
No. ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล

1 นาย นายพัณณ์กรณ์ อุโฆษบวรฤทัย
2 นาย สมบัติ อ ่าเย็น
3 นาย วีระ โตปิติ
4 นาย พิทยา คล้ายจ่าแลง
5 นาย วชิรวิทย์ คล้ายจ่าแลง
6 นาย พิชยาภูมิ คล้ายจ่าแลง
7 นางสาว เพ็ญประไพ วงษ์เสงี ยม
8 นาง ปาริฉัตร์ มงคล

9 นาย มนัส พรหมชาติ

10 นางสาว ภัทรนันท์ พัฒนนิธิกรณ์

11 นาย ยา ไม่มีนามสกุล

12 นาย รุจิพงษ์ มงคล

13 นางสาว สุภัทรศยา ศุทธอุดม

14 นางสาว นฤมล บุญรักษ์
15 นางสาว ทัศนีย์ เปรมปรีด์ิ

16 นาย ภานุวัฒน์ แผนสมบูรณ์
17 นางสาว พิชญา มาเกิด

18 นางสาว นุสรา เฮ้งไพบูลย์

เทศบำลต ำบลวังกะ
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19 นางสาว ปริญา ศิลาโงน

20 นาง รัชนีกร จักรอะโน
21 นาง อ่าพร สวนตะโก
22 นาย ศุภวิชญ์ ศรีสุข

23 นางสาว ญาดา นุ่มวัฒนะ

24 นาย รังสิต แสนพล
25 นาย ณัฏฐชัย พลกล้า

26 นาย อ่านวย ไทรสังขกรธ่ารง

27 นางสาว กัลยรักษ์ จันทร์ฉาย

28 นาย สมบูรณ์ วงษา

29 นาย ธวัชชัย หรีหร่อง

30 นาย ประทีป เจริญฉิม

31 นางสาว วราภรณ์ สมบูรณ์ดี

32 นางสาว อมรลักษณ์ คุ้มโพธ์ิวิวัฒน์

33 นางสาว โฉมฉาย สุริยะหงส์

34 นาง รสริน ทาฤทธ์ิ

35 นาง วันดี ดาบแก้ว

36 นาย ถาวร พจีด่ารง
37 นางสาว มลฤดี ภูริชลาลัย
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38 นางสาว อารีย์ สุวรรณ

39 นางสาว เกตสณี เต็งเที ยง

40 นาย รุ่ง บางแก้ว

41 นางสาว ลลิตา เกษหนอ

42 นางสาว ชุ ปัญญาพีระพงศ์
43 นาย กองค่า สังขพันเลิศ

44 นางสาว อุดมรัตน์ อุดมศักดา

45 นางสาว นภัศวรรณ์ สังขวนาวร
46 นาย วรากร พรมจ๋ิว

47 นางสาว พุทธ ทวีอานุภาพ

48 นางสาว สุกัญญา จงศิริโสภา

49 นาย อุกฤษฎ์ อ้นวงษ์

50 นางสาว จันทร์เพ็ญ ไทรสังขทัศนีย์

51 นางสาว สมฤทัย ไทรสังขชวาลลิน
52 นางสาว ยิ งพิศ ไทรสังขทัศนีย์

53 นางสาว วิไล ธีรงามทอง
54 นาย วรวุธ เกียรติก้องกุล

55 นางสาว พัชราพร พลีเพื อชาติ

56 นาง เกศแก้ว กฤตยาเรืองรุ่ง

57 นางสาว เกวรินทร์ ทวีศักด์ิบารมี
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58 นางสาว เกศรินทร์ ทวีจารุไพศาล

59 นาย อายุป ทวีศักด์ิบารมี

60 นางสาว อัญชลี สังขพันเลิศ
61 นางสาว ฉวี ศรีคูณ
62 นางสาว น้อย สังขก่าเนิดกาญจน์

63 นาย ประเสริฐ นิธิภัทรารัตน์
64 นางสาว การะเกด ภัทรพรธารา

65 นางสาว กัญจน์ธิชา อมรกาญจนโชติ

66 นาย สามแบน สังขพันเลิศ

67 นางสาว กนกพันธ์ รตะนันท์

68 นาง ปานชีวา ศรีคูณ

69 นาย คมศักด์ิ ธาราวนารักษ์

70 นาง สุภัสสร มณีนันท์

71 นาย ธวัชชัย จ ่าดา

72 นาย ธันยา ยาด่า
73 นางสาว รุ่งอรุณ จิลลากุล

74 นาง บัวเขียว แสนตรามาส
75 นางสาว อิสราพร ไทรสังขชวลิต
76 นางสาว เกศรินทร์ ดุลรัตนอาภรณ์

77 นาย ภาณุพงศ์ ดุจรัตนอาภรณ์
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78 นางสาว อริศรา ดุจรัตนอาภรณ์

79 นาย อภิเชษฐ จารุผ่องใส

80 นาง ลักษณา ขจัดพิษภัย

81 นางสาว ปิยะพร สังขเชวง

82 นาย วันทิตย์ คลังพาณิชย์
83 นาง มะฮึ ง สมนามทอง

84 นางสาว เสาวลักษณ์ สุขเกียรติกุล
85 นาง ละมาย สังขรงรอง

86 นาง มยุรี สังขรงรอง

87 นางสาว สิริญา ก้องสนั นเมือง

88 นาย สมหวัง สังขรงรอง

89 นาง หล้า ปันโมง

90 นาย กิตติธัช กาญจนธณกร
91 นาง สมพร บุญมี

92 นาย ทรงภพ สังขเรืองรอง

93 นาย ธนวัฒน์ ทวีเศษฐ์ทรัพย์

94 นางสาว ป่ันจันทร์ ปิติพงษ์ษา
95 นาย สตางค์ เจริญหงษ์ษา
96 นาย อานนท์ สิทธิวงศ์ษา

97 นาย วิน หงสาวดี
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98 นางสาว จุฑามาศ ศิลป์ไพฐูลย์พานิช

99 นาย มงคล สังขสดใส

100 นาย ประพัด เกรียงไกรเลื องลือ

101 นาง มะลิ พรมมนตรี

102 นาง ไพลิน นิลเพ็ง

103 นางสาว ทิตติยา เหมือนละคล้าย

104 นางสาว ณัชมน พรมมนตรี

105 นาย อนุชา จุติ

106 นาย วันเฉลิม เกรียงไกรเลื องลือ

107 นาง แอ บุญธรรม

108 นาย วันชัย บุญธรรม

109 นาย พรชัย นวลข่าดีแท้

110 นาย รุ่งศักด์ิ กาญจนก้องไกล

111 นาย สมพงษ์ พิทักษ์หงษ์สา

112 นาย อภิชาต พิพัฒน์วัฒนาสม

113 นาง เพ็ญศิริ นวลข่าดีแท้

114 นางสาว บุญพา กาญจนก้องไกล

115 นาง กัลยา เดชพิพักษ์ชาติ

116 นาย เตชิต ภัทรศรีวงศ์

117 นางสาว รัชนาจ ว่องวัฒนวิโรจน์
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118 นาง ศรีทอง กาญจนก้องไกล

119 นาย วรินทร สังขละบุตร

120 นาง ใหม่ ศรีพุทธา

121 นางสาว สุรัตน์ สิงห์เสวก

122 นางสาว ธิดารัตน์ สิงห์เสวก

123 นาย ชัยณรงค์ สุวรรณทิพย์

124 นาย รัฐกร สุวรรณทิพย์

125 นาง เจ่งซวยโพ่ สังขวัฒนา

126 นางสาว สุรีย์รัตน์ จงความดี

127 นาย ไท ศรีกุลนันต์

128 นาย สมศักด์ิ พูลเป่ียม

129 นางสาว จงกล คุ้มโพธ์ิวิวัฒน์

130 พระ สิงห์ รุผักชี

131 นางสาว วัลนิภา สีสัน

132 นางสาว วชิราภรณ์ คุ้มได้อยู่

133 นาย พิชัย สีสัน

134 นาย วรเศรษฐ์ วิริยาลัย

135 นาย ภูมิพัฒน์ สังขละไพศาล

136 นาย จรัญ สีจันทร์งาม

137 นาย แสงเพชร วงศ์ภักดี
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138 นางสาว เอสเธอร์ นวลวงค์

139 นาย ศราวุฒิ ครุฑศิริ

140 นางสาว พนิดา ค่าวงค์

141 นางสาว ลักขณา วังปลาทอง

142 นางสาว นิตยา บุตรศิริ

143 นางสาว ปัทมา มะลิทอง

144 นางสาว ประสิตา กุลบุตร

145 นาย มานะพล วัฒนศักด์ิ
146 นาง นันทนี ไทยสมบูรณ์

147 นาย อนุสรณ์ นวลข่าดีแท้

148 นาง ประดับ นวลข่าดีแท้

149 นางสาว วันดี มณีมงคลกาญจน์

150 นางสาว ปราณปรียา รังสียานันท์

151 นาย สุดใจ พรหมเมือง

152 นางสาว ณัฐภัสสร กาญจนคุโณทัย

153 นาย ราชันย์ บุญประค่า

154 นางสาว ไข่มุก ชินบุตร

155 นาย สุธนัย สง่างาม

156 นางสาว สุภาพร เพ็ญพงศ์

157 นาย วันคาร ไทรสังขสิริพงศ์
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158 นางสาว จู ไม่มีนามสกุล

159 นางสาว โซมา ไม่มีนามสกุล

160 นาง มล ไทรสังขโชดก

161 นางสาว วันทนีย์ รัตนบ่ารุง

162 นาย มนตรี เทือกสาย

163 นางสาว วิภาดา รัตนบ่ารุง

164 นาย จ้อย โฉมศรี

165 นาง นพรัตน์ หลวงวิเศษ

166 นางสาว กุลสตรี หลวงวิเศษ

167 นางสาว พิมพ์รภัส หลวงวิเศษ

168 นาง บัวลอย สง่างาม

169 นาง จ่าปี ธรรมอยู่

170 นางสาว กัลยืกมล เสริมบริบูรณ์

171 นางสาว สุกัญญา ชินบุตร

172 นางสาว สุทธิดา จิรรุ่งชัย

173 นางสาว เอวา พิภัชคุณ

174 นาง ไฝ เสดวงชัย

175 นาย วิชัย ไทรสังขสินด่ารง

176 นาย สมชัย ไทรสังขสินด่ารง

177 นางสาว ศุภาพิชญ์ วุฒิเกษตรกิจ
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178 นาง ยิหวา หงสะมัต

179 นางสาว กิ งดาว แซ่เจ็น

180 นางสาว ผุสดี แซ่เจ็น

181 นาง จันท์ศนิ อ ่าแจ่ม

182 นางสาว กัญญา ใจบุญมาก

183 นางสาว โสภิดา สงกระสินธ์ุ

184 นาย อนุชา สงกระสินธ์ุ

185 นางสาว นพรัตน์ สงกระสินธ์ุ

186 นางสาว ลัดดา แสงทอง

187 นางสาว มัทรินทร์ นามอ้น

188 นางสาว วลาพร เซี ยงโหล

189 นาย ธงชัย โปยทอง

190 นาย กฤษดา ศรีจันทร์
191 นางสาว มะลิสา ดอนพิกุล

192 นางสาว วรรณพร มีลาภ

193 นาย ทิวาภร นวลวงค์

194 นาย สิงห์ค่า นวลวงค์

195 นาง บัวผัน เจริญผล

196 นาย ขวัญชัย เจริญผล

197 นางสาว อ่าพา ก่าลังเสือ
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198 นางสาว วิไลพร ก่าลังเสือ

199 นาย ศุภกฤต พวงชีวงษ์

200 นาย คมสัน พวงชีวงษ์

201 นาย ธีรภัทร สุทธิรัตน์

202 นาย สมควร ช่านาญ

203 นาย ตุก เผือกพันมุก

204 นาย ศราวุฒิ คุณพันธ์

205 นางสาว นุชจรีย์ เผือกพันมุก

206 นาย หรัณย์ หอมประยูร

207 นางสาว รัตนา อ่วมน้อย

208 นาย วิชาญ ปู่นุส

209 นาย อริสรา สระทองหงษ์

210 นางสาว ขวัญลักษณ์ลภัส เจริญรักษ์

211 นาย สนอง สืบด้วง

212 นางสาว ธัญญาภรณ์ เหมือนปอง

213 นาย ฤทธิชัย เหมือนปอง

214 นางสาว พิมพิลัย นนทะวงษา

215 นาย นิรันดร์ สิทธ์ิธนังกูร

216 นาย พีรวีส ณรัณชยังกูร

217 นาย บุญชอบ ทองน้อย
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218 นางสาว ศิวญา แซ่เตียว

219 นางสาว จินตนา แซ่จึง

220 นาย ภัทราวุธ เชื อทอง

221 นาย สมคิด พลานนท์

222 นาย สมชาย สิมสวัสด์ิ

223 นาง น ่าทิพย์ สืบแจ้ง

224 นาย ครรชิต สืบแจ้ง

225 นางสาว กมลทิพย์ สืบแจ้ง

226 นาย สุภาพ อุบลรัตน์

227 นาย อานนท์ โพธ์ิพริก

228 นาย อนันต์ โพธ์ิพริก

229 นาง ประไพ โพธ์ิพริก

230 นางสาว รุ่งนภา ศาระสารินทร์

231 นาย อุเทน สืบแจ้ง

232 นาย เฉลิมพล ศาระสารินทร์

233 นาย ด่ารง ศาระสารินทร์

234 นางสาว ละเอียด บุญศรี

235 นางสาว อ่านวย พวงเงิน

236 นาย ประพันธ์ สืบดี

237 นาย ชัยวัฒน์ พวงชีวงษ์
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238 นาย ธนพนธ์ พวงชีวงษ์

239 นาย ประวิทย์ ปลื มโต๊ะสะอาด

240 นาย วิชัย วงเอก

241 นาย สามาตร ท้วมทองดี

242 นาย พิพัฒน์ ใจจง

243 นาย ศิริพันธ์ จิตนิยม

244 นาย ชูศักด์ิ เอี ยมภักดี

245 นาย เลื อน ขวาไทย

246 นาย ปราโมทย์ ท้วมทองดี

247 นาย กิตติทัต วงเอก
248 นาย เล็ก คเชนชร

249 นาย องอาจ แสงจันทร์

250 นาย ศตวรรษ โพธ์ิศรี

251 นาง กรกนก แซ่เตียว
252 นางสาว ศิรินภา แซ่เตียว

253 นางสาว นุช ค่ามุงคุณ

254 นาย สมยงค์ วงค์กระโซ่
255 นาย เศรษฐวุฒิ ธีรงามทอง

256 นางสาว นิรชา สังขวิมล
257 นาย สอาด สังขวิมล
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258 นางสาว กะรีมา วรโชติโภคินกุล
259 นาย โยธิน คงม่วง

260 นาง แตะยี โพ่ โชคศรีเจริญ

261 นาย สมชาย สุขสกุลวาณิช

262 นางสาว เพ็ญนภา สังขวิมล
263 นางสาว ชลณิดา สังขละจินมณี

264 นางสาว สุมาลี จารุผ่องใส

265 นาย อาคม มณีทอง
266 นาย สมคิด มณีทอง

267 นางสาว อิศราภรณ์ สุทธ์ิสนธ์ิ

268 นาย ไพโรจน์ หวั นวงษ์

269 นาง จินเส่ย อารี

270 นาง อะวู๊ด สมบัติอริยะกุล

271 นางสาว จินตนา ตั งตรัยรัตนกุล
272 Miss MICAELA ANAHI LUDUENA
273 Miss ODDRUN SKARE
274 Miss GRACE PONTILLO ARCENAS
275 นาย ทวิช คงนานดี

276 นางสาว หวานใจ ไทรสังขโกมล
277 นางสาว วรัชยา ธนทรัพย์ปรีญา
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278 นางสาว อรทัย นาสวนทัศนีย์
279 Miss DOLCI DONATA

280 Mr. I WAYAN PUSTIKA

281 Mr. FRANCESCO SOAVE
282 Mr. RITCARDO ZOLETA

283 นางสาว สาว ไม่มีนามสกุล
284 นาย ดอกรัก อุดมกัลยา

285 นาง บุญศรี ดวงเจดีย์

286 นาย สุธี ไม่มีนามสกุล
287 นางสาว นัทธมล วรโชติโภคินกุล

288 นางสาว ณิชานันท์ สุทธาชีพ

289 นางสาว เกษรา ไทรสังขสุขุม

290 นางสาว วรรณกร ปุงบางกะดี 
291 นาย ชัยชนะ ทรัพย์แสง

292 พระ ณัฐพล สุตจิตฺโต

293 พระ ทอง ทานวนฺโต

294 พระ ยาว โอภาโส

295 พระ ทู ธนปาโล

296 พระ ชาญณรงค์ สิริภทฺโท

297 พระ มหาสมโภชน์ ฐานิสฺสโร
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298 พระ วิรนนท์ วินนฺโท

299 พระครู สถิตกาญจนเขต

300 พระ ณิยุทธ อรวิริโย

301 พระ จรัญ ธมฺมจโร

302 พระ อุดม เตชวโร

303 พระ ปฐมพงค์ สนฺติกโร

304 พระ สะอาด วิชิโต

305 พระ สุรศักด์ิ สมนปาสทฺธิโก

306 พระ สุเมธ สุเมโธ
307 พระมหา อภิชาติ สมจิตฺโต

308 นางสาว โมย หงษ์ศิริ

309 นาย สมาน พิมพิลา

310 นางสาว จินตนา ศรีทองคูณ

311 นาย ชนะศักด์ิ คัมภิรานนท์
312 นางสาว สุวนันท์ พิทักษ์ธิติกร

313 นาย ธีรพงษ์ พิทักษ์ธิติกร

314 นาง ศรีกัลยา คงนานดี
315 นางสาว จันทร์วาร์ กวินธรรม

316 นางสาว วารุณี กนกสุขสกุล

317 นางสาว เสาวรัตน์ กระสินธ์สมุทร
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318 นางสาว มะเอ็งเร็ว ก้องขุนคีรี
319 นางสาว สุปัญญา กมลวิวรรธน์
320 นางสาว มือตี ก้องพื นพสุธา
321 นางสาว บุญส่ง ชลนภา
322 นางสาว ทิตยาภรณ์ เจตนารักชาติ

323 นางสาว สุพรรณี เกษตรรุ่งทรัพย์

324 นาย สุทธิศักด์ิ กนกกรกุล

325 นาย ภากร เคียวเซ้ง

326 นาย ทองค่า สังขธิติ

327 นาย สรัญญู ช่วยบ่ารุงวงศ์
328 นาย โจ๊เมี ย วิฑูรย์

329 นางสาว สุขจิตรา สังขโศภา

330 นาย ไมตรี ไทรสังขเชวงพร

331 นาย พิชัย พุดดาลี

332 นาย กันตินันท์ ภัทดีภูมิเมธีเจริญ

333 นางสาว ศิริพร ศรีเศษนาม

334 นางสาว รุ่งรัตน์ มาติวงศ์

335 นางสาว วาสนา ลิ มวิไลกาญจน์
336 นางสาว ภานิตา วรินทร์กรกนก

337 นาย กฤดิทัต วรินทร์กรกนก
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338 นาย องอาจ ธีรงามทอง

339 นาง ร่าไพ พลีเพื อชาติ

340 นาย ณัฐพล นาสวนเจริญวงษ์
341 นางสาว กาญจนา สมบูรณ์ดี
342 นางสาว จินตนา วงษ์ษา
343 นาย ดิลก สิทธิวงศ์ษา

344 นางสาว ณัฐธนสร พรหมสุวรรณ

345 นาย ณรงค์ เอี ยมอาจ

346 นางสาว พฤษดี วิโรจน์หงษ์ษา

347 นาย สัมฤทธ์ิ คะสุดใจ

348 นาย ศิลป์ หงษณาณุรักษ์

349 นาย ชัยพร หงษ์รัตนวงค์

350 นาย สมชาติ อุดมศุภเพชร
351 นางสาว พิชาพร อินทฉิม
352 นางสาว มินตรา แดงโรจน์

353 นาย มนตรี วุฒิสุวรรณ

354 นางสาว อุมา เจริญกีรติ

355 นาย สุภคม วุฒิสุวรรณ

356 นางสาว มะลิวัลย์ จงศิริโสภา

357 นาย สมพร จงศิริโสภา
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358 นาย ซานเติง ปัญญาตะมะกุล
359 นางสาว สุวรรณษา จงศิริโสภา

360 นาย สมจิตร จงศิริโสภา

361 นางสาว ลัดดา ไม่มีนามสกุล

362 นางสาว ถิรดา เครือสาร

363 นาย แฉลบ นุ่มวัฒนะ

364 นาง จ่าลอง นุ่มวัฒนะ

365 นาง ตินหยี ไม่มีนามสกุล
366 นาย สุนันท์ ไม่มีนามสกุล
367 นาย ยิ งยศ หงสาวดี

368 นาย สมรักษ์ พิทักษ์หงษ์สา
369 นาย อานนท์ ปุณณะการี

370 นาย ประวัติ รักชาติ
371 น.ส กมลลักษณ์ หงสา

372 นาย อนุวัฒิ กาญจนาวรกุล

373 น.ส. กมลวรรณ ดีบุตร
374 นาย สุธากร ดีบุตร

375 นาย จิรศักด์ิ หังสเนตร

376 น.ส. องค์นาค หังสเนตร

377 นาง ชูศรี เจริญวงศ์
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378 น.ส. ชุลีกร ดีบุตร

379 น.ส. ลลิกา หงษ์ญาดาวรกุล

380 น.ส. มะลิ ไม่มีนามสกุล
381 นาย รักชาติ คล้ายแสง

382 นาง ขิ นเซิ น ไม่มีนามสกุล
383 น.ส. ณัฏฐณิชา พัชรธานินทร์

384 นางสาว ณัฐธิกา สิทธิวงศ์ษา

385 นางสาว ดวงกมล จิตรประเสริฐ

386 นาย ประมวล ชุติวรกาญจน์

387 นาย มรกต แก้วนิ ม

388 นางสาว อภิชญา สังขประสิทธ์ิ

389 นางสาว ขวัญญาดา เจริญหงษ์ษา

390 นาย ปลาย ไม่มีนามสกุล

391 นาง ปาริฉัตร สีนวล

392 Miss Somsanouk

393 นางสาว ตุ๊กตา บุษราน ่าทิพย์

394 นาย พนัสพงษ์ ศรีจันทรามาศ


