
 
 
 
 

ประกาศสํานักงานสถิติแหงชาติ 
เร่ือง  ประกาศรายชื่อผูปฏิบัติงานโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  ตาํแหนงเจาหนาที่วิชาการ และพนกังานแจงนับ 
……………………………. 

 
อนุสนธิ ประกาศสํานักงานสถิติแหงชาติ ลงวันที่ ๗  เมษายน ๒๕๕๓  เร่ือง รับสมัคร 

ผูปฏิบัติงานโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓  ในเขตกรุงเทพมหานคร   ตําแหนง
เจาหนาที่วิชาการ และพนักงานแจงนับ    ประกาศสํานักงานสถิติแหงชาติ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน   พ.ศ. 
๒๕๕๓  เร่ือง ขยายกําหนดเวลารับสมัครผูปฏิบัติงานโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ            พ.ศ. 
๒๕๕๓    
  

บัดนี้    การรับสมัครไดดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว  จึงขอประกาศรายชื่อผูที่ 
ไดรับการคัดเลือกในการปฏิบัติงานโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ  พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามบัญชี
รายละเอียดแนบทาย 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๙   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
    ลงชื่อ               จีราวรรณ  บุญเพิ่ม 

       (นางจีราวรรณ  บุญเพิ่ม) 
                                                           ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกปฏิบัตงิานโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  ตําแหนง เจาหนาท่ีวิชาการ 

  ลําดับที่                      ชื่อ - นามสกุล 

  1 นายณัฐวุฒ ิ ทองสุข 

  2 นางวรัทยา สนั่นน้ําหนัก 

  3 นางสาววิลาวลัย แดงศรีธรรม 

  4 นางสาวน้ําทิพย สันติวิมล 

  5 นายสมยศ ศรีพุฒ 

  6 นางสาวศศิวิมล หวงจํานงค 

  7 นางสาวมธุรส สมันตรัฐ 

  8 นางสาวประทมุ ศรีนวล 

  9 นางสาววรรณดี ติเสส 

  10 นายไพฑูรย ศรีกุดหวา 

  11 นายนเรศ จีระนันตสนิ 

  12 นางสาวญาดา เกียรตยิิ่งประชา 

  13 นายพีระพงษ โชคเมธีรัตน 

  14 นางสาวชลชญา นฤมิตพงศา 

  15 นางนัยนา ภมร 

  16 นางสาวจิราพร แสงทองศรี 

  17 นางสาวกาญจนา ประสพสม 

  18 นางสาวชลดา เสนไสย 

  19 นางสาววัลชรี วอนเพยีร 

  20 นายปญญา มรุตนนท 

  21 นางสาวนลิน ี แสนชนะ 

  22 นางสาวนภิาพร โพนเมืองหลา 



  23 นายพัฒนา ไตรพรม 

  24 นางสาวชนัญชิดา จันทรวภิาสวงศ 

  25 นางสาวจิรพร ภูติธีรกุล 

  26 นายฉลองรัช จงรักษ 

  27 นางสาวเบญจวรรณ หอทอง 

  28 นายเอกสิทธิ ์ ยอดยิ่งสมบัต ิ

  29 นางสาวมนัชญา หอทอง 

  30 นางจิราพร ทาเอื้อ 

  31 นางสาวปราณ ี คลายแสง 

  32 นายสันต ิ พลชัย 

  33 นางสาววจิักขณา ทองทิพย 

  34 นายพนธเทพ ชุมพงศพร 

  35 นายถิราย ุ ธารีนาท 

  36 นางสาวอรสา สิทธิ์มั่งคง 

  37 นางสาวพนัสวินก สิทธิ์มั่นคง 

  38 นายอติชาต ดียิ่ง 

  39 นายอดิเทพ ผูกไมตรี 

  40 นางสาวฤทัยพรรณ เย็นเปนสุข 

  41 นายธนา อุดมเดช 

  42 นางสาวนงคนชุ เรือนเอี่ยม 

  43 นางสาวนภิากร อิสมาแอล 

  44 นางสาวนิธิมา แขกนวม 

  45 นายยอดชาย ศาสตรประเสริฐ 

  46 นายสราวุฒ ิ อยูเพ็ชร 

  47 นางสาวจริาภรณ ใจหาญ 

  48 นายพงศพีระ ปริสุทธิจิต 



  49 นายคัมภีร ขจรบุญ 

  50 นางสาวพรปวรี สอนมีทอง 

  51 นางสาววราพร แกวคํา 

  52 นางสาลินี ทองอราม 

  53 นางสาวยิ่งมนสั สุกุมารบุตร 

  54 นางสาวสุกัญญา โพธ์ิทอง 

  55 นางสาวจิตราพร โพธ์ิมัจฉา 

  56 นางสาวพัชรี ปนกุล 

  57 นางสาวณฐัพร คงเชื้อนาค 

  58 นางสาวชนัญชิดา ตัณฑะผลิน 

  59 นางจุฑามาศ เกตุเลศศักดิ ์

  60 นางสาวศิริรัตน จนัท 

  61 นางสาวสิริลักษณ เลิศประเสริฐสิทธิ์ 

  62 นายปยสิฐ นาคไพรัช 

  63 นางสาวรัตนาภรณ เหมือนโพธิ ์

  64 นายวิบูลย เทียมพล 

  65 นางสาวแพรพรรณ รังสันเทียะ 

  66 นางสาวพวงเพชร ใจนอย 

  67 วาที ่ ร.ท. 

  68 นางสาวจินตหรา วรยศ 

  69 นางสาวชนัญญา พิมพเพ็ชร 

  70 วาที่รอยตรี พงศษเศรษฐ 

  71 นางสาวธนัญญา รุงทวีชัย 

  72 นายศักดิ์ชัย บัวใหญ 

  73 นางสาวกรวิภา เกตุแกว 

  74 นางกรรณิกา กาญจนะวีระ 



  75 นางสาวดาวรุง สินทรัพยเพิ่ม 

  76 นางสาวประภาภรณ ศิลปสถิตยวงศ 

  77 นางสาวธนิศา ศุภมิตรกฤษณา 

  78 นางสาวพัชรี พูนชัย 

  79 นายธรรมนิตย แหยมญาติ 

  80 นางสาวบุษกร แซจิว 

  81 นายรัติกร พอสอน 

  82 นางสาวรุจิเรข สวัสดี 

  83 นางสาวกัลยรัตน พิพัฒนผล 

  84 นางสาวชาลิสา เลิศแสนแพร 

  85 นางสาวสุภาพร พละศูนย 

  86 นายสุภาคณิ วงษสวสัดิ ์

  87 นายวรวุฒน เกิดประสม 

  88 นายสงวนศักดิ์ นําวัชระ 

  89 นายบุรินทร รอดเอี่ยม 

  90 นางสาวพรกมล สุนทรชื่น 

  91 นายอนุรัตน มณีแดง 

  92 นางสาวชนัดดา คงศรีโปฎก 

  93 นายปญญาวุฒ ิ เอี่ยมโอภาส 

  94 วาที่รอยตรีอรรถพล เพ็ชรสุกใส 

  95 วาที่รอยตรีศุภชัย ชมทรัพยจําเรญิ 

  96 นายไพฑูรย ยางงาม 

  97 นางสาวนิชาภา เจริญรมย 

  98 นายสุขุม เมธาธัญ 

  99 นางสาวดวงกมล ทวมทอง 

  100 นายเศรษฐวิทย ศรีจํานงค 



  101 นายปฐมพงศ ปนนิล 

  102 นายจิรพงษ สุวรรณทัต 

  103 นางสาวอุษณ ี โชติพันธุ 

  104 นายจิตติชัย ผางสําเนียง 

  105 นายศักดา จึงประเสริฐ 

  106 นางสาวพัทธธิรา เจียมโฆสิต 

  107 นางภาวนา เปยมบุญ 

  108 นางสาวรัตนา ธรรมสาร 

  109 นางสาวประภสัสรา วารภาพ 

  110 นางสาวธนิษา แสงครุฑ 

  111 นางวราภรณ วัฒนสุขโสภณ 

  112 นายสมพงษ ขําตนวงษ 

  113 นายวรวิทย เส็งมา 

  114 นายพิเชษฐ ดํารงรัตน 

  115 นายจรินทร เส็งเจริญ 

  116 นางสาวพัชรินทร หลําสําเริง 

  117 นายทวีศักดิ ์ แซหวอง 

  118 นางสาวสุภาชยั กล่ันเมฆ 

  119 นางสุพัตรา กล่ันเมฆ 

  120 นางสาวชินาภรณ สุทธิชาโต 

  121 นางพรพิมล ผองแผว 

  122 นางสาวพรรษา ศรีแกว 

  123 นายชุมพล โพธิวงศานนท 

  124 นางสาวจตุพร วุฒิสมบูรณ 

  125 นางสาวชุติกาญจน ชมแทน 

  126 นางวาสนา เล็กตุย 



  127 นางสาวอรัชมน เพ็ชรคง 

  128 นางสาวชยานนัท นันทพัฒนปรีชา 

  129 นางสาวกฤตยา คลายหาญ 

  130 นางสาวสุนิษา ฤทธิศาสตร 

  131 นางสาวนราวดี สีพล 

  132 นางสาววราน ี โอภาสสุวรรณ 

  133 นางสาวดวงนภา อุปจักร 

  134 นางสาวจันทนา พัดชา 

  135 นางสาวปาลิธร รอดภัย 

  136 นายธนสาร สระกบแกว 

  137 นายภาณ ุ เพ็งนาร ี

  138 นางสาวนฤมล เหลืองคุณวัฒน 

  139 นายอานนท ปริยานนท 

  140 นางสาวสุณิสา แสงดอกไม 

  141 นางสาววรรณศิา มอญเกา 

  142 วาที่รอยตรีสุรสิทธิ์ เอี่ยมขํา 

  143 นางสาวพิมพจุฑา นันทฐิตวินิช 

  144 นางฐิติพร ศิริฤกษ 

  145 นางสาวบุศยรินทร ทองโสดาพัฒน 

  146 นางสาวนันทวรรณ พันธุพฤกษา 

  147 นางสาวนงนุช ทับเทียมสุข 

  148 นางสาวณฐัวด ี ชูวัง 

  149 นายนวพันธุ นาคบรรพ 

  150 นายมหาราษฎร มีแกว 

  151 นายสราวุธ สรางเขตร 

  152 นางสาวดวงใจ คีรีลักษณ 



  153 นางสาวอินทิรา ฮานาฟ 

  154 นางสาวชนัญธิดา เอี่ยมเหนือ 

  155 นางสาวสุลัดดา โกรัมย 

  156 นางสาธิตา สุขารมย 

  157 นางสาวอภิญญา แสนนา 

  158 นางสาวปยวรรณ เกลารัมย 

  159 นางสาวนิชนนัท สุนทรนิกรกิจ 

  160 นางสาวเนตรดาว อยูยง 

  161 นางสาวรุงอรุณ มะหายันทะ 

  162 นางสาวธีราภรณ คําพันธ 

  163 นางสาวศันสกนุต บุณยรัศม ี

  164 นางสาวดาริยา วองไวยนต 

  165 นางสาวโสรยา ถวิลไพร 

  166 นางสาวสุภาภรณ แกวไสว 

  167 นางสาวนิธานนัท เพสาริกา 

  168 นายปรัชญา ติลา 

  169 นายสิทธิศักดิ ์ สุขยินด ี

  170 นางสาวสุรียลักษณ ชีวเมธ ี

  171 นายมานพ นิลขาว 

  172 นางสาวสาวิตรี เมฆสุวรรณ 

  173 นางสาวภัทรนนัท สวางวิจิตรา 

  174 นางสาววนัทนา แซเฮง 

  175 นางสาวพนิตพร สุริยะพงษ 

  176 นายศภุณัฐ สัณหพิชญ 

  177 นางสาวปาณสิรา บุญเจริญ 

  178 นางสาวโชติกา สวนปรารมณ 



  179 นายอนุพล เมืองแกว 

  180 นางกฤติยา ถาวิลกุล 

  181 นางพัชรหทัย สุวรรณวิเชยีร 

  182 นายสุนทร บูรณกิตต ิ

  183 นางผกามาศ เรืองจิรัษเฐียร 

  184 นายทรงศักดิ ์ ยุทธดนัยกุล 

  185 นางสาวกณุธิดา กังวานชยักุล 

  186 นางสาววายุรี ชายนาม 

  187 นายสอาด สะเมนรัมย 

  188 นางสาวญาดา เกียรตยิิ่งประชา 

  189 นางสาวสุกัญญา ประกายธรรม 

  190 นายอภิรักษ ไมแพ 

  191 นางนวลจนัทร ไมแพ 

  192 นายวิชาญ อินทรปลัด 

  193 นายไพโรจน ลักขณาวุฒนิันท 

  194 นางสาวศันสนีย สันคนาภรณ 

  195 นางสาวพรพิมล เชยกลิ่นพุฒ 

  196 นางสาวเบญญาภา ฤทธิเศวตดํารง 

  197 นายสมชาย เติมทองสุขสกุล 

  198 นางสาวเนตรนภา ชางเงิน 

  199 นายกิตต ิ ธฤตวรินทรีย 

  200 นายกณัฐรัฐ สิรพิอัครชัย 

  201 นางสาวลลิตา เรืองวิไลเวทย 

  202 นางสาวรสสุลิน ฤทิ 

  203 นายเตชัส สัจจวิโส 

  204 นางอรวรรณ เรืองสวาง 



  205 นายธัญพจน สินสาธิตสุกุล 

  206 นางสาวเบญญาภา จันทรวงศากุล 

  207 นางสาวรชตวรรณ พึงมงคลชัยกิจ 

  208 นายธรรมฤทธิ์ แซเตี๋ยว 

  209 นางสาวนภาพร แซจาว 

  210 นางสาวภัทราวรรณ โพธ์ิพันเรือ 

  211 นางสาววราภรณ เกตุพงษ 

  212 นางสาวนิตยา หงษรอน 

  213 นางสาวภัทฑติา อินบํารุง 

  214 นายพิสิฎฐ อินบํารุง 

  215 นายณัษฐะ กระทุมทอง 

  216 นายวาทิต อิทธิศิริเวทย 

  217 นางสาวอาทิตยา ฉายทองคํา 

  218 นายพิเชษฐ จงจอหอ 

  219 นายพิศาล จั่นบํารุง 

  220 นายปญญาวุฒ ิ เอี่ยมโอภาส 

  221 นางสาวแสงดาว บํารุงกิจ 

  222 นางสาวศิริรัตนา นีระพงษ 

  223 นางสาวจินตนา วาดเขยีน 

  224 นายสมพงษ เชยแจง 

  225 นางสาวสุพิชชา พราหมณสังข 

  226 นายภควันต เอกสุภักดิ ์

  227 นายณัฐวัฒน สุรพนานนทชัย 

  228 นางสาวพรพิมล สุขมา 

  229 นายสมนึก ตั้งวีระพรพงศ 

  230 นางสาวจิตติมา สุรางแสงมีบุญ 



  231 นายสารสิชฌ สิทธิศรัณยกุล 

  232 นายทศพล จันทะวงษ 

  233 นายอุดมศกัดิ ์ เอนกอนนัตพนัธุ 

  234 นางสาวอรุณประไพ จําปาเรือง 

  235 นางสาวนภิาพร ศรศรี 

  236 นายสุเทพ คุมผิวดํา 

  237 นายสุนทร คงมั่น 

  238 นายทศพร สาริขิต 

  239 นางสาวนภิา วรนิติเยาวภา 

  240 นางสาวจินตนา จงเทพ 

  241 นายกําพล เย็นศิลป 

  242 นางสาวจิราพร ชนะถาวร 

  243 นางสาววราภรณ บุรกรณ 

  244 นางสาวปริศนา ภูชะว ี

  245 นางสาวพรรณนี ทุมพร 

  246 นายกองนทีธาร กลารอด 

  247 นางสาววภิารัตน มัจฉา 

  248 นางสาวรัชฎา เกษราช 

  249 นางสาวอัมรา พิมพงษ 

  250 นางสาวพนิตา ร้ิวสุนทร 

  251 นางสาวสุนิสา หิรัญสถิตย 

  252 นางสาวพรปรยีา เนตรสวาง 

  253 นางสาววิมล ยงไมประดิษฐ 

  254 นางสาวนริศรา ทรงอาษา 

  255 นางสาววนัณา โยธะคง 

  256 นางสาวพรชนก รอดอยู 



  257 นางสาวอังคสุมาลินทร ออกดวง 

  258 นางสาวพิชชกร มีเพ็ชร 

  259 นายวิทยา จังกอบพัฒนา 

  260 นางบุศราภรณ สุคนธรังษี 

  261 นางสาวบุษยมาศ บุญมา 

  262 นางสาวสาธิยา พัดลม 

  263 นางสาวมณฑาทิพย อมาตยกุล 

  264 นางสาวประธารภรณ ชํานาญกิจ 

  265 นางสาวอาภากร เวชพราหมณ 

  266 นางสาวนภาพร สมศรี 

  267 นางสาวนฐนน รังสิมาหริวงค 

  268 นางสาวทวฬิวกิาร ดวงเข็ม 

  269 นายบัญชา จนัทรสมบูรณ 

  270 นางสาวมยุรี มณีนอย 

  271 นางสาวกานตธิดา ยามะสัก 

  272 นางสาวแสงดาว บํารุงกิจ 

  273 นางสาวศิริรัตนา นีระพงษ 

  274 นางสาวกิตยิา พุมอ่ํา 

  275 นางสาวจุฑารตัน จันทรอ่ิม 

  276 นางสาวอุษณ ี อ้ึงจงเจตน 

  277 นางสาวจุฑาทพิย โกมล 

  278 นางสาววรัทยา ทองมงคล 

  279 นายวิศวะ พรหมแจง 

  280 นายวรวิทย คําสะอาด 

  281 นายฉัตรชัย ลุนทองทา 

  282 นายธัชกาญจน จุแดง 



  283 นางสาวศรินยา เปรมปรีชากุล 

  284 นายสรวัชร การะเวก 

  285 นายชัชวาล แกวแกมทอง 

  286 นางสาวมลีจันทร มุทาวัน 

  287 นางสาวมาณิตา ชัยบุญ 

  288 นางสาวจิตตนินัท สุวิชาพาณิชย 

  289 นางสาวกรกนก ทับจีน 

  290 นายโยธิน เพ็ชรโยธิน 

  291 นายนรินทร เกษนอก 

  292 นางสาวรุงนภา พวงคํา 

  293 นางสาวปริญดา โยมสินธุ 

  294 นางสาวลัดดาวรรณ โอวประเสริฐ 

  295 นายณฐัพงศ สังขอุดม 

  296 นางพรทิพย กสิกุล 

  297 นางวริฐา จันทาพูน 

  298 นายกษิเดช คงแกว 

  299 นายคฑา อนันตทิวาพร 

  300 นายชูศักดิ ์ ศุภโกวิท 

  301 นายธิติวุฒ ิ แดงสอน 

  302 นางชุติมา สายสิทธิ์ 

  303 นางขนิษฐา เบญจจินดา 

  304 นางสุธีรัชต แกวภูกองพันธ 

  305 นางบุบผา ราชวาณิชย 

  306 นางสาวจณิหจุฑา หทยะวัฒน 

  307 นางปฐมาภรณ ทองโกมุท 

  308 นายนพคณุ ผ้ึงไผ 



  309 นายปญญา นกหงษ 

  310 นางสาวนพวรรณ ธีระธัญโญภาส 

  311 นางสาวจริยา พัฒนเธียรสกลุ 

  312 นางสาวรัตตินนัท ธนาชัยประพฒัน 

  313 นางสาวสุวรรณา วงศาธรรมกุล 

  314 นางสาวสุนทร ี ใจมั่น 

  315 นายทศพล กล่ินหอม 

  316 นางสาวทิพารัตน จํานงควุฒ ิ

  317 นายสุริยันต สินแสง 

  318 นางนวลพรรณ หอมขจร 

  319 นางสาวเกษรา ตนเวชยันต 

  320 นายศักดิ์สิทธิ์ มกราวุธ 

  321 นางสาวอรวรรณ จันทรขจร 

  322 นางสาวลัดดา วงศพล 

  323 นางสาวสโรชา วงษดวง 

  324 นางสาวดารารตัน เรืองสัมฤทธิ์ 

  325 นางสาวจุรีรัตน ดํารงศักดิ์เสถยีร 

  326 นางสาวปุณยนุช จันทรพิกุล 

  327 นางสาววลัญชพร สุทธการ 

  328 นายภาณวุัฒน อเนกพิพัฒน 

  329 นางสาววัชริญา เสนา 

  330 นางนันทนภัส ธรรมประดิษฐ 

  331 นางสาวรรินทรทร ศรีธูป 

  332 นายศภุชัย วงศพระจันทร 

  333 นายสิโรดม มณีแฮด 

  334 นางสาวจุฑารตัน ญาณอัมพร 



  335 นางสาวปญจวยี ตรองสันเทียะ 

  336 นายอาทิตย อบภิรมยภู 

  337 นายนภสินธุ หยุนแดง 

  338 นายพิพัฒน ค่ําชู 

  339 นายสมภพ ทวีศักดิ์สิริ 

  340 นางสาวน้ําฝน มาคํา 

  341 นางสาวเกวล ี อรุณรุงสวัสดิ์ 

  342 นางสาวชญานศิา ชายชลาศัย 

  343 นางสาวมนัสนันท หิรัญปุญญาพร 

  344 นางสาวดลฤด ี เกษมสุขโชติกลุ 

  345 นางสาวฌิชาพสัม ปล่ังประเสริฐ 

  346 นางสาววราพร สมศรีไร 

  347 นางเพ็ญศรี สมแสง 

  348 นางสาวสุกัญญา บุญมา 

  349 นางณิชาภัทร วัฒนพานิช 

  350 นางสาววาณ ี ชาญชัยเจริญกลุ 

  351 นายภูสิทธิ ์ อยูนิ่ม 

  352 นางสาวสุกัญญา แดงนอย 

  353 วาที่รอยตรีหญิงกัญญาณัฐ ศรีชุบรวง 

  354 นางสาวนภัสวรรณ อุนเบา 

  355 นางสาวพรพิมล กลอมสมร 

  356 นางสาวนภิารัตน ดวงมณ ี

  357 นางสาวธัญญารัตน บุตรดา 

  358 นายวรวิทย โฉมรักษ 

  359 นางสาวปยธิดา บุญเหมาะ 

  360 นางสาวพรพิมล สุขอยู 



  361 นางเสาวรักษ ศรีสมวงศ 

  362 นายบริศักดิ ์ พลับปลอด 

  363 นายกชพัฒน บํารุงศรี 

  364 นางสาวจริญญา ศักดิ์ศรี 

  365 นายสุจิตต คิ้มสุขศรี 

  366 นายณรงค เดชดํารงศักดิก์ุล 

  367 นางสาวอรทัย จั่นบานโชค 

  368 นางสาวทองคาํ พันธุพฤกษ 

  369 นายจิรพัฒน ตั้งจิตตไพบูลย 

  370 นางสาวจินดา เมฆแยม 

  371 นายภาคภูม ิ กอรม 

  372 นายศภุสันต พุมพวง 

  373 นางสาวกรแกว จตุรงคพานิชย 

  374 นายวิศิษฎ แทนวิบูลย 

  375 นางสาวลลิตพร สาดและ 

  376 นางสาวอภิญญา เจริญธรรม 

  377 นายปญญา บุญจันดา 

  378 นายภาดล ลีคําพอก 

  379 นางสาวอรุณทิพย โผนประสิทธิ์ 

  380 นางสาวสุกัญญา พรหมสิรินิมิต 

  381 นายสุมิตร ประเสริฐผล 

  382 นายประทกัษ กองแดง 

  383 นางบญุมา ภัทรพงศมณ ี

  384 นางนนทชา ทวีลาภ 

  385 นายสามารถ นวลละออง 

  386 นางสาวศิริพร ทองเลิศ 



  387 นางสาวอังคณา ยูโสะ 

  388 นางสาววไิลวรรณ คุมอาตมดี 

  389 นายการณุ สุขวณิช 

  390 นางบุศรา สาขาวนิช 

  391 นางสาวศิริวรรณ หนูขวัญ 

  392 นางสุรัสวด ี เอี่ยมสําอางค 

  393 นางสาวการะเกด ดวงเดือน 

  394 นางสาวญาดา ไกรปวีร 

  395 นางสาวทองด ี กุลแกวสวางวงศ 

  396 นางสาวสุธินี สุขวณิชยวงศ 

  397 นางสาวอาภาศรี สุพรรณวิบูล 

  398 นายอภิชาต ิ พึ่งสมยา 

  399 นางสาวนพรัตน เพชรรัตน 

  400 นางสาวฐิตวิัลย เตชะวงษบุญ 

  401 นายวุฒิชัย เหมลี 

  402 นายธิติวัฒน ประพันธพจน 

  403 นายวรัท ธาดาเศรษฐ 

  404 นางสาวเพยีงใจ จินดาลาภ 

  405 นางสาวสุภาภรณ สุวรรณเกษม 

  406 นางสาวกุลวรี ปานรสทิพย 

  407 นายพรเทพ เทพสนั่น 

  408 นายสมพร นีรชรานุสรณ 

  409 นางสาวทัศนยี พูลสวัสดิ์ 

  410 นางสาวปวณีา อารีทรัพย 

  411 นายสุริยา แสนเสนา 

  412 นายเอกพงษ สุดตระพันธ 



  413 นางสาวจุฑารตัน วงศจิว๋ 

  414 นายวิเชียร มหาสิงห 

  415 นางสาวเบญจวรรณ ระหวางสุข 

  416 วาที่รอยตรีณฐัพงษ ตรีสิน 

  417 นางสาวทิพยอาภา วงษไพบูลย 

  418 นายเอกสิทธิ ์ ชางกล่ํา 

  419 นายอุลิด ธานี 

  420 นางสาวจิดาภา เจริญสมบัติ 

  421 นางสาวสุภิญญา คมวงศววิัฒน 

  422 นางสาวพิลาศลักษณ พิพัฒนศวิะโรจน 

  423 นางสาวพนดิา ผาทองที 

  424 นางสาวอัจฉรา ปรเกษม 

  425 นายธรณินทร เสภา 

  426 นางสาวสกาวรัตน โนริรัตน 

  427 นางสาวสิริพักตร สุทเธนทร 

  428 นางศรีกมลฉัตร รัชตวงศสกุล 

  429 นางสาวสุรัสวดี ปูนอย 

  430 นางสาวสาวิตรี มะปราง 

  431 นางสาวพาราณ ี โพธ์ิเนียม 

  432 นางสาวมยุรี รางเจริญ 

  433 นางสาวธนศร ี คําโสภา 

  434 นายสุพัฒน ศรีสุภะ 

  435 นางอรสา ยิ่งยงทรัพย 

  436 นายอุปถัมภ พรรณสังข 

  437 นายพงษพัฒน คลายวิจิตร 

  438 นางสาววาสนา ครองสุขเลิศ 



  439 นางสาวทัศนา อิบราฮิม 

  440 นางสาวจันสุรีย บุญสราง 

  441 นายพงษศักดิ ์ วิริยะผล 

  442 นางสาวอมรวรรณ เลิศอุตสาหกูล 

  443 นายธงชัย เศรษฐนันท 

  444 นายปกรณเกยีรติ กิตติพลทวีศกัดิ์ 

  445 นายชาตร ี กิติธีระกุล 

  446 นางสาวเอ็ม เจริญรัมย 

  447 นายสมศักดิ ์ พาแกว 

  448 นายสุเทพ เสนหหา 

  449 นายวสุกัลย มอญถมยา 

  450 นายอดิศร เนตรสาย 

  451 นางสุภาภรณ สิริพรหม 

  452 นางสาวจุฑารตัน เกตุลอย 

  453 นายสมปอง นภาพิพฒัน 

  454 นางสาวสุพิชชา มุยไธสง 

  455 นายปยะนยั พิมพา 

  456 นายสมชาย กตาธิการวงศ 

  457 นางสาวจฬุาลักษณ เหมทานนท 

  458 นางสาวปณิสรา การประดิษฐ 

  459 นางสาววาสนา มวงดํา 

  460 นางสาวณฐักาญจน สุจิกร 

  461 นางธนัยนนัท โมทนะสันติธรรม 

  462 นางสาวสุกัญญา สุรัตนาวงศกูร 

  463 นายประสพชยั ดาวสวาง 

  464 นายวินัย ชาลี 



  465 นางสาวปาณสิรา กระตายทองกลู 

  466 นางสาววงคสา แสงตา 

  467 นางสาวพรรณภิา ดํานุน 

  468 นายฉัตรชัย ผังสุวรรณดํารง 

  469 นางสาวกัลยา โพธ์ิทองคํา 

  470 นายปยะนยั พิมพา 

  471 นางสาวไพวรรณ ผดุงลาภ 

  472 นายฤทธิรุฒน คงเมือง 

  473 นางนัทธิกา คงเมือง 

  474 นางอุบล ชูเมือง 

  475 นางสาวอุไร เจริญธีรบูรณ 

  476 นางสาวรักฐิญาดา หอมเจริญ 

  477 นางสาวณฐักาญจน นุชนวล 

  478 นางสาวแสงดาว พูนทรัพย 

  479 นางธันยพร ศรีภักด ี

  480 นางสาววิบูลยเพ็ญ ทิพยสาร 

  481 นางสาวกชกร คลังภักด ี

  482 นางสาวพัชรี ไขนาค 

  483 นายอานภุาพ สลับแสง 

  484 นางสาวเฉิดโฉม อภิชาติชัยกุล 

  485 นางสาวทับทมิ ศิริพิกุลพันธุ 

  486 นางสุจินต เกตุไทย 

  487 นายวีรวัฒน แกวรักษ 

  488 นางวันทณิ ี ศิริจันทร 

  489 นางวปราณ ี สีดาพาลี 

  490 นายชัยมงคล เพียรเสมอ 



  491 นายภาณวุัฒน ดาวเรือง 

  492 นางสาวอรุณทิพย เชิดชูณรงค 

  493 นางพิชญาภา ใจท ิ

  494 นายรวิศุทธ มะลิตน 

  495 นางสาวนันธนัส โพธ์ิสยามกิจ 

  496 นางสาวสุพิชฌาย สุวรรณลํา 

  497 นางสาวแสงเทียน พันเหมา 

  498 นายจิรวัฒน คําคลาย 

  499 นางสาวนฤภร สุริยะฉาย 

  500 นางสาวสุภาณ ี นาคศรี 

  501 นางสาวกาญจนา รัตนประพันธ 

  502 นายธนโชต ิ พงษศิริ 

  503 นางสาวนภิา สูงพล 

  504 นางสุภัทรา ตรีแดงนอย 

  505 นายวุฒิชัย บุญเอื้อ 

  506 นายณธาญธร เชื้อรามัญ 

  507 นายสุรศักดิ ์ สายศร 

  508 นางสาวสมพร เจริญสุขบรรจง 

  509 นางสาวจันทรจิรา ศรีพรหมทอง 

  510 นางสาวรสสุคนธ ราชประโคน 

  511 นางสาวอารียา เทพคุณ 

  512 นางสาวสุคนธ อุดมรัตนะศิลป 

  513 นายสิทธิชัย ดํารงพานิชชัย 

  514 นายศภุฤกษ พัชรศุภกิจ 

  515 นางสาววรรณศิาร เลิศบุญชัยกุล 

  516 นางรสอุบล เสารแกว 



  517 นายปกรณเกยีรติ กิตติพลทวีศกัดิ์ 

  518 นางสาวณิชมน ศุภารัตน 

  519 นางพรสินี รสารักษ 

  520 นางสาวโสภิต ไชยเจริญพาณชิ 

  521 นายวรกฤต ตระกูลทวีสุข 

  522 นางสาวธันยชนก กันติวงค 

  523 นางปน ลิมปชิณพงษ 

  524 นางสาวนวพร ตอศักดิ์สกุล 

  525 นายพรชัย ชูเลิศมงคล 

  526 นายไพบูลย ภมรสาร 

  527 นางสาวปญจรสัย มหาพฤกษพงศ 

  528 นางสาวธญัญรัตน เอี่ยมสงคราม 

  529 นายอัครวุฒ ิ วิไชยคํามาตย 

  530 นายจกัรพันธ อรามเรืองกุล 

  531 นางสาวเมษ เกิดศิลป 

  532 นายปริญญา พุมประดิษฐ 

  533 นายปยวุฒ ิ สาระประไพ 

  534 นางสาวอัญชนา ล้ิมลอมวงศ 

  535 นายจกัรินทร มีหินกอง 

  536 นายวิศรุต ฟองเขียว 

  537 นางสาวมณวีรรณ แสวงพันธุ 

  538 นายวรพงศ ขจรพงศพัฒน 

  539 นางนิภาวรรณ ทองบาง 

  540 นางสาวนาถยา บุญชม 

  541 นายวิทยาพณธ ฉิมออง 

  542 นายสุธีรยุทธ พรหมทอง 



  543 นายอัศวนิ อธิฐานดวงดาว 

  544 นางสาวอรรถพร แกลวทะนง 

  545 นางสาวชนานชุ บุญชม 

  546 นางสาวธาราทิพย ประพันธพจน 

  547 นางสาวกัลยจนัทร มณีประสิทธิ์ 

  548 นางสาวอาลินดา แดนประกรณ 

  549 นายจิรัฎฐ ศิริภัทรพีรดา 

  550 นางปภังกร ตูจินดา 

  551 นางสาวมาลิน ี ชวาลชาติ 

  552 นางสาวจุฑามาศ สงแจง 

  553 นางสาวจุฑามาศ วิรุฬหพานิช 

  554 นางสาวทิพยรัตน ประพันธพจน 

  555 นางสาววจิิตรา สวัสดิ์โรจน 

  556 นายสิทธิศักดิ ์ มืดทัพไทย 

  557 นางสาวจิรภิญญา พลายละหาร 

  558 นางสาวเขมจิรา ถิระอมรบุญ 

  559 นายจารึก หนูแปนทอง 

  560 นายรัตนกฤต ศิริสมบูรณ 

  561 นายณัฐจกัรภ จันทรคูเมือง 

  562 นายภาณุพนัธุ พยุงยนต 

  563 นางสาวกัญญพิชญ ธรรมเนียม 

  564 นายกิตติศักดิ ์ หวังผลึก 

  565 นางสาวขนิษฐา กสิกุล 

  566 นางสาวพรรณธิดา พุมเกลี้ยง 

  567 นางสาวน้ําฝน เหลางาม 

  568 นายโชคชัย อินทรปพงศ 



  569 นายณัฐพล โกสุมสุรังค 

  570 นางสาวชิดชนก แจมเมือง 

  571 นางสาวจันทนีย โสมาเกตุ 

  572 นายณัฐพร ขจรกล่ํา 

  573 นางสาวสุภาพร พงศเจริญสุข 

  574 นางปทมา วงษมาน 

  575 นางสาวสกลทิพย คําภิบุตร 

  576 นางสาวปภัสสร โอวรกุล 

  577 นางสาวศุภรัตน มีประพันธ 

  578 นายสุขวัฒน นาควัชระ 

  579 นายชฎิล มรกตสินธุ 

  580 นายสรนิตย คลายพิกลุ 

  581 นางนัยนา อุลิศ 

  582 นายบุญสฤช สิงหสาคเรศ 

  583 นายโชติอนันต มลังเมลือง 

  584 นางทิพยรัตน เรืองทอง 

  585 นางสาวสุนิสา พานทอง 

  586 นายณัฐวุฒ ิ หิรัญวงษ 

  587 นายอุเทน ตันหงษ 

  588 นางสาวภาณวุรรณ ขาวหน ู

  589 นางสาวจงรักษ ประเสริฐด ี

  590 นางไพเราะ โจหิงค 

  591 นางสาวจันทรสมร สุพันธะ 

  592 นางสาวธนัญญา โตอดิเทพย 

  593 นางสาวณฐยา เล่ียมสืบเชื้อ 

  594 นางสาวสุดารตัน ชาญชัย 



  595 นายวุฒินันท นัยพัฒน 

  596 นายชํานาญ สุมาลี 

  597 นางสาวสุมนรตัน ละอองศรี 

  598 นางสมเจตน บุญศิริ 

  599 นางสาวนัฐวิกานต เบิกบาน 

  600 นางสาววรรณวิสา นาปา 

  601 นางสาวธัญญรวี ธนนันทกจิสิริ 

  602 นายอโนทยั งีสันเทียะ 

  603 นางสุภาลักษณ ทิมเจริญ 

  604 นางกัญณศมนต กะมุทา 

  605 นายนพสิทธิ ์ วิมลพุฒิศักดิ ์

  606 นางสาวนิตยา ศิริสกาวรัตน 

  607 นางสาวปุณญาภา วุฒิกรกจิเดชา 

  608 นายชวลิต สกุลเนรมิตร 

  609 นายเอกจิต ฤกษนิยม 

  610 นางยุพา อารยะธรรม 

  611 นายสุเทพ มิตรนอย 

  612 นางสาวนัจมยี ผิวละออง 

  613 นางสาวศิริพรรณ ปรนปรือ 

  614 นางสาวพรรญกมล ภักด ี

  615 นางสาวณฐัจิรา พรหมสุวรรณ 

  616 นางสาวศิริพร โพธ์ิปรึก 

  617 นางโสภา ใจวัฒนาสวสัดิ์ 

  618 นางสาวภาวณิ ี อิสระชัยวงศ 

  619 นายนนท นวลศรีฉาย 

  620 นางสาวพัชรินทร ยืนนาน 



  621 นางสาวณฐัพร สิริวรรณาภรณ 

  622 นางสาวเมธาพร นามพุทธา 

  623 นางสาวฤด ี เย็นประสิทธิ ์

  624 นางสาวบุษยา บุญมาเลิศ 

  625 นางสาวชฎาพร สุวรรณพีชน 

  626 นายธนาพล เอี่ยมกล่ิน 

  627 นางสาวราตรี ลายลักษณ 

  628 นางสาววนัวิสาข พวงกหุลาบ 

  629 นางสาวสุกานดา ศรีวะรม 

  630 นายเอนก จันทรเจริญ 

  631 นายกฤษณพล แกวสุขโข 

  632 นางสาวอณ ู เทศงามถวน 

  633 นายศวิา ดวงแปน 

  634 นางจีระมล ออนชื่นจิตร 

  635 นางสาวอัญชลา หวังออมกลาง 

  636 นางสาวเฉลิมศรี เส็งสําราญ 

  637 นางสาวนุสรา ละเต็บซัน 

  638 นางสาวพัชรี สะลามัด 

  639 นางสาวนาตยา แกวแยม 

  640 นางสาวรัชฎาภรณ วันทาพงษ 

  641 นางสาวสมใจ พระมาลา 

  642 นางสาวปนัดดา หวังสุข 

  643 นางสาวอัญญานี ปุจฉากาญจน 

  644 นางสาวนิพาภร แกวยก 

  645 นายณัฐวัตร ธงทันที 

  646 นางสาวสุกัญญา เรือนแกว 



  647 นายพงศสรรค สรรเพ็ชร 

  648 นางสาวรัตติกร นารี 

  649 นางสาวประไพพร คําดวง 

  650 นางสาวชนิกานต ตรีวัย 

  651 นางสาวสุประภากร เพ็ชรอําไพ 

  652 นางสาวอําพร ทาแดง 

  653 นายอรุณศกัดิ ์ เพชรจง 

  654 นางสาวฉววีรรณ สุขเจริญ 

  655 นางสาวอุมาพร กล่ินยี่สุน 

  656 นายเทวินทร วงศชัยวัฒน 

  657 นายสุนทร จันทรเทศ 

  658 นางสาวอุทุมพร ระวังงาน 

  659 นายสุวรรณ โฆสกิตติกุล 

  660 นางสาวทิพวรรณ รูปศรี 

  661 นายณัฐพงศ หันตุลา 

  662 นายสุเนตร มะโร 

  663 นางสาวจรรยา สุขเจริญ 

  664 วาที่รอยตรีกุลยุทธ สุขเจริญ 

  665 นายชัยวัฒน บุญสง 

  666 นางสาวเสาวรกั นุยสุด 

  667 นางสาวเอรพนิ พานเผือก 

  668 นายอําพล ไทยใจอุน 

  669 นางสาวยุพนิ มวงนภา 

  670 นายเทพประสิทธิ์ แจงภเูขียว 

  671 นางสาวทัศวรรณ บุญยัง 

  672 นางสาวฤชุอร รัตนธํารง 



  673 นายกิตติศักดิ ์ บุญบํารุง 

  674 นายอํานาจ สังขแกว 

  675 นางสาวนรารตัน ภูมิโคกรักษ 

  676 นางสาวทิพยเกศร โพธ์ิสีดา 

  677 นางสาววภิาภรณ อิสมาแอล 

  678 นางสาวนริสา สมหลอ 

  679 นายธนกร กล่ินจันทร 

  680 นางสาวอภิญญา มงคลวงศ 

  681 นางสาวศุภวรรณ นครพุม 

  682 นางสาวพัชรินทร คงพูน 

  683 นางสาวอัญชลี สมบุญทวงษ 

  684 นางสาวเบญจพร ทศานนท 

  685 นางสาววาสนา เหล็งศิริ 

  686 นายธราทร เกิดศิริ 

  687 นายเฉลิมชัย ปล่ังกลาง 

  688 นางสาวปริศนา บัวจูม 

  689 นางสาวธีรดา คมขํา 

  690 นางสาวกนกพร กาซํา 

  691 นางสาวพเยาว จายะกัน 

  692 นายเกรียงไกร สุวรรณแกม 

  693 นางสาวสุพรรณษา คลายสมบัติ 

  694 นายไชยยณัห จิ้วตั้น 

  695 นายอับดุลเลาะ สาแระ 

  696 นางสาวสุภาวดี คุนเคย 

  697 นางสาวณฐัภทัร รอดรังนก 

  698 นายอภชิาต ิ เพ็งตา 



  699 นางสาวอมรรัตน ภักด ี

  700 นางสาววารณุ ี ไทยอินทร 

  701 นางสาวอัมราวรรณ บุญพะหุลา 

  702 นางสาวสุนิษา เขียวยอย 

  703 นางสาวมณัสชา สาวิราโค 

  704 นางสาวดุจดาว ชีวินรุงเกษม 

  705 นางสาวสุชีรา ปยะวิสุทธิกุล 

  706 นางสาวทิพยอุษา อินโต 

  707 นางสาวอาตีกะ ดนหยา 

  708 นางสาววัชราภรณ งามจรัส 

  709 นางสาวกฤษณา คาดีว ี

  710 นางสาวรุงฤด ี เนาวโนนทอง 

  711 นางสาวอัษฎาพร บรรยงค 

  712 นางสาวฉมาพร วิบูลยารุณ 

  713 นายประดิษฐ แกวนิล 

  714 นางสาวภัชภิชา เข็ญภูเขียว 

  715 นางสาวอสมาภรณ โพธ์ิทิม 

  716 นางสาวสุกัญญา ศิลปรายะ 

  717 นายธรรมาสน ชูจันทร 

  718 นางสาวปรมาภรณ ธนเจริญวัชร 

  719 นางสาวสุนีย ทองกรณ 

  720 นางสาวอิสราภรณ ผิวจันทร 

  721 นางสาวปวริศา ดวงประชา 

  722 นางสาวรัชญา อริยภูเมธ 

  723 นางสาวหนูคาร เดชสอน 

  724 นางสาวเกตนสิรี หิรัญชัยเจริญกุล 



  725 นายพัสกร ทวยกะจดั 

  726 นางมุจรินท ศิรินุพงศ 

  727 นางสายสวาท เอื้อสุนทรพานิช 

  728 นางรุงฟา แยมโอษฐ 

  729 นางสาววารณุ ี ทองอุน 

  730 นายภาสกร สกุลกิจ 

  731 นางสาวละออง สายกองคํา 

  732 นางนารีรัตน ภูริภักดีสนอง 

  733 นางสายพณิ จันทรเล่ียม 

  734 นายสัตยา พลศรี 

  735 นายสุรศักดิ ์ สุรพิพิธ 

  736 นายณัฐพงศ แสงมาศ 

  737 นางสาวนภิา ชํานาญ 

  738 นางสาวอัยยาวีร ตันติพิสิทธิ์ 

  739 นางสาวฐานนนัท มาเหงา 

  740 นางโศภชา มลิวัลย 

  741 นางสาวเอมอร ทองแพ 

  742 นางบุญชู แสนสุภา 

  743 นางสาวจุฑามาศ มนตรีสวัสดิ ์

  744 นางสาวรัติกาล บุญชู 

  745 นางสาวจิราภรณ สวางภพ 

  746 นางสาวอาทิตยา โรมรัน 

  747 นายปราเมษฐ วนภูกสิณ 

  748 นางสาวศุภวัลย ภาภิรมย 

  749 นางสาวภารด ี ละเอียดตะค ุ

  750 นายนเรศร เตียวเจริญสิน 



  751 นางสาวสุภาภรณ นํารุงโรจน 

  752 นายบุญช ู เผาวณิช 

  753 นายเจนวรรณ กุลคง 

  754 นางสาวรัตนสดุา บรรจงศิริ 

  755 นายวิชิต ปจจัยโคถา 

  756 นางสาวมัทนาวด ี ศรีพนัก 

  757 นางสาวนพรัตน เกิดยอด 

  758 นางสาวขวัญเดือน บุญหร่ัง 

  759 นางสาวพัทธนันท อินทรเอี่ยม 

  760 นายปรีชา ยวงเดชกลา 

  761 นางสาวกมลรตัน เหลือประสงค 

  762 นางอมรรัตน ยงเพชร 

  763 นางสาวธนัยพร มีแตม 

  764 นางสาวบัวผัน โสมนัส 

  765 นางสาวชุตินนัท รุงเรือง 

  766 นายวีรเดช หงษเงิน 

  767 นางสาวนิตภิากร สมบรรดา 

  768 นายพงศธนภทัร นิธิญาณโรจน 

  769 นางสาวอุมาพร สนิท 

  770 นายชรินทร รูอาน 

  771 นางพรพิมล มากพันธุ 

  772 นางสาวจณิสตา เบญมาตย 

  773 นางสาวอัญชนา แยมกระจาง 

  774 นางสาววรรณวิมล แยมกระจาง 

  775 นายกติติพงษ ใจปนตา 

  776 นางสาวอทิตยา สาธุธรรม 



  777 นางสาววาสนา สุขเกษม 

  778 นายณรงคทัย เชื้อวังคํา 

  779 นางสาวภรณทิพย กล่ินเอม 

  780 นางสาวณภัทร ธรรมโชติ 

  781 วาที่รอยตรีหญิงปุณยนุช ฟูแกว 

  782 นางสาวรุจ ี คงทรัพย 

  783 นางสาวสุภาพร หงษฟอน 

  784 นางสาวสุนิสา จันทธัมโม 

  785 นางสาววนัเพญ็ คําสี 

  786 นางนันทยิา ฤทธิ์ชรัดพันธุ 

  787 นายชาติชาย ฤทธิ์ชรัดพันธุ 

  788 นายนพรัตน ยังประถัมภ 

  789 นางสาวรววีรรณ โตสะอาด 

  790 นางอรทัย จันทรเพ็ง 

  791 นางสาวณัฏฐชยธร วสุนธราอังควรา 

  792 นางสาวนีรฎา แปงโนชา 

  793 นายตวง แสงสวาง 

  794 นางสาวปทมา บุญเกษม 

  795 นายไตรทศ ติยะธะ 

  796 นางสาวบุญปรียา กอนกลีบ 

  797 นางสาวนาตยา ขลิบงาม 

  798 นายวีรยุทธ ลูกอินทร 

  799 นางสาวสุปรียา ชมระกา 

  800 นางสาวสุชาดา อัคโชติ 

  801 นางสาวศิริพร คํากูล 

  802 นางสาวณัชชา เวชศาสตร 



  803 นางสาวยุพาวดี กิ่งโพยม 

  804 นางสาวอนุสรา สมบูรณ 

  805 นายวีระ ใบภักด ี

  806 นางสาวศศิกานต ศรีโภคา 

  807 นางสาววัชรีญา พรหมกุลบุตร 

  808 นางเบญจวรรณ รัตตกุล 

  809 นางสาวพรพิศ บุตราช 

  810 นางชมภูนุช ศรีเมือง 

  811 นายพีรพล พิชวงค 

  812 นางสาวยภุาพร ศิริบุรี 

  813 นางสาวกนกพร สุขพืช 

  814 นายธนกฤต อมรรัตนวิชัย 

  815 นางสาวสตรีรัตน ทองหลอ 

  816 นางสาวสุภาศรี ปรอดโปรง 

  817 นางสาวประภสัสร ปรอดโปรง 

  818 นางนาฎนภา โมกศิริ 

  819 นางสาววัชรา เอื้อองอาจ 

  820 นายตอบุญ นุชรัตน 

  821 นางสาววาสนา พูลช่ืน 

  822 นางปาริชาติ ไพนุชิต 

  823 นายเชิดพันธ ขอพบสุข 

  824 นายศักดิ์สุริยา จารึกธรรม 

  825 นางสาวชนิกานต ฉิมทับ 

  826 นางสาวสาริศา สุขอยู 

  827 นายเกียรติศักดิ์ กาญจนเลขกะ 

  828 วาที่รอยตรีพัชรากร ชูเนียม 



  829 นางกรรณิการ อะหมัดตอเฮต 

  830 นางสาวแวฟาตีเมาะ อิสเฮาะ 

  831 นางสาวอุไรวรรณ ละวู 

  832 นายคําอา เบาทองจันทร 

  833 นางสาวปนัดดา พวงขวัญ 

  834 นางสาววรรณ ี สะยอวรรณ 

  835 นายธีรพร รอดสอาด 

  836 นางสาวอภวิรรณ แสงเภา 

  837 นางสาวณพิมพภัท วัฒนาสุรโรจน 

  838 นางสาวสราวลี หมัดนุรักษ 

  839 นางสาวภควรรณ สารักษ 

  840 นางอาทิญา วรรณะทิม 

  841 นางสาวอารีย เดชอรัญ 

  842 นายณรงค มัลธนาพร 

  843 นางสาวอรอุมา มลยงค 

  844 นางรุงนภาพร ขวัญมา 

  845 นายกานต จงปตนา 

  846 นางสาวธีมลักษณ กนตแกวประพฤติ 

  847 นางสาวพรพรรณ เลิศนิมิตกิจ 

  848 นางสาวจิรัฐกาญ เพ็งหน ู

  849 นางสาวดวงใจ แกวประเสริฐ 

  850 นายประกาศิต พินิจ 

  851 นายมนัส พิภักกิจ 

  852 นางสาวอุมาลี รวมพงษพัฒนะ 

  853 นางสาวสุพิชชา ไตรโชค 

  854 นางสาวทิพยวรรณ ไชยเมืองราช 



  855 นายโฉมเพชร เสือสูงเนิน 

  856 นางสาวรัชน ี งามขํา 

  857 นายธันวา จาติกวณิช 

  858 นายขวัญ นามะยอม 

  859 นางสาวรัดใจ เอราวัณ 

  860 นางสาวภัทรา พิศุทธิ์เกียรต ิ

  861 นางสาวโศภษิฐ เกตุมณ ี

  862 นายวรเทพ กอนคําบา 

  863 นายวิรัตน โรจนวิชัย 

  864 นางสาวพรทพิย บินตาป 

  865 นายอิสรา เนรมิตวรกุล 

  866 นางสาวชุลีรัตน ไชยสุวกุล 

  867 นางสาวพรลภสั แสงอรุณ 

  868 นายอิทธิพัทธ เอกธราไชยบรูณ 

  869 นางสาวดวงกมล พอคา 

  870 นางสาวสุภร เงินถาวรวัฒนา 

  871 นางสาวศศิธร ออนด ี

  872 นางสาวอังคณา ยูโสะ 

  873 นางสาวพัชยา คงสวัสดิ์ 

  874 นายเกรียงศักดิ ์ ศรีบุญ 

  875 นายปริญญา ชะนะศร ี

  876 นางสาววรรณวลีย ครํ่าสุข 

  877 นายธวัชชัย ตันตระกูล 

  878 นายสุกิจ เดวิเลาะ 

  879 นางซัลมา เอี่ยมฤทธิ์ 

  880 นางสาวรัตนา ศิรนิพนธพันธุ 



  881 นายธีรศักดิ ์ แกนสน 

  882 นางสาวจรรยาพร นิคม 

  883 นางสาวเตือนใจ นิคมโพธินันทน 

  884 นางสาวยุพา กาขาว 

  885 นางพิชชา ตรีวิชยพงศ 

  886 นางสาวพรทพิย ทองเฟอง 

  887 นางสาวรุงนภา มาลีพันธ 

  888 นางสาวกรรณกิาร คงทน 

  889 นางสาวพรรณ ี โตะทอง 

  890 นางสาวปราณ ี จันแหล 

  891 นางสาวสุกัลยา ทุเรียนงาม 

  892 นายจกัรินทร พิพัฒนาพร 

  893 นางสาวพจมาน แตงรอด 

  894 นางสาวเจยีรไน อภิวัฒนวรนาถ 

  895 นางสาวกนษิฐา งามมานะ 

  896 นายธนาคม พิมพะนติย 

  897 นางมัทนา เพียกคะ 

  898 นายณัฐภณ อรัญทอง 

  899 นายฮัมด ี หะยีดิง 

  900 นายอุปกรณ จันทรกุล 

  901 นางสาวนุชนาถ ศรีชีวะ 

  902 นางสาวญาณ ี เหลียวพัฒนพงศ 

  903 นายทนงศกัดิ ์ อุดมเจริญวงศ 

  904 นางสาวเบญจพร พักตรผอง 

  905 นายนพดล เสือมาก 

  906 นางสาวสุกัญญา ยิ่งนอก 



  907 นางสาวพศิลักษณ จิตระวงค 

  908 นางสาวศิโรรัตน อายวงศ 

  909 นางนลิน ี ดุริยพันธุ 

  910 นางสาวสุขุมาลย หารพันธ 

  911 นายพรชัย จันทานนท 

  912 นางสาวอลิสา นนทรักษ 

  913 นายฉัตรชัย ลาภไชยยง 

  914 นายณัฐวุฒ ิ ทองพุก 

  915 นายปรีดา ทางดี 

  916 นางสาวกรกนก วองไว 

  917 นางสาวอรุณ ี กิริมิตร 

  918 นายชนนิทร ออนสวุรรณ 

  919 ดาบตํารวจฉลอง เกตุแกว 

  920 นางสมภรณ โอมพรนุวัฒน 

  921 นางสาวพนัสนันท สุกสะอาด 

  922 นางสาวกนกวรรณ หมกทอง 

  923 นายอาทิตย สุวรรณชาตรี 

  924 นางสาวสุพรรณ ี สุริโย 

  925 นางสาวภัทราพร ถ่ินชัยศรี 

  926 นายไพบูลย พลหาญ 

  927 นางสาวกฤติยาภรณ จรณาภรณ 

  928 นายธงชัย สุขไกรไทย 

  929 นางสาวอัจฉรา พงษาปาน 

  930 นางสาวชนิตา ภูมิธเนศ 

  931 นางสาวขนิษฐา พันธโุสม 

  932 นางสาวสุพัตรา เพชรแกว 



  933 นางสาวณฐัวรา ชวยรอด 

  934 นายพรเทพ ฆารสินธุ 

  935 นางธัญญาลักษณ เพิ่มด ี

  936 นางปรียา คุมจันอัด 

  937 นางสาวปาณสิรา คูณกระทา 

  938 นางสาวเกศแกว กุลสุวรรณ 

  939 นางสาวสุวรรณา ชูชวย 

  940 นางสาววนัเพญ็ แพทยสมาน 

  941 นางสาวกรรณกิาร สมจีน 

  942 นางสาวอรพรรณ กันยะม ี

  943 นางสาวสุภาณ ี ผิวเสวก 

  944 นางสาววรานชุ พวงศร ี

  945 นางสาวจันทรกานต ธูปหอม 

  946 นางจิตรพร ธนาวิชญ 

  947 นางวลาวรรณ งามพิพัฒน 

  948 นางสาวจารว ี เบญจมาศ 

  949 นายสัณชยั ศรีราช 

  950 นางสาวสุภาภรณ วินกะ 

  951 นายฐปณพงศ พณิชยศิลปกุล 

  952 นายปภังกร แกวทองเมือง 

  953 นายนราธิป ตาปน 

  954 นางสาวพรรณ ี จรัสจรุงเกียรต ิ

  955 นางสาวจิราภรณ แนวนอย 

  956 นายบรรพต อนุมาตย 

  957 นางสาวอมรรัตน ทุมรัตน 

  958 นายธนวิทย กล่ินสัมผัส 



  959 นายณรงคกร ทิพยศรี 

  960 นางอริศรา เดชะโสภณ 

  961 นางสาวสุดารตัน เสกสรรค 

  962 นางสาวเพ็ญประภา กนกชัชวาล 

  963 นางสาวสุวรรณา วงศมุสิก 

  964 นางอรัญญา บุญสําราญ 

  965 นางสาวไพริน เนียมฝอย 

  966 นางสาวสุภัทรา ชลไพร 

  967 นางสาวปรียฉันท ดวงอัมพร 

  968 นางปภาดา ธรรมสุนทร 

  969 นายสุพล รัตนเจริญ 

  970 นางสาวจิตรวดี ปุรณะสวัสดิ ์

  971 นายโยธิน แจมโอภาษ 

  972 นางสาวมลฤดี นาโพนงาม 

  973 นางสาวกมลทพิย มยุรา 

  974 นางสาวธนานนัต บางแบง 

  975 นายเกรียงไกร เดชไพรขลา 

  976 นายรังสรรค วจีสัจจะ 

  977 นางสาวปวณีา มาลาคํา 

  978 นางสาวภานุบาล ชมภูพื้น 

  979 นายชัชพัชร ไชยวุฒ ิ

  980 นางสาวสุนิษา นิลสุวรรณ 

  981 นางโสภาวด ี นุขุนครู 

  982 นายพิศาล บุญเฟองฟู 

  983 นางสาวชนิดา ธีระเดช 

  984 นายปยบตุร ธะเศรษฐ 



  985 นายวณัจกรณ มหาเทียน 

  986 นายเสถียร โพสาวัง 

  987 นางสาวอรวรรณ เศวตวงศสกุล 

  988 นายสวกิ กล่ินแจม 

  989 นายชนกนิต ิ แดงจํารูญ 

  990 นายณรงค ชัชชวิศวงศ 

  991 นางสาวพัดทยา กันหาวงษ 

  992 นางสาวณฐันนัท ผดุงเดช 

  993 นางสาวอรวรรณ ใจมซู 

  994 นางสาวพรพิมล จารุเศรนีย 

  995 นายจตุรภัทร เลิศศานติสกุล 

  996 นายทีปภาณุฤทธิ์ เพชรภัทรเกษม 

  997 นางสาวยิ่งลักษณ โชติวงศ 

  998 นางสาวทิพยพร นามด ี

  999 นางสาวศศิพิมพ มัฏฐาพันธ 

  1000 นายพรเทพ ตานหยดุ 

  1001 นายวิจักษณ นาทอง 

  1002 นายทัศณา รักษพงศ 

  1003 นายสมศักดิ ์ กัลยาณกิตต ิ

  1004 นางวัลยา บุญสุวรรณ 

  1005 นางสาวสุมิตรา มูลสถาน 

  1006 นางสาววภิาภรณ สุวรรณโณ 

  1007 นางสาวจรัสศรี ใจงาม 

  1008 นายโกมล ชูเล่ือน 

  1009 นางสาวพรชนก พรหมมาศ 

  1010 นายวันชัย แข็งแรง 



  1011 นางสาวปยะพร มุกดาประวัต ิ

  1012 นายวรกร พุทธางกูร 

  1013 นายตรียะพันธ มั่นคงด ี

  1014 นายธนวันต ไชยนันทน 

  1015 นางสุนีย พงศธนากร 

  1016 นางสาวณัฏฐณิชา แสนทวีสุข 

  1017 นายนพวิทย รักเดช 

  1018 นางสาวปูริดา เปลี่ยนพานิช 

  1019 นายเจษฎา อนันตพลศักดิ ์

  1020 นายสมชาย ศรีหอม 

  1021 นางสาวเนาวรตัน ปานแกว 

  1022 นางสาวอัญชลี โพธ์ิทอน 

  1023 นายเสวก แสงชูโต 

  1024 นายโชติรัชช ยะปะเตา 

  1025 นางสาวหทยัรัตน สอนดวง 

  1026 นายสุรสิทธิ์ ช่ืนอารมย 

  1027 นายโกเมท มะแกว 

  1028 นายวัชรพล เกิดมงคล 

  1029 นายวิโรจน รุจิธง 

  1030 นายพิพฐิพนธ แสงจันทรเลิศ 

  1031 นายเอกชน หนูแท 

  1032 นางสาวทิฐินาถ พรหมลัทธิ 

  1033 นายภานุพงศ บุบผา 

  1034 นางสาวอัญญาณ ี สนธิหยัน 

  1035 นางสาวสุจิตราภา นาอุดม 

  1036 นายปณุณพงษ บุญประเสริฐ 



  1037 นางสาวปาริฉัตร ลีลาสมสิริ 

  1038 นายคัดลักษณ กานเขียว 

  1039 นางสาวนฤมล กาวิระพันธ 

  1040 นางจันทรพร ปยัสสพันธุ 

  1041 นางสาวกิรณา ปรีเอี่ยม 

  1042 นางสาวทัศนยี วงศแตง 

  1043 นางสาวสุขุมาภรณ ผันเผยผล 

  1044 นางสาวจันทวรรณ เชี่ยวชาญ 

  1045 นายภาคภูม ิ ศิริปรุ 

  1046 นางสาวปารณยี จวนสาง 

  1047 นายปรีชา ชูแกว 

  1048 นางสาวนัทธกญัญ บํารุงศิลป 

  1049 นางสาวกฤษณสุภา ยิ้มพราย 

  1050 นางสาวนลินยา วิระทูล 

  1051 นางสาวศศิธร ผลดีนานา 

  1052 นางสาวอนัญพร พันสุระ 

  1053 นางสาวอัจฉราพร วันถุนัด 

  1054 นางสาวอบนวล แกวพวง 

  1055 นางสาวมัทนา ทวีแกว 

  1056 นางสาวชื่นจติ สุนันทกิ่งเพชร 

  1057 นางอรพิณ สุวรรณตรีศูล 

  1058 นางสมใจ สิโรราบ 

  1059 นางมาลัย ร่ืนสวัสดิ์ 

  1060 นางสาวอัญชนา แกวกาหลง 

  1061 นางสาวจินตนา บุญมา 

  1062 นายณรงคศักดิ์ ฤทธิวรผล 



  1063 นายณัฐวุฒ ิ ประสงคสกุลดี 

  1064 นางสาวหัทยา อินทรเชิง 

  1065 นายสุรพงษ สาดอนขวาง 

  1066 นางสาวกมลวรรณ เกิดพุม 

  1067 นางศิวนาถ แสงแกว 

  1068 นายสุพรรณ ขานวัน 

  1069 นางสาวอุบล เกิดพุม 

  1070 นางสาวปทิตตา รวิศุทธิ์ 

  1071 นางสาวนิศรา ศรีสอาน 

  1072 นางสาวเวธน ี เจริญสุข 

  1073 นายอรรถพล สมอ 

  1074 นางสาวสุวิมล ศิรประภาพฤทธิ์ 

  1075 นางสาวจินดารัตน เดียระดาษ 

  1076 นายยงยศ แยมงามเหลือ 

  1077 นายวิทวัส กนกธีรพันธุ 

  1078 นางสาวสุรีพร สระทองหอย 

  1079 นางอรุณศร ี บุญชวย 

  1080 นางสาวนันทสินี แสนปญญา 

  1081 นายศรุช เผ่ือนอุดม 

  1082 นางสาวจารุวรรณ ฮ่ันตระกูล 

  1083 นายเมธ ี สายยศ 

  1084 นางศิระประภา สายยศ 

  1085 นางสาวจงด ี อนจันทร 

  1086 นางสาวจารุภา วัฒนานวุัฒน 

  1087 นายพิทกัษ รัตนคช 

  1088 นางสาวดวงตา เวศมมัฆวาน 



  1089 นางภัคภร โอฬารกิจเจรญิ 

  1090 นางณัฐศิริ มีสาย 

  1091 นายพงศสวัสดิ์ ศรีเฟอง 

  1092 นายดลเดช ชุมดวง 

  1093 นางสาวนริศรา บัวบุตร 

  1094 นายธวัชชัย เชื้อเกต ุ

  1095 นายกิตต ิ บุญทรัพย 

  1096 นางสาวอัจฉรตัน แกวอุสาห 

  1097 นางสาวนภิาพร วรรณพงศ 

  1098 นางสาวสําราญ นวพาณิชย 

  1099 นายสายณัห แถวอยู 

  1100 นายกองยศ ผาสุขสวัสดิ์ 

  1101 นายพูลลาภ วุฑฒิโกวิทย 

  1102 นางสาววัฒนา นุกิจรัมย 

  1103 นางสาวรัชฎา นิลเทพ 

  1104 นางพัชรินทร พานทอง 

  1105 นางสาวสุมาลี โพธิกสิกร 

  1106 นางสาวทิพวรรณ ไชมะโย 

  1107 นางสาวสายไหม อุบลกาญจน 

  1108 นางสาววภิาพร พลโยราช 

  1109 นางสาวธนัญญา อุทาพงษ 

  1110 นายเบญจมนิท สิทธิจันทร 

  1111 นางสาวทัศพร โสมรักษ 

  1112 นายชุลีกร เจิมแสน 

  1113 นางสาวดาราวรรณ คัณทักษ 

  1114 นางสาวสุดใจ น้ําขาว 



  1115 นางสาวกันตกว ี สนกนก 

  1116 นายพรชัย พันธกระทึก 

  1117 นางสาวอาภาลักษม หัสดิเสว ี

  1118 นางสาวมนตศริิ จินตรัตน 

  1119 นางสาวสุรดา ฉัตรเมืองปก 

  1120 นางสาวรุงอรุณ เทอดเกยีรติกลุ 

  1121 นายวีรติกรณ สะอาดซื่อ 

  1122 นางสาวศรัญญา พิมพทอง 

  1123 นางศรีประไพ เขมัษเฐยีร 

  1124 นางสาวแกนจนัทร ยอดมณ ี

  1125 นางสาวเกษราภรณ วงษละคร 

  1126 นางสาวหฤทัย ไชยมงคล 

  1127 นางวไลกานต หลีสุวรรณ 

  1128 นางสาววิชุดาพร หาคํา 

  1129 นางสาวจริยา ชวยเชษฐ 

  1130 นางสุภาวด ี นิคมชัยประเสริฐ 

  1131 นางสาวนฤมล ภาคพรม 

  1132 นางสาวเยาลกัษณ ใหมสาลี 

  1133 นางสาวเกษแกว คําดวง 

  1134 นางสาววนิดา พรมบรรดิษฐ 

  1135 นายจุลจกัร ทรงอยู 

  1136 นายศรัทธาพงษ สุขเจริญ 

  1137 นางภารด ี อริยเมธปรีชา 

  1138 นายกนัตรว ี แกวประพาฬ 

  1139 นางสาวสุพรรณ ี ใบยา 

  1140 นายนัฐศักดิ ์ จันทนวรางกูร 



  1141 นายชัชชัย ปะวรรณจะ 

  1142 นางสาวธัญญาภรณ พันธทอง 

  1143 นางสาวปชะวรรณ เพชรอาวุธ 

  1144 นายทศพล เหรียญทอง 

  1145 นางสาวจริยา เวคะวากยานนท 

  1146 นายมงคล รัตนนาคินทร 

  1147 นางสาววรรณา จริตนอม 

  1148 นางสมพร ศรีโยธา 

  1149 นางเพ็ชรไทย ศรีขัติ 

  1150 นางสาวกิตติมา สุตานนท 

  1151 นายพูลสวัสดิ ์ กองอาสา 

  1152 นางสาวสุธิมา ไมเทาทิพย 

  1153 นางสาวธัญลักษณ เชี่ยวชาญ 

  1154 นางสาวสุพันสา บุญศรี 

  1155 นายนภนต ยิ้มทรง 

  1156 นางสาวอรอนงค ชวยชู 

  1157 นางสาวกิตยิา ชีพนุรัตน 

  1158 นางสาวอุดาวดี เพ็ชรจําปาศักดิ์ 

  1159 นางสาวปภานจิ ภัทรภานนท 

  1160 นางนาตยา เงางาม 

  1161 นายสุรเชษฐ รอดพล 

  1162 นางสาวณฐักติติ์ อุดทาเรือน 

  1163 นางสาวชลธิชา ลาหมุน 

  1164 นางณัฐโสภา ธีระชาติ 

  1165 นางสาวสุปรียา ขวดเกลีย้ง 

  1166 นางสาวเจนจริา ยองรัมย 



  1167 นางสาวจิราย ุ จันทรเขียว 

  1168 นางจรรยา ลาหมุน 

  1169 นางสาวรําไพ ชวนไชยสิทธิ์ 

  1170 นางพาสนา มาลีวัตร 

  1171 นางอุษา คงระเรื่อย 

  1172 นางสาวชนกานต ชางทอง 

  1173 นางสาวศิรประภา ตันติวัฒนา 

  1174 นายอัครพัฒน สระแกว 

  1175 นางสาวนยิมพร อนุญาโต 

  1176 นางสาวณัชชา นิพิธพนธ 

  1177 นางสาวอภิศรา เจริญศิริ 

  1178 จาสิบเอกหญิงอุมาภรณ ยอยแสง 

  1179 นายสมศกัดิ ์ ภูมิประหมนั 

  1180 นางสาวจุฑามาศ แมนนอย 

  1181 นายชัยวัฒน ยศไกร 

  1182 นางสาวรัสวด ี นอยสาคร 

  1183 นางสาวสุดา อยูคง 

  1184 นางสาวหยาดทิพย พัชรลาภา 

  1185 นางสุปพร สุขมา 

  1186 นางสาวภัควัน เชาวหมืน่ไวย 

  1187 นางสาวภัทรพร เต็งสมเพชร 

  1188 นางสาวทัศนยี สุขรอด 

  1189 นางสาวจันทรเพ็ญ แซหั่น 

  1190 นางสาวนุชนารถ ศรีเพ็ง 

  1191 นางสาววาสนา รอดรวย 

  1192 นายอมรศักดิ ์ อวมสถิตย 



  1193 นางสาวนิรมล วงศบุญนาค 

  1194 จาสิบตรีจตุรวฒัน ทองฝาก 

  1195 นางสาวนิศาชล ปกการะโน 

  1196 นางสาวดาหวนั ปสธรรม 

  1197 นางสาวปาริชาติ ไพรพนาเวศน 

  1198 นางสาววาสนา แกวจันทร 

  1199 นางสาวศศิธร ตอเนื่อง 

  1200 นายจงสฤษดิ ์ เล็กมณีโชต ิ

  1201 นางสาวแอนนา บุญบุบผา 

  1202 นายพิชญ ประคองจิต 

  1203 นายอุเทน สีระพันธ 

  1204 นายธนากร กาญจนโคตร 

  1205 นางสาวพิมพศจี จุลละโพธิ 

  1206 นางสาวทิพยสุดา คําพันธ 

  1207 นางสาววิชุดา บุระเนตร 

  1208 นางสาวมยุรฉตัร คลายขํา 

  1209 นางสาวณฐัธิดา เคาแกว 

  1210 นางสาวรพีพรรณ ศิริฤทธิ์ 

  1211 นางสาวอธิษฐาน พีระสวัสดิ ์

  1212 นางสาวกณัฐกิา อ๊ึงศรีวงศ 

  1213 นางสาวอาทิตยา ภักดิษ์า 

  1214 นางเสาวนยี เปยมไทย 

  1215 นายจิตต ิ แกวสระแสน 

  1216 นางสาวนฤมล ธารารมย 

  1217 นายภานุมาส มารยาตร 

  1218 นายสุทธิพงษ แซกรัมย 



  1219 นางสาวพัชรารัตน แกววรรณา 

  1220 นางกิติยา คหัฏฐา 

  1221 นางสาวทิพวรรณ บวบขม 

  1222 นายเดชณิพล เขียวขจ ี

  1223 นางสาวดวงภสันันท พัฒนจันทร 

  1224 นางสาวอัญชลี วรรณะพิม 

  1225 นายณพล จรัณยานนท 

  1226 นางสาวพิมพมาดา ชางสาร 

  1227 นางสาวฐานิตา ทองศักดิ ์

  1228 นางสาวนงนุช หวังพิทกัษ 

  1229 นางสาวภคมน มิ่งระหงษ 

  1230 นายยศพร กองแกว 

  1231 นายณัฐพงศ มีศิริ 

  1232 นางสาวจินตนา เจริญพร 

  1233 นางสาวรุงรว ี สุขเกษม 

  1234 นางเจะอัซนะ เซะวิเศษ 

  1235 นางสาวสุดารตัน พุฒเพ็ง 

  1236 นางลัดดา เสธา 

  1237 นายบุรินทร เรืองมาลัย 

  1238 นางสาวเบญจพร สุขชาติ 

  1239 นางสาวนันทติกา วิรชินลักษณ 

  1240 นางสาวภวมาศ จิตเมตตา 

  1241 นางสาวพภิัสษร น้ําแกว 

  1242 นางสาววิลาวรรณ วรรณประเสรฐิ 

  1243 นางสาวบญุจิราธร วรรณกูล 

  1244 นายศักดา เซะวิเศษ 



  1245 นางสาวขนิษฐา เตาสุวรรณ 

  1246 นางสาวอําภา คํายี่หวา 

  1247 นายชินาว ี ดอกเหม 

  1248 นางสาวอารยา ศิริโสภณ 

  1249 นางสาววรรณวิสา แซล่ิม 

  1250 นางสาวสุชาดา โมราบุญ 

  1251 นางสาวศุภกาญจน โมราบุญ 

  1252 นางสาวการณ ปตตะพงษ 

  1253 นางสาวณฐัธยาน พละลาภ 

  1254 นางสาววภิาว ี เพิ่มมงคล 

  1255 นางสาวนัทธมน สุขสําราญ 

  1256 นางสาวสมศรี แซเจีย 

  1257 นายสุริยันต มขุภักด ี

  1258 นายโชวชาย ออมนอก 
 


