
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผูจําหนายสินคาอุปโภค บริโภค ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (จับสลาก) 

(1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561) 

วันอังคาร ชุด 1 

ประเภทผัก ผลไม 

1 นาง หทัยรัตน ทองอินทร 

2 นาง บุญม ี อุนชิน 

3 นาย อนันต พันนา 

4 นางสาว สีชมพ ู สัมมาขันธ 

5 นางสาว ศิริรัตน รุงเรือง 

6 นาย ทรงสวัสดิ์ นภาสกุล 

7 นาง สุดใจ ธารธาราทอง 

8 นาย สัญชัย แซออง 

        

ประเภท เบ็ดเตล็ด 

1 นางสาว จิรวรรณ ตีรณปรีดา 

2 นางสาว เชนิสา มีสรลักษณ 

3 นาง สมศรี พงษชาญชัย 

4 นาย มงคล ฉัตรแกว 

5 นาย โสภณ โกมลวิลาศ 

6 นาง พิณธราวรรณ เครือเจริญพร 

7 นางสาว พจนีย ชัยจรินนท 

8 นาย ณัฏฐวุฒิ มะณีจันทร 

9 นาง นฤมล วงวาน 

10 นางสาว สุชาดา ทิมทอง 

11 นางสาว ดาริน บุญทะสอน 



12 นางสาว พรรณี แปนกลํ่า 

13 นางสาว ธนกฤต ดอกจันทร 

14 นาง รังสิยา สุพัตพณิชการ 

15 นางสาว มยุรี โรจนศตพงศ 

16 นางสาว สาธิมา สิทธิกุล 

17 นางสาว ปวีณา สุขสมพงษ 

18 นาง ถมยา จุลวรรณโณ 

19 นางสาว รุงประวีณ อุยกุลยสิริ 

20 นาย ภานุภณ ราชวงศ 

21 นาย สมพงษ พิกุลทอง 

22 นาย ฑิฆัมพร แกวหลากสี 

23 นาย กิตติศักดิ ์ ธรรมเจริญ 

24 นาง นงลักษณ พงษนิลละอาภรณ 

25 นาย วรุตน บูรณะ 

26 นางสาว กรรณิการ เจียนดอน 

27 นางสาว กฤติยา ทองวนิช 

28 นางสาว สุดสงวน ชรินทรสาร 

29 นางสาว สุดารัตน ศิริเทพ 

30 นาย ญาณินท ปฐมกุล 

31 นางสาว บุษยามาศ ปวงมาลา 

32 นางสาว จันทนี โกวิทพิทยาพงศ 

33 นาย พูลทรัพย ลิขิตวัชรกุล 

34 นาง รณัยชนก ทองมีเพชร 

35 นาง ณัชชสิณี ปญญาวิมุตติ์ 

36 นางสาว ลัดดา ประดับทอง 



37 นาง ลลินี ชวาลธวัช 

38 นาย อินทศักดิ์ ตัณฑะไชยศานต 

39 นาย กษิดิ์ฤทธ์ิ แจวเจริญกิจ 

40 นาย ไทเทพ เทพจินดา 

41 นาย คณิต ทศไนยธาดา 

  

   ประเภท เสื้อผา  

   1 นาง ปณิตา สืบสนธ์ิ 

2 นาย สมบัต ิ เนื้อทอง 

3 นาง จินดา ศุภจิตรานันท 

4 นางสาว นิตยา ภิรานนท 

5 นาย เศรษฐา ชิณวงศ 

6 นาย กร  อาจพงษ 

7 นาย อู ยอดนอย 

8 นางสาว นภาภรณ ลลิตผสาน 

9 นาย วิโรจน สาธุพันธ 

10 นางสาว ปุณวาส ขําทรัพย 

11 นาย อัครพล สิงหธวัช 

12 นาย อนันต สุขเลิศ 

13 นาง ศรีพรรณ จรเสถียร 

14 นางสาว เกษรา หลอเวสารัชกร 

15 นาง พิมพลภัส โซเรนเซน 

16 นาย อนุชา บัวถนอม 

17 นาง เฉลียว ฉลาดถอย 

18 นาย สุทา บุญชาญ 



19 นาง ปรียา รามวงศ 

20 นาง เปรมปรี กลมเกลียว 

21 นางสาว อรณิช พวงมาลี 

22 นาย วีระ วงศละคร 

23 นางสาว ศศินิภา มือกุศล 

24 นางสาว ทารินนา ออนนวม 

25 นาย สมกฤษ สอนศรี 

26 นาย อนันต ทองบอ 

27 นาย สมชาย กิจบุญช ู

28 นาย ศุภกร สีนวล 

29 นางสาว สุดาพร อินทรทุม 

30 นางสาว วิภา เอี้ยงแจง 

31 นางสาว นาตยา ทองบุญฤทธ์ิ 

32 นาย องอาจ เตี๋ยประดิษฐ 

33 นางสาว หนูแกว พลพวก 

34 นาย สําฤทธ์ิ ปนแกว 

35 นาย สืบสกุล หอมจิตร 

36 นาย วสันต เฉลิมชาญเกียรติ 

        

ประเภท อาหาร        

1 นาย ธีระเดช หมั่นเพียร 

2 นาย จิรายุ ชัยรินทร 

3 นาย สุขสันติ์ โกมลมุสิก 

4 นาย วิชัย เกษมมงคลชัย 

5 นาย สันติ ฉิมฤทธ์ิ 



6 นาย ภาณุวัฒน ชินบัวทอง 

7 นาง ณัฐสุรีย สีแดงก่ํา 

8 นาง ดวงสุดา ธีระสานต 

9 นาย ปริญญ อุดมสกุลวงศ 

10 นาย เจษฎา พึ่งโพธ์ิสภ 

11 นางสาว ทิพยวรรณี สนสําริด 

12 นางสาว วันวิสาข ปรับเพชร 

13 นางสาว กมลนันท ศรีเขื่อนแกว 

14 นางสาว วรรณภา หลีวิทยานนท 

15 นางสาว นิตยา แสงจันทรฉาย 

16 นางสาว ธีรานันท รักการ 

17 นาย ธนกร สุวรรณศรี 

18 นาย ชยพัทธ ผองแผว 

19 นาย โชคชัย ปนเหล็ก 

20 นางสาว ญาณิศา เลอวงษา 

21 นางสาว สมาพร นวมด ี

22 นาย วิทยา ชูศรี 

23 นาย กิตต ิ เอี้ยงเจียม 

24 นางสาว ศิริพร อินหน ู

25 นาง ปรัญรัชต แกวสอนดีตรีกูล 

26 นาย ปริวัฒน จิตชนะกิจ 

27 นางสาว ฉลวย สุวรรณ 

28 นาง วนิดา สุวรรณศร  

29 นาง หทัยรัตน นามบุตรศรี 

30 นางสาว อรวรรณ เจียมเจริญ 



31 นาย รุงกิจ สีเรือง 

32 นางสาว สุภัทรา คําศิริวัชรา 

33 นางสาว เบญญรัศมิ์ นิติดิษโยทัย 

34 นาง จันทรเพ็ญ พงษจินดา 

35 นาย หนูนา ปาระวงศ 

36 นาย โฆสิต เพ็ชรแกว 

37 นาย คณาวุฒิ พรจิรากุลการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีตอ 



รายช่ือผูจําหนายสินคาอุปโภค บริโภค ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (จับสลาก) 

(1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561) 

วันอังคาร ชุด 2 

ประเภทผัก ผลไม 

1 นาย อดิศร เทวชู 

2 นาง อมรรัตน ประลือ 

3 นาย สุดยอด ขันตยาภรณ 

4 นาง สุทธิ ชื่นครุธ 

5 นาย พงษเทพ แสงรักษ 

6 นางสาว ลดาวัลย ชางฉาย 

7 นาง วิชชุดา เพิ่มพิพัฒน 

        

ประเภท เบ็ดเตล็ด 

1 นาย จรัส แฝงกระโทก 

2 นาย อํานวย เกษรบัว 

3 นาย กิตติศักดิ ์ พิณโท 

4 นาย ธนกฤษ จิตรประวัติ 

5 นางสาว อรัญญา วันดรมาน 

6 นาง วิชญารัตน โรจสุวรรณรัชต 

7 นาย ภูเมศ โพธ์ิทอง 

8 นาง วนิดา พงศพันธชัยกุล 

9 นาย สันติ พลสอน 

10 นางสาว สนอง ชูเชิด 

11 นาย ภัทรณัฐ แปนกลํ่า 



12 นางสาว อารยา บุญรอด 

13 นางสาว พรรณี ศิลาทรัพยอําไพ 

14 นาย จิรัชต เอื้ออารีย 

15 นางสาว ทองศิริ เท่ียงธรรม 

16 นาง เอมวิภา เจียมกรกต 

17 นาย สุรินทร รักการด ี

18 นาย สุวรรณชัย เดชะตันตระกูล 

19 นางสาว สุนันทา อมรสิริวัฑฒ 

20 นาย สุชาต ิ นิธิศศินันท 

21 นาย วิชัย ไชยะโอชะ 

22 นาง แสงจันทร พงษพันธ 

23 นาย หิรัญ สีสดใส 

24 นางสาว พัฒนา ศรีมาลา 

25 นาง วิลาวัลย ศรีสงาชัยพร 

26 นาย ณฐกร ธินะ 

27 นาย ชัยวัช ทาแกง 

28 นางสาว เพ็ญนิภา นนศิริ 

29 นางสาว ณตะวัน ตอเจริญวศิน 

30 นาง อารีย เทพกิจ 

31 นางสาว ดวงพร ขาวนิ่ม 

32 นาง ณัฐปภัสร พันรัตนวงษ 

33 นาง นลินรัตน รัตนกุลพงศ 

34 นาย จิรชัย คลายเจริญสุข 

35 นาย ณัฐพัฒน วัฒนกฤษฎา 



36 นาง เบญจรัตน ตันติศิริวัฒนา 

37 นาย สมศักดิ์ สุกนุม 

38 นาย ประทีป จิตวิทยาดี 

39 นางสาว อัญชุลี จิรยาภากร 

40 นาย วิฤทธ์ิ ทศไนยธาดา 

41 นาย รุงอรุณชัย มูลขุนเทศ 

      

ประเภท เสื้อผา     

1 นาง ยินด ี คงดนตรี 

2 นางสาว สุรีพร เกษโกทิน 

3 นางสาว สายพิณ ทองบุญฤทธ์ิ 

4 นาย วิศรุติ คุณมะนะ 

5 นางสาว อัลิปรียา บุญมา 

6 นางสาว วันเพ็ญ เพ็ชรจันอัด 

7 นางสาว เกศินี ไชยวงศ 

8 วาท่ี ร.ต. อารมณ ศรีอินทร 

9 นาง สมจิต จิรบรรเจิด 

10 นาย ทัศนัย สังขทอง 

11 นาย อนุชา เหลืองสกุลพานิช 

12 นาย อรรถพล สีทน 

13 นางสาว มทียา พรหมมาพันธุ 

14 นาย เจริญยุทธ เทพวารินทร 

15 นาง อัญชลีพร แซล้ี 

16 นาย ประยูร จงรวมกลาง 



17 นางสาว สุนทรี เพ็ชรจันอัด 

18 นางสาว วรวรรณ ศิริจันทร 

19 นาย อุชุกร แสงเทศ 

20 นาย ทรนง เตี๋ยประดิษฐ 

21 นาง รินรดา ผิวออนด ี

22 นางสาว สุนันยา อนุลีจันทร 

23 นาย ภัยวรรณ บุตรสุวรรณ 

24 นาง แพวพันธ มลิวรรณ 

25 นาย รชต ทองอินทร 

26 นางสาว เพ็ญประภา ทองศรี 

27 นางสาว ฐานิตา เทพพิทักษ 

28 นาย สดุด ี ไตรยศ 

29 นาย วิน รัต  

30 นางสาว สํารวย สุขขีพันธุ 

31 นาง อานิสงส ศิริคูณ 

32 นางสาว กชกร ย่ิงเจริญ 

33 นาง อนัญญา ศัสตุระ 

34 นาย นิรันดร ดังกอง 

35 นางสาว รสสุคนธ กอนทอง 

36 นาย นรนิตย บุญมีอมร 

37 นางสาว รัสรินทร ศิรสิทธ์ิวรากุล 

38 นางสาว รุงนภา แซอึง 

 

 

 

      



ประเภท อาหาร  

1 นางสาว ดวงเนตร ศรีชัยนาท 

2 นางสาว สมพิศ สารจันทร 

3 นาย อนุวัฒน สุเยาว 

4 นางสาว อนุสรา เขียวชอุม 

5 นาย เลอสันต บุญชื่น 

6 นางสาว ยุภาพร บุญคง 

7 นาย ดนุนันท กาญจนสวัสดิ ์

8 นางสาว เกศรา สวันลํ้า 

9 นาย ณรงคธัช อุบลสมุทร 

10 นาง  ธนพร แสงลับ 

11 นาย อําพล ปานนิ่ม 

12 นาย เพชร อรรถบุรานนท 

13 นางสาว เบญจมาศ ปติเจริญ 

14 นาย ธนชาต คุณานุวัฒน 

15 นางสาว นารีรัตน แซคู 

16 นาย สิทธิพร ยาน้ําทอง 

17 นาง ประเทือง พวงแกว 

18 นาย จิรภัทท ปติวรวงศ 

19 นาย วีรยุทธ บุญชูย้ิมแยม 

20 นาง วนิดา ขําสุวรรณ 

21 นางสาว กณิกนันท ธนภัทรเกษมชัย 

22 นาง กาญจนา เจริญชาง 

23 นาย ธนกร นาคประเสริฐ 



24 นาย ธนดล หาญณรงค 

25 นาย วิโรจน จันด ี

26 นาง จําเนียร ทัพทัต 

27 ร.ต.ท. ประจิน เกตุบุตร 

28 นางสาว นงณภัส ณ พัทลุง 

29 นางสาว สิรัชชา จงเกษมถาวร 

30 นาง นพพร โพนแดง 

31 นาย พงษศักดิ ์ อุทัยแสน 

32 นาย วราพงษ ดิศร 

33 นาย นฤชาต ิ แสนโซง 

34 นางสาว ใกลรุง พิริยะรัตนนนท 

35 นางสาว ศรัญญา บัวตะมะ 

36 นางสาว สุวรรณี สุมาลัย 

37 นาย โซ ออง   

38 นาง ศันษนีย องคอนุสรณ 

39 นาย ธนาธร แซอึ้ง 
 

 

 

 

 

 

มีตอ 



รายช่ือผูจําหนายสินคาอุปโภค บริโภค ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (จับสลาก)   

(1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561) 
 วันพฤหัสบดี ชุดท่ี 1 
 

ประเภท พันธุไม 

1 นาง สมคิด บุญสวาง   

          

ประเภท ผัก ผลไม      

1 นาง มาลี พูนทองอินทร   

2 นาย ชัชวาลย เจิมทอง   

3 นาง สังวาลย มวงอยู   

4 นาย ดาวุทธ์ิ หมัดวิเศษ   

5 นาย ชาลี อุนชิน   

6 นาย อนันต ยมณี   

7 นาง อาภรณรัตน มณีฉาย   

          

ประเภท เบ็ดเตล็ด 

    1 นาง สุวรรณี คําพล 
 2 นาง บุญทรัพย ชูศรี 
 3 นาง ชนากานต ภัทรเกษมสันต 
 4 นาย สมพงษ วุฒิชัยธนากร 
 5 นาง วาสนา มวงทัด 
 6 นาง วรารัตน แซล้ี 
 7 นางสาว เพชรรัตน แซเบ 
 8 นางสาว วิมล สนคลัง 
 



9 นาย อัศวิน จันทรศร 
 10 นางสาว จาริณี กลับรอด 
 11 นาย พิชญธเนศ ฐิติกรโยธิน 
 12 นางสาว ศิริพร เศวตไพบูลย 
 13 นาย ประวิทย เขยกลาง 
 14 นางสาว ไพลิน กาศสนุก 
 15 นาย อุทัย ตองรักชาต ิ
 16 นาย มิตรสภาพ ทากระเบา 
 17 นาย จอมจักร วานิชยสถาพร 
 18 นาย ปราโมทย เอามงคลสกุล 
 19 นางสาว มุตนิดา สุขพงษ 
 20 นาง ศิวนันท รุจินันทฤทธิไกร 
 21 นางสาว กมลฉัตร วรวาท 
 22 นาง ณัฐชา งามละมาย 
 23 นาย ประภากร สิริเฉลิมรักษ 
 24 นาย ธนิศร เอกมหาชัย 
 25 นาง ชื่นใจ วีระวานิช 
 26 นาย วิโรจน ทศไนยธาดา 
 27 นาง กุลณภา ตั้งพัฒนะจิต 
 28 นาง ฤทัยรัตน เชยย้ิม 
 29 นางสาว ศรินยา เตชะวีรากร 
 30 นางสาว สุรียรัตน ดํารงธนสมบัติ 
 31 นางสาว อิสริยา สงารักษ 
 32 นาง ดุษฎ ี ไสยวรรณ 
 33 นางสาว วิญู จันทรพาณิชระวี 
 



34 นาง สุขตา เหมวัณโณ 
 35 นางสาว วรรณี พานิชผล 
 36 นาง สุดาดวง อักษรทานนท 
 37 นาง สุนันตทา อภิเชษฐพงศ 
 38 นางสาว สวางจิตต สระทองเดช 
         
 ประเภท เสื้อผา       
 1 นาย เอกลักษณ พวงทวาย 
 2 นาง จันทรเพ็ญ นุตาณัติ 
 3 นาง สุภัสศรณ เสวกพิบูลย 
 4 นาย จันทรแรม สีราช 
 5 นางสาว สุวรรณา รุงประกายพรรณ 
 6 นางสาว มนตรรัตน งามละมาย 
 7 นางสาว จิดาภา สุขขีพันธ 
 8 นาย ศรีเจริญ บัวมาตร 
 9 นาง สมพ ี อินทรพงศ 
 10 นางสาว กอบกุล เพงพินิจ 
 11 นาง สุวรรณา แสงสินธุ 
 12 นาย พรชัย สอนสุข 
 13 นาย สมชาต ิ กังวาลวงศ 
 14 นางสาว พรนภัส ปงมี 
 15 นาย รัตนชัย หิรัญรักษ 
 16 นางสาว ชัญญาพัชร กุลฐิติเศรษฐ 
 17 นางสาว ชญานี ย่ิงยวด 
 18 นางสาว อริสรา ทองพูล 
 



19 นาย วรเดช กาศลังกา 
 20 นาง ศิริรัตน กิโมโต 
 21 นาย ศราวุฒิ ลาดี 
 22 นาย วันเฉลิม เผือกอวม 
 23 นางสาว ณภัทร แหลมสมุทร 
 24 นาง วันเพ็ญ สัตยมัลลี 
 25 นางสาว โสดารัตน คชฤทธ์ิ 
 26 นาย นิพนธ ทองดอนเหมือน 
 27 นาย วัฒนะ บานเย็น 
 28 นางสาว พัชมน รุงเรืองศิลป 
 29 นาย สมชาย แชมงาม 
 30 นาย สุมานัส ธนทรัพยวงศ 
 31 นางสาว ศิริจันทร นอยสอาด 
 32 นางสาว ออฟ พุฒพันธ 
 33 นาย อุทัย ศรีแกว 
 34 นาย ชญนนท สาจันทร 
 35 นางสาว วัชรทิตย เทากระโทก 
 

 

ประเภท อาหาร 

    1 นาย ตระกูล สุวรรณศร 
 2 นาง เซ็ง แสนโซง 
 3 นาย สงวน พวงมะลัย 
 4 นางสาว องคอร ตงล้ิม 
 5 นางสาว สุนีย แซเลา 
 6 นาง นภัสสร หนูเนียม 
 



7 นาง พรพิมล อุนจิตต ิ

8 นาง พรสวรรค พงษสุวรรณ 

9 นางสาว ยุพิน พินเสนาะ 

10 นาง วัฒนา สนนุช 

11 นางสาว บุศรา ชินบัวทอง 

12 นาย ปยะพงศ แซโคว 

13 นาง สายยุพิน สุขอิ่ม 

14 นางสาว มาลัย นุมสุวรรณ 

15 นางสาว ประไพ คําวงคษา 

16 นาง อธิชา เกียรติกานนท 

17 นางสาว วันวิสา แจมสุวรรณ 

18 นาย บุญญฤทธ์ิ สายยน 

19 นาย กิจจา ล่ีประเสิริฐวงศ 

20 นาย กนกพล เกิดรอบ 

21 นาง วนฤดา พรมใบเงิน 

22 นางสาว แพรวเพชร แซตัง 

23 นาย วิวัฒน องคกรสิริกุล 

24 นาง อรวรรณ ขุมเงิน 

25 นาย สมบูรณ แซเตียว 

26 นางสาว ละออง รูปสวย 

27 นางสาว สุมลรัตน ธีรหิรัญพิพัฒน 

28 นาง ชลดา มานะสกุล 

29 นาง พโหธร เฉยชมผล 

30 นาง หนูกานต นิ่มขุนทด 

31 นางสาว ธนภร กนกรังษ ี



32 นาย พูนกมล ศรีละออกุล 

33 นาย มนตรี ใหญกระโทก 

34 นางสาว อนุสรา คําเขียว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีตอ 



รายช่ือผูจําหนายสินคาอุปโภค บริโภค ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (จับสลาก) 

(1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561)   

วันพฤหัสบดี ชุดท่ี 2   

ประเภท พันธุไม 

1 นาย ปราโมทย ดีเจริญ 
 

        
 

ประเภท ผัก ผลไม       
 

1 นาง เนื้อทอง ลักษโลก 
 

2 นาง สุมน อุไรแข 
 

3 นางสาว สละ ศรีชัย 
 

4 นางสาว นุกูล แกวสาธร 
 

5 นาง นิต ไชยวงค 
 

6 นาง จีรวรรณ วีโรทัย 
 

7 นางสาว นพพร เสนาะจิตร 
 

8 นาย ณัฐวิทย ลีลาวรรณศิลป 
 

        
 

ประเภท เบ็ดเตล็ด 

   

  

1 นาย บัณฑิต ปฐมกุล   

2 นางสาว เสาวนีย ศิลาทรัพยอําไพ   

3 นางสาว วัชรินทร สิทธิ   

4 นางสาว ขวัญตา หว่ันเซง   

5 นางสาว ญารฎาร คําเคร่ือง   

6 นางสาว พิชชานาถ ประพันธ   

7 นาง วรัทยา วอลเลซ   



          8              นาย พัฒน กรรมารางกูร 

 

  

          9              นางสาว เท่ียง รัตนเวฬุ 

 

  

         10             นาย วิรัช ศรัณยปรีดา 

 

  

11 นางสาว กรรณิการ ทับทิมทอง 

12 นาย จิรศักดิ ์ แสงสม 

13 นางสาว มยุรา วงศกิตติเวชกุล 

14 นางสาว วลัยลักษณ จิตวิทยาดี 

15 นาย สุทธิโรจน เกยสุวรรณ 

16 นางสาว แสงวิไล พงษพันธ 

17 นาง กําไร แกวกลัด 

18 นางสาว ศมน นอยพันธ 

19 นาย ปรีติ สุรสิทธ์ิ 

20 นางสาว พรรณี หลักเพชร 

21 นางสาว นัทธมน ศรีชาย 

22 นาย สุทัศน จันทวะฤทธ์ิ 

23 นาง จิราภรณ วงศไพศาลลักษณ 

24 นาย สรศักดิ์ รักนาย 

25 นาง มุกดา จุยรอด 

26 นางสาว ณัฐริกา ธินะ 

27 นาย สันติ ณรงควิทยกุล 

28 นาง เทพอักษร บุญมั่น 

29 นาย อภิวัฒน บัวศรีคํา 

30 นาง นันทิยา คงเจริญเนตร 

31 นาย วิทยา แกนศักดิ์สิทธ์ิ 



32 นางสาว นภัสนันท ฤทธิชัย 

33 นางสาว วัฒนันท ปทุมแกว 

34 นางสาว พิลัยกร นอยกร 

35 นาย โชติพัฒน วราพรปยรมย 

36 นาย โกสินทร ทศไนยธาดา 

37 นาย พรศักดิ ์ ประภาพรวรกุล 

38 นางสาว ภัคจิรา จงสิทธิสัจจะกุล 

39 นางสาว สลักจิต พุทธเจริญ 
 

ประเภท เสื้อผา       

1 นางสาว รุงอรุณ ลอยกระโทก 

2 นาย จารุวัตร วรเกตุ 

3 นางสาว พัชราภรณ กรวยทอง 

4 ด.ต. ศิริศักดิ์ รอดปรีชา 

5 นาย ไพศาล สนั่นทุง 

6 นางสาว ธิดารัตน กล่ินอยู 

7 นาย สุชาต ิ แชมงาม 

8 นาย ชัยภัทร มุงใหญกลาง 

9 นางสาว แสงเทียน ดิถีเพ็ง 

10 นางสาว แสงดาว สุภาพศิลป 

11 นาย ชาตรี เอี้ยงแจง 

12 นาย อภิศักดิ ์ คชพร 

13 นางสาว อันชรี ดวงเนตร 

14 นาย ประเสริฐ ประคองจิตมั่น 



15 นาย เดชา คะอังกุ 

16 นาย พรเทพ แสนนาใต 

17 นาย วิโรจน สาธุพันธ 

18 นาย เสนห กวักหิรัญ 

19 นาย คุณัชญ ดาวมณี 

20 นาย สุกฤต สุรางคลีลา 

21 นางสาว จิรชยา นําด ี

22 นาย ธนภูมิ ผานุธิ 

23 นาย สันติ แซอึง 

24 นาย กิติชัย เสถียรวัฒนกุล 

25 นาย โสรฬ ย้ิมหร่ิม 

26 นางสาว สุดใจ พวงงามพันธุ 

27 นาย อภิสิทธ์ิ เฟองอาวรณ 

28 นางสาว ณัฐลดา ศรีอินทร 

29 นาย นัฐดิษฐ ทองศรีเกตุ 

30 นางสาว อาทิมา หอมจิตร 

31 นาย บัญชา คุมคุณ 

32 นางสาว สิรพัชร บุญกังวาน 

33 นางสาว พีรียา ชอบสุข 

34 นางสาว รัตนาภรณ ตงสาลี 

35 นางสาว รัชนี สูแสวงสุข 

36 นาง นิสาค มณิปนต ี
 

 



ประเภท อาหาร 

  

  

1 นางสาว ศิริรัตน คนธิคามี 

2 นางสาว ณิชพักตร อัศวชัยยานันท 

3 นางสาว ธัญจิรา โอวาทจรูญจิตต 

4 นาง แพร มั่นคงชื่นสกุล 

5 นาย ธนโชต ิ มีแสง 

6 นาย มาโนชญ อุนจิตต ิ

7 นาง บังอร จิตตนิยม 

8 นางสาว เหมือนฝน มาโนช 

9 นาง ยศรินทร ดวงเพชรแสง 

10 นางสาว ชลิดา กุสลานันท 

11 นาย กัมปนาท ปราชญนคร 

12 นาย สัมพันธ เกียรติบุตร 

13 นาย พิบูลเกียรติ ทัพทัต 

14 นาง จงกลพร คุลี 

15 นาง สุพารา ไกรดาราธิกร 

16 นางสาว นวลจันทร ดวงตา 

17 นาง ศิริลักษณ ไศลแกว 

18 นาย นวพล แกวมณี 

19 นาย สุนทร เรือนทิพย 

20 นาง สมพรรค ทองด ี

21 นางสาว สุนิตรา จันทรกระจาง 

22 นางสาว สมพร ไทยพวง 

23 นาย กฤษฎาพงษ จํารัส 



24 นาย ธีระวัฒน ตีระสี 

25 นาย วสันต มีฟก 

26 นาง สุวรรณา ประสานธรรมคุณ 

27 นางสาว ณัฐนัน รอดแกว 

28 นางสาว มนสา คงอิ่ม 

29 นางสาว จุฑามาศ ผลผลา 

30 นางสาว ขวัญสิริ คิวประสพศักดิ์ 

31 นาย ธงชัย แสงหิรัญ 

32 นางสาว เพียรเพ็ญ กัลยาศิลปน 

33 นาย อนันต ทองฮวด 

34 นางสาว อริสา แกวกันหา 
 

 

 


