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ลําดบั ชื่อ - นามสกุล ลําดบั ชื่อ - นามสกุล 

1 นายเกษม  นิธีจันทร ์ 24 นายประหยัด  สุนทรนาถ 

2 คุณคําเตือน  นามปี 25 คุณปรียมนัส  ล้วนแก้ว 

3 คุณจักร ี จินตวัฒนกุล 26 คุณปัทม  สุวรรณจินดา 

4 นางจุฑามาศ  รัตนโอภาส 27 น.ส.ปัทมา  เจริญวิเชียรฉาย 

5 นายเฉลิมภัทร  ปัทมสมภพ 28 น.ส.ปุณยวีร์  ดิษผล 

6 ร.ต.ชัยชนะ  คณาวงษ์ 29 นายพงษ์ศักด์ิ  เลียบทวี 

7 คุณฉัตรชัย  ปานเฟือง 30 คุณพนม  ไมตรีจิตต์ 

8 นายณัฐพงศ์  อุ่นใจ 31 นางพรรณี  เพริศพรายวงศ์ 

9 นายณัฐภัทร  ใจซื่อ 32 คุณพัฒนะศักด์ิ  เพชรนาคินท์ 

10 นายณัฐวัสส ์ เพ่งผล 33 คุณพิชญะ  รักษ์ศรีทอง 

11 นายเทพา  ช้ันศิริ 34 นายพิสุทธ์ิ  จารุวงศ์พันธ์ 

12 นายเทอดพิสิษฐ ์ วงษ์ขุนเณร 35 น.ส.ไพวรรณ  พงษ์แสน 

13 นายธนกร  โกศลทวีณา 36 คุณภัทรา  อุรุโสภณ 

14 นายธนาวุธ  เพริศพรายวงศ์ 37 นายภูธิต  จันทร์เหมา 

15 นางธรรม์สรณ์  ชนะชัยธรรม 38 นายภูษิต  ป้ันนาค 

16 นายธเนศ  สมตน 39 คุณมะล ิ กิตติรัตนชัยกุล 

17 นายนฤเขตต์  นิโรรัมย์ 40 คุณมานพ  แก้วเป้ีย 

18 นวพร  ศรีสกุลเตียว 41 นางรจิตร  ศรธีรรมา 

19 น.ส.นันท์นภัส  จงจิตเจริญวานิช 42 คุณรพีเพ็ญ 

20 นายบุญช่วย  ทองอาภรณ์ 43 คุณรวีโรจน์  ธนธรรมวงศ์ 

21 นางบุญเรือน  เอ่ียมอําไพ 44 คุณรสรินทร ์ ทรงเกียรติธนา 

22 คุณประภัสพงศ์  พุทธรังษี 45 น.ส.รัชฎาภรณ์  คํากําพุด 

23 คุณประวีณา  กิตตินตกุล 46 นายเรณุวัฒน์  พงษ์อุทธา 
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47 คุณเรณู  จิตจง 70 นางสินีพรรณ  ไสยลักษณ ์

48 น.ส.ลักคนา  ศรีกงพาน 71 คุณสุกัญญา  แก้วหอม 

49 นายวงศ์วุฒิ  สุคนธรัตน์ 72 น.ส.สุกัญญา  เขียวรัตน์ 

50 นายวรลักษณ์  ไพรสิงห์ 73 คุณสุจิณณัชฎา  ไกรกิจราษฎร์ 

51 คุณวรวรรณ  หงษ์เทียมทอง 74 คุณสุชาดา  วุฒิปวัฒน์ 

52 นายวรสิทธ์ิ  นามวงศ์พิสุทธ์ิ 75 คุณสุดา  สุชาบูรณ์ 

53 คุณวัฒนะชัย  พุทธรังษี 76 คุณสุดาทิพย์  แต้มทอง 

54 นางวัฒนา  จงจิตเจริญวานิช 77 คุณสุทัศน์  ทวีดีตระกูล 

55 นายวัลลพ  ศรีธรรมมา 78 นางสุนันทา  พันธ์ุพิทย์แพทย์ 

56 นายวิศิษฏ์  กรีกระโทก 79 นายสุพจน์  สง่าหวัง 

57 นายวีระศักด์ิ  ขันไชย 80 นายสุเพียร  เรืองคํา 

58 นายวีระศักด์ิ  บําเพ็ญ 81 นางเสาวณี  เรืองทอง 

59 น.ส.ศรัณญภัส  รักศีล 82 ว่าที่ร.ต.หญิงอรุณพร  จันทรเสน 

60 คุณศิริพร  สุนทโรวิทย์ 83 คุณอัษฎางค์  โชติประศาสย์อินทาระ 

61 คุณศิริเดช  ว่องธนาการ 84 นางอุบล  ศิริภานุมาศ 

62 คุณศุคริสมิ ์ เลิศไชยรัตน์ 86 นายณัฐวุฒิ  คชรัตน์ 

63 นายศุภสวัสด์ิ  พันธ์ุโภคา 87 นายวิญญู  วรญัญ ู

64 นายสถาพร  บันดลกุศลศีล 88 คุณพัชรสิทธ์ิ  บูลภักด์ิ 

65 คุณสมชาย  ซุม้สว่าง   

66 คุณสมชาย  ศรีราณีย์   

67 นายสมชาย  สุรเชษฐ์ชัยพงศ์   

68 นายสมศักด์ิ  ห้องหาญ   

69 น.ส.สํารวย  เมืองแก้ว   

 
 
 


