
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 นางสาว กชมน อินทร์บัว
2 นาย กณวรรฌน์ พ่ึงพระเกียรติ
3 นาง กนกวรรณ วงศ์ศรีแก้ว
4 นางสาว กนกวรรณ  ช่่าชอง
5 นางสาว กบินร์ทิพย์ หอมจันทร์
6 นาง กมลพร  สถิตศุภมงคล
7 นางสาว กรกานต์ มณีพงษ์
8 นางสาว กรองแก้ว จันทร์แก้ว
9 นาย กอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข

10 นาง กัญญา จงฌานสิทโธ
11 นางสาว กัญญาวีร์ ศักด์ิชัยเกตุมาลา
12 นาย กันยา ศิริไมย
13 นางสาว กัลยา ทองโต
14 นาง ก่ิงเพ็ชร วงส์พิเชษฐ
15 นาย กิตติ กิตติจารุวงศ์
16 นาย กิตติภณ อนุสุริยา
17 นาย กุลไหว  ชัยวงศ์รุ่งเรือง
18 นางสาว กุสุมา  ศรียากูล
19 นางสาว กุสุมาลย์ เปรมกมล
20 นาง เกษณีย์  มุครสกุล
21 นาย โกมล  ล้วนแก้ว
22 นางสาว ขวัญตา อุดมรักษ์
23 นาง ขัติยา บุบผาทอง
24 นาย คณิต เขมะพันธ์ุมนัส
25 นาย จตุพร พนัสโณทัย
26 นาย จตุพล  ศรีส่าราญ
27 นาง จรรยา วงค์ชัย
28 นาย จรัญ  นวลศรี
29 นาย จักรพันธ์ พรณิจทะศรี
30 นางสาว จันทร์จีรา  บุญรอด 
31 นาง จันทร์ฟอง แก้วอินชัย
32 นางสาว จันทร์แรม พรมนวล
33 นาง จันทรา ปราการสุทร
34 นาง จาตรียาพร วงษา
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35 นาง จ่าเนียน หงษ์สุวรรณ
36 นาย จ่าเนียร พลอยด่า
37 นาง จิรัชยาอร  ไชโยธา
38 นางสาว จิราลักษณ์ แก่นแท่น
39 นาง จีรนันท์  บุญอ่ิม
40 นางสาว จุไรรัตน์  อรุณรัตนวงศ์
41 นาง ฉวีลักษณ์ ภักดีเจริญวัฒน์
42 นาง ฉัตรนภา  ส้มทอง
43 นางสาว เฉลิมขวัญ สินน้อย
44 นาง เฉอ้ือน กล่ินพิพรรฒน์
45 นางสาว ชญาดา มานะน่าเกษม
46 นางสาว ชฎากาญ  บุญบ่ารุง
47 นาง ชนาภา เทียมจรัส
48 นาย ชเนศวร์  เจียวท่าไม้
49 นาย ชลกาญจน์  ชัชรินทร์กุล
50 นาย ชลิต  เขาวงศ์ทอง
51 นางสาว ชวันภัสร์ ศีระปัญโญศักด์ิ
52 นาย ชัย พนมยันตร์
53 นาย ชัยพร  กล่ินจันทร์
54 พล.อ.ต. ชาติชาย นันทเสนีย์
55 นาย ชาติชาย ชัยศรีนิรันดร
56 นาย ชูชาติ  บุญอยู่
57 นาง โชติกาญจน์ ชุ่มม่ัน
58 นาง ญาณภัค บุญสูง
59 นาง ญานิษฐ์ เกษมโกเมศ
60 นาย ฐชพัท พุทธวงค์
61 นาง ฐิตาภา วรรณศิริ
62 นางสาว ณปภัช พรดรัลปริพัต
63 นาย ณมานพ แก้วกล้า
64 นาง ณัฐชานันท์  รัตนะด่ารงค์ชัย
65 นางสาว ณัฐนันท์  หลิวทวีสีประกาย
66 นาย ณัฐนาท  นพคุณวิจัย
67 นางสาว ณัฐวรรณ วรพิสุทธิวงศ์
68 นาง ดวงตา เงินอ้น
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69 นาย ต้อง  ขุนเทพ
70 นางสาว ทรงศรี  เลาหระวี
71 นาย ทวัตร มีนวล
72 นาย ทวีชัย อุปศรี
73 นาง ทองยุ่น ศรีบุญลือ
74 นาย ทองเล่ือน วิเศษสิงห์
75 ส.ต. ทองสุข พาณิชอนุเคราะห์กุล
76 นาง ทับทิม สุขศิลป์
77 นางสาว ทิวาราตรี ประพาฬรัตนา
78 นางสาว ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล
79 นาย ธนันท์ชัย สายรุจสุรีย์
80 นาย ธนาพล คงน้อย
81 นาย ธเนศ  ประกอบ 
82 นาย ธรธวัช  กาญจนวิภาพร
83 นางสาว ธัญญา  บรรจงรักษ์
84 นางสาว ธัญดา สุทธิธรรม
85 นางสาว ธันยธร  จิตตะคาม
86 นาย ธีระรัฐ ลิมตศิริ
87 นาย นพพันธ์ุ  ประกิจบุญฤทธ์ิ
88 นางสาว นภา บุญมา
89 นาง นวิญญา  บุญแสน
90 นางสาว นัคมน จูตระกูล
91 นาย นัฐพงค์ สังขกุล
92 นาย นัทธวัฒน์ ช่านาญ
93 นาง นันทนัช ขุนทวี
94 นาง นันทวดี  ตวงศิริทรัพย์
95 นาง นารีรัตน์ โอภาษี
96 นาย นาวี บัวคล่ี
97 นาง นิตยา  พาณิชอนุเคราะห์กุล
98 นาย นิยม แก้วแสงเรือง
99 นางสาว นุสรา อุปเสน

100 นางสาว บานเย็น แซ่เรือง
101 นาย บุญชนะ  เรือนแก้ว
102 นาย บุญเชิญ  ดิษสมาน
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103 นางสาว บุญทิพ  สันติภาพ
104 นางสาว บุญรุ่ง ปาลี
105 นาย บุญส่ง  อโนทัยสินทวี
106 นาย บุญเสริญ ฑีฆาวงศ์
107 นาง บุปผา ขันธิกุล
108 นาง บุษบา  ยินดีสุข
109 นางสาว บุษราภรณ์ ธนสีลังกูร
110 นาง เบญญาภา กาลเขว้า
111 นาง เบญญาภา หอมสวรรค์
112 นาง ปฏิญญา ก้องสกุล
113 นาง ปภาดา หอมจันทร์
114 นางสาว ประกายค่า ทาทุบแป้น
115 นาย ประกิจ  เจียรไกร
116 นาย ประถม ทองศรีรักษ์
117 นางสาว ประทีป หาญสุวรรณ์
118 นาย ประพันธ์  งามรัตนกุล
119 นางสาว ประพัสสร วรรณทอง
120 นาง ประภัสสร ชัชรินทร์กุล
121 นาง ประภัสสร ม่วงนา
122 นาย ประสาท เพชรแก้ว
123 นาย ประสิทธ์ิ คงทรัพย์
124 นาย ประสิทธ์ิ  เพียงล้ิม
125 นาง ปรานอม บัวแจ้ง 
126 นาย ปราโมทย์ วังเกล็ดแก้ว
127 นาย ปรีชา วรรณขาว
128 นาย ปรีชา ภารา
129 นาย ปรีชา พ่ึงโพธ์ิ
130 นางสาว ปรียากมล มีอยู่เต็ม
131 นางสาว ปรุง  ป่ินศิริ
132 นาง ปัทมาพร มุ่งดี
133 นาง ปาณิสรากร ช่ืนสกุล
134 นาย ปิยะพงษ์ จิระพงษ์พันธ์
135 นางสาว ปิยะพร ฉัตรสมพร
136 นางสาว ปุณณภา ชุมวรฐายี
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137 นาง ไปรยา  สุวรรณเพชร
138 นางสาว ผกาวรรณ อุดร
139 นาย พณภัค พรหมคุณ
140 นาย พณรัญชน์ พลภักดี
141 นาง พนารัตน์ ดีทอง
142 นาย พรชัย ชนะนิธิธรรม
143 นาง พรณรัณ บรรจงธิติทานต์
144 นาง พรตะวัน พร้อมจน
145 นางสาว พรทิพย์  จันทร์ศรี
146 นาย พรมงคล  ฉันท์รัตนโยธิน
147 นาย พฤทธิพล สุขป้อม
148 นางสาว พวงพยอม ปล้ืมจิตร
149 นาย พัฒน์พงศ์ กมลดิลก
150 นางสาว พันธ์วิรา ศุภชัยอนันต์
151 นาย พิพัฒน์พงศ์ จ่าเริญรัตนะ
152 นาง พิมพ์ชนก ศรศิริวัฒน์
153 นาง พิสุทธินี ภทรพีทรานันฐ์
154 นาง พีรษา อริยเวชกุล
155 นางสาว เพชรน่้าผ้ึง รอดโพธ์ิ
156 นาง เพ็ญแข วงษ์ศิริ
157 นางสาว เพ็ญศรี สงวนทรัพย์
158 นางสาว เพ็ญศรี ปานน่ิม
159 นางสาว ไพรัตน์ อาษานอก
160 นาย ไพโรจน์ บุญโรจน์
161 นางสาว ภควรรณ  เหล่าบัวดี
162 นางสาว ภัทรภร สีตะวัน
163 นาย ภาณุ สุขประเสริฐ
164 นาย ภานุรัตน์ สุวรรณโน
165 นางสาว ภาวิณี  เส็งสันต์
166 นาย ภูเมธา จันทร์ลา
167 นาง มณฑิชา เหลาผา
168 นางสาว มณีกาญจน์  นภาแก้ว
169 นาง มณีรัตน์ วรรณะ
170 นางสาว มนณิชาภัทร์ มาลากิจ
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171 นาย มนัส รัตชะถาวร
172 นาง มลฑา มงกุฎสุวรรณ์
173 นาง มาริษา เขมะพันธ์ุมนัส
174 นาง มารีนี ดาหมิ
175 นาง มาลี เซอเรนเซ่น
176 นางสาว มาลี  วิทูปัญจวิทย์
177 นาง ยวนทอง เกล้ียงแก้ว
178 นาง ยาอารี กะหมายสม
179 นาง รมิดา ต้ังตรงจิตร
180 นางสาว รมิตา  ศักดารุจานนท์
181 นางสาว ระวีพรรณ สุนันต๊ะ
182 นางสาว รุ่งทิพย์ ทองใบพาณิชย์กุล
183 นาง รุ่งทิพย์  อุปศรี
184 นาง เรณู แขอุดม
185 นาง ลดาวัลย์  วัชรพันธ์จิต
186 นาง ละเมียด อุทธิสินธ์ุ
187 นางสาว ลักขณา โกยรัมย์
188 นางสาว วงค์จันทร์ การุณ
189 นาย วรพันธ์ เสถียรทิพย์
190 นางสาว วรรณา แซ่ต้ิง
191 นางสาว วราภรณ์  รอดคุ้ม
192 นาย วรินทร์ เทียมจรัส
193 นาวาโท วันชัย เอมเสม
194 นาง วันดี อักษรทิพย์
195 นาง วันเพ็ญ จาดเนือง
196 นางสาว วาสนา สุขไพศาล
197 นาง วิภา วิหคหาญ
198 นาง วิภารัตน์ นาพงษ์
199 นาย วิศิษฏ์  ก้องสกุล
200 นาย วิศิษย์  เกตุปัญญาพงศ์
201 นาย วีรวัฒน์ อภิชิตวิทยา
202 ว่าท่ี ร.ต. วีระเดช  ธรรมประโชติ 
203 นาง ศจี  อยู่ส่าราญ
204 นาง ศรีสมัย  ค่าภีรธัมโม
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205 นาย ศิริวัฒน์  บุตรวงษ์
206 นาย ศุภชัย  เช้ือสุวรรณ์
207 นาย สมเกียรติ ประทุมทอง
208 นาย สมจิตต์ สุรเทวมิตร
209 นางสาว สมจิตร ประดิษฐ
210 นาย สมทบ สอนราช
211 นาย สมนึก ภิรมย์คล้อย
212 นาย สมบัติ อินทเกษร
213 นาง สมปอง วงษ์พิทักษ์
214 นางสาว ส้มแป้น โพธิผล
215 นาย สมพงษ์ ชัยสงคราม
216 นงาสาว สมพร จิตรัตนพร
217 นาง สมพร เอมเสม
218 นาง สมพร มนต์นารายณ์
219 นางสาว สมพิศ ปิตะสิงห์
220 นางสาว สมร บูรณะโอสถ
221 นาย สมัคร หิรัญญา
222 นาย สวาท ชุมประเสริฐ
223 นาย สวิง สิทธิ
224 นางสาว สัณหจุฑา พวงมาลา
225 นาย สามารถ มนต์นารายณ์
226 นาง สาลิตา  อนันตกระจาย
227 นาย สิทธิพร สิทธิพรพันธ์
228 นาง สิริพร  เนตรผาบ
229 นาง สุกัญญา หงสประภาส
230 นาง สุขสบาย ฉอ้อมตะคุ
231 นาง สุจิตร อาแวเลาะ
232 นาย สุชาญ   ชูสุวรรณ
233 นาง สุชาดา เพียรกุศล
234 นางสาว สุชาดา จูมพระบุตร
235 นางสาว สุชาดา  ขาวศรี
236 นาง สุณี  ศรีเหลือง 
237 นาย สุทธิพงษ์ ปิงยศ
238 นางสาว สุทธิภัทร แก้วมณี
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239 นาย สุนทร พรหมาธรรม
240 นาง สุนทรา กล้าหาญ
241 นาง สุนทรี พีรกุล
242 นาง สุปรีดี บุรีทรัพย์
243 นางสาว สุภา  โพธ์ิทะเล
244 นาง สุภาพ  สุทธิประภา
245 นางสาว สุมลทา คุชิตา
246 นาง สุรจิตร ลงวุฒิ
247 นางสาว สุวภัทร บุญเรือน
248 นาย สุวัฒน์  ทาสุคนธ์
249 นาง เสาวณีย์  ตันจริยานนท์
250 นาง เสาวภา  ธไนศวรรยางกูร
251 นางสาว แสงจันทรา  เรือนทองดี
252 นาง แสงรัศมี  ป้ันทอง
253 นางสาว หทัยรัตน์ เตชะจินดารัตน์
254 นาง หนูพับ สงนุ้ย
255 นางสาว หอมปรางค์  ชาลีกันหา
256 นาย หัสษมา ปัญญาค่า
257 นาย อธิปญ์ การิกาญจน์
258 นาย อภิรัช ประชาสุภาพ
259 นาง อรชดา สิทธิพรหม
260 นาง อลังการ วงษ์ศิริ
261 นางสาว อัจฉราภรณ์  อุตสงควัฒน์
262 นางสาว อัจฉราวรรณ ย้ิมยัง
263 นางสาว อัญชนา แสนรุ่งเมือง
264 นาย อัตถกร โจทย์ก่ิง
265 นาย อาจิน สว่างชีพ
266 นาง อาทิชา พรมมี
267 นาง อินทิรา พรมโสภา
268 นาย อ่ิม  ฐาโอษฐ์
269 นาย อุดม  ศรีวาที
270 นางสาว อุ่นเอ้ือ สิงห์ค่า
271 นาง อุไร จิรพัฒนพงศ์
272 นาง อุไร โคตรเพชร



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิขอข้ึนทะเบียน

273 นาง อุไรรัตน์  สิงหนาท
274 นาย อุสาห์ นุ่มไทยสงค์


