
เลขประจําตัวสอบ

62091000001 นายนที รักธง
62091000002 นายศตวรรษ สุขศรี
62091000003 นางสาวกาญจนาวดี นวนสดี
62091000004 นางสาวสายพิณ มโหฬาร
62091000005 นางศิริพร ศรีสุพรรณ
62091000006 นางสาวพัชราวรรณ นิยะนุช
62091000007 นางสาวกัญญารัตน' มงคลสวัสด์ิ
62091000008 นายยุทธนา โกมลหิรัญ
62091000009 นางสาวชนากานต' จันทร'ชา
62091000010 นายณัฐพงษ' คําโสมศรี
62091000011 นางสาวอาธิพร พลดาหาญ
62091000012 นางสาวชลดา กองแก0ว
62091000013 นางสาวชฎาภรณ' พานะลม
62091000014 นายณัฐพงษ' ฐาปกรณ'ญาณวุฒิ
62091000015 นายเอกสุวรรณ' เจนสําโรง
62091000016 นางสาวสุชาดา หงษ'รักษา
62091000017 นายป6ยณัฐ เมืองปาง
62091000018 นางสาวสุนารี ศิริสุข
62091000019 นายศุภกฤต หวานทรัพย'
62091000020 นายธนทรัพย' อารมณ'สวะ
62091000021 นายนัฐพร บัวทองสิงห'
62091000022 นางสาวกัลยา จะเข0ทอง
62091000023 นางสาวชลลดา อุทาโพธ์ิ
62091000024 นายน0อย บุญมา
62091000025 นางสาวสิริยากร คําปากดี
62091000026 นายณัฐพงศ' ตะปะชุม
62091000027 นางสาวสุภาพร อ:อนดี
62091000028 นายอิทธิกร เอกพันธ'
62091000029 นางสาวยุวลี นิลโคตร
62091000030 นายวิทยา ญาณสะอาด
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62091000031 นางสาวกันนภา จันท0าว
62091000032 นางสาวชมพูนุช อุทธคํา
62091000033 นางสาวพัชติยา บุญมา
62091000034 นายพัฒนศักด์ิ การนัง
62091000035 นายจิตรกร สาวรีย'
62091000036 นางสาวทักษอร ภูตามาตย'
62091000037 นางสาวศศิธร รวมสิทธ์ิ
62091000038 นางสาวป6ยะธิดา ประโสดา
62091000039 นายสรวิชญ' ภูขํา
62091000040 นายธนธัช ทองโชติ
62091000041 นายเรวัตร หม่ืนแพน
62091000042 นายฉัตรพงษ' พลสิทธ์ิ
62091000043 นายสหรัฐ อัครฮาดศรี
62091000044 นางสาวพิราพรรณ จันทรวงศ'
62091000045 นางสาวบัณยดา คุณนากาล
62091000046 นายทัพไทย บุญโต
62091000047 นายปวิช เพ็งสว:าง
62091000048 นายเกียรติศักด์ิ สีสิงห'
62091000049 นางสาวป6ยะนันท' บุญวิจิตร
62091000050 นายภาคิณ นิลนิตย'
62091000051 นายภาณุพงษ' วงศ'ละคร
62091000052 นางมณฑิรา ชื่นประไพ
62091000053 นางสาวอรอนงค' การประเสริฐ
62091000054 นางสินีนาท มอสันเที๊ยะ
62091000055 นายภาคิน ราชบัญดิษฐ
62091000056 นางสาวช:อผกา ปEญญาคํา
62091000057 นางสาวชญานิศ สุขสงวน
62091000058 นางสาวศิริลักษณ' สาศิริ
62091000059 นางสาวกนกวรรณ พิมพา
62091000060 นายณัฐกิตต์ิ ธานี
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62091000061 นางสาวธันยพร ทองโคตร
62091000062 นายจิรเมธ งอยจันทร'ศรี
62091000063 นายกรวิทย' กลิ่นอุบล
62091000064 นายอนุรักษ' เจ็กชื่น
62091000065 นายนนทศักด์ิ แสนคําวงศ'
62091000066 นายสันติ พาติกบุตร
62091000067 นายสราวุธ รัฐธะบุตร
62091000068 นางสาวชุติมา พรสวัสด์ิ
62091000069 นายพงษ'ศธร เพียรภูเขา
62091000070 นางสาวนิภาพร ทิมสิน
62091000071 นายพงศ'ศักด์ิ แสงสุวรรณ'
62091000072 นายฑิฆัมพร ทองเฟHIอง
62091000073 นางสาวป6ยะรัตน' ดอกพุทธา
62091000074 นางสาวสุธาสินี วงศ'เทพ
62091000075 นายจีรพันธ' ดวงแก0ว
62091000076 นางสาวพักตร'ศิริ ถาปEนแก0ว
62091000077 นางสาวเนาวรัตน' บัวใย
62091000078 นางสาววรรณนิษา วงศ'อินทร'อยู:
62091000079 นางสาวนันทิดา สิงห'วงค'ษา
62091000080 นางสาวมณฑิรา ผิวขํา
62091000081 นางสาวอารญา พุทธา
62091000082 นายชัยณรงค' สมพงษ'
62091000083 นางสาวอัญมณี แต:งพงษ'
62091000084 นายอภิสิทธ์ิ ศรีเมืองช0าง
62091000085 นางสาวสิริวิมล ล้ําเลิศ
62091000086 นายจิรศักด์ิ ไชยเชียงพิณ
62091000087 นางสาวพฤดี จันทะศรี
62091000088 นางสาวรวิภัทร คล0ายสุบิน
62091000089 นายภาณุพงศ' นุวงศ'ศรี
62091000090 นางสาวพนารัตน' อาสาขันธ'
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62091000091 นายศราวุธ ธรรมรัตน'
62091000092 นางสาวสุภนิดา ไกรดวง
62091000093 นายพีระภัทร' พิมพ'มหา
62091000094 นางสาวอรวรา แก0ววิเศษ
62091000095 นายวิเศษ แก0ววิเศษสูงเนิน
62091000096 นางสาวอินทิรา ชูเนตร
62091000097 นางสาวกัญญารัตน' กุสุมภ'
62091000098 นายนภัทร ลําภู
62091000099 นางสาวราตรี วันทา
62091000100 นางสาวมัณฑนา สิงห'ศร
62091000101 นางสาวพรพรรณ วงค'เครือศร
62091000102 นายวุฒินันท' โคตะเป
62091000103 นางสาวปณิธาน ตุ:มทอง
62091000104 นางสาวยุภาพร สุวรรณ'อําไพ
62091000105 นายศิวะนนท' บุญช:วย
62091000106 นางสาวปริณดา พันศรี
62091000107 นางสาวอนัญญา หล0าเครือ
62091000108 นายปรัชญา อินทร'เสนา
62091000109 นางสาวพลอย ผลบุญ
62091000110 นางสาวพิทยาธร ยาล0อม
62091000111 นางสาวขนิษฐา ฐานะ
62091000112 นายวรวุฒิ คําภูเมือง
62091000113 นางสาวชลธิชา มาลาศรี
62091000114 นางสาวนฤมล หล:อสุวรรณศิริ
62091000115 นายมนัสนันท' เจริญวัฒนมงคล
62091000116 นางสาวปาริชาติ ฉลาดพร0อม
62091000117 นายรุ:งเรือง ประโลมรัมย'
62091000118 นางสาวอาทิตยา หอมสมบัติ
62091000119 นางสาวอรวรรณ ลือชัย
62091000120 นายจักรพันธ' พิมพา
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62091000121 นายป6ยะทัต อุลานันท'
62091000122 นางสาวชไมพร สมบัติศรี
62091000123 นายชลที ศรีโยธา
62091000124 นางสาวอชิรญา มาลี
62091000125 นางสาวชนิกานต' วงษ'สง:า
62091000126 นางสาวกองซอง นกแก0ว
62091000127 นายธนพล งามประเสริฐ
62091000128 นายคําหล0า พาภักดี
62091000129 นางสาวธิญาดา ขจรสมบัติ
62091000130 นายอภิสิทธ์ิ เมฆราช
62091000131 นายศราวุฒิ จ:าบาล
62091000132 นางสาวดารารัตน' ใยลีอ:าง
62091000133 นางสาวกานต'ธิดา แจ0งพรมมา
62091000134 นางสาวขวัญทิพย' พรหมโคตร
62091000135 นางสาววรุณยุพา วงษ'มุข
62091000136 นางสาวศศิวิมล ยาล0อม
62091000137 นายจิรายุทธ ธีระเดชพิริยะ
62091000138 นางสาวน้ําฝน ทศกันฑ'
62091000139 นางสาวพรทิภา ทนทาน
62091000140 นางสาวกัญธิญา ลือธิใจศรี
62091000141 นางสาวชนิสรา จําปาทอง
62091000142 นางสาวพัชราภรณ' เวียงอินทร'
62091000143 นายหัสนัย สังข'ส0ม
62091000144 นางสาวฐนิชา บุตรเพ็ง
62091000145 เด็กหญิงมารียา พิลาเทศ
62091000146 นายกิตติศักด์ิ พรหมกุล
62091000147 นางสาวเกวลิน นามฤทธ์ิ
62091000148 นางสาวปวีณา สันดี
62091000149 นายรามณรงค' สัญโญ
62091000150 นางสาวอริศรา สิริภัทรฉัตร
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62091000151 นายเอกรักษ' ธนูนิล
62091000152 นางสาวปณิดา ศิริคุณ
62091000153 นายตรีเพชร ซุยใจทัศน'
62091000154 นายภคพล ยาเขียว
62091000155 นายวรายุทธ โพนไชยา
62091000156 นายจักรกรินทร' สิมสีพิมพ'
62091000157 นางสาวกฤติกา ทันไธสง
62091000158 นายภูพาน นาชัยเพชร
62091000159 นางสาวนภัทรสรณ' ปรางชัยกุล
62091000160 นายนัฐวุฒิ สุทธิสน
62091000161 นายสิทธิพงษ' นาสมยนต'
62091000162 นายจารุวิทย' แนวสุภาพ
62091000163 นางสาวจิรารักษ' ปEดเจริญ
62091000164 นายเจษฎา ขันมณี
62091000165 นายอภิษฎา เกตุชมภู
62091000166 นางสาวพิชญธิดา สืบสิงห'
62091000167 นางสาวป6ยฉัตร กุณวงษ'
62091000168 นางสาวพรเพ็ญ เตOจPะลือ
62091000169 นางสาวศศิประภา แก0วจําปา
62091000170 นางสาวป6Iนแก0ว แก0วมูลเมือง
62091000171 นางสาวรัตติยา จันทร'เพ็งเพ็ญ
62091000172 นางสาวญาดา บัวระพันธ'
62091000173 นายณัฐพล สุพรมอินทร'
62091000174 นายมาวิน ราญาติ
62091000175 นายจตุพล วงษ'ชมภู
62091000176 นางสาวนริษา ภาระหัตถ'
62091000177 นายภัทรพงศ' ไชยตะมาตย'
62091000178 นายอดิพงษ' ทรงพุฒิ
62091000179 นางสาวทิพย'ธิดาพร เทศศรีเมือง
62091000180 นายกฤษณ' พิพิธกุล
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62091000181 นายทนงศักด์ิ หลักทอง
62091000182 นางสาวพัชรา โยธาภักดี
62091000183 นางสาววิภาดา สารมะโน
62091000184 นางสาวชรินดา สาวะทา
62091000185 นางสาวนริสา สอนโพธ์ิ
62091000186 นางสาวเพชราภรณ' โสมะโสก
62091000187 นายพีรพงษ' นนท'คลัง
62091000188 นายวิรุฬห' น0อยบุดดี
62091000189 นางสาวอาริญา เชียงบุดดี
62091000190 นางสาวอชิรญาณ' แสนประสิทธ์ิ
62091000191 นายอุดมพงษ' นีลายนาค
62091000192 นางสาวชลิตา วรนุช
62091000193 นางสาวจุฑามาศ คณะพล
62091000194 นายสุกฤษฎ์ิ น0าเจริญพร
62091000195 นายโชคชัย กําหลง
62091000196 นางสาวขวัญณภัทร คําดีบุญ
62091000197 นางเสาวลักษณ' แสนบุดดา
62091000198 นางสาวจุฑารัตน' บุรชาติ
62091000199 นางสาวศิรินภา ทาวะลุน
62091000200 นางจํารัส คําตานิตย'
62091000201 นายอิทธิกร เสาม่ัน
62091000202 นางสาวธัญชนก สาวงษ'
62091000203 นายชนินทร' พวงพระจันทร'
62091000204 นางสาวจุฑาทิพย' เถาว'ประสาท
62091000205 นางสาวจุรารัตน' แสงวงค'
62091000206 นางสาวกฤติมา ดวงแพงมาตย'
62091000207 นางสาววนิดา สีภาบุญ
62091000208 นายประกิต บัวเคน
62091000209 นายรัฐพงษ' สกุลจิตรารัตน'
62091000210 นายจักรพันธ' สิงคลีบับภา
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62091000211 นายสายธาร ไชยคีนี
62091000212 นางสาวปEทมา เหลื่อมแก0ว
62091000213 นางสาวสุกัญญา มาตราช
62091000214 นายชรินทร' สุจริต
62091000215 นางสาวบุญญาพร เทียมมวย
62091000216 นางสาวศิวานันท' บรรพลา
62091000217 นางสาวจิราภา พันธ'จัน
62091000218 นางสาวฐิติมา ล0านษาวงษ'
62091000219 นางสาวเกวลิน วรรณธนาเลิศ
62091000220 นางสาวสุภาภรณ' วิวัฒนพูลชัย
62091000221 นางสาวสิริพร สมศิริ
62091000222 นายสุรชัย จ0ายหนองบัว
62091000223 นางสาวกรรณิการ' ตะเมือง
62091000224 นายพงศธร กางทอง
62091000225 นางสาวสุปราณี ไชยรัตน'
62091000226 นางสาวกฤษณา ส:งบุญ
62091000227 นางสาวขวัญจิรา อาษาศรี
62091000228 นายจิรศักด์ิ ศรีระษา
62091000229 นายวีระพงษ' ปEกกลาง
62091000230 นายชาตรี มณีคะ
62091000231 นางสาวศิริรัตน' สิงห'คําปQอง
62091000232 นางสาวเมธิรา ขันทะชา
62091000233 นายชิษณุพงศ' กุณา
62091000234 นายศักดิธัช สาริการินทร'
62091000235 นายฉัตรชัย วงษ'แก0ว
62091000236 นายวิทยา ปEญญาสาร
62091000237 นางสาวหทัยพร อุดมลาภ
62091000238 นางสาวรัตนเกตุ เกตุไพบูลย'
62091000239 นางสาวทิพย'น้ําฟQา ศิริแพงมา
62091000240 นางสาวสุมิตรา มงคลนํา
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62091000241 นางสาวสุวนันท' สุริจันโท
62091000242 นายอิทธิพล ศิริศรี
62091000243 นางสาวอภิญญา วงศ'นุกูล
62091000244 นางสาวธนารัตน' จํารูญศิริ
62091000245 นางสาวสุจิตรา ธุรารัตน'
62091000246 นางสาวป6Iนสุดา มุงคุณคําชาว
62091000247 นายภูเบศร' กองศิริ
62091000248 นางสาวราตรี ปRคุณ
62091000249 นายเกียรติชัย พังชาลี
62091000250 นายอาทิตย' ศรีวะรมย'
62091000251 นายศตวรรษ คุยบุตร
62091000252 นางสาวเบญญาภา ศรีบานแจ:ม
62091000253 นางสาวธัญชนก ศิริวัฒน'
62091000254 นางสาวอรอนงค' พลบุรณ'
62091000255 นายธีระวัฒน' กางทอง
62091000256 นายกําพล ราชสีมา
62091000257 นางสาวนพมาศ พิมพ'อ:อน
62091000258 นายนิติพงษ' อุทการ
62091000259 นางสาวเมริยา ธิวะโต
62091000260 นางสาวอรชา ชายคํา
62091000261 นายณัฐพงษ' กองมะณี
62091000262 นายธนาชัย หัศกรรจ'
62091000263 นางสาวธนารีย' จํารูญศิริ
62091000264 นายอภิสิทธ์ิ วรรณศรี
62091000265 นางสาวอารยา อุปพงษ'
62091000266 นางสาวจิราพร เทวะภูมิ
62091000267 นางสาวศันสนีย' หอมสุดชา
62091000268 นางสาวศิริพร เนาว'ศรีสอน
62091000269 นางสาวนิภาพรรณ ทองนู
62091000270 นายศรนรินทร' นาคนิล
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62091000271 นางสาววารีลักษณ' หัดสิมมา
62091000272 นายธีระศักด์ิ ศรีจะบก
62091000273 นางสาวชนันดา ศรีพิมสาร
62091000274 นางสาวกิติยา อินทรชัยศรี
62091000275 นายทวีศักด์ิ กองแสน
62091000276 นายสุรศักด์ิ แซ:ไตO
62091000277 นางสาวนุชนาฏ สอนเต็ม
62091000278 นางสาวอนัญญา เข็มเพชร
62091000279 นางสาวเปมิกา ฉัตรศักด์ิกุล
62091000280 นางสาวอมรพรรณ กุนะ
62091000281 นางสาวบุญอ0อม ทองมวล
62091000282 นางสาวป6ยะวรรณ โคตรวิชัย
62091000283 นายสันติ พรนิคม
62091000284 นายวิทยา โสภากันต'
62091000285 นางสาวกนกรัตน' สีบุญ
62091000286 นางสาวฑิฆัมภรณ' อุปสัย
62091000287 นางวิมลพรรณ ชึขุนทด
62091000288 นางสาวสุนิษา ธงไชย
62091000289 นายอรรคพล สายอุราช
62091000290 นางสาวอัจฉรา กองพิมาย
62091000291 นายนิกรณ' พวงศรี
62091000292 นางสาวอวัสดา ทองสี
62091000293 นายป6ยะวัฒน' มังกร
62091000294 นายทักษิณ เพชรพรรณ
62091000295 นางสาวนันทิกานต' สิงหาราช
62091000296 นายอภิวัฒน' เบ0าเที่ยง
62091000297 นางสาวศรัญญา ปEญญาภู
62091000298 นายณัฐพล เวียงกมล
62091000299 นางสาวอังสุมารินทร' เกษทองมา
62091000300 นางสาวสุดารัตน' ทีดี
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62091000301 นายธนกฤษ วิชายะ
62091000302 นายพยุงศักด์ิ ลาลด
62091000303 นางสาวสุชาดา พิลาพันธ'
62091000304 นางนันทิการ' มณีวรรณ'
62091000305 นางสาวศศิประภา รอบเขตรํา
62091000306 นางสาวชนิตษฎา อนุเวช
62091000307 นายธนาวุฒิ ศรีวัตร
62091000308 นายพัชรพงษ' ลีลาโชค
62091000309 นางสาวพรนิภา ทุมวรรณ'
62091000310 นางสาวแพรวพรรณราย อุทธสาร
62091000311 นายเกรียงไกร ดวงดง
62091000312 นางสาวณัฎฐริตา บุญศรี
62091000313 นางสาวเสาวลักษณ' ผาสุข
62091000314 นางหนูเนียน แก0วแก:น
62091000315 นางสาวอรทัย ทุมลี
62091000316 นายเอกรัฐ จันด0วง
62091000317 นางสาวศุภัชฌา ขจรกุลเดช
62091000318 นางสาวฐิติวรดา ดอนวิชา
62091000319 นางสาวเสาวณีย' เนธิบุตร
62091000320 นางสาวณัฐธิดา เกษทองมา
62091000321 นางสาวกมลทิพย' กิริมิตร
62091000322 นางสาวศศิธร น0อยสิงห'
62091000323 นางสาววรนาฎ สุขวิพัฒน'
62091000324 นางสาวโชติกาณ เกตุพิมล
62091000325 นางสาวจิระธิดา ศิริสุวรรณ'
62091000326 นายณรงค'ฤทธ์ิ ทองคลอด
62091000327 นายวีรยุทธ โยทาทูล
62091000328 นายวิทวัส บรรดาศักด์ิ
62091000329 นายธนวุฒิ อุปจันโท
62091000330 นายณัฐพล พลลาภ
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62091000331 นางสาวขวัญฤทัย แซ:เตีย
62091000332 นายอัมรินทร' สุนิยาพร
62091000333 นางสาวพรจิตร วงษ'บ0านขาว
62091000334 นายอดิศร ปุVงคําน0อย
62091000335 นางสาวสุนิสา สุนารักษ'
62091000336 นายอนุสาตร สิทธิโคตร
62091000337 นางสาวพรรณี สังฆวงค'
62091000338 นางสาวพนิดา เมินขุนทด
62091000339 นายต0นตระการ เมืองศรี
62091000340 นายกองทัพ เพชรเก:า
62091000341 นางสาวสรัญชนา ป6งโสภา
62091000342 นางสาวนภสร ธรรมเจริญ
62091000343 นางสาววนิสา ศรีบุรินทร'
62091000344 นายธีรพงษ' ไชยคีนี
62091000345 นางสาวปานขวัญ พิมคีรี
62091000346 นายจิรายุส ศิริพันธ'
62091000347 นางสาวเมรี สัตย'ธรรม
62091000348 นายสมพร นามตาแสง
62091000349 นางสาวพรประภา แสงสุวรรณ
62091000350 นางสาวชุติมา วชิรขจรวงษ'
62091000351 นายศราวุธ ซ้ิมเล:มกิม
62091000352 นางสาวบุษยารัตน' ไชยฮาต
62091000353 นางสาวกมลชนก นาลาดทา
62091000354 นางสาวจรรยา สวัสดี
62091000355 นายปรเมศวร' กลิ่นจันทร'
62091000356 นางสาวสวณีย' คําอ0วน
62091000357 นายศิริ บุพศิริ
62091000358 นายพงศธร พลธิราช
62091000359 นางสาวสุพัตรา สมภารเพียง
62091000360 นางสาวฐิติรัตน' นวลมณี
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62091000361 นางสาวนัยนา ศรีภักดี
62091000362 นายทิวากร ไผ:โสภา
62091000363 นายเกียรติศักด์ิ โภคาพานิชย'
62091000364 นางสาวออนมณี เที่ยงพูนวงศ'
62091000365 นางสาววิชิตา สีแวงนอก
62091000366 นางสาวถิรทิพย' อาดอํานวย
62091000367 นางสาวกมลชนก ฟQาคุ0ม
62091000368 นายภัทรพล จารุจิตร
62091000369 นางสาวทิพย'สุดา เจริญรัตน'
62091000370 นายชาญชัย สร0อยบับ
62091000371 นางสาวสุกัญญา สุยอย
62091000372 นางสาวธัญญารัตน' แสงค0อม
62091000373 นางสาวดวงนภา นันสา
62091000374 นางสาวมานิตา ศรีชมชื่น
62091000375 นายนภดล แสงนาค
62091000376 นางขนิษฐา พลายแสง
62091000377 นายประกาศิต ชนะดี
62091000378 นางสาวนุสรา ฝVายลุย
62091000379 นางสาวพิมลรัตน' โพธิวงค'
62091000380 นางสาวสิริญา สมัย
62091000381 นายธนบดี ดวงคํา
62091000382 นางสาวศศิวิมล ไชยอุโคตร
62091000383 นายณรงค'เดช ฦาชา
62091000384 นายกิตติทัต ทําเนาว'
62091000385 นายอํานาจ อังคะนาวิน
62091000386 นายวิทยา ศรีจันทร'
62091000387 นางสาวมนัสนันท' แมนโซล
62091000388 นางสาวฟQารุ:ง เวียงอินทร'
62091000389 นางกฤติกา พรหมเศรณี
62091000390 นายพัฒนศักด์ิ หล0าสา
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62091000391 นางสาวอภิญญา จันทะนบ
62091000392 นายพุทธชาติ ดอนจันทร'โคตร
62091000393 นายวศิลปX เกลี้ยงกลิ่น
62091000394 นางสาวสุภาวดี เกิดไทย
62091000395 นางสาวพิมชนก บุญเอก
62091000396 นางสาวอุบลรัตน' อ:อนละออ
62091000397 นายปองพล สมอินอ0อย
62091000398 นางสาวเยาวดี เขียนโคกกรวด
62091000399 นางสาวจาลุลินทร' ชื่นชม
62091000400 นายประทีป เคยชัยภูมิ
62091000401 นางสาวสุวพิชชา ผลจันทร'
62091000402 นายวีระศักด์ิ มาตราช
62091000403 นางสาวยุพา คําสุข
62091000404 นายนิคม ช:องบัว
62091000405 นายอุกฤษฎ' ธนาภรณ'ภูเงิน
62091000406 นางสาวนารินทร' ปลัดนู
62091000407 นางสาวสุมลตรา วิชาชัย
62091000408 นายจิรายุ จันทะคาม
62091000409 นางสาวไอลดา คําลือ
62091000410 นางสาวอชินันท' ลีบ:อน0อย
62091000411 นายขวัญชัย แข็งข0อ
62091000412 นางสาวจิตตรารัตน' สมนึก
62091000413 นางสาวป6ยะพร พิละมาตย'
62091000414 นายรัชพล ภูพวก
62091000415 นางสาวรัตติยากรณ' วงศ'สีดา
62091000416 นางสาวอริสา นามตาแสง
62091000417 นายจักรพันธ' จันทร'แปQน
62091000418 นางสาวพรทิพา สุทธิประภา
62091000419 นางสาวยุวธิดา สีลา
62091000420 นางสาวดอกไม0 บัวผัน
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62091000421 นางสาววราพร บ0านเปQา
62091000422 นายชลสิทธ์ิ มูสิกะ
62091000423 นายวุฒธิชัย ทิพโสตร'
62091000424 นางสาวสุภัทรา ถีนะถัง
62091000425 นางสาวณัฐฐา หินอ:อน
62091000426 นางสาวปEณณพร วงศ'อนุ
62091000427 นางสาวกัญญารัตน' กุพันลํา
62091000428 นายศุภณัฐ ทับทิม
62091000429 นางสาวนิภาพร อ:อนภูเขา
62091000430 นางสาวธนพรรณ ศรีสังวาลย'
62091000431 นายโสดา ใชยทา
62091000432 นายนนทพัทธ' สิงหาราช
62091000433 นางสาวกิตติญา นาวาทอง
62091000434 นางสาวนิภาดา มุเขวา
62091000435 นางสาวสลิลเกตน' แก0วมุงคุณ
62091000436 นายมานัส รัตนโชติ
62091000437 นางสาวสุชาดา มูลแสง
62091000438 นางสาวรุ:งทิวา เทพศร
62091000439 นายวงศกร อุ:นแสง
62091000440 นางสาวสุภาวนี อินแตน
62091000441 นางสาวธนัญญา จําปาน0อย
62091000442 นางสาวจินดารักษ' ยศเชียงของ
62091000443 นางพัชรินทร' สิงห'ทองลา
62091000444 นางสาวมณีรัตน' เพ่ิมข้ึน
62091000445 นางสาวนวรัตน' แก:นท0าว
62091000446 นางสาวศศิธร ลุนลี
62091000447 นางสาวสมพร หอมเกษร
62091000448 นางสาวธิดาพร ลีนาลาด
62091000449 นางสาวจารุนันท' สุขประเสริฐ
62091000450 นางสาวอัจฉรา ย่ังยืน
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62091000451 นางสาวกนกรัตน' แสนบุ:งค0อ
62091000452 นายนิติพงษ' ชาวพ:อค0า
62091000453 นางสาวธิญาดา สอดเสน
62091000454 นายสุวรรณ เขียวชุ:ม
62091000455 นายสฤษด์ิ บรรจงรอด
62091000456 นายเจษฎา สุรนันทะวงศ'
62091000457 นางสาวป6ยพร ชัยเดช
62091000458 นายทองใส จําปาแก:น
62091000459 นายภานุเกียรติ พรมแสนปEง
62091000460 นายพงษ'ฐกร แพงแก0ว
62091000461 นางสาวอนุสรา ม่ิงโสภา
62091000462 นายธนชัย อารมณ'สวะ
62091000463 นางดวงพร สายสินธุ'
62091000464 นางสาวสุธินี วิชัยศรี
62091000465 นางสาวปEทมา เชื้อตาพระ
62091000466 นางสาวป6ยธิดา อุ:นอาสา
62091000467 นางสาวเสาวลักษณ' จันทร'ถา
62091000468 นางสาววันนิสา ม:วงนนทศรี
62091000469 นางสาวสุภาวดี กาฬเสาร'
62091000470 นางสาวพรธิดา โพธ์ิลาบด0วง
62091000471 นายวีระพล เดชโบราณ
62091000472 นายธีรพงษ' ยอดวงษ'กอง
62091000473 นางสาวอารยา การะไส
62091000474 นางสาวทิวาพร พักแพง
62091000475 นางณัฎฐ'กฤตา สร0างแก0ว
62091000476 นางสาวกาญจกมล แก:นดี
62091000477 นางสาวอนุสรา พลดงนอก
62091000478 นายวัชระ สุริยวงศ'
62091000479 นายณัฐเศรษฐ กงใจ
62091000480 นางสาวบุญญรัตน' เหลาทอง
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62091000481 นายอัครเดช ฝูงที
62091000482 นางสาววรรณนิภา ยืนสุข
62091000483 นายวิสิฐ เกียงขวา
62091000484 นางสาวณัฏฐิกา พิเคราะห'กิจ
62091000485 นายอภิสิทธ์ิ เหมุทัย
62091000486 นางสาวภิญญามาศ เกษแก0ว
62091000487 นายณัฐนนท' ศรีหนองกุง
62091000488 นางสาวเนตรฤดี วรจักร
62091000489 นายกิตชนะ สาสิม
62091000490 นางสาวภัคจิรา นามสว:าง
62091000491 นางสาวอินทิพร พลจันทึก
62091000492 นางสาวโชติกา จักรไชย
62091000493 นางวรรณา หันจางสิทธ์ิ
62091000494 นายอนันต' จันทร'ชมภู
62091000495 นางสาวจันทนา วังคีรี
62091000496 นางสาวจิราพร คํานนท'
62091000497 นางสาวนริพร แสงแก0ว
62091000498 นางสาวธัญดา ราชปEญญา
62091000499 นางสาวนันทิยา ปุริเส
62091000500 นางสาวอาทิตยา แสงศรี
62091000501 นางสาวสุวารี เนตรนี
62091000502 นางสาวณธิดา วงค'ตาผา
62091000503 นางสาวจิราภรณ' ฤทธ์ิกําลัง
62091000504 นางสาวปฏิมา ปุณณบุตร
62091000505 นางสาวจิราภรณ' สุขรักษ'
62091000506 นางสาววิมาลา ทิตตะเชียง
62091000507 นางสาววรรณนิภา สง:าแดง
62091000508 นางสาวมณีกานต' ยาปEญ
62091000509 นางภัทราวรรณ สมวงษ'
62091000510 นางสาวอารยา ชัยชนะ
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62091000511 นายจิรายุทธ' คําลื้อ
62091000512 นางสาวลัดดาวัลย' จําปาลี
62091000513 นางสาวศรีสุวรรณ ลําเพย
62091000514 นายจักรกฤษณ' ศรีบุรา
62091000515 นายอภิสิทธ์ิ ขันละ
62091000516 นายพงศ'พัฒน' โคธิเสน
62091000517 นายนัฐพงษ' บาทอง
62091000518 นางสาวสุภัสสร แสนสุวรรณ
62091000519 นางสาวละอองดาว อนันตภักด์ิ
62091000520 นางสาวอาภาพร ควรฮางฮอง
62091000521 นายกล0าชนะ สอนสุภาพ
62091000522 นายอภิสิทธ์ิ ขยันเอี่ยม
62091000523 นางอาริยา ยานสุวรรณ
62091000524 นางสาวสกุลกรานต' แสงสว:าง
62091000525 นางสาวกาญจนา จันทร'พุฒ
62091000526 นายทยากร แอบก่ิงสะแกราช
62091000527 นายภูดินันท' เจนชัย
62091000528 นางสาวเจนจิรา ธะโพนชัย
62091000529 นายชนินทร' แสงไสว
62091000530 นางสาวสุชาดา สอนเสนา
62091000531 นายธวัชชัย จําใจ
62091000532 นายศุภกร ด:านลาพล
62091000533 นายภิญโญ เอPฟวา
62091000534 นายธนเดช โชคศรี
62091000535 นางสาววลัยลักษณ' สุดวิสัย
62091000536 นางสาวหทัยรัตน' สุริยันต'
62091000537 นายชยพล โพธ์ินอก
62091000538 นายวงศ'ษพัทธ บุญรัตน'
62091000539 นางสาวจุฬารัตน' ริกําแง
62091000540 นางสาวยุวดี กล0าณรงค'
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62091000541 นางสาวศุภลักษณ' ราชชมภู
62091000542 นางสาวปรัชญา ใยลา
62091000543 นายกิตติพนธ' จันทะวัน
62091000544 นายรุ0งรัตน' คําเขียว
62091000545 นางสาวชไมพร วรนุช
62091000546 นางสาวกติกา วุทธิสิทธ์ิ
62091000547 นางสาววนิดา พลซา
62091000548 นายวรวลัญช' คุณคํา
62091000549 นายสหรัฐ ยืนยาว
62091000550 นางสาวณัฐชาฎา บุณาพันธ'
62091000551 นางสาวรัตติยา นวนคําสิงห'
62091000552 นางสาววิภาวดี พุ:งพวง
62091000553 นางสาวน้ําฝน เข็มนาค
62091000554 นางสาวนุชธิญา สมใจ
62091000555 นายอธิป พาพิชัย
62091000556 นางสาวกัญญาณัฐ หวานอารมณ'
62091000557 นางสาวสุนี วัดม่ิง
62091000558 นายไชยภัทร เลิศศิริวิริยสกุล
62091000559 นางสาวมัชฌิมา ขวัญสุวรรณ
62091000560 นางสาวลัดดา พันธุลา
62091000561 นายกฤษรุต คูณแสง
62091000562 นายภานุเดช ไชยโกษี
62091000563 นายยุทธนา พีระธรรม
62091000564 นางสาวอาริษา อุไรเลิศ
62091000565 นางสาวสุทารัตน' เปดี
62091000566 นางสาวกัญญาณี โสมนาม
62091000567 นายอติชาต ประเสริฐสิทธ์ิ
62091000568 นางสาวรัชฎาภรณ' ดวงพินิจ
62091000569 นางสาวสายฝน ด0วงได0
62091000570 นางสาวลัลณ'ณิชา วงษ'สุวรรณ
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62091000571 นางสาวกนกวรรณ โพธิสละ
62091000572 นางสาวสุพัตรา บุญชู
62091000573 นางสาวนัทธมน เจริญไชย
62091000574 นางสาวกัญญารัตน' มีไข:
62091000575 นายณัฐวุฒิ พันโสภา
62091000576 นางสาวกรรณิการ' จอนพรม
62091000577 นางสาวสุจิตตรา อาษาศึก
62091000578 นางสาวมธุชา จาทา
62091000579 นางสาววัชราภรณ' ไชยยศ
62091000580 นางสาวป6ยะธิดา ทอนรินทร'
62091000581 นายณัฐนนท' วชิระนาคิน
62091000582 นางสาววิภาณี พรมสุข
62091000583 นายวีรชาติ แก0วปRลา
62091000584 นางสาววิภวานี พิมวัตร
62091000585 นางสาวสุพัตตรา จําปาทอง
62091000586 นางสาวพรรณี พันธมาศ
62091000587 นางพรทิพย' โพธิมูล
62091000588 นายกาญจน' แก0วก:า
62091000589 นางสาวกมลทิพย' ผาใต0
62091000590 นายวันชัย โพธ์ิเกิด
62091000591 นายวิรุฬห' แซงดาว
62091000592 นางสาวภัทราภรณ' รัตนธรรมธาดา

จํานวน 592 ราย
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