
เลขประจําตัวสอบ

62071000001 นางสาวชุติกาญจน� แก�วพรม
62071000002 นางสาวณัฏฐา วรวิเวทย�
62071000003 นางพิทยาภรณ� เก!งธัญกรณ�
62071000004 นายกฤษณุ จินตเวก
62071000005 นายเฉลิม ป*ญญา
62071000006 นายทัศนัย บรรเลง
62071000007 นางสาวปริชญา ฝ*.นอินทา
62071000008 นางสาวกานดามณี มยุเรศ
62071000009 นายวิศวะ คนบุญ
62071000010 นางสาวณัฐฐาพร กลิ่นขจร
62071000011 นายณัฐภูมิ พลอยงาม
62071000012 นางสาววัชณิดา อยู!แย�ม
62071000013 นางสาวลลิตา ด�วงชื่น
62071000014 นางสาวกชพร สมบูรณ�ดี
62071000015 นางสาวสมิตา เสตพรรณ
62071000016 นางสาวมาริษา ชาญถ่ินดง
62071000017 นางสาวอรณิชา มาสว!าง
62071000018 นางสุภัชชา บุญทรัพย�
62071000019 นายป;ยะ เชื้อสุริยา
62071000020 นายธนทัต อ!อนพาปลิว
62071000021 นายสุรศักด์ิ ขวัญนาค
62071000022 นายศรัณย� ทองแย�ม
62071000023 นายกลวัชร อุดมวงษ�
62071000024 นางสาวอุษา เสือเกตุ
62071000025 นายรัชชานนทริ์ สุขใจ
62071000026 นางสาวจิราภรณ� หม่ืนแก�ว
62071000027 นายสุริยัน อาจษา
62071000028 นายพชรพล สลีวงศ�
62071000029 นายนนท�วริศ หงษ�สุวรรณ�
62071000030 นายโภคิน ใจชื่น
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62071000031 นางสาวกรชนก วงศ�อ!อน
62071000032 นายวรวุฒิ อินยา
62071000033 นางสาวชนนิภา แซเม�า
62071000034 นายธีรภัทร บัติแก�ว
62071000035 นายจิรพัฒน� แสงศิริ
62071000036 นางสาวพรนิพา เอี่ยมเม้ียน
62071000037 นางสาวอารียา บัวนาค
62071000038 นางสาวนฤพรกมล ภู!สงค�
62071000039 นางมนฤดี วรยศ
62071000040 นางสาวพรพรรณ เพ่ิมพิพัฒน�
62071000041 นางสาวพรพิมล น�อยพันธ�
62071000042 นายศักรินทร� จันกัน
62071000043 นางสาววราพร วงคําจันทร�
62071000044 นางสาวนิศารัตน� นาคพ้ัว
62071000045 นางสาวสรีพิชญ� ทรัพย�สิน
62071000046 นางสาวปริณดา พิรมนัด
62071000047 นางสาวสโรชา ฟ*กทอง
62071000048 นางสาวสุภัสสรา บุนนาค
62071000049 นายพิเชษฐ� กรรมสิทธ์ิ
62071000050 นางสาวจันทิมา สีหานนท�
62071000051 นางสาวพัณณิตา เนียมจุ�ย
62071000052 นางสาวกาญจนา คนฟู
62071000053 นางสาวกฤษณา ขุนพิชัย
62071000054 นางสาวดาวิสา หนองช�าง
62071000055 นายภาวาส เรืองสุกใส
62071000056 นางสาวกนกพร เถ่ือนทองดี
62071000057 นางสาวนุชนาถ จํารูญ
62071000058 นางสาวกรณิการ� คําฟู
62071000059 นายสมปอง ใยญาติ
62071000060 นายป*ณณวัฒน� บุญลี
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62071000061 นางสาวสุชาวดี กันยะ
62071000062 นายจิรวัฒน� เศวตบุณยสิทธ์ิ
62071000063 นางสาวอังคณา วงษ�สุวรรณ
62071000064 นางสาวนวพร คําหอม
62071000065 นางสาวณัฐริกา ชุมภูชัย
62071000066 นางสาวนภาดา จันทร�โสดา
62071000067 นางสาวภัคจิรา นาควันดี
62071000068 นางสาวนิศารัตน� ดีนาน
62071000069 นายดิเรก เกิดขวัญ
62071000070 นางสาวชลธิชา แสงจันทร�
62071000071 นางสาวสุธาสินี สร�อยสีทา
62071000072 นางสาวภัทรจาริน วิชัยมูล
62071000073 นางสาววิภาวรรณ ปาณะดิษ
62071000074 นางสาวอรุณรัตน� ขันใจ
62071000075 นางสาวสุพัตรา ตติยสิริไพบูลย�
62071000076 นางสาวขนิฐา บุญราช
62071000077 นายวัชรพงศ� เรือนละหงษ�
62071000078 นางสาวจุฑามาศ สวนสง!า
62071000079 สิบเอกศุภกร ป*ญญาวัน
62071000080 นางสาวปานขวัญ ฉิมไหล
62071000081 นายธรรมธร อํานวนคณะ
62071000082 นางสาวธนัชชา ทุนแก�ว
62071000083 นายธนาวุฒิ เต!าทอง
62071000084 นางสาวทักษอร บุญเรือง
62071000085 นางสาวอมรรัตน� ผลช!วย
62071000086 นางสาววรณี ใจวุฒิ
62071000087 นางสาวพิชชานุช ฉิมภารส
62071000088 นางสาววาริสสรา ใจจริม
62071000089 นายพงศ�ธร น�อยประทุม
62071000090 นางสาวสุวนันท� เครือสุวรรณ
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62071000091 นางสาวภรณ�สุดา เกษสุดาภรณ�ศักด์ิ
62071000092 นายธนกฤต สุกใส
62071000093 นายพิทยุต กําพัน
62071000094 นางสาวอัจฉรา บุญลอย
62071000095 นางสาวนลินี สิงห�ขรณ�
62071000096 นางสาวอารียา บุญยืน
62071000097 นายธนกร อินทะกนก
62071000098 นางสาวธีราพร พรมป*ญญา
62071000099 นายณัฐพล ยางเต็ม
62071000100 นางสาวณัฐชยา อิ่มเกิด
62071000101 นายอนิรุทธ์ิ ปุดที
62071000102 นางสาวอนันรัตน� ฤทธ์ิธา
62071000103 นางสาวโชติกาญจน� สนามทอง
62071000104 นางสาวเมริสา ฤทธิศักด์ิ
62071000105 นายศิวพล ชัยพินิจ
62071000106 นางสาวกรรณ�ณิกา ถาพุฒ
62071000107 นางสาวปริญญาพร สิงหเดช
62071000108 นางสาวธีรรัตน� หอมหวล
62071000109 นางสาวรุ!งฤดี ธีสา
62071000110 นางสาวอาภาภัทร ไชยนิลวงศ�
62071000111 นางสาวกนกพร มะโนวรรณ�
62071000112 นางสาวบุศรินทร� วงศาสนธ์ิ
62071000113 นายผดุงศักด์ิ พลอยงาม
62071000114 นางสาวเสาวลักษณ� เงาภู!ทอง
62071000115 นางสาวเบญจรัตน� โพธ์ิไทย
62071000116 นางสาวนราภัทร บัวหอม
62071000117 นายธนบดี วรรณราช
62071000118 นางสาวนพรัตน� เรืองฤทธ์ิ
62071000119 นางสาวบัณฑรวรรณ แสงภูติ
62071000120 นายพัชรพงษ� พิชัย
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62071000121 นางสาวพรรณิภา รักมะณี
62071000122 นางสาววิรดา สมรรถพันธ�
62071000123 นางสาวสิริกัลยา สุดาจันทร�
62071000124 นายเจษฎากร โตเทียน
62071000125 นายประเสริฐ กีระติชัยนันท�
62071000126 นางสาวพรรณทิพย�ภา ทิพยผ!อง
62071000127 นางสาวปภาวรินทร� ก�อนพันธ�
62071000128 นายอดิศักด์ิ ไวพนิชการ
62071000129 นางสาวพนิดา พิมพ�ทอง
62071000130 นายธรรมนูญ เทพศิริพันธุ�
62071000131 นางสาวณัฎฐา พลสว!าง
62071000132 นางสาวมลชนก กองเกิน
62071000133 นายสิทธิศักด์ิ ชูนาวา
62071000134 นางสาวศิริธัญ วรรณรัตน�
62071000135 นายวรายุทธ� โยธาดี
62071000136 นายพุฒิพงศ� นุคํา
62071000137 นางสาวณัฐวรรณ โพธ์ิหอม
62071000138 นางสาววนิษฐา พรมโชติ
62071000139 นางสาวอภิรดี นาคอ!อน
62071000140 นางสาวอรทัย ทําวันดี
62071000141 นางสาวสุนิศา แจ�งดี
62071000142 นางสาวยุพารัตน� โฉมงาม
62071000143 นางสาวชญานี สามาน
62071000144 นางสาวชนัญชิดา ลีลอย
62071000145 นางสาวรัตนาภรณ� เอี่ยมละมัย
62071000146 นายธาราเทพ อริยบัณฑิต
62071000147 นางสาวชลิตวรรณ ธนะน�อย
62071000148 นางสาวนันทิกานต� ฉายจรุง
62071000149 นางสาวภักดีมาตุ กิด!วน
62071000150 นางสาวสุรภา ฝ*.นกKา
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62071000151 นางสาวอัจฉราวดี มาลีสา
62071000152 นางสาวพรพิมล บุตรที
62071000153 นายปลายตะวัน สีอ!อน
62071000154 นายณัฐภัทร อิ่มโดด
62071000155 นางสาวเขมิกา อินเพ็ชร
62071000156 นายศุภชัย เมฆฉาย
62071000157 นางสาววรกุล ชมภูวิเศษ
62071000158 นางสาวน้ําทิพย� เอี่ยมชาวนา
62071000159 นางสาวป*ทมาศ เมืองลอง
62071000160 นางสาวรังสิมา ทวีวัฒน�
62071000161 นางสาวอมรรัตน� วาดสูงเนิน
62071000162 นายภูมิพัชร กาวิละ
62071000163 นางสาวสุรางค�คณา กาวิน
62071000164 นางสาวณิสาชล อยู!นคร
62071000165 นายพัลลภ จักสี
62071000166 นางสาวแคทรียา เริ่มรัตน�
62071000167 นายพันกร คําศรี
62071000168 นางสาวรุจีรา เอมพิมพ�
62071000169 นางสาวอมรรัตน� ศรีนาราง
62071000170 นางสาวณัฐสุดา กําจาย
62071000171 นางสาวทิพวรรณ หล�าธิ
62071000172 นายรัชชานนท� รอบรู�
62071000173 นางสุภัค ป*นตMะ
62071000174 นางสาวธนาวดี สิงห�เพชร
62071000175 นายอิทธิชัย ใหม!แปลง
62071000176 นายชลสิทธ์ิ แสงอรุณ
62071000177 นางสาวรจนา สอดสี
62071000178 นางสาวฐติมา จูหลี
62071000179 นางสาวสุกัญญา ก่ิงรักษ�
62071000180 นายหัสวรรษ สีหะอําไพ
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62071000181 นางสาวเมวิกา ป;Nนสกุล
62071000182 นางสาวณัฐฐินันท� เพ็ชรศรี
62071000183 นางสาวฐิติกานต� สุริผัด
62071000184 นางสาวสจิตรพร ขมินทะกูล
62071000185 นางสาวนฤมล ชูเมือง
62071000186 นางสาวจีรภา คัชมาตย�
62071000187 นางสาวเกศิณี ประสาทน้ําเงิน
62071000188 นางสาวทิพย�วรรณ ศรีมาดี
62071000189 นางสาวสายรุ�ง ปานกรด
62071000190 นางสาวอมรรัตน� พรมเกิด
62071000191 นางสาวนลพรรณ วิภาจักษณกุล
62071000192 นายพงศกร วิจารณ�
62071000193 นางสาวมีณากาญจ� สุขานนท�
62071000194 นางสาวกฤติกา ขอบทอง
62071000195 นางสาวลลิตา แจ!มศรี
62071000196 นายพงษ�พัฒน� ปานพรม
62071000197 นางสาวเสาวลักษณ� แก�วบรรพต
62071000198 นางสาวพลอยไพลิน อินตาต๊ิบ
62071000199 นางสาวกลิ่นร่ํา คําบุญมา
62071000200 นางสาวบงกช พานทอง
62071000201 นางสาวลักขณา ป*ญญา
62071000202 นายอนุสรณ� เอมสอาด
62071000203 นางสาวจิรัชญา วันทองสุข
62071000204 นายชินดนัย ทองกลีบ
62071000205 นายณัฐพล ตุ�นทรัพย�
62071000206 นางสาวนันทนา ธิจร
62071000207 นางสาววิชชุลดา ไวการไถ
62071000208 นายอนุวัฒน� อู!รอด
62071000209 นางสาวอรยา เงินยวง
62071000210 นายนรบดี แม!นยํา
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62071000211 นายสุเมธี พุ!มเจริญ
62071000212 นางสาววรัญญา เขียนสุข
62071000213 นางสาวอรุณี แสงดารา
62071000214 นายธนารัตน� เอกจิตร
62071000215 นางสาวสุภาพร พวงแสง
62071000216 นายตระกูลพรม พรมเวช
62071000217 นางสาวป*ญกัญญา เวชการ
62071000218 นางสาวสุรัญชนา ถาดทอง
62071000219 นางสาวกานต�ชนา ชาวง้ิว
62071000220 นายปฏิภาณ ป;งคะยอม
62071000221 นางสาววิกานดา มาดี
62071000222 นายศุภเวทย� สุจา
62071000223 นางสาวกุลกานต� จินตะเลขา
62071000224 นางสาวปวีร�สุดา ทาวิชัย
62071000225 นางสาวญาณิศา ตังมัน
62071000226 นายทัตพล น�อยหมอ
62071000227 นางสาวเรวดี ท�าวหน!อ
62071000228 นางสาวนันทนา ใจคํามา
62071000229 นายณัฐสิทธ์ิ กลิ่นดิษฐ�
62071000230 นางสาวณัฐกาน ทองคําเขียว
62071000231 นายสัตยา จินตนา
62071000232 นางสาวสุนิสา สินสิงห�
62071000233 นางสาวจิตรสินี ยุปานันท�
62071000234 นางสาวสุพัตรา วงค�สุกร
62071000235 นางสาวชินัญญา พลอยงาม
62071000236 นางสาววราภรณ� ฟูคํา
62071000237 นางสาวศรัญญา คําปาแฝง
62071000238 นางสาวสกาวรัตน� วันสอน
62071000239 นางสาวสุธาวัลย� ย้ิมน�อย
62071000240 นางสาวสุธิดา การเวก
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62071000241 นายเข่ือนเพชร วงค�รอบ
62071000242 นางสาวอโนทัย รกไพร
62071000243 นายศราวุธ เสวิกา
62071000244 นายเดชาวุธ กังพิศดาร
62071000245 นายภูเบศ ทองพานเหล็ก
62071000246 นางสาวแคทริยา เรียบจ�อก�อ
62071000247 นางสาวอัญทิกา ดําทองคํา
62071000248 นายสหรัตน� แดงสิน
62071000249 นางสาวกัลยรัตน� ห�าวหาญ
62071000250 นายยศกร สร�อยโชติ
62071000251 นายบวรพงศ� สอนจันทร�
62071000252 นายประกฤต เนยคํา
62071000253 นางสาวกัญจน�นิชา มากจาด
62071000254 นางสาวมุกดา พาลี
62071000255 นางสาววราภรณ� แสงสว!าง
62071000256 นางสาวเขมิกา สว!างวิทย�
62071000257 นางสาวป;ยฉัตร เกิดศรี
62071000258 นางสาวกรรณิการ� แปงเจอร�
62071000259 นางสาวกมลพรรณ ปานพรม
62071000260 นางสาวชนิดาภา เวียงนาค
62071000261 นายธีรพรวิทย� พ!วงบ�านแพน
62071000262 นายพิษณุ เมืองเดช
62071000263 นายกิตติพงษ� กKาจารี
62071000264 นางสาวณิชาภา รอดสิน
62071000265 นางสาวธันยพร กันทา
62071000266 นางสาวสุพัตรา สิงห�ลอ
62071000267 นายจักรพันธ� ชมภู!
62071000268 นางสาวสุดารัตน� เมฆมล
62071000269 นางสาวศิริขวัญ แกล�วกล�า
62071000270 นางสาวภาวินี จันดาหาร
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62071000271 นายธีรภัทร ประทีปทิพย�
62071000272 นางสาวปริยากร เดือนแจ!ม
62071000273 นางสาวฐิติมา ก�อนกล!อม
62071000274 นายวัสฤทธ์ิ สังขพร
62071000275 นายบัณฑิต ธิสาระ
62071000276 นางสาวญาณิศา ศรีวิกูล
62071000277 นายณัฐภัทร อ�นโต
62071000278 นางสาววรลักษณ� สีกา
62071000279 นางสาวพรนัชชา แสนใจ
62071000280 นายเมธาสิทธ์ิ ขัดแก�ว
62071000281 นางสาวเบญจพักตร� บุญมาเอ�ย
62071000282 นายรุ!งเกียรติ กันตMะคู�
62071000283 นางสาวศศิภา วงค�กูล
62071000284 นางสาวธิดารัตน� บุตรสนา
62071000285 นางสาวรดามณี เฟPNองฟู
62071000286 นางสาวอภิชญา เนียมรัตน�
62071000287 นางสาวกัญชนา โกเมฆ
62071000288 นางสาวศิริลักษณ� แก!งอินทร�
62071000289 นางสาวดวงกมล แก�วบ�านฝาย
62071000290 นางสาวป;ยะรตี เรืองพิศาล
62071000291 นางสาวชลธิชา รุ!งทอง
62071000292 นางสาววณิชญา กันกา
62071000293 นางสาวรัตนากร กุลสิน
62071000294 นางสาวพรธิวา อริยะวงศ�
62071000295 นางสาวอารยา สมาน
62071000296 นางสาวมลจีรา พรมแต�ม
62071000297 นายเสรีรัตน� เทพโภชน�
62071000298 นางสาวมินตรา พุกสุข
62071000299 นางสาวศิรประภา ศรีประเสริฐ
62071000300 นางสาวสุภาพร โพธ์ิแจ�ง
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62071000301 นางสาวนวลฉวี บุ�งศรีษะเกตุ
62071000302 นายชินวัตร วัชรกาวิน
62071000303 นางสาวณัฐวดี เวียงนิล
62071000304 นางสาวจิราพัชร ทะสุตะ
62071000305 นายธนภัทร นันท�ตา
62071000306 นางสาวดรุณี คําชุ!ม
62071000307 นางสาวจามจุรี วงค�งาม
62071000308 นางสาวเปลวทอง อ!อนนุ!ม
62071000309 นายศิริวุฒิ ตาสว!าง
62071000310 นางสาวไพรินทร� ป*.นรูป
62071000311 นางสาวอลิสรา จันทรวงค�
62071000312 นายนนธวัช แก�วอินตMะ
62071000313 นางสาวธนาภรณ� ตาเวียง
62071000314 นายขวัญชัย ทองอ!อน
62071000315 นางสาวจันทร�จิรา ทะบาง
62071000316 นางสาวมนัญญา พ่ึงพรหม
62071000317 นางสาววิภาภรณ� ขัดติหิรัญกุล
62071000318 นายนิติพร ไชยสลี
62071000319 นางสาวอรพรรณ แก�วสายัณห�
62071000320 นายสุริยะ หลินจMะ
62071000321 นางสาวณัทภัค เครือสาร
62071000322 นายอรรคเดช คํามาตร
62071000323 นายธีรานุวัฒน� เข่ือนเก�า
62071000324 นายกนต�ธร ต!ายทอง
62071000325 นางสาวเพชรลัดดา มะลิวัลย�
62071000326 นางสาวรุ!งทิวา ก่ิงก�าน
62071000327 นางสาวณัฐดาภรณ� ตุธรรมมา
62071000328 นางสาววาสินี บัวโต
62071000329 นางสาวเปรมวิกา คําอ�าย
62071000330 นางสาวพิชญานิน ภูกาสอน
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62071000331 นายพัดชา ชัยทอง
62071000332 นางสาวศุภวรรณ ยอดแก�ว
62071000333 นางสาวปาริสา ธูปบูชา
62071000334 นายชญานนท� ตนะทิพย�
62071000335 นางสาวจุฑารัตน� พัดลม
62071000336 นางสาวฑาริกา สีม่ัน
62071000337 นางสาวเนย รักพวก
62071000338 นางสาวสุวนันท� ชวลิตธํารงค�
62071000339 นายจักกฤษ แสงเพชร
62071000340 นางสาวธนัชพร หมอกมาเมิน
62071000341 นายไทธาวุฒิ กมลวิบูลย�
62071000342 นายปรัชญา วิกัน
62071000343 นายวรรธนัย ป;Nนสกุล
62071000344 นายธนพล ทองกลับ
62071000345 นายปณิธิ แก�วนาคแนว
62071000346 นางสาวเอมิกา แก�วสว!าง
62071000347 นางสาวนงนภัส อินทร�ชํานาญ
62071000348 นางสาวเพ็ญนภา สุนันสา
62071000349 นางสาววชิรญาณ� พรมเพ็ชร
62071000350 นางสาวนัทรินทร� บุบผากอง
62071000351 นางสาวพัชรา ตMะพันธ�
62071000352 นายโชคชัย สมเทศ
62071000353 นางสาวอลิศรา พรมมา
62071000354 นางผกาวัลย� คงเคลือบ
62071000355 นางสาวศิริลักษณ� วังคํา
62071000356 นางสาวปรางทิพย� ใจดี
62071000357 นางสาวปนัดดา ตันอินทร�
62071000358 นางสาวณิชากร พันธสิทธ์ิ
62071000359 นางสาวณัฐวรรณ มังกรทอง
62071000360 นายอภิรัตน� ไชยราช

หน�า 12 จาก 29            



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ พิษณุโลก

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

62071000361 นายชวนากร ระเวง
62071000362 นางอนัญญา กรูดไคร�
62071000363 นางสาวอันชิตา มูลวงค�
62071000364 นางสาวพรรณมัย พรมณี
62071000365 นางสาวน้ําฝน เพ็งดี
62071000366 นางสาวบุษบาพร ฝ*.นสาย
62071000367 นางสาวสุรางคณา ฉิมแย�ม
62071000368 นางสาวอริสรา สุขนาม
62071000369 นางสาวณิชาภัทร แสนโกฎ
62071000370 นางสาวฉันทนัทธ� ชัยนํา
62071000371 นางสาวเขมณัฏฐ� บุญยัง
62071000372 นางสาวมนฤทัย วิโสภา
62071000373 นายไพงาม นุ!มฉํ่า
62071000374 นางสาวปริญญาพร กัดพันธุ�
62071000375 นายอนุชิต แสนเนตร
62071000376 นางสาวกนกวรรณ โตพิมพ�
62071000377 นางสาวสุพิชชา โกมลสวรรค�
62071000378 นางสาวป;ยะมาศ ชุ!มหอม
62071000379 นางสาวกนกวิภา แก�วชมภู
62071000380 นางสาวสุวัจนี แปRนเงิน
62071000381 นางสาวกัลย�สุดา มหาวัน
62071000382 นางสาวอัญชสา ไทยกรรณ�
62071000383 นายนฤนาท ปาฟ*ก
62071000384 นางสาวธันยพร แก�วขาอย!าง
62071000385 นางสาวมนทกานต� บุญใย
62071000386 นางสาวกุสุมา ใจแสน
62071000387 นางสาวศิริลักษณ� สอนเย็น
62071000388 นางสาวทิชานันท� ชมชื่น
62071000389 นายณรงค�ฤทธ์ิ เมฆกวาว
62071000390 นางสาวกัญติมา ฝายเผือก
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62071000391 นางสาวศรัณย�พร เพชรคง
62071000392 นางสาวกิตตินันท� ป*ญญาดี
62071000393 นายสิทธิพร อุปปรา
62071000394 นายสมพร ขันเงิน
62071000395 นางสาวกนกพร เกิดพงษ�
62071000396 นางสาวกานต�ธิดา คําภิระวงศ�
62071000397 นายตนุภัทร สีแดง
62071000398 นางสาวพิมพ�ภรณ� ทองกลับ
62071000399 นางสาวอรวรรณ คงเมือง
62071000400 นายเจริญ ธรรมดูล
62071000401 นายจิตตินนท� จันทิ
62071000402 นายสมชาย กันทะวะ
62071000403 นางสาวอรวรรณ สืบเหล็ก
62071000404 นางสาวอันธิกา เมืองใจมา
62071000405 นายณัฐกรณ� วิลัยเลิศ
62071000406 นายเนติ ยังแหยม
62071000407 นางสาวฐาปนี ปฐมธรรมการ
62071000408 นางสาวอภิสมัย พุฒตาลดง
62071000409 นางสาวเบญจมาศ วงษ�เสนสะ
62071000410 นางสาวสุกัญญา ดรุณี
62071000411 นายประณิธาน หาญปRอ
62071000412 นายป*ณณัฐนนท� บัวสําลี
62071000413 นางสาวทิตินันท� จีนน!วม
62071000414 นายธัชธรรม� ธรรมชัย
62071000415 นางสาวขัตติยา หม่ืนคํา
62071000416 นางสาวอารียา เพ็ชรหาญ
62071000417 นางสาวสิดาพร จันทรนาค
62071000418 นางสาววรรณใหม! ถ่ินพิทยานุรัตน�
62071000419 นางสาววราภรณ� กันศรี
62071000420 นางสาวศิริรัตน� สิงห�ศรี
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62071000421 นายณัฐวุฒิ อินทพงษ�
62071000422 นางสาวศิริลักษณ� วงษ�พิมพ�
62071000423 นางสาวเบญจมาภรณ� ศรีการะเกตุ
62071000424 นางสาวอุษารัตน� ไรยวงค�
62071000425 นางสาวณัฐรัตน� สุธรรม
62071000426 นางสาวประทานพร โพธ์ิสุวรรณ
62071000427 นายวัฒนา วงค�ศักด์ิ
62071000428 นางสาวชนิษฐา รัตนะศศิธร
62071000429 นางสาวสุนิศา พรหมเงิน
62071000430 นางสาววิชิตา นันทจักร�
62071000431 นางสาวกัญจนา จันทะเขต
62071000432 นายภณ เปรมปรีด์ิ
62071000433 นางสาวกัลยา กองละคร
62071000434 นางสาวเมธาพร ตาป*ญโย
62071000435 นางสาวป;Nนสุดา เสนาชัย
62071000436 นางสาวสุชานันท� ศรีสุข
62071000437 นางสาวนิศารัตน เที่ยงเรือง
62071000438 นายศักย�ศรณ� รามสูต
62071000439 นายธงชัย บานเพียร
62071000440 นางสาวนารากุล แสงศักด์ิ
62071000441 นางสาวณัฐสุดา ภู!พันธ�
62071000442 นางสาวจันทนา นนท�สุข
62071000443 นายสิทธิโชค หอมฟุRง
62071000444 นางสาววิลาสินี เปRก�า
62071000445 นางสาวจุฑามาศ แย�มอยู!ไกล
62071000446 นายณัฐพงศ� ชุ!มเจริญ
62071000447 นางสาวชลธิชา จําปาทิพย�
62071000448 นางสาวอรณิชา เดชาติวงศ� ณ อยุธยา
62071000449 นายกิตติศักด์ิ นาคก�อน
62071000450 นายเอกภพ จันตา
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62071000451 นางสาวอมราพร นุชแหยม
62071000452 นางสาววิไลวรรณ มะติดิน
62071000453 นางสาวรุ!งเพชร ตุรงค�เรือง
62071000454 นางสาวสุวนันท� ทนดี
62071000455 นางสาวจีรวรรณ จันทะวัง
62071000456 นายกิตติ สังข�ทอง
62071000457 นางสาวกชวรรณ สาถิตย�
62071000458 นางสาวปวิชญา ขัดป*ญญา
62071000459 นายธนชิต มีทอง
62071000460 นางสาวสมฤดี ฟ*กแฟง
62071000461 นางสาวนารีรัตน� พรมน�อย
62071000462 นางสาวภาวินี เขียวสุข
62071000463 นางสาวปรียา ศรีประเสริฐ
62071000464 นางสาวจันทร�จิรา ดิษฐรัตน�
62071000465 นางสาววรรณภัสสร มานะการ
62071000466 นายธนกร ศรีโชติ
62071000467 นายประกายกร หอมเย็น
62071000468 นางสาวรวิวรรณ ส!องแสง
62071000469 นายพัชรพล จําปาหอม
62071000470 นางเกษรา ป;NนปRอง
62071000471 นางสาวเกษร พ่ึงสุยะ
62071000472 นางสาวมณีรัตน� เม!นเผือก
62071000473 นางสาวภนิตา อัสถิ
62071000474 นางสาวนันทกานต� เทียนดํา
62071000475 นางสาวเกศิณี ศรีฉัตรใจ
62071000476 นางสาวชนิตา ไชยชมวงศ�
62071000477 นางสาวอรพิน แสนลี้
62071000478 นางสาวศุภัคศิริ ภู!ระโหง
62071000479 นายยศกร หม!นม่ัน
62071000480 นายพลวัต หนูแสง
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62071000481 นางสาวสุพัสตรา ชาวโพธ์ิ
62071000482 นายอภิสิทธ์ิ สายคําดี
62071000483 นายกิตติธร นวลแตง
62071000484 นางสาวอรดี คุ�มทรัพย�
62071000485 นางสาวขนิษฐา เชื้อสุวรรณ
62071000486 นางสาวอรนาฏ คนกล�า
62071000487 นายภราดร โพธ์ิดง
62071000488 นางสาวอรวรรณ โชคเจริญ
62071000489 นางสาวบุญญาพร โตมอญ
62071000490 นางสาวกนกวรรณ จันทรกร
62071000491 นายนพพล อยู!ทอง
62071000492 นายประพันธ� ถนอมมนุษย�
62071000493 นายทรงวุฒิ วรรณรัตน�
62071000494 นายสถาพร ยอดทัพ
62071000495 นางสาวธวรรณกร จันทร�ศรี
62071000496 นางสาววันทนีย� เมฆสุวรรณ
62071000497 นางสาวนราพร อาษารบ
62071000498 นางสาวณัฐธิดา ทองวงค�บุตร
62071000499 นางสาวศลิษา มะโนโฮ�ง
62071000500 นางสาวศศิธร ป;Nนมาตย�
62071000501 นางสาวชณัฐฎา ผอบงา
62071000502 นายอํานาจ ผลปาน
62071000503 นางสาวสุวดี เรืองธีรวงศา
62071000504 นายจอมคน ปวงขจร
62071000505 นางนุชจรี เชยสวรรค�
62071000506 นางสาวพาทินธิดา มหธนานุรักษ�
62071000507 นางสาวหนึ่งฤทัย สว!างแจ�ง
62071000508 นางสาวดวงฤดี จันตMะวงศ�
62071000509 นางสาวนุตประวีณ� น�อยจีน
62071000510 นางสาวสิริพร สิงห�สิทธ์ิ
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62071000511 นางสาวภาวินี สายจิตร
62071000512 นางสาวศศิประภา ทองเล็ก
62071000513 นางสาวนฤสรณ� มาตรี
62071000514 นางสาวรัตนา กิสิน
62071000515 นางสาวสุนิษา นาคสระน�อย
62071000516 นายเบญจพล จูเปTย
62071000517 นางสาวชลดา ดาราย
62071000518 นางสาวจุฑามาศ ทุ!งพะนา
62071000519 นางสาวชิดาวัลย� มัฏฐาพันธ�
62071000520 นายอนันต�สิทธ์ิ แซ!สง
62071000521 นางสาวกฤติยา บุญฟู
62071000522 นางสาวเบญญาภา สะทองพิมพ�
62071000523 นางสาวศุภานัน มีผล
62071000524 นายศราวุฒิ ศิริราช
62071000525 นางสาวสลิลทิพย� โพล�งอยู!
62071000526 นางสาวกรนันท� แสงอรุณ
62071000527 นางสาวโชนิญา ศรีวิชัย
62071000528 นางสาวสุภาวดี วิชาพร
62071000529 นายธิติพงศ� เวชคง
62071000530 นางสาวณัฏฐวี เลิศสุนันท�
62071000531 นางสาวการเกต เพชรจ�อง
62071000532 นางสาวศุภวรรณ จันสา
62071000533 นางสาวณัฐวรา วงแว!ว
62071000534 นายเดชา ยะแสง
62071000535 นางสาวนริสราลักษณ� ถือบุญ
62071000536 นางสาวยุพารัตน� พลอยเขียว
62071000537 นางสาววราภรณ� เหมือนทอง
62071000538 นายปฏิพัทธ� ตาลสุก
62071000539 นางสาวกฤษสิริ วรเมธาพิพัฒน�
62071000540 นายชายชาญ สั่งสอน
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62071000541 นายบริพัฒน� โฉมศรี
62071000542 นางสาวกรกนก แดงท�าว
62071000543 นางสาวณัฐวดี คันทะ
62071000544 นางสาวศศิกานต� จําปางาม
62071000545 นางสาวแคทรียา ยะหัวฝาย
62071000546 นายอรรถพนท� อุดหนุน
62071000547 นางสาวอรอนงค� วงค�น�อย
62071000548 นายปรัชญา เมืองสง
62071000549 นางสาวลักษณา แก�วบรรพต
62071000550 นางสาวอริศรา หอมจันทร�
62071000551 นายนพรัตน� เกษวงษ�
62071000552 นางสาวพิมสุชาภัค เชียรเลี้ยง
62071000553 นางสาวอิสริยาภรณ� ยกตรี
62071000554 นายวีระพงษ� ป*.นคุ!ย
62071000555 นางสาวญาตาวี จําวงค�ลา
62071000556 นางสาวชลิดา ชุ!มอุ!น
62071000557 นายณัฐพงษ� มงคล
62071000558 นางสาวณัฐกุล ทองมะโรง
62071000559 นายภาสกร ใหม!เทวิน
62071000560 นายอนุชา สุวารี
62071000561 นางสาววรกมล โคกทอง
62071000562 นายธนาพันธุ� อินสุข
62071000563 นางสาวปรวรรณ ส�มไทย
62071000564 นางสาวป*ทมา จันทร�โถม
62071000565 นางสาวณฟRา ป*ญญาวิเศษศักด์ิ
62071000566 นางสาวรวิสรา เหล!าตระกูล
62071000567 นายธารา ยอดถา
62071000568 นางสาวจุฑารัตน� พิเดช
62071000569 นางสาวภัทราวดี อินขุนทด
62071000570 นางสาวมนัสนิตย� เชยเพชร
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62071000571 นางสาวชลิตวรรณ นาคทอง
62071000572 นางสาวศุภกานต� ป*นนวน
62071000573 นางสาวพัชรินทร� ยุชมภู
62071000574 นางสาวจุฑามาส ปาระมีสัก
62071000575 นายสราวุฒิ มหาวงค�
62071000576 นางสาววศินี เกตุรัตน�
62071000577 นายวิทวัส เจริญทวิโรจน�กุล
62071000578 นางสาวพรทิพย� ชมชื่น
62071000579 นางสาววรรณภา แก�วจันทร�
62071000580 นางสาวหัทยา ติระมาศ
62071000581 นางสาวไพวรินทร� ม!วงผล
62071000582 นายพีรวิชญ� ซองการ
62071000583 นางสาวธนวรรณ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
62071000584 นายวรสิทธ์ิ สอนใจ
62071000585 นางสาวจันทร�เพ็ญ สวนผล
62071000586 นางสาวจิราพร มีวิชา
62071000587 นางสาววนิดา บางอิ่ม
62071000588 นางสาวกาญจนา จอมศรี
62071000589 นายเจษฎา มังกร
62071000590 นางสาวกัญญาภัทร ร!องแก�ว
62071000591 นางสาวชลธิชา เลาน�อย
62071000592 นางสาวพิมพ�ชนก ทวีสัตย�
62071000593 นางสาวเพ็ญนภา แก�วมณี
62071000594 นายสุรศักด์ิ ถาคุณ
62071000595 นางสาวรุ!งรัตน� ศิริพรนันทนา
62071000596 นางสาวสุนิตา ทากอง
62071000597 นางสาวรมณียา บางเกาะ
62071000598 นางสาวกัลยกร วงค�หม่ืนพรม
62071000599 นางสาวฐิติพร ทาสี
62071000600 นางสาวรวิสรา คําพา
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62071000601 นายนคเรศ วัยพัททา
62071000602 นางสาวยุพารัตน� ทองดี
62071000603 นายพัชราภา ห�องทองคํา
62071000604 นางสาวกัญญารัตน� ใจวุฒิ
62071000605 นางธิลาลักษณ� จริยสิทธ์ิ
62071000606 นายทัศน�พล ศรีสมบัติ
62071000607 นายรัตนกร กองมณี
62071000608 นางสาวชลธิชา มานําไชย
62071000609 นางสาวภัทรานิชฐ� เจาะจง
62071000610 นางสาวสุธิตา ฟRาคําตัน
62071000611 นายธัชชัย ขัดทิ
62071000612 นายทัฒพงศ� ทาประเสริฐ
62071000613 นางสาววัทนพร องอาจ
62071000614 นางสาวสุนิตา ต!ายพูล
62071000615 นางสาวพรพิมล พองาม
62071000616 นางสาวอมรรัตน� บุญธรรม
62071000617 นายดนัย อินดี
62071000618 นางสาวเจนอักษร ปานเถ่ือน
62071000619 นางสาวเวณิกา มาสว!างวงษ�
62071000620 นางสาวชุติมา อ�นย้ิม
62071000621 นางสาวภัทรวดี ศรีกะทัด
62071000622 นายวรากร ป;ยะลังกา
62071000623 นางสาวนภัสสร ไข!ถาวร
62071000624 นายธนพล บุญมากัน
62071000625 นางสาววิภาวรรณ เส็งสอน
62071000626 นายฐาปกรญ� ลาเก้ียว
62071000627 นายชัยมงคล เครือมณี
62071000628 นางสาวทิภานัน ฝ*.นอินตา
62071000629 นายนุติพงษ� จุ�ยมณี
62071000630 นางสาวนภัสวรรณ อินยะ
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62071000631 นางสาวสลิลทิพย� เจMกจ่ัน
62071000632 นายศิขเรศน� ดอนวัดไพร
62071000633 นายศิวดล สุขธรรม
62071000634 นางสาวเบญจมาศ วัฒวิเศษ
62071000635 นายพิพัฒน วงษ�จันทร�
62071000636 นางกําไร นพคุณ
62071000637 นางสาวฐิติวรดา เผือกจีน
62071000638 นางสาวธนัท พฤทธิพงศ�กุล
62071000639 นางสุจิตราพร ศรีนวล
62071000640 นางสาวพรศิริ สุวรรณ
62071000641 นายภานุมาศ นิลเพชร
62071000642 นายบุญนาวา บุญเจือ
62071000643 นางสาวอารีรัตน� อินโส
62071000644 นางสาวสุภารัตน� เงินทอง
62071000645 นายชวลิต ใจลังกา
62071000646 นางสาวพนิดา อยู!ไทย
62071000647 นายวีระยุทธ� เปTยเอี่ยม
62071000648 นางสาวนุจรินทร� ม่ันกิจ
62071000649 นางสาวสุธินี ขวัญเมือง
62071000650 นางสาวป;ยะมาศ สุขมาก
62071000651 นางสาวปรียาณัฐ ทิพจร
62071000652 นายกุลวัฒน� จันทร�เกิด
62071000653 นางสาวชุตินิภาดา สีตะระโส
62071000654 นางสาววาราดา พูลเกษม
62071000655 นายศุภกร บัวเกตุ
62071000656 นางสาวกัญญาภา ศักด์ิสนธิ
62071000657 นายรัติภูมิ บุกบุญ
62071000658 นางสาวสุมิตตา สุพะบุตร
62071000659 นางสาวมัทนา ฉุนหอม
62071000660 นายตะวัน แสงเงิน
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62071000661 นายสุธิวัฒน� กวางทุม
62071000662 นายฑาคีนัยต� พรมจวง
62071000663 นางสาวอรอนงค� ชุมแสง
62071000664 นางจิณณพัต วงค�ยาโน
62071000665 นางสาวณัฐทิตา อินหันต�
62071000666 นางสาวปาริฉัตร จ๋ีคีรี
62071000667 นายรพีชิชย� ทิยานัน
62071000668 นายปาการัง ทับทองดี
62071000669 นางสาวดิษราภรณ� ยศเมฆ
62071000670 นายนรวิชญ� ดรประชุม
62071000671 นางสาวยุพิน อินหลวง
62071000672 นางสาวชญาพัฒน� วิริยอุดมพร
62071000673 นางสาวคณิตา เมืองภา
62071000674 นางสาวสุพรรษา ศิริพันธ�
62071000675 นายลิขิต ระวังใจ
62071000676 นางสาวณฐพร สิงห�รอ
62071000677 นางสาวชลธิชา กุลวงศ�
62071000678 นางสาวชิราพร จันตาโลก
62071000679 นางสาวชลลดา เสียรขุนทด
62071000680 นางสาวพนาวรรณ จันสีทอง
62071000681 นางสาวศศิภา เหล!าคํามี
62071000682 นางสาวอรชุดา พจนา
62071000683 นางสาวปรานิสรา บุตรหลง
62071000684 นางสาวนภาพร สระทองเมือง
62071000685 นางสาวพิงค�ขวัญ ม!วงอบ
62071000686 นางสาวศุภักษร ปาคํา
62071000687 นางสาวเสาวลักษณ� หอมหวาน
62071000688 นางสาวจิราภรณ� ทันจ่ัน
62071000689 นางสาวปุณยนุช เลื่อนลอย
62071000690 นางสาวอัญชิสา อยู!เจริญกิจ
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62071000691 นายญาณพัฒน� พงษ�ประเสริฐ
62071000692 นางสาวสุธีรา ใจทิศ
62071000693 นางสาวศิรประภา ท�วมทองดี
62071000694 นางสาวมาริษา โพธ์ิศรี
62071000695 นางสาวจิราพรรณ ม!วงตาล
62071000696 นางสาวศิริรัตน� เมืองม่ิง
62071000697 นายจักรกฤษ ศรีวิชัยแก�ว
62071000698 นางสาววิราภรณ� จงดี
62071000699 นายธีรพงษ� แก!นจันทร�
62071000700 นางสาวเมธินี ทองม่ันวิบูลศรี
62071000701 นายกิจณรงค� ถ่ินที่
62071000702 นางสาวจุฑามาส นวะแก�ว
62071000703 นางสาวศรีวารี แก�วทอง
62071000704 นางสาวรัตนา มนูญญา
62071000705 นางสาววันวิสาข� โนวิน
62071000706 นางสาวกัลยรัตน� ดีคง
62071000707 นางสาวหทัยรัตน� ชูแสง
62071000708 นางสาวพรสวรรค� สานเมทา
62071000709 นางสาวณัฐชยา ศิริปุณย�
62071000710 นางสาววิชุดาพร โรจชนธนันต�ชัย
62071000711 นางสาวลัชชลา จันทร�ลภ
62071000712 นางสาวสุรัชฎา เสือจุ�ย
62071000713 นายพงษภัทร เพ็ชรฎา
62071000714 นางสาวมุฐิตา นุชสูงเนิน
62071000715 นางสาวอ�อมเดือน ม่ันทรัพย�
62071000716 นายสุพัฒน�ชัย มีสุข
62071000717 นางสาวกชกร สุวรรณขํา
62071000718 นายวรากร ดังพิมาย
62071000719 นางสาวอภิชญา สุวรรณ
62071000720 นางสาวพรรณนิภา ยอดจันทร�
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62071000721 นายบรรจงศักด์ิ แพงอุฐ
62071000722 นางสาวกัญญารัตน� ทองกา
62071000723 นางสาวจิรพรรณ วงษารัตน�
62071000724 นายวันชนะ ออมสิน
62071000725 นายณัฏฐพัฒน� สหกิจวัฒนา
62071000726 นายกิตติศักด์ิ แหลมเลิศ
62071000727 นางสาวธนารีย� วิจิตร
62071000728 นางสาวกันติศา ก่ิงกํ้า
62071000729 นายวสันต� ปรารมย�
62071000730 นางสาวศรีนวล พัฒนถาวร
62071000731 นางสาวมณิสรา ไชยวงค�
62071000732 นางสาวจิตวิสุทธ์ิ ธรรมา
62071000733 นางสาวนฤมล ไกรมี
62071000734 นางสาวสุฑามาศ แม�นสถิตย�
62071000735 นายจีระศักด์ิ ศรีหะมงคล
62071000736 นางสาวบุณยาพร โพธ์ิแก�ว
62071000737 นางสาวนิสารัตน� โตประเสริฐ
62071000738 นางสาวชนนิกานต� อยู!สบาย
62071000739 นางสาวลลิตา ม่ันคง
62071000740 นางสาวรสสุคนธ� ต๊ิบประสาร
62071000741 นายสุรเชษฐ� จินดาธรรม
62071000742 นายรัตนกัมพล มาส�มซ!า
62071000743 นางสาวอารีรัตน� รุ!งรัตน�
62071000744 นางสาวกนกวรรณ จันทร�เดช
62071000745 นางสาวสุพิชฌาย� วศิยานนท�
62071000746 นางสาวกันจนา สุมทุม
62071000747 นางสาวสุชัญญา ชัยสุรสินทวี
62071000748 นางสาวดาราณี ใจตาเสาร�
62071000749 นางดวงพร บุญมาก
62071000750 นางสาวศิริภรณ� พงษ�ธนเจริญ
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62071000751 นางสาวญานิกา ศิริวิชัย
62071000752 นางสาวลัดดาวัลย� เสนตัน
62071000753 นางสาวณัฐกานต� เริ่มศรี
62071000754 นางสาวภิญญดา อิ่มรัง
62071000755 นางสาววิภาดา แก�วนาต๊ิบ
62071000756 นางสาวอัญญพร ปละอุด
62071000757 นางสาวธัญชนก หน!อท�าว
62071000758 นางสาวประภาภรณ� ใจละออ
62071000759 นายชนภัทร คําทา
62071000760 นายสรัล นันตา
62071000761 นางสาวนิศากร พวงคํา
62071000762 นายนิธิภัทร ตระกูลชารี
62071000763 นายณัฐชนนท� เมาตากน�อย
62071000764 นางสาวโชติกา ประสงค�เงิน
62071000765 นางสาวณัฐกมล สุขนุ!ม
62071000766 นางสาวอรณิชา ลอจิตร
62071000767 นางสาวชัชญา กาศสมบูรณ�
62071000768 นางสาวเขมิสรา วรรณา
62071000769 นางสาวชรัญญา พวงเนตร
62071000770 นางสาวฬุจิราภรณ� ปานประเสริฐ
62071000771 นางสาวชลิดา ยานุ
62071000772 นางสาวภัทรวรรณ กันทะวัง
62071000773 นางสาวกาญจนา ป*.นนาค
62071000774 นายพีรภัค แก�วเสน
62071000775 นางสาวกาญจนาพร พรมแจ!ม
62071000776 นางสาวไอษญา ตะราษี
62071000777 นายเจริญธรรม สุดวังยาง
62071000778 นางสาววัชราพร อภัยกาวี
62071000779 นายมงคลวัตร วุฒิโอฬารกุล
62071000780 นางสาวกัลย�สุดา วงศ�จําปา
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62071000781 นางสาวสุทธินันท� บุญแสน
62071000782 นางสาวจิราภรณ� แน!พิมาย
62071000783 นางสาวภรภัทร พุ!มลําเจียก
62071000784 นางสาวมินตา เอี่ยมจุฑาวงศ�
62071000785 นายพิริยะพล แก�วล�วน
62071000786 นายปฏิพัทธ� ตรีอรุณ
62071000787 นายภาณุพล สุตาวงศ�
62071000788 นายศุภวัฒน� เจ�ากลดี
62071000789 นางสาววราภรณ� เทียนแก�ว
62071000790 นางสาวเพชรรัตน� สุริยะวงค�
62071000791 นางสาวกนกวรรณ พุ!มแสน
62071000792 นางสาวกรภัทร� ไชยวุฒิ
62071000793 นางสาวธณพร จีจู
62071000794 นางสาวธีรนาฎ เก๋ียงหนุน
62071000795 นางสาวธนีนุช ชึดนอก
62071000796 นางสาวชนินาถ พลอยเจริญ
62071000797 นายราชัญ อยู!กรุง
62071000798 นางสาวอรทัย ศรีอินทร�
62071000799 นางสาวศิริลักษณ� ชุ!มเย็น
62071000800 นางสาวเจนจิรา แสงสั้น
62071000801 นางอรทัย พุทธจักร
62071000802 นางสาวแพร อนันตรัตน
62071000803 นางสาวนฤมล คุ�มภัย
62071000804 นายวรวิทย� จิตชู
62071000805 นายฤทธิชัย ธัญการุณย�
62071000806 นางสาวศิริพรรณ บัวทอง
62071000807 นางสาวกนกพร จริยสิทธ์ิ
62071000808 นายชานนท� ฤทธิบุญ
62071000809 นางสาวศุภักษร เสือเทศ
62071000810 นายภรประพันธ� เพียรกสิกรรม
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62071000811 นายเฉลิมวุฒิ คําแพง
62071000812 นางสาวสุทธิดา ยามโห�
62071000813 นายธนพัฒน� โพธิมา
62071000814 นายศุภวิชญ� จีระดิษฐ�
62071000815 นางสาวจารุวรรณ ไพโรจน�
62071000816 นางสาวณัฏฐกันย� อิ่มอารมณ�
62071000817 นางสาวธนัดฎา มากเมือง
62071000818 นายนรินทร� เอี่ยมบัวหลวง
62071000819 นางสาวก่ิงเพ็ชร คงเวช
62071000820 นางสาวสายพิน ใจดี
62071000821 นางสาวศศิประภา ขันคํานันตMะ
62071000822 นางสาวธัญชนก มหาวงค�
62071000823 นายณัฐพงษ� จันคง
62071000824 นายสมศักด์ิ รุ!งจิราภิรัตน�
62071000825 นายวัชรพงษ� หล�าชุมภู
62071000826 นางสาวศิริญญา ทับบริสุทธ์ิ
62071000827 นางสาวสุนิสา บัวคลี่
62071000828 นางสาวณัฐธิดา อุ�ยแก�ว
62071000829 นางสาวสิริพร ปานจุฬา
62071000830 นายนัธทวัฒน� ศรุตาพงศ�ปกรณ�
62071000831 นางสาวสุกัญญา ไตรภาค
62071000832 นางสาวจุฑามาศ ยศป*ญญา
62071000833 นายชินวัตร� เกตุแก�ว
62071000834 นายนที คํานนท�
62071000835 นางสาวดาราณี ภูมิภาค
62071000836 นางสาวณัฏฐณิชา เครือแปง
62071000837 นางสาวบุษกร เอี่ยมทวี
62071000838 นางสาวอมรพรรณ ฟูเต็มวงค�
62071000839 นางสาวภนิตา มะโพงเพ็ง
62071000840 นางสาวสุพัตรา ดวงรักษ�
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62071000841 นางสาวกชกร สุป;นชมภู
62071000842 นางสาวสิรินภา โทนทอง
62071000843 นางสาววาสนา พลแก�ว
62071000844 นางสาวลลิตา หม่ืนแก�วโอวาส

จํานวน 844 ราย
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