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เลข
รหัส

ชื่อ - นามสกุล

1 นางสาวกีรติ

เกิดศิร ิ

2 นายกฤษฎา

เลิกชัยภูม ิ

3 นางสาวกัญจน์รตั น์

สุขรัตน์

4 นายกิตพิ นั ธ์

บุญอินทร์

5 นางสาวเกษรินทร์

ชาวเกวียน

6 นางสาวแก้วใจ

อาภรณ์พศิ าล

7 นายเกียรติยศ

เจือกโว้น

8 นางสาวขนิษฐา

แซ่ลม้ิ

9 นางสาวขนิษฐา

เจริญพานิช

10 นางสาวจรินทร

อุ่มไกร

11 นายจักรพงษ์

แก้วขาว

12 นางสาวจารุชา

ยีแ่ สง

13 นายเฉลิมชนม์

ตัง้ วชิรพันธุ์

14 นางสาวญาณิกา

วัชรเทวินทร์กุล

15 นายณวิชชา

อ่อนใจเอื้อ

16 นางสาวณัฐกฤตา

จันทิมา

17 นายณัฐพล

ศรีสทิ ธิโภคกุล

18 นางสาวธนัญญา

เสาวภาคย์

19 นายธวัชชัย

ทองเหลีย่ ม

20 จ.ส.อ.ธานิล

ม่วงพูล

21 นายธีระศักดิ ์

ธรรมบารุง

22 นางสาวธีรารัตน์

แช่มชัยพร

23 นายนพดล

ผูม้ จี รรยา

เช็ค
มา

ลงนามทางาน

เลข เวลา เช็ค
รหัส มา กลับ

ลงนามกลับ

เลข เวลา
รหัส กลับ

หมายเหตุ

ลาศึกษาต่อ

24 นายนฤพล

สุวรรณวิจติ ร

25 นางสาวนลินรัตน์

ศรีราจันทร์

26 นางสาวนิตยา

จันกา

27 นายบพิตร

ไชยนอก

28 นายบัญชา

หิรญ
ั สิงห์

29 นายบัญญัติ

วารินทร์ใหล

30 นายบุญชะนะ

วาราชะนนท์

31 นางสาวปถมาภรณ์

ไทยโพธิศรี
์

ลาศึกษาต่อ

32 นายปริพสั

ศรีสมบูรณ์

ลาศึกษาต่อ

33 นายปรีชา

แจ่มวิถเี ลิศ

34 นางปิยวรรณ

ธรรมบารุง

35 นายปิยะพงษ์

ศรีรตั น์

36 นางสาวพรพรรณ

อู่สุวรรณ

37 นายพฤกษ์

โปร่งสาโรง

38 นายพฤฒิพล

ลิม้ กิจเจริญภรณ์

39 นางพิชยา

สุขปลัง่

40 นางสาวพุฒยิ า

รัตนศิรวิ ฒ
ั น์

41 นางเพ็ญพักตร์

แกล้วเดชศรี

42 นายไพศาล

สิมาเลาเต่า

43 นางสาวภรัณยา

อามฤครัตน์

44 นางสาวภัคศุภร

กาญจนกุล

ั น์
45 นายภานุวฒ

ศรีไชยเลิศ

46 นางสาวภารณี

นิลกรณ์

47 นายมงคล

รอดจันทร์

48 นางเมธานี

หอมทอง

49 นายยศกิต

เรืองทวีป

50 นางสาวรุจริ าวดี

ธรรมแสง

51 นางสาววนิดา

ชัยชนะ

ลาศึกษาต่อ

52 นายวรินทร์

ศรีปญั ญา

53 นายวัชระ

จันทร์อนันต์

54 นางสาววาริศา

เพชรธีรานนท์

55 นางสาววาสนา

เนียมแสวง

56 นายวิฑรู ย์

พึง่ รัตนา

57 นายวินยั

เพ็งภิญโญ

58 นายวิศวินทร์

อัครปญั ญาธร

59 นายวิโรจน์

บัวงาม

60 นางศรัณยา

จังโส

61 นายศัลยพงศ์

วิชยั ดิษฐ

62 นายศุภกฤษ
63 นางสาวศุภมาศ

นาคป้อมฉิน
ั ้ ญั ญา
ปนป

64 นายศุภรัตน์

ทัศน์เจริญ

65 นายสมเกียรติ

ช่อเหมือน

66 นางสาวสมจินต์

จันทรเจษฎากร

67 นายสมบัติ

หทัยรัตนานนท์

68 นายสันติ

กูลการขาย

69 นายสิรพิ งษ์

ปานจันทร์

70 นายสุขสวัสดิ ์

แซ่ลมิ่

71 นางสาวสุคนธา

จันทร์เขียว

72 นางสาวสุธารัตน์

ชาวนาฟาง

73 นายสุธนิ นั ธ์

พิเชฐพิรยิ ะ

74 นางสาวสุพชิ ฌาย์

จันทร์เรือง

75 นางสาวสุภารัตน์

ถิรนันทนากร

76 นางสาวเสาวนีย์

สันติวงค์

77 นายโสภณ

มหาเจริญ

78 นางสาวโสภาพรรณ

สุวรรณสว่าง

79 นางสาวหฤทัย

ดิ้นสกุล

ลาศึกษาต่อ

80 นายอกนิษฐ์

ศรีภธู ร

81 นายอดิศร

แก้วภักดี

82 นางสาวอนัญญา

ทองสิมา

83 นายอภินนั ท์

จุ่นกรณ์

84 นายอรรถพล

พลานนท์

85 นายอัมรินทร์

อภิรกั ษ์มาศ

86 นางสาวอารีรตั น์

แก้วประดิษฐ์

87 นายอุกฤษฏ์

อาไพพันธุ์

88 นางอุบลรัตน์

ศิรสิ ุขโภคา

89 นางสาวอุมาพร

ปฏิพนั ธ์ภมู สิ กุล

90 นางสาวอุษา

พันฤทธิด์ า

91 นางสาวอุไรวรรณ

ชูนวลศรี

92 นายเอกนรา
93 นายเอกราชันย์

จันดา
ไชยชนะ

