
ล ำดบั ล ำดบั ผชก. ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเหตุ
1 166 นาย อนุรัชช สุวตะพันธุ์
2 527 นาง ภิญญาพัชญ์ ภูก่ิตต์ิพิภัทร์
3 532 นาย ชัยวัฒน์ เป็นมงคล
4 538 นาย วีรชัยชาติ ตระกูลยิ้มประยูร
5 539 นาย ยุทธนา ทองบันดาลใจ
6 548 นางสาว พิกุล คนเพียร
7 560 นาย วิศรุต วิสนุวิมล
8 564 นาย พณัฎฐภณ สุวภาพกุล
9 565 นางสาว นารีรัตน์ ศรีสหกิจ
10 906 นางสาว จินตนา เสรีพรประเสริฐ
11 922 นางสาว สุรภี หร่ังเรือง
12 924 นาง ก าไร ประทีปมณีรักษ์
13 940 นาง สุคนธ์ อินทุมาร
14 944 นางสาว สุพรรณี น้อยดี
15 959 นาย ชัยสิทธิ์ กิจบัญชา
16 989 นางสาว บุหงา เจญวิถี
17 1000 นาย วรพล เวชสุรกุล
18 1003 นาง นันทิยา ค ามั่น
19 1109 นางสาว สุพรรณี สุวรรณกิจ
20 1110 นางสาว แสงเงิน จงวิวัฒนธรรม
21 1111 นางสาว เจษฎา รัตนชัดเจน
22 1114 นางสาว พนิตพิชา ศศิวัฒน์ธนกิจ
23 1115 นาย ชเนษฎ์ ปรีชารณเสฏฐ์
24 1123 นาย บุญญฤทธิ์ ลิขิตเจริญวัฒนะ
25 1130 นางสาว ปุญชรัสมิ์ ทรัพย์ประมูล
26 1131 นางสาว กุลภาภร วรรัตน์
27 1133 นาง อนัญญา เปล่ียนสมัย
28 1136 นาย ปรีชา วรกิจโรจนาคม
29 1137 นาย เฉลิมชัย  กิตติธนารัตน์
30 1139 นาย อานนท์ ธาระพุฒิ
31 1141 นางสาว พิมพ์นารา พิพัฒน์เดชาชาญ
32 1149 นาย ธนัชฐณัฐ แสนสุด
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33 1156 นาย วริศ ปัญญากรเขมะกุล
34 1160 นาย ไกรเลิศ ต้ังสุภาชัย
35 1169 นาย ฐากุล ต้ังพิทักษ์เสมอ
36 1171 นางสาว พัชรินทร์ ชื่นชีพ
37 1173 นาย เกรียงไกร ลายสาร
38 1174 นางสาว วาสนา จันศิริรัตน์
39 1175 นางสาว อาภรณ์ ฮาระตะวัน
40 1176 นางสาว พฤกขชาติ เรืองสุข
41 1180 นาย สันติ การสมชิต
42 1182 นางสาว ยุพดี ช่างกลึงดี
43 1184 นาย วชิรวิชญ์ กมลวราพิทักษ์
44 1205 นางสาว วิไลลักษณ์ ภูเ่งิน
45 1209 นาง ณภัชชา น้อยบุญญะ
46 1211 นาย อภิชา จันทร์สว่าง
47 1213 นาย สมเกียรติ  ปริสุทธิจิต
48 1216 นาง รุ่งนภา ศรีสุระคุปต์
49 1217 นาง สุวพร ศุภผล
50 1219 นางสาว สิริรัตน์ เตมีย์
51 1221 นาง สุวิมล จิตรากรณ์
52 1222 นาย โอภาส น้อยเจริญเกียรติ
53 1225 นาย สมศักด์ิ เธียรนาราโรจน์
54 1226 นาย กิตติพงษ์ อังศวาภิมณฑ์
55 1227 นาย ชัยยะ ปิยะพันธ์โอภาส
56 1228 นาย สินธุพัฒน์ ฐิตาวรอานนท์
57 1229 นาย นภสินธุ ์ เหลืองอ่อน
58 1230 นาย วีระ เดชานุรักษ์นุกูล
59 1231 นาย สุรชัย อาจหาญพิชิต
60 1233 นางสาว รุจิรัตน์ น้อยจันทร์
61 1235 นาง สุวรรณา บัณฑิตวรชัย
62 1238 นาง รักชนก สมอทอง
63 1239 นาย ณรงค์ศักด์ิ มโนมัยพิบูลย์
64 1242 นาย ชนะ วุฒิประเสริฐ
65 1243 นาย ยอดชาย หัตถกิจ
66 1245 นาย สุพัฒน์ พรหมวงศ์
67 1247 นาง นัสลักษณ์ โชติพรทิพย์
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68 1251 นาง สุกานดา ฐิตาวรอานนท์
69 1253 นางสาว ชวพัฒน์ เกตุสุข
70 1254 นาย ธนะพัฒน์ วนิดา
71 1257 นาย ธนพล วัฒนะ
72 1260 นาย วีรชัย วงศ์โกสิตกุล
73 1261 นางสาว จรินรักษ์ จรัสโสภณวงศ์
74 1266 นาย สมศักด์ิ สกุลสุพิชญ์
75 1271 นาย ศุภกร ณ หนองคาย
76 1272 นาง เกณิกา กองทองเงิน
77 1275 นางสาว วารุณี สุขสมบัติ
78 1278 นางสาว พิชญนันท์ บุญญะชัยพิศุทธ์
79 1284 นางสาว พรทิพย์ นักผูก
80 1291 นาย คณธัช  จิตต์ประเสริฐ
81 1292 นางสาว พรพิพัฒน์ จงเป็นธรรม
82 1293 นาง ขนิษฐา วีรานนท์
83 1294 นาย ชัยพร ฮวดใช้
84 1297 นางสาว ธชานาถ วิไลธัญญา
85 1299 นาย บริบูรณ์ ขวัญทองยิ้ม
86 1302 นาย ไมตรี มูลสิงห์
87 1303 นางสาว ประไพ บุญสม
88 1307 นางสาว อารยา ช้างเย็นฉ่ า
89 1308 นาง จณินญา   เลาหะสวัสด์ิชัย
90 1645 นางสาว วัชรพร พัฒนจรัส
91 1648 นาย อรรถสิทธิ์ ประเสริฐผาติสุข
92 1653 นางสาว ลัดดา เพิม่พูน
93 1654 นางสาว วีรวรรณ รุ่งเรือง
94 1662 นาย อนันต์ เพ็ชรอดิเรก
95 1667 นาย วิสุทธิ์ ทวีทรัพย์ประทาน
96 1669 นางสาว จิตตานันทิ์ พลับพลาเล็ก
97 1675 นางสาว นิรชา พิมพ์ทอง
98 1676 นางสาว จารุวรรณ เทียมทัศน์
99 1679 นาง นุสรา อยู่แท้กูล
100 1680 นางสาว จิราวดี วลัยวรางกูร
101 1681 นางสาว ฉันทพิชญาภิภัค กิมัง
102 1682 นางสาว โรสรินทร์ เจริญโภคทรัพย์
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103 1683 นาย วิเชียร รุ่งจิตติวัฒนา
104 1692 นาย นนทกร แสงอรุณ
105 1695 นาย วิโรจน์ ประภารสุต
106 1696 นางสาว นวรัตน์ ชัยสิทธิ์
107 1698 นางสาว วันทนา แม้นรอด
108 1705 นาง อังคณา เทีย่งเจริญ
109 1710 นางสาว รุ่งนภา วิเศษสินธุ์
110 1718 นาง โกมลชนก ปาลศรี
111 1719 นาง นวพร วัดอักษร
112 1723 นาง จิรวรรณ สุคนธวิท
113 1725 นาง วิไล ศุภสรรพตระกูล
114 1726 นาย มนูญ สหะศักด์ิมนตรี
115 1734 นาย กัณธนัท เหลืองพุฒิกุลชัย
116 1902 นาย วัชรธ าม์รงค์ สัมพันธ์


