
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 นางสาว กนกวรรณ ก่ิงทอง

2 นางสาว กนกอร ชัยพันธ์

3 นางสาว กมลชนก มณีฉาย

4 นาย กรกช ประภาศิตศิลป์

5 นางสาว กรองแก้ว จันทร์แก้ว

6 นางสาว กริยา คเชนทร์ชัย

7 นาย กวินทรา พิบูลย์งาม

8 นาย กิตติเจริญ ศุภชัยศิริกุล

9 นาย กิตติศักด์ิ แคล้ว จันทร์สุข

10 นางสาว เกวลิน ยะถาดาร

11 นาย จงจิตต์ ดีชู

12 นาย จตุภัทร ขันแข็ง

13 นาย จรัสเดช ไชยทอง

14 นาย จักรพงษ์ ต้ังจิตรเจริญ

15 นาง จันตรี หล่อเจริญเรือง

16 นางสาว จาริกมา สุจริตรักษา

17 นางสาว จิดาภา    เกิดสุริวงษ์

18 นาย จิรัฐพล มณีกูล

19 นางสาว จิราภรณ์ บาลยอ

20 นาง จุฑามาศ เจียรเกียรติวณิช

21 นาง ฉันทณัฏฐ์ ทิพยเจริญธัม

22 นางสาว ฉันทนา สีทองกิจพิศาล

23 นางสาว ชญาดา เรืองทอง

24 นางสาว ชนกพร ปาจินดา

25 นาย ชนทัต อังกนะภัทรขจร

26 นางสาว ชนัดดา ปรีชาชาญวุฒิ

27 นางสาว ชนาภา อ่ิมเอิบ

28 นางสาว ชนิตา แพนคร

29 ร้อยตรี ชะลอ ทองมา

30 นาย ชาคร แซ่ล่ิม

31 นาย ชาติชาย หงษ์พนัส
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32 นาย ชาติชาย สุวรรณเสวก

33 นางสาว ชุติมา ภูมิศักด์ิ

34 นาย ไชยณรงค์ สันธิศิริ

35 นาย ฐนกร ปาสวัสด์ิ

36 นางสาว ฐิติมา ธีระศักด์ิ

37 นางสาว ณภษร น้อยลุน

38 นางสาว ณัฐณิชา ณ บางช้าง

39 นาง ณิชชา เพชรสถิต

40 นางสาว ณิภาพรรณ์ สุภาวิตา

41 นาย ตะวัน วงค์ช่างเงิน

42 นางสาว ตัสนีม ตาเดอินทร์

43 นาย ถพรรษกรณ์ คงภาษี

44 นาย ถวัลย์ ฤกษ์งาม

45 นางสาว ทองกวรรณ ค าสาสินธ์

46 นางสาว ทัศนียา งามวงษ์

47 นางสาว ทิพย์ธัญญา สนธิระ

48 นางสาว ทิวาราตรี ประพาฬรัตนา

49 นาย ธงชัย สุริยะไชยากร

50 นางสาว ธนกานต์ กิจนิธิประภา

51 นางสาว ธนัฏนัณ อนันตศิริสถาพร

52 นาย ธนาวรรธน์ ศรีสถาน

53 นางสาว ธัญญ์ณัฏฐ์ิ วรินทรเวช

54 นางสาว ธิปตีย์ พ่ึงอุตสาหะ

55 นางสาว ธีร์ลาธกรณ์ พนัสอัมพร

56 นาย ธีรวัฒน์ ต้ังอร่ามวงศ์

57 นางสาว นจนีย์ จิรศิลปศาสตร์

58 นางสาว นภัทร โชติเจริญนาน

59 นางสาว นภาพร บุญมาก

60 นาย นรินทร์ จันทร์วิเมลือง

61 นาง นัดดา ยุพาพันธ์

62 นางสาว นันทวัน ประทุมสุวรรณ์
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63 นางสาว นันทิวัฒน์ รักษ์คิด

64 นางสาว นิตยา ดวงศรี

65 นาย นิรุธ ตุ้ยสมบัติ

66 นาง นิเวศน์ ปัจจุสมัย

67 นาย เนติธร รุ่งสวัสด์ิ

68 นางสาว บุญญารัช ชาลีผาย

69 นางสาว เบญญา เพชรยังพูล

70 นางสาว ปภาวี สุขดี

71 นาย ปรมินทร์ โคตรทอง

72 นาง ประภัสสร ม่วงนา

73 นาง ประภาพร ต้ังกอบลาภ

74 นาง ประภาวรินทร์ โพธิเวชสกุล

75 นาย ประเสริฐ สุขเจริญ

76 นางสาว ปวีณา ยะปัญญา

77 นางสาว ปัณฑารีย์ เพ็ชรชาลี

78 นางสาว ปานียา ณัฐชนาวรเวช

79 นาง ปิยพัชร์ หลักเพ็ชร์

80 นางสาว เปรมสุดา แจ่มจันทรา

81 นาย พงศธร ปาละดา

82 นาย พงษ์พัชร์ จารุภัทราพันธ์ุ

83 นาย พงสิทธ์ิ คุณเดชานนท์

84 นางสาว พนิตสุภา เช้ือช่ัง

85 นาย พยุกรณ์ สร้อยเสนามีน

86 นางสาว พรทิพย์ โอวาท

87 นางสาว พรทิวา สีดายา

88 นางสาว พรปรียา คู่เรืองตระกูล

89 นาง พรปวีณ์ ตระกูลบ้านมะหิงษ์

90 นางสาว พรสุดา แก้วมณี

91 นางสาว พรีม ผิวขาว

92 นางสาว พฤทธิพร ราหุรักษ์

93 นางสาว พลอยชมพู สงวนธนเวทย์
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94 นางสาว พัชนิดา ม่วงสกุล

95 นาย พัฒธิกรณ์ ไวยสิงห์

96 นางสาว พัทธณินทร์ เสถียรศรี

97 นางสาว พิชชาภา ห้อมา

98 นางสาว พิชารี ช านาญกลการ

99 นาง ภิญญารัตน์ เศรษฐธัญกิจ

100 นาย ยงยุทธ ทวีแสงรุ่งโรจน์

101 นาง รจนา มณีสังข์

102 นางสาว รสรณ์รดี ภาคภากร

103 นาย รัชต์พงษ์ วิบูลเตโชกิตต์ิ

104 นางสาว รัชนี พ่ึงกิจ

105 นาย ราเชนทร์ รักสกุล

106 นางสาว ลิษา พงศ์ไพบูลย์

107 นางสาว วรดา นักรบ

108 นางสาว วรรณกานต์ ก่ิงบัณฑิต

109 นางสาว วรรณดี ชิตเจริญธรรม

110 นางสาว วรรณทนา รักษาวงษ์

111 นาง วราภรณ์ ต้ังอร่ามวงศ์

112 นางสาว วริษฐา ก้าวสัมพันธ์

113 นางสาว วริษา ผลาหาร

114 นาย วัชรพล พัฒนาประทีป

115 นาย วัชระพงษ์ สุขสี

116 นางสาว วิลัยพร ชาวเวียง

117 นางสาว วิลาสินี หลักค าแพง

118 นาง ศมน นันท์กสบาสันต์

119 นาย ศรัณยู โสตะวงศ์

120 นางสาว ศศิธร ยอดแย้ม

121 นาง ศิรารัตน์ ไถ้บ้านกวย

122 นางสาว ศิริมา กันรัมย์

123 นาย ศุภโชค สมศรี

124 นาย สน่ัน สนธิโสมพันธ์ุ
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125 นาย สมเกียรติ ประทุมทอง

126 นาย สมชาย ถาวรรัตน์

127 นาย สมนึก ภิรมย์คล้อย

128 นางสาว สมพร บูรณะโอสถ

129 นางสาว สมร บูรณะโอสถ

130 นาย สราวุธ มะหลี

131 นางสาว สัณห์สิรี พ่ึงเกษม

132 นางสาว สาวิตรี งามวงศ์

133 นางสาว สิริมนตร์ บุญโกย

134 นาย สุกรี กาเดร์

135 นาย สุขิตชาญ นาคจู

136 นางสาว สุจารีย์ หิรัญศิริวัฒน์

137 นางสาว สุชาวดี กุฎีรัตน์

138 นางสาว สุดารัตน์ ตันอารีย์

139 นาย สุธาวัฏ นามสง่า

140 นางสาว สุนีย์ แซ่หว่อง

141 นางสาว สุพิน มูลที

142 นางสาว สุภา ริยะตานนท์

143 นางสาว สุมาลี ศิริวรรณวรวุฒิ

144 นาง สุมาลี ต้ังจิตรเจริญ

145 นาย สุเมธ ต้ังทวีกิจ

146 นาย สุรศักด์ิ โพธ์ิแตง

147 นาย สุรศักด์ิ สินบังเกิด

148 นางสาว สุรีรัตน์ เปรมวินัย

149 นางสาว สุรีรัตน์ เหงกระโทก

150 นาง สุวรรณา วรยศศรี

151 นาย สุวัตร์ ต้ังจิตรเจริญ

152 นาย แสงไทย เค้าภูไทย

153 นาย เหรียญทอง ไทยวิบูลย์

154 นาย อกนิษฐ์ ศิริทัศน์

155 นางสาว อโณทัย มีแย้ม
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156 นางสาว อมรรัตน์ เวชบรรพต

157 นางสาว อรณิชา เตชวิริยะ

158 นาย อรรถเวช กองนักวงษ์

159 นาย อัสรัณ ลอแม

160 นาย อ านาจ ชัยชลทรัพย์

161 นางสาว อิควาณีญา มามุ

162 นาย อิสมาแอ เจ๊ะยอ

163 นางสาว ไอรินทร์ดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา


