
ท่ี ท่ี ท่ี
1 นาย กมลวุฒิ พีรนันทปัญญา 36 คุณ บรรณรัตน์ ปรีดาสุทธิจิตค์ 71 นาง วิลาสินี ท้าวเพชร
2 นางสาว กฤษณา สิกขมาน 37 นาย บฤทธิ์ เจริญจิตติชัย 72 นาง วิไล ปาละวิสุทธิ์
3 คุณ กลีบแก้ว จันทร์หงษ์ 38 นาย บัณฑิต วัฒนพุทธีกุล 73 นาย วุฒิชัย วิสุทธิพรต
4 นาง กัญชลี ไวว่อง 39 นางสาว บุรวัลย์ ผลม่ัง 74 นางสาว ศศไสพัส เกียรติภักดีกุล
5 นางสาว กัณทิมา ทองศรี 40 ผศ. ประสงค์ อุทัย 75 นาง ศิริรัชส์ อินสุข
6 นางสาว กันต์กนิษฐ์ กุลชาติธีรธรรม 41 นางสาว ปาริฉัตร ริเริ่มกุล 76 นาง ศิริสุภา เอมหยวก
7 นางสาว กัลยา ดาเมียง 42 นางสาว ปิยนุช กิมเสาว์ 77 นาย ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์
8 นาย กิตติชัย โศจิพันธุ์ 43 ผศ.ดร. ปิยรัตน์ มูลศรี 78 นาย สมฤทธิ์ สมสกุล
9 นางสาว กุลธิดา พานิชกุล 44 นาย พงศกร ศยามล 79 นาย สรศักด์ิ เครือไทย
10 ดร. เกรียงศักด์ิ สร้อยสุวรรณ 45 นาย พงศ์พิษณุ บุญดา 80 นางสาว สันศนีย์ เมฆหมอก
11 นางสาว จีราพร หัสเนตร 46 นาย พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์ 81 นาย สาธิต กาละพวก
12 นางสาว เจนจิรา เงินจันทร์ 47 นาง พรชนก ตั้งพาณิชย์ 82 นาย สืบชาติ สัจจวาทิต
13 นาง ชนิกานต์ คุ้มนก 48 นางสาว พรภุทชรี โพธิ์ทอง 83 นางสาว สุชิรา นวลกําแหง
14 นางสาว ชวนชม ดีรัศมี 49 นาง พรรณผกา รัตนโกศล 84 รศ.ดร. สุณี บุญพิทักษ์
15 นาย ชัยณรงค์ กุลฉิม 50 นาย พัฒน์พงษ์ เกิดหลํา 85 นางสาว สุเทียน ตันตระวาณิชย์
16 นาง ชุติมา จันทร์เจริญ 51 นาย พัฒนา ภาสอน 86 นาง สุภาณี เส็งศรี
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17 นาย ณัฐกร วิศิษฎ์โสภา 52 นาง เพชรา บุคสีทา 87 นางสาว สุภาพร วงศ์ศรีไชย
18 นางสาว เตือนจิตร น่วมจิตร 53 นาง เพ็ญจันทร์ สุทธานุกูล 88 นางสาว สุภาพร วรรณสันทัด
19 นาง ทรายแก้ว อนากาศ 54 นาง เพ่ิมพูล ธรรมเจริญ 89 นางสาว สุมนา จําปา
20 นาย ธนวัฒน์ จนสัณฑ์ 55 นางสาว ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน 90 นาย สุรเดช เอ่ียมประภาพร
21 นาย ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ 56 นาย มาวิทย์ อัศวอารีย์ 91 นางสาว สุรางค์ คงหม่ืนรักษ์
22 นางสาว ธนิยา คันธหัตถี 57 นาย เมธิน ศิริวงศ์ 92 นางสาว สุวรรณี ตันรัตนวงศ์
23 นาย ธรรมศักด์ิ พันธุ์แสนศรี 58 นางสาว รัชนก ใจเชิดชู 93 นาย เสริมชัย จารุวัฒนดิลก
24 นาง ธัญญ์พิชชา เถระรัชชานนท์ 59 รศ.ดร. รัชนี พนเจริญสวัสด์ิ 94 ดร. อดิเรก ฟ่ันเขียว
25 นางสาว ธัญลักษณ์ นัอยผล 60 นาง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ 95 นางสาว อนงนาฏ พุ่มสคันธรส
26 นาย ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ 61 รศ. รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ 96 นาย อนุวัตน์ เพ็งพุฒ
27 นาง นงลักษณ์ แสงแก้ว 62 นาง รัตนา เรืองศรี 97 นางสาว อรสา เตติวัฒน์
28 นางสาว นชวัล ต้นทับทิมทอง 63 นางสาว ริสา ชัยศุภรัตน์ 98 นาง อรสา เรืองสวัสด์ิ
29 นาย นพธนิษฐ์ โชติสาร 64 นางสาว รุ้งเพชร แข็งแรง 99 นาง อ้อยทิพย์ นิธิโอภาศ
30 นาง นภาพร เหมาะเหม็ง 65 อาจารย์ เรวดีทรรศน์ รอบคอบ 100 นางสาว อัญชนา พัฒนสุพงษ์
31 นางสาว นลินี เกิดประสงค์ 66 นาง ลักขณา พันธุ์แสนศรี 101 นาย อาทิตย์ สาลิกา
32 นาง นัชยา รยะสวัสด์ิ 67 นางสาว วรรณา มังกิตะ 102 นาย อุเทน แสวงวิทย์
33 นาย นันทพล ทองนิลพันธ์ 68 นางสาว วราภรณ์ เรือนยศ 103 นางสาว อุบุญรัตน์ ธุรีราช
34 นางสาว นิภาภรณ์ พรรณรา 69 นางสาว วัลลิกา สุชาโต 104 นาง อุษณีย์ เส็งพานิช

ั ์ ํ ิ ิ ิ ั ์ ี35 นางสาว เนาวรัตน์ กําภูศิริ 70 นาย วิรัตน์ เวชมณีกร


