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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล
1 นายภัทรพล จันตะ
2 นางสาวดวงใจ ตะเคียนเกล้ียง
3 นางสาวกรรณิการ์ แก่นเกษ
4 นางสาวธัณฑชนก อาจภักดี
5 นางสาวพวงประภา จันทะเสน
6 นายบริหาร ลวดชัยภูมิ
7 นายจ ารูญ มลิพันธ์
8 นายสมพงษ์ จันเทศ
9 นางสาวระเบียบ บุญชู

10 นางสาววรรณา มนทอง
11 นางพิณรัตน์ กุลัพบุรี
12 นายวชิรพล แก้วธรรม
13 นางสาวสุภา ใสสาร
14 นายธรรมนูญ ทองหนองบัว
15 นายจิรศักด์ิ จันทรักษ์
16 นางสาวหฤทัย อยู่คง
17 นางวรรณภา วงษ์ขันธ์
18 นายทวีชัย วิเศษชาติ
19 นางสาวสุธิดาภรณ์ จันทร์อ่อน
20 นางสาวศศิธร พรมมาดวง
21 นางนิตยา สายชนะ
22 นางสาววรรณา อุดมพันธ์
23 นางนันทนา หม่ืนจิตร
24 นางสาวอุษา พรมมา
25 นางสาวปรียา คูณวงษ์
26 นางสาวพัทยา วงษ์รักษา
27 นางสาวสุทธ์ิธาศิณี ไตรพรม
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28 นางสาวนุชนาถ ค าหล้า
29 นางสาวนุชรนันท์ คณานิตย์ธนกิจ
30 นายยุทธพงศ์ สีด า
31 นางสาวรัตนาภรณ์ กระสังข์
32 นางสาวศรีกัญญา แหวนวงษ์
33 นางสาวสุพรรณิการ์ ทาอินทร์
34 นางนาดี วรวิรัช
35 นางสาวสุมิตรา ค ามา
36 นางพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
37 นายสันติ ศรีมงคล
38 นายศักด์ิชัย วงค์ขันธ์
39 นางปราใส สุทธิกรณ์
40 นายวรัญญู เจริญศรี
41 นายนครินทร์ ขันอาษา
42 นายสมพร สอนบุตร
43 นางสาวขวัญฤดี คุ้มครอง
44 นางสาวสมยง ภาษี
45 นางสาวสมพร พงษ์วัน
46 นางตรงหทัย โพธ์ิงาม
47 นางสังวร ทวีศรี
48 นางสาวสุดฤทัย ปิตะศก
49 นายระนอง เช้ือทอง
50 นางโชติกา หวานเสร็จ
51 นางสาวภิญญดา พิมมาศ
52 นายระพีพร ทวีชาติ
53 นางสาวสายรุ้ง ประอาง
54 นายบรรจง สระทอง
55 นางสาวอุไร บุญแปลง
56 นายสุกิจ บุญขาว
57 นางหรรษา สมอุด
58 นางสาวปติกานต์ เกตศิลา



59 นางฉวีวรรณ ดวงมณี
60 นางสาวชลันดา จิตรโสม
61 นางภัทรวดี สายแก้ว
62 นางสาวดรุณี กิมหวล
63 นางสมพร จีนรัมย์
64 นายสถานพงษ์ ไชยโชติ
65 นางสายทอง วันอุบล
66 นายสหวุฒิ ทวีศักด์ิ
67 นางแก้วตา เกษอินทร์
68 นางสาวกาญจนา ดวงตา
69 นางศศิวรรณ วิรุณพันธ์
70 นายเฉลียว หนูมา
71 นางประจิต บุญสุข
72 นายเอกสิทธ์ิ พวงค า
73 นางสาวสายรุ่ง พงษ์วัน
74 นายเช่ียวชาญ รับรอง
75 นางสาวอภิญญา สาเทียน
76 นางสาวจิรพรรณ โคษา
77 นางพรรณีย์ ธรรมพรพิทวัส
78 นายนพรัตน์ อินทร์ตา
79 นายสมนึก แก้วแย้ม
80 นางสาวมีนา ชูช่ืน
81 นางสาวสิรภัทร เกษี
82 นางรุ่งฤดี แซ่จึง
83 นางสาวชลัดดา สายแก้ว
84 นางสาวกัญญาภัค รังศรี
85 นางศรีอัมพร โสดาพรม
86 นางประยงค์ สายดวง
87 นางสาวพัชริดา คงสุข
88 นางสาวค าปอง วงษาหม่ัน
89 นางกณิชชญาพัทธ พิลาดี



90 นางกังสดาล มนต์ฤทธานุภาพ
91 นางสาวณัฏฐณิชาดา ค าม่ัน
92 นางสาวธัญญภัทร ต้ังสุระกุลชัย
93 นางสาวพรพิมล พลค า
94 นางสาวดาวิกา ธรรมพร
95 นางสาวพัชริยา ประโลม
96 นางสาวนภากรณ์ พันธนาม
97 นายโอภาส กุลัพบุรี
98 นายเฉลิมศักด์ิ รัตนพันธ์
99 นายบัวกันต์ วิลามาศ

100 นางรุ่งอรุณ สุเรรัมย์
101 นางสาวเดือน แก้วพวง
102 นางสาวจิราวรรณ ตองอบ
103 นางสาววิลาวัลย์ วงศ์พิทักษ์
104 นางสุธาฝน มนทอง
105 นายสุชิน แซ่เตียว
106 นางสาววิลาวัลย์ วงศ์พิทักษ์
107 นางศศิธร เทาศิริ
108 นางสาวอุทัย ศรีเลิศ
109 นางอรจิราส์ คมนาคม
110 นางสาวภัทราพร ศรีสมบัติ
111 นางนิรัชฎา พิมพ์ทอง
112 นางบานช่ืน อินอุเทน
113 นางสาววัชรา น้อยสงวน
114 นางสุภาพร หอมค า
115 นางสาวทัศนีย์ พุฒทะพันธ์
116 นางสาวสุนิสา ศรีลาชัย
117 นางพิมลพักตร์ กวีกรณ์
118 นางสาวเบญญาภา รสชาติ
119 นายจรูญ วรรณทอง
120 นางสาวปริณดา ศรีสัจจา



121 นางสาวขวัญ อ านวย
122 นางพรรณา ศรีอักษร
123 นายจักรินทร์ สุพล
124 นางสายทอง วันอุบล
125 นางชฎาพร บังเอิญ
126 นายปรีชา โพธ์ิกระสังข์
127 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ชุติกาญจน์ สุขขวัญ
128 นายไพรัช มีสิทธ์ิ
129 นางสาวไปรยา ปลูกพันธ์
130 นางสาวพรนิมิตร พลหาร
131 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ดวงมณี อ่อนค า
132 นายสุริยะ เชาว์สูงเนิน
133 นางสาวดลนภา ค าดี
134 นางณัฐชานัน ศิริชนะ
135 นางสาวปนัดดา ฝ่ายชาวนา
136 นางสาวพัทยา วงรักษา
137 นายทักษ์ดนัย ค าภูบาล
138 นางรุ่งณภา สุภาพรม
139 นางสาวกลอยใจ จิมานัง
140 นางสาวนภัทรศกานต์ บุญเชิญ
141 นางสาวลักขณา จิตต์ภักดี
142 นางสาววนารักษ์ หงษา
143 นางสาววราภรณ์ แหวนวงษ์
144 นายวินัย อุปชัย
145 นางอัจฉรา จันทรักษ์
146 นายประนุพงษ์ ระยับศรี
147 นางสาวสมถวิล มันทราช
148 นายวิรัตน์ หาดค า
149 นายเลิศหล้า หลาวทอง
150 นายเจษฎา ส้ินภัย
151 นางสาวลักขณา จิตต์ภักดี



152 นางสาวชนิกานต์ ดอกพอง
153 นางสาวจริยา ไชยสอน
154 นางสาวศรีสุปรางค์ นามบุตร
155 นางสาวธนกร รามภักดี
156 นางจินฎาภรณ์ แถวนาชุม
157 นางสาวฐิติมา วงษ์ขันธ์
158 นางสาวพิสมัย จันเทวา
159 นายเสถียร มนทอง
160 นางจิราภรณ์ รังษี
161 นางสาวจ าลองลักษณ์ มูลค า
162 นางสาวลัดดาวัลย์ สวาสด์ิธรรม
163 นางสาวทวี ประครอง
164 นางไพรวัลย์ เจริญศรี
165 นางสาวปิยะภรณ์ อ่อนผา
166 นางสาวสุนิษา ดวงนิล
167 นางสาวทิวากรณ์ วงษ์ขันธ์
168 นางศุภสินี ศรีโพนดวน
169 นางสันติกา นันทะสิงห์
170 นางสาววิลาวัลย์ สิงคาร
171 นางวิภา ชวดพงษ์
172 นางธารญา ประทุมมาลย์
173 นายอภิวิชญ์ เทาศิริ
174 นางพัชราภา พวงเพ็ชร
175 นางสาวกรวรรณ โกฎิทอง
176 นางสาวจันทรา ค าภา
177 นายชัยสิทธ์ิ กวดขันธ์
178 นางวรัญญา ทองมนต์
179 นางธันวา บีกขุนทด
180 นายณัฐวุฒิ บุตรพวง
181 นางสาวศุภากร อ่อนลา
182 นายมานะ พงษ์สุระ



183 นางสาววิจิตรา วิรัตนนันท์
184 นางสาวสิริกานต์ ภิญโญวัย
185 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนาตยา เข็มแก้ว
186 นางสาวขวัญฤดี ทิพศร
187 นายธนวินท์ เจริญ
188 นางปิยนุช ศรีโมรา
189 นายสัมฤทธ์ิ กุดวงษา
190 นางกัลยา พิลัย
191 นางสาวกิติยา แสวงนาม
192 นางราตรี หนันดูน
193 นายภาคภูมิ ค าพิภาค
194 นางสมสมร โทอุดธา
195 นางนันทิยา อินธิสุทธ์ิ
196 นางสาวเกศศินี จันทร์ทอง
197 นางสาวอัจฉราพร สุดสวาท
198 นายกัมปนาท ขุมทอง
199 นางสาวลัดดา ตางาม
200 นางสาวสุชาดา ย่ิงยงยุทธ
201 นายประเสริฐ พงษ์สุระ
202 นายไพศาล ค าศรี
203 นางบุญจง ผกาแดง
204 นางธารีรัตน์ ยอดสิน
205 นางสาวชญาดา ไชยวิเศษ
206 นายเฉลิมชนม์ สมบัติก าไร
207 นายแก้วปัญญา เหล่าเลิศ
208 นางนิภา มโนรัตน์
209 นางสุวรรณา สุภาพ
210 นางสาวอรทัย มานุสนธ์
211 นางศมนชญา กุมรีจิตร
212 นางสาวนิษิตา ปรือปรัง
213 นางศุภรดา นนทศิลา



214 นางสาวหทัยรัตน์ สุวรรณค า
215 นางสาวนิติยา อุตมะ
216 นางรัชนี แก่นสิงห์
217 นางสาวสุพัตรา ตาดม่วง
218 นางยุวดี หลาวทอง
219 นางสาวชนัญชิดา วิเชียร
220 นางสาวชุลีวรรณ สิงหชาติ
221 นายวิญญู แจ่มใส
222 นายสัจจา สว่างภพ
223 นางสาวนิสา เมาลิชาติ
224 นางสาวอัจฉราภรณ์ ไชยมาศ
225 นางสาวจิรัธฐา สุกใส
226 นางสาวกัญญุมา มุทุวงศ์
227 นางสาวภัทราภรณ์ เน้ือนวล
228 นางอัญชลี นาโสก
229 นายวิทยา นาโสก
230 นางสาวพัชรี พันธุระ
231 นางสาวศรีวาภา ผลานาค
232 นางสาวสุนิสา ทิศลี
233 นางสาวสาวิณี วรญาณ
234 นางสาวธพัทธนันท์ ยงกุล
235 นางศิริรัตน์ ดอกพอง
236 นางกมลรัตน์ พิกุล
237 นางดวงฤดี มาสอน
238 นางสาวสุณีย์ พลแก้ว
239 นางสาวสาวิณี วรญาณ
240 นางสาวดวงภร โจมรัมย์
241 นางสาวอุบล สิงห์ค า
242 นางพจณีย์ ศรีมาศ
243 นางสาวสุกัญญา ทวีพันธ์
244 นายเกษม จันทอง



245 นายสุรงค์ โพชนิกร
246 นางสาวชัชชนก นามโคตร
247 นางลมุน นิลวรรณ
248 นางสาวจันทรา เทพชุมพล
249 นางสาวแพรวมณี แสงแดง
250 นางสาวพิสมัย จันเทวา
251 นางพรพิมาล แก้วธรรม
252 นางพจณีย์ ศรีมาศ
253 นางสาวเยาวมาลย์ วิเศษชาติ
254 นางสาวธนพร ไชยโคตร
255 นางสาวกาญจนา ดัชถุยาวัตร
256 นางจงกลณี อินทร์ดา
257 นางบุหงา ไชยศรีษะ
258 นางอารีรัตน์ พันธ์แก่น
259 นางสาวปภาวรินทร์ ไชยศรีษะ
260 นางสาวศยามล สุดสังข์
261 นางสาวแสงระวี อร่ามเรือง
262 นางอัจฉรานันท์ สมบัติก าไร
263 นายเจษฎากร ศรแผลง
264 นางศริญญา ผ่องใส
265 นางสาวทัศนีย์ สมศรี
266 นางรุ่งนภา โพธิศรี
267 นางสาวสุณิสา พยุงสุข
268 นางภัทราพร อนุพันธ์
269 นางวรรณวิมล ทรงพิมพ์
270 นายมนตรี นันทวงศ์
271 นายอานันท์ ปรักเจริญ
272 นางสาวนาฏอนงค์ โพธิสาร
273 นางสาวธารทิพย์ แสวงวงศ์
274 นายรัฐสภา น้อยสงวน
275 นายสิทธิพร สมย่ิง



276 นายสมยศ โชคเหมาะ
277 นายวสันต์ นามวงศ์
278 นางสาวแสงเดือน ไชยา
279 นางภรภัสสรณ์ ผลสุข
280 นายนพณัฐ พงษ์วัน
281 นางสาวจันดา ดวงสินทร์
282 นางฐิติมา เทาศิริ
283 นางวิไล สุริยา
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