




บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  
รอบการประเมินที่ 1 ตั้งแต่วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) 

ระดับดีเด่น 
1. นายชีวิน  ประพันธ์ 
2. นายสมพล  จิตติเรืองเกียรติ 
3. นางสุมนรัตน์  นีรพัฒนกุล 
4. นางวัชธรี  ทองอ่อน 
5. นายกมนต์  อินทรวิชัย 
6. นางสาวสมฤดี  สุขอุดม 
7. นางจันทณา  วังคะออม 
8. นายวิศิษฏ์  ผลสวัสดิ์ 
9. นายรัก  ธนะไพบูลย์ 
10. นายสมศักดิ์  กีรติหัตถยากร 
11. นายชลิต  ไทยอุทิศ 
12. นายจิระสันต์  มีรัตน์ธนวัต 
13. นายกิตติ  บุญรัตนเนตร 
14. นางขวัญยืน  โบขุนทด 
15. นายปิยะวิทย์  หมดมลทิน 
16. นางสาววิมล  อนันตกูล 
17. นางสาวอานะสิทธิ์  ศัลยพงษ์ 
18. นายภาคภูมิ  วสิกรัตน์ 
19. นายมานพ  ศรีสกุล 
20. นางสุภัทรา  ชลพนารักษ์ 
21. พันจ่าเอกมานพ  เชื่อมทอง 
22. นายวิเชษฐ์  พงศ์กิตติศักดิ์ 
23. นายณัทณพงศ์  พีรภัคพงศ์ 
24. นายวิโรจน์  มุมานะจิตต์ 
25. นายอดิศร  ศรีสุริยสวัสดิ์ 
26. นายสมพงษ์  สุรินทร์ 
27. นางสาวเสาวลักษณ์  ขันทอง 
28. นางสาวอังคณา  มากมาย 
29. นางพนิดา  อ่ิมอุไร 
30. นายธนาวิชญ์  จิตกล้า 
31. นางสาววาสิตา  อ่อนในชาติ 
32. นางวิชุดา  เฟ่ืองพูนทรัพย์ 
33. นางสาวอรอุมา  สายสุด 
34. นางแสงเดือน  ศิริโชติ 
35. นางพัชราภรณ์  วีระอาชากุล 
36. นายศักดิ์นเรศ  กลิ่นกุหลาบทอง 
37. นายนิติพัฒน์  มิ่งพรประกิจ 
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38. นางสาวธนาวดี  โรจนวิเลขพันธ์ 
39. นางสาวพรทิพา  วรเวช 
40. นางขวัญใจ  บัณฑิตไทย 
41. นายวิทยา  อ่างศิลา 
42. นางธนัชชา  วิเศษบุญลือ 
43. นางจารุณี  บุญเลิศ 
44. นางสาวณัฐชลีณตร์  ศิลปวิฉัตร 
45. นางดารารัตน์  สัตบุษ 
46. นางสาวบุศรินทร์  ถิ่นสูง 
47. นางวิลาวัลย์  ศรีปะโค 
48. นางสาวสรินยา  จันทรเสนา 
49. นางสาวไอรดา  สว่างพร้อม 
50. นางวิจิตรา  นวลรัตน์สกุล 
51. นายสุพัฒน์  ศรีสรรค์ 
52. นายธนาเศรษฐ์  วัฒนพงศ์สถิต 
53. นายเดชา  รักจรรยาบรรณ 
54. นางละเอียด  ไชยวัฒน์ 
55. นางสาววิยะดา  ศรีสุข 
56. นางสาววิไล  วิริยะรัตนพร 
57. นางละอองทิพย์  โบราณินทร์ 
58. นายจักรพล  บุญกิตติ 
59. นางสาวสุดารัตน์  พรหมศาสตร์ 
60. นางสาวเกศสุดา  เหมทานนท์ 
61. นางนภา  จันดี 
62. สิบต ารวจโทปิยะ  พ้นเคราะห์ 
63. นางสาวสมฤทัย  แสงใส 
64. นางสาวนภาพร  ดวงฤทัย 
65. นางสาวศิราภรณ์  ประสพชัยชนะ 
66. นางสาวศรัณยา  กล่อมใจขาว 
67. นางสาวสุปราณี  สิงหพีระกุล 
68. นายธนวัต   เลี้ยงพรรัตนะ 
69. นายทวี  ดวงจันทร์ 
70. นายพงษ์ณุวัฒน์  สมบัติภูธร 
71. นางสาวณัฐพร  ดอกเรือนค า 
72. นายเอกวิทย์  นิตยา 
73. นางสาวปภัสรินทร์  จีรอ าพรวัฒน์ 
74. นางสาวศิรประภา  อุทัย 
75. นางสาวพัชรี  เกตุเฉลียว 
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76. นางปริยา  อัศวเมธาพันธ์ 
77. นางธารญา  สิงหสุริยะ 
78. นายวิทักษ์  วิทักษบุตร 
79. นางชยานันต์  ปัญจรัก 
80. นายอักษร  เชษฐขุนทด 
81. นางสาวตันหยง  ผุยอ่อน 
82. นางสาวเบญจมาศ  กล้าหาญ 
83. นางสาวนวียา  นามโพธิ์ 
84. นางสาวคัทคนา  บ ารุงสุข 
85. นางเอมอรณัฐ  เกียรติศักดิ์วณิช 
86. นางสาวสมพิศ  ทองสุก 
87. นางสาวสมลักษณ์  แสงสัมฤทธิ์สกุล 
88. นางสุนิสา  สุขปิติ 
89. นางรัตนาภรณ์  แสงมาศ 
90. นางสาววราภรณ์  นาคฤทธิ์ 
91. นางนพมณี  สงวนพงศ์ 
92. นายกฤษพล  ขันธะกาด 
93. นางสาวสุภมาศ  นาคสุทธิ์ 
94. นางสาวเพชราภรณ์  มีทอง 
95. นายสิทธิกร  จารุการ 
96. นางสาวธิดารัตน์  สกุลวลีธร 
97. นายพันณรงค์  วังคะฮาต 
98. นางสาวทิพานัน  เมธวัน 
99. นางสมใจ  วิริยพงศ์รัตน์ 
100. นางสาวนภกานต์  ประสาททอง 
101. นางสาวสุนิสา  นิลดา 
102. นางสาวภัทรวดี  พรรณศักดิ์ 
103. นางจุฑามาส  มีกุล 
104. นางสาวกิตติมา  บุญยืน 
105. นางชินนันทน์  บุญสนอง 
106. นายสมชาย  หงส์พรรคมนุญ 
107. นางสาวมัทนา  ศิริโชคปรีชา 
108. นายสมจริง  ภัทโรวาสน์ 
109. นางสาววันทนีย์  ทับทอง 
110. นางนิภา  ศิริวัฒโก 
111. นางสาวนาราวินท์  ศิริพงศ์วัฒนา 
112. นายวุฒิชัย  เอกจิรตระกูล 
113. นางสาวศิริวรรณ  เลิศอุดมกิจไพศาล 
114. นายปิยวัฒน์  อยู่ไทย 
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115. นางสาวพรทิพย์  แซ่ลิ้ม 
116. นางทรัพย์ค าพอง  สัตนา 
117. นางสาวสุภาตา  ทองสดายุ 
118. นางเบญจวรรณ  เนื่องจ านงค์ 
119. นางสาววรรณภา  ชินะภัทรพงศ์ 
120. นายสมเกียรติ  ลีลาพันธุ์ไพบูลย์ 
121. นางสาวนพรัตน์  ดอกบัว 
122. นางทิฆัมพร  จันทร์ศิริ 
123. นางสาวพรเพ็ญ  ชลพนารักษ์ 
124. นางพนิดา  ชุมจันทร์ 
125. นางพัชรินทร์  หิรัญราศีกุล 
126. นางศศิธร  เอกจิรตระกูล 
127. นางสาวพรจิตต์  ทองบัณฑิต 
128. นางสาวพันธ์ทิพย์  จิรเศรษฐสิริ 
129. นางสาวจุฑาทิพย์  เจริญธนวุฒิ 
130. นางสาวจริญญาภรณ์  จิตรดี 
131. นางสาวปานทิพย์  บริสุทธิ์ 
132. นายทินวัฒน์  ยศชูสกุล 
133. นางสาวสุมาลิน  ทรัพย์นภาพร 
134. นางไอลดา  สงฆ์รักษ์ 
135. นางวิสา  ทองส าฤทธิ์ 
136. นางสุนีย์  ไวปัญญา 
137. นางบุศรา  มุมานะจิตต์ 
138. นางสาวกัลยาณี  สุเมธีวัฒนกุล 
139. นายธนิษฐ  กมลอดิศัย 
140. นางสาวนริศรา  ตั้งสกุลทอง 
141. นางสาวสุกัญญา  ไชยศรี 
142. นางสาวจันทร์เพ็ญ  มหาสันติปิยะ 
143. นางสาวผกามาศ  เภาจี๋ 
144. นางฉัตรแก้ว  เกื้อสงค์ 
145. นายณัฐพล  ส าราญวานิช 
146. นางสาวพชรวรรณ  เจริญวัฒนวิญญู 
147. นายภูเบศ  โตจ าเริญ 
148. นางสาวศศิธร  ศิริบุตร 
149. นางสาวณันธริฎานน  อนุกูล 
150. นางสาววีรยา  พิเชฐกิจจาวัฒน์ 
151. นางสิริชา  ทองเกลี้ยง 
152. นางสาวธีราพร   เก่งพิทักษ์ 
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153. นางธนัชพร  นุชบุตร 
154. นางสาวรมิดา  วชิรกมลธร 
155. นางสาวนวินดา   คล่องแคล่ว 
156. นางสาว วีรภัทรา  เกษมศักกริน 
157. นางนันท์นภัส  ลิ้มจิตสมบูรณ์ 
158. นางสาวธณัฏฐ์นัน  นิลพันธ์ 
159. นายธีรบดี  เอนกจ านงค์พร 
160. นางสาวณัฐสินีย์  นลินทัศไนย 
161. นางสาวนิศารัตน์  เตาฟิก 
162. นายปัณณทัต  ศิริรักษ์ 
163. นางสาวธัญพิชชา  ส าแดงเดช 
164. นางสาวรุ่ง  โยยิ่ง 
165. นางสาวรุ่งทิวา  พรมศรี 
166. นางสาวณัฐพร  ด่านทิม 
167. นางสาวเจษฏ์ติมาศ  อุดม 
168. นางสาววิจิตรา  ค ากายปรง 
169. นางสาวมณีนุช  พิริยะบรรหาร 
170. นางสาวกรรณิกา  แก้วมะโหสด 
171. นางสาวณิชา  บูรพาชีพ 
172. นางสาวพรชนิตว์  หมื่นหน้า 
173. นายกิตตินันท์  ลิขิตมงคลสุข 
174. นางสาวจตุพร  สกุลสุทธิวัฒน์ 
175. นางสาวทาวิณี  อธิเจริญกุล 
176. นายสุทธิลักษณ์  พิบูลพิริยกิจ 
177. นายสิทธิพงษ์  ศรีสุข 
178. นางสาววิภาพร  พัดทอง 
179. นางสาวกาญจนา  สกุลานนท์ 
180. นางสาวปาริณ จอมค าสิงห์  
181. นายทศพร  ตัณฑโกศล 
182. นางสาววนิดา  สวัสดีมงคล 
183. นางสาวพรยมล  ธรรมนิทา 
184. นายปณิธาน  หิรัญราศีกุล 
185. นางรุ้งศรี  โพธิ์อ่ิม 
186. นางอังคณา  โรจน์จ านงค์ 
187. นางพัฒนี  บุญกาพิมพ์ 
188. นางสาวดวงพร  ธรรมนิติเวทย์ 
189. นางสาวสรัญญา  วงศ์จอม 
190. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  กุลประยงค์ 
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191. นางสาวชลธิชา  สุดชานัง 
192. นางกาญจนา  คลี่แก้ว 
193. นางสาวกัลยาณี  จันทกานนท์ 
194. นางกาญจนา  บุญช่วย 
195. นางสาวทิพลาวัลย์  รื่นรมณ์วารี 
196. นางสาวสขิลารัชต์  อิสริยะกานนท์ 
197. นางสาวชนกพร  ครูศรี 
198. นางนฤมล  ลีลานุเกษมพงศ์ 
199. นางสาวศิรินทร์ทรา  ไตยบุตร 
200. นางสาววิชุนันท์  ขวัญประภาภรณ์ 
201. นายวิชญะ  เสวกาพานิช 
202. นายจุลดนัย  จุลละครินทร์ 
203. นางสาวชื่นนภา  แซ่โลว้ 
204. นายณชพล  กิจส าเร็จ 
205. นายปริพัฒน์  จันฑะวีระกุล 
206. นางสาวรัณณฎา  ชลธาร 
207. นางสาวเฉลิมพร  แก่นเชียงสา 
208. นางสาวณิชาภัทร  ประสงค์สุข 
209. นางสาวพนิดา  ภาวนา 
210. นางสาวสุชาดา  มิตรมาตย์ 
211. นางสาวอมิตา  พรสงวนทรัพย์ 
212. นางสาวรัชนีกร  โพธิ์งาม 
213. นางสาวชลธิชา  วชิรหตัถพงศ์ 
214. นางสาวนิยดา  หนูดี 
215. นางภัทรา  วงค์สุวรรณ 
216. นางสาวศิริลักษณ์  กลิ่นหอม 
217. นางพรทิพย์  ลีลาพันธุ์ไพบูลย์ 
218. นางนุชจรี  ทองบุญรอด 
219. นางโสภิณญา  ชัยฤทธิ์ 
220. นางจารุวรรณ  หลักค า 
221. นางสาวศรินทร์รตา  ธิสุทธิ์เจริญกูล 
222. นางสาวนาฏยา  นาขมิ้น 
223. นางสาวชวารี  วุฒวิิทยาสกุล 
224. นางสาวสิริมา  วีระอาชากุล 
225. นางสาวปุญญิศา  หาญสุวรรณกุล 
226. นางสาววิชุดา  แสงวิรตัน์ 
227. นางสาววัททนี  บุญเรือง 
228. นางรัตติกาณ  มีสุข 
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229. นางสาวสุวัชนี  โยวะผยุ 
230. นางสาวปริชชญา  ภูมิใจประเสริฐ 
231. นางสาวพัชราพร  คร้ามบุญลือ 
232. นางสาวณัฐกฤตา  อุดใจ 
233. นางสาวดวงพร  โยธารกัษ์ 
234. นางศุภรานันท์  ทีปกากร 
235. นายธนพล  ภูษณปัญญา 
236. นางสาวจริยา  เลาหสขุไพศาล 
237. นายกฤษฎา  ทยาลุลักษณ์ 
238. นางสาวพรสวรรค์  ใจศิริ 
239. นางไพวรรณ  หลักทอง 
240. นายธนวรพงศ์  บวรโชติทัพพะ 
241. นางสาวมัทรี  สายยาน 
242. นางสาวนฤมล  หนูดี 
243. นางสาวอมรินทร์  มณีกูลโรจน์ 
244. นางสาวพนิตพร  ตาลเจิม 
245. นางสาวธันย์ชนก  แซ่ตั้ง 
246. นางสาวลลิตา  มีระกูล 
247. นางสุภาภรณ์  รักผกาวงศ์ 
248. นางมาไร  ผาสุข 
249. นางณิชมน  วันพนม 
250. นางผกาวัลย์  โภชนพนัธุ์ 
251. นางบุญแดง  บุญฤทธิ์ 
252. นางธนาไพ  บุญชู 
253. นางสิรีวรรธน์  บุตรบุรี 
254. นางสาวสุทธิญาณ์  ชาวดอน 
255. นางสาวจอมขวัญ  โบราณมูล 
256. นางสาวกาญจนา  จึงจรัสทรัพย์ 
257. นางสาวชัญญา  จันเสงี่ยม 
258. นางสาวณัฐธิดา  เดือนเพ็ญ 
259. นางสาวพิชญา  กองทรัพย์เจริญ 
260. นางสาวกนกวรรณ  ชุดไธสง 
261. นางสาวนิศาชล  เพชรวารา 
262. นางสาวณัฐณิชา  พานแก้ว 
263. นางสาวจุฑามาศ  ระย้าแดง 
264. นางสาวอัญชนา  เจริญยิ่ง 
265. นางสาวจันทร์จิรา  สุขพรรษกิจ 
266. นายสมชาย  ผาสุก 

/267. นางสาวนิภา... 
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267. นางสาวนิภา  รัตนพงศ์ 
268. นางสาวรัชตาวรรณ  โพธิ์เวียงค า 
269. นางพะเยาว์  ไพรพงษ์ 
270. นางสาวเกวดี  สุขอ๊ิวนั้ง 
271. นางสาวศรีสุดา  แจ่มจ ารัส 
272. นางสาวรจรินทร์  ค าดี 
273. นางสาวมาริสา  โพธิ์ธรรม 
274. นางภัทศา  บ ารุงสาลี 
275. นางสาวนัจรีย์  พิมพ์แคร์ 
276. นางสาวฐิติมา  ชัยกิจ 
277. นายชิดณรงค์  พลศรี 
278. นางสาวจารุวรรณ  สุทธิประภาภรณ์ 
279. นางจารุเนตร  ฉัตรเงิน 
280. นางสาวทิพยฉัตร  สาคร 
281. นายภัคพล  เกรียงไกรชัย 
282. นางสาวอุทุมพร  น้อยเจริญ 
283. นางสาวจอมใจ  นพศิริ 
284. นางสาวมนาสุ  รุจิวรรณ์ 
285. นางอัจฉริยะ  พงษ์พจน์พิพัฒน์ 
286. นางรัชฎาพร  ประสงค์ 
287. นางสาววันเพ็ญ  เพชรเหมือน 
288. นางสาวกัลยา  เหลืองกมลจินดา 
289. นางจงจิตร์  ทองอินทร์ 
290. นางสาวสรินยา  สาสมบูรณ์ 
291. นางสาวสุกัญญา  เรือนทองดี 
292. นางธนัชพร  เทียนวรรณ 
293. นางอุษา  สมสุขสุวรรณ 
294. นางสาวกนกวรรณ  ก าลังพัฒนา 
295. นายนภา  พรหมงาม 
296. นางกนิษฐา  พรหมงาม 
297. นางสาวกมลาภรณ์  อยู่ดี 
298. นางจิรพรรณ  จันทร์แจ้ง 
299. นางสาวฐิติเมตต์  รังจิรานนท์ 
300. นางสาวรัตติการ  วิชาจารย์ 
301. นางยุวดี  ด้ายรินรัมย์ 
302. นายสันติ  เอื้อวงษ์พานิชย์ 
303. นางสาวนีรนุช  เชื้อมหา 
304. นางสาวพรรณธิมา  เผ่าสกุลทอง 

/305. นางสาวธนาภรณ์... 
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305. นางสาวธนาภรณ์  สิทธิพรวรกุล 
306. นางสาวชนภา  สินธวุงษ์ 
307. นางสาวจุฑามาศ  ตระการบุญกิจ 
308. นายอาทิตย์  แก้วบุดศา 
309. นางสาวนริสรา  เพ็ญเนตร 
310. นางสาวพิชชาภา  สิงหซ์อม 
311. นางสาวเสาวนีย์  พระสุข 
312. นายไตรนนท์  ทองอินทร์ 
313. นางสาวสุราลัย  สุทธิวจิิตโต 
314. นางสาวประภา  พรพจน์ธนมาศ 
315. นางสาวรุ่งนภา  เรือนแก้ว 
316. นายสมพร  สุนทรปรีชารัตน์ 
317. นางสาวจีรนัน  วิลาทอง 
318. นางสาวน้ าทิพย์  ลาภทวีพรทรัพย์ 
319. นางพรณ์พรรณ  มาลีพันธ์ 
320. นายอนุชา  ธนพงศ์นุโรจน์ 
321. นางภัทรีญา  เลิศงามดี 
322. นายน าโชค  มั่นคงทองเจริญ 
323. นางสาวพัชรินทร์  แพร่เมตตา 
324. นางสาวนันทนา  เอี่ยมสะอาด 
325. นางธิดาจันทร์  พลชัย 
326. นายศักดิ์กริน  ดินกระโทก 
327. นายอัฑฒ์วรัชญ์  ถวิลไพร 
328. นางโชษิตา  ปัตตาสงคราม 
329. นายณัฐยุทธ  กาโท 
330. นางสาวนัยนา  ทองอ่อน 
331. นายวิทยา  ประสพกิจพรชัย 
332. นางรัตนากร  วงศ์ชวชิต 
333. นางสาวณฐอร  เทพวงษ์ 
334. นางสาวธนัชฌา  พุทธสิมา 
335. นายอนุกูล  อุทัย 
336. นางผกามาศ  อยู่ศรี 
337. นางสาวพรพิมล  ยะมะโน 
338. นางสาวสุพัฒน์ธิดา  ไพรสณฑ์ 
339. นางสาวศศิวรรณ  สวัสดี 
340. นางสาวนภาพร  ศรีรมย์ 
341. นางสาวดวงกมล  ร าไพ 
342. นางสาวทิฆัมพร  มีโภคา 
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343. นางสาวสมฤทัย  ชุนถนอม 
344. นางสาวปฤษฎี  ลี้เจริญ 
345. นางสาวกรกมล  ธนพงศ์นุโรจน์ 
346. นางสาวภัททิรา  ศรีคงแก้ว 
347. นางจันทร์ทิพย์  อาทโรประยูร 
348. นางศรีสุดา  ทองศักดิ์แสง 
349. นางนิตยา  อินทโชติ 
350. นางนงนุช  สุขจิตร 
351. นางสุภาภรณ์  นิลเทศ 
352. นางบังอร  รัตนโชติ 
353. นางจรรยา  บินสุมัน 
354. นางพิชญาภา  สายนภา 
355. นายวัชระ  สุวรรณจรัส 
356. นางราตรี  หาทรัพย์ 
357. นางวัลย์ลดา  กุมภาว์ 
358. นางสาวชุติมา  ธารวิทย์ 
359. นางณฐนันท์  แก้วกลม 
360. นายธงชัย  ยังสูงเนิน 
361. นายณรงศักดิ์  แสนมะฮุง 
362. นางสาวกัลติมา  สมรฤทธิ์ 
363. นายรุ่งโรจน์  อ๊อดทอง 
364. นางสาวณัฐพร  เพียรดี 
365. นางสาวหิรัญญา  หิมพรหม 
366. นางสาวมนพัทธ์  รื่นเริง 
367. นางสาวเรืองรอง  ทองเนตร 
368. นางสาวธัญรส  วายวิก 
369. นางสาวกมลชนก  มะลิวรรณ์ 
370. นางนงนุช  เพชรส้ม 
371. นางกัญญา  ผลาหาญ 
372. นางสาวนริศรา  ถาพันธ์ 
373. นางสาวลลิตวดี  ศรีเมือง 
374. นางสาวอัญชัน  หงษ์ทอง 
375. นางสาวมณีกานต์  วัตถุเจริญ 
376. นางจรินยา  ค าทอง 
377. นางสุจิตรา  ยมจินดา 
378. นางสาวเสาวนีย์  สลางสิงห์ 
379. นายอภิชาติ  จันทร์คลาย 
380. นางสาวอติภา  ทองเพชร 

/381. นางสาวพัสวีกานต์... 
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381. นางสาวพัสวีกานต์  พลอยกลาง 
382. นางสาวรังสิยา  อินทร์เอ่ียม 
383. นางสาววิยะดา  แสงอรุณ 
384. นางกัญญา  ทองเนื้อแปด 
385. นางสาวพรรัตน์  มลามาตย์ 
386. นางสาวศุลีพร  ว่องเชิงยุทธ 
387. นางนิจจ์วิภา  พุ่มโพธิ์ทอง 
388. นางสาวณัฐวดี  แววนกยูง 
389. นางนัธทรี  นิติสุข 
390. นางพัณณพรรษ  จีระดิษฐ์ 
391. นางอุไรวรรณ  พวงกลิ่น 
392. นางสาวสุวิมล  นามบุรี 
393. นางสาวจันทิรา  ทองแก้ว 
394. นางสาวมณีรัตน์  ธัญวัฒน์สวัสดิ์ 
395. นางสาวสุภัชญา  ธงชัย 
396. นางสาวพัชญ์สุพิญญา  ค าพา 
397. นางสาวสิดาพร  สังฆมานนท์ 
398. นางสาวจุฑารัตน์  ทองปลิว 
399. นางสาวกาวนา  จิตจินดา 
400. นางวยุรี  น้อยจ ารัส 
401. นางสาวภคมน  จันทา 
402. นางสาวปฏิญญา  ด าริห์ชอบ 
403. นางสาวปรีเปรมพร  เรียงผา 
404. นางสาวพรรษา  แสงสว่าง 
405. นางทิศารัศม์  เรืองเดชวีรนนท์ 
406. นางสาวยุวดี  แซ่ลิ้ม 
407. นางสาวประพัชตินันท์  จิวราช 
408. นางอุทัยรัตน์  พ่วงความสุข 
409. นางสาวศุภมาส  อโณทยานนท์ 
410. นางอรนลิน  กาญจนสกุล 
411. นายณภัทร  หรุ่นลี 
412. นางสาวสาวิตรี  ศรีทองค า 
413. นางสาวเด่นดาว  ศรีสมภาร 
414. นายธนพัฒน์  บุญทวนพิทักษ์ 
415. นางรานี  หงษ์สถิตย์ 
416. นางโสภา  กุลประยงค์ 
417. นางสาวพัชรี  หมื่นกล้าหาญ 
418. นายสมยศ  รักษาศิล 
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419. นางวรวีร์  ดาวนพเก้าอนันต์ 
420. นางยุพิน  กีรติพงศ์พันธุ์ 
421. นางมัณฑนา  กวีวัชรวรรณ 
422. นางสาวสุนทราวรรณ์  อินชูรันต์ 
423. นางสุมล  ลิขิตกุลธนพร 
424. นางพิมพ์ฐดา  วัฒนพงศ์สถิต 
425. นายภูษณะ  ทองดารา 
426. นางสาวกัญจนรัชช์  สุพรมอินทร์ 
427. นายปัฐม์  กวีวัชรวรรณ 
428. นางวัชรี  ลือนาม 
429. นางสุพรรณี  บุษมาโร 
430. นายธีรชัย  มานาค 
431. นายเตชวิทย์  พูลทวี 
432. นางสาวณัฐวดี มกกงไผ่ 
433. นางสาวสุภาภรณ์  งามเลิศตระกูล 
434. นางวันทนา  สาครสุคนธ์ 
435. นางวราภรณ์  ใจไว 
436. นางสาวเยาวมาลย์  เพ็ญรัตน์ไพฑูรย์ 
437. นางณัฐชานันท์  กันตพาณิชยการ 
438. นางสาวธัญสิริอร   อินทรารักษ์สกุล  
439. นางสาวนันทพร  น้อยสุขเสริม 
440. นายศุภวิชญ์  เอ่ียมสะอาด 
441. นางสาววรางคนาง  ธีระทีป 
442. นายเจษฎา  พานทอง 
443. นายปัณณวิชญ์  ผลถาวรเวชวัฒน์ 
444. นางราณี   สอนศิริ 
445. นางสาวเมธินี  ทองตุ๋ย 
446. นางอาภาพรรณ  ระจิตด ารงค์ 
447. นายกฤษฏ์  ตั้งกงพานิช 
448. นางสาวนันทวรรณ  ปิยัง 
449. นางสาววัชราภรณ์  เอ่ียมสุข 
450. นางสาวโชติกาญจน์  กลิ่นเสาวคนธ์ 
451. นางสาวไพรินทร์  เอ่ียมรัตน์ 
452. นางสาวนันฑาการ  ทิวาวัลย์ 
453. นางสาวปราณี  พุ่มประดับ 
454. นางกนกอร  สว่างใจ 
455. นางกรรณิการ์  ลุนพันธ์ 
456. นางสาวพัชรี  คล้ายแก้ว 
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457. นางสาวธนกฤตา  ฉันทรุจิ 
458. นางสาวรณิดา  ไวว่อง 
459. นางสาวรุ่งอรุณ  โชคไชย 
460. นางสาวปราณิศา  นิ่มอนงค์ 
461. นางมณีรัตน์  ฐาปนกุลศักดิ์ 
462. นางวิริยา  หอมปลื้ม 
463. นางอัจฉรา  วงษ์ศรีแก้ว 
464. นางพวงแก้ว  ธนสาสิรกิุล 
465. นายเกรียงไกร  ประทุมทอง 
466. นายวัชรพงษ์  อยู่มั่งมี 
467. นายพงศ์สิริ  กิตติก าแหง 
468. นางสาวอรทัย  เจริญสุข 
469. นางสาวปัญฑารีย์  ทัดประดิษฐ์ฐิติ 
470. นางสาวธนัญนิกม์  สุระกุล 
471. นางสาวสุมาพร  คูหะมะณี 
472. นางสาวอลิษา  วงศ์หิรัญไพศาล 
473. นางเหมือนไหม  เลิศรัตน์ 
474. นางสาวจันทรจิรา  ทองดารา 
475. นายสุริยล  คงคาสวัสดิ์ 
476. นางสาวกมลเนตร  แก้วมณี 
477. นางสาวสุรินนา  ถิ่นทวี 
478. นางสาวพรพิมล  สุขประดิษฐ 
479. นางสาวณปภัช  รุ่งรัตนวารี 
480. นางสาวดาวรุ่ง  แสงสวา่ง 
481. นางกัลยาณี  ตันติประชานุพันธ์ 
482. นางสาวจิตติมา  หอมสินธุ ์
483. นางศุภรัสมิ์  ทองมี 
484. นางสาวชุลีนุช  ด้วงหวา 
485. นางสาวจารุณี  ปั่นเจริญ 
486. นางสาวจิรฐา  ยิ่งยง 
487. นางลัดดา  วงศา 
488. นางณภาภัช  วัฒนวลีกลุ 
489. นางสาวปาณิสรา  คตสุข 
490. นายยุทธนา  ศรีมณี 
491. นางสาวจมาภรณ์  พันสีทา 
492. นายกฤษณพงษ์  บมขุนทด 
493. นางสาวศิริรัตน์  พรมมา 
494. นางศิริวรรณ  มะยาระ 
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495. นางสาวสมบูรณ์  พรมสามสี 
496. นายพรชัย  กุลสิวลี 
497. เรืออากาศเอกหญิงทิพมล  สร้อยสกุล 
498. นางจันทร์เพ็ญ  บุญมี 
499. นางสาวรุ่งทิวา  จันทร์นุ่ม 
500. นางสาวสุภา  คชชา 
501. นางสาวชัญญานุช  สาครจันโท 
502. นายวิศิษฎ์  หอมมาลัย 
503. นางสาวกาญจนา  บุญสูตร 
504. นางสุภาวดี  แสกรุง 
505. นางสาวสุพรรษา  เหมสุวรรณ 
506. นางสาวชุติกาญจน์  วณิชชากรสวัสดิ์ 
507. นางอ าพร  โชติทรัพย์ 
508. นางสาวจินดารัตน์  สุวรรณวัฒนะ 
509. นางสาววิจิตรา  ไชยนุ้ย 
510. นางสาวฐิติรัตน์  มณีน่วม 
511. นางณัชสุคนธ์  สืบญาติ 
512. นางสาวกริยากร  อรรคโสภา 
513. นางจุฑารัตน์  สุขโข 
514. นางสาวปัตมา  เอนก 
515. นางสาวกรกันยา  เผื่อแผ่ 
516. นางสาวพัชรินทร์  สหายา 
517. นางสาวอัญชสา  รัตนธ ารงค์เดช 
518. นางสาวชื่นกมล  ชมชื่น 
519. นางสาวอ าพร  อนุพงษ์ภิชาติ 
520. นางสาวศิรินทิพย์  สุขสถิตย์ 
521. นางสาวลักษณา  เกตุเอ่ียม 
522. นางสาวสุภาวาณี  ศรีคีรีวงศ ์
523. นางสาวรุจิรดา  เสตะรุจิ 
524. นายนพคุณ  พะลาโชด 
525. นางสาวชญากาญจน์  สุโรดม 
526. นางสาวอัจฉรียา  นันติ 
527. นางสาวแก้วอนงค์  พลเภา 
528. นางสาวจิตรา  หอมสินธุ์ 
529. นางสาวเกศินี  เพิ่มพูล 
530. นางเด่นนภา  อินจันทร์ 
531. นางสาวมนฑณา  อ้อมแก้วสกุล 
532. นางอมรรัตน์  สุดสัตย์ 
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533. นางสาววรรษมน  ตันสกุล 
534. นางสาวจารุณี  ประเมติยาโน 
535. นางสุธิดา  ไนยะกูล 
536. นางสาวโศรยา  กลิ่นสุคนธ์ 
537. นางสาวนิตยา  สดมพฤกษา 
538. นางนงลักษณ์  พิมอินทร์ 
539. นางสาวศิริพร  แซ่ลิ้ม 
540. นางสาวฤมล  ไสล 
541. นางสุธาสินี  จ้อยลี 
542. นางสาววรารัตน์  จันทร์นุ่ม 
543. นางสาวศรัญญา  อิงแอบ 
544. นางสาวอรวี  กลัดเข็มทอง 
545. นางสาวศศิธร  ดวงสวา่ง 
546. นางกาญจนา  ใจยเลิศ 
547. นางสาวพรพิมล  ก าจัดภัย 
548. นางสาวศศิธร  นะมะโคติ 
549. นางสาววิมลรัตน์  เฉลิมวงษ์ 
550. นางสาวอลิสา  บุญเลิศ 
551. นางสาวสกุลรัตน์  บุตุธรรม 
552. นางสาวกุลธิดา  ตรีเมฆ 
553. นายอภิชาติ  ปัญจพลานุรักษ์ 
554. นางสาวณัชชา  ไชยบุดดี 
555. นางสาวขนิษฐา  วงศ์จันทร์ 
556. นางขนิษฐา  เจริญขจรชัย 
557. นางสาวเสน่ห์  บุญเพ็ง 
558. นางสาวมลิวัลย์  ยุติธรรม 
559. นายวัชนุ  ปุณริบูรณ์ 
560. นางสาวธนาภรณ์  เหลาเพ็ง 
561. นางสาวเย็นจิตต์  จ ารูญโรจน์ 
562. นางนาตยา  วงศ์สิริวิทยา 
563. นางสิริพร  สุทธิจินดาญาโน 
564. นางวราภรณ์  ศักดิ์ทวีวงศ์ 
565. นางจ าเรียง  พิทยาคุณ 
566. นายพีระพัฒน์  อุตรสฤษฏิกุล 
567. นางสาวดรุณวรรณ  สามารถ 
568. นางสาวปิยาภรณ์  ชุ่มศรี 
569. นางสาวนิ่มนวล  แสงรัตน์ 
570. นางมณี  ธาดาบดินทร์ 
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571. นางจริยภรณ์  นิคมชัยประเสริฐ 
572. นางรุ่งอรุณ  พรหมดวงดี 
573. นางศิริอร  วิสาละ 
574. นางสาวเพชรมณี  นาคโสภา 
575. นางรุจิรัตน์  เอี่ยมอินทร์ 
576. นางสุดารัตน์  รัตนไพบูลย์ 
577. นางขัติยา  สายศิลป์ 
578. นางวิวา  จ าเมือง 
579. นางสาวศิริพร  บริสุทธิ์ 
580. นางสาวนันทวัน  ชื่นคุ้ม 
581. นางสาวสุทธิรดา  ลือสถาน 
582. นางสาววิลาสินี  สัตยาทิตย์ 
583. นางสาวปริศนา   สุวรรณค า 
584. นางปัจทุมมา  หมื่นหน้า 
585. นายคงเดช  คงสม 
586. นายอนุพล  เหรียญเจริญศิริ 
587. นางสาวระพีพัฒน์  แพน้อย 
588. นางสมจิตร  รักจรรยาบรรณ 
589. นางชไมพร  หน่ายคร 
590. นางสาววีณา  สุวรรณศิริ 
591. นางลาวัลย์  ปิ่นยะกูล 
592. นางสาวจุฑามาศ  โพธิ์สุวรรณ์ 
593. นางสาวสุนิสา  พลายสุด 
594. นางสาววาสนา  สนิทกลาง 
595. นางสาวประคองศรี  หลักพันธ์ 
596. นางสาวดวงดาว  สระหงษ์ทอง 
597. นางนวลลักษณ์  พืชพันธ์ไพศาล 
598. นางสาววาสนา  จุฑาทัศน์ 
599. นายสนธยา  เอ๊ียบกงไชย 
600. นายอนุพงษ์  ภิญโญ 
601. นางสาวลลิตา  จตุรสุวรรณ 
602. นางสาววาริพันธน์  วิระญาณวัฒน์ 
603. นายปัณณวัฒน์  มงคลรัตนกูล 
604. นายอภิชาติ  โชต ิ
605. นางสาวดรรชนี  ขาววงศ์ 
606. นางศราณี  ค าแก้ว 
607. นางกรรณิภา  ยินดีรุจ 
608. นางสาวจุฑารัตน์  มุ่งหมาย 
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609. นายวนากรณ์  บุญลาภฉายแสง 
610. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร  ชัยสร 
611. นายอรรถวุฒิ  บัวค า 
612. นางนงลักษณ์  วงศ์บุญเพ็ง 
613. นางศิริพันธ์  สุวะมาตย์ 
614. นางวารี  วงศ์ปรากฎ 
615. นางสาวสุนันทา  อาริยวัฒน์ 
616. นางสาวรณภร  ก าจายกิตติกุล 
617. นางสาวอัจฉริยา  ยาเสน 
618. นางสาวศิริวรรณ  ทรายทอก 
619. นางสาวกษมพร  พิพัฒน์วณิชชา 
620. นางสาวกัญญ์กมล  ดีใจ 
621. นางสาวปุณณภา   ส าราญเลิศฤทธิ์  
622. นางสาวนพมาศน์  สุวรรณโชติ 
623. นางสาวบุษยา  ฉิมบ้านไร่ 
624. นางสาวอรัญญา  แป้นทิม 
625. นางสาวจิราพรรณ  อุษาฟ้าพนัส 
626. นายพลวัฒน์  สุภาพันธ์ 
627. นางสาววัชญา  ดาแดง 
628. นายเอกชล  ลิมป์สภาพกสิผล 
629. นางสาวมัลลิกา  เจริญโต 
630. นางสาวบุญน า  กิมฮวย 
631. นายพงษ์ศักดิ์  มีน้อย 
632. นางโสภา  น้ าฟ้า 
633. นางสาวอัจฉราพร  ลี้กุล 
634. นางเบ็ญจมาภรณ์  ทองนุช 
635. นางสาวขวัญชนก  สุวรรณโชติ 
636. นางสาวสุดใจ  เสถียรจารุการ 
637. นางสาวปราณี  จันทนา 
638. นางสาววิภาพร  นัยวิรตัน์ 
639. นางสาวยุรี  เหยน้อย 
640. นางสาวนันทวัน  แก้วมี 
641. นางสาวเสาวนิตย์  พวงพิศ 
642. นางสาวสิริมาน  บุรพวง 
643. นางสาวอลิสา  ดวงสิน 
644. นางสาวอุทัยวัน  ความดี 
645. นางบุษกร  พงษ์ชวลิต 
646. นางสาวธนาภา  ธาตุอินทร์ 
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647. นางสาวชุลีพร  แสงเพิ่ม 
648. นางณัฐิยา  เขมทิน 
649. นายอรรถพล  มั่นคง 
650. นางสาวปิยรัตน์  พงษ์หัสบรรณ์ 
651. นายศุภโชค  เบญจมังคลารักษ์ 
652. นางสาวณัฐณิชา  อ้นศิริ 
653. นางสาวกนกวรรณ  ลีละศาสตร์ 
654. นางกุลนาถ  ทองเทศ 
655. นางสาวศิริกุล  เป้งหลง 
656. นางสาวเบญจมาศ  พืชพันธ์ไพศาล 
657. นางสาวรสริน  ปิ่นยกูล 
658. นางสาวพยอม  จินดามนีลักษ์ 
659. นายกิตติพงษ์  ปราณี 
660. นายประภวิษต์  ฤาชา 
661. นางสาวนฤมล  แก้วมณี 
662. นางสาววรรณา  กิตติภัทรภิญโญ 
663. นางสาวรัชนก  รักจรรยาบรรณ 
664. นางสาวปราณี  วีระพันธ์ 
665. นางสาวพัชชาพลอย  พัชรพรปัญญาพัช 
666. นางสาวเพชรรัตน์  เชียงเถียร 
667. นางสาวชนิตา  หมุดเพ็ชร 
668. นางเสาวณี  สิริบรรณวิชญ์ 
669. นางสาวราตรี  เอี่ยมสอาด 
670. นางสาวพรรณิภา  ฉันทศิริ 
671. นางสมศรี  ปัญจพลานุรักษ์ 
672. นางศรสวรรค์  พิสุทธิไพศาล 
673. นางสาวผกามาศ  ฮ้อถาวรพัฒน์ 
674. นางสาวจุฑามาศ  ช่อไสว 
675. นายเธษฐา  คันธา 
676. นางสาวขวัญสุดา  เย็นศรี 
677. นางสาวภัทรสุภา  หงษ์พรหม 
678. นายสุพจน์  พฤทธิภาส 
679. นางสาวอตินาถ  รัตนติกุล 
680. นางประเสริฐศรี  กาญจนปกรณ์ชัย 
681. นายเดชฤทธิ์  ไชยชนะ 
682. นางอาภาภรณ์  สหกิจรุ่งเรือง 
683. นายปารเมศ  ถนอมกิจ 
684. นางสาวศุภิสรา  ละยานนท์ 
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685. นางสาวณีรชา  คมข า 
686. นางสาวกัลยาณี  โชติบัญชา 
687. นางธัญรัศมิ์  อติโรจน์วาณิช 
688. นางกาญจนา  ไทยเจริญ 
689. นางสาวอุบลรัตน์  ชัยมังคละกุล 
690. นางสาวภมรจิตร  แซ่ตั๊น 
691. นางภิญญา  วงษ์นกแก้วทอง 
692. นางสาวสุกัญญา  สิทธิวงษ์ 
693. นางสาวณัฐธกานต์  ชูสนุก 
694. นางสาวพัสวี  ส าราญราษฎร์ 
695. นางสาวศศิธร  มีสง่า 
696. นางสิริกร  วงษ์แก้ว 
697. นางสาวกนกวรรณ  นามบุญ 
698. นางศรินยา  ก าลาง 
699. นางสาวรัดดา  ศิริมุณี 
700. นางสาวจารุวรรณ  อวริสาร 
701. นายกิตติชัย  ค าผาง 
702. นางสาวศิริลักษณ์  สุบรรณ์ 
703. นางสาวจุฑามาตย์  พลหาญ 
704. นางธรรศชณก  จิราโชติกุล 
705. นางสาววรรณวิภา  มาตรังศรี 
706. นางสาวเรณู  ศรีสุข 
707. นางสาวรสสุคนธ์  เชื้อสมุทร 
708. นางสาวน้ าอ้อย  ทัพพุ่ม 
709. นางสาวรมิดา  สมศรี 
710. นางสาวอริสรา  ศรีม่วง 
711. นางชลธิชา  ปานหงษ์ 
712. นางสาวน้ าฝน  ยิ่งยง 
713. นายพีรพัฒน์  วัฒนานนท์ 
714. นายปกรณ์  กีรติหัตถยากร 
715. นางสาวสิวินีย์  บัวทอง 
716. นางสาวอัจฉรียา  รักสวน 
717. นางสาวปณชล  เลี้ยงถนอม 
718. นายศราวุธ  กันเดช 
719. นางสาววลี  โชคชัยช านาญกิจ 
720. นายชนิตพล  อ าพรวิชัย 
721. นางสาวชญานิศ  ธีรนรเศรษฐ์ 
722. นายวิโรจน์  ชาญรัตนอั์สวกุล 
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723. นางสาวอทิตยา  วัฒนะตันทะ 
724. นายสุทธกร  สกุลเดชธนา 
725. นางสาวพัชรี  ไพรสุขวิศาล 
726. นายฉัตรชัย  โรจน์สวัสดิ์สุข 
727. นางสาวสมใจ  ชินภาชน์ 
728. นางสาวกนกวรรณ  วิวัฒน์เจริญ 
729. นายกันต์  อัครศวะเมฆ 
730. นายพงศธร  ชาวนาแปน 
731. นางสาวนันทวรรณ  ศรีสุดใจ 
732. นางสาวรังสินี  นามเมือง 
733. นางสาวนันทวรรณ  บุญญา 
734. นางสาวธนนันต์  เกษสุวรรณ 
735. นางสาวสกุลทิพย์  งามบุญค า 
736. นางสมใจ  จันทวงศ์ 
737. นางสาวทัศนีย์  ธรรมสุข 
738. นางสาวไพพร  จานแก้ว 
739. นางสาวนภัทรสร  วิสิทธิ์ศาสตร์ 
740. นางสาวทิวาทิพย์  สมยอง 
741. นางสาววันวิสาข์  มานะ 
742. นางสาวปรางค์ทอง  จูมลี 
743. นางสาวชนัญธิดา  ลอยศักดิ์ 
744. นางสาวณิชาภัทร  ปิ่นทอง 
745. นางสาวอัญชลีกร  เบญจพรรณ์ 
746. นางสาวมาฆวดี  ศรีบุญเรือง 
747. นางสาวปาลิดา  หอมคง 
748. นางสาวนิลวรรณ  ไมตรีจิตต์ 
749. นางสาวอรอนงค์  หนูกล้า 
750. นางจิราพร   หนูจิตต์ 
751. นางสาวภาริณี  สืบชาติ 
752. นางสาวอภิญญา  ลุงไธสง 
753. นางฐิตาภา  ชลสุภวรรณ 
754. นางสาวอรชา  โพธิ์สุวรรณ 
755. นางณัฐนิชา  สมบูรณ์สร้าง 
756. นางสาวณิกษา  จันทร์แก้ว 
757. นางสาวพินิษา  ทองเจริญพานิช 
758. นางสาวพรพิมล  ศรีม่วง 
759. นางสาวแพรวพรรณ  จงแสงทอง 
760. นายมาโนชญ์  ชาครโกวิทย์ 
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761. นายอัครินทร์  ยศประสงค์ 
762. นางสาวพนิดา  แก้วอุไร 
763. น.ส.พีรยา  รินรักษา 
764. นางสาวสินีนาฏ  หงษ์น้อย 
765. นางสาวนิสากร  รัตนะโชติกุล 
766. นางสาวมาริสา  บุญญา 
767. นางสาวชนน์นิภา  นาคนุช  
768. นางพิชญา  ธรรมสนิท 
769. นางสาวเม็ดดาว  ทองเจริญสุข 
770. นางสาวปนิตา  เศรษฐสิโรตน์ 
771. นางสาวสุมนทิพย์  มุสิกอุดมสิน 
772. นางสาวทักษวรรณ  นาคนวล 
773. นางสาว ปาริฉัตร  สุดพุ่ม 
774. นางสาวสายไหม  ภู่พวง 
775. นางสาวศิริรัตน์  นิธิประภารัตน์ 
776. นางสาวภัคชุดา  ธัญแสนสมบัติ 
777. นางสาวศศิธร  พัฒนโภครัตนา 
778. นางนัยรัตน์  ครองชนม์ 
779. นางสาวอาโนมา  รักธัญกิจ 
780. นางสุภาพร  ชูกาว 
781. นางสาว ไพริน  เทศเจริญ 
782. นายพรชัย  พัฒนโภครัตนา 
783. นางสาวรสสุคนธ์  พ้ืนสะอาด 
784. นางสาววิภาดา  ผาสุข 
785. นางสาวนัธฐกรณ์  ความดี 
786. นายอนุพงศ์  เปรมใจ 
787. นางสาวนพรัตน์  พรมชัย 
788. นายธนัท  ติกปัญญาวุฒิ 
789. นางสาวฉัตรสุดา  ท างาม 
790. นางสาวธิติมา  แสงอ่อน 
791. นางสาววนิดา  แสงชาติ 
792. นางสาวสริตา  โกษาจันทร์ 
793. นางพรพิมล  พาเลิศชัยวงศ ์
794. นางนงเยาว์  ยุตะกิจ 
795. นางล ายอง  นกหงษ์ 
796. นางสาวปาณิศา  ตรีสอนรัมย์ 
797. นางสาวอนุสรา  ทาทอง 
798. นางสาวจณิสตา  แหก้าน 
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799. นางสาวนุชจรินทร์  สทุธิวโรตมะกุล 
800. นางสาวเบญญพร  ดอกลัดดา 
801. นางสาวจุฬารัตน์  ทอทัน 
802. นางสาวเบญจวรรณ  มัติพงษ์ 
803. นางสาวสุพิน  มูลที 
804. นางสาวนิติยา  นนทเลิศ 
805. นางสาวกนกวรรณ  กิ่งทอง 
806. นางประภาพรรณ  ทาทอง 
807. นางสาวสิราภา  แสงส ี
808. นางสาวนิภาพันธ์  ไชยวรรณ 
809. นางสาวนะลิน  แสงสุวรรณ 
810. นายนิพน  ปู่บุตรชา 
811. นายธนวัฒน์  ตั้งเจริญศิริรัตน์ 
812. นางศิริพร  ช่างไม้ 
813. นางสาวสมใจ  พรภิกานนท์ 
814. นางสาวสาวิตรี  สลับศรี 
815. นางรวิภา  รักษากุล 
816. นางสาวศศิธร  สายพรมสุด 
817. นางสาวเกศรินทร์  หนูโงน 
818. นางสาวนฤมล  แสนทวีสุข 
819. นางวิภาพร  ใบศิริ 
820. นางสาวธนัญญา  นภภทัรพงศ์ 
821. นางเอ้ือมพร  ประสิทธิ์บุญ 
822. นางสาวจ าเนียร  อิศรานุกูล 
823. นายสมบูรณ์  ประพันธ์ 
824. นางปภัสสร  กิตติพีรชล 
825. นางธนาธิปต์  ตันเจริญ 
826. นางสาวกัณฑิมา  หมอยาดี 
827. นายศิรายุทธ  บัวสิงค า 
828. นายสว่างพงษ์  บุญกลิ่น 
829. นางสาวอารียา  อยู่เย็น 
830. นางสาวธีริศรา  ทวีวรรณกิจ 
831. นางสาวอุทัยทิพย์  ส ารวมจิต 
832. นางสาวอรรถพร  ไชยสลี 
833. นางสาวอารียา  มหานิล 
834. นางสาวสุธิดา  ทิมแสง 
835. นายเจษฎาพร  พันธัง 
836. นางสาวศศิธร  ปาวารี 
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837. นางสาวเวียร์  ธนาวกุล 
838. นายเจษฎา  เมืองซ้าย 
839. นายประฏิพัฒณ์  ประโคทัง 
840. นางอิสราภรณ์  สมวงศ์ 
841. นายแจ๊ก  วุฒิจารีเลิศสกุล 
842. นายคฑาวุธ  มากเหลือ 
843. นางน้องนุช  วิปุลากร 
844. นางสาวสุวิมล  แซ่อ๊ึง 
845. นางพัชรีย์  พรหมสิงห์ 
846. นางสาวนฏา  มุขประดับ 
847. นายพิชพงศ์  จ านงค์ทอง 
848. นางณัฐกานต์  ส าราญถิ่น 
849. นางสาวจุรีพร  หาญประสิทธิ์ 
850. นางสาวปิยนุช  สร้อยโสม 
851. นางสุชาดา  ทนโนนแดง 
852. นางสาวอารีรัตน์  จันทเสน 
853. นางสาววริศา  พัดจีบ 
854. นายวุฒิชัย  ปานหอม 
855. นางสาวธนวรรณ  เครือแป้น 
856. นางสาวปรินทร  จ าปาทอง 
857. นางรัชณี  วิโนทพรรษ์ 
858. นางสาวรตน  พันธุ์เพ็ง 
859. นางสาวปาริชาติ  ลัมเบอับดุล 
860. นางสาวเลิศลักษณ์  วสิกรัตน์ 
861. นางผ่องศรี  หน่ายคอน 
862. นางกุหลาบ  เสนาเพ็ง 
863. นางสาวนิศาชล  ชื่นจนัทร์ 
864. นางมณีรัตน์  สีนวล 
865. นางสาวภัตติมา  ปกรโณดม 
866. นางสาวณัฏฐกานต์  พนมสัย 
867. นางสาวนารีพร  ใจการ 
868. นางรัตนา  ทุมมา 
869. นางนงลักษณ์  ตันติกุล 
870. นางจารุจิต  อุไรรัตน์ 
871. นายดิษพล  ฐิติวราภรณ์ 
872. นางสาวดวงใจ  คงลาภอ านวย 
873. นางสาวปาหนัน  จูสวสัดิ์ 
874. นางขนบเนตร  แสงประสิทธิ์ 
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875. นางอ้อยทิพย์  วงศ์ก่อ 
876. นางสาววันดี  จงปลูกกลาง 
877. นางสาวพัชยา  กลันทปุระ 
878. นางรัชดาพร  อินทรหัส 
879. นางสาวณฐิณี  ชีวะกุล 
880. นางสาวรุริญา  เกิดกัน 
881. นางสาวสุภาภรณ์  ทีงาม 
882. นายภูจิตต์  ตรีบ าเพ็ญ 
883. นางสาวจิรารัตน์  พุ่มทอง 
884. นางสาวมณีรัตน์  เฉียวกุล 
885. นางสาวจุฑาทิพย์  สุบรรณ์ 
886. นางสาวสุนิษา  เครือแสง 
887. นางแพรวพรรณ  ผลชีวิน 
888. นางสาวอรพรรณ  ลอยประโคน 
889. นางศิริวรรณ  นวมานกร 
890. นางกาญจนา  ส าเลิศรัมย์ 
891. นางจมาภรณ์  กิจธุระวาณิช 
892. นายเกรียงไกร  หวังจินดาวรรณ 
893. นางปรียานุช  หวานระรื่น 
894. นางปัญชลี  โพธิพรณ์ 
895. นางเยาวลักษณ์  สมสงวน 
896. นางสาวสุภาพร  เกตุแก้ว 
897. นางสาวศุภักษร  คานทอง 
898. นายชาญณรงค์  อินตรา 
899. นางสาวจุฑามาศ  เสือแป้น 
900. นางสาวพรชนก  ผ่องอ าไพ 
901. นางสาวรุ่งอรุณ  เนตรทิพย์ 
902. นางสาวนิชธาวัลย์  รักษาภักดี 
903. นางสาวกัณฑิมา  ธรรมชาติ 
904. นายสิทธิชัย  ฤทธิกุลสิทธิชัย 
905. นางเยาวเรศ  คุณรักษ์ 
906. นายเชาวฤทธิ์  จันทราศรีไศล 
907. นายพิทยา  แววสุวรรณ 
908. นางสาวกิตติกานต์  พันวุฒิ 
909. นางสาวสุพรรณี  วงศ์พันธ์ 
910. นายวรวุฒิ  สันติมัค 
911. นางสาวปาวี  จันทรสารี 
912. นางสายสมร  สุทธวัจน์ 
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913. นางสาวมนัสชนก  เกษมราษฎร์ 
914. นางสาวรัตนาวดี  ก๋งเฮ็ง 
915. นางสาวกนกวรรณ  วงษ์ชัยสมร 
916. นางสาวชญานันทน์  หัสโร 
917. นางสาวเม็ดทราย  ทิพย์เวศ 
918. นางสุภาวดี  โกมลสิงห์ 
919. นางสาวน้ าผึ้ง  ศรีวิเศษ 
920. นางสาวทิพวัลย์  ดงพระจันทร์ 
921. นางสาวอุทัยวรรณ  โกสินทรจิตต์ 
922. นางอัจฉราภรณ์  ศรีสุนทร 
923. นางพิมพ์มาดา  อัจฉริยพัฒนา 
924. นางสาวพิณลักษณ์  นิติภากรณ์  
925. นางวิไลพร  ช้างสี 
926. นางพิศมัย  พันธุ์พืช 
927. นางมานิต  รักษ์มณี 
928. นางแน่งน้อย  กวินทิพยวงศ์ 
929. นางสาวลักษม์สิรี  เลาหะนันท์ 
930. นางสาวชญานี  ผลเจรญิ 
931. นางสาวจิราภา  โพธิ์ถิ่น 
932. นางสาววัชราภรณ์  ส าราญอินทร์ 
933. นางสาวอรวรรณ  จันทเสน 
934. นางสาวสุภาภรณ์  รัตนโชติพานิช 
935. นางสาวมินตรา  แจ่มจ ารัส 
936. นางสาวธันยพร  เข็มทอง 
937. นางสาวหทัยชนก  คณะโท 
938. นางสาวสุเมธิณี  กฤษณะภูติ 
939. นางสาวพีรกานต์  บุญคง 
940. นางสาวพราวแพรว  เพาะปลูก 
941. นายกันตินันท์  ขุนทอง 
942. นางสาวบุญฑิรา  พุ่มอ่ า 
943. นายพงษ์ฉัตรภูมิ  ต่อพงษ์พันธุ์ 
944. นางสาวฑิตฐิตา  โรจนานนท์ 
945. นางสาวสิรัญญา   มหาผล 
946. นางสาวสกุลพร  ล้อมทอง 
947. นางสาวกิติยา  แซ่ก๋ง 
948. นางสาวณัฐวดี  ทวีชัย 
949. นางสาววรางคนา  ศรีเมือง 
950. นางแอนนา  สุมะโน 
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951. นางสาวศศิชา  กลัดแก้ว 
952. นางสาวสวิตตา  บุญธนโยธิน 
953. นางชนกนันท์  ธนวัฒน์วาทิน 
954. นายณัฐพณ  สุวรรณบุตร 
955. นางสาวกชพรรณ  อภิเดชากิตติ์ 
956. นางสาวพลอยพัชชา  ไกรรัตน์อมรเดช 
957. นางสาวสุภัชชา  ถนอมสวย 
958. นายปัญญาฤทธิ์  กิติวรรณประสาร 
959. นางสาวฐานิตา  ขอพร 
960. นางเกศรินทร์  ปัทมโรจน์ 
961. นางสาวเพชรประภา  ทองศรีจันทร์ 
962. นางปรียานุช  พงษ์พนัศ 
963. นางสาวขนิษฐา  ค าเสียง 
964. นางสาววรรณภา  แย้มเกษม 
965. นางสาวกัญญานาถ  ขยันท า 
966. นางสาวณัฏฐนิช  เชยสมบัติ 
967. นางเอ้ือมเดือน  เตชะมา 
968. นางจารุณีย์  เขียวเหลือง 
969. นางสาวพิมผกา  พรหมประเสริฐ 
970. นางสาวสกุณา  อุษณวศิน 
971. นางสุธา  ภิญโญยิ่ง 
972. นางสาวพรนภา  ดาบลาอ า 
973. นางสาวศิริรัตน์  โคตรปัญญา 
974. นางสาวเพ็ญพิชชา  เอ่ียมระหงษ์ 
975. นางสาวปนิดา  คุณทรงเกียรติ 
976. นางชญาดา  พัฒทุม 
977. นางวรรณวิมล  ศิริจันทร ์
978. นายจิรศักดิ์  จิรากูลสวัสดิ์ 
979. นางสาวกุลนารี  บริสุทธิ์ 
980. นางอรทัย  พัฒนมงคล 
981. นางธนัตถา  วรรณปิยะรัตน์ 
982. นางสาวพิมพ์ชนก   คิดดี 
983. นางสาวณัฐสรีร์  บุญยัง 
984. นางชนนิกานต์  จันทรสุขโข 
985. นางอัชรา  พรานนท์สถิตย์ 
986. นางสาวสุพรรษา  วิสาหะพานิช 
987. นางสาวสาวิตรี  เนตรดี 
988. นางสาวกมลทิพย์  จันทร์เขียว 
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989. นางสาววราภรณ์  กุลเพชรประสิทธิ์ 
990. นายกิตติศักดิ์  ขจรรุ่งเรือง 
991. นางดารุณี  รามางกูร 
992. นางสาวนพวรรณ  คูธนบดี 
993. นางจักษณา  แน่นหนา 
994. นางสาววิไลพร  ใจมา 
995. นางสาวนันทรัตน์  สอนศิริ 
996. นางบุญยวีย์  ไกรเลิศพัชรกุล 
997. นางสาวฉัตรทิพย์  หงษ์เจริญ 
998. นางสปันนา  บุญประโคน 
999. นางสาวสุภาภรณ์  เนื่องจ านงค์ 
1000. นางสาววิชญาดา  เรอืงศรี 
1001. นางสาวนฤมล  ภัทรวรรธ 
1002. นางสาวนิรัณญา  ค าแสน 
1003. นางสาวภัทร์ชนิดา  ป้อมไธสง 
1004. นายกิตตินันท์   สินจิตร์ 
1005. นายนิติรุจน์  โชติบวรชัยวงศ์ 
1006. นางจินดาพร  วงศ์กลาง 
1007. นายคุณากร  คันธจันทร์ 
1008. นางสาววีณ์รฐา  โรจน์สิริธีรา 
1009. นางกชพร  พร้อมจิตต์ 
1010. นางสาวมุกดา  ธรรมวิเศษ 
1011. นางสาวสุพัชญา  เสริมศรี 
1012. นางนวลอนงค์  ปาเบ้า 
1013. นางสาวปิยะรัตน์  คุ้มพลาย 
1014. นางจีรนันท์  วจนานวัช 
1015. นางสาวอมรา  จุกสีดา 
1016. นางสาวพิชญา  ปัสเสนะ 
1017. นางสาวเสาวนีย์  คงนิรันดร 
1018. นางสาววิราพร  ทองสมบัติ 
1019. นางจินตนา  พรรณเนตร 
1020. นางสาววารุณี  ดีพรม 
1021. นางสาวนภาพร  จิตรประเวศน์ 
1022. นางสาวนริษา  ปานทับ 
1023. นางสุมาลี  โคกปรางค์ 
1024. นางสาวสุชาดา  ยกฉวี 
1025. นายภาคภูมิ  เลิศจรัสศิวิไล 
1026. นางสาวกฤษณา  รอดใส 
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1027. นางนิภาพร  งงงวย 
1028. นางสาวพัชรี  เจริญศรี 
1029. นางสาวสุพัตรา  ท้วมไทย 
1030. นายฉัตรชัย  ไข่เกษ 
1031. นายอ านวยโชค  ทะนงศักดิ์สกุล 
1032. นางเอมอร  หนูสมตน 
1033. นางสาวธิดารัตน์  พูลผกา 
1034. นางสาวนันท์นภัส  ขาวคม 
1035. นางสาวเปมิกา  ตลับเงิน 
1036. นางอรดิษฐ์  สวัสดี 
1037. นางพรรณทิพา  ราชมนตรี 
1038. นางสาวชนิดา  วัฒนา 
1039. นางสุกัญญา  ชัยวรรณรัตน์ 
1040. นางสาวปราณี  เขียนวงศ์ 
1041. นางสาวอัญชลี  อินนา 
1042. นางสาวธวัลยา  โชตพิิบูลเสถียร 
1043. นางศิโรรัตน์  ลิขิตมาศกุล 
1044. นายกิตติธัช  สันติมัค 
1045. นางสาวสาวิตรา  วุฒเิจริญกิจ 
1046. นางสาวปรีชญา  นาคะผดุงรัตน์ 
1047. นางสาวจิตต์อัมพร  นิติภากรณ์ 
1048. นางสาววัลภา  ขาวสะอาด 
1049. นางพรพรรณ  วงศ์มีเกียรติ 
1050. นางสุพิณ  ศิริรักษ์ 
1051. นางสาวกมลชนก  บุญอนันธนสาร 
1052. นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์พรหม 
1053. นางพรรณี  ประดิษฐาทรัพย์ 
1054. นางสาวรุจยา  สุริยะจันทร์ 
1055. นางสาวสลิตา  เทียนสว่าง 
1056. นางสาวนันทินี  วงศ์เด่นวงศ์ 
1057. นางสาวศศิภัค  ทรงศิลป์สอาด 
1058. นางสาวชนิตร์นันท์  บุบผา 
1059. นางสาวสุนันท์  ทองเจียม 
1060. นางนุชนารถ  นิรันดร์โสภณ 
1061. นางนรีรัตน์  เอี่ยมจิตร 
1062. นางสาวณัฐณิชา  นันตติกูล 
1063. นางสาวอาทิตยา  ทองนพคุณ 
1064. นางสาวศิรดา  สว่างสุข 
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1065. นางบุปผา  ไตรวุฒานนท์ 
1066. นางบานชื่น  กาญจนนาค 
1067. นางสาวอัญชลี  พรมฤทธิ์ 
1068. นางสาวสุชาดา  พวงจ าปา 
1069. นายชัพ  ธิราขันธิ์ 
1070. นางสาวธนิดา  วงศ์วานดุสิต 
1071. นายปัญจพล  นิ่มนวล 
1072. นางสาววัชราพร  ถวลิ 
1073. นางสาวอรพรรณ  สุดใจนาค 
1074. พันจ่าอากาศเอกอรรถนพ  เกตุภาพ 
1075. นางสาวพัชชาภรณ์  จิรทีปต์ศิลป์ 
1076. นางสาวรณิดา  ประเสริฐลาภ 
1077. นางสาวพัชราภรณ์  ขจรฤทธิ์ 
1078. นายกรวิชญ์  เฮ้าเส็ง 
1079. นางสาวรัชนี  วัฒนประดิษฐ์ 
1080. นางณัชฐินันท์  ครุฑคง 
1081. นางวิภาดา  สว่างเพาะ 
1082. นางกฤษณา  เหรียญแก้ว 
1083. นางสาวนริศรา  สุขกระโทก 
1084. นายกฤษณะ  ด ารงธรรมพัฒน์ 
1085. นางสาวกนกวรรณ  ชุ่มชูจันทร์ 
1086. นางสาวสุนิษา  มาลา 
1087. นางสาวสุวรัตน์  ธารณะ 
1088. นางสาวสุโรดม  มณีเรือง 
1089. นายอนันตชัย  ชิณเกตุ 
1090. นางพิมลพร  คดีธรรม 
1091. นางสาวธิดารัตน์  ม่วงไหมทอง 
1092. นางเพชรา  ค าแย้ม 
1093. นางอุทัยวรรณ  จันทร์อยู่ 
1094. นางจิตสุภา  ไสยจิตร์ 
1095. ร้อยต ารวจเอกหญิงมยุรี  บูรณะโอสถ 
1096. นางสมหมาย  สมบุญ 
1097. นายอภิญญา  วงค์แก้ว 
1098. นางวันเพ็ญ  ดวงประทุม 
1099. นายสุทธิพงษ์  เปียปลื้ม 
1100. นางอารี  จ าปา 
1101. นายนันทวัฒน์  กิจผสมทรัพย์ 
1102. นางวราภรณ์  พุ่มพวง 
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1103. นางสาวมลทิวา  กองปา 
1104. นางวันเพ็ญ  อุทัยพร 
1105. นางวาสนา  ค าแก้ว 
1106. นางธัญรัศม์  ปานแดง 
1107. นางเดือนนภา  อินยิ้ม 
1108. นางสาววิภาวี  แสนโคตร 
1109. นางสมถวิล  ทาหอม 
1110. นางฉัตรกุล  มณีพรหม 
1111. นางอรัญญา  เปี่ยมพงษ์สานต์ 
1112. นางทิพย์วรรณ  คุ่ยจาด 
1113. นางวีรณา  เอ่ียมสะอาด 
1114. นางอรุณ  ดีล้อม 
1115. นางมนัสวี  เจริญพันธุ์ 
1116. นางนวลจันทร์  สวัสดีมี 
1117. นางสาวแน่งน้อย  เลี่ยงความชั่ว 
1118. นางสาวปารดา  ถนอมศรี 
1119. นางสาวสุภารัตน์  ไชยหาญ 
1120. นางมาลินี  บ ารุงเมือง 
1121. นางกาญจนา  อุดมสุข 
1122. นางสาวธนญา  กลั่นแก้ว 
1123. นางจุรีรัตน์  คงวิจิตร 
1124. นางสาวอัจฉรา  ศรีเพริศ 
1125. นางสาวสุธา  โพธิ์ทอง 
1126. นางกาญจนา  ศาลาน้อย 
1127. นางสุพนิต  นุ่นสวัสดิ์ 
1128. นางรัชนี  ทองเต็ม 
1129. นางอรวรรณ  มุ้ยแก้ว 
1130. นางสาววริศนันท์  อินสุชัย 
1131. นางส าเนียง  สุขคุ้ม 
1132. นางวรรณี  กระจ่างโยธิน 
1133. นางวิชา  มาลา 
1134. นายประสิทธิ์  ยอดมา 
1135. นางสุรี  ยวงล าใย 
1136. นางวันดี  อิ่มส าราญ 
1137. นางยุวธิดา  ควรการ 
1138. นางบัวแก้ว  แต่งแดน 
1139. นางสุชารี  ยมกาล 
1140. นางสาวศุจิกา  ศรีวรากร 
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1141. นางพรนิภา  มาตย์วิเศษ 
1142. นางสุทธิวรรณ  สุโกศลวิสิทธิ์ 
1143. นางสาวอัมภิกา  โอวาทวรกิจ 
1144. นางขนิษฐา  สีหะวงษ์ 
1145. นางปราณี  ชัยมงคล 
1146. นางลักขณา  ฤาเดช 
1147. นางสุกันยา  คงสวัสดิ์ 
1148. นางสาวธนิษฐา  เสาวรส 
1149. นางสุพิชญา  ทับรอด 
1150. นางยุพาวดี  เมืองโคตร 
1151. นางเสาวภาคย์  ป้อมนาก 
1152. นางสาวนิตศรา  จุรัมย์ 
1153. นางดวงฤดี  บัวสด 
1154. นางสาวปรางทราย  โพธิพิทักษ์ 
1155. นางจรัสศรี  แตงฉิม 
1156. นางสาวปิยวรรณ  จนัทร์เจริญ 
1157. นางสาวสุพิชฌาย์  ตั้งพิบูลธรรม 
1158. นางวันเพ็ญ  เอ่ียมละมัย 
1159. นางกัญญา  ปานสุวรรณ 
1160. นางธัญพร  ช านาญวาด 
1161. นางสาวผกามาศ  เอ่ียมสะอาด 
1162. นางสาววารุณี  กิตติกุลวานิช 
1163. นางเลิศขวัญ  ประกอบแก้ว 
1164. นางเฉลิมศรี  แสงสุวรรณ์ 
1165. นางบุษบา  กันแก้ว 
1166. นายภูมิพัฒน์  แก้วแหวน 
1167. นางสกรรัตน์  มะลิมาตย์ 
1168. นางสาวรัชฎา  เมืองเกษม 
1169. นางทัชชา  เพ็ชรกอง 
1170. นางรุ่งนภา  พิพิธกุล 
1171. นางปิยนุช  พงษ์เหงี่ยม 
1172. นางสาวทิพรัตน์  ชมภูพื้น 
1173. นางสาวสุพรกรัณย์  ทิตสุขแสงรัตน์ 
1174. นางพรรณทิพา  โพธิ์ทอง 
1175. นางสาวนฐอร  บุญศิริ 
1176. นางสาวนันทิยา  ใหญ่ยงค์ 
1177. นางสาวประภัสสร  แดงดีมาก 
1178. นางอุราทิพย์  เศรษฐีพ่อค้า 
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1179. นางสุกานดา  สุวรรณฤทธิ์ 
1180. นางสุจิตรา  โปร่งพรมมา 
1181. นางปิยมาศ  จรัญญา 
1182. นางดลหทัย  สุดนุช 
1183. นางพิมพิกา  ศิริสาคร 
1184. นางนิตยา  พึ่งพรหม 
1185. นางสาวปวีณา  สง่าแสง 
1186. นางทรงลักษณ์  ธนะมูล 
1187. นางศรีประไพ  โพธินิล 
1188. นางพัชรี  อินทโช 
1189. นางเกศกนก  บัวแก้ว 
1190. นางสาวชิชญาสุ์  นาแจ้ง 
1191. นางสาวนัทฐินีย์  สุรยิโสภา 
1192. นางสาวจุรีวรรณ  ทองเพ็ง 
1193. นางสาวชื่นกมล  ปุรินทวรกุล 
1194. นายนิพนธ์  ลักษวุธ 
1195. นายโสภณ  กิจเจริญทรัพย์ดี 
1196. นางสาวฐาปนี  ลิ้มรสทิพย์ 
1197. นางสาวชลลดา  จันดี 
1198. นางสาวพิชญ์สินี  เสรีโรจนกุล 
1199. นางทวีพร  เพชรซัด 
1200. นายกมล  บุญมา 
1201. นายกิตติ  เลิศสุทธิเมตตา 
1202. นางสาวพรไพรินทร์  ศตวิชัยรุจน์ 
1203. นางสาวภรภัทร  ไกรธนานันต์ 
1204. นางสาวล าดวน  เกิดประสพสุข 
1205. นางสาวสุธินี  นุชเจรญิผล 
1206. นางวารีรัตน์  พันธัง 
1207. นางสาวอารดา  แสงเกษมสันต์ 
1208. นางรวีวรรณ  พงศ์กิตติศักดิ์ 
1209. นางสาววิลาวรรณ  รอดมา 
1210. นางรัชนีย์  สุวรรณคง 
1211. นายพิริยพัทธ์  พงศ์พัชราพันธุ์ 
1212. นางสาวจิราภรณ์  กุลรักษา 
1213. นางสาวนิภา  ธารา 
1214. นางพัชรี  มาลา 
1215. นางสาวณฐมน  ไพรวัน 
1216. นางสาวสาหร่าย  สามารถ 
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1217. นายอุเทน  สุทิน 
1218. นางพัชรียา  ลาพิงค์ 
1219. นางชนมาศ  แสงสี 
1220. นายธวัชชัย  เอื้อเฟ้ือ 
1221. นางเบญจวรรณ  พงศ์พัชราพันธุ์ 
1222. นางสาวนวลศิริ  สุวรรณวุฒิกุล 
1223. นายกฤษณพงศ์  ลาภผล 
1224. นางสาวสุวรรณา  ปราณีตพลกรัง 
1225. นางสาวจริญญา  ใหม่งาม 
1226. นางโนรี  กนกพัฒนรัตน์ 
1227. นางสาวรสริน  พลอยวิเศษ 
1228. นางสาววริศรา  พ่ึงวัธนะ 
1229. นางสาวกมลวรรณ  อินทะมาลี 
1230. นางสาวพวงผกา  พืชสิงห์ 
1231. นางช่อแก้ว  มินตา 
1232. นางสาวนิศาชล  เตาฟิก 
1233. นางจิราพร  น้อยบัวงาม 
1234. นางสาวปราณีนุช  ศรีกุล 
1235. นางสาวพชรพรรณ  ลี้ลาดภัย 
1236. นางสาวกุลธิดา  กุศล 
1237. นางสาวรุ่งนภา  เหลอืงอ่อน 
1238. นางสาวธิดากร  พวงชาติ 
1239. นางสาวภาวิณี  สมบูรณ์  
1240. นางสาวตรึงใจ  อยู่ทองอ่อน 
1241. นางสาวศิริลักษณ์  ขวัญสิน 
1242. นายธันยกร  บุญเกิดแก้วมณี 
1243. นางสาวร าไพ  แสนสุข 
1244. นางกฤษณา  พันธ์แก่น 
1245. นางสาวจรรยา  ทาทอง 
1246. นางจิราณี  ทนันชัย 
1247. นางสาวฤดีภรณ์  ยินดี 
1248. นางนันณภัสทร์  นวรัตน์ 
1249. นางสาวฉัตรชนก  มั่นยืน 
1250. นางกชมน  บุญมา 
1251. นางสาวจันทร์ทิพย์  ฉั่วเจริญ 
1252. นางสาวอุษณีย์  พันสนิท 
1253. นางสาวภาณุมาศ  อัศวพิศาลบูลย์ 
1254. นางสาวกัลติมาศ   แผวผาลา 
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1255. นางสาวสีตลา  สนิทใจรักษ์ 
1256. นางสาวชลธิดา  มุ่งหมาย 
1257. นางสาวกรรณิกา  ภูษาพริ้ว 
1258. นางสาวนิภาภรณ์  ช านาญเวช 
1259. นางสาวรัตนาภรณ์  วัฒนเกษตรกุล 
1260. นางสาวนิภารัตน์  บญุธรรม 
1261. นางสาวนภาลัย  ศิร ิ
1262. นางสาวสุภารัตน์  เทียมกระโทก 
1263. นางสาวธิดารัตน์  อินบริบูรณ์ 
1264. นางสาวมนัสนันท์  พงษ์เถ่ือน 
1265. นายสายัณห์  จันทราวัฒน์ 
1266. นางสาวรัชนาวลัย  จนัทะมะณี 
1267. นางสาววิไลพร  อยู่เจริญ 
1268. นางสาวปรียนันท์  ธรีโชติธนบูรณ์ 
1269. นางสาวนิภาภรณ์  ภนูาแร่ 
1270. นางสาวกนกวรรณ  เสถียรตังคะสถิตย์ 
1271. นางสาวสิรภัทร  ปัญจรักษ์ 
1272. นางสาวฑิฆัมพร  นฤนาทบัญชาพร 
1273. นางสาวเดือนเพ็ญ  สมประสงค์ 
1274. นางสาวขนิษฐา  ฉัตรวิเชียร 
1275. นางสาวรสรินทร์  คุ้มครองสุข 
1276. นางสาวนภัสกร  ไทยปาล 
1277. นายบุรินทร์  ตันเสวตวงษ์ 
1278. นางสาวฤทัยรัตน์  ศรีขวัญ 
1279. นางณัฐฤดี  สุทธิบูรณ์ 
1280. นางสาวมลฑยา  ฟักสุวรรณ์ 
1281. นางสาวภาวิณี  ใจเที่ยงแท้ 
1282. นางสาวนุชจรี  ตรีธาวงษ์ 
1283. นางสาวอัจฉรา  ทองสว่างแจ้ง 
1284. นางสาวนงลักษณ์  สุวรรณโท 
1285. นายยุทธภูมิ  เพ็ชรเรือนทอง 
1286. นางรัชนีกร  ศิริเรืองชัย 
1287. นางสาวพรฤดี  แพทย์พันธ์ 
1288. นางสาวศิรินทร์  สังวาลย์ชัย 
1289. นางสาวชิดชนก  เหลากลม 
1290. นางสาวทิพย์พิรุณ  สืบไทย 
1291. นางสาวกันต์ธิมา  มงคลชนะชัย 
1292. นางสาวชนิภรณ์  ทองไทย 
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1293. นางสาวอัญชนา  กิจแก้ว 
1294. นายสายัณห์  โสมยา 
1295. นางสาวณัฐชา  พงษ์วิรัตน์ 
1296. นางสาวณัฐกานต์  นามวิชัย 
1297. นางสาวรัชนก  ศิริพิพัฒน์ไพสิฐ 
1298. นางสาวญานิศา  วรรณรัตน์ 
1299. นางสาวพัณฑิดา  เนตรวิเชียร 
1300. นางสาวภิญญดา  สีงาม 
1301. นางสาวกนกวรรณ  เครากระโทก 
1302. นางสมใจ  บุญมี 
1303. นางสาวช่อผกา  อินทรักษา 
1304. นายนทิพร  ศรีผ่อง 
1305. นางสุรีภรณ์  นาคาสัย 
1306. นางวิมลรัตน์  ธนะไพบูลย์ 
1307. นายวรศักดิ์  จิตวงศ์ 
1308. นางนิสากร  วิเศษศรี 
1309. นางนภารัตน์  ธัญถิรโสภนากูล 
1310. นายวรท  โฉมจังหวัด 
1311. นางสาวจันทิพา  ข าถนอม 
1312. นางสาวนวพร  จินเกตุ 
1313. นายต่อศักดิ์  ดาบโสมศรี 
1314. นายดิเรก  แจ้งกระจ่าง 
1315. นางณัฐรินีย์  เนื่องจ านงค์ 
1316. นางเรืองวิไล  วระโพธิ์ 
1317. นางอังศวีร์รัก  ซื่อตรง 
1318. นางณัฐนันท์  บรรจงผล 
1319. นางสาววิภารัตน์  จันแจ่ม 
1320. นางบุศรา  สุขสวัสดิ์ 
1321. นางสาวพิชามญชุ์  ใบดี 
1322. นางพุทธชาติ  ฉัตร์ธนธาดา 
1323. นายกรกช  ตระกูลจึง 
1324. นางสาวน้ าฝน  วรรัตน์ 
1325. นางสาระภี  มณีโชติ 
1326. นายประวิตร  ตันแก้ว 
1327. นางสาวพิชยรัสย์  ประเทืองผล 
1328. นางพัชราภรณ์  มะโยธี 
1329. นางพัชรา  ช่วยป้อง 
1330. นางสาวธิติกร  เวสารตัน์ 
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1331. นายอดิศักดิ์  บุญพลอย 
1332. นางทิพสุคนธ์  กิ่งมณี 
1333. นางสาวกัญญาภัค  ประทุมชมภู 
1334. นางสาวสมพร  อัครเดชเรืองศรี 
1335. นางสาวอัมภาภรณ์  พรหมดา 
1336. นางสาวพิมลพรรณ  บุญเกิด 
1337. นางสาวอุมาพร  ข่วงทิพย์ 
1338. นางสาววณิชชา  ลิ้มภักดี 
1339. นางรุ่งนภา  อ่ิมเอิบ 
1340. นางสาวจินตนา  พ้นภัยพาล 
1341. นางนิชานันท์  สมค าศรี 
1342. นางสาวชัชชญา  โยธกิา 
1343. นายศรัณยู  จันทรนิภา 
1344. นางสาวพูนสุข  สืบสุข 
1345. นางสาวสุพรรณสา  เขาแก้ว 
1346. นางอาภิสรา  วงศ์สละ 
1347. นายกอบโชค  ซื่อตรง 
1348. นายจามร  ศรีอารีย์ 
1349. นายโชติวัฒน์  พัธรสคุนธ์ 
1350. นางสาวยุพดี  ชมดี 
1351. นางสุภารัตน์  ไทยอุทิศ 
1352. นายสมประสงค์  ปิวไธสง 
1353. นายปัญจวิชญ์  บุญประเสริฐ 
1354. นายพรอนันต์  กลิ่นสุหร่าย 
1355. นางศิวพร  กรมขันธ์ 
1356. นางธนวรรณ  โรจนโสดม 
1357. นางจิรากัญ  ปักเคเต 
1358. นางธัญลักษณ์  วาทวัฒนศักดิ์  
1359. นายบุญเลิศ  โฉมจังหวัด 
1360. นายชัยกร  โพธิ์กลิ่น 
1361. นางสุภาพ  สินเธาว ์
1362. นางสาวสุนันทา  เลื่อมนิรันดร์ 
1363. นางขนิษฐา  นิธิจิรวัฒน์ 
1364. นางนมัสพร  จุลนพ 
1365. นางสุกัญญา  วัลลภาทิตย์ 
1366. นายปรีชา  นาคู 
1367. นางสาวลดาวัลย์  ไตรรักษ์ 
1368. นางสายรุ้ง  มากนิคม 
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1369. นางสุพิชญา  พันมูล 
1370. นางสาวกัญญ์ภรณ์  โรจนกูลเศรษฐ์ 
1371. นางพีรดา  สุขทวี 
1372. นายณรงค์  ญาณประภาส 
1373. นางมณีรัตน์  ราศรีจันทร์ 
1374. นางประภาดา  ประดับสุข 
1375. นางวิภาวี  สธุากุลวิรฐั 
1376. นางสาวธนะชิต  เถื่อนวิถี 
1377. นางอัมภา  สีแดด 
1378. นางสาวปรีดีภรณ์  เรือนเรือง  
1379. นางสาวปาริชาติ  กระแสร์ชล 
1380. นายวินิต  วิไลวงษ์วฒันกิจ 
1381. นายไชยรัตน์  กิ่งมณี 
1382. นางสาวเฉลิมพร  ประทุมมา  
1383. นางสาวธีรนุช  สวัสดวิงษ์ 
1384. นางสาวปูชิตา  ท าเนา 
1385. พันจ่าเอกหญิงสปันนา  ลิ้มภักดี 
1386. นายกิตติศักดิ์  ขันค า 
1387. นางสาวลภนภัส  เตชะอ าไพ 
1388. นางสาวพรลักษมี  ผึ้งหลวง 
1389. นางสาวไทรงาม  เจริญสว่าง 
1390. นางสาวจิราพร  วิญญรัตน์ 
1391. นางอุทุมพร  วรรัตน์ 
1392. นางสาวธนันภา  กุลเกิด 
1393. นางสาววันวิสาข์  มณีรัตน์ 
1394. นางสุกัญญา  ทิคะวะ 
1395. นางฐิติพร  ยอดประเสริฐ 
1396. นางสาวจารุวรรณ  รตันพันธุ์ 
1397. นางสาวณัฐกานต์  ตัวสะอาด 
1398. นางชัญญา  สมนาศรี 
1399. นางสาวสิริกร  จิตจ านงค์ 
1400. นางทิพสุคนธ์  กังพานิช 
1401. นายบัญชา  อ่ิมเอิบ 
1402. นางสาวภัธภร  บุญยกรอ านวย 
1403. นางสาวพนัชปวัน  สอุีบล 
1404. นางรพีพร  ธรรมปัญญวัฒน์ 
1405. นางสาวอรทัย  ไทยสงคราม 
1406. นางสาวพรรษา  ตันติวรัตนถิกุล 

/1407. นายไพบูลย์... 



-38- 
 

1407. นายไพบูลย์  สรรพกิจไพศาล 
1408. นางสาวกรรณิการ์  กิรัมย์ 
1409. นางสาวเสาวภา  เพ็ชรนิล 
1410. นางสาววิริญ  ตระกูลรุ่งวิเศษ 
1411. นางสาวปนัดดา  บึงสุวรรณ 
1412. นางสาวธีรภัทร์  ลักษณียนาวิน 
1413. นางสาววรรณเพ็ญ  วรรณโสภา 
1414. นางสาวพิชญ์สิตา  ฉายจันทร์เจริญ 
1415. นางสาวศุภิสรา  ใจผอ่ง 
1416. นางสาวปณิสรา  โสภา 
1417. นางสาวสุดารัตน์  ญาณประภาส 
1418. นางสาวเพชรลดา  เรืองสิทธิ์ 
1419. นายวัชรินทร์  สงฆ์รักษ์ 
1420. นายวิษณุ  วรธนสกุล 
1421. นายจิรวัฒน์  มีสุข 
1422. นางสุทาทิพย์  เจริญวัฒนวิญญู 
1423. นายเกรียงศักดิ์  พงษ์สระพัง 
1424. นางสาวประภัสสร  จนัดี 
1425. นายสมบูรณ์สิทธิ์  บุปผา 
1426. นางภริตพร  จ านงค์ผล 
1427. นางสาวอัศนี  สุทธิพงษ์ 
1428. นางปภาณิน  พูลผล 
1429. นางสาวสุชาดา  เขตคาม 
1430. นางสาวนลิศรา  เกตุทองหลาง 
1431. นางสาวกัญญาภัคร์  พาพุทธ 
1432. นายบรรลุ  เปรมปรีดา 
1433. นายไพโรจน์  แสนจันทร์ 
1434. นางสาวรัติยา  สาทรสวัสดิ์ 
1435. นางอโนทัย  ยังให้ผล 
1436. นายศักดิ์ณรงค์  ประเทืองผล 
1437. นางชรินทร์ทิพย์  จ านงค์ผล 
1438. นายสุขสม  ทองเหลือง 
1439. นางกัลยา  พรหมนิยม  
1440. นางนลินทิพย์  ตระกูลพรงาม 
1441. นายสมิทธินันท์  พงษ์เผื่อน 
1442. นายสุทัศน์  เจริญวัฒนวิญญู 
1443. นายธนกร  ตระเวทิธรรม 
1444. นางเอมจิต  ศุภวราสุวัฒน์ 
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1445. นายรุ่งศักดิ์  ค าฤาชา 
1446. นางวรรณี  ชื่นศิริกุล 
1447. นางกมลวรรณ  สุรวินัยบดี 
1448. นางสาววิจิตรา  จุมพล 
1449. นายสุรัตน์  ตันศิริ 
1450. นางสาวสุภาภรณ์  เดอืนขาว 
1451. นางสาวอรอุมา  แซ่โง้ว 
1452. นางสาวปรียานุช  ขจรกลิ่น 
1453. นางแสงทอง  เทียรศิริ 
1454. นายวิชา  เทียนทอง 
1455. นางสาวศิริพร  พันธุ์ศิริ 
1456. นายวรพงศ์  แซ่คู 
1457. นางสาวกมลชนก  ยอดรัก 
1458. นางสาวยลรดา  ยะประดิษฐ์ 
1459. นายพณิชย์  จันทร์ผะกา 
1460. นายวัลลภ  ฉิมสกุล 
1461. นางกุลริสา  มีชัย 
1462. นางกษิรา  บุญวัฒนเจริญ 
1463. นางสาวปุณญาภัทร  ข่วงทิพย์ 
1464. นางสาวนันทภรณ์  ผลดีส าโรง 
1465. นางสาวชลาสินธุ์  พรมมี 
1466. นางสาวพัชรี  ยินดี 
1467. นางสมนึก  หมื่นพล 
1468. นางสาวรัชดา  เส็งแดง 
1469. นางสาววิรัญญา  พระเสวก 
1470. นางสุนี  จันทร์ประเสริฐ 
1471. นายพีรดนย์  บุญปลูก 
1472. นางรวิวรรณ  สุรศร 
1473. นางสาวมารีนา  เพชรบูรณ์ 
1474. นางสาวชฎาพร  สรรพสิทธิพานิช 
1475. นายสิรวัชร์  เหลืองปัญญากุล 
1476. นางสาวบุญริม  โคนอก 
1477. นายกัลยกรต์  ภูธะวัฒน์ 
1478. นางอุษณีย์  สุกใส 
1479. นางสาวนลินี  สุทตะพันธ์ 
1480. นางสาวประเทือง  มะลิรักษ์ 
1481. นางศิริลักษณ์  รามณู 
1482. นายวิศิษฐ์  สุขเจริญพร 
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1483. นางสาวอรนุช  พูลข า 
1484. นายอนุชิต  เปรื่องปัญญาวงศ์ 
1485. นายพีระพงษ์  ฉิมมานิตย์ 
1486. นางระวีนันท์  พัชรทองปลิว 
1487. นางสาวสร้อยสอางค์  ป้อมประสิทธิ์ 
1488. นางสาวพิชญากรณ์  อนนท์ 
1489. นายสมชาย  ติรัตน์สรณ์ 
1490. นางสาวชัญญานุช  พิพัฒน์ 
1491. นางกัลยาณี  ภุมมาลี 
1492. นางสาวรสสุคนธ์  ทองโต 
1493. นายอภิวัฒน์  จันทราช 
1494. นางสาวอภินทร์พร  ไตรสินชัยวัตร 
1495. นางสาวปไพพร  บุญปก 
1496. นางสาวอรพรรณ  พลอยงาม 
1497. นายประสิทธิ์  กมลพรมงคล 
1498. นายอาทร  เนี่ยกุล 
1499. นางรัตติญา  ช่วยความดี 
1500. นางสาวกรณัฏฐ์  คงโต 
1501. นายพรหมเทพ  เงินมาก 
1502. นางพัชรินทร์  กันภัย 
1503. นายจิรพงศ์  เนียมสอน 
1504. นางสุวรรณา  ด้วงมหาสอน 
1505. นางสาวจงรักษ์  ศรีสุข 
1506. นางยุรี  บุญรัตนเนตร 
1507. นางพินพา  เรืองรัตนากร 
1508. นางพัชรี  นิลวดี 
1509. นายชัยธวัช  นิลวดี 
1510. นายอดิพงษ์  มโนรมย์ 
1511. นายวิวัชน์  ช่วยความดี 
1512. นางสาวอภิญญา  พรหมวิเชียร 
1513. นางสาววีรวรรณ  บญุสมทบ 
1514. นายณัฐพล  คนที 
1515. นางสาวพัชราวรรณ  เข็มลา 
1516. นางสาวฐิติมา  สังข์ทอง 
1517. นางสาวเปรมจิตต์  สุกใส 
1518. นางกิมบวย  เพ็ชรพันธ์ เบ็งลวง 
1519. นายนพพร  ธรรมครบุรี 
1520. นางสาวสาธินี  ชัยศิร ิ
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1521. นางสาวจิรปรียา  ศิริรักษ์  
1522. นายไพศาล  แสงมาลา 
1523. นางสาวบุศรินทร์  ค่ายสงคราม 
1524. นางสายรุ้ง  สุขสถาน 
1525. นายศูรกาจ  ภมรนาค 
1526. นางดาวเรือง  นวลเดช 
1527. นางสุชานันท์  ขันตี 
1528. นางสาวกัญภร  ทรงคะรักษ์ 
1529. นางสุรีมาส  วรรัตน์ 
1530. นางสาวอมรรัตน์  ซื่อตรง 
1531. นางสาวธนัชญา  วงศเ์จริญ 
1532. นางสาววารีรัตน์  จิตต์สม 
1533. นางสาวเกสราพรรณ  โคมเมือง 
1534. นายชัยณรงค์  ไกรสีห์ 
1535. นางธิดารัตน์  ชัยนภาพร 
1536. นายอภิชาติ  ช่างทาพินธ์ 
1537. นายสง่า  สุขสม 
1538. นางนววรรณ  ศิริพรหมรังสี 
1539. นางสาวสาวิณี  นวลมณี 
1540. นางสาวชลธิชา  ทองค า 
1541. นางดวงนภา  แสงมาลา 
1542. นางกัลยาณี  กลับดี 
1543. นางสาวฐาปนี  บุญมี 
1544. นางโนรีซัน  สะอะ 
1545. นางสุภปัณฑา  สุขวงษ์ 
1546. นายเนติวัฒน์  ภิรมยพ์ลัด 
1547. นางสาวนฤพัชร  หาญวิสัย 
1548. นางศิริพร  กลิ่นสุคนธ์ 
1549. นางสาวแสงระวี  นวลเดช 
1550. นางสาวศิริรัตน์  หัตถิยา 
1551. นางสาววรวรรณ  พิมพา 
1552. นางสาวปัณณภัสร์  เลิศวัฒนานิธิกุล 
1553. นางสาวบังอร  เตมาชิก 
1554. นางชุลีกร  กิตติก าแหง 
1555. นายรัฐพงษ์  ภุมรินทร์ 
1556. นางเอ้ือมเดือน  ชาญชัยศรี 
1557. นางวันเพ็ญ  บุญรอด 
1558. นายนพดล  อยู่ดี 
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1559. นายภานุมาศ  ไกรแผลง 
1560. นางสมศรี  อัตจริต 
1561. นางสาวจีรัฐติกร  เกษมพรมณี 
1562. นายพิสิทธิ์  ห้องศิลป์ 
1563. นายพันธ์ศักดิ์  ประพันธ์ 
1564. นางรัตนา  ไพบูลย์ 
1565. นางอัมรา  ทองดารา 
1566. นางสาวรุ่งทิวา  ชมบุรี 
1567. นายนพดล  ยี่สุ่น 
1568. นางสาวฐิติญา  สุขเจริญ 
1569. นางสาวปัทมา  วิเชียรรัตน์ 
1570. นางสาวขวัญชนก  สุขสะอาด 
1571. นายศุจิโรจน์  บุญมา 
1572. นางสาวณิชกมล  เมธาวรวีรกุล 
1573. นางยุพยงค์  ใยบัว 
1574. นายธวัช  พ้นภัยพาล 
1575. นายสุระเกียรติ  ธีรยรรยง 
1576. นายธเนศพล  ทองตา 
1577. นายกิตติศักดิ์  ระจิตด ารงค์ 
1578. นายอาทิตย์  ลิขิตกุลธนพร 
1579. นายเอกธร  รถมณี 
1580. นางสาวณิชากร  ศรีพุ่มบาง 
1581. นายนิรัติศัย  ดีประยูร 
1582. นางสาวนงนุช  ลาปะ 
1583. นางสาวสุชาริณี  แจ้งแก้ว 
1584. นางสาว อรอนงค์  มาตายะสี 
1585. นางสาววัชรี  แพงวงค์ 
1586. นางสาวธญชนก  ปัญญาเลิศประภา 
1587. นางสาวกนกวรรณ  สมประสงค์ 
1588. นางสาวเดือนเพ็ญ  ก าลัง 
1589. นางชริตา  จิตเจือจุน 
1590. นางกุหลาบ  รัตนาภิชาติ 
1591. นายสุรชัย  โลกสถาพร 
1592. นางอนุสรา  ทองเพียรพงษ์ 
1593. นางสาวยุวลี  สีมา 
1594. นายปริญญา  อวยพรสวัสดิ์ 
1595. นางพิสมัย  หลายประสิทธิ์ 
1596. นางพรทิพย์  ธรรมพรสิริ 
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1597. นายจิตติพล  เพ็ชรสุข 
1598. นางภาสินี  พนัสพิทักษ์ชล 
1599. นางสุวณีย์  สาระปารัง 
1600. นางเสาวภา  สวัสด ี
1601. นางสาวสุพรรษา  วงศ์สามารถ 
1602. นางสาวณัฐชยานี  นยิมเดชาร์ 
1603. นางสาวเพชรรัตน์  ผาดี 
1604. นางสาวพิจิตรา  โวเบ้า 
1605. นางสาวกนกพร  วิฉายะโรจน์ 
1606. นางรุ่งทิพย์  กุศลสนอง 
1607. นายภูริวัจน์  ไชยวุฒิเดชานันท์ 
1608. นางสาววราภรณ์  อุทกัง 
1609. นางสาวสาธิดา  สุจินตกาวงศ์ 
1610. นางสาวกัญญพัชร  วรพรพิพัฒน์ 
1611. นางอุษา  ชลวานิช 
1612. นายธนดล  ค าแก้ว 
1613. นางสาวเกษร  เพิ่มชาติ 
1614. นางปฐมา  รวยส าราญ 
1615. นางสาววรรษมน  แซมหิรัญ 
1616. นายทวีศักดิ์  นาควิมล 
1617. นางกัญญา  วสิกรัตน์ 
1618. นางภัทรา  มงคลธนวัฒน์ 
1619. นางสาวอุษา  มีผล 
1620. นางสาวนภดล  ขวาทอง 
1621. นายศรัญญู  กุลภา 
1622. นายธงชัย  มัคสุวรรณ 
1623. นางสาวลลิตรา  ไพรอนันต์ 
1624. นางชุติกาญจน์   ฉิมพลีกุล  
1625. นางสาวกาญจนา  อาจศึก 
1626. นางวราภรณ์  ละอองศรี 
1627. นายธนู  เครือวรรณ 
1628. นางยุพาภักดิ์  กรีรัมย์ 
1629. นางสาวทิพวรรณ  ศักดิ์ศรีจันทร์ 
1630. นางสาวจิราภรณ์  กิ่งแดง 
1631. นางสาวนุจรี  อ่อนสีน้อย 
1632. นางสาวศิริวิมล  ทองก่ า 
1633. นางสาวอารดา  กล่อมใจ 
1634. นายวรุฒ  หายคุณ 
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1635. นายคมเดช  ค าศรี 
1636. นางสาวจิราพร  อังสุกันโตดม 
1637. นายชัยวัฒน์  สุพัชรมงคลกิจ 
1638. นางสาวสุทิศา  เคนหา 
1639. นางสาวอัญชลี  สังข์ทอง 
1640. นายกิตติชัย  กาญจนบัตร 
1641. นางสาวสนใจ  พรพัฒนานิคม 
1642. นางสาวพเยาว์  โสมยา 
1643. นางสาวศรัญญา  สุราเลิศ 
1644. นายสามารถ  จ านงค์วุฒิ 
1645. นายธนกฤต  โชติสุภาพ 
1646. นางสาวธีริศรา  แก้วลี 
1647. นางสาวโศภิดา  บุญมี 
1648. นางสาวศศิธร  เอมเปีย 
1649. นางสาวขวัญฤทัย  ดอนศรี 
1650. นางสาวณัฐพร  ปลื้มจันทร์ 
1651. นางสาวพัฒนี  ชลไชยะ 
1652. นางสาวธิตติยา  พารา 
1653. นายวีรากร  กุลสัมพันธ์ชัย 
1654. นายสุขเกษม  สิงห์ทอง 
1655. นายอธิวัฒน์  แสงเสวก 
1656. นางสาวอาพร  ปรารถนาบ าเพ็ญ 
1657. นายอรรถวิท  นักเคน 
1658. นางสาวมนัญญา  เนียรมงคล 
1659. นายวิโรจน์  ศรีผึ้ง 
1660. นางสาวสมพร  แผงพันธ์ 
1661. นายมานะชัย  ทองมี 
1662. นางอุมาวดี  ก าจาย 
1663. นางสาวมณฑา  อิทธิสิริบุญ 
1664. นางสาวหยกมณี  สมนึก 
1665. นางสาวสุณีญา  วันเที่ยง 
1666. นางสาววราภรณ์  สังแตง 
1667. นายอานนท์  มีสุข 
1668. นางสาวสุนันท์  เกิดโต 
1669. นายไพรวัลย์  ภูมิประมาณ 
1670. นายชัยวัฒน์  รอดใส 
1671. นางสาวอรอุมา  ยะภักดี 
1672. นายวิวัฒน์  สินเธาว์ 
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1673. นางมัณฑนา  วราหะสุนทร 
1674. นางฐิติรัตน์  นิลพันธ์ 
1675. นางสาวสมจิตร  ชูสวสัดิ์ 
1676. นายเมธี  ส่งเสริม 
1677. นางสาวสุพิศรา  กิจตรณะ 
1678. นายประณต  ชาเครือ 
1679. นางสาวปรีดารัตน์  ชา้งอินทร์ 
1680. นางรมณ  ผดุงชาติ 
1681. นายสุรพันธ์  สุบินทรีย์ 
1682. นายปกฤษณ์  จินดา 
1683. นางนันท์ศศิ  บุญสิน 
1684. นางสาวนฤมล  เจริญศรี 
1685. นางลาวัลย์  พิกุล 
1686. นายสุพีร์  บัวบาน 
1687. นายธนสิทธิ  แก้วจินดา 
1688. นางสาวพิมพร  เงินค า 
1689. นางสาวอสมาภรณ์  เดชเกรียงไกร 
1690. นางสาวสุกัญญา  ทับพึง 
1691. นางสาวทัศนีย์  วันเปรียงเถา 
1692. นายกรวิชญ์  อินทรวิชัย 
1693. นางสาวอุทุมนาถ  ด่านคงรักษ์ 
1694. นางสาวโพยมรัตน์  ชูรัตน์ 
1695. นางสาวศิริพร  ปรีชา 
1696. นางทิชาพร  กุดแถลง 
1697. นางกานต์รวี  แพงพงา 
1698. นางสาวพรรณศิริ  จันทวี 
1699. นางสาวฐิติพร  จริยาชวลิต 
1700. นายวีระยุทธ  จันทะวงค์ 
1701. นางภาณุมาศ  พุฒทอง 
1702. นางสาวชุติมา  พร้อมเพรียง 
1703. นางสาวลลิตา  สกุลเทวัญพิทักษ์ 
1704. นางสาวสโรชา  เพชรชู 
1705. นางสาวจันทรา  วันพิรุณ 
1706. นางสาววัชรินธร  เพาะปลูก 
1707. นางสาวบุษบง  ครัวรัมย์ 
1708. นางสาวบุณยวีร์  แก้วพฤกษ์ 
1709. นางสาวฑิฆัมพร  วิถีธรรมศักดิ์ 
1710. นางสาวลักขณา  เจิมจันทึก 
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1711. นางสาวบุญหลาย  สรสิงห์ 
1712. นางสาวฟ้าใส  ประสารรส 
1713. นางภัทราศิริ  บัวบาน 
1714. นางสาวนฤมล  แซมหิรัญ 
1715. นายพีระวัฒน์  นาวีรัตนวิทยา 
1716. นางสาวยุภาพร  ติมุลา 
1717. นายอภิชาติ  เจะ 
1718. นางสาวเนริสา  ศรีสมบัติ 
1719. นางศศิธร  สุนรกุมภ์ 
1720. ว่าที่ร้อยตรีพุทธิพงษ์  เทโว 
1721. นางบุญลักษณ์  ธีระทีป 
1722. นางสาวแสงดาว  วัชรนันท์วิศาล 
1723. นางชมพูนุช  ทองกลม 
1724. นางสาวสุภาภรณ์  โกศล 
1725. นางจิดาภา  ช่ าชอง 
1726. นางฉวีผ่อง  มลาไลย์ 
1727. นางสาวสุนันทา  สุขเกษม 
1728. นางสาวเบญจวรรณ  ประมูลจะโก 
1729. นางสาวกัณจนพร  กุญชรชัย 
1730. นางธัญยธรณ์  ศิโรจน์ธนาชัย 
1731. นางสาววิชสุดา  เพิ่มธัญกรณ์ 
1732. นางพิมพ์วิไล  กุลเฉลียง 
1733. นางธัญชนก  สุวรรณรงค์ 
1734. นางสาวปัทมาภรณ์  แสงศรี 
1735. นางสาวปิยะวรรณ  โรคหาย 
1736. นางสาวขวัญสุดา  ไกรผจญ 
1737. นางสาววันวิสา  พินติธรรมนาถ 
1738. นางสาวอุทัยวรรณ  ทองชุม 
1739. นางสาวรัชนีกร  บุดดาวงศ์ 
1740. นางเฉลิมขวัญ  ศิริมาตย์ 
1741. นางสาวสิริวิภา  หอยสังข์ 
1742. นายศรสิงห์  บุญจุ้ย 
1743. นางยุพาวดี  ตันอึ๊ง 
1744. นางสาวรัชนี  จ ารัสแสง 
1745. นางสาวสุนทรีย์  หุ่นศรี 
1746. นางสาวสุวิภา  ปิดตาระโพธิ 
1747. นางสาวเสาวลักษณ์  ค าภาหล้า 
1748. นางสาวจันทร์แรม  เชื้อศรี 
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1749. นายวิทยา  นะสีดา 
1750. นางกฤษณา  ลิ้มประเสริฐ 
1751. นายกิตติคุณ  อินทรวิชัย 
1752. นายบรรพต  หนูดี 
1753. นางสาวศิริรัตน์  ม้าจีน 
1754. นายกานต์  อ่ าผึ้ง 
1755. นายภาณุมาศ  ลิ้มประเสริฐ 
1756. นายศิริ  สัจจาสัย 
1757. นางรัชนี  ธุสมุทร 
1758. นางสาวทิวาพร  พิมพ์สกุล 
1759. นางสาวกนกวรรณ  กิมาคม 
1760. นางสาวชนากานต์  ลวนะลาภานนท์ 
1761. นางสาวชลธิชา  ขอดไธสง 
1762. นางสาวฐิติมา  บัวแก้ว 
1763. นางสาวศุภาพิชญ์  ศรีวิริยไชย 
1764. นางสาวพิมลพรรณ  ทองธรรมชาติ 
1765. นางสาวกัญญาภัค  แดงชาติ 
1766. นายชญานิน  ข านิล 
1767. นางญาตา  แก่นเผือก 
1768. นางสาววันวิสา  ยามวัน 
1769. นายเกียรติคุณ  เปรมศรี 
1770. นางสาวศิริลักษณ์  แฝงกระโทก 
1771. นางดลนภา  สุขสวัสดิ์ 
1772. นางสาวนุชศรา  มาสพเหมาะ 
1773. นางแรมจันทร์  เจียมไพเราะ 
1774. นางจันทร์เพ็ญ  จ าปาแก้ว 
1775. นายขจรพงศ์  นครเมือง 
1776. นางนงลักษณ์  นาแถมพลอย 
1777. นางซัยลา  อิ่มโสภณ 
1778. นางระเบียบ  หล้าแหล่ง 
1779. นางขนิษฐา  สุขพิทักษ์ 
1780. นางจันทิรา  ประมวลทรัพย์ 
1781. นางภาชินี  บุญเรือง 
1782. นางมะลิวัลย์  ฉิมส าอางค์ 
1783. นางสาวพิริยาพร  บุญชูยิ่ง 
1784. นางณิชชา  บัววิชัย 
1785. นางสาวปาริสา  วิศภกัดิ์ 
1786. นางนภัทชา  พรหมแสน 
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1787. นางสาวสุภจิรา  สินธ ุ
1788. นางจันที  บุญมั่น 
1789. นางนภา  มีชาญเชี่ยว 
1790. นางสาวตุลยา  นครเมือง 
1791. นางสาวณัฎฐา  ดวงจันทร์ 
1792. นางสาวอรัชญา  ค าดีบุญ 
1793. นางเนตรวิไล  จินดาวัฒน์ 
1794. นางธันยาสินี  พลคง 
1795. นางสาวแสงจันทร์  เนินปลอด 
1796. นางสุนี  จอกนาค 
1797. นางนฤมล  สุ่นศักดิ์สวัสดิ์ 
1798. นางสาววรรณรัชต์  วงษ์ศิริวรรณ 
1799. นาง น้ าทิพย์  เนตรวงค์ 
1800. นางสาวสุนิดา  ยังศิริ 
1801. นางฑิฆัมพร  ใจอารี 
1802. นางสาวสุดารัตน์  บุญเทียม 
1803. นางณัฐธยาน์  มิจนทรัพย์ 
1804. นางสาวดลินยารัตน์  โภคประเสริฐ 
1805. นางทยากร  สินปัญญาสิริ 
1806. นางสาวเสาวณี  ปวณีพัฒน์ 
1807. นางธนัญญา  ทองปั้น 
1808. นางเสาวนีย์  โกมลวานิช 
1809. นางเฉลิมชนม์  เพียรสมบัติ 
1810. นางธัญรดี  ปราศจาก 
1811. นางสาวพัชรี  ไชยเมืองชื่น 
1812. นายบุญเทิด  พิมพ์กิ 
1813. นายธนิจ  บุตรนนท์ 
1814. นางสาวศิริรัตน์  ค าจุมพล 
1815. นางสาวนันทวัน  อศิยานนท์ 
1816. นายสุขุม  พงษ์วิจิตร 
1817. นางปนัดดา  บุตรนนท์ 
1818. นางภัคนา  อาษารัฐ 
1819. นายนิรุจน์  แย้มบู่ 
1820. นางสาวอนงค์  สอนจันทร์ 
1821. นางประกัญจิตร  แย้มบู่ 
1822. นายเถลิงศักดิ์  พาสร้อย 
1823. นายสมบัติ  วงษ์จันทร์ 
1824. นางทวี  เหลืองปัญญากุล 
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1825. นางสาวอิสราภรณ์  สุขเกษม 
1826. นางนฤมล  หอมหวล 
1827. นางจินตนา  พานทอง 
1828. นางละมัย  พงศ์รุ่งเรืองชัย 
1829. นายโกศล  ตลิ่งทอง 
1830. นางสาววราภรณ์  พวงพัฒน์ 
1831. นางสาวภาฤดี  พันธุ์พรม 
1832. นางสาวจิตติมา  แซ่ปัง 
1833. นางสาววงเดือน  กู้พิมาย 
1834. นางสาวสุวรรณา  รัตนปัญญากุล 
1835. นางสาวสุนันทรา  ค่ายแก้ว 
1836. นางสาวอุทุมพร  โสน้ าเที่ยง 
1837. นายวรวุฒิ  ละอองศรี 
1838. นางสาวธีรวรรณ  เสอืตาด 
1839. นางสาวขวัญรดา  นวลละออง 
1840. นางสาววิชุดา  ชื่นชม 
1841. นายธนกร  บุญเจือ 
1842. นางสาวนงลักษณ์  พรมวัฒน์ 
1843. นางสาวอโนทัย  ฟุ้งขจร 
1844. นางสาวจิตรลดา  อินทร์ประเสริฐ 
1845. นางสุขสันต์  ชูพงศ์ธเนศ 
1846. นางสาวอนัญญา  มหายนต์ 
1847. นางสาวเกตุแก้ว  ศุภัทรานนท์ 
1848. นางสุนีย์  ศรจันทร์ 
1849. นางสาวเกสินี  สุทธิวงษ์ 
1850. นางสาวสุรีย์รัตน์  เลพล 
1851. นางสาวกัญญาณัฐ  ถายะเดช 
1852. นายโยธิน  คงทรัพย์ 
1853. นางสาววาสนา  สุมหริัญ 
1854. นายสุรเชษฐ์  มานูญรัตน์ 
1855. นางสาวมัญธญา  พาสร้อย 
1856. นางสาวปุญญาณัฐ  สาระพากร 
1857. นางสาวสิรินาถ  เพิ่มพูลกิจ 
1858. นางสาวพัทยาภรณ์  นวพรจรัสไชย 
1859. นางสาวมยุรีย์  จันทร์ตรี 
1860. นางลัดดาวัลย์  ดวงชืน่ 
1861. นางสาวอมรรัตน์  สังข์เงิน 
1862. นางสาวนันทฤดี  ศรีมงคุณ 
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1863. นางเรณู  ไตรวุฒิ 
1864. นางสมถวิล  พิรกิตติวรกุล 
1865. นางพีชญา  วชิระสิริกุล 
1866. นายสิทธนะ  วชิระสิริกุล 
1867. นายชวลิต  พิรกิตติวรกุล 
1868. นางรุ่งสุริยา  พลเสน 
1869. นายจิณณวัตร  จิตต์สว่าง 
1870. นางสาวรัตธิญา  มะนัส 
1871. นายสุริยันต์  ค านอมพู 
1872. นางสาวอรอนงค์  พุทธิพร 
1873. นางสาวพิจิตรา  ศักดิ์ศรยุทธ 
1874. นางสาวภัทรา  นรสิงห์ 
1875. นางสาวชุติกาญจน์  กองหิรัญ 
1876. นางสาวพจนีย์  สายจงจิตร 
1877. นางสิริมา  จันทร์เจริญ 
1878. นางสาวสิรินทรา  ปัญญาวงค์ 
1879. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  จันทร์ทอง 
1880. นางสาวอรสา  พงษ์วิจิตร 
1881. นางสาวปรียาภรณ์  หนูนอก 
1882. นางสาวจิรัฐา  วงษ์ภธูร 
1883. นางสาวอ าพันธ์  หงษา 
1884. นางสาวนิดา  ชูผล 
1885. นางสุจิตรา  ภาสุรกุล 
1886. นางสาวญาษิดา  โชติจุลภัทร 
1887. นายอุดมศักดิ์  บุปผา 
1888. นางกิตติยา  มังกรงาม 
1889. นางสาวจิราพร  สุวรรณเสาวภา 
1890. นางสาวณัฐกานต์  รุจิวงษ์สิริกุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  
รอบการประเมินที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4) 

ระดับดีมาก 
1. นายทรงพจน์  พูลสิน 
2. นางจรรยา  สันติมัค 
3. นางพรพจนี  จ ารัสธนสาร 
4. นายพงษ์พันธ์   สมแพง 
5. นางสาวรัตนา  นับงาม 
6. นางสาวปาริชาติ  บัวระยับ 
7. นางสาวสุพัตรา  พรหมด า 
8. นายดิลก  กลิ่นบัวแก้ว 
9. นางสาวศิริพร  ประยูรหาร 
10. นางวันเพ็ญ  ขันเงิน 
11. นายชยกร  สุวรรณจรัส 
12. นางสาวเบญจรัตน์  สกุลจันทร์หอม 
13. นางสาวยุวดี  ผิวอ่อนดี 
14. นางสาวธนพร  มัฆมาน 
15. นายอธิโรจน์  น้อยทิพย์ 
16. นางสาวปฑันทิญา  จินดาเสวก 
17. นางสาวสุกันยา  ศรีบุษย์ 
18. นางสาวสุธิรา  เงามุข 
19. นางสาวเพ็ญประภา  ปะนันตา 
20. นางสาวสุรีรัตน์  อาจหาญ 
21. นางสาวภาสินี  แซ่ลิ้ม 
22. นางเปรมจิตร์  ตันบุญยืน 
23. นางสาวจิราพัชร  แตงอ่อน 
24. นางสาวสธีกานต์  ตันติราพันธ์ 
25. นางสาวชลธิชา  วรรณเพ็ชร์ 
26. นางสาวพิชญ์สินี  เมืองเชียงหวาน 
27. นางสาวพัชรี  ฮะซิ้ม 
28. นายศิวชัย  เกียรติกังสดาล 
29. นางบุษกล  ผลถาวรเวชวัฒน์ 
30. นายสุเทพ  มานะสุนทร 
31. นางสาวทิพสุคนธ์  ตรีวรรณกุล 
32. นางสาวเบญจภา  ตั้งบุญอักษร 
33. นางสาวณัชชา  ศรีวิรัญ 
34. นางสาวสมฤทัย  สุจริต 
35. นางสาวทิตญา  สอนราษฎร 
36. นางเบญจา  ขวัญแก้ว 
37. นางสุชาดา  มหายศนันท์ 
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38. นางสาวปรีญานันท์  กองพันธ์ 
39. นางสาวปรางค์  วันทา 
40. นางสาวเกษร  เกลาเกลี้ยง 
41. นางสุปราณี  มะลิวัลย์ 
42. นางสาวกมลชนก  โตเงิน 
43. นางธรรมรักษ์  นารีรักษ์ 
44. นางสาวน้องนุช  ภัทรขวัญ 
45. นางสาวฌณิตา  ไชยสา 
46. นางหทัยชนก  อาทรกิจวัฒน์ 
47. นายมานิตย์  ชาญพิชญาพรวัฒน์ 
48. นายโสภณ  ฉิมมารักษ์ 
49. นางสาวอุไร   ทีฆะสุข 
50. นางสาวปริยากร  แก้วบุบผา 
51. นางสาววรินทร์ธรา  จุติภัทร์ธนานนท์ 
52. นางสาว  อาวัสยา  เกษมตรู 
53. นางสาวฤทธิพร  จ าเรียงฤทธิ์ 
54. นางสาวนิโลบล  บุญกระเตื้อง 
55. นางสาวจินตนา  เจริญสรรพกิจ 
56. นางสมคิด  เมาหวล 
57. นางสาวกัญฑิมา  เพชรรื่น 
58. นางสาวสริตา  จิ๊นฮะ 
59. นางวสุภัทร  เขื่อนวัง 
60. นางรสธรณ์  บุญประเสริฐ 
61. นางสาวเพ็ญผกา  ใยค า 
62. นางสาวสุชาวลี  พลายด้วง 
63. นางสาวจารินี  ไมตรี 
64. นางสาวพัณณ์ชิตา  อภิศรีนิธิรัฐ 
65. นายโชติชัย  ลุนพรม 
66. นายณัฐพงศ์  พิมพ์สิงห์ 
67. นายนรินทร์  โสธรเจริญสินธุ์ 
68. นางสาว  กันยาพร  ชาติวิวัฒน์พร 
69. นางสาวคัททรียา  สุขแสน 
70. นางสาวทิพย์วรรณ  มณีรัตนอมร 
71. นางสาวกานดา  สีวราภรณ์สกุล 
72. นางสาวเสาวภาคย์  เหลืองวิไล 
73. นางสาวพรรณทิพา  นันทิสันติผล 
74. นางพสุวดี  ขันทีท้าว 
75. นางสาวสุภาวรรณ  ศรีณพรม 
76. นางสาวจรัญญา  จินเกตุ 
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77. นางสาวพิชชาภา  ตาดทอง 
78. นางวนิดา  เสนาสุทธิพรรณ 
79. นางสาววันวิสาข์  นาที 
80. นางสาวณาตยา  ทองหยวก 
81. นางสาวนางสาวพัชรินทร์  สิริพิพัฒน์กุล 
82. นางสาวสุประวีณ์  ทองศรี 
83. นางสาวปาจรีย์  ปิ่นแก้ว 
84. นางเบ็ญจมาส  พรหมคุณาภรณ์ 
85. นางสาวดวงนภา  หงษ์น้อย 
86. นางสาวศุภราภรณ์  สุขเลิศ 
87. นางสาวอารีวรรณ  เหลืองอ่อน 
88. นางสาวณัฐฌา  พุทธรักษา 
89. นางสาวอภิญญา  แดงเปี่ยม 
90. นางสาววฤณดา  บุตรสา 
91. นางสาวชนิกานต์  แสนจันทร์ 
92. นางสาวอัญญมณี  ราวุธกุล 
93. นางสาวสุภชา  บุญปัญญา 
94. นางสาวจุฑาภรณ์  พลน้อย 
95. นางสาวรชนีกร  น้อยเอียด 
96. นางสาวยุภาพร  อินทร์เทศราช 
97. นางสาวเพ็ญพร  แก้วอมร 
98. นางสาวธัญวดี  ปล้องทอง 
99. นางสาวพนอ  มูลจันทร์ 
100. นางสาวลัดดาวรรณ์  เอี่ยมสอาด 
101. นางสาวจุฑามณี  ทองสมบัติพาณิช 
102. นางสาวศศิประภา  โกศลจิตร 
103. นางสาววรรณภา  เฉลิมรัมย์ 
104. นางสาวสิริฉาย   มัติโก 
105. นางสาวจิตติมา  กุญชะโร 
106. นางสาวเบ็ญจมาศ  ขุนเที่ยง 
107. นางสาวรดา  สุวรรณชาตรี 
108. นางสาวกมลชนก  พุ่มพวง 
109. นางสาวนิตยา  ภูมิประมาณ 
110. นางสาวปรียาภรณ์  รอดยิ้ม 
111. นางสาวแวววจี  เชาว์สุโข 
112. นางสาวนิภาพร  แสงฟุ้ง 
113. นางสาวพวงเพชร  ทัพมี 
114. นางสาวพัฒนี  พิมกิ 
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115. นางสาววิไลวรรณ  แป้นทิม 
116. นางสาวเครือฟ้า  ภาระ 
117. นางสาวชารี  แสงสว่าง 
118. นางสาวอุบลรัตน์  เนียนทะศาสตร์ 
119. นางสาวสุชาลี  ผ่องใส 
120. นางกุลยา  พัชรานุ 
121. นายวราวรรษ  นิ่มเสนาะ 
122. นายภควัต  สมบูรณ์ 
123. นางสาวนียมารถ  ทองจันทร์ 
124. นายชาคร  ตังคณะกุล 
125. นางสาวจริยา  โตสาระภี 
126. นางสาวจริยา  ประทุมเดช 
127. นางสาวชนิดาภา  สะวิสัย 
128. นางชัชชญา  สอนใจ 
129. นางวรรวิมล  ประมาณ 
130. นางสาววนิดา  ปักเคทาติ 
131. นายพิธิวัฒน์  ขวัญทอง 
132. นางสาวพัชรี  ภูณุภา 
133. นางสาวปภาวดี  สุขประโคน 
134. นางสุวิพร  อนันต์สารโสภณ 
135. นางสาวฉัตรชนก  สาระพากร 
136. นางสาวขนิษฐา  จันทร์พูม 
137. นางสาวนัฐกานต์  นาคทอง 
138. นางสาวณีรนุช  วงศ์สุวรรณ 
139. นางสาวอังคณา  หมวกอยู่ 
140. นางสาวสิทธิพร  ระวังการ 
141. นายไพฑูรย์  พันธ์แตง 
142. นางสาวพรชนก  เชิงหอม 
143. นางสาวอาทิตยา  เปรมจิตชื่น 
144. นางสาวอิสริยา  ทองส าริต 
145. นางสาวมลวดี  ปิ่นวิหค 
146. นางสาวพรภกา  พร้อมศรีทอง 
147. นางสาวกิตติยา  กองทรัพย์ 
148. นายสันติภาพ  ทองประกอบ 
149. นางสาวสิริพัชรีญา  ตะวังทัน 
150. นางอรวรรณ  จุมพล 
151. นางสาวปริยา  ว่องเกียรติคุณ 
152. นางสาวจุฑารัตน์  เรือนทองดี 
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153. นายสิทธิชัย  แสงจู 
154. นางสาวธิดารัตน์  สร้อยส าลี 
155. นางสาวณัฐภรณ์  วุฒิเจริญกิจ 
156. นางสาวปรัชนันทน์  คล้ายจาด 
157. นางสาวจีรวรรณ  คุ้มพงษ์ 
158. นางสาวพัทธ์ธีรา  คงนิวัฒน์ศิริ 
159. นายเชิดศักดิ์  ฉลองค า 
160. นางสาวยวิษฐา  เจริญวัฒนวิญญู 
161. นางสาวแขนรินทร์  จิรกาวสาน 
162. ว่าที่ ร.ต.หญิงสิริวรรณ  พุทธรักษ์ 
163. นางสาวนฤมล  ศุภกังวาน 
164. นางสาววงศ์จันทร์  ช่วยรักษา 
165. นางสาวสุมิลตรา   พาสร้อย 
166. นางสาวกนกวรรณ  แดงกระจ่าง 
167. นายเกริกเกียรติ  แก้วมี 
168. นางสาวณัฐทริกา  บุญส่ง 
169. นางสาวโสภิตตา  แสนวา 
170. นางสาวอมลสิริ  พาศิริ 
171. นางสาวจิตต์พิสุทธิ์  พิพัฒน์ 
172. นางสาวสิริกานต์  เจริญฤทธิ์ 
173. นางสาวศตพร  ดาวเรืองศรี 
174. นางสาวสราภรณ์  ประโคทัง 
175. นางสาวกาญจนา  สุนาวงค์ 
176. นางสาวจิฑาภัสส์  ภาณุวัฒน์ฐิติกุล 
177. นางปุณยนุช  บุญฤทธิ์ 
178. นางสาววิลาวัลย์  ชาตะกูล 
179. นายสิปปวิชญ์  บุญฤทธิ์ 
180. นางสาวปานรดา  สิริสราภัค 
181. นายไพโรจน์  นนท์วุฒิชัย 
182. นางสาวจารุณี  ขวัญกิจไพศาล 
183. นางสาวศิริวรรณ  นาสา 
184. นายกานดิศ  ระฆังทอง 
185. นางสาวนฤมล  สัตตภรณ์พิภพ 
186. นางธันยา  แสงสว่าง 
187. นายชาติชาย  มานิพพาน 
188. นางฐนิชา  วัชระวรรธกูร 
189. นางสาวขวัญชล  ว่องไว 
190. นางสาวอมรรัตน์  ดวงใหญ่ 
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191. นางสาวธนิศรา  ชิตวิเศษ 
192. นางสาวศรัญญา  ประสมสิน 
193. นางสาวอันพิชชา  รอดประเสริฐ 
194. นางสาวสุมินตรา  การะเกษ 
195. นางสาวธารารัตน์  ประพันธ์ 
196. นางสาวบงกช  สว่างจิตต์ 
197. นางสุวภรณ์  เสาไพบูลย์ 
198. นางสาววรภัทร  สาระกูล 
199. นายสุริยา  ภาคากิจ 
200. นางสาวสิริวัฑฒ์  สุพลาวุฒิ 
201. นางสาวสุภาวิตา  ปัทนาถา 
202. นางสาวสุธินี  วัฒนโภคาสิน 
203. นางสาววรรณิศา  รุประมาณ 
204. นางสาวจิวสา  อภิชาติวิสุทธิ์ 
205. นางสาวฐิติรัตน์  พุ่มจันทร์ 
206. นางสาวสุนิสา  หน่อแก้ว 
207. นางสาวภัสร์ธนรัตน์  นวลมะโน 
208. นางสาวสุจิตตรา  พลศิริ 
209. นางสาวอัจฉราพร  เนาวบุตร 
210. นางสาวกิติยา  วิชัยสูง 
211. นางสาวจันทรารัชต์  ค าวะเนตร 
212. นายสัณฐิต    สุวรรณเพชร 
213. นางสาววราพร  งามหลาย 
214. นางสาวรติยา   สิงห์คราม 
215. นางสาวกัญญา   ล าพา 
216. นางสาวนันทิตา  โนชาติ 
217. นายวสันต์  ยังกลาง 
218. นางสาววรารัตน์  วงษ์ซ่ือ 
219. นางสาวกมลวรรณ  อุดม 
220. นางสาวพิมจันทร์  เดชอุดร 
221. นางสาวสุนทรีลักษณ์  ไพศาล 
222. นางสาวพรทิพย์  กลิ่นบุบผา 
223. นายนนท์ปกรณ์  ยิ้มน้อย 
224. นางสาวพรธีรา  พุทธโชติ 
225. นางสาวอัญชรีวรรณ์  สารจันทร์ 
226. นางสาวนุชตะรา  สังข์ทอง 
227. นางสาวนันทพร  กลิ่นบุบผา 
228. นางสาวปวีณา  คะตะวงษ์ 
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229. นางสาวรุ่งอรุณรัศมี  สาฆ้อง 
230. นางสาวนาลิษา  ใจดี 
231. นางกฤษณา  นามสวัสดิ์ 
232. นางสาวปิยธิดา  สุธงษา 
233. นางสาวพิมพาภรณ์   วงษ์จันทร์ 
234. นางสาวสุธิดา  ศักดิ์ดี 
235. นางสาวสโรชา  จวนจันทร์เพ็ญ 
236. นางขนิษฐา  สกุลไลยมาน 
237. นางสาวอนันตญา  ศรีม่วง 
238. นางสาวสาธิยา  บุญสุขวีรวัฒน์ 
239. นางสาวสมฤทัย  โสมทอง 
240. นางชุติมา  อาจวงศ์ 
241. นางสาวจันทิมา  รอดรัตน์ 
242. นางธัญลธร  แสนกล้า 
243. นายนพดล  ชูพิริยะพฤกษ์ 
244. นางสาววรัญญา  วรชุตินธร 
245. นายบรรพต  รวยส าราญ 
246. นางสาวยุวพร  ค าหมื่น 
247. นางสาวกนกพรรณ  เรืองอุไร 
248. นางสาววาสนา  เรืองชัย 
249. นายสุรชัย  รักจรรยาบรรณ 
250. นางสาวจุฑาทิพย์  ชุ่มมาก 
251. นางพัชญ์ธานันท์  บุญญาชาติ 
252. นางสาวจุฑารัตน์  แสนหมุด 
253. นายธนาพล  วะเกิดเป้ง 
254. นายสันติ  โพธิ์สวัสดิ์ 
255. นางสาวสุมาลี  ลีประกายพร 
256. นางสาวบุษกร  แก้วประยูร 
257. นางดวงใจ   พูลผกา 
258. นางสาวพจมาน  กุลบุญยา 
259. นางสาวกุสุมา  อ าไธสง 
260. นายทัศไนย  ลุ้ยประเสริฐ 
261. นางณัฐญานัญ  เล็กเลอสรรค์ 
262. นางสาวฐิติพร  จิรเศรษฐสิริ 


