พรหมมาศ  
  77 นางสาวรัตตปราณี เวียงอินทร  
  78 นางสาวดวงดาว จั่นถลา  
  79 นางสาวจิรดา แสงสกุล  
  80 นางสาววิลาวลัย ธรรมบุญเรือง  
  81 นางสาววิราวรรณ โตไหล  
  82 นายปยะพล ยะสะพัง  
  83 นางสาวอัมพร กลอมกล่ิน  
  84 นางสาวโชติกา จูใจหาญ  
  85 นางจิตรลดา ทองออน  
  86 นายสมคิด ทองออน  
  87 นางสาวนุชนารถ คงไพศาลถาวร  
  88 นางสาวกิตตยิา เชื้อมั่ง  
  89 นางกาญจนา ศรีฤกษ  
  90 นายปยะนนัท พลสันต  
  91 นางดวงจันทร พลสันต  
  92 นายลีชิน เขียวเซ็น  
  93 นางพนิดา บุตรแสง  
  94 นางอัญชลี ทั่งศรี  
  95 นางสุธีรา ขอวาดกลาง  
  96 นางฐิติพร อนุพันธุ  
  97 นางวิลัยรัตน คุมแกว  
  98 นางกาญจนา เศรษฐา  
  99 นางศรียา เจริญผล  
  100 นางประยูร พุกทอง  
  101 นางสาวกนกวรรณ อินทรประสิทธิ์  



  102 นางสาวนพวรรณ ทิพยเนตร  
  103 นางสาวพจนา บุตรจันทร  
  104 นายภวูดล ตันพิริยะกุล  
  105 นายสงวน อมรกิตติเจริญ  
  106 นายเพิ่มพล อุไรรัตน  
  107 นายธนวัฒน บางดวนสวัสดิ์  
  108 นายทรงพล ปรัชญากุล  
  109 นางสาววรรณา นาทอง  
  110 นางสาวสมฤทัย จันทรเวยีง  
  111 นางสาวเนตรชนก รูปพรมราช  
  112 นายกิตติชัย ชูเชิด  
  113 นางสาวเบญจพร เอี่ยมเจริญ  
  114 นางสาวเสาวลกัษณ โภคา  
  115 นายสุณัฐวุฒ ิ ทับแกว  
  116 นายพงษศักดิ ์ เสียงดัง  
  117 นายสมชาย จันทรอน  
  118 นางสาวขวัญชนก ลาภสุระเทียนทอง  
  119 นางสาวเบญจมาศ ชัยคิรินทร  
  120 นางสาวกชพร เฟองการกล  
  121 นางสาวธัญพร เคนทาว  
  122 นางสาวพรปรยีา กิจไกรมงคล  
  123 นายชัยรัตน มารุงเรือง  
  124 นายทรรศนะ เชื้อจง  
  125 นายพรพล ฤทธิชัย  
  126 นายเสริมศักดิ ์ กุลโนนแดง  
  127 นางนัชญาพร ทองฟก  



  128 นายวรเชษฐ ขุนด ี  
  129 นายวรชัย ขุนด ี  
  130 นางสาวกาญจนา กาญจโนภาค  
  131 นายจตุรวิทย สามสีเนียม  
  132 นายเติมศกัดิ ์ สมไรขิง  
  133 นางสาวยอดขวัญ ฉวีวรรณ  
  134 นางสาวทัศนยี แหยมทองด ี  
  135 นางขัตติยารัตน ปานทอง  
  136 นายจิรวัฒน พชรธรรมโชติ  
  137 นางสาวเปรมฤดี ทองคําแดง  
  138 นางสาวโกสุม อํ่าสําอางค  
  139 นางสาววชิราพร ตรีสุวรรณ  
  140 นางพารดา สุขสิริพัฒนา  
  141 นางลักษมน คูสกุล  
  142 นางสาวพัชรวรรณ ศรีภูริวงศ  
  143 นางอํานวย เลิศจิตเจริญบญุ  
  144 นางสาวปวณีา บุญตาระวะ  
  145 นางสาวราตรี เครือสินธุ  
  146 นางสาวประภาวด ี ธีระเดชากุล  
  147 นายประพันธ อุดมสุข  
  148 นางสาวอภิญญา จันทาน ี  
  149 นางสาวนวรัตน สุทธิวัฒน  
  150 นางสาวติณหภัทร ปราถนาวัฒนาสุข  
  151 นางสาวรววีรรณ โพธ์ิพานิช  
  152 นายสรสิทธิ์ โซะพิทักษ  
  153 นางสาวโสภา ปลุกอราม  



  154 นางสาวศศิเลขา ดิเรกพิทักษ  
  155 นางนฤมล ไหมพิมพ  
  156 นางอัมพร ตวนสอาด  
  157 นางสาวอัญชัญ ดีชัยยะ  
  158 นางสาวอรณยี เข็มนาค  
  159 นายสุขสวัสดิ ์ เขียวบาง  
  160 นายพิจติร เข็มนาค  
  161 นายประกอบ รบชนะชน  
  162 นางสาวจิตรานันท แสงศรีจันทร  
  163 นางสาวนวลปรางค แซเหลือ  
  164 นางสาววราภรณ ทองคําขาว  
  165 นางสาวสุพัชรกวิน ดวงสม  
  166 นางสาวนธิิมา พวงนุช  
  167 นายชัยยศ อัศวกายเพชร  
  168 นายสุรเชษฐ วิรุฬหธนวงศ  
  169 นางศิริลักษณ กิ่งกัน  
  170 นางสาววรวรรณ พันธุเขียว  
  171 นางสาวบุษกร ธีระนาม  
  172 นายสุชัย อุยนุมาศ  
  173 นายนพรัตน กรุดมินบุรี  
  174 นายภูรีพันธ แดงด ี  
  175 นางสาวเสาวลกัษณ คฤหเดช  
  176 นางสาวณฐัพชัร เกิดศรีพนัธุ  
  177 นายสุนัย ศรียารัณย  
  178 นางสาวจุฑามณ ี แกวลาด  
  179 นายไชยวัฒน แกวนาเคียน  



  180 นายอภวิัฏ สูงกําเนิด  
  181 นางสาวสุรียพร กุลศรี  
  182 นายธนวัฒน ชนะเจริญไพศาล  
  183 นางสาวคณิศร เคนภาวะ  
  184 นางสาวสายหยุด เทียมหงษ  
  185 นางสาวธันยนชิา มาศเรืองสิทธิ์  
  186 นางจันทรเพ็ญ สิทธิกรณไกร  
  187 นางณิชกานต หิรัญพฤกษ  
  188 นายณัฐพล บัวเกต ุ  
  189 นายเสกสรร สุวรรณรักษ  
  190 นางสมลักษณ กิจรัตน  
  191 นางเรณ ู ไตรสมสาตร  
  192 นางนฤมล สมรรถพันธ  
  193 นางรัมภา เต็มใจ  
  194 นางสาวประภาพรรณ พรเจริญ  
  195 นางสาวกมลพรรณ แกวอําไพ  
  196 นางฐานิตา ติยะเอกพันธ  
  197 นางสาวอารยา ตระกูลบุญสุข  
  198 นางสาวสุนีย ศักดิ์สุริยงค  
  199 นางสาวศรัญญา บุญเพ็ชร  
  200 นายอนุชา แยมบวั  
  201 นางสาวละออ เรืองรัมย  
  202 นางสาวเกีย้งคาํ ยาติการ  
  203 นางสาวสมจิตร เมฆอรุณ  
  204 นายพงศธาริน หรรษอิทธินันต  
  205 นางสาวพณิภา โยธาภักด ี  



  206 นางสาวสาวิตรี สมาน  
  207 นางสาวกรรณกิาร ดวงจอมด ี  
  208 นายภวิัฒน เดนด ี  
  209 นางทายรุง ใสสดศรี  
  210 นายกฤษฎา อังคะนาวนิ  
  211 นางสาวบชกร ทับทิมทอง  
  212 นางสาวปยะนาฏ พึ่งเสือ  
  213 นายทองสุข กิ่งกัน  
  214 นางจงกล ศรีพระลาน  
  215 นางสาวนิตยา แกวบรรดิษฐ  
  216 นายปฏิพัทธ ธีระวิบูลยศิลป  
  217 นางสาวนริศรา กันยา  
  218 นางสาวอรอุมา พึ่งสาย  
  219 นางรัชนีวรรณ ยอดดําเนิน  
  220 นางสาวลักขณา เฉลิมวัฒน  
  221 นางศุภนดิา ยิ้มละมาย  
  222 นายคําปว แสงมหาชัย  
  223 นางสาวพรศิริ รักษาชาต ิ  
  224 นายประพันธ ธีระเสถียร  
  225 นายธีรภาค ชองทวม  
  226 นายสถาพร ปกขิโต  
  227 นายอรรณนพ อันพันธุ  
  228 นายเจริญ ศิริอํานวยลาภ  
  229 นางสาวจนัทนี ล้ิมประเสริฐ  
  230 นางสาวชมพนูุช บุญสงกา  
  231 นางกลอยใจ สุขเจริญ  



  232 นางสาวกิตยิา ภิรมยแกว  
  233 นางสาวศิรินันท ระวังชื่อ  
  234 นายสมชาย แยมขยนั  
  235 นายอุทิศ ทาพิมาย  
  236 นางนงรัช ล้ิมประเสริฐ  
  237 นายรณวิต ยะมิน  
  238 นางสาวพรศิริ โพธ์ิสุวรรณ  
  239 นายมานพพร ศิลาหิรัญ  
  240 นางชอผกา คัมภีรพงศ  
  241 นางสาวชื่นจติ เหลาศรีบุญ  
  242 นางบังอร อินทรักษ  
  243 นายกัลยชนม พยัคฆเดช  
  244 นางสาวระพพีรรณ ตอยเหม  
  245 นางสาวฐาปนยี ยิ้มแฉลม  
  246 นายธนกร รุงสุทธาพงษ  
  247 นางสาวจริยา ประดับมุข  
  248 นายพุฒิพล ธรรมวงษสถิต  
  249 นางสาวบุษบา แกวดวงจิตร  
  250 นางสาวชนมลักษณ เกตุด ี  
  251 นางบุญตา ชูเมือง  
  252 นายอิทธิพล ศรีเนาว  
  253 นายธนกฤต ตันบรรลือสุข  
  254 นางสาวชลธร ณ ลําปาง  
  255 นางจิตเกษม สุทธิสิน  
  256 นางอารีย ยังใหผล  
  257 นางสาวสุจิตรา กัณหามล  



  258 นางสาววไิล อยูยงสิน  
  259 นางสาวกมลพร เริงสําราญ  
  260 นางสาวเกตนสิรี คชนาคา  
  261 นายปญญา ภูสุดสูง  
  262 นายสิริกัณฑพรรษ ออนดํา  
  263 นายสุเทพ ญาณวรรณ  
  264 นายนพรัตน แซเฮง  
  265 นางสาวณฐัสุดา เงินหมื่น  
  266 นายจรัล ผูกพัน  
  267 นายวสันต เคหะจติต  
  268 นางสาววาสนา แขนโพธิ์  
  269 นายณัฐพร เฟองสินธุ  
  270 นางสาวศุภวรรณ ลวนสละ  
  271 นางสาวโชติมา จุลการ  
  272 นายอิศรา บัวเพชร  
  273 นางจิราภรณ จังกอบพัฒนา  
  274 นางสาวธัญชนก โทนทอง  
  275 นางวันเพ็ญ ยิ้มถ่ิน  
  276 นางสาวผุสดี มั่งมี  
  277 นายพิพัฒน งามวุฒิบาล  
  278 นางสาวนภิาพร คุมเนตร  
  279 นางสาวกาญจนา จักรพิมพ  
  280 นางสาวสุดารตัน ไวยทรง  
  281 นางสาวเพยีงฝน โพธ์ิขาว  
  282 นางสาวณัฏฐนภพร กิรติฉัตรคุปต  
  283 นางสาวชนชน มลิเกตุ  



  284 นางสาวคุณัญญา บุญแกว  
  285 นางสาวรชตวรรณ ทองละมุล  
  286 นางบรรจงจิต นามาศักต ิ  
  287 นางสาวธัญญลักษณ ณตะวัน  
  288 นายวัฒนา ทรงนิสัย  
  289 นางสาวสม แซอ้ึง  
  290 นางสาวนฤมล อินทรสาย  
  291 นางสาวระวีวรรณ ขวัญเรือง  
  292 นางสาวแสงนภา พิลึก  
  293 นางสาวขจิตฝน โพธ์ิขาว  
  294 นายนรินทร อยูพงษ  
  295 นางสาวชฎานชุ สุทธิการ  
  296 นายไพโรจน ดีสวัสดิ ์  
  297 นายอนุสรณ บริสุทธิมานวงศ  
  298 นายไพรัตน ดีสวัสดิ ์  
  299 นายธีระพัทธ โชติพวง  
  300 นางสาวเอมิกา หลักชัย  
  301 นายสิทธิพงศ คุมผิวดํา  
  302 นางสาวสุนาร ี เชื้อพรมศร  
  303 นางอัญชลี กีแกว  
  304 นางสาวธารินยี ฆารประเดิม  
  305 นางสาวปยะนชุ มีเติม  
  306 นางสาวหทยัรัตน ชังลี  
  307 นางสาวสุณิสา กําไลหยก  
  308 วาที่รอยตรีหญิง พรทิพย เอี่ยมฤกษสัจจะ  
  309 นางสาวเมวด ี ภูวิชิต  



  310 นายปรัชญา เดชจารุกุล  
  311 นายนิพนธ บุนนาค  
  312 นายชาตภิูม ิ สองเมือง  
  313 นางนพวรรณ ทองสม  
  314 นางสาวตุกตา มามีกุลย  
  315 นางสาวฉววีรรณ เชาวทัศนาดิษฐ  
  316 นายมนตร ี ใจด ี  
  317 นางสาวโศรยา ดําแกว  
  318 นางสาวศิริวรรณ ภิรภาค  
  319 นางสาวสุรีรัตน พรรคนคร  
  320 นางสาวกันตยา อินทศร  
  321 นางสาวพิชญา แยมโอด  
  322 นายธวัช ทองสม  
  323 นางปาริชาต แทนทรัพย  
  324 นางสาวศุภดา เอี่ยมสวน  
  325 นางสาวอรทัย เบาทิพย  
  326 นางสาวกมลลักษณ พรหมานิตานนท  
  327 นางสาวพัชชมล เอี่ยมตั้ง  
  328 นายสมคิด วงศคงวรรธนะ  
  329 นางสาวสุจิรา เพียงตา  
  330 นายศรัณย ู ชูราษฎร  
  331 นายภทัรพล แสงโคตร  
  332 นางนฤมล ช่ืนด ี  
  333 นายเสนห โพธ์ิหอม  
  334 นางสาวประกายดาว เฮงด ี  
  335 นางสาวตองออน กันแกว  



  336 นางญาณิภา เหลืองออน  
  337 นายธเนตร พุมสุวรรณ  
  338 นางสาวรัชชา แสนด ี  
  339 นางอัจฉรา ปานประชา  
  340 นางสาววยิะดา เลาเปยม  
  341 นางสาวสุภาภรณ ดวงเกิด  
  342 นายศาศวัต เลิศรักษสุวรรณ  
  343 นายชนะศักดิ ์ ตันล้ิมสูน  
  344 นายกฤษโชต พูนธนวงษ  
  345 นางสาวณฐัธิดา เข็มแกว  
  346 นายสุวัฒน เกตุแกว  
  347 นางสาวจินดา ขวญัคง  
  348 นางสาวสุกัญญา สายลือนาม  
  349 นางสาวเฟองฟา ธีระพิบูลย  
  350 นางสาวกรรภริมย พรมมาวัน  
  351 นางสาวอมรรัตน หอมกลิ่น  
  352 นางสาวอุษา บัวบาน  
  353 นายธนากร จรุงจันทร  
  354 นายนิธิโชต ิ รชตพุทธิ  
  355 นายปรีชา กระษาปณเลิศ  
  356 นางสาวจันทรแรม ไชยเขต  
  357 นายชัชวาลย สอนจิต  
  358 นางวริศนนัท บัววรรณาดิฐากูร  
  359 นางดลยา วชิรชูเกยีรติ  
  360 นายเอกลกัษณ สุขเสนา  
  361 นางสาวศศิธร แผลงปาน  



  362 นายนริศ ตรีศักดิ ์  
  363 นายนนัทชัย ใหมปยะ  
  364 นายณัฐพงศ พรจําศิล  
  365 นางสาวปพัชญา กลํ่าร่ืน  
  366 นายปราศรัย จิตรธาน  
  367 นางวันนา แจงหลํา  
  368 นายปาณธีร แจงหลํา  
  369 นางสาววไิลลักษณ ภมรพล  
  370 นายศิริพงษ เตชะ  
  371 นายสมพงค บุญชูประภา  
  372 นางสาวปรารถนา ทรัพยสิน  
  373 นายอนุพงษ พึ่งฉิ่ง  
  374 นางวภิารัตน เชาวฉลาด  
  375 นางณิชาภา รัตนสุวรรณ  
  376 นายสราวุธ งามระหงษ  
  377 นายวิชัย ธาดากชกร  
  378 นายจรัสพงษ วันจงคํา  
  379 นางสาวศุภรดา ทรงสุริยวุฒ ิ  
  380 นายศิรครินทร พรสุวรรณโชค  
  381 นางสาวตรีภาวันทน พรสุวรรณโชค  
  382 นายเพิ่มศกัดิ ์ ประมวล  
  383 นายรุงโรจน รักศักดิ์สกุล  
  384 นางสาวธารารัตน ทองนวม  
  385 นางสาววรันลักษณ ธนะกิจธรรม  
  386 นายประสาร แจงหลํา  
  387 นางศิริอร หนูเวียง  



  388 นางสาวกฤษณา สัตยากุมภ  
  389 นางเกศณิ ี กุลดิลกสัมพันธ  
  390 นางสาวกิริยา กาละพันธ  
  391 นายไอยรา อรวรรณสกุล  
  392 นายสุรเดช คําสม  
  393 นายสวัสดิ ์ ล้ิมตระกูล  
  394 นางสาววณ ี วิชัยศิริพนัธ  
  395 นางสาวสุจิรวรรณ แกวภูกองพันธ  
  396 นางสาวอัจฉรา รวมบุญ  
  397 นางสาวธัญญลักษณ กรุณา  
  398 นางอารีย ศาลาศรัย  
  399 นางสาวสกุัญญา วองเจริญศิริ  
  400 นางสาวมนัสรี ฉัตรกุล ณ อยธุยา  
  401 นายทวิา รักษาราษฎร  
  402 นายอํานวย ล้ีสุวรรณ  
  403 นายตั้ม ชมสุดา  
  404 นางอุทัยพร กรันตานนท  
  405 นายธนกร ดวงทยั  
  406 นางอร ทรัพยหลาย  
  407 นางวีระ วรรณสกุลเจรญิ  
  408 นายธนาทร ดังกอง  
  409 นางวัชรา กลํ่าคํา  
  410 นายสุเทพ เล้ียงวงศถาวร  
  411 นายไพบูลย นนทชะสิริ  
  412 นายวัชรพล ชูแสงโรจน  
  413 นางสาวณัชชา ราชวาณิชย  



  414 นายกสณิ ราชวาณิชย  
  415 นางสาวอัญชลี คาแพง  
  416 นางอุไรวรรณ ขําเผือก  
  417 นายสราวุธ ทองประเสริฐ  
  418 นายทศพร พึ่งจรูญ  
  419 นางสาววนัฤด ี กลัดเจริญ  
  420 นางสาววรภัส ผลโพธ์ิ  
  421 นางสาวพรรณวิภา เหล่ียมด ี  
  422 นางสาวอนุตรา ขันทอง  
  423 นายลิขิต เราเจริญ  
  424 นางรุงทิวา ออกกิจวัตร  
  425 นายอมร ออกกิจวัตร  
  426 นางสาวนุชนาถ เทียบภกัดิ ์  
  427 นางกฤตภรณ ไขพลาย  
  428 นางสาวณฐัชไม อมรสรวง  
  429 นางสาวอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา  
  430 นางสาวนันทดิา รุงโรจนรัศมี  
  431 นายยศวีร ขวัญเมือง  
  432 นายภาสวุฒ ิ กิจไกรมงคล  
  433 นางสาวกิตตยิา เทพวัน  
  434 นางธนัดดา สวางเดือน  
  435 นางสํารวย เอี่ยมจรูญ  
  436 นางสาวอรุณ ี ธิสาระ  
  437 นางสาวพรพรรณ ยศบุญ  
  438 นางวนาล ี สหะชาติมานพ  
  439 นายศรัณย สหะชาติมานพ  



  440 นางเดือนเพ็ญ สุขีรัตน  
  441 นายสามารถ บัวขํา  
  442 นางสาวสุทิสา ทัพเนตร  
  443 นายวัชกร หลอดทอง  
  444 นายศตวรรษ สายทินกร  
  445 นางสาววรัทธิน์ันท เจริญราศรี  
  446 นางสาวสุภาพร สุขสัมพันธ  
  447 นางสาวปุณยนุช กันนกิากลาง  
  448 นายนวพล อาวาม ี  
  449 นางวีระ ไตรรัตน  
  450 นางสาวมยุรา การรื่นศรี  
  451 นางสาววาสนา บุญอุน  
  452 นายบรรลือ ขายมะณ ี  
  453 นางสาวรัตติยา นิมา  
  454 นางสาวจุรีรัตน เกิดเปยม  
  455 นายวิษณ ุ ยังยิ่งยง  
  456 นายภาณุพงศ ณรงคฤทธิ์เดโช  
  457 นางสาวนภิาพร สาสุข  
  458 นางสาวพัชริดา พาลีคราม  
  459 นางสาวประพมิพรรณ มะหะหมัด  
  460 นายบัญญัต ิ หมัดซา  
  461 นางสาวศิรินภา ปานสัมฤทธิ์  
  462 นางสาวเสาวลกัษณ ขันมณ ี  
  463 นางสาวปุณณาสา ฉิมกุล  
  464 นายตามน มโนเที่ยงธรรม  
  465 นายภาณภุณ วีระชัยชาต ิ  



  466 นางสาวดนุชา สนธิเณร  
  467 นายทิพยธานนิ สุขจินดา  
  468 นางสาวกัญญาวรรณ หอมกระทุม  
  469 นางสาวสาวิตรี พูลมา  
  470 นางสาวสายตา หรมนิสัย  
  471 นายธีรภัทร ศรีสงา  
  472 นางสาวสุดารตัน ธรรมสุข  
  473 นางสุมิตรา สิทธิมนต  
  474 นางสาวจํารัส เหมือนโพธิ์ทอง  
  475 นางสาววารณุ ี นุยจนัทร  
  476 นายสุเมธ ทวีเงินมงคล  
  477 นางสาวชญานศิ โตพพิัฒนชัย  
  478 นางสาวปทมา จันทรฤกษ  
  479 นายอิศวรา ธรรมสระ  
  480 นางสาววลยัภรณ ปาทาน  
  481 นางสาวลัดดา สุขสงกร  
  482 นายอภวิัฒน ผาสุข  
  483 นายวัชรพล ภูแลนเปลือย  
  484 นางสาวราตรี โตพิพัฒนชัย  
  485 นายปรมา ศิลาทอง  
  486 นายชัยยศ โสมาบุตร  
  487 นางสาวเสาวนีย สุขสบาย  
  488 นางสาวพรพรรณ ดีเฉลา  
  489 นายปรีชา ขําประนต  
  490 นางสาววภิาดา พุมพวง  
  491 นางสาวอนุสรา จันทรรัตน  



  492 นายอํานาจ จันทรรัตน  
  493 นางสาวปยภาณ ี จิตรมนตร ี  
  494 นายมานะ คงพนัส  
  495 นางสาววารณุ ี ตรีสิน  
  496 นางสาวนันทนภัส เปาเจริญ  
  497 นางสาววรรณทิพย ตุงคะสามน  
  498 นายสาคร บุญเรืองศรี  
  499 นายปรีชา สินทอง  
  500 นางสาวกันยา เพ็ชรโยธิน  
  501 นางสาวกัลยาณ ี รสสุนทร  
  502 นางสาววสุธา วัฒนพานิช  
  503 นางสาวโสภา แสงแปน  
  504 นางสาวอรวรรณ เขี้ยวเพ็ชร  
  505 นางสาวทิพธัญญา แซตั้ง  
  506 นายสุรัตช ณรงครอน  
  507 นางสาววนัทนา เวินสันเทยีะ  
  508 นางสาวพณัณติา สายตรง  
  509 นางชลิดา แชมชอย  
  510 นางสาวกุลรัตน สายเล็ก  
  511 นางสาวฉัตรวไิล อะเซ็น  
  512 นางสาวโสภิตา สุดเนตร  
  513 นางสาวเบญจพร สินธุมาลย  
  514 นายสุทธิชัย บุตรานนท  
  515 นางนภัสสร สุรโชติจํารูญ  
  516 นางสาวปรารถนา วงษสุวรรณ  
  517 นางสาววไลพร แซเอี้ยว  



  518 นายปฏิพาน แกวทองนาค  
  519 นายจิระ เจนเจษฎา  
  520 นายนกิันต ศรีวารีรัตน  
  521 นางสาวอุมาภรณ ทับละคร  
  522 นางสาววิชุตา ปานจันทร  
  523 นางวารินทร สังขสุวรรณ  
  524 นางสาวอรอุมา สุวฒิกิจ  
  525 นางสาวนิจวรรณ ประทีปกานนท  
  526 นางระเบยีบ แปนทองด ี  
  527 นางศรีเมือง เฟองชูนุช  
  528 นางวิมล แสงวิสุทธิ์  
  529 นางจันทนา สุขใจธรรม  
  530 นางอรวรรณ แสงวิสุทธิ์  
  531 นางสาวสาลี่ อารีวโรดม  
  532 นางสาวนภาพร รัตนวรธนะ  
  533 นางสาวดวงพร ตรีหลาบ  
  534 นางสาวฐภิรัชต กกสม  
  535 นายทรงพล วัฒนมงคล  
  536 นางสาววิลารัตน โซะพิทักษ  
  537 นางทิพยมณฑา สมบูรณพรทว ี  
  538 นายวรพล หลวงแกว  
  539 นางสมจิต อินทุประภา  
  540 นางอรนุช พันธุจินดา  
  541 นางฉว ี นัยสุทธิ์  
  542 นายธนากร สาตราภัย  
  543 นางสาวประภาพร สุดแดน  



  544 นางสาวมณีรัตน กลาหาญ  
  545 นางสาวมัทนา สิงหฤทธิ์  
  546 นายเอกภพ บัวหอม  
  547 นางสาวสุปราณ ี เรืองวิจิตร  
  548 นายประดิษฐ หวยหงษทอง  
  549 นางสาวอรวรรณ ทวีศักดิ์ถาวร  
  550 นางสาวศรัญญา บุญสม  
  551 นางอังสนา ปนรัตน  
  552 นายชลิช ดารายน  
  553 นางสาวกันตนิันท เหลามาลา  
  554 นางสาวอัมพิกา ตั้งออมทรัพย  
  555 นางสาวแคทลยีา ทองเพ็ญ  
  556 นางสาววจิิตรา ภาษยวรรณ  
  557 นางสาวสุนทรา โสตถิวัฒน  
  558 นางสาววธ ี อุดมเดช  
  559 นางนันทนภัส ลอสซ  
  560 นางสาวมนัสชนก แสงนาค  
  561 นายฉัตรชัย ปานกลั่น  
  562 นายวิชัย จิรนันทไพสิฐ  
  563 นายศภุภิจ ปองขันท  
  564 นางสาวกฤษณา ธรรมโสภณ  
  565 นายกฤษฎา จัดกรุน  
  566 นายสุรเชษฐ คํายนต  
  567 นายอุทาพงษ สําราญถิ่น  
  568 นางสาวสุณ ี พันพุทธ  
  569 นางขนิษฐา ตรีสิน  



  570 นางสาวรววีรรณ แซล้ิม  
  571 นางสาวชุติมณฑ สวัสดิ์วงศวิชา  
  572 นายสมมาตร โพธ์ิสวัสดิ์  
  573 นายสุวรรณ บุญประสิทธิโชค  
  574 นางบุญทิวา ศักดิ์ศรีเจริญยิง่  

  575 นายชัยรัตน รัชตวงศสกุล  

  576 นางสาวพิมพชนก พงศสนองผัน  

  577 นางสาวอุทัยวรรณ แกวบัวด ี  

  578 นายราเมศวร อวมตาน ี  

  579 นางอุไรวรรณ ชนะสะแบง 

  580 นางสาวรัตติกาล คมสัน 

  581 นายกนก ตรีชมทอง 

  582 นายกิตติพงศ บวยเฮง 

  583 นางสาวศรัญญา ทองดวง 

  584 นายวัชรากร ชมภูนุช 

  585 นางสาวศิริพร ชมภูนุช 

  586 นางสาวนพมล ชอบดี 

  587 นางสาววนิดา แกวกันหา 

  588 นางสาวเอมอร รัตนผล 

  589 นางสาวภัทรจาริน หงษอุดม 

  590 นางสาวเกษรนิทร สุขกระโทก 

  591 นางนารีชาต ิ วงษบุญมาก 

  592 นางสาวชฏารัตน ศักดิ์บุญญารัตน  

  593 นางสาวปพาพนิณ เบญจาพิทูรวงศ  

  594 นายปยวัฒน เบญจาพิทูรวงศ  

  595 นางสาวอรณิชา ยืนบุญยิ่ง 



  596 นายปราณ ี วังสุขี 

  597 นางสาวสิริพร ยิ่งยงทรัพย 

  598 นายสุรพรรณ ครามประยูร 

  599 นางสาวสิรินารถ นิธิกิจอนันต 

  600 นางสาวอรทัย โกศลธนวงศ 

  601 นางจินดา ทวีทรัพย 

  602 นายประโยชน ยังทรัพย 

  603 นายทิพย อุมปรีชา 

  604 นายธรรมรัตน ทุมกิจจ 

  605 นางสมประกาย ศรีดาธรรม 

  606 นางมณฑา อินทะเกต ุ

  607 นางเสาวลักษณ อุทยานวฒุิกุล 

  608 นางกัลยา พัฒนวีระกิจ 

  609 นายไมตร ี พัฒนวีระกิจ 

  610 นางสาวอุไรวรรณ พัฒนวีระกิจ 

  611 นางวัฒนา เงินหิรัญ 

  612 นางหิรัญรัตน เงินหิรัญ 

  613 นางสาวสกาวรัก เงินหิรัญ 

  614 นางสาวสุกานดา อิบราฮิม 

  615 นางยุพนิ อิบราฮิม 

  616 นายออด นุชตราวงศ 

  617 นางชุลีพร จันทร 

  618 นายสุวิทย บุญพันธ 

  619 นายสุชาต ิ สิงหนอย 

  620 นายคมมนต ยอขันธ 

  621 นางสาวสายฝน แกนเพ็ชร 



  622 นายกฤติน รัสธรรม 

  623 นายกิตต ิ เลาหรัชตนันท 

  624 นายวิรัตน ปองเศรา 

  625 นางสาวรุงทิพย เรืองโรจน 

  626 นางสาวจิตตรา อุทัยวัฒน 

  627 นางสาวปนัดดา ศิลปกษา 

  628 นายจนิ สมบุญพรอม 

  629 นางสาวรัชดา ปาละนิจ 

  630 นางสาวเรวด ี ฤทธิ์พรัด 

  631 นายรุงรัตน รพีพัฒนา 

  632 นางสาวพรพิมล สวัสดีผล 

  633 นายประวรรตน ทรัพยพจน 

  634 นางสาวทาริณยี ชนะพล 

  635 นางสาวอุษณา มวงด ี

  636 นางสาววนัวิสาข เหล็งทอง 

  637 นางสาวดาวเรอืง ภูมิด ี

  638 นางดารณ ี งามจันทึก 

  639 นางสาวภรณทิพย ไทยธนาคม 

  640 นางสุธิพร ตั้งจริยาภรณ 

  641 นางสาวเจีย๊บ สุขขีพันธ 

  642 นางจงรักษ วิหงสกุล 

  643 นายทรรศนัย ปทว ี

  644 นางสาววัชราภรณ วงควิบูลยชัย 

  645 นางสาวจันทภา นิติสาขา 

  646 นายพรเทพ หลอเรืองทรัพย 

  647 นางสาวจินดา ไววงศ 



  648 นางสาวณัฏฐา สุขใจเจริญเวช 

  649 นางสาวปรียานุช แกวเขียว 

  650 นางสาวบุญนาค หุนทอง 

  651 นายพีระพล แกนสวุรรณ 

  652 นางสํารวย อินทรสวา 

  653 นางสาวชิดชนก กุลทะนา 

  654 นางคําตา เงินฉลาด 

  655 นางบรรจง คลายสุบรรณ  

  656 นางบุญเจือ คําภักด ี  

  657 นายวินัย ภาคยภิญโญ  

  658 นางบําเพ็ญ เปยมขาํด ี  

  659 นายนพเดช ล้ิมเฮง  

  660 นางสาวสุกัญญา สุวรรณเพชร  

  661 นางสาวพรพรรณ บุญมี  

  662 นางสาวทัศนยี กิจประเทือง  

  663 นางสาวศศิธร จิตตบํารุง  

  664 นางราตรี ช่ืนชม  

  665 นางสุพรรณ ี จรภักด ี  

  666 นายเทพพล เครื่องจันทร  

  667 นางสาวธนัชชา นางา  

  668 นายภานุวฒัน หาญพานิชกจิ  

  669 นางสุกัญญา โตสมจิตร  

  670 นายสมชาย กล่ินรอด  

  671 นายสมปอง หอมจันทร  

  672 นายสมชาย ฤกษรูจ ี  

  673 นางธนิดา มณีโชต ิ  



  674 นางสาวศิรินภา ชูผ้ึง  

  675 นางชวาลา บุณยรัตพนัธุ  

  676 นางนงนุช ขาวสําอางค  

  677 นางสาวอัญชนา แซเจีย  

  678 นายกษม หาญเลิศสกุล  

  679 นายพนม คูหากนก  

  680 นางสาวกวินธดิา วงศสุวรรณ  

  681 นางมานิตย จันทรเพ็ญ  

  682 นางยุพนิ นาคสวาทดิ ์

  683 นางสาวรัตนา ภูแกว 

  684 นางลออ เย็นเกษม 

  685 นางสุภาภรณ มีชอบธรรม 

  686 นางสาวพัทธนันท ตนทุน 

  687 นางสาวทัศณ ี มาโนช 

  688 นางสาวเพ็ญสนิี สมบัติหอทอง 

  689 นางหนูไกร แตงสี 

  690 นางสาวสุพัตรา สุขะวัลลิ 

  691 นางพัชรินทร ทองกูล 

  692 นางสาววรรณา กล่ินบัวแยม 

  693 นายประถม ศรีเอม 

  694 นายธีระ ศรีดี 

  695 นางอาณัดดา มะลาด 

  696 นางสาวสมนกึ ศรีแกวคง 

  697 นางรุจา พรหมมณ ี

  698 นายอากร ประทุมมาศ 

  699 นายณํฐสิทธิ์ แยมหราย 



  700 นายลือชา โพธ์ิพัฒนพงศ 

  701 นางพรชัญญา สีสด 

  702 นางฟองแกว อองสันเทียะ 

  703 นางสาวสุจิตรา เนินงาม 

  704 นางสาววราภรณ อภิชลติ 

  705 นางสาวมาลา มั่งคั่ง 

  706 นางสาวจุมพิตา ทักษิณ 

  707 นางสุกัญญา ธนะคุปต 

  708 นางจันทรเปง ตวนเทศ 

  709 นางสาววรรณลภา พินิจชนะภูม ิ

  710 นายเนตร เกดิมั่น 

  711 นายวินัย รุมรณกาศ 

  712 นางกานดา อยูฤทธิ์ 

  713 นางสาวสุวรรณา ธนาวงษ 

  714 นางสุธีกานต เคยเหน็ 

  715 นางสาวถาวร จันทรกรณ 

  716 นางสาววรรณมณ ี เชาวนระบิน 

  717 นายลือชา โพธ์ิพัฒนพงศ 

  718 นางสาวสุจิรา มหาสารคุณ 

  719 นางสาวตรีรัตน มงคลบุตร 

  720 นางสาวชัชชารีย พวงบานเย็น 

  721 นางอุมาภรณ วัฒนาจนิดา 

  722 นางสาวสุจิรา มหาสารคุณ 

  723 นายปริญญา จันทรสารคาม 

  724 นายดิเรก คาดหมาย 

  725 นายพงษ คงนอย 



  726 นางศิลาพรรณ โควฮวด 

  727 นายยุทธศกัดิ ์ สการะเศรณ ี

  728 นางสาวสุริษา ศรีวิไล 

  729 นางสาวพรนภิา อําพันขาว 

  730 นางสาวรัชน ี โพนทอง 

  731 นางวัชรี โพนทอง 

  732 นางสาวสุริษา ศรีวิไล 

  733 นายเกษม คําสะอาด 

  734 นายโสภณ ไชยเจริญพาณชิ 

  735 นางสาวสุธิดา ยศแกว 

  736 นางสาวสุดาวรรณ ศิริจารพุงษะ 

  737 นางสาวอัมพร ตรีศิริลาภ 

  738 นายปริพัฒน สงศรีมณีกุล 

  739 นายเจษฎากร ฉออน 

  740 นายอนนัตชัย สุวรรณขํา 

  741 นางสาวศิริวรรณ สินภักด ี

  742 นางสาวทนิดา ปตนีกุล 

  743 นายธีระวัช ชนะพจน 

  744 นายสมหวัง กกไธสง 

  745 นางสาวสุพิน แกวใจเพ็ชร 

  746 นายมงคล หวังดีผลงาม 

  747 นายเกษม หวังดีผลงาม 

  748 นายวชิร ชนานาฎ 

  749 นายวิชาญชัย จําปาทอง 

  750 นางอรุณ ี ภมรสาร 

  751 นายดาว รอยตะ 



  752 นางสาวยุราลักษณ สีทน 

  753 นางสัมมาวด ี ราชบาศรี 

  754 นางสุวรรณา ผูมีสุข 

  755 นายอธิวัฒน ผูมีสุข 

  756 นางสาวพรพิรุณ อริยะเดช 

  757 นางสาวพัชริดา ผูมีสุข 

  758 นางสาวสุวรรณา แปงใจ 

  759 นางสาวหนึ่งฤทัย รวมด ี

  760 นางสาวจารุณ ี พังคานนท 

  761 นายวิระชาญ นกครุฑ 

  762 นางสาวพิฐญากรณ ลีกา 

  763 นางสาวนงลักษณ ใจงาม 

  764 นายสุรเชษฐ ทองสิงห 

  765 นายกิตติพงษ วงษาสันต 

  766 นายสมชาย ประสารวงศ 

  767 นายนัฐพงษ คงศิลป 

  768 นายศภุศักฒ ขจรยศ 

  769 นางชริญา พรคุณารักษ 

  770 นายพชร พูลมะเริง 

  771 นายเอกชยั อมรเวช 

  772 นางศิริกุล อําดวนตาล 

  773 นายเดด็ นวลคูณ 

  774 นายกิตติพงษ สายหยดุ 

  775 นางสาวนุชสราพร ธนะสุข 

  776 นางสาวคนึงนชุ เดชสกุล 

  777 นางสาวหทยัรัตน เขียวมณฑา 



  778 นางสาวสุกัญญา คลองการ 

  779 นางอรุณ ี วิวัฒนวิศวกร 

  780 นางจุฬภุณัท วงกตธนภูม ิ

  781 นายวีระวฒุ ิ มงคลแท 

  782 นายวีระศักดิ ์ มั่นใจ 

  783 นายวุฒิพงศ จําใบรักษ 

  784 นายนพดล ทรงศิลป 

  785 นายภวูนา สีแดง 

  786 นายนิพล มงคลหมาย 

  787 นายคุณากร มนตรี 

  788 นางสาวมลประภา เถินมงคล 

  789 นางสาวรุจิรา มูลสาร 

  790 นางสาวสมฤดี แกวงาม 

  791 นางสาววารณุ ี พวงดอก 

  792 นางพรพิมล ถาวงศ 

  793 นางสาวดวงใจ ชินโคตร 

  794 นางสาวสุรัตนา ชาวบานเกาะ 

  795 นางสาวิตรี มาตา 

  796 นางศิลาพรรณ โควฮวด 

  797 นางสาวศศิธร ชวยเจริญ 

  798 นายอโนชา เรือนแกว 

  799 นายสุรชัย อํานวยชวีะ 

  800 นางจนัทิมา เลิศณรงค 

  801 นางพาณ ี คําเปลว 

  802 นางสาวสาริณ ี ยางเยีย่ม 

  803 นางไพเราะ พวงชมภ ู



  804 นางพรเพ็ญ อาจละออ 

  805 นางสาววรรณวิสา ทิมมานพ 

  806 นางสาวชลธิดา สีดํานิล 

  807 นางสาวดรุณ ี แซเจ็ง 

  808 นางสาวรุจิรา มูลสาร 

  809 รอยตรีภิญโญวิทย ไตรขันธ 

  810 นางญานัสนันท แกวเสน 

  811 นายไชยศักดิ ์ อมรชัยวงศ 

  812 นางสาวจุฑามาศ แซจิว 

  813 นางสาวนิพร จินตวราภรณ 

  814 นางสาวจุฑารตัน เลิศวิไลนริศ 

  815 นางขวัญจิตร โหตะแสงไกวลั 

  816 นายณพล นิพนธศิริ 

  817 นางสาวปรารถนา ดาบทอง 

  818 นางจันทรจิรา ดารารัตน 

  819 นางสาวศศิประภา ดารารัตน 

  820 นางนิภาพร อยูอาง 

  821 นางสาวพรรณทิวา เกียรติชัยวุฒ ิ

  822 นายวีรยุทธ ประทุมวัน 

  823 นางสาวศันสนีย ชะนะมา 

  824 นายอนวุัฒน สมงาม 

  825 นายวีรภัทร ภักด ี

  826 นางสาวสุธาสินี โพธ์ินา 

  827 นางสายทิพย ขวัญเมือง 

  828 นางสาวสุดาดวง เฉลิมศิลป 

  829 นางสาวจูน ชมมาลัย 



  830 นางสาวมาริษา วิทยาวัฒน 

  831 นางสาวกชพร ศรีเกต ุ

  832 นางสาวมณวีรรณ แสวงพันธุ 

  833 นายวรพงศ ขจรพงศพัฒน 

  834 นางสาวเกษฎาภร สวนบุญ 

  835 นางสาวนาฎสดุา สวนบุญ 

  836 นางสาวขนิษฐา โรจนแสงชัย 

  837 นายชลัช วรรณวัฒน 

  838 นางสมพร กาญจนกนันทน 

  839 นายจตุรงค เกตุสืบ 

  840 นายนพฤทธิ ์ เขมปญญานันท 

  841 นายอัฏฐนารถ พฤทธิ์ไกรวัฒน 

  842 นายอํานาจ ทรัพยมงคล 

  843 นายนวิัฒน ราชรินทร 

  844 นางสาวอรุโณทัย อําพวัน 

  845 นางสาวชลน ี เกตุสืบ 

  846 นายณัฐพันธ ณัฐภัทรธนา 

  847 นางสาวพรทพิย ลํ้าวีรประเสริฐ 
  848 นางสาวธารทิพย แสนหลวง 
  849 นายจิราธิพงศ ดารารัตน 
  850 นายจิราธิพันธ ดารารัตน 
  851 นางนิรัญญา มีมูซอ  
  852 นางวานิสสา สืบวงษ  
  853 นางสุวิน ี มวงม ี  
  854 นางสาวกาญจนา ยิ้มใจ  
  855 นางมาเรียม มัสอิ๊ด  



  856 นางสาวชุติมา จาวิสูตร  
  857 นางวันทนา คําอาย  
  858 นางสนิตา สุดสัตย  
  859 นางกัลยาณ ี ชุมเปย  
  860 นางสมถวิล คุยแข  
  861 นางสาวสุทธิมาลย วงษศิริ  
  862 นางสุนิสา สุปตติ  
  863 นางสาวอาภรณ ชมยงค  
  864 นางสาวอัจฉรา จิตรด ี  
  865 นางสาวเบญจวรรณ โชติประเสริฐ  
  866 นางวิไลภรณ อํานวยพร  
  867 นางสาวธนิดา โพธิกุล  
  868 นางกมลวรรณ ชูจันทร  
  869 นายธงชัย บินสลาม  
  870 นายสุรชัย ฮับมูซอ  
  871 นางอารีย มะเหม็ง  
  872 นางสาวน้ําออย บุญไทย  
  873 นายเอกภพ สมานตระกูล  
  874 นางสาวลักษณา ลายลักษณ  
  875 นางสาวไอลดา หวังสะเล็บ  
  876 นางธมลวรรณ แกวแยม  
  877 นางสาวเสาวนีย มนัสศิลา  
  878 นายสัญชัย อํ่าเอี่ยม  
  879 นางนุชนารถ คําสืบ  
  880 นางจันทรเพ็ญ สละพันธ  
  881 นางสาวจุฑารตัน พิมพสําฤทธิ์  



  882 นางศรีวรรณา เด็ดดวง  
  883 นางสาวสมพร นุตมะหะหมัด  
  884 นางสาวพัชรี มูฮําหมัดสมัน  
  885 นางพัชรมณ ี เซ็นเชาวนิช  
  886 นางวาสนา นทีพิทักษ  
  887 นายซูรียา ยามา  
  888 นายจรูญ เจริญสงา  
  889 นางสาววราภรณ เจริญสงา  
  890 นางอุไร หัสนี  
  891 นายประสิทธิ ์ สังขยาลอ  
  892 นายณัฐวัชร วังหิตัง  
  893 นางสาวอินทิรา พสุธาดล  
  894 นางสาวชะบา พุทโป  
  895 นายศักดิ์ชัย สําเภาพล  
  896 นางจันทรทิมา แสงเปราะ  
  897 นางสาวสุดา อิมามี  
  898 นางสุนีย ละเต็บซัน  
  899 นางสาวสุกัญญา สกุลดี  
  900 นายศภุฤกษ นิภารัตน  
  901 นางสุรีย สรกล  
  902 นางสาวฟาริดา สรกล  
  903 นางสุมาลี ขํากา  
  904 นางสาวพัชรา เซนเชาวนิช  
  905 นางสาวจิตรา เซนเชาวนิช  
  906 นางสาวสมหญิง โพธ์ิทอง  
  907 นางสาวเพชรา วิศาลวรรณ  



  908 นายสุรินทร เนตรทัศน  
  909 นางสุมาลี มังประเสริฐ  
  910 นายไชยา มานะพนัธ  
  911 นางสาวญานิศา ดวงมา  
  912 นางสาวชญานชุ ประดิษฐบาทกุา  
  913 นางสาวสายฝน ฉัตรเฉลิม  
  914 นางสาวธิดา วงษายาง  
  915 นางสาวสุชาดา ทองมูล  
  916 นางสาวไอรดา หาทรัพย  
  917 นายเจษฎาภรณ วิเศษรัตน  
  918 นางสาวสุจินต จิรพงษเมตต  
  919 นางสาวเยาวรตัน ตั้งวาณิชย  
  920 นายอภิชาต ิ ศรีฤทธิ์ตา  
  921 นางสาวจันทรเพ็ญ แยมมั่งม ี  
  922 นายสุไลมาน ตายแยม  
  923 นางสาวรุงทิพย บัวแยม  
  924 นางสาวแสงมณ ี เหล็งศิริ  
  925 นางสุภาวด ี นิคมชัยประเสริฐ  
  926 นางสาวปรียานุช ใจเครือ  
  927 นางสาวจริยา อุมบุญ  
  928 นายเสนห แสงศิริ  
  929 นางสาวพัชรี คงดี  
  930 นายมาโนช เกิดตลอด  
  931 นางสาวสําเนยีง ฉายยิ่ง  
  932 นางสาวณาตยานี ศรีสม  
  933 นางสาววนัวิสาข สิริบุตรวงศ  



  934 นางสาวแกนจนัทร ยอดมณ ี  
  935 นางสาวนิดดา โคสิน  
  936 นายอัสมาด ี เจะโด  
  937 นางสาวกรรณกิา เต็งยงค  
  938 นางสาวพวงจติ สิงหเส  
  939 นายปราชญา วิถีวานิช  
  940 นางสาวปยะนนัท ดีปู  
  941 นางสาวเกษราภรณ วงษละคร  
  942 นางมยุรี จิตตมิตร  
  943 นางสาวจริยา หีดเสน  
  944 นายศักรินทร สินสราง  
  945 นายกิตติศักดิ ์ พลดีลา  
  946 นางสาวมะลวิลัย บุญเกิด  
  947 นางทัศนปพัช ทิพยสิงห  
  948 นางสาวพัชรริตา เซนเชาวนิช  
  949 นางอรนุช จันทรวิเศษ  
  950 นางสาวธิดารตัน เทพีรัตน  
  951 นางสาวสุจินต อ้ึงวาระศร ี  
  952 นางบุญทัย เฉลิมพันธุ  
  953 นายวินิจ วงษศรี  
  954 นางสาวอริสรา สงแจง  
  955 นายกิตติคุณ ดาวสุวรรณ  
  956 นายบุญชยั ดาวสุวรรณ  
  957 นางสาวมาลี บุญเปรื่อง  
  958 นางสาวสุกฤตา พะสุโร  
  959 นายพงษศักดิ ์ ผากา  



  960 นางสาวอนุธิดา เดชภกัด ี  
  961 นางสาวนภิาพร ออนแกว  
  962 นายชวัลกร ลาวัลยกุล  
  963 นางสาวอารียวรรณ แกวประเสริฐ  
  964 นางสาวอัฐภญิญา ตปนียะบุญญากร  
  965 นางยวุด ี สมรรคกาญจน  
  966 นางสาวพัชรินทร รุงเรือง  
  967 นางพลวด ี ไวยดาร ี  
  968 นางสาวกวิตา วัฒนะรุง  
  969 นางสาวลักขณา เย็นใจ  
  970 นายศตวรรษ วงศวารี  
  971 นายเมธา ชมชื่น  
  972 นางสาววไิล ยอดมูลคี  
  973 นางสาวเบญญาภา เตมียสุวรรณ  
  974 นางสาวพรสวรรค โคตัน  
  975 นางสาวศิรประภา พรหมทาระ  
  976 นายปยะพงศ ดําขลับ  
  977 นายโชติวิทย อนชู  
  978 นางสาวจินตนา สุขเรือง  
  979 นางสาวภัสราภรณ สมัครพันธ  
  980 นางสาวกิตตยิา ไขศรี  
  981 นางสาวเดนนภา ภูฆัง  
  982 นางสาววาสนา วัฒนกสกิรรม  
  983 นางสาวศรัญยา ส้ินโศรก  
  984 นางสาวปทมา หลีเหลางาม  
  985 นางสาววรรณกมล หนูกุล  
  986 นายสมหมาย ทัศบุตร  
  987 นางประเสริฐศรี เผาสุคนธ  



  988 นายเสร ี ปานเมือง  
  989 นายบณัฑิต แดงแกวเพชร  
  990 นายเฉลิมพงษ ปทะมาสวิน  
  991 นางสาวอภิญญา ปทะมาสวิน  
  992 นางสาวจริยา ศรีมุกดา  
  993 นางสาวจตุพร หวางเพียร  
  994 นางสาวมัชฌิมา วรรณภพ  
  995 นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรา  
  996 นายณัฐจกัรภ จันทรคูเมือง  
  997 นายอดิรุด นางวงษ  
  998 นายชัยวัฒน ศรีสงาธนพงศ  
  999 นางสาวอมฤตา เพชรากูล  
  1000 นางสาวกัญญาวีร ภัทธนประเสรฐิ  
  1001 นางสาวชาลิณ ี สุดศรี  
  1002 นายกิตติศักดิ ์ ธนทัศนียชัย  
  1003 นายเอกฉนัท เกิดพรดาวชยั  
  1004 นางสาวปรียารัตน อาจหาญ  
  1005 นางสาววิราวรรณ เพงสุวรรณ  
  1006 นายวุฒิชัย แพวงศจีน  
  1007 นางสาวจินดารัตน สุทธใจด ี  
  1008 นางประภัสสร ทองขาว  
  1009 นายเพ็ชรรัตน มณีโชต ิ  
  1010 นายชาติชาย เอื้อกิจทวกีุล  
  1011 นายสรศักดิ ์ พรสุขประยูร  
  1012 นายคัมภีร ชูจันทร  
  1013 นายศักดิ์ดา โพธ์ิสุวรรณ  
  1014 นางสาวพนดิา เมืองทอง  
  1015 นางสาววนัวิสา ศรีทอง  
  1016 นางสาวเรืองรัตน เตชะวลีกุล  
  1017 นางสาวสนฤด ี บุญรวม  



  1018 นางสาวเดือนฤดี ศรียามาตร  
  1019 นางสาวรสสุคนธ สัญญเพียร  
  1020 นางสาวศศิธร สีเหลือง  
  1021 นางสาวจารุณ ี นิวาศนนัทน  
  1022 นางสาวเกศสดุา พึ่งตน  
  1023 นางสาวยุพนิ ปล่ังกลาง  
  1024 นางสาวชวัลธร มีสมบัติ  
  1025 นางสาวประไพศรี ภูวนวัฒก  
  1026 นางภัทราภรณ บําเพ็ญสัตย  
  1027 นายจกัรกฤษณ บุตรกัณหา  
  1028 นางสาวเปรมฤดี สันติสุข  
  1029 นางสาวจุฑารตัน แกวศรีชวง  
  1030 นายพงษศิริ เบญมาตย  
  1031 นายธนากร เรือนสุข  
  1032 นางสาวปาริตา เอกธนาโภไคย  
  1033 นายนิพนธ เกษมสัมฤทธิ์  
  1034 นางสาวศศิกานต คะสุวรรณ  
  1035 นางสาวฤติมา วิชนภัทรสมุทร  
  1036 นางวรรณา แกวภูสิทธิ์  
  1037 นายสุรเดช ปจฉิมนันท  
  1038 นางสาวพีรภาว บุญใหญ  
  1039 นางสาวปยะนชุย เพ็ชรรัตน  
  1040 นางสาววไิลพร สายธนู  
  1041 นางสาวณัฏฐว ี ศรีไกรไทย  
  1042 นางสาวรุณ ี ฟอมไธสง  
  1043 นายบุญชัย จีนากําเนิด  
  1044 นางสาวธัญลักษณ สวัสดี  
  1045 นายสมศักดิ ์ สวัสดี  
  1046 นางสาวจันทพิย สวัสดี  
  1047 นายธนวัฒน ชมวีระ  



  1048 นางสาวสุภาวณ ี ศรีขยัน  
  1049 นายวิริยะ ชูเดช  
  1050 นางสาววารินทร อุตรวิเชียร  
  1051 นายเสริม บุญเพิ่ม  
  1052 นางสาวภัทรพร ไชยมาตร  
  1053 นายณัฐพล คําพร  
  1054 นายสิทธิชัย คําพร  
  1055 นายศภุโชค แสงรุงรัตน  
  1056 นายนเรศ ศรีพลาวัฒน  
  1057 นายทวีชัย บับพาน  
  1058 นางสาวผกามาศ มูลผล  
  1059 นางปาริชาติ เฉื่อยฉํ่า  
  1060 นางสาวพิสมร ศุภโยคพาณิชย  
  1061 นางสาวอรสา เถ่ือนวงษ  
  1062 นางสาวรักชนก เกิดรุง  
  1063 นายปยะณัฐ บุณยสินธ  
  1064 นางสาวอรพณิ สันสินธุงาม  
  1065 นางสาวศรีประภา ยอดพรหม  
  1066 นางสาวนันธญิา เชื้อสุวรรณ  
  1067 นางสาวสุนทร ี อาษา  
  1068 นางสาวกณัฐกิา ถุงน้ําคํา  
  1069 นางสาวธนสร เถ่ือนหมื่นไวย  
  1070 นางรุงทิพย กมลพิศ  
  1071 นายพิศณ ุ ยศสุวรรณ  
  1072 นางสาววาร ี แฟงสุวรรณ  
  1073 นายพงษเทพ พรหมสุรินทร  
  1074 นางสาววิมลรัตน นิ่มอนงค  
  1075 นางธนารักษ มหาทา  
  1076 นางพรรณรพนี ธนธีระโกศล  
  1077 นางสุธารัตน รัตนปณฑะ  



  1078 นางอภิสรา พวงจิตร  
  1079 นายบัญชา มาศเมธา  
  1080 นางสาวณิชาภา อ้ึงจุย  
  1081 นางพิณทพิย จันทรปญญา  
  1082 นางสาวพณัิดา จันทรปญญา  
  1083 นางสุปราณ ี กมลคุณาเกษม  
  1084 นางสุณ ี พันประหัศ  
  1085 นางอรุณ แจมศร ี  
  1086 นางประภาวรรณ คงพรหม  
  1087 นางพรากร ชมเกลี้ยง  
  1088 นางสาววาสนา พึ่งน้ํา  
  1089 นางกฤติยานนัท กระแสรฉาย  
  1090 นางสาววิมลพรรณ นิ่มวรรณโน  
  1091 นางสาวฐิตาภา อนจันทร  
  1092 นางติ๋ว แกวศรี  
  1093 นางลําดวน วงศสอน  
  1094 นางสาวศิริพร โพธาราม  
  1095 นางภาวิณ ี จันทรกลิ่น  
  1096 นางปยะพร สุขลาภ  
  1097 นายวิทวัฒน ศรีสินสันติกุล  
  1098 นางสาวธัญญรัตน พลอยสุกใส  
  1099 นางอรุณ ี  รัตตกุล  
  1100 นางกัญญาน ี เปรมปรีวรรณ  
  1101 นางวาสนา พรหมสวาง  
  1102 นางสาวปภนิวชิ คําแสนราช  
  1103 นางสาวสุพัตรา บุญสูง  
  1104 นายเอกชยั ยุทธพงศ  
  1105 นางสาวภคนนัท คําเพ็ชร  
  1106 นายขวัญชยั รานเทศ  
  1107 นายสุชาต ิ ชูทาว  



  1108 นางสาวบุสด ี เนาวบุตร  
  1109 นางสาวกนกพร ชางเนียม  
  1110 นางสาวประภารัตน นิลอุบล  
  1111 นางศิริพร ชาญวิจิตร  
  1112 นายเอกรนิทร บุญวิทย  
  1113 นายสิทธิศักดิ ์ ยอดประโคน  
  1114 นางสิริเพ็ญ สมบูรณ  
  1115 นางสาวศศินา แกวพิลา  
  1116 นายรักษพงศ เมฆากุล  
  1117 นายเกรียงไกร บัวช่ืน  
  1118 นางสาววัชราภรณ คําภา  
  1119 นางสาวสุดารตัน สติประมาณสกุล  
  1120 นางสาวเบญจวรรณ นนตร ี  
  1121 นางสาวเพ็ญวลี สีทอง  
  1122 นางสาวอัญชลี หังสสูต  
  1123 นางณัฐณิชา เอี่ยมสงา  
  1124 นายบุญเดช ศึกษาศิลป  
  1125 นายพงศธร ศรีเดช  
  1126 นางบัณฑรฉว ี ภูพันธ  
  1127 นางสาวธนกร แยมกลิ่น  
  1128 นายกิตต ิ ช่ืนชูผล  
  1129 นางสาวจันทรรุง สวางวงษ  
  1130 นางสาวประกอบ รูปคม  
  1131 นางสุรินทร กรทรงแกวงาม  
  1132 นางสาวมงคลพร กรทรงแกวงาม  
  1133 นายมงคล สมบุญจันทร  
  1134 นางยุพา ทองนายแกว  
  1135 นางมะล ิ มุตโตอัต  
  1136 นายดําริ เฉยฉิว  
  1137 นางสาวสุนันท สหวิริยกุล  



  1138 นางจุฑารัตน จังหัน  
  1139 นางสาวเจริญใจ หัศจรรย  
  1140 นางสาวอาภรณ วงศสุข  
  1141 นางนนทยิา ดํารงจิตสงวน  
  1142 นายภาณุพงษ เรณูแยม  
  1143 นางไอลดา เธอกิ่ง  
  1144 นางสาวจงกล ณ นคร  
  1145 นางอัจฉราพรรณ เทียนศิริไพศาล  
  1146 นายสําราญ บุญญาวินิจ  
  1147 นายพรหมโสด สุวรรณอําภา  
  1148 นางปภาดา แซล่ิม  
  1149 นางสาวสาทิยา โตจิตต  
  1150 นางสาวธนาวดี พาณิชภมูิ ์  
  1151 นางสาวจันทรทิพย เลิศหัตถการ  
  1152 นางสาวลลิตา สุริวงษ  
  1153 นางสาวดาริกา อ้ึงวรวานิช  
  1154 นางสาวศศิธร จันทรหิรัญ  
  1155 นางสาวชลิตา มุงขุนการ  
  1156 นางสาวนพาพร สรอยมาลัย  
  1157 นายสําเริง ปรางทอง  
  1158 นายทศพล มูซอ  
  1159 นางสุนีย บรรลุสุข  
  1160 นางสาวชุติวรรณ ทองประเสริฐ  
  1161 นายสมพงษ ธนะบุตร  
  1162 นางสาวสมฤดี กําลังเอก  
  1163 นางสาวบงกช กําลังเอก  
  1164 นายประทีป พยัคฆวรรณ  
  1165 นายทศพล ศรีประไพ  
  1166 นางสาวภรณทิพย สินใจ  
  1167 นางสาวธนิดา พินิจธนชยั  



  1168 นางเตือนใจ จันทรสุข  
  1169 นายณัฐพงษ ตําราเรียง  
  1170 นางอนุสรา อยูเกิด  
  1171 นางสาวประภาสร ทาสาลี  
  1172 นายเกียรติศักดิ์ ลักษณะพรรณดี  
  1173 นายธีรวัฒน ปานนพภา  
  1174 นางสาวอารียวรรณ วรวงศ  
  1175 นางเพ็ญจิตร พลายภู  
  1176 นางสาวกรรณกิาร เยนา  
  1177 นายทนงศกัดิ ์ พุทธมาตย  
  1178 นางสาวกุลธิดา จามจุรี  
  1179 นางสาวหนึ่งฤทัย วารียันต  
  1180 นางสาวสาวิตตี คลอยวิถี  
  1181 นางสาวดวงสมร หนูจิว๋  
  1182 นางสาวภราดา ปานนพภา  
  1183 นางสาวอรวรรณ สุสา  
  1184 นายประกาศิต พินิจ  
  1185 นางสาวขนิษฐา สามารถวาที  
  1186 นายพงศศิริ บํารุง  
  1187 นางสาวอนัญญา พากเพยีร  
  1188 นางสาวนุชวรา ประยูร  
  1189 นางสาวสกาวเดือน จามจุรี  
  1190 นายอัมรินทร นิ่มละออ  
  1191 นางสาวญานนีุช บุญดวง  
  1192 นางสาวประภาพร นาบุญ  
  1193 นางสาวฤทัยรัตน อนโต  
  1194 นางสาวจุฑามาศ ใหญเยน็  
  1195 นางมณฑา อติฤทธิ์  
  1196 นางสาวพรวิมล ออนละมัย  
  1197 นางสาวเอมมกิา ใตคีรี  



  1198 นางสาวปวณีา สุขสมบัติ  
  1199 นายสราวุธ จาดปอม  
  1200 นายเกียรติศักดิ์ ใชทอง  
  1201 นางสาวกุลศรี ปุสสะรังษี  
  1202 นายนัฐพล ประสาร  
  1203 นางสาวพรรณราย พรหมช ู  
  1204 นางสาวชไมพร ผลอนันต  
  1205 นางสาวพรทพิย แจมศร ี  
  1206 นางสาวจารุพร ผดุงชีวิต  
  1207 นางสาวอาภากร ชัยหาญ  
  1208 นางนงนุช ตั้งอภิชาติเจรญิ  
  1209 นางสาวนุจรี พาตา  
  1210 นางสาวยุรันดา อําไธสง  
  1211 นางสาวนิตยา โอสถ  
  1212 นางพิมใจ คิ้มแหน  
  1213 นางสาววนิดา พูนนอก  
  1214 นางสาวนุชจรินทร สีแกว  
  1215 นายศักดิ์ชัย ธํารงสมบัติ  
  1216 นางสาวพฤกษา จันจร  
  1217 นางสาวขวัญทิพย สัจวรรณ  
  1218 นายสุรศักดิ ์ สรรพมงคลชัย  
  1219 นายบุญชัย แซอ้ึง  
  1220 นางอรสา คูณทวีพร  
  1221 นางสาวเครือวลัย โสบรรเทา  
  1222 นายนิรันดร เมฆฉาย  
  1223 นางสาวกาญจนา กายศิริ  
  1224 นางสาววนัเพญ็ หวยสอนมั่นคง  
  1225 นางสาวกหุลาบ หวยสอนมั่นคง  
  1226 นายธีระพงษ แดนมะตาม  
  1227 นางสาวอัมพร ร่ืนมาลี  



  1228 นางฐายกิา ศรีพงษ  
  1229 นายสัมพันธ แดงโชต ิ  
  1230 นายบุญธรรม ศรีสุวรรณ  
  1231 นายธวัชชัย เสาธงใหญ  
  1232 นางพรรษมน จิตตรีสิน  
  1233 นายจีระศักดิ ์ ทองอราม  
  1234 นางสาวอิสริยา อินทรา  
  1235 นางสาวชลาพร ปนสวัสดิ ์  
  1236 นางสาวฐานดิา นิลวัฒน  
  1237 นางรุงทิวา ทนคง  
  1238 นางสาววรรวมิณ ประกอบผล  
  1239 นางสาววนัทการ เทียมจันทร  
  1240 นางอารีย กกฝาย  
  1241 นางสาวสมจิตต คํานุช  
  1242 นางสาวมัทนา ประกอบผล  
  1243 นางอัญชลี มะไพร  
  1244 นางสาวตุลยดา จุนบุญ  
  1245 นางสาวสุจิตรา จิตธรรม  
  1246 นายมหัทธน ระกาศ  
  1247 นางสุภัทรา เพลงสันเที๊ยะ  
  1248 นายนิรันดร เนตรทอง  
  1249 นายสมิตร อานสนิท  
  1250 นายอิทธิชัย หวังสะมะแอล  
  1251 นายอัศวนิ เนตรทอง  
  1252 นางสาวมิ่งขวญั วุฒิปญญาวงศ  
  1253 นางสาวพรทพิย วังวล  
  1254 นางปยาพร คําวัง  
  1255 นายพสิษฐ โตะเจริญ  
  1256 นางสาวศิริรัตน รัตนทั่ง  
  1257 นางสาวนฤมล ภูมิไผ  



  1258 นางสาวคนึงนจิ หลวงศร ี  
  1259 นายอาทิตย ศรีคุม  
  1260 นางสาวศิริภา ธิมา  
  1261 นางสาวภารด ี แซม  
  1262 นางสาวณิชารีย ฤกษะสุด  
  1263 นางสาวอุไรรัตน หลีทับ  
  1264 นางวยิะดา จิ๊เมฆ  
  1265 นายวิฑูรย ไพบูลยพาณิช  
  1266 นางสาวเบญญาภา วโรดมวิทยา  
  1267 นางสาวณัชชา ผลาแดง  
  1268 นางสาวทิพยวดี สีสด  
  1269 นางสาววนิภา จิตตชอบคา  
  1270 นางสาววัชรี เนื้อทอง  
  1271 นายนนัทพัฒน คําเบาะ  
  1272 นางสาววราภรณ ทองดวง  
  1273 นางพัทยา ชางชัย  
  1274 นางนวลละออ เจนใจ  
  1275 นางสาวกนษิฐา อินสุตา  
  1276 นางสาวปาวณิา อํานวยพร  
  1277 นางสาวสกุณา สุขสมบูรณ  
  1278 นางสาววาสนา ประหัส  
  1279 นางสาวธัญชนก เกิดมีเงนิ  
  1280 นายชนาสุข โพธ์ิบุตร  
  1281 นายพษิณ ุ สวนทอง  
  1282 นางสาวจันทรา ชูศรี  
  1283 นางสาวขนิษฐา อํ่ามีเชาว  
  1284 นางสาวพิดา อบแพทย  
  1285 นางสาวนภาพร ดวงทอง  
  1286 นางสาวพรสุดา อยูสุข  
  1287 นางสาวรสกร ศรีสวาง  



  1288 นางสุรัตธาวด ี เกียรติสมบูรณชัย  
  1289 นางสาวอุษา บางใหญ  
  1290 นายนท ี เทพาคํา  
  1291 นางสาวมทิรา มณีใส  
  1292 นางสาวใบหยก ศรีเทพ  
  1293 นางสาวนัศรินทร วงษทอง  
  1294 นางสาวมลฤดี เย็นใจ  
  1295 นางสาวรัตตัญู โอมพรนุวัฒน  
  1296 นายสุทัศน วรรณชาต ิ  
  1297 นางสาวพรไพลิน ศรีคา  
  1298 นางสาวอุไรรัตน จิตตรีสิน  
  1299 นายชิโนรส ตั้งวงศวิโรจน  
  1300 นายอดิเทพ นาคเถื่อน  
  1301 นายวุฒิกรณ ก่ําสีดา  
  1302 นางสาวอุไรลักษณ แขมคํา  
  1303 นางสาวจิดาภา วงศเกยีรติขจร  
  1304 นายสุรัตน วรกฎ  
  1305 นางประนอม สาโรวาท  
  1306 นางสาวดวงใจ บุญรินทร  
  1307 นางสาวปยะมาศ วงษางาม  
  1308 นายวรชาติ สุทธิสน  
  1309 นางสาวสุพาพร พวงพ ี  
  1310 นางสาวรัถยา สุขปน  
  1311 นางสาวปญญจิรา ศรีตะวัน  
  1312 นางสาวจริยา หาญชนะ  
  1313 นางสายทอง อินทรชิต  
  1314 นางสาวรุงนภา บุญรินทร  
  1315 นางสาวศิริพร สงารังสีสกุล  
  1316 นางสาววรรณภิา มณีคํา  



  1317 นางสาวโสพิศ หอยสกุล  
  1318 นางสาวณฐัวด ี มวงวงศ  
  1319 นางสาวภัสราภรณ วะชุม  
  1320 นางสาวปยะพร แปนประเสริฐ  
  1321 นางสาวสุภาพร ภมรศิริ  
  1322 นางดวงเดือน เกษเผือก  
  1323 นางนันฑิชา มังกรวงษ  
  1324 นางสาวอนิศนีย พรหมพงษ  
  1325 นางสาวสมัชชา วิเวก  
  1326 นางสาวจริยา ปาละกะวงศณอยุธยา  
  1327 นางสาวอาทิตยา ถาวรกูล  
  1328 นายอรรถพล สงคพรมราช  
  1329 นางนงนุช อ่ิมเกิด  
  1330 นางจันทรจรี นามตะ  
  1331 นางสาวยุพาพร ราชพันนา  
  1332 นางสาววรรณา มิยา  
  1333 นางสาวภัทรวรี พินิจ  
  1334 นายณัฐพล เมฆสัมพันธ  
  1335 นางสาวนิระวร ทองพั่ว  
  1336 นางสาวกชพร บุญรักษา  
  1337 นางสาวมุทิตา จําเรียงฤทธิ์  
  1338 นางสาวธัญญารัตน เสลิ้ม  
  1339 นางสาวเมธาว ี จําเรียงฤทธิ์  
  1340 นางสาวสิริการย ศรีศักดิ์ชนะกลุ  
  1341 นายจกัรพงษ ทาปลัด  
  1342 นางสาวอัญชิสา ลิมปนัดดา  
  1343 นายมนัส เรืองปราชญ  
  1344 นายธนโชต ิ เชื้อนุน  
  1345 นางสุภาพร ปาลีนันท  



  1346 นางสาวพรทิวา มุดเสล็ม  
  1347 นางสาวปนทพิย เสียงหวาน  
  1348 นางสาวปราถนา หวังหลี  
  1349 นางสาวธนาวลัย วงษเจะเซ็ม  
  1350 นางสาววาสนา ทองเยาะ  
  1351 นางสาววไิลพร ใยโพธิ์ทอง  
  1352 นางสาวอังคณา กะซัน  
  1353 นายเติมศกัดิ ์ สายประยงค  
  1354 นายพสิทธิ ์ สายประยงค  
  1355 นายวีรพงษ ดวงสุวรรณ  
  1356 นายพินจิ คุณดิลกปฐมพร  
  1357 นางสาวกมลรตัน ตั้งสวุรรณ  
  1358 นายสุภาพ จักรคํา  
  1359 นายกังวาน ดานเสลา  
  1360 นางจรินทรทพิย วิสโยภาส  
  1361 นางสุชากมล ยงเขตรกิจ  
  1362 นางสาววารณุ ี อยูคง  
  1363 นายสมพงษ สันแดง  
  1364 นายสมคิด สันแดง  
  1365 นางสาววไิลลักษณ ยาโน  
  1366 นางสาวเปรมฤทัย บุญการ  
  1367 นางสาวบุษราภรณ จิตรีเนตร  
  1368 นางสาววรางคนางค เที่ยงตรง  
  1369 นายโสภณ คําวิไล  
  1370 นางสาวบุณณดา จิรขจรชัย  
  1371 นางสาวธันทรตัน แสนประสิทธิ์  
  1372 นางถาวรีย ธนเอกอัครพงษ  
  1373 นางสาวบุญญิสา เพ็ชรศรีฟา  
  1374 นางสาวโซฟเราะห ไชยมิกนั  
  1375 นายสิริศักดิ ์ ไวยพจนยี  



  1376 นางดุสิดา คําวิไล  
  1377 นายปตภิาคย ธนเอกอัครพงษ  
  1378 นายมานะ ดีปญญา  
  1379 นายธันยากร สุวรรณธรรม  
  1380 นางสาวสุนทรยี สืบวงษตระกลู  
  1381 นางสาวกนษิฐา โพธ์ิวิเชียร  
  1382 นางสาวพุทธชาติ เกิดตลอด  
  1383 นายกนัตพงศพันธุ สันแดง  
  1384 นายธีรวัฒน จันทรลบ  
  1385 นางสาวตรีนุช แววแสง  
  1386 นางสาวกหุลาบ ปุณณวัฒนาพร  
  1387 นายณรงค มากลั่น  
  1388 นางสาวปวณีา อิตกี  
  1389 นายอสาฬห สุขเจริญ  
  1390 นางอัญชรี ทรัพยสถาพร  
  1391 นางสาวสุรียรัตน บุญคํานนท  
  1392 นางนารีรัตน ทรงวิริยะ  
  1393 นางสาวชมพนูุท รัตนอุบล  
  1394 นางสาววรารตัน ดําจันทร  
  1395 นายธีรมนัส ธนเอกอัครพงษ  
  1396 นางสาวกาญจนา ภูชงค  
  1397 นางสาวทัศนยีพร ใจพินจิ 
  1398 นายพงศธร นิ่มเจริญ 
  1399 นางสาวพรพรรณ วาจนะวนิิจ  
  1400 นางดวงเพ็ญ สุวัฑฒน  
  1401 นางสาวอรชา คะเชนรัมย  
  1402 นายณรงค สองจันทร  
  1403 นางอุบล บุบผา  



  1404 นางบุญศรี สุวรรณด ี  
  1405 นางสาวเบญจมาศ ยิ้มแกว  
  1406 นางกัญตนา แกวประเสริฐ  
  1407 พ.อ.อ.สําเภา ทิมออน  
  1408 นางสาวรุงนภา อุดมมหาสุข  
  1409 นางสาวนนทกร ภาคอารมย  
  1410 นางสมพร เดชะรัฐ  
  1411 นางกานดา ผาบุตร  
  1412 นายจุมพจน บุรีรัตน  
  1413 นางสาวชยภค สุนทรากุลรักษา  
  1414 นายทศทิศ ช่ืนสุพงษ  
  1415 นางสาวธนภร ชลิตภิรัตน  
  1416 นางสาวเพ็ญพชิชา ยามเงินทอง  
  1417 นายประจักษ รุงเรืองดี  
  1418 นายชัยรัตน สุขหุต  
  1419 นายธงชัย สุขหุต  
  1420 นางสาวนาตยา บุญชู  
  1421 นางสาวรุงอรุณ เรืองศรี  
  1422 นางสาวเฉลิมศรี แซเตีย  
  1423 นางสาวเพยีงนภา ดวงมาลา  
  1424 นางสาวปภัชภรณ ภาโสม  
  1425 นางสาวภาชญา บริรักษ  
  1426 นางสาธิดา เกิดทอง  
  1427 นางสาวนุชจิรา เกิดทอง  
  1428 นางสาววัชรี จุลทะสี  
  1429 นางสาวฤทัยรัตน คําเห็น  



  1430 นางสาวโสรยา พงษสระพัง  
  1431 นางสาวลําไพ เทียมทะนงค  
  1432 นางสาวศิริรัตน กองสุวรรณ  
  1433 นายกฤษฎา สุขเจริญ  
  1434 นางมัณฑนา เจริญรัตน  
  1435 นางสาวบุหงา บางเล็ก  
  1436 นางสาวบัณฑติา เกิดทอง  
  1437 นางสาวนิตนิาถ กลางเมือง  
  1438 นายณัฐชาย ภูชัย  
  1439 นางสาวปริยา จันทร  
  1440 นางดารัณ ชวาลา  
  1441 นางสาวณฐัสุภา อุปะทะ  
  1442 นางสาวบังอร เดชคงทน  
  1443 นางสาวลักษณ ี แซฉั่ว  
  1444 นางสาวนรมน จินทศร  
  1445  นายภควัต นวลฉว ี  
  1446 นางสาวเพลินพิศ บับภาสังข  
  1447 นางลาวัลย แซหาน  
  1448 นางสาวสาวิตรี พูนเพิ่มธนวัฒน  
  1449 นายธนเดช สลักคํา  
  1450 นายอรุณ สุดกระแสร  
  1451 นางอุษณ ี เซ็มมี  
  1452 นางนาถนัดดา ฮีมวิเศษ  
  1453 นายรุงโรจน แกวน้ําเย็น  
  1454 นางสาวกัลยา ซาบซึ้งบุญประสพ  
  1455 นางสาวขนิษฐา กัลนา  
  1456 นางสาวพัสกร แกวสกุลณ ี  
  1457 นางสาวอภยิญา วงศอนุสรณ  



  1458 นายสิทธิศักดิ ์ กลากลางสมร  
  1459 นางสุกใส เพ็ชรกล่ัน  
  1460 นางนก ศรีวิชา  
  1461 นางกาญจนา เอี่ยมกระสินธุ  
  1462 นางชัชภรณ แสงจันโท  
  1463 นางสาวผองพรรณ กุนา  
  1464 นายกิตติพัทธ ฤคนีย  
  1465 นางสาวรัตนา เชื้อหนองทอน  
  1466 นางวันทนีย ธรรมจํารัส  
  1467 นางสุวรรณา กิจวัตร  
  1468 นางสาวธนสิริ ลิปสุนทร  
  1469 นางสาวศันสนีย เมฆหมอก  
  1470 นายณัฐพงษ พรอมชัยอนันต  
  1471 นางสาวกาญจนา แกวสวาง  
  1472 นางสาวสุภัสศร วันตา  
  1473 นางสาวพัชรา โชวสูงเนิน  
  1474 นางสาวนราทพิย แจมจํารัส  
  1475 นายกฤษณะ พิพิธภัณฑ  
  1476 นายสิทธิชัย แสงสวาง  
  1477 นางหทัยชนก วงศโพธ์ิ  
  1478 นางจิราภา ศรีวงษ  
  1479 นายสนธิชัย อูวิเชียร  
  1480 นางสาววิชุยา อูวิเชียร  
  1481 นางสาวกาญจนา ทองคําแท  
  1482 นางสาวจันทราภา ฉายอรุณ  
  1483 นางสาวบัณฑติา วรรณพาหุล  
  1484 นางสาวสมใจ นวพาณิชย  
  1485 นางสาวดาวรุง พลวงศษา  
  1486 นางสาววาสนา มะนาวหวาน  
  1487 นางสาวสกุลรัตน นอยทรง  



  1488 นายชัยวิชญ บุญธรรม  
  1489 นางนงลักษณ ยินด ี  
  1490 นางสาวสุนทร ี วิริยธรรม  
  1491 นายธีระพล พุมพวง  
  1492 นายสิรภพ แซฉั่ว  
  1493 นายอิศราวุฒ ิ กองนาว ี  
  1494 นางสาววรรณนภา เทิดทองพูล  
  1495 นางสาวฉัตรรว ี คงนะ  
  1496 นางธัญญารักษ จาวหร ี  
  1497 นางประคองศรี ปานชนะพงศ  
  1498 นางสาวลัดดา จุมภู  
  1499 นางสาวสุนิสา ปนแกว  
  1500 นางสาวอลิษา ศรีเมืองบุญ  
  1501 นางสาวฤทัยรัตน จันทวงษ  
  1502 นางสาวชลธิชา สิริปรีดาจิต  
  1503 นางวด ี สัตยารักษ  
  1504 นางสาวกฤติกา พุทธจง  
  1505 นางสาวดวงเดอืน พิมพทอง  
  1506 นางสาวปภาดา นิลชูจิตร  
  1507 นางสาวจรรยาพร ปนเกต ุ  
  1508 นางสาวสัณทมิา ปนเกต ุ  
  1509 นางสาวดารณุ ี สมขาว  
  1510 นางสาวจินตนา ออมชมภู  
  1511 นายโสภณ วังเกล็ดแกว  
  1512 นางสาวสุชภาดา จึงประเสริฐ  
  1513 นายกฤติเดช คิมหะจนัทร  
  1514 นางสาวประภสัสร สุนทรวิภาต  
  1515 นางนัยนา เพิ่มพงศไพบลูย  
  1516 นางมลญรัตน แสงสุวรรณ  



  1517 นางสาวเกวรนิทร แซเลา  
  1518 นางสาวปนัดดา เพียรเลิศ  
  1519 นางสาวดวงกมล ดียิ่ง  
  1520 นายทันดา ปลองทุง  
  1521 นายธีระ ภูพานทอง  
  1522 นายทองหลอ สาตราเวช  
  1523 นายจกัรพันธ ทวีสัตย  
  1524 นางสาวอักษรา ขอบอรัญ  
  1525 นางวาสนา ศรีโยธา  
  1526 นางสาวณฐัพร รัตนจินดา  
  1527 นางสาวรจนา นนทศร ี  
  1528 นางสาวพิมพร พันภูรักษ  
  1529 นางสาวปยนาถ โรจนดิษฐ  
  1530 นางสาวจุฑามาศ พิพัฒนวิทยานนท  
  1531 นางรัตนา ปุกอาย  
  1532 นางสาวสุชาดา ภูหมื่นไว  
  1533 นางพิศเพลิน เสือโรจน  
  1534 นายนพดล สงวนอาภรณ  
  1535 นางเอธยา ชัยขุนพล  
  1536 นางสาวสุภาพร ขําเนตร  
  1537 นางสายฝน จันสี  
  1538 นางสาวธัญชนก มั่นฉิมะ  
  1539 นายพงศชนิศ ภาช ี  
  1540 นางสาวปนปนัทธ ปรัชญาศิริสกุล  
  1541 นายโสธร ยันนาค ี  
  1542 นางรุจิพร ชุมพรเกรียงไกร  



  1543 นางนรีวิชญ พัฒนจันทร  
  1544 นายสมนึก ศิริวัฒน  
  1545 นางสุมาลี เพลินลาภ  
  1546 นางสาววริศรา เปรมไธสง  
  1547 นางจําป สิงหเจริญ  
  1548 นางสาวธันยนนัท เล่ียมทองคํา  
  1549 นางสาววนัวิสา ปราบพยัคฆ  
  1550 นางนภาพร ดัชถุยาวัตร  
  1551 นายสนาน ปราบพยัคฆ  
  1552 นางพิสุทธิ์กัญญา เสียงกอง  
  1553 นางสาวบุญตา สุอังคะวาทิน  
  1554 นางสาวณฐัวรา แสงสุรียกุลกิจ  
  1555 นายภทัรพล สระแกว  
  1556 นายวันชัย เนียมกล่ํา  
  1557 นางสาวนิตยา สวนดอน  
  1558 นายหาญณรงค เนียมกล่ํา  
  1559 นางสาววรรณลักษณ จันทรกลํ่า  
  1560 นางสาวสมหญิง ลาภธีรวุฒิ  
  1561 นางศิริวรรณ โตษะกาญจนะ  
  1562 นายอมร สุทธิโยธา  
  1563 นายรัฐพงษ สุขเจริญ  
  1564 นางสาวจริยา งามนิมิตร  
  1565 นางสาวสุนันท รัตนสนเทหกลุ  
  1566 นายวิเชียร ศรีบัวชุม  
  1567 นางกุลวด ี วสันตศิริ  
  1568 นางสาวศรินภรณ แซตั้ง  



  1569 นางสายัณห มณีพรรณ  
  1570 นายสมชาย ประเสริฐวงษา  
  1571 นางอารยา บุญใส  
  1572 นางสุมน ชัยนิยม  
  1573 นางวัชรา บุญธรรม  
  1574 นางสาวจันทรตัน รัตนสนเทหกลุ  
  1575 นางสาวอนงคศรี ชรันธร  
  1576 นางอภิชญา นิลประดิษฐ  
  1577 นางประคอง จันทรินทร  
  1578 นางจงกลน ี ทองสุข  
  1579 นางวันทนา อวมเกต ุ  
  1580 นางสาวอัญชลี สาเสน  
  1581 นางสาววรรณวิษา พิริโยดม  
  1582 นายชนะพล เวียงสมุทร  
  1583 นายวีรยุทธ บุตตะไมย  
  1584 นายทศพล องอาจ  
  1585 นางสมบัติ ธาราภูมิ  
  1586 นางสาวพิมพชนก งามอินทร  
  1587 นางสาวสุพัตรา จันทรเสง  
  1588 นายเกียรติพร ขาวศิริ  
  1589 นายชูชาต ิ ภูมิโคก  
  1590 นางสาวจิราย ุ อัศรานุรักษ  
  1591 นางณัทญา จิตรหาญ  
  1592 นางศิริรัตน ใจจาน  
  1593 นายเสนห มากโฉม  
  1594 นายประสิทธิ ์ ปาละกะวงศ  



  1595 นางสุรินทร เปาแปน  
  1596 นางกาญจนา มากสุวรรณ  
  1597 นางสาวนงนุช ภิญโย  
  1598 นางอมราภรณ วรภยั  
  1599 นางสาววราภรณ วังชาตร ี  
  1600 นางกนกวรรณ กลํ่าเครือ  
  1601 นางณีรมล สุทธิพรรณพงศ  
  1602 นางสาววณีารตัน ปานแดง  
  1603 นางสาวธรรชนก อยูนุน  
  1604 นางสาวอภิญญา นิยมสวัสดิ ์  
  1605 นายสุมน อยูสมศรี  
  1606 ร.อ.วรพจน ไชยปญญา  
  1607 นางจินตนา แซอ้ัง  
  1608 นางสุชาดา แกวใส  
  1609 นายถาวร โคตรนาม  
  1610 นายประหยดั กําเนิดมณ ี  
  1611 นางสาวจิตราพร งามวงษ  
  1612 นางชัยพร ปราณีต  
  1613 นายนารา หลายชั้น  
  1614 นางบุญยวีร มวงเกลี้ยง  
  1615 นายพิสิษฐ รุงเรืองอริยะ  
  1616 นางบุญสม ช่ืนทิวากร  
  1617 นายชวน สมเดช  
  1618 นางลัดดา เรืองขจร  
  1619 นางรัตนา ศิวเสน  
  1620 นางสาวจิราพร งามสมบัติ  



  1621 นางสาวชุติมา ชางทอง  
  1622 นายกิตติพันธุ ทับทอง  
  1623 นางสาวรุงทิวา กกรัมย  
  1624 นางสาวสริญญา เสาวรี  
  1625 นายสุวรรณะ กระตายทอง  
  1626 นายนฤพนธ ชัยพันธ  
  1627 นางสาวลํายอง พรพระ  
  1628 นายอดิศร วันด ี  
  1629 นางราตรี บุญสม  
  1630 นางสาวอังควภิา รัตนฤทธิ์  
  1631 นางณภิษฐสิริ เล็กสุวรรณ  
  1632 นางนันทพร แสนคํา  
  1633 นายสุรศักดิ ์ สิงหซอม  
  1634 น.ส.ชนกพร พุมศรีอินทร  
  1635 นายศราวุธ บัวด ี  
  1636 นายไพโรจน จูงสาย  
  1637 นางชูศรี เสียงใส  
  1638 นายวิไล หลาวเหล็ก  
  1639 นางสาวบัวทพิย ศรีสมุทรนาค  
  1640 นายสุเมธ ใจสวาง  
  1641 นางสาวชนาภา คงสบาย  
  1642 นางสาวพัชรินทร เดียวนิธิโชต ิ  
  1643 นางสาวธนกฤตา ลิขิตรัตนากุล  
  1644 นายพลภัทร แกวเก็จมณ ี  
  1645 นางสาวจีรานชุ พุดชาง  
  1646 นางจุรีรัตน พงษสุวรรณ  



  1647 นางสาวกนกวรรณ กางใจ  
  1648 นางลินดา บางยาง  
  1649 นางสาวบงกช เสนาะ  
  1650 นายประวิทย ทองนอย  
  1651 นางสาวเจษฎาภรณ อธิสุมงคล  
  1652 นางเข็ม ศรีพุทธา  
  1653 นางกัลยารัตน สุดสูง  
  1654 นางสาวอุไรวรรณ บุญประกอบ  
  1655 นางหทัยณัชญ คุมกล่ํา  
  1656 นางสาวกมลรตัน ภิญโญ  
  1657 นางจุลจิรา ศรคลัง  
  1658 นางพีพิชญชาเพ็ญ โพธ์ิสถิต  
  1659 นายสัญญา ฉิมพิภพ  
  1660 นางสาวกัลยารัตน เหมะสิขันทกะ  
  1661 นางสวรรยา แซโลว  
  1662 นายพสุชา ดวงวงศ  
  1663 นางสาวณฐัวรรณ วิศปาแพว  
  1664 นางสาวกัตตกิา ปยะวาจ ี  
  1665 นางสาวสมประภา ทองสัมฤทธิ์  
  1666 นางสาววีระยา นิคํา  
  1667 นางสาววนัทนา โกเมศ  
  1668 นางอรทัย นิคํา  
  1669 นางสาวพวงชมพู ดุลยเสนีย  
  1670 นางณัฐนันท มวงม ี  
  1671 นางสาวพรนภา อาดํา  
  1672 นางสาวเพชรรัตน ฝาอิดิน  



  1673 นางสาวปานรว ี ประเสริฐ  
  1674 นายศรัญ ู อรรถจิตร  
  1675 นางสาววนิดา พุมพวง  
  1676 นางสาวปวณีา พุมพวง  
  1677 นางสาวอรญา พงษถาวร  
  1678 นางสาวฐาปนชุ พูลพิเศษ  
  1679 นางสาวพณัธิดา บุญตอ  
  1680 นางสาวสุนิสา ขัดสา  
  1681 นายพิพัฒน วงษศรี  
  1682 นางสาวพัชรา มีศิริ  
  1683 นายปถว ี ฤทธิ์บุญ  
  1684 นางสาวอารีภรณ วิเชียรฉาย  
  1685 นางสาวปวณีา ศรีทอง  
  1686 นายวรกิตต ชุณหโสภาค  
  1687 นางสาวปวณีา ศรีทอง  
  1688 นายอภิชาต ิ ทาจําปา  

 


