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1 นุรุท พึ่งสุข อหพ. 31 ประยูร เกตานนท์ อบก.
2 สุชัญญา สืบแสง อชส. 32 ชนินทร์ศักด์ิ บุญปราบ อบค.
3 สุภาพร หงส์พิสุทธิกุล อวส. 33 นงกนก ภู่จันทร์ อพจ.
4 ธนิษฐา นากสุก อสฟ. 34 สมพร ลําพังจิต อรป.
5 นภัสนันท์ จิตรนําทรัพย์ อผค. 35 นุจรีย์ สุดจินดา อจช.
6 สนธยา ว่องวิษณุพงศ์ อพบ. 36 บุษบา ม่วงประเสริฐ อกร.
7 เรืองศักด์ิ ทองทรัพย์ อจร. 37 มาเลียม สนวัฒนะ อกร.
8 มณีพันธ์ พฤกษ์มหาชัยกุล สก.รวผ. 38 ศิริกุล นาคเรือง อจช.
9 วรพจน์ วิไลยวงศ์ สสท. 39 สิริพร คุ้มกัน อพจ.
10 เชาว์วัฒน์ สระทองเศียร อฟอ. 40 จําปี ดวงเงิน อบก.
11 พัชริยา ลือบุญธวัชชัย สก.รวบ. 41 มานะชัย อู่ใหม่ อบก.
12 สิทธิชัย พรมปากดี อปท. 42 จุฑาทิพย์ เดียระสิน อจช.
13 อภิชาติ สิงหเสนี อษส. 43 พสุนาถ เอ่ียมเกตุ อจช.
14 ภรภัทร รักษาคํา อหฟ. 44 เบญจมาศ อินทชัย อสอ.
15 ปนัดดา สกนธวัฒน์ อหฟ. 45 ไพนรินทร์ ไพธรรมโชติวัฒน์ อจช.
16 ศมนวรรณ รังคะวัต อหฟ. 46 วิภาจรีย์ ศัลยพงษ์ สก.รวห.
17 รัตนา แก้วสุขผ่อง อขศ. 47 โสมสุรางค์ สังขะเมฆะ อทบ.
18 อาภาศรี หพรหมเงิน อสอ. 48 สุนัย โซวจินดา อทบ.
19 ศรีสคราญ รัศมีวงศ์ อสก. 49 เข็มพร ใจบุญ อหพ.
20 นพกร ขาวรุ่งเรือง อขว. 50 เนาวรัตน์ โรจนรัตนางกูร อทบ.
21 อํานวย เข็มเงิน อขว. 51 จิรภา โซวจินดา อทบ.
22 วิศิษฐ รัตนพรชัย อขศ. 52 ลัดดาวัลย์ บุญเพชร อทบ.
23 ผาสุข ไม้ประเสริฐ อรป. 53 สุรางคนา ภู่มิตรอุดมชัย อทบ.
24 ทัศนีย์ ตันเจริญ อขว. 54 สุภาวดี สกุลยง อทบ.
25 ณฐพล ศรีสวัสด์ิ อขว. 55 กานดา นันทิยาภูษิต อทบ.
26 บุญนาค ตรีสาคร อขว. 56 ไกรวุฒิ วัชรพฤกษ์ อฟอ.
27 อภิชาย กระต่ายเพ็ชร์ อขว. 57 อนงค์ณัฐ ทรัพย์ยิ่ง อหพ.
28 บุญชง ขลิบทอง อขว. 58 สุทิน ศรีธยางกูร อหพ.
29 วรพจน์ โพธิกนิษฐ์ อหส. 59 ชาญยงค์ โอภาสรัศมี อบส.
30 จันทิรา ชัยประกอบวิริยะ อบผ. 60 รวิสรา ณ นคร อบส.
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61 มรกต วงศ์พิศาล อบส. 91 จิราพรรณ์ นาควารี อพบ.
62 นฤมล โอสถานนท์ อบส. 92 สมพงษ์ มณีโชติ อขศ.
63 ชาตรี วัลลภาทิตย์ อวน. 93 วาสนา หลอดทอง อกร.
64 ศุภชัย คูณเศรษฐ อจร. 94 อนันต์ ปัญญา อขศ.
65 ไชยยันต์ พิมพ์พันธ์ุ อวน. 95 พรไฉไล พ่วงดี อกร.
66 สุปรีดา ศีติสาร อทบ. 96 เลิศไชยพัฒน์ คงสมเนตร อขศ.
67 ประเสริฐ ปลั่งพัฒนะพาริชย์ อวน. 97 สมพงษ์ เจริญกุล อบฟ.
68 เสนีย์ พัฒน์ชนะ อวน. 98 เพ็ญศรี ใจบุญ อทบ.
69 ชนาภา บุญบรรณ์ อหส. 99 ธรรมนูญ คุณารักษ์ อบก.
70 ชูชีพ ภู่พิจิตร อขศ. 100 วัลภา อักษรมัด อหพ.
71 สุเทพ โซวจินดา อทบ. 101 บังอร วีรศิลป์ อหพ.
72 วิชัย ผ่องอําไพ อทบ. 102 จําปี ดวงเงิน อบก.
73 เอนก แดงอร่าม อขศ. 103 อดิศักด์ิ สุขมี อรป.
74 วรารัตน์ นิลประภัสสร อทบ. 104 สุนชัย คํานูญเศรษฐ์ อพผ.
75 ศรยุทธ์ เอ่ียมอุไร อขศ. 105 สังเวียน ยงยุทธ อหฟ.
76 กุลจวรรณ สราญรมย์ อทบ. 106 วรพจน์ แซ่จิว อสอ.
77 กมลศิริ เหลืองเกษร อกน. 107 กาญจนา ตันบริภัณฑ์ อขน.
78 พรทิพย์ ผลโพธ์ิ อปน. 108 หัสดี มงคลการ อษส.
79 เสาวนีย์ นิลไธสง อกร. 109 ศุรักษ์ นันทวาณี อสอ.
80 พรภิรมย์ กะแก้ว อคฟ. 110 อัมพร เจริญกุล อทบ.
81 นายชนภพ เจริญคุณธรรม อผค. 111 จุติพร มีพงษ์ อปท.
82 นายวิชัย สีดาเหลา อขศ. 112 ขนิษฐา ม่วงใหญ่ อสก.
83 ลัดดา ชัยชูนาวี อพผ. 113 อัมพร ว่องตระกูล อสก.
84 สมยศ เปรมจิตต์ อสอ. 114 จักรกฤช เลาหสถิตย์ อขศ.
85 สุรพล สิทธิการ อกร. 115 ฉลอง สนน่ิม อผม.
86 รินนา ประเสริฐสุข อขศ. 116 ฤทธิวัฒน์ พลแหลม อผม.
87 นาตยา รอดรัตน์ อหฟ. 117 สําราญ เทียนนาวา อผม.
88 อารีย์ ประสูตรนาวิน อกร. 118 ธนนันท์ ไตรยวงศ์ อกม.
89 คนิตย์ ชัยเพ็ชร์ อฟม. 119 ศิริชัย โชติชมภู สนกม.
90 สุดาวรรณ์ จุนถาวร สก.รวห. 120 วรัชยา โรจนโภคปรีดา อขศ.
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121 จํานงค์ มณีงาม อกส. 151 สุภาวดี ทัพชัย อบผ.
122 พรพิมล ธรรมธร ออก. 152 กําพล วงศ์วิวัฒน์ กจร-ผ.
123 อํานาจ นิลบดี ออภ. 153 ชมพูนุท พอจิต อบผ.
124 ชนธวัช สุจริต อบผ. 154 ละออ กลิ่นลําดวน อกส.
125 พรเพ็ญ นิลบดี อบผ. 155 กิตติรัช แหสกุล กฟห-ฟ.
126 วุฒิศักด์ิ ธรรมรักษ์ อบส. 156 สรรพาวุฒิ ชดเจริญ กวย-ฟ.
127 อนุตร เลือดภักดี อสก. 157 พยอม สุวรรณหิรัญ กกอ-ฟ.
128 พัชรนันท์ วงศ์พัชรปกรณ์ อหฟ. 158 สรพล โทนทํานุ อสฟ.
129 รุ่งระวี อ่อนประไพ อพบ. 159 อภิญญา ม่ิงผล อกค.
130 บรรยาย แก้วอร่าม อหส. 160 สุทัศนีย์ ไวยนิยา อกค.
131 พิมพ์ญาดา ไกรกิจราษฎร์ อขศ. 161 ชาตรี ชัยวุฒิ อคฟ.
132 กชกร บุณยะชัย อรป. 162 นวนาถ ลัคกรูด อวพ.
133 ศุภชัย ไชยมิตรชิด ชชม. 163 สุวิทา โชดึก อวฟ.
134 โสดาพรรณ อินทรพงษ์ สนตน. 164 กฤษดา กมลาศวิน อผผ.
135 สุดาภรณ์ รุกชาติ อขศ. 165 สุธีร์ วัจฉละญาณ อคภ.
136 ชลอ เจริญแสง อขน. 166 อรุณี ลัทธิธรรม อคภ.
137 สาวิตรี ปริยาศักด์ิ อขศ. 167 สุรีย์ พงษ์สุวรรณ์ สก.ชฟน.
138 ศิริวรรณ จงสุกใส สก.รวฟ. 168 สุรพล โชติกวรรณ อกส.
139 สนม อภัยราช อพบ. 169 จิตตรา บัวขจร อบค.
140 วัฒนา อรุณภู่ สก.รวฟ. 170 ศิริรัตน์ สังวรศิลป์ สก.ชฟน.
141 พัชรี อุ่นประเสริฐ อปผ. 171 บัญชา อาจวิชัย อขฟ.
142 ศิริวรรณ ศักด์ิสกุลรัตนา อรป. 172 วัลลภ อิศรางกูรฯ หจรส-ห.
143 ณรงค์ฤทธ์ิ กิตติวราพล อสอ. 173 ณัฐ จันทวงษ์ อหส.
144 ภาณินี เกษสําลี อสอ. 174 สมพิศ มีนนาวงศ์ อผภ.
145 สุภัคธน ยี่หวา อบก. 175 ธนิต ครองสัตย์ อกน.
146 กรีฑา สิริเจริญชัยพงศ์ อบก. 176 สุนทรี สิทธิพจน์ อผว.
147 อรุโนทัย ผิวผ่อง อบก. 177 รุ่งทิวา เทียนอินทร์ นขร-ขพ.
148 ณัฐธิดา ถาวรพุฒ อบก. 178 ทัศนันท์ มณีกลาง อบก.
149 นิรุตต์ หม่ันกิจ อสอ. 179 จิตติมา อยู่เกตุ อหฟ.
150 ดิเรก วณิชตันติพงษ์ รวฟ. 180 รุ่งรัตน์ ธัมมะปาละ รวพ.
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181 กิตติพงษ์ วันชัย รวบ. 211 โศรดา ชุนรัตน อปท.
182 ประทีป ศรีอุทัย อบค. 212 ผกาย จุนทะเกาศลย์ สก.ชฟน.
183 ธนิดา ประจวบเหมาะ อปน. 213 ปราณี สุขเสมา อสอ.
184 กิตติมา สร้อยนํ้า อฟน. 214 ณัฐกา ปิตะเสน อสอ.
185 เฉลิม ทองเกลา อจร. 215 อัจฉรา สุดเสริฐสิน รวห.
186 สมชาย สุทธิยุทธ์ อจร. 216 บํารุงรัตน์ เธียรศิริพิพัฒน์ อบผ.
187 วะชัน แจงจั่น อปฟ. 217 สมชาย หาญญานันท์ อสอ.
188 ชํานาญ กิจสโชค อขฟ. 218 พรเพ็ญ อมร อสร.
189 บุญเชิด ผึ้งแสง อบค. 219 วารุณี ชาวเวียง อนค.
190 ศานิต อิศรัตน์ อสอ. 220 จรัล ธรรมสุข อบฟ.
191 สุณี สุพรรณรัตน์ อค.สธ. 221 ยุพาพร เหลืองวิภูษาวาณิช อบฟ.
192 ธาริณี ยศบุตร กทศ-ฟ. 222 สุด สุทธิพงศ์ อพจ.
193 ศิริวัฒน์ เก็งธรรม ชฟน. 223 สุวัฒน์ ถนอมศักด์ิ อพจ.
194 นงนุช นิลเพ็ชร์ อบย. 224 สุขศรี บุญลือ อพจ.
195 ฑิฆัมพร ธนูศร ชฟฟ4. 225 ธมลพรรณ์ ทองศิวารักษ์ อพจ.
196 อัจฉรา นุ่นพันธ์ อบง. 226 หัสดี งามลี อกร.
197 วิชัย อานันทนสกุล อจช. 227 นัยนา หฤษฎ์ปฐิพร อพจ.
198 ปัทกชกร สิทธิกรณ์ อบย. 228 สันติ อํานวยชัย อกร.
199 อุมาวศรี อุณเอกลาภ อถค. 229 พรพนา ราชัยธร อสร.
200 นภมณ ยุทธตัณฑ์บริภาร อถค. 230 ระจิตร บงกชกาญจน์ อพบ.
201 นุช พรหมโยธิน อค-พร. 231 สุรีย์ กลัดสกุล อคม.
202 ไขสิล หทโยดม กลอ-ฟ. 232 สรวงสุดา รัตบริบารพงศ์ อคม.
203 เพ็ญแข ลาภสัมปันห์ อหฟ. 233 เบญจา เสนีวงศ์ฯ รวฟ.
204 ดวงทิพย์ ศาสนนันท์ อหฟ. 234 สุวรรณา แทนขํา อพจ.
205 วิภาดา ทัพทันท์ อหฟ. 235 อัมพร จันทร์เนตร สก.รวฟ.
206 เพลินจันทร์ เทียนงาม อหฟ. 236 ยศวรรณ อรรถจิตร ออก.
207 พรทิพย์ ห่านตระกูล อหฟ. 237 กาญจนา อุดมศิลปกูล อวค.
208 จิตวรรณ โชติกเสถียร อหฟ. 238 ทัศพรรษ คงเขาม่วง อสร.
209 วันทนา ปัญทรุ อหฟ. 239 ลินดา อรวรรณนุกูล อสร.
210 อาริยา ดวงสุวรรณ กผส-พ. 240 สมศักด์ิ วังวิทยา หปศ-พ.
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241 สุรชัย ไวทยะวิญญา อฟน. 271 วิไลลักษณ์ อคภ.
242 นงลักษณ์ ช่ืนสมบัติ รวห. 272 วาริน แจ้งใจบุญ อคภ.
243 กฤษดา ยังพลขันธ์ อบฟ. 273 สมโภช ณ นครพนม รวห.
244 วุฒิศักด์ิ ธรรมรักษ์ รวห. 274 ปฐมพร วงศ์พิพัฒน์ อผค.
245 วรากร ศักด์ิสง่าวงษ์ รวผ. 275 สิทธิพร กุลทรัพย์ศักด์ิ อรค.
246 อดิศักด์ิ เจนคุณากร อบส. 276 กิตติ ม่วงประเสริฐ อกร.
247 อดุลย์ สาลักษณ์ อบย. 277 มยุรีย์ คุ้มวัน อพจ.
248 พิเชษฐ์ แช่มประเสริฐ อรก. 278 ชนินทร์ศักด์ิ นิลกาญจน์ อพจ.
249 ประยูร แจ้งสุทธิวรวัฒน์ อษส. 279 ไชยวัฒน์ วงศ์อิน อหส.
250 ดุสิต กาญจนกุล อขศ. 280 ปวีณ์สุดา อรุณสวัสด์ิ สก.รวฟ.
251 ประยุทธ พัฒนสมบูรณ์ อปท. 281 ธาดา ล้อวัชิระวัฎฎ์ อบค.
252 ธนนันท์ เสนานันท์สกุล อวน. 282 ชุติมา นุตพันธ์ อพบ.
253 ลมัย ภูมิพงษ์ชัย อวน. 283 จิราวัต รัตนเอกวาที อพจ.
254 แฉล้ม สถิตย์วัฒนานนท์ รวห. 284 เยาวเรศ ยาวิละ อปล.
255 ศิริมา รักษาศิลป์ อปล. 285 สุเทพ สันธนาลักษณ์ อกค.
256 พิมลพันธ์ น่ิมเนติพันธ์ สก.รวฟ. 286 มนชัย จึงม่ันคง อปน.
257 อโนทัย ไพฑูรย์ สก.รวฟ. 287 สุธน นิลเนียม อบฟ.
258 ศรรามณ์ เรือศิริจันทร์ อรก. 288 ชนิสรา เพิ่มฤาชัย อรก.
259 วัชรี ภูติโยธิน อขว. 289 กัลยา เมฆมีองค์ อรก.
260 ป่ินจุฑา จงหวัง อบง. 290 สมควร คงแก้ว อผภ.
261 เกรียงศักด์ิ กิจพัฒน์ อกร. 291 ศุภชัย โพธิเสถียร อบช.
262 ทวีพร ศาตมัย อกง. 292 สมเกียรติ ต้ังเจริญสุขจีวร อกร.
263 สมชาติ ศรีปรัชญากูล อกร. 293 ประสิทธ์ิ อริยสินสุวงศ์ อฟก.
264 ขจรศักด์ิ โพธ์ิทองเถา อกร. 294 แสงชัย พัฒนาภรณ์ อรก.
265 ประไพพิศ ภมรสูต อพผ. 295 สาธิต ดีชุ่ม หก.ชส.
266 บุปผา พุฒแก้ว อพจ. 296 สมคิด เจริญวรรณ์ อวพ.
267 เรืองศรี เรืองชัยภูมิ อพจ. 297 ไพศาล ดวงงาม อรพ.
268 ฤทธิเดช รัศมีแจ่ม อพจ. 298 อนุพันธ์ ช้อยสุชาติ อบฟ.
269 นงคราญ องคานนท์ อพจ. 299 ขวัญฐิติ รอดภัย อบฟ.
270 ช่ืนชม สังข์รอด อพจ. 300 มนต์ชัย สาทิสสะรัต อบฟ.
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301 พูนศักด์ิ วานิชพันธ์ อรม. 331 อนงค์ ทวีผล สก.ชฟน.
302 ยุพา ทิพย์ทวีชาญ อพบ. 332 สริญญา เย็นภิญโญ สก.ชฟน.
303 นงนุช ภู่พิบูลย์ อหฟ. 333 จุฑาภรณ์ เกตุคุ้ม สก.ชฟน.
304 ทิศน์ จันท์ลม กอก. 334 ประพันธ์ สหัสภิรมย์ สก.ชฟน.
305 กุศล พิมศรี อปน. 335 ปัทมา นุ่มนวล สก.ชฟน.
306 นพคุณ ยังเอ่ียม สสท. 336 วาสนา บัวสถิตย์ สก.ชฟน.
307 สุรัชต์ ต่อสุทธ์ิกนก อบง. 337 นิศากร พวงประยงค์ สก.ชฟน.
308 สุกฤตา จันทร์นวล อบง. 338 ภัทรฤดี รัตนปริคณน์ สก.ชฟน.
309 สันทัสน์ เติมอุดมพันธ์ุ อกส. 339 วรรณระวี วัฒนศฤงคาร สก.ชฟน.
310 อร ศิริคุปต์ อปผ. 340 ธนพงศ์ พุ่มไสว สก.ชฟน.
311 จันทนา ศิริเขตต์ อปผ. 341 ณัฐวัฒน์ สุขะสิริวัฒน์ สก.ชฟน.
312 สมหมาย สุขเกษม อกร. 342 ศิริรัตน์ เมธาชวลิต สก.ชฟน.
313 นิธิโรจน์ เมธาณัฐพัฒน์ อรก. 343 ศรันย์ ชุมแสง กปภ-บ.
314 ไพฑูรย์ สุวรรณบริบาล อฟภ. 344 ยวงแก้ว ดียิ่ง กธ-พฟ.
315 ธีระศักด์ิ มีทิพย์กิจ อรอ. 345 ทัศพรรษ กะตารัตน์ รวห.
316 สุริยะ เพชรกลับ อขช. 346 กาญจนา สุวรรณรัตน์ รวส.
317 สมหมาย ยอดปนันท์ อฟม. 347 สุวรรณ พันธ์ุเสือ อฟน.
318 เชาวนี มีนคร อวส. 348 ศรีวัลย์ สุวรรณรัตน์ รวช.
319 จารุวรรณ ฉายอินทร์ อบง. 349 นิภา มัทธุรส รวห.
320 คนิศรา วรพนพิพัฒน์ อบง. 350 หัสดี มงคลการ รวส.
321 วรลยา กนกงาน อจร. 351 ชาญชัย กิจเจริญ อวฟ.
322 ดรุณี อคม. 352 วิศรา ยงบรรเจิด รวส.
323 จรัสศรี อพจ. 353 ทรัพย์สิน ทองนพคุณ อบส.
324 อรีณี ศีลรัตน์ อกน. 354 เสริมศิริ สุขมงคล
325 นวลมณี ม่ันนัก สก.ชฟน. 355 สุปรีชา วนานุพงษ์ สก.รวฟ.
326 กมลรัตน์ ชัยกิจ สก.ชฟน. 356 อุบลรัตน์ ต้นเกตุ อรส.
327 กิตติ ตันเจริญ สก.ชฟน. 357 สุพรศิริ พูลศรีสวัสด์ิ ชพฟว.
328 ณินทิรา ธรรมวรรณ สก.ชฟน. 358 นฤมล ต้ังเจริญสุขจีวร อผช.
329 ชนะ อรรถศิลป์ สก.ชฟน. 359 ดุจฤดี สินธุมงคล อคม.
330 หัทยา เทียนไชย สก.ชฟน. 360 อัจฉรา ราซิดี สก.ชธค.
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361 สมคิด ยั่งยืน อชค. 391 วิรัช พงษ์สุวรรณ์ อขศ.
362 กฤติกร สวัสดิกิจ อกร. 392 ปัทมณัฏฐ์ ก่อสกุล อสฟ.
363 กรองทอง ศุขพัฒน์ อพจน. 393 ชัชศรัณย์ ศรีประทุม อสอ.
364 นวลพรรณ ชัยพฤกษ์ อสร. 394 จันทร์เพ็ญ จันทวี อสฟ.
365 มนทิรา อุทารจิตต์ อวน. 395 ศิริพงษ์ เล็กเริงสินธ์ุ อกร.
366 พงษ์พันธ์ุ พรหมชัยศรี อขว. 396 ทิพเยาว์ ทัพพะรังษี อสก.
367 กฤตยา ชวันกุล อบผ. 397 จุรีย์ สมประสงค์ รวห.
368 กิตติพงษ์ วันชัย อฟว. 398 ปณิธาน บริเวธานันท์ สก.รวฟ.
369 สุภัทรศรี สิริวราเกียรติ อพอ. 399 ฉวีวรรณ เนียมนามสุข อคม.
370 รสสุคนธ์ เลิศวัฒนาเกียรติ อจช. 400 สุจินต์ ไชยโรจน์ อพอ.
371 ผุสดี อรุณาทิตย์ อวท. 401 กัญจนา โทบุรี อขภ.
372 ดวงทิพย์ พงษ์โสภณ อสฟ. 402 ทัศพร กะตารัตน์ อพจน.
373 วีณา ภมรบุตร อบย. 403 อนงค์ นันทวงศ์ อบย.
374 อรอนงค์ ศรีสิงห์ อกง. 404 อัมพร เหมะพันธ์ุ อบก.
375 พรศิริ จันพิศาล อกว. 405 วรวลัญช์ สุดาฉิม อสอ.
376 พัชรีพร จตุรภัทรากุล อจช. 406 อํานวย นันทวิชิต อสอ.
377 สมคิด สอนอุไร รวบ. 407 ศรีพนา สุขสวัสด์ิ อวค.
378 สุวิน อัจจิมางกูร อผภ. 408 อัฉรา นุ่มพันธ์ อบง.
379 นิยม ศรีพิณ อกร.
380 นิพนธ์ คุ่ยเสงี่ยม อบย.
381 ไมตรี พระรักษา อรต.
382 วิภา รัตนชัยวงศ์ อพอ.
383 สุกัญญา โสมทัศน์ ออก. รวม 408 คน
384 ณัฐธิชา มะโน อวค.
385 รัตนพร สัมภวะคุปต์ อชค.
386 ธนูศักด์ิ ศรีสว่าง อฟม.
387 วราทิพย์ อนันทนสกุล อสอ.
388 ปราณี แสงเพ็ชร ออก.
389 วรเชษฐ์ ศรีวงศ์พันธ์ อจม.
390 เยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ อสอ.
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