
ล ำดับ ล ำดับ ผชก. ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 381 นางสาว นิตยา ม่วงสวย
2 396 นาย อัมรินทร์ อินอ าไพ
3 436 นาง รินทร์หทัย ศิริพฒันโอฬาร
4 455 นาย วธิเินศวร์ จันทวนิชกุล
5 504 นาย ชวการ มีเมฆสกุณ
6 520 นาง อุไร สุขุมวฒันะ
7 521 นางสาว ทิพวรรณ เรืองทิพย์
8 526 นาย นพดล จรัสวชัรชัย
9 536 นางสาว ใจรุ่ง ดวงตา
10 537 นาง ภัทรภร ต้ังจิตร์พร
11 542 นางสาว ยองใย โนนทิง
12 544 นาย ชัยพฤกษ์ ปานแสง
13 546 นาย พลชัย ส้มเขียวหวาน
14 549 นาย ภัคเดช วนัวงษ์
15 553 นาย วรีะชาติ สุวมิลธรรมคุณ
16 554 นาย สุทธนิันท์ ประตูด่าน
17 557 นาย มนัส ข าสอาด
18 558 นาย สมจินตน์ รุจิโมระ
19 566 นาย วชิัย เกียรติถกล
20 575 นาย ฉัตรพล มณีกูล
21 898 นาย สุพจน์ พทิยพงษ์พชัร์
22 902 นาย สมชัย โกวทิปกรณ์กุล
23 909 นาย วบิูลย์ ดาวพลังพรหม
24 913 นาง ปิยะพร กล่ินประยงค์
25 918 นาย วฒิุพงษ์ หล่อศิริรัตน์
26 920 นางสาว กนกนารถ สงฆ์เจริญธรรม
27 933 นาย ณัฐสพรรษ กรึงไกร
28 936 นางสาว กนกวรรณ ไชยจ าเริญ
29 955 นาย นิรันดร์ ชุนรัตน์
30 960 นาย อริยพล ผลเอกประดิษฐ์
31 966 นางสาว อัจฉรา สมหวงั
32 967 นาย ภัทร ร่ืนพนัธ์
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33 971 นาง วรรณวไิล ปานแสง
34 976 นางสาว สุกัลยา อมรวรานนท์
35 980 นาย กฤตยชญ์ กฤตยามณีรัตน์
36 981 นาย ราม ตันติกุลสุนทร
37 992 นาย สุรศักด์ิ เกษนุ่ม
38 1002 นาย ทวศัีกด์ิ ถิ่นสุราษฎร์
39 1112 นาย ธ ารง ธ ารงหวงั
40 1116 นาย เพิ่มเพยีร พลูเพิ่มทรัพย์
41 1117 นาง พชัรา เผ่นโผน
42 1121 นางสาว แก้วตา ชาวโคกหม้อ
43 1122 นาย ธวชัชัย วฒันเจียมวงษ์
44 1125 นาง อรุณี เมืองโคตร
45 1128 นาย อรรณพ อายจุินา
46 1129 นาย จักรภพ กิตติวฒิุวนิิจ
47 1132 นางสาว สุจิรา ทองประพาฬ
48 1134 นาย ปีติกร ยาวงษ์
49 1138 นาง นิภา มากมี
50 1140 นางสาว สุรียพ์ร สอนพงษ์
51 1145 นาย สุมิตร เชี่ยวพมิลพร
52 1147 นางสาว ธญัณภัสส์ ปัญญาดีวสุกุล
53 1151 นางสาว ณัฐยา  เคลือบทอง
54 1153 นางสาว นพมาศ วกิสูงเนิน
55 1158 นางสาว พมิพใ์จ แซ่ปึง
56 1159 นาย มานะ สีบุญเรือง
57 1162 นาย พชิา สวสัด์ิพาณิชย์
58 1165 นาง นภาพร เจนจิวฒันกุล
59 1166 นาย พรีะพงษ์ เจริญศิลป์
60 1177 นางสาว อรอนงค์ พมิพผั์น
61 1183 นาย ณันฑวฒัน์ โรจน์บวรวทิยา
62 1188 นาย คณิน หมื่นศรี
63 1192 นาง จริญ อินทรปํญญา
64 1195 นางสาว ประภาพรรณ จักรวาลพทิักษ์
65 1197 นาย สมมารถ ซึงทอง
66 1212 นางสาว วไิล อยูถ่าวร
67 1215 นาย อนันต์ศักด์ิ งามอุดมเกียรติ
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68 1223 นางสาว มณฑิชา เรืองรัตน์
69 1224 นางสาว วลินทิพย์ สกุลบงกช
70 1234 นาย ธนาเดช โทนุรัตน์
71 1236 นาย สุรเชษฐ์ อึ้งชัยนิพทัธ์
72 1240 นางสาว ศุภสุตา แจ่มกระจ่าง
73 1241 นางสาว กาญจนา นิทัศน์ทอง
74 1249 นาง นิรมล สิมสวสัด์ิ
75 1258 นางสาว อารีนันท์ ศรีสวยธนาชัย
76 1259 นาง กนกพร กาญจนวสูิตร
77 1267 นางสาว มาลี พกิุลสุข
78 1274 นาย วรีวฒิุ จิงประเสริฐสุข
79 1279 นาง สายพณิ ทองค าแม้นศรี
80 1280 นางสาว เนาวรัตน์ อุ่นถา
81 1281 นาง ชัญญานุช หรรษานิมิตกุล
82 1282 นาย อ านาจ ล้ีมโน
83 1283 นาย สุชาติ ด้วงวเิศษ
84 1285 นางสาว เสาวภา ทนคง
85 1287 นาย ทนงศักด์ิ สายหลักทอง
86 1295 นาย กิตติพงศ์  วลัิยปาน
87 1300 นาย ธนกร ณ ถลาง
88 1301 นางสาว วไิล  เลาะเมาะ
89 1311 นาย วชิา เผ่นโผน
90 1408 นางสาว คฤณวรรณ อาจโยธา
91 1479 นางสาว ชัชฎาภรณ์ นันจันที
92 1632 นาย ชลอ เพช็ราวนั
93 1639 นางสาว พรทิพย์ มิสกี
94 1641 นาย ภูธชิย์ ง้ันเจริญ
95 1642 นางสาว ปิยะนุช อวยพรสกุล
96 1655 นางสาว ชุติมันต์ฐิษา ผดุงทอง
97 1656 นาย ทวชิ ประมวล
98 1663 นาย สาธติ จารุเพง็
99 1664 นางสาว เพลินพศิ ทองสมจิตต์
100 1666 นางสาว กมลทิพย์ คงถิ่นฐาน
101 1701 นางสาว สุเทว ี บ้านแสน
102 1708 นาย สุรศักด์ิ จันทราวฒิุกร
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103 1715 นาย สมชาย โรจน์อมรกุล
104 1724 นางสาว เนติรัด สังข์งาม
105 1729 นางสาว ธาริณี ปั้นนาค
106 1731 นาย พรเทพ กลมเกล้ียง
107 1737 นาย นายวชิัย วทิยศรีธาดา
108 1738 นาย กิตติธชั มะเริงสิทธิ์
109 1739 นางสาว ณฐมน ขาวเกตุ
110 1766 นางสาว วนาภรณ์ บรรลือ
111 1789 นางสาว รมิดา กิตติธนากานต์
112 1882 นาย สุรสิทธิ์ วงศ์วลิาศ


