
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล
1 นาย กณวรรฌน์ พึ่งพระเกยีรติ
2 นางสาว กมลทิพย์ ธารสว่างด ารงค์
3 นางสาว กมลพร ผลาวงศ์
4 นางสาว กฤตวรรณ พรเลิศลักษณ์
5 นางสาว กณัฐิกา ไกรด า
6 นางสาว กลัยรัตน์ อทุัยรัตน์
7 นางสาว กาญจนา ราชสมบูรณ์
8 นาย กติติพงษ์ สวัสด์ิประทานชยั
9 นาย เกยีรติศักด์ิ บุญทัน

10 นางสาว ขจธัีญชนิี หนานิรันดร์กลุ
11 นาย จตุพร พนัสโณทัย
12 นางสาว จนัทร์นิศา มวิีริยกลุ
13 นางสาว จนัทิมา ลอยประโคน
14 นางสาว จนิตนา ลาภปริสุทธิ
15 นางสาว จริาพรรณ โครตประทุม
16 นางสาว จฑุามาส พงษ์โนรี
17 นางสาว จฑุารัตน์ พงษ์โนรี
18 นางสาว ใจบุญญา ใจเจริญทรัพย์
19 นาย ฉตัร์ยศกร รัชตะนาวิน
20 นางสาว ชมสุภางค์ กจิอดุม
21 นาย ชมุศิลป์ วงษ์นิกร
22 นางสาว ฐิตารีย์ เตชะสิชณ์ธรรม
23 นางสาว ฐิติกาญจน์ บุญศิวนนท์
24 นางสาว ฐิติการ งามเจริญ
25 นางสาว ฐิตินันท์ เครือทวีศักด์ิ
26 นางสาว ณฐพร ตรียะวรางพันธ์
27 นางสาว ณัฏฐพัชร์ มาตสิงห์
28 นาง ณัฐชลัยย์ รัตนพิทยารักษ์
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29 นางสาว ณัฐตะวัน จลุแกว้
30 นางสาว ณัฐนันท์ ลลิตภัทรานุวัตน์
31 นางสาว ณัฐสรา รอตเสียงล  า
32 นางสาว ดนิตา อยู่เอี่ยม
33 นางสาว ดาราภรณ์ ด้วงรุ่ง
34 นางสาว ทรงศรี เลาหระวี
35 นาย ทวีทรัพย์ ชมชื่น
36 นางสาว ทิพอาภา ยานะถนอม
37 นาย ธนฤทธ์ิ พึ่งคุณไตรรัตน์
38 นางสาว ธวัลรัตน์ เล็กศิริรัมย์
39 นางสาว ธิติยา สมศรี
40 นาย ธีรภัทร ลิตา
41 นางสาว ธีร์สุดา วศินานุรักษ์
42 นางสาว นพรัตน์ ถนอมพลกรัง
43 นางสาว นภัสสร ค าภีระ
44 นาย นันธิยะ ศรีแกว้
45 นาย นิธิศ ลัดลอย
46 นางสาว นิรมล วงษ์ธานี
47 นางสาว เนตรนภา ย่องหิ น
48 นาย บุญไท ประดิษฐ์วงศ์วาน
49 นางสาว บุณยนุช รายวงศ์
50 นางสาว บุษราคัม พุ่มศรี
51 นาย ประเวช กจิวุฒิไพศาล
52 นาย ปรัชญา เพชรเกตุ
53 นางสาว ปัถยา กรวิจารศิลป์
54 นาง ปารัณกลุ ตั งสุขฤทัย
55 นางสาว ปุณณภา ญาณรัตน์
56 นาย เผด็จ ศรีนวลขาว
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57 นางสาว พรชนก ยิสารคุณ
58 นางสาว พรทิพย์ โอวาท
59 นาง พรทิพย์ ฉมิแป้น
60 นางสาว พรนิชา ตูพานิช
61 นางสาว พลอยชมพู สงวนธนเวทย์
62 นาย พศวัต จนัทร์สว่าง
63 นางสาว พัชรพร อดุมร่วมใจ
64 นางสาว พัชรี ทองถวิล
65 นางสาว พัชรีวรรณ แสงจนัทร์
66 นาย พัฒน์พงศ์ กมลดิลก
67 นางสาว พันธกานต์ เจยีมจ ารัส
68 นางสาว พาสินี บัวกมุ
69 พระ พินิจ สืบจากพรม
70 นางสาว พิมพ์วิภา ศีลบุตร
71 นางสาว พิรชา จ าปาเงิน
72 นางสาว เพชรน  าผึ ง รอดโพธ์ิ
73 นางสาว เพ็ญจนัทร์ แซ่ลี 
74 นาย ภมรเทพ เกดิปาน
75 นางสาว ภรณ์ทิพย์ เจยีมจ ารัส
76 นางสาว ภัทธิชา ฤาชา
77 นาง ภาพิมล จนัทร์แกมแกว้
78 นางสาว ภิรฎา องัสุหัสต์
79 นางสาว มณษาณัฏฐ์ พัฒน์วรนันท์
80 นางสาว มนชยา ซุ่นเซ่ง
81 นางสาว มนันยา เสรีมานะกจิ
82 นางสาว มนีตราภรณ์ ดลบันดาลโชค
83 นางสาว เมริษา จนัทา
84 นางสาว ยลดา แพงวงษ์
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85 นางสาว ยัสมนี หะยีอาแว
86 นางสาว ยุพาธิณี จติสุโภ
87 นางสาว ระพีพรรณ ทองสิมา
88 นางสาว รัชดาภรณ์ ศรีบุญโฮม
89 นางสาว รัตนา บัวค าภา
90 นางสาว รัศมี ยุนไธสง
91 นางสาว รินทร์รฐา รัตน์เอกสิทธ์ิ
92 นางสาว รินรดา อริยะชยัชาญ
93 นางสาว วชริญาณ์ แววนกงาม
94 นางสาว วนิดา ศิลาชาติ
95 นางสาว วรดา นักรบ
96 นางสาว วรพรรณ หน่อท้าว
97 นางสาว วริสรา สิริกมลเนตร
98 นางสาว วาริศา ภัทรสิงหกลุ
99 นางสาว วิมลรัตน์ รัตนเมอืง

100 นางสาว วิรัลพัชร แสงสุข
101 นางสาว ศศิพิมล นิธิศ กด์ิพรกลุ
102 นาง ศศิรินทร์ เอง่ฉว้น
103 นางสาว ศิลป์สุภา พรมมิ่ง
104 นาย สนั่นชยั ลิมปนนาคทอง
105 นาย สมหมาย ละออกอ
106 นาย สิทธิโชค พรมจนัทร์
107 นางสาว สิรินทรา น้อยเวช
108 นางสาว สุชาดา ทรงผาสุข
109 นางสาว สุชาวดี จนัทร์เฮง
110 นางสาว สุดารัตน์ แสนมหาไชย
111 นาง สุทิน พงษ์โนรี
112 นาย องอาจ พงษ์โนรี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

สมำชิกประสงค์มำรบับัตรสมำชิกฯด้วยตนเองและได้รบับัตรเรยีบรอ้ยแล้ว

113 นางสาว อทิตยา พริ มแกว้
114 นาย อนุชา ศิวะมงคลกลุ
115 นาย อภิมขุ ตาอดุ
116 นาง อรวรรณ บุณยเสนา
117 นางสาว อรษา ฟักฟอง
118 นางสาว อรุณี ณ สงขลา
119 นางสาว อารยา ธนนาถฤดี
120 นางสาว อนิทิรา ยุทสุนทร
121 นางสาว อไุรลักษณ์ วันทอง
122 นางสาว อไุรวรรณ ชยัชมุพล
123 นาย เอกพล ศิริพงษ์เวคิน


