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ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ 
1 น.ส.สุกัญญา คุ
มประดิษฐ4 
2 นายกฤษณะ สกุลไพศาลวารี 
3 น.ส.อรวดี แนบกระโทก 
4 นางรุ!งทิวา คณะโต 
5 นางนงคราญ สมัครสมาน 
6 น.ส.นาตยา เกิดเดชา 
7 น.ส.พรรณี รอดอยู! 
8 น.ส.วิลาวัณย4 ยอดครู 
9 นางณัฐพัชร4 ยืนทรัพย4 
10 น.ส.พิชชาภา ขําสําราญ 
11 น.ส.รัชนี กล่ินชู 
12 น.ส.นาถฤดี แซ!ตัง 
13 น.ส.กุลรัตน4 ใจงามกุล 
14 น.ส.อัฏฐภิญญา เชิดฉาย 
15 นายอัครพงศ4 พรมจรรย4 
16 น.ส.นิลัดดา บัวทอง 
17 นางจิราพร จิตตกรดํารงค4 
18 น.ส.มนัสนันท4 เหมือนละม
าย 
19 น.ส.อวภาส4 ทองไร! 
20 น.ส.สุพรรณี ดวงเพ็ชร 
21 น.ส.พรพรรณ สายัณหะ 
22 น.ส.ชนิตา กิมหลีเชียง 
23 น.ส.รัชนี อร!ามเรือง 
24 นางเสาวรส รัตนศักดิ์ชัยชาญ 
25 นายปรัชญา หงษ4ทอง 
26 น.ส.พจมาน หมวกสา 
27 น.ส.ปนัสยา คิดคุ
มคํา 
28 น.ส.นภาพร ทรัพย4สงเคราะห4 



29 น.ส.หทัยทิพย4 อุดมมงคลไพศาล 
30 น.ส.อุมาพร แสงน
อย 
31 นายวรวรรษ อ่ึงทอง 
32 นางนันทวัน อายุเจริญดี 
33 น.ส.สุภัชชา แคล
วคําพุฒ 
34 น.ส.ฐิตินาฏ เทียมแพ 
35 น.ส.รัตนธัช ศรีมณี 
36 น.ส.สุพิชชา เทียมเท!าเกิด 
37 น.ส.สิริยา ดวงผาสุข 
38 น.ส.อัจฉราพรรณ ประชุมสาร 
39 น.ส.มัชฌิมา อะละมาลา 
40 น.ส.กมลรัตน4 ศรีสุวรรณ 
41 น.ส.สุณิสา เมฆฟJก 
42 น.ส.ปริญา ศิริโต 
43 น.ส.พัชยา เพ็ชร4แสงนิล 
44 น.ส.นิตยา ลาเคน 
45 น.ส.พัณณ4ชิตา สิทธิประทานพร 
46 น.ส.สาวิตรี เหล็กดี 
47 น.ส.อลิษา เกตุศรี 
48 น.ส.พรฑิรา กิจคล!อง 
49 นายชาตรี มณีนพรัตน4 
50 น.ส.แสงอรุณ กันเกียว 
51 น.ส.อรัญญา มาประกอบ 
52 น.ส.พรรษา เทียมเท!าเกิด 
53 น.ส.ณัชชานิษฐ4 เกิดเดชา 
54 นายวิศรุต บุญคุ
ม 
55 นายอานนท4 มงคลลักษมี 
56 น.ส.วนัสนันท4 โค
วถาวร 
57 น.ส.ธัญญาลักษณ4 พรมประสิทธ์ิ 



58 น.ส.ดุษฎี คงนิล 
59 น.ส.โสภิดาวรรณ ไตรยโชต ิ
60 น.ส.จิราภรณ4 ปานประเสริฐ 
61 น.ส.นฤมล ชะนะอินทร4 
62 น.ส.เสาวลักษณ4 คานพลู 
63 น.ส.ธาราทิพย4 บุญคุ
ม 
64 นางวรรณิภา เอ่ียมแย
ม 
65 น.ส.ดวงกมล มนตรี 
66 น.ส.รินรดา วิเศษสิงห4 
67 นายนําชัย เพ่ิมสิน 
68 น.ส.พนิตา เก้ือลาย 
69 น.ส.อรอุมา นันชม 
70 น.ส.ภูษณิศา ปานณรงค4 
71 น.ส.พัทธยา พวงทรัพย4 
72 นางพนาวรรณ เมฆสวัสดิ์ 
73 น.ส.สมปอง กรรณรัตน4 
74 นางณิชกมล เชาวนกิจรุ!งเรือง 
75 น.ส.วันเพ็ญ พูนศรี 
76 นายประเนตร หอมจันทร4 
77 น.ส.ธัญญาภรณ4 จันทร 
78 น.ส.จีระนันท4 ผันผาย 
79 นายพรชัย สาวงษ4 
80 นางพิไลพร สามเรืองศรี 
81 นายเดชา คําวรรณดี 
82 น.ส.อัญชลี บัวเงิน 
83 น.ส.รัชนีกร สอนนอก 
84 นายธนกฤติ อวดสุข 
85 นายคมสัน อินทนนท4 
86 นายสุรสิทธิ คําโพธ์ิชา 



87 นายผิน คําแสน 
88 นางวันดี ศรีธรราษฎร4 
89 น.ส.สุอรกานต4 ดิษฐพันธุ4 
90 นางธันยพัต ชัยจันทร4 
91 นายปJญญา แสงจันทร4แจ
ง 
92 น.ส.พิมพ4วิภา บํารุงทรัพย4 
93 น.ส.จารุณี ดินเขต 
94 นายชัยสิทธ์ิ สิทธิวงษ4 
95 น.ส.อรอุมา เซ!งตระกูล 
96 น.ส.คุณารัตน4 รสชุ!ม 
97 น.ส.นวพรรษ บัวทอง 
98 น.ส.จารุณี จ!ารุ!ง 
99 น.ส.นิศากร มีพรบูชา 
100 นายยุทธศักดิ์ สินทะสุทธ์ิ 
101 นางสิริพร ปาลวิสุทธ์ิ 
102 นายฉลวย อ!อนคํา 
103 น.ส.พรเพ็ญ อรรถสินธุ4เดชา 
104 น.ส.ยสวรรณ ทองดี 
105 นายจิรวิทย4 ธรรมปาพจน4 ออกแล
วไม!ต
องมารับ 
106 น.ส.พัสตราภรณ4 โพธ์ิเอม 
107 น.ส.อารีวรรณ ศิริเรือง 
108 นายระพี เอ่ียมเขียว 
109 นางนํ้าอ
อย เช้ือสมุทร 
110 น.ส.สุภาดา ช
อยเครือ 
111 น.ส.สุภาพร โตเพชร 
112 นายรมย4 สอดตา 
113 นางศรีเวียง อุ!นภักดิ ์
114 นายวิชัย นวนนาง 
115 น.ส.จันทร4ราตรี คุ
มจิตร 



116 นายจีรศักดิ์ เงินบุตรโครต 
117 น.ส.ทิพย4เกษร ม่ันคง 
118 น.ส.พนมรุ
ง ฟJกเขียว 
119 น.ส.แก
วตา ศิวะรัตน4 
120 นายบุญทรง บัณฑิตชวลิต 
121 นายนิมิตร หลวงตุ
ย 
122 นายทัศน4ชัย เมืองวิลัย 
123 น.ส.อิสรีย4 เหิมพยัคฆ4 
124 น.ส.กรกนก ทรงฤทธ์ิ 
125 น.ส.วิภาวี มีเดช 
126 น.ส.กฤษณา นันท4สังข4 
127 น.ส.อุมาพร ธรรมประเสริฐ 
128 น.ส.รัชดา งามรัตนปรีชา 
129 นายอดุล ปJกดีนาค 
130 นายเทพพนม โพธ์ิศรี 
131 น.ส.เปรมฤดี ล้ิมทุติเนตร 
132 นางสุรินทร แสงสอาด 
133 นางพยอม สังข4ศรี 
134 น.ส.ปวริศา สุรารักษ4 
135 นายขจร ทองทับ 
136 น.ส.สุดารัตน4 มงคลทวีทรัพย4 
137 น.ส.เกศริน บัวแก
ว 
138 น.ส.เสมอใจ ชูรอด 
139 นางมิลตรา เจียมจํารัส 
140 นายพิชิต เท่ียงตรง 
141 น.ส.พัทยา นะสีโต 
142 นางกานดา ปานรัตน4 
143 นายประยูร อํานวลใจ 
144 น.ส.วราภรณ4 แสงจันทร4แจ
ง 



145 นายวิชัย อ่ิมศรี 
146 น.ส.ณัฐนิช โยธาธิติกุล 
147 น.ส.ปนัดดา วงศ4ทองดี 
148 น.ส.กานดา กระจ!างศรี 
149 น.ส.อโนทัย วารุธิรากร 
150 นางชุติมา จันทร4ทิพย4 
151 นางอรัญญา ขันธ4สุวรรณ 
152 น.ส.อังคณา นิติเศรษฐ 
153 น.ส.อลิสรา สมบูรณ4 
154 น.ส.กมลชนก พาสร
อย 
155 น.ส.ชมพูนุท คงสัตย4 
156 นายเอกศักดิ์ สงคราม 
157 น.ส.ศศิวิมล ศรีสงคราม 
158 น.ส.มณีวรรณ4 เจริญเล็กอุทัย 
159 น.ส.เพ็ญศิริ รังสิมันต4 
160 นางสุทธิรัตน4 ช
างเพชร 
161 นายบุญส!ง สามง!ามไกร 
162 น.ส.เกษแก
ว สุริยะเทพ 
163 น.ส.ดวงพร เฟMNองมา 
164 นายสุภควัต อ!อนน
อม 
165 นายไพรันต4 ใจม่ัน 
166 น.ส.นันท4นภัส โพธ์ิขาว 
167 น.ส.ขวัญตา ชมภูเพชร 
168 นายปฐมพงศ4 มุ!นพลาย 
169 น.ส.ถาวร เกิดศรี 
170 น.ส.ศศิวิมล ฤทธ์ิเพชร 
171 น.ส.วลัยพร โรจนมงคล 
172 น.ส.วลัยพรรณ โรจนมงคล 
173 นายมนชัย คงมาก 



174 น.ส.กัลยารัตน4 พูนสินทวีโชค 
175 น.ส.พิมพ4ธัตน4 เสาร4เกิด 
176 น.ส.วรรณิสา บริรักษ4 

 

 

 


