
เลขประจําตัวสอบ

62061000001 นายคมกริช เทพา
62061000002 นางสาวรัตน�ฐมล คนอยู�
62061000003 นางสาวอังคณา ชัยวงศ�
62061000004 นางสาวกัญญารัตน� คูหา
62061000005 นายธนาธร สุริยะมะโน
62061000006 นางสาวสิริวรรณ เมฆสีขาว
62061000007 นายธนากร ถือม่ัน
62061000008 นางมินตรา บุญเป1ง
62061000009 นายณัฐกิตต์ิ สุทน
62061000010 นางสาวป4ยะนุช จบแสน
62061000011 นายนพดล สายป8ญญาใย
62061000012 นายปรเมษฐ� จันทะจร
62061000013 นางสาวขวัญจิรา ม่ิงขวัญ
62061000014 นางสาวนภาพร สีชาตา
62061000015 นายอดิศร ภิญโญ
62061000016 นางสาวนันทิชา ชัยชมภู
62061000017 นายศตวรรษ โขนงนุช
62061000018 นายพุทธิชาต ราศรีสําราญ
62061000019 นางสาวสุปราณี จันทร�เลน
62061000020 นางสาวศิริวรรณ สมวรรณ
62061000021 นางสาววริศรา แก=วบุญป8น
62061000022 นายศาศวัต บังวัน
62061000023 นางสาววิมลสิริ ทิพันธ�
62061000024 นางสาววิไลภรณ� กันทะ
62061000025 นางสาวกฤติกา จะวะนะ
62061000026 นางสาวรุ�งอรุณ นิยมไทย
62061000027 นางสาวรุจิรา ป8นวิชัย
62061000028 นางสาวมริษา วังขวา
62061000029 นางสาววราลักษณ� สุขเตียม
62061000030 นายวิชานนท� แก=วเขียว
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62061000031 นายจักรพงษ� เป1งบุญมา
62061000032 นางสาวสิริรัฐ เครือทอง
62061000033 นางสาวสุภลักษณ� ศิริวัฒนศักด์ิ
62061000034 นางสาวพิมพิมล มังกะระ
62061000035 นางสาวกุลยา หลวงจันทร�ดวง
62061000036 นางสาวทักษิณา ลือโฮ=ง
62061000037 นางสาวนนธิญา เสายอด
62061000038 นายพิทยุตม� กุลสัมพันธมิตร
62061000039 นางสาวกุลธิดา เลิศพัฒนาทรัพย�
62061000040 นางสาวสุวรรณี มณทา
62061000041 นางสาวพัณณิตา เขียวแก=ว
62061000042 นางสาวอลิษา วงศ�หาญ
62061000043 นางสาวจันทร�จิรา อุ�นเส=ง
62061000044 นางสาวรัตติกาล ตCะใจ
62061000045 นางสาวกวินทรา สิงห�เส
62061000046 นายอธิรมย� ณัฏฐ�ณภัทร
62061000047 นางสาวศดานันท� ม�วงดิบ
62061000048 นางสาวนิลมนต� ใจแก=วมา
62061000049 นายวิษณุรักษ� ผู=ประเสริฐทรัพย�
62061000050 นายณัฐทพงศ� กาญจนโชคอนันต�
62061000051 นางสาวกรกนก ทาหนัด
62061000052 นายวันเฉลิม จะวะนะ
62061000053 นางสาวพิมพ�พัฒน� ท=าวคําลือ
62061000054 นางสาววรวลัญช� สุนทรวิภาต
62061000055 นายพลวัต กันทะปง
62061000056 นางสาวเสาวลักษณ� ตาวตา
62061000057 นางสาวกันทิมา มาใกล=
62061000058 นายกรกช ประพันธ�กุลรัตน�
62061000059 นางสาวอาทิตยา คําปลิว
62061000060 นางสาวเพชรรัตน� กําลาภยศ
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62061000061 นายณพกันต� จันทนเสวี
62061000062 นายปรีชา บุตรแสงดี
62061000063 นางสาวภคพร เทพธรรม
62061000064 นางสาวพรณิชา ซ=อนสุข
62061000065 นายพิทวัส จันทาพูน
62061000066 นางสาวเพ็ญนภา ศรีชัยภิญโญ
62061000067 นางสาวณัฐธกา วังกาวี
62061000068 นางสาวชนิภรณ� พรมศิริแสน
62061000069 นางสาวธัญวรัตม� เสนนะ
62061000070 นางสาวธัญญาติกานต� นันตาเครือ
62061000071 นายชานนท� ทาต�อม
62061000072 นางสาวจรินญา ใจบุญ
62061000073 นางสาวเกศมณี คําแก=ว
62061000074 นายธีรภัทร� ต�อป8ญญา
62061000075 นางสาวธัญญลักษณ� วงษ�กันหา
62061000076 นายคัมภีร� หล=าเก๋ียง
62061000077 นางสาวกานต�พิชชา ศรีคํา
62061000078 นางขัตติยาณี วงค�อCอด
62061000079 นายเฉลิมศักด์ิ กลมเกลี้ยง
62061000080 นายพงศธร เวียงคํา
62061000081 นางพรรณิการ� นามสาย
62061000082 นางสาวศิวัชญา บุญมาภิ
62061000083 นางสาวสาธิตา มีบุญ
62061000084 นางสาวอารยา ยอดแก=ว
62061000085 นางสาวภรภัทร พยุงศักด์ิศรี
62061000086 นายสุรนาท กองแสน
62061000087 นางสาวนุชรินทร� ไชยศิริ
62061000088 นางสาวสุพัตรา ลาดคําจันทร�
62061000089 นายเกียรติศักด์ิ ทองฟู
62061000090 นายพงศ�ภัค พรคงเกษม
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62061000091 นายนภดล อินจอง
62061000092 นางสาวอรสาห� เขียวกํ่า
62061000093 นางสาวนลิน สุนันท�
62061000094 นายไตรภพ แกทอง
62061000095 นายจิรภัทร ซ=อนเขียว
62061000096 นางสาวดุสิดา ทรวงแก=ว
62061000097 นายนนทกร ฉันทะ
62061000098 นางสาวมัชฌิมา ต๊ิบศรีบุตร
62061000099 นายสุเทพ สุเทนะ
62061000100 นางสาวจารุณี ม่ิงมิตรวิบูลย�
62061000101 นายณัฐดนัย กาอินทร�
62061000102 นางสาวพรจันทร� จุมปา
62061000103 นายวริศ รัตนพรม
62061000104 นายนพดล ระงับเหตุ
62061000105 นางสาวธีรนุช เทพนารินทร�
62061000106 นางสาวฐิติวรรณ หัวเมืองแก=ว
62061000107 นางสาวกันดา หลวงหาญ
62061000108 นางสาวสุทธิดา ไชยตีฆะ
62061000109 นางสาวภัณฑิรา แก=วป4ยรัตน�
62061000110 นายมนูญ คําเข่ือน
62061000111 นางสาวพรพิมล ปOองแก=ว
62061000112 นางสาวสุรีย�พรรณ รักษ�เสรี
62061000113 นายธีรพร สุวรรณะ
62061000114 นางสาวธิติยาภรณ� ศรีหม่ืน
62061000115 นางสาวชิดชนก หล=าปาวงศ�
62061000116 นายอุดมศักด์ิ ก=อนคํา
62061000117 นางสาวพัชรพร สมหารวงศ�
62061000118 นางสาวลลิดา สายป4ง
62061000119 นางสาวเบญจรัตน� บุญวุฒิ
62061000120 นายสิริโชค อินแสง
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62061000121 นางธิษติยา ถวิลคํา
62061000122 นายอนุชา ทองย=อย
62061000123 นายกฤดนัย อินตCะวงค�
62061000124 นางสาวสกุลรัตน� จันทรา
62061000125 นางสาวดวงกมล เกลี้ยงมะ
62061000126 นายกฤษณพันธ� อินทร�งาม
62061000127 นางสาวอารยา ชุ�มเย็น
62061000128 นางสาวลีลาวัลย� ศรีบุญเรือง
62061000129 นางสาวเบญจมาศ มลิวัลย�
62061000130 นางสาวณิชากร โชคสุวรรณคีรี
62061000131 นางสาวรวิปรียา วันชัย
62061000132 นายณรงค�ศักด์ิ แก=วนํามา
62061000133 นางสาววันวิสา ยศนวล
62061000134 นายธนชาติ ไชยา
62061000135 นางสาวพีรณัฐ ปลูกสุข
62061000136 นางสาววลัยพร พรหมมา
62061000137 นายนครินทร� มีบุญ
62061000138 นางสาววิไลวรรณ ไชยวงษ�
62061000139 นางสาวธิวาพร จินจํา
62061000140 นางสาวสุวนันท� ชุ�มธิ
62061000141 นางสาวกฤติมา บัวหลวง
62061000142 นายนุกูล จันทร�โน
62061000143 นายธนา ธิมา
62061000144 นายอาณัติ เอียงสวาท
62061000145 นางสาวสุภัคสิณี ลาดมา
62061000146 นายพินิจ โล�ห�สุดใจ
62061000147 นางสาวกิติยา สมกูล
62061000148 นางสาวกฤษณา ปOองกัน
62061000149 นางสาวสุมาลี เทพประสาร
62061000150 นางสาวทับทิม ตาอินทร�
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62061000151 นางสาวอรประภาพร บุญเรือง
62061000152 นางสาวอรุณพร เข่ือนแก=ว
62061000153 นางสาวพิชญาพร สุดสา
62061000154 นางสาวนุชศรินทร� อัญชัญ
62061000155 นายอดิศร เรือนเพชร
62061000156 นางสาวป4ยนัท คุ=มกลับ
62061000157 นางสาวสุวิธิดา เทียนทอง
62061000158 นางสาวนิภาพร อินชัย
62061000159 นางสาวกุลสตรี หล=ากาวี
62061000160 นางพัทธนันท� พรหมวรรณ�
62061000161 นายกิตติวัฒน� บุญเที่ยง
62061000162 นายทีฆทัสน� ศรีทอง
62061000163 นายพัฒนพงศ� สมปาน
62061000164 นางสาวณัฐภรณ� นูระมะหะหมัด
62061000165 นายณัฐปคัลภ� สุขศิริ
62061000166 นางสาวปรีญานันท� งามจิต
62061000167 นายวรัณยู วงศ�เป1ง
62061000168 นางสาวอริสรา สันธิ
62061000169 นางสาวธันยพร จันทร�เรือน
62061000170 นางสาวธัญชนก แอ�นดอน
62061000171 นางสาวสายพิณ ป4งธิ
62061000172 นางสาววนิดา สายยืด
62061000173 นางสาวสินีนาฏ กันธิยะ
62061000174 นายอนุกูล เหล�ากาวี
62061000175 นางสาวน้ําฝน ปงศรีชัย
62061000176 นายอนุนัย จีนบุญเหล็ก
62061000177 นางสาวปฐมกร ธรรมวงค�
62061000178 นางสาวสุธิดา ใฝQจิต
62061000179 นายพิเชษฐ� ศรีชวลิตกุล
62061000180 นางสาวแก=วมณี เพ็งแจ�ม
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62061000181 นางสาวจินตพร สกุลอCอด
62061000182 นางสาวสุพัตรา ยะย�าเปOา
62061000183 นางสาวพิจิตรา เจริญฉาย
62061000184 นายศิวกร สุขคํา
62061000185 นายวิทยา สิงห�แก=ว
62061000186 นางสาววรัญชลี ทิหงษ�สา
62061000187 นางสาวปภาวี กันทาวงค�
62061000188 นายธันวา พรหมตัน
62061000189 นางสาวเกตน�นิภา เผ�าทหาร
62061000190 นางสาวจุรีรัตน� รุ�งเรือง
62061000191 นางสาวนิภาพร บุญธรรม
62061000192 นายยมนา ประเสริฐ
62061000193 นายพชร ภู�แดง
62061000194 นางสาวปาณิชา มาวิเลิศ
62061000195 นางสาวอัญชลี พงษ�ตัน
62061000196 นายศรัณยู จันคําสม
62061000197 นายเกษมสันต� เครือคํา
62061000198 นางสาวอาชัญญา เมืองมา
62061000199 นางสาวอนุชรา ไชยวงศ�สาย
62061000200 นายนิรวิทย� ทองเกล็ด
62061000201 นางเรณู จิวิตัน
62061000202 นางสาวศิรินภา วงศ�หาร
62061000203 นางสาวนภัสสร ภาระจริง
62061000204 นางสาวณัฐนรี แสงศิริ
62061000205 นางสาวเจียมจิต บัวคลี่
62061000206 นางสาวโยษิตา เป1งโต
62061000207 สอหญิงชมพูนุช จันทร�คําเรือง
62061000208 นางสาวไปรยา สิทธิกัน
62061000209 นางสาวจุฑาทิพย� ป8ญจะสี
62061000210 นางสาวเพชรพร=อม เชียงตา
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62061000211 นางสาวเมธินี เพชรสุวรรณ�
62061000212 นายรุ�งโรจน� สมวงค�วาลย�
62061000213 นางสาวนงค�พงา แสงไชยา
62061000214 นางสาวชนิกานต� สระสม
62061000215 นางสาวนุชจรีย� โคดี
62061000216 นางสาวพรธีรา ธรรมศิริ
62061000217 นางสาวชุติมา พรมริน
62061000218 นางสาววรรณวิษา ใจกันติ
62061000219 นางสาวณัฐริกา กันทะลึก
62061000220 นางสาวสุวรรณี แยงคํา
62061000221 นายพงษ�พิพัฒน� อินปา
62061000222 นางสาวนิตยา กูลแล
62061000223 นางสาวดวงดาว รักษ�พงไพร
62061000224 นางสาวจีระพร โปทา
62061000225 นางสาวพีรชยา ด=วงทอง
62061000226 นางสาวศศิณา มาละวัน
62061000227 นางสาวสุรีย�พร มหายาโน
62061000228 นายภาณุพงศ� ก่ิงทองสุข
62061000229 นางสาวจินตนา ไคร=เงิน
62061000230 นางสาวปรียานุช ธรรมจา
62061000231 นายอานนท� มากะนัต
62061000232 นางสาวศิริพร ชัยชนะ
62061000233 นายอนุวิน กุณะ
62061000234 นายฐิตินนท� ไชยเครื่อง
62061000235 นางสาวอินทิรา สุขภูมรินทร�
62061000236 นางสาวนราวดี โยคํา
62061000237 นางสาวณัฐสุดา คํายุ
62061000238 นายคมสันต� เทพศิริ
62061000239 นางสาวณัฏฐณิชา กับปะหะ
62061000240 นางสาวอารีรัตน� แก=วฮ�อน
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62061000241 นางสาวพรทิพย� เชื้อศิริวัฒน�
62061000242 นายศรายุทธ จินะ
62061000243 นายอนุสิทธ์ิ ธิดา
62061000244 นางวันทยา อํานวยรัตน
62061000245 นายสมชาย ทานุชิต
62061000246 นางสาวมีนา แสนกล=า
62061000247 นายธนากร ป8ญญาจันทร�
62061000248 นายศุภกิตต� กองดี
62061000249 นายกิติคุณ สมุทรวงค�
62061000250 นางสาวพิมพ�ประภา เครือลุน
62061000251 นางสาวมัญชรี พรมมาเหล็ก
62061000252 นางสาวพัชราวรินทร� เกษรินทร�
62061000253 นางสาวศิรินภา ศรีใจแก=ว
62061000254 นางสาวสุทัตตา เข่ือนทา
62061000255 นายสุรวัช สุขาวรรณ
62061000256 นางสาวกัญญ�วรีย� ไพรเติมแต�ง
62061000257 นางสาวสุวรรณี ใจกันติ
62061000258 นางสาวนัฐติชา แสนแก=ว
62061000259 นายภูวนัย เถาเปSTยปลูก
62061000260 นางสาวมณฑิกา ดวงเงา
62061000261 นางสาวชรินรัตน� สมเจตนา
62061000262 นายพลากร ศรีแก=ว
62061000263 นายจิรายุทธ พงพิยาน
62061000264 นางสาวสุธีรา ช�างคํา
62061000265 นายพอเพียง ช�วยงาน
62061000266 นางสาวเดือนเพ็ญ ดอกดวง
62061000267 นางสาวปริยฉัตร อุ�นทองมา
62061000268 นายมนตรี จันทาอ�อน
62061000269 นางสาวพลอยไพลิน เลาหล�าย
62061000270 นางสาวนภัสกร ทนันชัย
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62061000271 นางสาวกัณฐิกา ม่ังมี
62061000272 นางสาวกิตติวรา ดอนลาว
62061000273 นางสาวภัทรนันท� วิรัตนชัยวรรณ�
62061000274 นางสาวศรัญญา สง�าวงค�
62061000275 นางสาวสุภัชญา สุยะใจ
62061000276 นางสาวกุลนิภา คําสิงห�
62061000277 นางสาวศศิกานต� ย่ีคํามี
62061000278 นางสาวกฤษณา รวมกลาง
62061000279 นางสาวแพรววณิต คําท=าว
62061000280 นายสิทธิกร บุตรตาคํา
62061000281 นางสาวจินตนา ตระสักชลาศัย
62061000282 นายชรันย� จันทะวงค�
62061000283 นายทศพร ปานบุญ
62061000284 นางสาวสุนิตา มูลละ
62061000285 นายนฤพนธ� มาฟู
62061000286 นางสาวสุทธิดา จินา
62061000287 นางสาวศันสนีย� พลอยวิเศษกุล
62061000288 นายฐาปกรณ� ศรีโชติ
62061000289 นางสาวอนิจษา ใจUใจ
62061000290 นายพิชิต บุตรชา
62061000291 นางสาวอรจิรา นาวา
62061000292 นางสาวกัลยาลักษณ� ศรีโพธ์ิ
62061000293 นายณัฐวุฒิ ขัดโต
62061000294 นางสาวรัชนู บุญชู
62061000295 นายภูวนารถ อุดมบุตร
62061000296 นางสาวอารดา เลิศหล=า
62061000297 นายถนอมศักด์ิ อินตCะเพชร
62061000298 นางสาวณีรนุช อินทร�จันทร�
62061000299 นายเจษฎา ไชยยา
62061000300 นางสาวรสริน ขันธวรากุล
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62061000301 นางสาวรัตติกาล จาระณะ
62061000302 นายปรีชา แยเซาะ
62061000303 นางสาวนัทธมล สีวาปS
62061000304 นางสาวอัญชนา เกตุเรืองโรจน�
62061000305 นางสาวปภาดา จรรยากิตติผล
62061000306 นางสาวอภิชญา ใจปลา
62061000307 นางสาวพัชราพรรณ ขาวพล
62061000308 นางสาวปนัดดา ตาแม�กUง
62061000309 นางสาวรินรดา จรรยาสิทธ์ิ
62061000310 นายวรุตม� หม่ืนแสน
62061000311 นางสาวเบญจวรรณ เสาะแสวง
62061000312 นางสาวสุดารัตน� ราชสัก
62061000313 นางสาวณัฐนภา จินะวัน
62061000314 นายปกาศิต เรืองเกษม
62061000315 นายธนกร เจริญทอง
62061000316 นางสาวเชษฐ�สุดา ทองบาง
62061000317 นางสาวชญาดา ยะสืบ
62061000318 นางสาววิภาวรรณ วงค�ลังกา
62061000319 นายณัฐกฤษณ� ตCะปOอม
62061000320 นายอานนท� ตUาใหล
62061000321 นางสาววัชราพร สุขใส
62061000322 นายภานุพงศ� ยามะสัก
62061000323 นางสาววรัญญา ภิญโญ
62061000324 นางสาวภัทรียา ทาเติง
62061000325 นางสาวจุฑารัตน� จันทรณบุตร
62061000326 นางสาวอาทิตยา วงค�ขัติย�
62061000327 นางสาวจุฑาทิพย� พะแก=ว
62061000328 นายศุภานัน ใจพิจิต
62061000329 นายจตุพงษ� ปOองสมาน
62061000330 นายณัฏฐชัย บ�อคํา
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62061000331 นางสาวจิตราภา จันทร�แดง
62061000332 นางสาวชลธิชา ทะเหมย
62061000333 นางสาวสุนิษา ทองไทย
62061000334 นางสาวสิรามล กิติทรัพย�
62061000335 นางสาวธวัลฉัตร� สุเที่ยง
62061000336 นายไกรวัลย� ยอดชาย
62061000337 นางสาวอัญรัตน� พิจารณ�
62061000338 นางสาวจันทรา ชะโพ
62061000339 นางสาวมณฑิรา หอมแก�นจันทร�
62061000340 นายอัยรัช อินทร�กา
62061000341 นางสาวรัตติรส โฆตะมัง
62061000342 นางสาวทัศนีย� สําเร็จ
62061000343 นายกิตติชัย สาขวัญ
62061000344 นางสาวรัฐติยา สิงคราช
62061000345 นางสาวนลินี ศรีเมือง
62061000346 นางสาวมาริษา อ=ายจักร
62061000347 นายมนัสชล สมพล
62061000348 นายนิพนธ� อุ�นผูก
62061000349 นางสาวชลิตา เกาะป4นะ
62061000350 นางสาววริศรา โพธิกล่ํา
62061000351 นางสาวสุพัตรา จินาคํา
62061000352 นางสาวอารีรัตน� เตชะนันท�
62061000353 นางสาวน้ําทิพย� ประธานราษฎร�
62061000354 นางสาวศุภกาญจน� สามแปง
62061000355 นายธนากร กุลกิจ
62061000356 นายณฐกร สุระบัตร
62061000357 นางสาวพัชริน จิรัฐิติกาลวาณิชย�
62061000358 นายปรัชญาทวี ไชยสมบัติ
62061000359 นายธนบดี ธรรมสอน
62061000360 นายพีรณัฐ สวนอ=อย
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62061000361 นางสาวสิริรัตน� สวยงาม
62061000362 นายวรรธนะเลิศ สวรรค�ชัยฤทธ์ิ
62061000363 นายวงค�สกร แสนนันตา
62061000364 นางสาวณิชาภัทร จรณ�รวี
62061000365 นายภูวเรศ รัชตะวรรณ
62061000366 นางสาวสิริวิมล เจือจาน
62061000367 นางสาวนิชาภา ไชยมงคล
62061000368 นายณัฏฐนันท�กรณ� อินตCะมี
62061000369 นางสาวปอรรัชม� สุนทรพัฒน�
62061000370 นางสาวศุภมาส พิงคะสัน
62061000371 นางสาวสุรีรัตน� มูลธิจันทร�
62061000372 นายณัฐพงศ� จันทร�ทอน
62061000373 นางสาวจรรยา ไชยป8ญญา
62061000374 นางณัฐปภัสร� แก=วอาภัย
62061000375 นายณัฐพล ถ่ินดง
62061000376 นางสาวนวนันท� กาวิละ
62061000377 นางสาวสาวิตรี ย่ิงยวด
62061000378 นางสาวสกาวรัตน� ขวัญปรีดาสกุล
62061000379 นางสาวพิมพ�ลภัส ไพรธรรมจักร
62061000380 นายกษิตินาถ บุญจีน
62061000381 นางสาวณัฐชา เยียดยัด
62061000382 นางสาวแพรวมณี ธนประสิทธ์ิพัฒนา
62061000383 นางสาววรรณารัตน� บานเย็น
62061000384 นางสาวธัญญพร ธรรมวงค�
62061000385 นางสาวศุภนิดา จินายะ
62061000386 นางสาวศศิธร เครือประสิทธ์ิ
62061000387 นางสาวจุฑามาศ ขัดสงคราม
62061000388 นายจีรพงษ� จําปา
62061000389 ว�าที่รตอุเทน พงษ�นิกร
62061000390 นางสาวณิชกานต� ทาเที่ยง
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62061000391 นางสาวพิมพรรณ ธิยานันท�
62061000392 นางสาวธัญจิรา ชะอุ�ม
62061000393 นางสาวจันจิรา มะลิคํา
62061000394 นายศรายุทธ ผ�องแผ=ว
62061000395 นายสถาพร ทองมี
62061000396 นางสาวพิทยาภรณ� ศรีแปง
62061000397 นางสาวเกวลิน พันธ�อุโมงค�
62061000398 นางสาวเต็มสิริ โกศลวัฒนกุล
62061000399 นายภัทรชนน ถาอ=าย
62061000400 นายวีรพงศ� เฟWXองประสบ
62061000401 ว�าที่รตไกรพล ขันทะบุตร
62061000402 นางสาวประภัสสร เขียวธง
62061000403 นายธีรภัทร ทองขาว
62061000404 นายสราวุธ ต๋ันแจ=
62061000405 นางสาววศินี ผายาว
62061000406 นางสาวนุภาวรรณ จันทร�จUาง
62061000407 นางสาวสิริพร มานะวรศักด์ิ
62061000408 นางสาวศรัญญา เครือสาร
62061000409 นางสาววนิดา ทารักษ�
62061000410 นายพัชรพล ทองคํา
62061000411 นายจักรกฤษณ� ทาแกง
62061000412 นางสาวจีรวัฒน� ใจจิตต�
62061000413 นายกิตติพงษ� ป8นกันทา
62061000414 นางสาวบุษยารินทร� คําปา
62061000415 นางสาวชาลิณี คุ=มสุวรรณ�
62061000416 นางสาวอรทัย สิริวรรณ�
62061000417 นายอภิชาติ กรณ�โคกกรวด
62061000418 นายไกรลาศ แสนขัติ
62061000419 นางสาวนิชาภา ถาวร
62061000420 นางสาวจรรยาพร โพธ์ิขุนทด
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62061000421 นางสาวชฎาพร ชุ�มใจ
62061000422 นางสาวอุษณี ศรีพรม
62061000423 นางสาวภัศรา ดวงเนตร
62061000424 นางสาวพรณภา เผ�าเต็ม
62061000425 นายณัฐธนา หล=าอ=าย
62061000426 นางสาวกานต�ธีรา ด=วงทอง
62061000427 นางสาวกรรณิการ� จะมัง
62061000428 นางสาวนาตารี จงถนอม
62061000429 นายกฤษณะ บุญเทพ
62061000430 นางพิมิมภรณ� ไวยะกา
62061000431 นายกรีพงษ� แมตเมือง
62061000432 นางสาวเอื้ออารี วิชัย
62061000433 นางสาวขนิษฐา เดวีเลาะ
62061000434 นางสาวณัฐริกา ดอนแก=ว
62061000435 นายชุติพนธ� ตาคํา
62061000436 นางสาวภัทรภรณ� สุภาศรี
62061000437 นางสาวบงกชพร เหมวรางค�กูล
62061000438 นายพิทักษ� วงศ�ไทย
62061000439 นางสาวณัฐชยา สุนทรวัฒน�
62061000440 นางสาวประกายมาศ วงค�เขียว
62061000441 นางสาวพิมพ�ผกา ป4นตาเชื้อ
62061000442 นายจิรภัทร ใจก=อน
62061000443 นายชิษณุพงศ� ริมวรรณ
62061000444 นางสาวทิพกร สมประกอบ
62061000445 นางสาวอาริตา แสนอินตCะ
62061000446 นางสาวภัทราวรรณ เรือนยศ
62061000447 นางสาวธนภรณ� ศรีสุดดี
62061000448 นางสาวพรสุดา เบี้ยไธสง
62061000449 นางสาวธิดารัตน� นามวงค�
62061000450 นางสาวนิรุบล อุดสม
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62061000451 นายสิทธิชัย หุ�นไทย
62061000452 นางสาวลภัสรินทร� แสนคํา
62061000453 นายฐิติพงศ� ดอนลาว
62061000454 นางสาวปานัทธ�ชา แซ�อุ=ย
62061000455 นางสาวเจนจิรา กิจใบ
62061000456 นางสาวธัญญาพร บุญประกอบ
62061000457 นางสาวมะลิวัน อิ่นคํา
62061000458 นายวรวิทย� นาควิเชตร�
62061000459 นายสมาน ศรีสง�า
62061000460 นายอดิศร ธิฉลาดสืบ
62061000461 นายวิทยา แสนธนโชคชัย
62061000462 นางสาวพรทิพย� แสนเรือน
62061000463 นางสาวบุศราภรณ� ป4งยศ
62061000464 นางสาวกมลภัทร โพทวี
62061000465 นางสาวสุกัญญา แก=วกองมูล
62061000466 นางสาวกิติมา ไพรสัจพร
62061000467 นางสาวศิรินทร� บุญธรรมมาภณ
62061000468 นายสุประดิษฐ� กวงใหม
62061000469 นางสาวจุฑาทิพย� วงค�ขัน
62061000470 นายอุดมศักด์ิ พันธุ�ชื่น
62061000471 นายชัยณรงค� บุญเทพ
62061000472 นางสาวธัญสิริ มโนบุราพากร
62061000473 นายหลักเขต ภิญโญคํา
62061000474 นางสาวสุทิศา หวังวนพัฒน�
62061000475 นางสาวรัตติกาล คําเดชศักด์ิ
62061000476 นายวราวุฒิ คํายันต�
62061000477 นางสาวกัลยา บุญเรืองป8ญญา
62061000478 นางสาวสุมิตรา แก=วดํา
62061000479 นางสาวกชกร ต=นกัน
62061000480 นางสาวสินีนาถ พลาพล
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62061000481 นายสิทธิชัย ดอนชัย
62061000482 นางสาวอัษฎาภา หลวงสุข
62061000483 นางสาวสุดารัตน� ตระสักกันทร
62061000484 นางสาววิภาวี คํางอน
62061000485 นายสันติชัย พรมวิชัย
62061000486 นายพงษ�สิริ โนจักร
62061000487 นางสาวดวงกมล ชาตะโชติ
62061000488 นางสาวชลลดา นันตCะภาพ
62061000489 นางสาวสุชาวดี คําปาวงค�
62061000490 นางสาวนิรดา แก=วสมศรี
62061000491 นางสาวปาลิกา แฉชนวน
62061000492 นางสาวเบญจวรรณ อินทะจักร�
62061000493 นางสาวฟOาใส ใจเร็ว
62061000494 นางสาวพรสินี ถีระแก=ว
62061000495 นางสาวณิชา จันทร�ตา
62061000496 นางสาวญาสุมินทร� เตชะสืบ
62061000497 นางสาวสุภาวินี เครื่องไชย
62061000498 นางสาวกรรณลดา คํามะเข
62061000499 นางสาวเกตุวดี สุนทร
62061000500 นายบดินทร� พิชัย
62061000501 นายภูดนัย น้ําพ้ี
62061000502 นางสาวรัญชนา ดิษฐา
62061000503 นางสาวจิตสุภา แสนสึก
62061000504 นางสาวรัชญา วรรณเลิศ
62061000505 นายพิชYุตม� จันทามณี
62061000506 นางสาวมัณฑิรา ใจฟู
62061000507 นางสาวสุธิดา กาทองทุ�ง
62061000508 นายสรรชัย เรืองจิตต�
62061000509 นางสาวอภิญญา รังสรรค�
62061000510 นางสาวภรณ�ประภา ตามสีรัมย�
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62061000511 นางสาวแกมกาญจน� สายพงษ�น=อย
62061000512 นางสาวธีรกานต� ขาวอ=วน
62061000513 นายการันต� พันธ�แก=ว
62061000514 นางสาวชุติกาญจน� คําลือชัย
62061000515 นางสาวจิตรัตน�ดา กUองแก=ว
62061000516 นางสาวกนิษฐา ทองคํา
62061000517 นางสาวอาทิตยา ศรีมาเหล็ก
62061000518 นางสาวอภิญญา เยอเมาะ
62061000519 นายวารุฒน� สุขเตียม
62061000520 นายวัชรพนธ� โพธิมา
62061000521 นางสาวสริดา ทิธัมมา
62061000522 นางสาวนริตา รอดฮ=อย
62061000523 นางสาวภาสินี ใจมา
62061000524 นายธีรศักด์ิ เสียงสนั่น
62061000525 นายนักรบ วังแปOน
62061000526 นางสาวธิดาทิพย� กาละทอง
62061000527 นางสาวชลธิชา ดอยลอม
62061000528 นางสาวสุภาพร อัมพวา
62061000529 นายเมธาวี อยู�สบาย
62061000530 นายณัฐวุฒิ ขัตติยะ
62061000531 นางสาวดวงฤทัย กUาแก=ว
62061000532 นางสาวสุภาภรณ� วะเท
62061000533 นางสาวกัลยา นาดี
62061000534 นายวรากร เทียมวัง
62061000535 นางสาวรุจิราลัย ม่ันใจ
62061000536 นางสาวสุทธ์ิณิชา พันนิธิ
62061000537 นางสาวปาณิศา โฉมยงค�
62061000538 นางสาววาสนา เยินยุบ
62061000539 นางสาวนาวิกา เรือนวงค�
62061000540 นางสาวศิริวรรณ งามตา
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62061000541 นางสาวเมธินี คิดอ�าน
62061000542 นางสาวอรวรรณ เรือนสุข
62061000543 นายวีรวัฒน� ศรีวิชัย
62061000544 นางสาวจิตภินันท� ใจบาล
62061000545 นางสาวอวัสดา ปานเกิด
62061000546 นางสาวณัฐทริกา ยาสิทธ์ิ
62061000547 นายประวุฒิ เสมอการ
62061000548 นางสาวจินต�ศุจี กลมเกลี้ยง
62061000549 นายธาราดร ศรีใจ
62061000550 นางสาวนิรชา หงสะพัก
62061000551 นายศุภสิทธ์ิ ยาแปง
62061000552 นายจตุรภัทร โชติจินดากุล
62061000553 นายนครินทร� อินสุข
62061000554 นายณัฐวุฒิ อุปตุ=ย
62061000555 นางสาวพนิตนันท� แก=วมณีย�
62061000556 นางสาวสุริวิภา ฟ8งเสียง
62061000557 นางสาวกิติญา นุชุมภู
62061000558 นางสาวสุนทรี แสนเพชร
62061000559 นางสาวนวรัตน� เวียงคํา
62061000560 นางสาวพรพิมล ป8ญโยแก=ว
62061000561 นางสาวจิดาภา ไชยมงคล
62061000562 นางสาวนันธิกา ถุงเงิน
62061000563 นางสาวอาทิตยา ประธานราษฎร�
62061000564 นางสาวสายสุนีย� บุญชู
62061000565 นางสาวป4ยะมาศ มูลคํา
62061000566 นายม่ิงศิษฐ� เชี่ยวพานิช
62061000567 นางสาวพรทิพย� พรมสุวรรณ�
62061000568 นายมานพ โยวัง
62061000569 นายณัฐนันท� อินคําเชื้อ
62061000570 นางสาวนัชญา เครือวัง
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62061000571 นายธีระพงษ� บัวสาย
62061000572 นางสาวสุทธิดา โยวะราช
62061000573 นางสาวฉันชนก วิภาษา
62061000574 นายธีรดนย� อินแสง
62061000575 นางสาวธัญสินี ศิริมาตย�
62061000576 นางสาวนิภาภรณ� นามวงค�
62061000577 นางสาวณปภา สายยนต�
62061000578 นายกฤษดา ป8ญญาดี
62061000579 นางสาวทัศนีย� บุญเต่ียม
62061000580 นายสรานนท� พุทธสอน
62061000581 นางสาวบุรินธรณ� ป4งชัย
62061000582 นางสาวปริญญา กันทะ
62061000583 นางสาวสถิตย�ภรณ� นันตา
62061000584 นางสาวอิศรา ตCะตุ=ย
62061000585 นางสาวอภิญญา วิบูลย�ผล
62061000586 นางสาวนฤชล คงยืน
62061000587 นายตะวันฉาย แปงใจ
62061000588 นายเปรมนที ธินันชัย
62061000589 นางสาวนันทิชา ศรีทินนท�
62061000590 นายกฤษณ�กัมพล บ=านสระ
62061000591 นางสาวจิฒิกาญจน� มณีวงศ�
62061000592 นายธนภูมิ แรกข=าว
62061000593 นายวิทรชัย ใจสุข
62061000594 นายอนันตชัย สงคราม
62061000595 นายอรรถพันธ� ไชยราช
62061000596 นายภูริชญา รัตนมณี
62061000597 นางสาวธนพร วิมาลัย
62061000598 นายนันทชัย จันแดง
62061000599 นางสาวสุธารัตน� มหามิตร
62061000600 นางสาวภัคจีรา ธรรมยา
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62061000601 นางสาวกานต�ธิดา จิตรากูล
62061000602 นางสาวมนัสวี มณีสม
62061000603 นางสาวยศวดี ใหม�คํา
62061000604 นางสาวทักศินา นิมิตร
62061000605 นางสาวศิรินญา ทะลาบุญ
62061000606 นายศุภกิตต์ิ สุริยา
62061000607 นายณัฐพงษ� จอมรัตน�
62061000608 นางสาวฐิติยา นิธิวิทยา
62061000609 นายอําพล คีรีปรีชาวิทย�
62061000610 นางสาวโสภา จันทร�ทา
62061000611 นางสาวอภิชญา ตาเมืองมูล
62061000612 นายนวพล วงศ�ฉายา
62061000613 นายรัฐธรรมนูญ ใจชุ�ม
62061000614 นางสาวรัตติยาภรณ� เกตุสุจา
62061000615 นางสาวอรอนงค� วงค�แก=ว
62061000616 นายนพดล ทองสุขแก=ว
62061000617 นายนนทวัฒน� คํามา
62061000618 นางสาวอโนทัย ไชยถา
62061000619 นางสาวสุชาดา พงษ�พัง
62061000620 นางสาวมริษฎา นทีนันท�
62061000621 นายชวิศ ดอนคํา
62061000622 นางสาววิลาสินี บุญสิงมา
62061000623 นางสาวกฤติยา เครือดวงคํา
62061000624 นายพงษ�ธร เพ็ชรสุริยา
62061000625 นางสาวเพ็ญพิชชา ทาชมภู
62061000626 นางสาววัฒนาพร อินตCะนนท�
62061000627 นางสาวกมลชนก คําวรรณ
62061000628 นายฉัตริน จันทร�เรียน
62061000629 นางสาวชลธิชา แดงเตจCะ
62061000630 นางสาวพิมพ�ประไพ มณเทียร
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62061000631 นางสาวปวีณาพรรณ เจนชัย
62061000632 นางสาวปวิชญา พรหมสูตร
62061000633 นางสาวชิดชนก กุศลสมบูรณ�
62061000634 นางมนทิชา หอจงกล
62061000635 นางสาวพิมพ�เดือน คําวงษา
62061000636 นางสาวอัญญมณี ใสแก=ว
62061000637 นางสาววิสา สุนทร
62061000638 นางสาวกฤษณา ตุ=ยวงศ�
62061000639 นางสาวชมพูนุช ไชยเรือน
62061000640 นายณัฐกานต� ป8นลํา
62061000641 นางสาวกนกกานต� ธรรมทิศ
62061000642 นางสาววารินทร� ป4Xนเพชรกุล
62061000643 นายวิชญะ จิรจรัสตระกูล
62061000644 นางสาวปริญญาภรณ� วงศ�ป8นเมา
62061000645 นางสาวป4ยาภรณ� งามสม
62061000646 นายกิตติพงศ� สุดา
62061000647 นายปรัชญา ธิราช
62061000648 นางสาวณัฐฐิกา ถาชื่น
62061000649 นางฐิติพร อุตยะราช
62061000650 นางสาวสุภาพร หลอดทองหลาง
62061000651 นางสาวรุ�งทิวา บัวงาม
62061000652 นายพิชัย บุญป8Zน
62061000653 นางสาวมาริษา ดวงป4นตา
62061000654 นางสาวพรลภัส ตัญโญ
62061000655 นางสาวเตือนใจ ฝ8Tนแปง
62061000656 นางสาวนฤณีย� สร=อยคํา
62061000657 นางสาวเสาวลักษณ� ดวงต๊ิบ
62061000658 นายศาสตรพล คงธนไพโรจน�
62061000659 นางสาวณัชชา บุญวงศ�
62061000660 นางสาวปาริชาติ บุญเต็ม
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62061000661 นายชวนากร อินชัน
62061000662 นางสาวเขมินทรา เสนาวงค�
62061000663 นางสาวจุฑามาศ ทองใจ
62061000664 นางสาวทองสิน ทองวงค�บุตร
62061000665 นางสาวอนิตตา ธิอินทร�โต
62061000666 นางสาวภัควิภา ลีละทีป
62061000667 นายธนภูมิ เทพอํานวย
62061000668 นายถนอม สะพานหล=า
62061000669 นางสาวปวันรัตน� แก=วคํา
62061000670 นางสาวแพรพิไล เมฆแสน
62061000671 นายณัฐพงศ� ลีเลิศ
62061000672 นางสาวอรพรรณ ศรีสะอาด
62061000673 นางสาวปณิสตา ปาระมีโชค
62061000674 นางสาวชัญญานุช นามวงค�
62061000675 นางสาวเขมิสรา ปะละจันทร�
62061000676 นางสาวปทุมพร อุดเครือ
62061000677 นางสาวพิชญธิดา สิทธิวงค�
62061000678 นางสาวณัฐมน โด�งดัง
62061000679 นางสาวสุกัญญา อูปแก=ว 
62061000680 นางสาวพิมปภา อินทร�วัน
62061000681 นายธวัชชัย เปราะนาค
62061000682 นางสาวพิชชานันท� เกษมวัฒนาชัย
62061000683 นางสาวลลิตา สุตาขัน
62061000684 นายวีระชัย อ�อนทรายแก=ว
62061000685 นางสาวอัจฉรา จํากัด

จํานวน 685 ราย

หน=า 23 จาก 23            


