
ต าแหน่งนักวิชาการเงนิและบัญชปีฏบิัติการ

เลขประจ าตัวสอบ            ชื่อ - นามสกุล

2000000001 นางสาวสพุรรษา  ผัดผ่อง

2000000013 นางมณฑา  เพชรรัตนม์าลา

2000000018 นางสาวสภุาวณีิ  วริยาศกร

2000000044 นางสาวเกศรา  ธงศรี

2000000051 นางสาวนนัทน์ภสั  วริิยะเศรษฐ์สกลุ

2000000055 นางสาวสจุิตราภรณ์  กาศมณี

2000000062 นางสาวขวัญศริิ  ศรีสวุรรณ์

2000000079 นางสาวเกตกุนก  มว่งทอง

2000000084 นางสาวดนชุญา  คนัธชุมภู

2000000086 นางสาวเนาวรั์ตน ์ เขยีวกายสทิธิ์

2000000087 นางสาวสมปรารถนา  พรมเสอื

2000000130 นางสายธาร  แกว้เบี่ยง

2000000143 นางนรีรัตน ์ บญุชว่ย

2000000146 นางสาวพัชน ี เวยีงคํา

2000000153 นางสาวมณีวรรณ  ไชยทองศรี

2000000160 นายประจักษ ์ คงประโยชน์

2000000177 นางสาวกฤตมิา  วรรณโภคนิ

2000000201 นางสาวรังสกิานต ์ ศรัทธาพสิฐิ

2000000227 นางสาววริวรรณ  ขันทเจริญ

2000000242 นางสาวเยาวลกัษณ์  ขาวสําอางค์

2000000288 นางสาวพฐิชญาณ์  พงศศ์ริิกลุธนา

2000000293 นางสาววรางคณา  ยวงมณี

2000000296 นางสาววราภรณ์  ฟองอนิทร์

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ภาค ก.)

ของส านักงานอยัการสูงสุด
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2000000300 นางสาวมนสัชญา  พุม่สกลุ

2000000313 นางสาวปริศนา  ศรีบญุ

2000000321 นายชาญวศิว ์ ศรีมณี

2000000348 นางสภุาพ  ผดงุชนม์

2000000366 นางสาวพลอยธวรรณ  โกมารทตั

2000000369 นางสาวปยิพร  ยอดโปร่ง

2000000384 นางสาวกนัยารัตน ์ จําปาดวง

2000000385 นางสาวเอื้องแกว้  คําถาวร

2000000392 นางสาวฤทยัรัตน ์ พุทธกําเหนดิ

2000000417 นางวรมยั  หาชานนท์

2000000419 นายรัชพงศ ์ วงศว์ัฒนวทิย์

2000000426 นางสาวพาดลีะห ์ หะยีสาแมง็

2000000445 นางสาวธันวดิา  รักสงค์

2000000449 นางสาวชุตมิา  พรหมเทศ

2000000450 นางสาวภาวณีิ  พงษพ์ันนา

2000000466 นายฏณิวัฒน ์ สง่แสงธรรมชัย

2000000476 นางสาวกญัญาพร  ชอ้ยเชดิสขุ

2000000481 สบิเอกวรปรัชญ ์ สคุําภา

2000000504 นางสาวนติยิา  เกษมสงคราม

2000000505 นางสาวสรุางคท์พิย์  ดว้งพรหม

2000000507 นางสาวณิชาลฎา  เดชกมล

2000000508 นางสาวจุรีพร  ขาวฉลาด

2000000510 นางสาวชญาภา  คําหนองไผ่

2000000530 นางสาวชฎาทพิย์  ดาศรี

2000000540 นายวรัชยาภรณ์  ชา่งยันต์

2000000566 นางสาวเจนจิรา  นกิรรัมย์

2000000572 นางสาวเสาวลกัษณ์  สงัขโ์กมล

2000000581 นางสาวกําไล  ชาวพหิารแดง

2000000613 นายนาถพล  ลอยลบิ

2000000616 นางสาวมาศชฎา  จันทราทพิย์

2000000619 นางสาวเสาวรส  เชน่รัมย์



2000000630 นางสาวนฤมล  พลคํา

2000000639 นางสาวภาวด ี พันธุไ์ชย

2000000652 นางสาวสกุญัญา  เสวคิาล

2000000684 นางสาวศริิวรรณ  เพชรไชยา

2000000685 นางสาวอาภรณ์  กําลงัเลศิ

2000000690 นางศศติานนัท ์ ชนะเคน

2000000693 นางสาวภรพมิล  จันทพรึก

2000000695 นางสาวยุพา  แตงทอง

2000000698 นางสาววรรธนนัต ์ สถริวสนุธรา

2000000702 นางสาวกญัญภทัร์  แกว้พศิดาร

2000000704 นางสาวพัชรินทร์  โคตรฤาชา

2000000712 นางสาวพัฒนน์รี  ลิ้มมั่น

2000000727 นางสาวรินดา  บญุพทิกัษ์

2000000730 นายวชิารัตน ์ แฟงวัด

2000000734 นางสาวกนัตณา  ทางทอง

2000000735 นางน้ําฝน  สุ่มมาตย์

2000000742 นางสาวสมพร  สวุรรณธาดา

2000000745 นางสาวปิ่นแกว้  ชูจบ

2000000764 นางสาวกญัญณ์ณัฏฐ์  ดา่นลํามะจาก

2000000789 นางสาวหทยัรัตน ์ เหลก็พมิาย

2000000792 นางสาวกลุนติย์  แกว้ทอง

2000000794 นางสาวภทัราภรณ์  ประคองใจ

2000000812 นางสาวสวุมิล  ตั้งวบิลูย์ผล

2000000816 นางสาวเพ็ญศริิ  นคิมจิตร

2000000817 นางสาวจุฑามาศ  แกว้รักษา

2000000829 นางสาวลกัษกิา  พูนเกษมไพศาล

2000000833 นางสาวอามนีา  มงุอนิทร์

2000000834 นางสาววรกลัยา  แพง่จันทกึ

2000000850 นางสาวสภุาพร  แกว้ภศูรี

2000000853 นางสาวทศวรรณ  บษุปะเกศ

2000000890 นางสาวนงคน์ภสั  จัตพุล



2000000895 นางสาววจิิตรา  โสภา

2000000903 นางสาวสกุญัญา  รัศมี

2000000909 นางสาวนรีรัตน ์ อู่เพชร

2000000917 นางสาวเกณิกา  นยิมคง

2000000920 นางสาวอโณทยั  ประกอบศรี

2000000928 นางสาวเพ็ญจันทร์  จันทร์หา

2000000930 นางสาวศริิลกัษณ์  วัฒนากลาง

2000000946 นางสาวเกยีรตรัิตน ์ ธอิามาตย์

2000000947 นางสาวสภุาพร  สภุษิะ

2000000949 นางสาวละมดุ  ไชยโพธิ์

2000000956 นางสาวสพุัตรา  โพธาราม

2000000959 นางสาวอรอุมา  คําเพราะ

2000000961 นางสาวทศันย์ี  สาเลศ

2000000995 นางสาวกมุารี  สาริกบตุร

2000001014 นางสาววารุณี  ดว้งไธสง

2000001017 นางแอนนา  พจนส์มพงษ์

2000001024 นางสาวสริุเยศ  ชมภู

2000001043 นางกมลรัตน ์ ศรีเกษม

2000001047 นางสาวปยิะวรรณ  ทองกก

2000001060 นางสาวอรวรรณ  เทพกร

2000001061 นางสาวศริิมา  ไชยชะนะ

2000001068 นางสาวนฤมล  โตต้อบ

2000001076 นายปยิะชาต ิ กติตนินัทณา

2000001085 นางสาวธัญวรัตน ์ เถาวส์อน

2000001105 นางสาวปวณีา  ชณิวงษ์

2000001107 นางวภิาพร  กาใจทราย

2000001148 นางสาวอําภา  พรมบตุร

2000001159 นางสาวสภุารัตน ์ วรรธนธ์นวงศ์

2000001169 นางสาววนดิา  ศรีบญุเรือง

2000001191 นางสาววมิลรัตน ์ อุดศรี

2000001192 นางดวงใจ  ศรีทองอนิทร์



2000001201 นางสาวนงคล์กัษณ์  วงศท์อง

2000001207 นางสาวกญัญารัตน ์ จรรยาวงษ์

2000001217 นางสาวจิณณ์พัฒน ์ สายจริงวงค์

2000001219 นายสทุธผิล  บวัแกว้

2000001221 นางรําไพ  งามวงษ์

2000001239 นางสาวลกัษณ์นารา  กลุชา

2000001243 นางสาวศริิพรรณ  พมิดา

2000001246 นางสาวสกุลัยา  พรายดว้ง

2000001257 นางสาวชลดา  ล้ําจุมจัง

2000001259 นางสาวปวณีา  จันทสทิธิ์

2000001268 นางสาวนวลอนงค ์ นุ่มลมืคดิ

2000001291 นางสาวเบญจวรรณ  โพธิ์แกว้

2000001296 นางสาวพัชรวทิย์  ทองสงิห์

2000001300 นางสาวอนิทริา  ออ่นศริิ

2000001318 นางสาวดวงดาว  จิตรานนท์

2000001321 นางสาวอทติยา  พรมบตุร

2000001340 นางสาวสดุารัตน ์ สทุธมิงคล

2000001392 นางสาววจิิตร  แพทย์มด

2000001394 นางสาวนวพร  ปณ๎ราช

2000001412 นางสาวสณีุรัตน ์ นยิมวงศ์

2000001428 นางสาวประทมุรัตน ์ เบกิบาน

2000001429 นางสาวจีรนชุ  เยาวลกัษณ์

2000001440 นางเปมกิา  ธรรมสอน

2000001447 นายสนัตชิัย  อศิโร

2000001468 นางสาวบปุผาชาต ิ จอมอูป

2000001473 นางสาวศริิรัตน ์ จันทร์ใบ

2000001478 นางสาวอรอุมา  ธุริวงษ์

2000001516 นางสาวนสิาเรศ  ราชรักษ์

2000001531 นางอรัญญา  ยะพลหา

2000001577 นางสาวชนสิรา  แดงทอง

2000001586 นางสาวปทมุพร  จอมมาลา



2000001587 นางสาววารุณี  คิ้วนาง

2000001600 นายวรีภทัร  มลูเมอืง

2000001606 นายรัฐศาสตร์  มณีพพิัฒนศ์าสวัต

2000001609 นางสาวปราณี  จันทํา

2000001627 นางสาวรัชน ี สคุนธรส

2000001638 นางสาวทศันย์ี  มวีังแดง

2000001643 นางอรทยั  วรสาร

2000001669 นางสาววรวรรณ  เลยีบใย

2000001697 นางวราภรณ์  วงศส์นู

2000001707 นางสาวรัตนาภรณ์  สมัฤทธิ์

2000001709 นางจิราพร  รัศมี

2000001715 นางธภิากร  เปานลิ

2000001717 นางสาวนฤมล  สมุติรเดช

2000001743 นางสาวศริินภา  บญุแตง่

2000001761 นางสาวนลนิพรรณ  ทวกีฤดาการ

2000001762 นางสาวณัฏฐกานต ์ จันทร์ระวัง

2000001768 นางสาวสริิฤด ี ทองคงเย่า

2000001769 นางสาวรัชลพีร  พาที

2000001785 นางสาวสมฤด ี พันธก์มลศลิป์

2000001808 นางสาวสายฝน  เหลาสทิธิ์

2000001810 นางสาวเจนจิรา  วัฒนพลอย

2000001814 นายชยพล  วงศเ์ตชะ

2000001824 นางสาวสนัตญิา  ชุตชิูเดช

2000001846 นางสาวศศวิมิล  เทยีนสวุรรณ

2000001866 นางนลนิ ี นลิศริิ

2000001890 วา่ที่ร.ต.หญงิวรนชุ  ใจชมภู

2000001896 นางสาวสนุนัต ์ เชดิชม

2000001898 นางสาวคณุากร  สวุรรณไตรย์

2000001924 นายวรียุทธ  ไชยศลิป์

2000001954 นางขันเงนิ  ใจออ่น

2000001959 นางสาวสรีุรัตน ์ ปนินะ



2000001981 นางสาวศภุลกัษณ์  หาญณรงค์

2000001990 นางอนสุรณ์  แซโ่ต๋

2000001998 นางฟาริดา  ไกลญาติ

2000002010 นางกญัญาพร  มั่นดี

2000002020 นางเยาวมาลย์  กาฬจันทร์

2000002046 นางสาวนลพรรณ  ชมเชยีงคํา

2000002055 นางสาวสมพร  วงศข์ันคํา

2000002061 นางสาวทพิยวรรณ  พรมวาส

2000002070 นางสาวสดุารัตน ์ ไชยชุมภู

2000002096 นางสาวเบญญาภา  ศรีออ่น

2000002104 นางสาวปท๎มาสน ์ พรหมดวง

2000002106 นายดลุคพิล ี หลงัจิ

2000002112 นางสาวชุตมิา  อมรไพศาลเลศิ

2000002148 นางสาวณัฐพร  บญุวรณ์

2000002157 จ.ท.หญงิภาวณีิ  ชะนะวัฒน์

2000002176 นางสาววันทนย์ี  บญุเจริญ

2000002181 นางสาวกรชนก  แกว้กนก

2000002182 จ.อ.หญงิสนิทิธ ์ อโศกบญุรัตน์

2000002183 นางสาวนรีนชุ  โพนยงค์

2000002191 นางสาวเกศนย์ี  แสนอวิ

2000002197 นางสาวขนษิฐา  แนวโอโล

2000002215 นางสาวกาญจนา  อยู่สขุสวัสดิ์

2000002216 นางสาวสภุทัราภรณ์  สโุข

2000002232 นางสาวนภาวรรณ  โชตคิณุ

2000002242 นางสาวนนัทน์ภสั  สงัวร

2000002257 นางสาวปวฌิญา  จําปาหอม

2000002258 นางวนดิา  พรมทร

2000002274 นางสาวฝาตมีะ๊  หมาดเตะ๊

2000002292 นางอัจฉราภรณ์  เสาทอง

2000002302 นางสาวจีระนนัท ์ พมิราช

2000002305 นางสาวเบญจมาพร  ทบัแฟง



2000002323 นางสาวสพุรรัตน ์ เตชะ

2000002325 นางสาวศริิพร  รูปงาม

2000002333 นางสาวณัฐพร  รักษมาตา

2000002334 นางสาวจิตรดา  ผันใจผ่อง

2000002337 นางสาวจินตนา  แกว้เรียบ

2000002349 นางสาวอริศา  ปาทาน

2000002353 นางสาวจุฑามาศ  นิ่มนชุ

2000002360 นางสาวอรวจิิตร์  ควนวไิล

2000002374 นางสาวอัจจิมา  เพชรบรีุ

2000002384 นายนบชนน  คงเฉลมินนท์

2000002390 นางสาวชไมพร  เรืองสวา่ง

2000002394 นายเอกชัย  แซล่ิ้ม

2000002405 นางสาวนพมาศ  ไชยวงศ์

2000002406 นางสาวชัชฎาพร  โกมตุตานนท์

2000002407 นางสาวสนุนัทา  กาบกว้ง

2000002409 นางสาวสกุญัญา  พุทธา

2000002421 นางสาวรัตตกิาล  ครีีเพ็ชร์

2000002445 นางสาวนภิาพร  กอ้นพันธ์

2000002449 นางสาวจามจุรี  หมอ่งสภุา

2000002452 นางสาวเจนเนตร  กิ่งแกว้

2000002455 นางสาวศภุวรรณ  ตะ๊รังษี

2000002464 นางสาวประภาพร  บญุมา

2000002499 นางสาวรัชน ี กลิ่นนุ่ม

2000002508 นางสาวรุ่งอทติยา  เสริมทรัพย์

2000002529 นางสาววรรณภา  แกว้กิ่ง

2000002549 นางสาวเกวล ี วงษป์ระวชิ

2000002553 นางสาวศภุรัตน ์ จันทร์เครือย้ิม

2000002564 นางสาวเสาวลกัษณ์  ไชยรัตน์

2000002566 นางสาวธนฐัดา  จําปาทพิย์

2000002567 นางสาวบษุรา  แซฉ่ั่ว

2000002591 นางสาวสพุรรัตน ์ อาดํา



2000002592 นางสาวศริิวรรณ  จันทบัทอง

2000002609 นางสาวอาระดา  โพธิ์จันทร์

2000002613 นางสาวสภุาพร  รักสวุรรณ์

2000002633 นางสาวจันทร์กระจ่าง  ปนิตาเชื้อ

2000002635 นางสาวพกิลุทอง  ปงิเมอืง

2000002690 นางสาวปรียานชุ  กลัยา

2000002724 นางชลดิา  โตะ๊เฮ

2000002736 นางสาวเพ็ญศริิ  เลศิมนญูวงศ์

2000002741 นางดวงกมล  คลา้ยพึง่สนิธุ์

2000002743 นางสาวกรรณิการ์  คําฝ้๎น

2000002745 นางสาวอนกุรต  ศรีใจตนั

2000002754 นางสาวสญมภรณ์  ศรีจันทร์

2000002764 นางสาววาสนา  สอนสดุ

2000002822 นางสาวอุมาพร  พงษช์ะอุ่ม

2000002827 นางจันทรา  เกดิสนัเทยีะ

2000002839 นางสาวผ่องภทัรา  สมภาค

2000002843 นายสวุชิชา  บญุเมอืง

2000002853 นางสาวนภาภรณ์  ทองเกลี้ยง

2000002862 นางสาวพมิลภา  บดุดาวงค์

2000002866 นางสาวสมุาล ี มว่งเพ็ชร

2000002881 นางสาวฤทยัรัตน ์ เคลอืนตุยางกรู

2000002886 นางสาววารุณี  เตชะนา

2000002892 นายธนทัภทัร  ภานภุทัรจิรากลุ

2000002906 นางสาวณัชชา  ฟุงูสนัเทยีะ

2000002927 นางสาวยุภาพร  เดชครอบ

2000002932 นางสาวอภญิญา  เถื่อนยัง

2000002940 นางสาวชนดิา  รักษาสตัย์

2000002948 นางดาว  คดิอยู่

2000002953 นางสาวเภาแกว้  การินทร์

2000002961 นางสาวธดิาจันทร์  สวุรรณัง

2000003000 นางสาวเพ็ญพรรณ  สบืวาปี



2000003002 นางสาวศริิพร  มหปิโภชน์

2000003007 นางสาวศศธิร  แหวนครุฑ

2000003027 นางสาวสพุรรณี  ยิกสุงัข์

2000003033 นางผกามาศ  อนิทร์เขยีว

2000003038 นางสาวณิชกานต ์ ศรียาบ

2000003055 นางนนัทพร  กจิไพบลูทวี

2000003071 จ่าอากาศเอกหญงิพรทภิา  จันทสงค์

2000003072 นางสาวอุไรพร  เสยีงล้ํา

2000003080 นางสาวอัจจิมา  ชื่นสวุรรณรัตน์

2000003106 นางสาวพรพวิา  เชดิโชตเิพ็ชร์

2000003109 นางสาวมณฑกา  พลชัย

2000003128 นางสาวนชุจะรี  กลิ่นหอม

2000003154 นางสาวจุฑาวรรณ  บุง่หวาย

2000003175 นางสาวทศันย์ีพร  เปลง่แสง

2000003176 นางสาวจันทราภรณ์  เรืองธัมรงค์

2000003186 นางสาวปยิะนชุ  เมอืงสวุรรณ์

2000003247 นางสาวกฤษณา  ระลกึ

2000003248 นายฐนญัชัย  สวุรรณมงคล

2000003253 นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ประอบ

2000003259 นางสาวน้ําทพิย์  ยืนยง

2000003273 นางสาววราภรณ์  ใหญส่มีา

2000003300 นางสาวปนดัดา  จันโย

2000003317 นางสาวสวรรยา  ศรีระสนัต์

2000003325 นางสาวภทัราวด ี คุ้มภยั

2000003327 นางสาวปฏ๎จนา  สงัขน์อ้ย

2000003332 นางสาวอภญิญา  ทองจะโปะ

2000003333 นายสริุยัน  สมะบบุ

2000003355 นางสาวสําราญ  หลวงละ

2000003356 นางสาววรรณิศา  อุปการ

2000003358 นางสาววรลกัษณ์  อักษรชู

2000003374 นางสาวนลทนิย์ี  มงคลมะไฟ



2000003392 นางสาวกชกต  บญุชื่น

2000003409 นางสาวณฐกาญจน ์ วรรณฉวี

2000003410 นางสาวสธุารทพิย์  สดีา

2000003426 นางสาวปท๎มา  อนิทวงษ์

2000003428 นางสาววไิลวรรณ  วันแกว้

2000003431 นางสาวธนญัญา  เจริญกลัป์

2000003450 นางสาววาสนา  สงิหล์อ

2000003461 นางสาวอําภาพรรณ  โอฬารสทิธผิล

2000003462 นางสาวมะลวิัลย์  ทองงาม

2000003473 นางสาวรัฐญา  ถานทองดี

2000003477 นางสาวรัตนาภรณ์  แซต่ั้ง

2000003523 นายวสวัต  ผลาชติ

2000003545 นางสาวกนกกาญจน ์ หนเูสอื

2000003549 นางสาวนนัทยิา  กติวิัฒนวลิยักลุ

2000003557 นางสาวกลัญา  นลิหมื่นไวย

2000003581 นางสาวสกุญัญา  แวน่แกว้

2000003585 นางสาววาสติา  รอดเริญ

2000003589 นางสาวนงนชุ  หนพูรม

2000003618 นางสาวเจนจิรา  บญุคํา

2000003622 นางจุไรรัตน ์ ชัน้กลาง

2000003632 นางสาวมลฤด ี มาลา

2000003640 นางสาวรสสคุนธ ์ ทองมั่น

2000003659 นางสาวชลรักษ ์ พานชิ

2000003688 นางสาวสภุาณี  บางเสน

2000003728 นางสาวแพรวพราย  สายโรจน์

2000003743 ส.ต.อ.หญงิสพุชิญา  คงอิ่ม

2000003746 นางสาวศริิกาญจนา  สาลี

2000003752 ส.ต.อ.หญงิสรญา  พรมจันทร์

2000003765 นางสาวอุไรรัตน ์ วุฒเิสน

2000003788 นางรัตนา  สารี

2000003793 นางสาวธนติา  คณุวเิศษ



2000003813 นางสาวนภิาวรรณ  กลุบตุร

2000003820 นางสาวทพิวรรณ  หรัิญ

2000003831 นางอนศุร  เจริญสขุ

2000003840 นางสาวมนสชิา  พันบบุผา

2000003845 นางสาวลนิดาวัลย์  ใจหา้ว

2000003869 นางสาวมลฤด ี อรุณโณ

2000003876 นางสาวพรทพิย์  ดาวสอน

2000003900 นางพชิญาภา  วงษท์น

2000003902 นางสาวจารุวรรณ  วเิศษการ

2000003903 นางสาวลกัษณาวด ี บริบรูณ์

2000003910 นางสาวปณุวพิัชร  ปญ๎ธรรม

2000003928 นางสาวสรัุญญา  พลดงนอก

2000003953 นางสาวชลกิา  เกษมสขุ

2000003955 นางสาวพมิพพ์ัฑรา  สมศรี

2000003994 นางสาวทศันย์ี  ศรีทมุ

2000003998 นางสาวชลลดา  รอดเทศ

2000004008 นางสาวกลุฑล ี อว่มแย้ม

2000004014 นางสาวภาสริิ  สรอยศกัดิ์

2000004027 นางสาวกสุมุาลย์  พบิลูย์

2000004046 นายภทัรดนยั  บญุนํา

2000004059 นางสาวววิรรณดา  สวุรรณสทิธิ์

2000004060 นางสาวจตพุร  เชยีรวชิัย

2000004089 นางสาวชลลดา  หวังใจ

2000004124 นางสาวปยิะมาศ  เชดิชู

2000004148 นางสาวสาวติรี  ถนอมปญ๎ญารักษ์

2000004171 นางสาววจิิตรา  ศรีมะเริง

2000004184 นางสาวสริิลกัษณ์  แสงทอง

2000004203 นางสาววรัณย์รัศม ์ ปน๎แสน

2000004204 นางสาวสริาภา  ตนัตธินทูอง

2000004210 นางสาวณีิ  ชัน้กลาง

2000004211 นางสาวธัญญารัตน ์ โดนโยธา



2000004219 นางสาวสกาวเดอืน  คําตา

2000004220 นางสาวเสาวลกัษณ์  เพ็งสทุธิ์

2000004225 นางสาวปวณีา  ปาลศีรี

2000004253 นางสาวจิราพร  กาเรือง

2000004294 นางสาวเสาวณีย์  เครือสงูเนนิ

2000004295 นางสาวศริิญา  มงคลเฉลมิ

2000004301 นางสาวจุฑาภรณ์  ดวงจันทร์

2000004313 นางสาวรัตนาภรณ์  ษรภกัดี

2000004330 นางสาวชุลพีร  ทองไชย

2000004340 นางสาวนธุดิา  สมิารักษ์

2000004381 นางสาวพัชนย์ี  ไชยสรุะ

2000004382 นางสาววรรณิสา  จํานงบญุ

2000004403 นางสาวพชิญาภคั  ทองสกุใส

2000004408 นางฉววีรรณ  แกน่เกษ

2000004415 นางสาวนงลกัษณ์  เอี่ยมรอด

2000004419 นางสาวดลฤด ี ออ่นวเิศษ

2000004431 นางสาวยุภา  พมิลี

2000004432 นางสาวจุฬาทพิย์  คําภกัดี

2000004530 นางสาวสวุสิาส ์ สมคัรสมาน

2000004537 นางสาวนาตยา  คุ้มถิ่นแกว้

2000004541 นางสาวสตุมิา  พุมดวง

2000004542 นางสาวน้ําฝน  ยอดสวัสดิ์

2000004547 นางสาวนภาพร  นวลขนาย

2000004548 นางสาวพรศริิ  คงขํา

2000004549 นางสาวลกัษกิา  เรืองสวัสดิ์

2000004556 นางสาวรุ่งอรุณ  ทะเนจร

2000004563 นางสาวทศันย์ี  โอชาวัฒน์

2000004567 นางสาวไพลนิ  บงัคมเนตร

2000004576 นายเชาวลติ  ทา่น้ําเที่ยง

2000004589 นางสาวธริษตรี  พุม่ทอง

2000004600 นางสาวบษุยา  อนิทรเจริญ



2000004602 นายศราวุฒ ิ ไกรรักษ์

2000004604 นางสาวดวงดาว  แปนูดี

2000004627 นางสาวสธุพีร  อนิทนลิ

2000004628 นางสาวปวริตา  สมเีพ็ชร

2000004629 นางสาวพัชรา  อนิหนัต์

2000004659 นางกญัทมิา  มติรรัก

2000004670 นางสาวชนดิาภา  ชนะศภุสริิ

2000004672 นางสาวสกุลัยา  จรลี

2000004693 นางสาวเสาวลกัษณ์  เจียมประเสริฐกลุ

2000004701 นางสาวสนุสิา  สมวงค์

2000004706 นางสาวนฤภรณ์  เอ็นเมอืงเหลก็

2000004719 นางสาวโชตกิา  บญุรัตน์

2000004724 นางสาวจุฑามาศ  อุดมคณารัตน์

2000004727 นางสาวนภิาพร  สมุา

2000004730 นางสาวพมิพพ์จี  กําลงัมาก

2000004736 นายวรวทิย์  ขาวฟอง

2000004764 นางสาวทศันส์ดุา  แขกไทย

2000004792 นางสาวมลธริา  พรหมหมอเฒา่

2000004804 นางสาวสชุาดา  หนอสงิหา

2000004811 นางกอบกลุ  แซห่ลี

2000004841 นางสาวศริินนัท ์ จันพฤกษ์

2000004846 นายนายพษิณุ  บรุะผากา

2000004849 นางสาวเพลนิจิต  วงคส์มบตัิ

2000004850 นางสาวสวุภิาภรณ์  พรรษาวนสั

2000004887 นางสาววมิลรัตน ์ วาอุทศัน์

2000004898 นางสาวพัฒนวด ี เนยีมรัตน์

2000004930 นางสาวเนตรนภา  ชัยโคตร

2000004945 นางสาวปภากร  ยาสมทุร์

2000004958 นางสาวเสาวลกัษณ์  น้ําใส

2000004966 นางสาวกาญจนา  นวลดั้ว

2000004967 นางสาวอรพรรณ  หรัิญพศิ



2000004984 นางสาวสภุาพร  สมิสนิธุ์

2000004989 นางตรีทพิยนภิา  ลําลกึ

2000004996 นางสาวภทัรณพันธ ์ สนุทร

2000005027 นางสาวศศปิระภา  อรุณโชติ

2000005049 นางสาวเกศนิ ี คริีนทร์

2000005059 นางสาวจรรยมณฑน ์ พรมนลิ

2000005070 นางสาวทศพร  เหลา่บวัดี

2000005082 นางสาวนภาพร  สทุธา

2000005089 นางสาวจินตนา  วงษาสบื

2000005104 นางสาวสนุทรี  จําปาสกั

2000005106 นางสาวกอูาสหิรา  บสินมุ

2000005137 นางสาวสายทพิย์  วจิิตจํานงค์

2000005152 นางสาวสนุนัทา  ตาลลกัษณ์

2000005166 นางสาวภาวณีิ  สํานกึศกัดิ์ศรี

2000005186 นางสาวแสงจันทร์  แมนสบืชาติ

2000005189 นางสาวอารี  ภทัรเคหะ

2000005197 นางสาววรรณลกัษณ์  สายยวง

2000005202 นางสาวศรัณย์พัทธ ์ เชาวป์ระทดั

2000005203 นายวรายุทธ  ดวงมลูลี

2000005211 นางศริิวรรณ  วงษด์ี

2000005213 นางสาวกลัยา  สทิธิ์นะศรี

2000005217 นางสาวไพลนิ  พสิทุธนินัทช์ัย

2000005244 นางสาวอําไพ  สทุําแปง

2000005258 นางสาวภญิญาพัชญ ์ ชํานาญพล

2000005266 วา่ที่ร้อยตรีหญงิอัจฉราพรรณ  นามเมอืง

2000005269 นางสาวภทัรวรรณ  ศริิเอก

2000005276 นางสาวอัจฉราพรรณ  ชูยกปิ่น

2000005278 นายอาทติย์  สหีสทิธิ์

2000005294 นางสาวสรวย์ี  มสูกิะ

2000005312 นางสาวยุพาวด ี สงสั้น

2000005314 นางสาวอรุณวรรณ  แกว้กนัหา



2000005315 นางสาวพัชรี  พลดงนอก

2000005318 นางสาววันเพ็ญ  ผมนอ้ย

2000005325 นางกิ่งลําดวน  ยอดเพ็ชร

2000005332 นางสาวพวัลย์ตรี  สลีว้น

2000005345 นางสาวฏญิญารัตน ์ วงศค์ําจันทร์

2000005352 นางสาวณัฐชยา  เพ็งสา

2000005353 นายศริิพันธุ ์ บญุโชคเจริญศรี

2000005355 นางสาวพมิพพ์ัฒน ์ เคหะลนุ

2000005358 นางสาวสวุด ี อิ่มสมบตัิ

2000005388 นางสาวอุรารัตน ์ บเุกตุ

2000005399 นางสาวบาหยัน  แชม่ชอ้ย

2000005403 นางสาวทศันย์ี  บญุรัตน์

2000005417 นางสาวนนัทน์ภสั  ศรีทอง

2000005421 นางสาวจตพุร  เพชรนุ้ย

2000005440 นางสาวสพุัตรา  วราภรณ์

2000005502 นางสาวมณัฑนา  ไวยกาญจน์

2000005505 นางสาวดารารัตน ์ คงไชย

2000005517 นางสาวพชิญา  ภริมย์ไทย

2000005520 นางสาวอัยภกั  กรีตปิรียา

2000005533 นางสาวขวัญชนก  ใจใส

2000005559 นางสาวนทัทยิา  โพธสิม

2000005566 นางสาวบญุจิรา  สง่แสง

2000005567 นางสาวโซเฟยี  คาเดร์

2000005574 นางสาวคคันมัพร  ทองคํา

2000005580 นางสาวลดาวัลย์  เหมอืงอุ่น

2000005582 นางสาวบญุญาภา  ทวงคอ์ารี

2000005593 นางสาวภชัศรินทร์  เสาวภาคย์ภญิโญ

2000005603 นางสาวสดุารัตน ์ ตั้งจิตร

2000005606 นางสาวศริิวมิล  ชะนะรักษ์

2000005616 นางสาวทวิาภรณ์  พมิพท์อง

2000005625 นางสาวเปรมปรีดา  คลา้ยบญุ



2000005630 นางสาวเมทกิา  ย่ีสุ้นแสง

2000005670 นายธนภณ  วชิญประภาธร

2000005682 นางเอื้องฟาู  คชราช

2000005684 นางสาวชภาภทัร์  แผ้วพลสง

2000005687 นางสาวนโิรบล  คําวังสวัสดิ์

2000005689 นางสาววรางคนา  เกดิกลา้

2000005690 นางสาวอารีย์  ประกอบแสง

2000005698 นางสาวพมิพท์นาถ  ทานนัติ

2000005701 นางสาวธัญญรัตน ์ บญุธรรม

2000005712 นางสาวกมลาศ  ฤทธโิชติ

2000005714 นางสาวศริิรัตน ์ สาตรา

2000005745 นางสาวโศจิรัตน ์ กลา้หาญ

2000005752 นางสาวจุฑามาศ  มากประดษิฐ์

2000005753 นางสาวมนสัว ี ยันกา

2000005754 นางสาวนลนิ ี ภโิสรมย์

2000005780 นางสาวมนสัว ี ศกัดิ์วาลี้สกลุ

2000005802 นางสาวอุไรลกัษณ์  ก่ําเสริฐ

2000005804 นางสาวกฤตมิา  สทุธวิรรณ์

2000005814 นางสาวทพิย์สดุา  สขุนพิฐิพงษ์

2000005815 นางสาวธดิารัตน ์ เพยีสพุรรณ

2000005827 นางสาวพานทอง  แพนพาน

2000005828 นางสาวขนษิฐา  ทพิยะ

2000005829 นางสาวดวงพร  สอ่งสวา่ง

2000005858 นางสาวพรพนินัท ์ ชัยสนุทรพันธุ์

2000005868 นางสาวปยิวรรณ  คงทนัดี

2000005882 นางสาวเมทนิ ี ชลวานชิ

2000005899 นางวภิาวด ี ทพิย์สวุรรณ์

2000005902 นางสาววรารัตน ์ กอ้นคํา

2000005906 นางสาวนนัทน์ภสั  โคตรปญ๎ญา

2000005915 นางสาวภนติา  เปยีทอง

2000005918 นางสาวอัจฉรา  เนตรใจบญุ



2000005954 นางสาวสพุรรณณี  รุ่งสวา่ง

2000005961 นางสาวสจุิตรา  คํามะรา

2000005984 นางสาวอัญชราภรณ์  ผลดี

2000006009 นางออ้มใจ  ไชยสริุยะ

2000006019 นางสาวไปรนนัท ์ จันทนาวเิวท

2000006051 นางสาวสทุธดา  ทศันวัฒน์

2000006076 นางชุตวิรรณ์  ชูภกัดี

2000006078 นางสาวพรรณิภา  ศรีสงั

2000006085 นางสาวธัญนชุ  มชัปะโม

2000006101 นางสาวนฤมล  เหมพันธ์

2000006128 นางสาวปณิตา  ขวัญยืน

2000006141 นางอัณศยา  สร้อยพูล

2000006146 นางสาวสรัุสวด ี อมร

2000006157 นางสาวนติยา  จิตธรรม

2000006164 นางสาวธดิารัตน ์ สภุายะ

2000006175 นางสาววศณีุย์  อาษาจิตร

2000006191 นางสาวชติชนก  อาภสัสรกลุ

2000006206 วา่ที่ร้อยตรีหญงิอนสุรา  เย่ือใย

2000006216 นางสาวอรจิรา  วังศรี

2000006219 นางสาวจิราภรณ์  ตรงคํานงึ

2000006221 นางสาวณัฐกฤตา  ปานเพ็ชร

2000006230 นางสาวนาถระพ ี ฟองประไพ

2000006241 นางสาวสภุาวด ี พนิจิ

2000006280 นางสาวรุ่งรัตน ์ จําปา

2000006282 นางสาวศศภิรณ์  อิ่นภา

2000006303 นางสาวบศุรินทร์  ทองคลา้ย

2000006304 นางสาวเยาวลกัษณ์  นาถมทอง

2000006308 นางสาวอัจฉรา  เปง็ตาวงศ์

2000006323 นางสาวสภุทัรา  เสนากลาง

2000006324 นางสาวสธุกีาญจน ์ ตน้สี

2000006325 นางสาวธติมิา  วงษร์อด



2000006349 นางสาวบวัรม  องอาจ

2000006356 นางสาวพรรณภทัร  ไชยพรม

2000006371 นางสาวนชุราภรณ์  ไชยพรมมา

2000006373 นางสาวสกุลัยา  บรรจุสวุรรณ

2000006377 นางสาววัชราภรณ์  หอไซร์

2000006381 นางสาวปรียา  ปาณะศรี

2000006391 นางสาวศภุลกัษณ์  คงเเกว้

2000006410 นางสาวกานตพ์ชิชา  เจิมโพธิ์กลาง

2000006419 นางสาวพวงผกา  ศรีระษา

2000006447 นางสาวธัสกมล  ทบิชัย

2000006449 นางสาวปยิาภรณ์  จันทร์ขาว

2000006458 นางสาวสจุิตรา  ฆังมณี

2000006460 นางสาวอนงค ์ กองคํา

2000006469 นางสาวทพิวรรณ  บญุโท

2000006472 นางสาวขจีรัตน ์ วงศศ์รีพรม

2000006484 นางสาววรารัตน ์ สกล

2000006496 นางสาวอารีรัตน ์ อิ่มมณี

2000006502 นางสาวลลันา  โนรี

2000006504 นางสาวชมพูนทุ  วัฒนเถมนิ

2000006509 นางปาณิศรา  ตั้งพานชิ

2000006515 นางสาวนยันา  เพชรทอง

2000006526 นางสาวชุตมิา  ใหญแ่กน่ทราย

2000006558 นางชตฎิา  โนนทงิ

2000006562 นายจิรวัฒน ์ นนัผาด

2000006565 นางสาวภาพมิล  แสนบตุร

2000006580 นางสาวธัญญา  อยู่เบกิ

2000006581 นางสาวราตรี  วงษค์ลอ้ย

2000006582 นางสาวสธุดิา  กสีะบตุร

2000006628 นายชํานาญ  ละครไชย

2000006637 นางสาวรุ่งอรุณ  เชาวเ์ครือ

2000006653 นางสาวศธิษิา  กลุมลวิัลย์



2000006720 นางสาวลลติา  ใจคํา

2000006722 นางสาวกติตยิา  ศรีวรขันธุ์

2000006725 นายวุฒนินัท ์ เยือจันทร์

2000006744 นางสาวจุฑารัตน ์ พุม่ไม้

2000006762 นางสาวฐิตยิา  เผ่าพันธ์

2000006772 นางสาวกรองกาญจน ์ เจริญพทิยา

2000006775 นางสาวจิรารัตน ์ แตศ้ริิ

2000006806 นายเจริญชัย  เหงา้สา

2000006830 นางสาวลกัขณา  ขันธประภา

2000006834 นางเขมจิรา  เลก็สภุาพ

2000006882 นางสาวจิรัชยา  ประดบัรัตนท์วี

2000006912 นางสาวอุไรวรรณ  ใฝทอง

2000006914 นางสาวศรุตยา  สทิธวิงค์

2000006941 นางสาวพัณณิตา  ณ ระนอง

2000006946 นายอดศิร  เนตรสาย

2000006968 นางออ้ยใจ  มาเมอืง

2000006994 นางสาวกตญัชล ี โกมล

2000006996 นางสาววนดิา  จันทร์สมบรูณ์

2000007011 นางสาวชญาภา  เนื่องนอง

2000007018 นางสาวนลนินภิา  นกหนู

2000007024 นางศรัญญา  กมุผัน

2000007025 นางสาวยลลดา  บริบรูณ์

2000007029 นางสาวพรรณรายณ์  ศรีวโิรจน์

2000007043 นางสาวจตมุงคล  เอมนฤมล

2000007064 นางสาวชนกานต ์ มบีญุ

2000007067 นายสรุกติ  ยอดเมอืงนาย

2000007069 นางสาวอลสิา  พรหมพนสั

2000007070 นางสาวนงนชุ  วงคร้์อย

2000007072 นางสาวดารุณี  บญุมี

2000007082 นางสาวศริิพร  สวุรรณ

2000007094 นางสาวอําไพพร  ทา่เรือรักษ์



2000007098 นางสาวรุ่งลาวัลณ์  ปานปน

2000007116 นางสาวนษิาลกัษณ์  มสิเกตุ

2000007122 นางสาวฉนัทนา  สารี

2000007130 นางสาวศริินภา  เพ็งเปรม

2000007134 นายอนพุันธ ์ กิ่งจันทร์

2000007173 นางสาวตลุยมาศ  สถติย์พูนพันธ์

2000007175 นางสาวอรอนงค ์ บริบรูณ์

2000007191 นายอมรเดช  ศรีนวล

2000007211 นางสาววภิาณี  ขัตกิลุ

2000007219 นางสาวสกุญัญา  พันเดช

2000007248 นางสาวสมุนิตรา  แกว้มา

2000007269 นางสาวชลธริา  สวุรรณไตรย์

2000007295 นางสาววาสนา  จุ่มจา

2000007360 นางสาวนรินทร์พร  จําเริญ

2000007361 นายบญุธรรม  แซล่ิ้ง

2000007367 นางสาวรัชน ี บญุทศ

2000007374 นางสาวจุฬารัตน ์ มษีา

2000007382 นางสาวสนุสิา  ทวชีาติ

2000007390 นางสาววชิติา  สาลี

2000007391 นางสาวฐิตนินัท ์ บญุแข

2000007399 นางสาวณัฐกานต ์ โนนพมิาย

2000007406 นางสาวจุธารัตน ์ อิ่มนรัินต์

2000007414 นางสาวสมนิทรัตน ์ มาลยั

2000007428 นางสาวสพุัฒนา  อนิลา

2000007436 นางสาวรัศม ี ปะวะเสนะ

2000007454 นางสาวสดุารัตน ์ แขวงกลาง

2000007455 นางสาวอัจฉรา  พรมมาตร์

2000007456 นางสาวอรด ี ศรีกระบตุร

2000007492 นายสวุทิย์  เหลา่จันอัน

2000007508 นางสาวมาริสา  เวชสถล

2000007523 นางสาวลําไพ  พรมชัย



2000007569 นางสาวแคทรียา  วรรณา

2000007576 นายสมฤทธิ์  ทรัพย์ถนอม

2000007577 นางสาวอริศรา  อุปพงษ์

2000007582 นางสาวโสภา  ตุ้ยดง

2000007589 นางสาวเสาวลกัษณ์  สรุะชาติ

2000007593 นางสาวจิราวรรณ  ชูอักษร

2000007596 นางสาวรัตตพิร  เลขพล

2000007615 นางสาวใกลรุ่้ง  ทมุสวัสดิ์

2000007616 นางกมลวรรณ  พันธะไชย

2000007623 นางสาวจิราภรณ์  สนินะลม

2000007640 นางสาวรัตนา  บญัสาร

2000007643 นางสาวภทัรา  ปรารมภ์

2000007648 นางสาวศณัุฐชา  ชาญธะนู

2000007658 นางสาวธดิารัตน ์ แซพู่่

2000007660 นางสาวภณัฑลิา  วงษใ์หญ่

2000007662 นางสาวธติพิร  สตีานนัท์

2000007672 นางสาวนนัธติา  เสยีงล้ํา

2000007673 นางสาวอําพร  ไชยสถาน

2000007699 นางสาวศศปิระภา  ทองวงษ์

2000007725 นางสาวพัชรินทร์  แสนศรี

2000007737 นางสาวปาริชาต ิ หนอุูไร

2000007746 นางสาวยุพนิ  หมายครอบกลาง

2000007748 นางสาวจุฑามาศ  พูลเถยีะ

2000007763 นางสาวเจษฎาพร  สงิหเ์จริญ

2000007777 นางสาวปยิะนชุ  ตะครามจันทร์

2000007779 นางสาวอรวรรณ  มาบญุ

2000007793 นางสาวสพุรรษา  วาจาสทิธิ์

2000007794 นางสาวอริญรดา  หอมขุนทด

2000007802 นางสาวปยิวรรณ  ออ่นแตม้

2000007804 นางสาวนาตยา  คมุรักษา

2000007815 นางสาวธนพร  ทองทวี



2000007828 นางสาวญาณิศา  ชว่ยเกตุ

2000007845 นางสาวชาริณี  ชื่นมศีรี

2000007851 นางสาวเพชรรินทร์  เสาะพบดี

2000007885 นางสาววนดิา  ปญ๎ญาเฉลมิสทิธิ์

2000007888 นางสาวพริิยา  วงษพ์ันธ์

2000007926 นางสาวดาราวรรณ  เวยีงใต้

2000007962 นางสาวเยาวภา  สวัสดี

2000007967 นางสาวปท๎มาวด ี สขุวาสนะ

2000007976 นางสาวเนตรดาว  สดุแสนซื่อ

2000007981 นางสาวขนษิฐา  มลูมานสั

2000008013 นางสาวศริิกลุ  ขยันงาน

2000008015 นางสาวเมทนิ ี เพ็ชร์หมื่นไวย

2000008020 นางสาวนสิารัตน ์ แซฉ่ั่ว

2000008033 นางสาวอัจฉราพรรณ  ชอ่งทอง

2000008037 นางสาวศริประภา  ใจเขา้ชุม

2000008042 นางสาวปท๎มา  คนืดี

2000008043 นางสาวเสาวรีย์  ชาตมินตรี

2000008049 นางสาวชฎาพร  นลิแกว้

2000008056 นางสาวสพุรรษา  เตจ๊ะเสาร์

2000008061 นางสาวศริิวรรณ  บวัแย้ม

2000008073 นางสาวสวุรรณี  สมยักาญจน์

2000008094 นางสาวสภุสัสรา  ทาสวุรรณ์

2000008106 นางสาวเวรุล ี แจ้งสวา่ง

2000008111 นายสนุทร  หนพูรหม

2000008112 นางสาวกชธัญ  ภมูธินนัเดชา

2000008120 นางสาวอัณศยา  เนตรแสงศรี

2000008164 นางสาวกลัยา  จันทร์พมิพ์

2000008173 นางสาวภทรมน  แกว้บบุผา

2000008174 นางเยาวพรรณ  ขวัญแกว้

2000008175 นางสจุิตรา  นาคะชาต

2000008178 นางสาวเจนจิรา  กนัทะทรง



2000008180 นายวันพทิกัษ ์ วงคม์ลู

2000008188 นางสาวนทัรินทร์  ศกัดิ์ดี

2000008189 นางสาวเรณู  แข็งแรง

2000008195 นางสาววมิลมาศ  ทองเจือเพชร

2000008208 นางสาวภาวนิ ี บญุสดุ

2000008210 นางมยุเรศ  พลนํา

2000008211 นางสาวนชิาภา  หลา้สา

2000008213 นางสาวชาลดิา  ชว่ยบํารุง

2000008233 นายพงษศ์กัดิ์  พงศาวภิาวัฒน์

2000008253 นางสาวสดุฤทยั  ศรีดอกบวบ

2000008257 นางสาวพรธดิา  สนัตวิรีะการ

2000008259 นางสาววรรณะภา  ชูสขุ

2000008261 นายระว ิ ศรีสขุ

2000008271 นางสาวชลาลยั  ทองนพรัตน์

2000008274 นางสาวกนกพร  ลกึงาม

2000008317 นางสาวจันทร์เพ็ญ  พรมจ้าย

2000008323 นางสาวจุไรรัตน ์ ขันจันทร์

2000008325 นางสาวทรรศพร  จิตร์จรูญศรี

2000008346 นางสาวสริิลกัษณ์  กลัยาวงศ์

2000008351 นางสาวนภิาพร  กอ้นทอง

2000008356 นางสาวรพพีรรณ  เกตปุระสาท

2000008370 วา่ที่ร้อยตรีหญงิฐิตรัิตน ์ วงศเ์ศรษฐี

2000008376 นางสาววริาวรรณ  ศริิเมอืง

2000008388 นางสาววารุณี  ถงึไชย

2000008394 นางสาวกาญณา  อารีกจิ

2000008395 นางสาวเสาวลกัษณ์  พานนาค

2000008402 นางสาวภทัรวด ี งามอาษา

2000008410 นางสาวพันธป์ระภา  พลศร

2000008411 นางสาวสดุารัตน ์ สจุริต

2000008414 นางสาวนชุนาถ  ศรีวเิชยีร

2000008416 นางสาวอัญชล ี จันดวีันทา



2000008417 นายวรีะวุฒ ิ นาคมติร

2000008440 นางสาวอาภาภรณ์  ชรากระบตุร

2000008461 นางสาวพรภรรณ์  มโีส

2000008467 นางสาวอัคคพร  ตั้งคปุตานนท์

2000008469 นางสาวจิราวด ี จิระโพธิ์

2000008472 นางสาวอรชุมา  บญุขวัญ

2000008479 นางสาวอัศรียา  บสุโร

2000008510 นางสาววรารัตน ์ พันธแ์กว้

2000008518 นางสาวณัฏฐิยา  มหารัตน์

2000008524 นางสาวกมลวรรณ  กอ้นสนัติ

2000008529 นางสาวกนกนารถ  โตสําลี

2000008546 นางสาวชมพูนทุ  คําสอน

2000008558 นางสาวกลุณัฐ  งามเมอืงปก๎

2000008563 นางสาวสพุัตรา  สอนบญุเกดิ

2000008590 นางสาวกนกนภิา  จะรุวะ

2000008591 วา่ที่ ร.ต.หญงิจินตหลา  ดอกจําปา

2000008599 นางสาวบหุลนั  เชยีงสนิ

2000008609 นางสาวทศัน ี สงิหง์าม

2000008615 นางสาวพมิลภสัน ์ รารัน

2000008621 นางสาวพรชนติว ์ พัชระปติโิรจน์

2000008646 นายทศัพล  ทานบําเพ็ญ

2000008652 นายรชาวัตร  ตุ่นสบื

2000008665 นางสาวฐปนพรรษ ์ ศรีวบิลูย์

2000008674 นางสาวนพวรรณ  เกดิมั่น

2000008680 นางสาวนฤมล  ล้ําเลศิ

2000008682 นางสาวอาภาษติ  วังนนัท์

2000008685 นางสาวไพรจิตร  วัชระกวศีลิป

2000008697 นางสาวจิราวรรณ  นวลอุ่น

2000008699 นางสาวจิราภรณ์  นวลอุ่น

2000008700 นางสาววราภา  คนหลกั

2000008718 นางสาวสพุรรณิการ์  แสงเขยีว



2000008725 นางนวพรรษมน  ตั้งธนานวุัฒน์

2000008728 นางสาวสนุสิา  เครือทอง

2000008757 นางสาวเนตรนภา  แสนภวูา

2000008788 นางสาวทฆิัมพร  ตาลมะธุ

2000008797 นางสาวกรรณิการ์  แกว้ประดษิฐ์

2000008829 นางสาวจิรัฐตกิาล  อักษรถงึ

2000008835 นางสริินญา  ศรีทอง

2000008865 นางสาวภษูณิศา  อยู่ภกัดี

2000008868 นางสาวชยานศิญ ์ ดว้งเสน

2000008875 นางสาวเรณู  ขําทวี

2000008887 นางสาวนติยา  คุ้มรักษา

2000008918 นางสาวนภิาพรรณ  แกว้ดี

2000008930 นางสาวเบญญาภา  ออ่นหวาน

2000008935 นางสาวเรณู  ไกรทตั

2000008950 นางสาวสพุัตรา  นาเมอืงรักษ์

2000008966 นายวรีะชาต ิ สริุยะเสน

2000009014 นางสาวสายใจ  นาคเรืองศรี

2000009019 นางสาวนฤมล  อุไรวรรณ

2000009034 นางสาวรตยิา  สมใจ

2000009035 นางสาวมณีรัตน ์ ทองลว้น

2000009043 นางสาวศวุพชิญ ์ เกษตรชัยรัฐ

2000009049 นางสาวชุตมิา  สทิธสิมาน

2000009076 นางสาววโรบล  นปิกากร

2000009078 นางสรุางค ์ ย้ิมฟอูย

2000009097 นางสาวปารณีย์  บญุรอด

2000009110 นางสาวรัตนาวด ี เปทา

2000009118 นางสาวจิฏาภา  สําราญใจ

2000009123 นางสาวณัฐวด ี ไพรัตน์

2000009133 นางสาวอาริษา  ศรีธรรมราช

2000009155 นางสาวทกัษอร  แกว้วเิศษ

2000009162 นางพมิพร  ใจชื่นบาน



2000009175 นางสาวพมิพพ์มิล  ชัยวนารมย์

2000009192 นางสาววนดิา  มสีติ

2000009223 นางสาวนพาพร  บอ่ไทย

2000009257 นางสาววาริศรา  วงคห์มอ

2000009304 นางสาวเกษมณี  ประถมพงษ์

2000009315 นางสาววลิาสณีิ  แกว้กา่

2000009329 นางสาวธนญัญา  ดเีลศิ

2000009344 นางดวงใจ  ปรูะโน

2000009348 นายอนสุรณ์  สนิมทีรัพย์

2000009362 นายอาทติย์  บํารุงเมอืง

2000009387 นางสาวสรชา  ยินดขีันธ์

2000009393 นางสาวนงนชุ  เพ็ญศรี

2000009396 นางสาวกญัชลกิา  เศรษฐเวช

2000009397 นางสาวปท๎มาวด ี ปานดวง

2000009432 นางสาวพมิพล์ดัา  ชํานาญคา้

2000009436 นางสาววรรธดิา  วยิะนดั

2000009439 นางแพรทอง  ศรุตาเจริญวัฒน์

2000009446 นายทวชินยั  สากระจาย

2000009448 นางสาวเบญจวรรณ  แซไ่หล

2000009460 นางสาวกติตยิา  ใจจอมกลุ

2000009463 นางสาวศศลิกัษณ์  พรหมบตุร

2000009500 นางสาวพรวภิา  โฉมงาม

2000009512 นางสาวศภุลกัษณ์  ยอดพกิลุ

2000009592 นายวรีะศกัดิ์  ไสยา

2000009598 นางสาวภาวณีย์  ขาวงาม

2000009633 นางสาวศศมิาภรณ์  กา้นชมภู

2000009664 นางสาวสายน้ําผ้ึง  หนิแกว้

2000009669 นางพลอยนภสั  กลุวัตร์

2000009686 นางสาวศริิพร  นลิเชษฐ

2000009688 นางสาวนติยา  ยอดสาร

2000009696 นางสาวศศวิมิล  สร้อยคํา



2000009711 นางสาวโชตริส  อทิธวิัฒนกลุ

2000009725 นางสาวจุรีพร  สนุนัตา

2000009740 นางสาวพัฒนน์รี  นมิมาทพัฒน์

2000009786 นางชญานศิ  อนิทรรักษ์

2000009797 วา่ที่ ร.ต.หญงิพรรณี  เขยีวสอาด

2000009799 นางสาวอัญจิมา  เสาวรส

2000009814 นางสาวเคยีงขวัญ  นลิลกัษณ์

2000009817 นางสาวประภาศรี  โกมลสงิห์

2000009821 นางสาวอนงค ์ ถาวุฒิ

2000009834 นางสาวดอกแกว้  โยธะคง

2000009848 นางสาวพรรนดิา  ทานชุติ

2000009851 นางสาวเพชรลดัดา  ดอนแกว้

2000009858 นางสาวปิ่นเพชร  รัตนวฑิูรย์

2000009873 นางสาวอภริตา  จอมวงค์

2000009880 นางสาวเกตสุดุา  ขยัน

2000009886 นางสาวสดุารัตน ์ แจ้งใจดี

2000009899 นางสาวชณิภา  ล่ําสขุ

2000009910 นางสาวปรีดาภรณ์  ธศิรี

2000009913 นางสาวศภุานนัท ์ เสาร์จันทร์

2000009916 นางสาวกติฐ์ิมา  คงทอง

2000009935 นางสาวศวิพร  บญุกระทุม่

2000009940 นางสาวเพ็ญทพิย์  คงปรือ

2000009946 นางสาวสภุาภรณ์  บญุคําตนั

2000009959 นายวชิัย  ศริิทาวรจันทร์

2000009964 นางสาวสนดิา  ศรีทองอนิทร์

2000009971 นางสาวศริิณภทัร  ทบชนิ

2000009998 นางสาวพจณีย์  พันเสนา

2000010010 นางสาวปภสัศร  บญุทา

2000010012 นางสาวสนุษิา  คุ้มเนตร

2000010020 นางสาวสภุาภรณ์  วาทา

2000010021 นางสาวศริินภา  พรพนาสทิธิ์



2000010029 นางสาวนติพิร  ขุนพรหม

2000010031 นางสาวจุตพิร  ฉนัทประเสริฐวุฒิ

2000010039 นางสาวจารุวรรณ  จันทะแสน

2000010067 นางสาวชลลดา  ราตรีสขุ

2000010074 นางสาวพมิลภรณ์  กลบีจําปา

2000010075 นางสาวศทุธภา  ขจัดภยั

2000010078 นางสาวปณุฑกิา  พุทธรักษ์

2000010082 นางสาวสพุรรษา  กล่ําพันธุ์

2000010097 นางสาวศภุสัษร  ใจแกว้

2000010131 นางสาวธนญัชกร  ศรีประภา

2000010172 นางสาวกรวภิา  ทองสอาด

2000010180 นางสาวศรัญญา  พันธด์นตรี

2000010182 นางสาวภทัริณี  เจริญธรรม

2000010186 นางสาวทพิย์สดุา  ดวงใจรักเกษม

2000010222 นางสาวศรัญญา  นลิทติย์

2000010226 นางสาวลลิาวัลย์  มาลยั

2000010236 นางสาวพรรัตน ์ บวัหอม

2000010241 นางสาวอาจรีย์  กามนิี

2000010245 นางสาวภรณ์ทพิย์  คํามาเร็ว

2000010249 นางสาวโศภริตา  ศริิขวัญ

2000010298 นางสาวภทัรศริิ  ดาเหลก็

2000010310 นายศริิชัย  ตระกลูคํามว่ง

2000010328 นางสาวอําไพ  บญุประกอบ

2000010334 นางสาวกนกพร  เทพณรงค์

2000010338 นางสาวสริิรัตน ์ สชุลสถติย์

2000010346 นางสาวปยินาฏ  สชุลสถติย์

2000010350 นายปณุญวทิย์  ววิัฒนส์นัตวิงศ์

2000010351 นางสาวพจนา  สขุใจ

2000010365 นางสาวรัตนาพร  มะนาวหวาน

2000010368 นางสาวธดิารัตน ์ เกดิอยู่

2000010373 นางสาวทศันย์ี  สขุเอี่ยม



2000010378 นางสาวธดิารัตน ์ ดอนอนิไชย

2000010382 นายธรุีตม ์ สขุขี

2000010388 นายเกรียงไกร  เหงา้สา

2000010399 นางสาวดารา  วรรณธนากลู

2000010400 นางมยุรี  บํารุงวงษ์

2000010412 นางสาวสะรินนา  วนิทะไชย

2000010417 นางสาวนพิาดา  จูแสน

2000010429 นางสาวภสัรา  พลสวัสดิ์

2000010436 นางสาวสกุญัญา  สดุนดิ

2000010445 นางสาวขนษิฐา  คณาภวิัฒน์

2000010474 นางสาววไิลวรรณ  เตมิใจ

2000010481 นางสาวลภสัรดา  โหเ้พชร

2000010497 นางสาวอศิราพร  บตุรรัตน์

2000010556 นางสาวสวุรรณี  อภบิาลศรี

2000010586 นางสาวจุฑามาศ  แพงเพ็ง

2000010595 นางสาวธริาภรณ์  เงนิทอง

2000010604 นางสาวนภิาพร  แกว้ชว่ย

2000010608 นางสาวเพ็ญศรี  แกว้ชว่ย

2000010613 นางสาวอรวรรณ  วงเวยีน

2000010625 นางสาวนนัธดิา  ธาตคุําภู

2000010632 นางสาวคนงึนจิ  มณีแดง

2000010638 นางสาวอุไรวรรณ  มรัีตน์

2000010644 นางสาวณัฐพร  มลูเอย้

2000010654 นางกนกวลยั  งาชา้ง

2000010655 นางสาวทพิย์นารี  มกีําไร

2000010661 นางสาวอัจจิมา  สริุยนต์

2000010662 นางสาวรชยา  เอื้อเฟือ้

2000010665 นางสาวพัชรินทร์  ปาปะเขา

2000010686 นางสาวสกุานดา  หนสูวุรรณ์

2000010697 นางสาวศริิรัตน ์ วงศน์นัตา

2000010716 นางสาวนริดา  ร้ายกลบัดี



2000010719 นางเรณู  ชาตปิระเสริฐ

2000010726 นางสาวศริิลกัษณ์  บญุชัยสขุ

2000010743 นางสาวสดุารัตน ์ พลอยพันธุ์

2000010746 นางสาวรัชนก  สริุนทร์ศรี

2000010747 นางสาวปรางคท์พิย์  บวัเริง

2000010752 นางสาววันวสิา  รูปงาม

2000010762 นางสาวจิระ  ณ นคร

2000010783 นางสาวกรวมิล  แกว้กณัหา

2000010789 นางสาวคณัสนนัท ์ เตม็ปยิพล

2000010793 นางสาวกลัยา  โฉมแดง

2000010799 นางสาวดารุณี  คําย่ิง

2000010800 นางสาวประภสัสร  ธรรมธุระ

2000010810 นางสาววลพีร  สง่แสง

2000010811 นางสาววรรณา  เถื่อนสมบญุ

2000010823 นางสาวฐานนัทญ์า  แสงสอ่ง

2000010825 นางสาวสพุรทพิย์  ชัยวเิศษ

2000010839 นายอตกิานต ์ เพ็งแกว้

2000010849 นางสาวอารยา  จันพรมมนิ

2000010876 นางนนัธดิา  กาวติา

2000010878 นางสาวบณุฑริก  แกว้ซงั

2000010880 นางสาวชุตสิรา  ทองหลมิ

2000010903 นางสาวอุบลวรรณ  ทพิย์มะณี

2000010914 นางสาวชุตมิา  ศรีสน

2000010915 นางสภุารัตน ์ เข็มภู่ทอง

2000010930 นางสาวกลัยา  สทิธศิกัดิ์

2000010942 นางสาวชื่นจิตร  บรรทะโก

2000010952 นางสาวบรูพัชร  มณีวรรณ

2000010953 นางสาวบรูฉตัร  มณีวรรณ

2000010981 นางสาวมลัลกิา  จันตะ๊คาด

2000010996 นางรัชนกีร  จันทร์งาม

2000011005 นางสาววรีรัตน ์ วเิชยีรนอ้ย



2000011043 นางนนัทนา  กึ่งวชิา

2000011045 นางสาวดวงใจ  ปานประเสริฐ

2000011049 นางสาวเนตนารี  แดงอิ่ม

2000011054 นางกมลพร  อนิทนี

2000011128 นางสาวจรัสศรี  อัตะโน

2000011140 นางสาวพัชรียา  จอมใจทปิิ

2000011148 นางสาวศนัสนย์ี  บญุเอี่ยม

2000011174 นางสาวจินตนา  กลุสาย

2000011184 นางภควรรณ  เพ็งศริิ

2000011196 นางเบญจวรรณ  คําศรี

2000011210 นางสาวมธุติา  ดว้งดี

2000011236 นางฐิตญิา  กรัษนยัรววิงค์

2000011248 นางสาวเบญจวรรณ  ปลอ้งใหม่

2000011249 นางสาวสรีุรัตน ์ ปลอ้งใหม่

2000011251 นางสาวสพุรรณี  บตุรชานนท์

2000011265 นายณัฐภทัร  จันทพันธ์

2000011275 นางสาวปรางคท์พิย์  อนิทร์สงิห์

2000011292 นางสาวสดุใจ  หาญสงิห์

2000011293 นายณัฐพล  เตจาคํา

2000011303 นางสาววลิยัภรณ์  จันดาเบา้

2000011322 นางสาวจตพุร  พุฒตาล

2000011341 นางสาวสภุาวด ี รัตนพร

2000011360 นางสาวขวัญเรือน  มาละวัง

2000011362 นางนรีนชุ  กายสทิธิ์

2000011385 นางสาวมณีรัตน ์ ภมูศีรี

2000011399 นางสาวพมิพพ์รรณ  ประชุมพวก

2000011437 นางสาวสภุคั  อุมาบํารุง

2000011453 นางสาวทพิวรรณ  อาจพงษา

2000011467 นางสาวสวรส  แสงจันทร์

2000011480 นางนชุนาถ  วริิยะ

2000011503 นางสาวญานภิา  เสริฐวาสนา



2000011523 นางสาวปนดัดา  บญุเกดิ

2000011537 นางสาวธนวันต ์ แซว่า่ง

2000011559 นางสาวพรพรรณ  พอ่บาล

2000011560 นางสาวแสงนภา  บญุเกลี้ยง

2000011562 นางสาวณัฐปภสัร์  จันทร์จ่ายวงศ์

2000011570 นางสาวกรรนกิาร์  แกว้เนยีม

2000011573 นางสาวนภิาพร  แสงประทมุ

2000011595 นางโสภดิา  จานะธรรม

2000011597 นางสาวกมลรัตน ์ จันทรมณี

2000011604 นางสาวปาริชาต ิ สวุรรณฉมิ

2000011607 นางสาวกรรณิการ์  เทพจันทร์

2000011612 นางสาวจุฑาทพิย์  เพลนิจิตต์

2000011618 นายปริญญา  จันทมิ

2000011619 นางสาวหนึ่งฤทยั  โสดามรรค

2000011628 นางสาวชลติตา  รัตนราตรี

2000011632 นางสาวจุฑารัตน ์ คหูา

2000011636 นางสาววรพนิติ  ปลื้มใจ

2000011646 นางสาวกนัยา  หอ้งเพ็ชร์

2000011649 นางสาวปยิะณัฐ  หาญณรงค์

2000011658 นางสาวพรรณนภิา  เครือดวงคํา

2000011662 นางสาวอัญชล ี มั่นคง

2000011673 นางสาวปณตพร  สนิธุพันธป์ระทมุ

2000011683 นางสาวกรรณิการ์  วังฐาน

2000011689 นางสาวสมุาลนิ ี บญุยงค์

2000011703 นางสาวศศธิร  คงสขุ

2000011708 นางสาวเฟื่องฟาู  ดนยัรัมย์

2000011722 นางสาวสภุาวด ี วังใจ

2000011756 นางสาวสปุราณี  สฉุนัทบตุร

2000011780 นางสาวอรอุมา  บวัหลวง

2000011782 นางสาวปยิะมาศ  พฤกษภกัดวีงศ์

2000011788 นางสาวพัณณ์ชติา  เอกนธิอัิครภดูล



2000011791 นางสาวชัชชณิญา  เกดิสมเชื้อ

2000011809 นางสาววรรทะน ี สทิธจิันดา

2000011822 นางสวุรรณี  เหลอืงตรงกจิ

2000011832 นางสาวพัชรี  อุทยัเรือง

2000011886 นางภทัทยิา  กองกนุะ

2000011896 นางลกัษณาวด ี สนิโทรัมย์

2000011900 นางสาวพฤษชาต ิ สทิธปิระเสริฐ

2000011903 นางสาวอังตมิา  สมพร้ิง

2000011905 นายจักรชัย  นนัทะผา

2000011926 นางสาวสธุรรม  จันนุ้ย

2000011937 นางบษุบง  จันทรศรี

2000011938 นายศภุชัย  ทาระคํา

2000011954 นางสาวเพ็ญนภา  ปูแุตงออ่น

2000011960 นางสาวพัชรินทร์  มติรเชื้อชาติ

2000011965 นางกลัยาภสัร์  สงิหแ์กว้วงค์

2000011991 นายรพกีาณฑ ์ จิตกําเนดิ

2000011998 นางสาวธารารัตน ์ สวุรรณพงษา

2000012014 นางสาวจิตรลดา  มาชว่ย

2000012030 นางสาวสรัุสวด ี แหว้เพ็ชร

2000012073 นางสาวจิระประภา  ฉนัทวเิศษกลุ

2000012085 นางสาวพัชรินทร์  ธงชัย

2000012086 นางสาววศิณีย์  จําปพีันธุ์

2000012106 นางสาวศริิวรรณ  นนทศ์ริิ

2000012115 นายณุชากร  ทาแกง

2000012158 นางสาวบญุพลอย  กมลหรรษา

2000012165 นางกรภทัร  เวชสทิธิ์

2000012181 นางอมรรัตน ์ อาจวชิัย

2000012198 นางสาวศริาณี  ทขูุนทด

2000012253 นางอาภรณ์  อักษรเงนิ

2000012270 นายเอกพงศ ์ โชคธํารงนติิ

2000012271 นางสาวกญัญานฐั  พันธุพ์าณิชย์



2000012289 นางสาวนาตยา  บญุมา

2000012321 นางสาววลิาวัลย์  เสริมใหม่

2000012345 นางสาววรรณฤด ี ผดงุมว่งทอง

2000012354 นางสาววลนุยุภา  อุคํา

2000012355 นางสาวราตรี  พรมแปนูดี

2000012362 นางสาวขวัญชนก  วจิิตรพันธ์

2000012365 นางสาวธนชัชา  สทีอง

2000012366 นางสาวณัฐพร  เกยจอหอ

2000012386 นางสาวเครือฟาู  ลําพันบอง

2000012419 นางอุไร  พสิทุธิ์เธยีร

2000012441 นางสาวศริินทพิย์  แกว้สวุรรณ์

2000012442 นางสาววภิาว ี อาจทมุมา

2000012444 นางสาวรัตนา  ธรรมดลู

2000012445 นางสาวนชุจรีย์  กชเดชา

2000012451 นางสาวกมลชนก  สกลุเจริญ

2000012500 นางสาวนสุรา  กอ่งขันธ์

2000012504 นางสาวนนัทกิา  ปรีดารัตน์

2000012517 นายพงศธ์ร  คชศรีสวัสดิ์

2000012522 นางสาวสรัุสวด ี แย้มสรวล

2000012531 วา่ที่ ร.ต.กรหยก  บญุสม

2000012556 นางสาวอริสา  พงษเ์ผือก

2000012558 นางสาวอรอนงค ์ คําเผ่า

2000012584 นางสาวฐิตญิาภรณ์  มาขุนทด

2000012595 นางสาวอังสมุาลนิ  ปญ๎ญาแกว้

2000012609 นางสาวปรัิญยา  ชูยัง

2000012624 นางสาวกรวกิา  ปญ๎ญา

2000012638 นางสาวณัฐชมนต ์ วไิลรัตนรักษ์

2000012642 นางสาวปริยกร  ออ่นลออ

2000012645 นางปยิพัชร์  แสนสขุ

2000012664 นางสาวสวุารี  ตนัสวุรรณ์

2000012677 นางชัญญานชุ  จิตตบ์รรจง



2000012693 นางสาววภิาวด ี ขะพนิจิ

2000012708 นางสาวไขข่วัญ  หมายดา่นกลาง

2000012764 นางสาวอารีรัตน ์ ลมสงูเนนิ

2000012771 นางสาวเกษรา  แพงพรหมมา

2000012774 นางสาวนภทัร  สจุิมงคล

2000012785 นางสาวเนตรดาว  พจนพ์สิทิธิ์

2000012810 นางสาวปภสัรา  ทจิิ่น

2000012841 นางสาวศริินาฎ  บญุชู

2000012842 นางสาวบญุญาพร  บญุวรรณ

2000012848 นางสาวณิชรัตน ์ กอ้นคง

2000012850 นายกติตพิัฒน ์ บญุเตริ

2000012888 นางสาววชริา  วรจินะ

2000012907 นางสาวสริินทร  ไตรยวงค์

2000012911 นางสาวปยิะภาค  รัตนพันธุ์

2000012922 นางสาวกาญจนา  ใจพรม

2000012935 นางสาวกฤษณา  วงศว์ังจันทร์

2000012937 นางสาวกชกรณ์  สรเดช

2000012941 นางนทัอัญ  ทะสร้อย

2000012967 นางสาวสภุทัรา  เกตกุอ

2000012979 นางสาวเสาวลกัษณ์  แกว้กนัหา

2000012980 นางสาวณัฐชานนัท ์ ลอ้มสระนอ้ย

2000012988 นางสาวกานตพ์มิล  ภฆูัง

2000013011 นางสาวศริิวรรณ  หลอโยธา

2000013023 นางสาวสยุมพร  แพงดวงแกว้

2000013025 นายศราวุฒ ิ อาบสวุรรณ์

2000013056 นางอาภาพร  มไีชยโย

2000013105 นางสาวนงเยาว ์ เจริญสขุสวัสดิ์

2000013107 นางสาววารุณี  หนิกอง

2000013115 นางสาวภทัรีพันธุ ์ ปอแกว้

2000013116 นางสาวสภุาพร  สายรัศมี

2000013132 นางสาวลําจวน  สมบรูณ์นอก



2000013136 นางสาวอรพรรณ  วงศาทพิย์

2000013146 นางสาววรรณภา  พรหมหากลุ

2000013154 นางสาวทพิาพรรณ  นนัตเวช

2000013156 นางสาวบงกช  สบืแกว้

2000013169 นางสาวเกศนิ ี งามคง

2000013177 นางสาวยุพณิ  หนหูา

2000013179 นางสาวลกัขณาวด ี กมลสาร

2000013197 นางสาวคําพันธ ์ ไมห่วั่น

2000013199 นางสาวประภาพร  จั่นแกว้

2000013213 นางสาวอรเกศภาคย์  ขันทอง

2000013222 นางสาวจุฑามาศ  อุปละ

2000013229 นางสาวรววิรรณ  เขยีววชิัย

2000013232 นางสาวอุษา  จํานงคภ์กัดิ์

2000013270 นางสาวจุฑามาศ  สดุจิต

2000013273 นายปองพล  หยูมาก

2000013282 นางสาวกมลทพิย์  คอืใคร

2000013296 นางสาวจีรนนัท ์ เชื้อชา่ง

2000013320 นายเกรียงศกัดิ์  ฉมิปาน

2000013327 นางสาวอสิริยา  แสงอรุณ

2000013339 นางสาวประภารัตน ์ เพ็ชระ

2000013369 นางสาวกนกวรรณ  นลิหอ้ย

2000013398 นางสาวมะนดิา  คานทอง

2000013422 นางสาวสณิุสา  ศรีทอง

2000013431 นางสาวจุฑารัตน ์ คิ้วดวงตา

2000013462 นางสาวจิราภรณ์  สโุพธิ์

2000013497 นางสาวธดิาพร  ดงูาม

2000013512 นางสาวจิราภรณ์  พูลลาย

2000013518 นางวรัญญา  ทาหอม

2000013521 นางสาวขวัญเนตร  เจริญผล

2000013524 นางอําไพ  บํารุงครีี

2000013526 นางสาวทวิา  มหาอุป



2000013556 นางสาวเยาวพา  สวุรรณ

2000013583 นางสาวอนญัญา  ขําทา่มอญ

2000013593 นางสาวจินตนา  ลาหา

2000013594 วา่ที่ร้อยตรีหญงิผกามาศ  สรณวรรณ์

2000013601 นายกฤตภาส  กาญจนะโภคนิ

2000013609 นางสาวศริิพร  พันมลู

2000013610 นางสาวอนงค ์ ฉ่ําชื่น

2000013613 นางสาวนชุนาถ  สนิเปยีง

2000013618 นายณวัสพล  บรัศไพบลูย์

2000013619 นายสทุธศิกัดิ์  หลงัทอง

2000013629 นางสาวยัสมนี  หมาดทิ้ง

2000013630 นางสาวรังสมิา  หลอ่พันธ์

2000013642 นางสาวกนกวรรณ  จั่นรักษ์

2000013643 นางสาวสกุญัญา  ใหญน่้ํา

2000013645 นางสาวอรทยั  ไชยโชติ

2000013650 นางสาวจิดาภา  คงทอง

2000013653 นางชลดา  หนนูคง

2000013660 นางสาวพรพมิล  โคธเิสน

2000013677 นางสาวศริิรัตน ์ สขุรุจิ

2000013693 นางสาววรัญญา  มคีณุ

2000013697 นางสกุญัญา  เตจ๊ะยวง

2000013726 นางสาวลลติา  ถนอมพชื

2000013768 นางสาวเกตสุนุย์ี  แสงสี

2000013787 นางสาวภณัฑลิา  มงคลรัตน์

2000013802 นางสาวนฤมล  นนัทรัตนสกลุ

2000013805 นางชุตกิาญจน ์ คําปอู

2000013851 นางวริิยา  สขุเีกตุ

2000013860 นางสาวสพุัตรา  พรหมเพชร

2000013872 นางสาวสภุาวด ี โพยนอก

2000013877 นางสาววภิาพร  มตีวัตน

2000013900 นางสาวรวสิรา  แผนพุฒา



2000013917 นางสาวสพุชิญา  คําร้อยแสน

2000013919 นางสาวประภาพรรณ  หวัเพชร

2000013943 นางสาวกนษิฐา  อนิทรีวงค์

2000013948 นางสาวสพุรรัตน ์ สริิภทัรนนัท์

2000013949 วา่ที่ร้อยตรีหญงิอัจฉรา  ปญุยสาร

2000013960 นางสาวมนตรี  ศรีลนุใด

2000013970 นางสาวมณัฑนา  พุฒแดง

2000013981 นางสาวศริินภา  แสงทอง

2000013984 นางสาวสนุรัีตน ์ ดวงสวุรรณ์

2000014003 นางสาวนสุรา  ขําวไิล

2000014012 นางสาวธัญญนชัภรณ์  ชา่งสาร

2000014033 นางสาวพรทพิา  สฤษดิ์อภรัิกษ์

2000014045 นางสาวสทุธดา  สงัขนกุจิ

2000014064 นางสาวอรอนงค ์ ฉยุฉาย

2000014075 นางสาวประภสัสร  เขตนคร

2000014076 นางสาวมณฑญิา  ทองพันชั่ง

2000014085 นางสาวสพุรรณษา  อรบตุร

2000014169 นางสาวญานศิา  พณิเจริญพันธุ์

2000014212 นางสาวจันทริา  กาทองทุง่

2000014216 นางสาวรุ่งทวิา  รูปงาม

2000014227 นางสาวณัฏฐว ี คงทอง

2000014229 นางสาวรุ่งทพิย์  ไหลรัตนกลุ

2000014231 นายธรียุทธ  มว่งมณี

2000014252 นางสาวชัชลรัีตน ์ แสนทวสีขุ

2000014254 นางสาวนรินทร์ธร  ถิ่นธานี

2000014270 นางสาวมทันา  คําหอม

2000014273 นางสาวฆรวัณณ์  ศริิกจิ

2000014297 นางสาวเบญจวรรณ  วงคข์ันท์

2000014300 นางสาวพมิพว์ลญัช ์ ไผ่โสภา

2000014319 นางสาวปภสัสร  ภู่เพชร

2000014323 นางสาวชาลณีิ  หอมจะบก



2000014325 นางสาวประไพศาล  ถิ่นไทย

2000014345 นางสาวสรีุรัตน ์ รักษาสกลุ

2000014356 นางสาวศศวิมิล  บตุรทอง

2000014359 นางสาวปยิะนาถ  สวุรรณอําพร

2000014397 นางสาวเบญจมาส  ปานการ

2000014421 นางสาวประภาศรี  กวังแฮ

2000014424 นางสาวดรุณี  ตรีเมฆ

2000014429 นางสาวโสภดิา  กติตรัิตนช์ัชวาล

2000014467 นางสาวโสภติา  เพ็งประพันธ์

2000014477 นางดวงนภา  คําวเิศษ

2000014484 นางสาวสายฝน  พัฒนะแสง

2000014499 นางสาวทพิวัลย์  ศรีนอก

2000014513 นางสาวสริิลกัษณ์  แสนทวสีขุ

2000014526 นางศริิรัตน ์ พุม่ร้ิว

2000014534 นางสาวอรุณี  อุบล

2000014539 นางสาวสพุรรณี  แสนเดช

2000014543 นางปราณี  มสีมทรัพย์

2000014552 นายพรีะภทัร  สาระนนัท์

2000014560 นางสาวยุพนิ  อํ่านาเพยีง

2000014588 นางสาวมยุรฉตัร  ศภุจิตรสวัสดิ์

2000014594 นางสาวสรีุภรณ์  เรืองเจริญ

2000014632 นางมิ่งขวัญ  พรรัตนโชค

2000014637 นางสาวพราวพมิล  เอื้อประสทิธเิดช

2000014643 นางสาวเกศราภรณ์  ทยิะ

2000014669 นางสาวสจัจา  กาสี

2000014675 นางจุฑารัตน ์ สงัฆดษิฐ์

2000014681 นางสาววลิาวัลย์  โอนแกว้

2000014701 นางสาวลดัดาวัลย์  ศรีลาศกัดิ์

2000014708 นางสาวธนญัญา  ตลบัทอง

2000014739 นางสาวปณุยนชุ  ย้ิมเจริญ

2000014764 นางสาวปวริญา  จันทอง



2000014770 นางสาวสวุนนัท ์ นลิศรี

2000014772 นางสาวพะเยา  ใจเที่ยง

2000014791 นางสาวเมทนิ ี ศรีอรรคพรหม

2000014794 นางสาววราวัลย์  นลิวเิวก

2000014804 นางสาวสาริญา  พมิพโ์นนทอง

2000014817 นางสาวกลุนภสัสร์  นจิจา

2000014826 นางสาวจรรยาณี  ธานี

2000014830 นางสาวอาลสิา  งามพานชิกจิ

2000014836 นางสาวนาวนิ  อนิทะวงศ์

2000014842 นางสาววนดิา  สมรัตน์

2000014848 นางสาวพัทธานนัท ์ บญุถอื

2000014851 นางสาวมณวกิา  ชว่ยชู

2000014863 นางสาวนนัทวัน  รอดดี

2000014867 นางสาวรพพีร  สงัขท์อง

2000014887 นางสาวกนกวรรณ  วงศเ์ศรษฐี

2000014889 นางสาวกาญจนา  ธปิน๎

2000014945 นายศภุกฤช  ราย

2000014953 นางสาวสดุาภรณ์  บลิโตะ๊แกว้

2000014954 นางสาวรมดิา  วงสําแดง

2000014959 นางสาวฤทยักาญจน ์ ชูจอหอ

2000014960 นางสาวรตกิาล  พาพานทาง

2000014971 นางสาวกานตธ์ดิา  อนไุวยา

2000014976 นางรุ่งฤด ี สมศรี

2000014977 นางสาวกรรณิการ์  คชพันธ์

2000014989 นางสาวจุฑารัตน ์ ไชยเทพ

2000015008 นางสาวศศมิา  องอาจณรงค์

2000015018 นางสาวนริดา  สงัฆะโณ

2000015030 นายอนสุรณ์  สขุใส

2000015058 นางสาวภษูน ี อนิทรกําแหง

2000015061 นายตอ่ศกัดิ์  เสมอวงศต์ิ๊บ

2000015078 นางสาวศรัญญา  ยอดวเิศษ



2000015115 นางสาววจิิตรา  เกง่กาจ

2000015117 นางสาวสวุรรณี  พรมเวยีง

2000015118 นางวาสนา  วนะสนธิ์

2000015136 นางสาวดาริน  เชื้อหมอ

2000015144 นางสาวขนดิา  พชืทองหลาง

2000015147 นางสาวนารีรัตน ์ รังสรรคเ์มธากลุ

2000015154 นางสาวณัฐรุจีกานต ์ อนิภาโรจน์

2000015187 นางสาวสพุไิลวรรณ  กสกิาร

2000015193 นางสาวญาตาว ี โสภาพูล

2000015209 นางสาวพชิญส์นิ ี หมวดหมะ

2000015217 นางสาวหทยัชนก  ยารังษี

2000015225 นายอรรควุธ  นาโสก

2000015228 นางสาวมนสัชนก  รุ่งโรจน์

2000015252 นางสาวนรินทร  คมเมน่

2000015255 นางสาวปยินชุ  สาระพงศ์

2000015256 นางสาวอภญิญา  สนุทโรสถ์

2000015259 นางสาวสภุาภรณ์  ฤาชา

2000015272 นางสาวเพ็ญประภา  อาจคําพันธ์

2000015287 นางสาวนติยา  บญุเกดิ

2000015304 นางสาวบญุนํา  จันโลมา

2000015317 นางสาวสร้อยทพิย์  ขุนพลิกึ

2000015318 นางสาวอัมรา  ทองสา

2000015343 นางสาววรลญั  บญุกนั

2000015353 นางสาวสมฤด ี มนุตรี

2000015355 วา่ที่ ร้อยตรี หญงิเกศนิ ี ไชยชนะ

2000015363 นางสาวณัฐมล  กระชอนสขุ

2000015368 นางสาวภสัสธ์นภกัษ ์ เลา้หะชัย

2000015374 นายชนน  ดกุสกุแกว้

2000015391 นางสาวสภุาวด ี สงัขข์าว

2000015392 นางสาวมลทยา  จันทาโทออ่น

2000015399 นางสาวอังคณา  คํางาม



2000015401 นางสาวณิชาภา  อรรคอุดม

2000015405 นางสาวปพชิญา  ขุนอนิ

2000015407 นางสาวศรัณยา  ยะสรีุย์

2000015426 นางสาวน้ําฝน  สาระคํา

2000015445 นางสาวปวณีา  ลมลุศรี

2000015492 นายวภิทัร  มะเดื่อทอง

2000015496 นางสาวสพุรรณี  คํานวนฤกษ์

2000015513 นางสาววจิิตรา  ศริิบรีุ

2000015522 นางสาววรรณิศา  จันทะสาต

2000015523 นางสาวกรรณิการ์  เขยีวคําอา้ย

2000015524 นางเตอืนจิต  ปิ่นวเิศษ

2000015533 นางสาวสพุรรษา  ชมครุฑ

2000015535 นางสาวสภุาวด ี อนิทรภกัดิ์

2000015545 นางสาวจรัสพร  ชูขันธ์

2000015556 นายปยิะวัฒน ์ เปยีสงูเนนิ

2000015563 นางสาวสธุารัตน ์ วงษบ์ญุ

2000015566 นางสาวศริิรัตน ์ เพยีรการ

2000015576 นางสาววภิา  สารีวงษ์

2000015578 นางสาวหสัดาภรณ์  ทองแชม่

2000015598 นางสาวปฏญิญา  ปราบคะเชนทร์

2000015612 นางสาวอนสุรา  ปดิเมอืง

2000015639 นางสาวชมพูนทุ  ชื่นโคกกรวด

2000015645 นางสาวปยิดา  กลั่นบศุย์

2000015651 นางสาวภทัรา  ซาเหลา

2000015663 นางภนดิา  สรุะพนิจิ

2000015666 นางสาวประภสัสร  ศรีแกว้

2000015667 นางสาวเพยีงใจ  สมคัร

2000015702 นางสาวมยุรา  แซซ่มิ

2000015715 นางสาวเพ็ญวชริา  คณฑา

2000015717 นางสาวสนุษิา  คงแทน่

2000015767 นางสาวณิสานาถ  กลดัทอง



2000015768 นางสาววลิาวรรณ์  หมดัหมาน

2000015769 นางสาวประภา  ประสงคด์ี

2000015779 นางสาวพัชรินทร์  มาลากลุ ณ อยุธยา

2000015800 นางสาวปานทพิย์  เกษมสขุประการ

2000015804 นายธรีวัฒน ์ อนยุะโต

2000015808 นางสาวสภุทัร์ชา  มาศรัตน์

2000015819 นางสาวทศันย์ี  ร่ืนรวย

2000015831 นางสาวอุบลรัตน ์ ปานเพชร

2000015832 นางสาวอนสิรินทร์  จินดาพันธ์

2000015836 นางสาวสาลณีิ  ดวงทพิย์

2000015909 นางสาวปพชิญา  สริุนพันธ์

2000015922 นางสาวนติยา  ขันแกว้

2000015936 นางสาวรุสน ี ยะมา

2000015946 นางสาวบษุบา  ดวงศรี

2000015948 นางสาวลดัดา  วงคพ์ันธ์

2000015975 นางสาวแอนนภา  สารสภุาพ

2000016021 นางสาวรภตา  อุดมทรัพย์

2000016029 นางงามจิต  เมอืงแสน

2000016035 นางสาวเสาวลกัษณ์  ปาแว

2000016051 นางสาวกนกพร  แกว้นภา

2000016059 นางสาวนลินภา  ธแิปงวงค์

2000016077 นางสาวธสิตรา  วนิยัธรรม

2000016114 นางสาวสทุธาทพิย์  บญุเรือง

2000016133 นางสาวอังคณา  ร่าเริงย่ิง

2000016136 นางสาวรัตตกิาล  ทพิย์อาภากลุ

2000016153 นางสาวสนุษิา  ปรีดา

2000016155 นางสาวยุพา  สงัคนัติ

2000016162 นางฉตัรดาว  พรมจักร์

2000016169 นายพทิท ์ คภูริมย์

2000016176 นางมณีทรัพย์  จันทวงศ์

2000016182 นางสาวสดศรี  เพชรรัตน์



2000016214 นางสาววรวร์ี  ภกัดี

2000016235 นางสาวปณิชา  เกยีรตเิจริญ

2000016246 นางสาวกวสิรา  ชมวหิก

2000016272 นางสาวสริุชา  มติรดี

2000016288 นายประพจน ์ แกว้สมบตัิ

2000016308 นายพชิติพงศ ์ คณุคะมตุ

2000016312 นายกฤตนนท ์ กฤตเวทนิ

2000016340 นางสาวฐิตชิญา  เจริญสขุ

2000016347 นางสาวเหมอืนฝ๎น  สมิงาม

2000016348 นางสาวมาลยั  คา้ไหมคํา

2000016366 นางสาวประวณีวัช  ศรีละมยั

2000016399 นางสาวพชิชาภา  พันธค์ะชะ

2000016443 นางสาวนฤมล  รอดฟุก

2000016453 นางสพุัตรา  คงยืน

2000016455 นางสาวอรณิชา  มณีทะ

2000016475 นางสาวสมลพร  ลาภมา

2000016490 นางสาวพัทธนนัท ์ แซเ่ตยีว

2000016503 นางสาวจันทริา  จินดามาตย์

2000016514 นางสาววลยัพร  ลิ้มสมบรูณ์

2000016540 นางสาวชญาน ี ยงสมบรูณ์

2000016542 นายพเิชษฐ์  ทรายเผ่ือน

2000016550 นางสาวกนกนารา  จะมพีันธ์

2000016553 นางสาวจารุวรรณ  บญุจอง

2000016555 จ.ต.หญงิพมิพป์วณ์ี  เรืออาจ

2000016567 นางสาววารุณี  แทน่มณี

2000016569 นางหรรษา  เหมวจิิตร

2000016590 นางพัทยา  ย่ังยืน

2000016610 นายอธวิัฒน ์ ลปิภานนท์

2000016612 นางสาวผจง  วเิศษคา้

2000016628 นางมทัน ี กนัตน์กิลู

2000016649 นางนริศรา  ปญ๎ญาเอก



2000016657 นางสาววรรษมล  ภคูรองทุง่

2000016665 นางสาวรัชญาวร์ี  บญุมาก

2000016667 นางสาวปท๎มวรรณ  ฉนัทะมติร์

2000016676 นางสาววจิิตรา  อนิทรเกษตร

2000016678 นางสาวสพุรรณา  ชาตผิา

2000016680 นางสาวเบญจวรรณ  คงพึง่

2000016699 นางสาววภิาว ี ถมยา

2000016711 นางสาวคทัรียา  อุปถมัภ์

2000016780 นางลดัดา  กลิ่นบํารุง

2000016810 นางสาววลิาสนิ ี ไชยวุฒิ

2000016857 นางสาวมชัฌิมา  ศรีทา

2000016867 นางสาวชติาว ี นะไว

2000016914 นางสาวอัญธกิา  ไชยโสดา

2000016963 นางสาวปาริฉตัร  ศรีชู

2000016968 นางสาวนจุรี  บญุสมพงษ์

2000016973 นางสาวจุฑามาศ  กมิะพงษ์

2000016988 นางสาวรัตตกิาล  ดว้งพลบั

2000017014 นางสาวชลติา  ชาโท

2000017021 นางสาวดวงตา  พานกหุลาบ

2000017049 นางสาวนฤมล  จันทร์กระจ่างแจ้ง

2000017054 นางสาวสกุลัยา  แสงศรี

2000017062 นางสาวธดิาเนตร  พรสงิหห์า

2000017084 นางสาวกมลวรรณ  โตสวุรรณถาวร

2000017087 นางสาวประภสัสร  ขําคม

2000017090 นางสาวสมุะนา  เหลา่สมัฤทธิ์

2000017100 นางสาวยุวด ี จะมพีันธ์

2000017113 นางสาววจิิตรา  มนตรีวัต

2000017129 นางสาวมชัฌิมา  จําปาทพิย์

2000017132 นางสาวสฑุาวรรณ  โชตกิมล

2000017144 นางสาวมณทริา  จูฑะศร

2000017163 นางสาวรัตนาภรณ์  สนุทร



2000017181 นางสาวสชุาดา  ดา่นซา้ย

2000017182 นางสาวสวุมิล  บวัจันทร์

2000017184 นางสาวรุ้งตะวัน  บวัเผ่ือน

2000017208 นางสาวนภิาภรณ์  โพธพิฤกษ์

2000017265 นางสาวรุจิรา  หวา่งอุ่น

2000017270 นางสาวณัฐฐินนัท ์ อนิธไิชย

2000017282 นางสาวนาริน  ประมวล

2000017288 นางสาวสภุาวด ี ปลอมใหมทอง

2000017293 นางสาวธนสริิกาญจน ์ สขุประเสริฐ

2000017295 นางสาวรสสคุนธ ์ บํารุงพันธ์

2000017301 นางสาวบงัอร  อว่มประเสริฐ

2000017302 นางสาวอัญลกัษณ์  สงัฆะมณี

2000017319 นางสาวสกุญัจนา  แทบทาม

2000017324 นางวัลยา  กฤษณชติ

2000017350 วา่ที่ร้อยตรีหญงิขวัญแกว้  ทองเกตุ

2000017354 นางสาวอัญชสิา  ปาแกว้

2000017369 นางสาวกนกอร  คงเจริญ

2000017375 นางสริิพร  รัตนกายแกว้

2000017413 นายพงษพ์ันธ ์ มนตรี

2000017419 นางสาวอนิทริา  คําไทย

2000017420 นางสาวจิรพรรณ  ครุยทอง

2000017458 นางสาวโชตมิา  วงษช์ื่น

2000017459 นายจักรพรรณ  แสงอื้อ

2000017464 นายไพรัตน ์ ภพูาดแร่

2000017466 นางสาวมนตส์ภุา  หวังแกว้

2000017471 นางสาวปยิะพร  จิตตะโคตร์

2000017505 นางสาวพุทธติา  แย้มประเสริฐ

2000017553 นางสาวอภญิญา  คงสวุรรณ์

2000017571 นายกติตศิกัดิ์  ศริิคณุ

2000017579 นางสาวกชกร  สริิรัตนาพทิกัษ์

2000017591 นางสาวสกลุทพิย์  ไกยวงษ์



2000017650 นางอังศณา  ขัตตะละ

2000017694 นางสาวศริิรัตน ์ เคา้มลู

2000017697 นางสาวนธิกิานต ์ ชูรัตน์

2000017715 นางสาวสนุษิา  จิตตรั์ว

2000017717 นางสาวธารารัตน ์ ศรีชาวนา

2000017721 นายสธุชิัย  เกี๋ยงมลู

2000017727 นางสาวสกุญัญา  ทองย่อย

2000017735 นางสาวนนัทน์ภสั  แสงจันทร์

2000017751 นางสาวสายรุ้ง  เหลี่ยมบาง

2000017768 นางศศมิา  สระแกว้

2000017774 นางสาวชลดา  พรหมทา

2000017817 นางสาวอรนลนิ  จันทร์กฤษ

2000017828 นางสาวสจุิตตรา  ประกอบผล

2000017885 นางสาวสวุรรณี  จอมเกาะ

2000017897 นางสาวสชุัญญา  ลาปอูง

2000017909 นางสาวชลติา  ชว่ยรอด

2000017911 นางสาวรินดา  เมอืงพลิ

2000017928 นายวัชรพงษ ์ ทองอยู่เลศิ

2000017932 นางสาวมาตกิา  เลื่อมใส

2000017933 นางพกิลุทอง  สวุรรณประเสริฐ

2000017983 นางสาววารีรัตน ์ มะลวิงษ์

2000017993 นางสาวกรชนก  มติรเชื้อชาติ

2000017999 นางสาวภาวณีิ  ปลื้มสดุ

2000018018 นางสาววรณัน  สายวังจิต

2000018024 นางสาวอารีรัตน ์ กลุสวุรรณ์

2000018035 นายอมรฤทธิ์  ศรีโลหอ้

2000018061 นางสาวพลอยพรรณ  ยุวรี

2000018066 นางสาวกฤษด ี มิ่งโอโล

2000018068 นางสาวบษุยวรรณ  ศรีหาตา

2000018070 นางสาวจุฬาวรรณ  ษมาจิตอาภรณ์

2000018072 นายธนวรรธน ์ พนิจิการ



2000018082 นางสาวภาวณีิ  โคเผือก

2000018087 นางสาวอารีรัตน ์ คลา้ยวจิิตร์

2000018098 นางสาวปรมาภรณ์  ทองพฤกษ์

2000018113 นางสาวลกัษณ์ทศิา  โภคนิวัฒนบลูย์

2000018138 นางสาวสชุา  สริิจันทร์ชื่น

2000018142 นางสาวจุตภิทัร์  ฉุ้นย่อง

2000018143 นางสาวรุ่งรัตน ์ ศรีประเทศ

2000018187 นางสาวชญาภรณ์  รอดแพง

2000018194 นางสาวเย็นวด ี สทิธกิลุ

2000018236 นางสาวนงคราญ  สวัสดิ์พงไพร

2000018242 นายธรีวัฒน ์ นาพงษ์

2000018246 นางสาวมณีรัตน ์ คงดี

2000018248 นางสาวภทัทรา  สมประสงค์

2000018257 นางมทันา  กลิ่นทอง

2000018261 นางสาวชนญัญา  จูสกลุวจิิตร์

2000018295 นางสาวขวัญนภา  จันทรฉาย

2000018308 นางสาวผ่องศรี  ผ่องใส

2000018331 นางสาววันวสิาข ์ มาประกอบ

2000018343 นางสาวกาญจนา  ยาบญุ

2000018345 นางสาวพัณณ์ชติา  อธิติาไตรรัตน์

2000018346 นางสาวสรีุพร  สทิธจิินดา

2000018358 นางสาววัชราภรณ์  สบีาน

2000018362 นางสาวณัชฤด ี ถนอมพุดซา

2000018377 นางสาวอนนัตพร  คอืจะโปะ

2000018399 นางสาวณัฏฐ์กานต ์ วชิัยวงษ์

2000018400 นางสาวณัฐธดิา  ไชยวงศ์

2000018421 นางสาวจิตตานนัท ์ จาบทะเล

2000018427 นางสาวราชาวด ี โปร่งแสง

2000018443 นายอนิทนนท ์ เรืองใสสอ่ง

2000018455 นางสาวนชินนัท ์ บหุรัน

2000018464 นางสาวสรรสริิ  แจ้งสวา่ง



2000018471 นางสาวชดาษา  ขําโพธิ์

2000018473 นางสาววรัชยา  คําเสนา

2000018477 นางสาวกมนณัฐ  เสนางคะบตุร

2000018515 นางสาวกานดา  พลแพงขวา

2000018559 นางสาวศริินทร์ทพิย์  สภุาเปี้ย

2000018566 นางพรชนวร์ี  ศษิฐ์ธนภมูิ

2000018577 นางสาวเตอืนใจ  งามเจริญ

2000018580 นางขวัญจิรา  เตอืนจันทร์ทกึ

2000018593 นางสาวอรณิช  ชัชวาล

2000018604 นางสาวปวณีา  โชตกิาร

2000018607 นางสาวเฉลมิขวัญ  ยุตธิรรมสนัติ

2000018623 นางสาวอารดา  คําตั๋น

2000018636 นางสาวสมุาล ี นามพันดงุ

2000018656 นางสาวธติมิา  ปภสัสรศริิ

2000018664 นายกติตศิกัดิ์  ศภุสรรพตระกลู

2000018700 นางสาววรรณิภา  ครูเรืองปญ๎ญา

2000018710 นางสาวธารทพิย์  วงศเ์วยีน

2000018725 นางสาวปาริฉตัร  สา่งขุน

2000018735 นางเพ็ญนภา  โยธารินทร์

2000018743 นางสาวนติชิล  ซื่อสตัย์

2000018779 นางสาวนชุนาถ  ผิวสอาด

2000018785 นางสาวรัศม ี แขขุนทด

2000018787 นายสริเศรษฐ์  วงศส์จัจา

2000018805 นางสาวจิราวัลย์  ปลอดแกว้

2000018828 นางสาวกําไร  เยาวภา

2000018851 นางสาวบณุณดา  อนนัตสมบรูณ์

2000018856 นางสาวสวุมิล  เขยีวมา

2000018865 นางสาวฉตัราพร  แวงวรรณ

2000018909 นางสาวปยิะพร  จิตตม์าตร

2000018918 นางสาวสชุาดา  ฉนุฉ่ํา

2000018924 นางสาวจันทร์สดุา  ชาวแพร่



2000018929 นางสาวพัชพร  ชาวบา้นกร่าง

2000018965 นางสาวมลัลกิา  พันธุเ์ทยีม

2000018974 นางสาวจิตตมิา  จิณาวัลย์

2000018991 นางสาวเรณู  กจิพทิกัษ์

2000018998 นางสาวนภิาพร  ยอดกลา้

2000019009 นายอภสิทิธิ์  ไทยถาวร

2000019011 นางสาวพรนภา  นิ่มเจริญศกัดิ์

2000019017 นางสาวธนาภรณ์  ปานเจริญ

2000019052 นางดวงใจ  สขุเกษม

2000019061 นางชานภิา  ชาววาปี

2000019077 นางสาวปารว ี ชา่งการ

2000019089 นางสาวนนัทวิา  แกว้พวง

2000019091 นางสาวพันธท์พิย์  แกว้พุทธ

2000019095 นางสาวนชุนาฏ  กระแสโสม

2000019099 นางสาวปญ๎จมาภรณ์  ขวัญทอง

2000019110 นางสาวนงลกัษณ์  รัศมี

2000019132 นางสาวสกุญัญา  ชวนสมบรูณ์ศริิ

2000019139 นายพทิกัษ ์ ภวังคนนัท์

2000019143 นางสาวกนกวรรณ  ศรีคําแหง

2000019149 นายประสทิธิ์  แกว้ปญ๎ญา

2000019150 นางสมปอง  หมั่นคดิ

2000019160 นางสาวสนุนัทา  แกลว้กลา้

2000019176 นางสาวธดิารัตน ์ เครือชัย

2000019188 นางสาวณปศา  อนิทะโสม

2000019226 นางสาวพริิยาพร  ภสูมปองสวัสดิ์

2000019232 นางสาวเพชรรัตน ์ สวุรรณไชย

2000019247 นางสาวมณีวรรณ  ไพเราะ

2000019271 นายยศพงษ ์ เดชกําจร

2000019282 นายเอกพัฒน ์ ชัยศรีรัตนกลุ

2000019291 นางสาวภาวมิล  ทรัพย์มา

2000019293 นางสาวจิราพร  บญุมาธรรม



2000019325 นางสาวปริศนา  บวัพมิาย

2000019361 นายศภุกฤตย์  พูลประพันธ์

2000019427 นางพัชรี  มลูงาม

2000019450 นางสาวสพุัตรา  โตเหี้ยม

2000019486 นางสาวณัฐฐกานต ์ ร้ิวบํารุง

2000019490 นางสาววรรณนสิา  แกว้เผือก

2000019539 นางสาวนนัทน์ภสั  คําแพงแกว้

2000019579 นางสาวสภุาดา  แกว้ทา

2000019580 นางสาวศริิพร  เรืองผล

2000019593 นางสาววริาวัลย์  เชดิชู

2000019603 นางสาวณัฐวศา  ธราพร

2000019620 นายอานนท ์ จันทร์เอี่ยม

2000019625 นางสาวกรกนก  แสนทะวงค์

2000019658 นางสาวอาดบีะห ์ อูบี

2000019679 นายนฐัพงษ ์ พนิทา

2000019706 นางสาวจินตหรา  แสงอุไร

2000019716 นางสาวจารุวรรณ  ไชยธานี

2000019735 นายภานวุัตร  ดอเลา๊ะ

2000019754 นางสาววันวสิา  อนิทร์นรัุกษ์

2000019806 นายศวิาพัชญ ์ บํารุงเศรษฐพงษ์

2000019807 นายศชิยล  จุฬพันธท์อง

2000019834 นางสาวสภุทัรา  ทองชันลกุ

2000019861 นางสาวสภุาพร  พลิาโท

2000019865 นางสาวณัฎฐา  อศิรภกัดี

2000019897 นางสาวปยิาภรณ์  ทองลิ่ม

2000019911 นางสาวกสุมุา  สลบัสี

2000019921 นางสาวผกามาศ  แกว้พชิัย

2000019928 นางสาววรัิลพัชร  ลอยประดษิฐ์

2000019933 นางสาวเกษร  กาญจนะ

2000019960 นางสาวมลวิัลย์  ผายเมอืงฮุง

2000019968 นางสาวนลพรรณ  ชูทอง



2000019971 นายวัชรพงษ ์ ขุนณรงค์

2000019975 นางสาวปาลชสิา  พณภคัสริิ

2000019976 นายวุฒไิกร  วนิทะไชย์

2000019978 นางสาวจิตรลดา  สมศกัดิ์

2000019981 นายวรีะพงษ ์ วงษว์ชิา

2000019995 นางสาวสาวติรี  รอดคล้ํา

2000019997 นางสาวพัฒชฎาพร  มลูยะเทพ

2000020029 นางสาวฮัยดรั  มนุมิะ

2000020085 นางสาวเบญจมาศ  เพชรสขุ

2000020090 นางสาวจุฬาลกัษณ์  เตยีตระกลูววิัฒน์

2000020102 นางสาวมณีรัตน ์ ชาญกลา้

2000020141 นางสาวหนึ่งฤทยั  กระจ่างพันธุ์

2000020159 นางสาวธนติา  พรหมโชตชิัย

2000020166 นางสาวจิตรา  สารสวุรรณ์

2000020171 นางชฎาพร  ลอ้มวงศ์

2000020179 นายกองทพั  มศีริิ

2000020181 นางสาวชนญัธดิา  แกว้มา

2000020184 นางสาวปฐมาภรณ์  กอทวศีกัดิ์

2000020188 นางสาวนนัทยิา  อุทยั

2000020268 นางสาวกาญจนา  แสงทอง

2000020310 นางสาวปทติตา  พงษพ์ื้น

2000020315 นางสาวณะรานย์ี  กมิฮวย

2000020324 นางสาวสนุทรี  ปน๎ทิ

2000020328 นางสาวนลนิ  สปุต๎ติ

2000020339 นางนภาพร  ไชยปญ๎ญา

2000020345 นางสาวศจุิกา  แสงหรัิญ

2000020397 นางสาววาสนา  ศาลา

2000020401 นางสาวจันจิรา  คงธนะ

2000020409 นางสาวนาถยา  ถงึโภค

2000020411 นางสาวไพรินทร์  ปนิตายศ

2000020418 นางสาวจารุวรรณ  กลบักระโทก



2000020444 นางสาวสริิพร  อนิทฤทธิ์

2000020459 นางสาวอุมาพร  อนิทร์จักร์

2000020462 นายชวนิทร์  ฉตัรเนตร

2000020503 นางสาวจิราวรรณ  เซี่ยงฉี

2000020510 นางสาวปท๎มา  ปยุประเสริฐ

2000020512 นางสาวนภาพรรณ  อิ่นแกว้

2000020526 นางสาวสพุชิญฌ์า  กลุกรเดชพสษิฐ์

2000020528 นางรัชนนัท ์ ขุนศรีรักษา

2000020576 นางสาวกลุสิรา  ถิ่นขนอน

2000020582 นางสาวภคัวลญัชญ ์ ดําเดน่

2000020599 นางสาวประภาพรรณ  คําสอาด

2000020610 นางสาวสําเนยีง  ทาคําวงษ์

2000020624 นางสาวภริมณ์ยา  กองอุดม

2000020627 นางสาวเปรมกมล  แซจ่ี๊

2000020642 นางสาวยุพนิ  กลา้หาญ

2000020656 นางสาวลดาวัลย์  มาตรา

2000020668 นางสาววันวสิา  งามขํา

2000020682 นางสาวสพุรรษา  อยู่ฤทธิ์

2000020691 นางสาวสจุิตรา  ขันฟาูเลื่อน

2000020704 นางสาวรัชน ี อนิตา

2000020716 นางสาวฐิตารัตน ์ ศริิมงคลทรัพย์

2000020726 นางสาวอัจฉราภรณ์  โยธายุทธ

2000020740 นางสาวกาญจนา  กลุจันสี

2000020745 นางสาวอารยา  ภมูโิคกรักษ์

2000020746 นางสาวกมลรัตน ์ นามปอุงแก

2000020748 นางสาวสมหญงิ  ธรรมวริิยะ

2000020774 นางสาวสมใจ  ย้ิมปราโมทย์

2000020793 นางสาวอารียา  ปานขวัญ

2000020803 นางสาวอัญชน ี รัตนะ

2000020812 นางสาววริาภรณ์  ทองปาน

2000020814 นางสาวนนัทชิา  บดุดา



2000020823 นายชัชวาลย์  นครแกว้

2000020843 นางสาวอรทยั  แสนศรี

2000020846 นางสาวทศัวรรณ  สขุคร้าม

2000020847 นางสาววรวรรณ  ขจรพงษ์

2000020863 นางสาวสธุารส  สขุปาน

2000020875 นางสาวอุไรวรรณ  สขุพรม

2000020888 นายจุมพล  พศิาล

2000020890 นางสาวสพุรรษา  ใจสขุ

2000020896 นางสาวมลัลกิา  เสรีรัตนเกยีรติ

2000020912 นางสวุด ี นนัทมาศ

2000020916 นางสาวพชิชาภา  แสงออ่น

2000020933 นางสาวภญิญาพัชญ ์ คนคลอ่ง

2000020955 นายสมชาย  บงัเมฆ

2000020969 นางสาวสดุาทพิย์  ทองดี

2000020993 นายกติตศิกัดิ์  เพง่จินดา

2000020998 นางสาวธัญญนชุ  ศรีสมนกึ

2000021002 นางสาวเกษร  ศรีวรมาศ

2000021006 นางสาวกญัญว์รา  มะนะโส

2000021011 นางสาวกาญจนา  ชัยพร

2000021027 นายเหมวัฒน ์ กาฬวลิยั

2000021029 นายแทนจ์  คณะนาม

2000021057 นางสาวอารญา  สนิแจ่ม

2000021073 วา่ที่ ร.ต.หญงิดารณี  อนิทนนท์

2000021098 นางสาวสวุล ี พบิลูลาภ

2000021109 นางสาวนฤพร  ไวยมาลี

2000021167 นางสาวพรทพิย์  เปลี่ยนสมาน

2000021193 นางสาวอมรรัตน ์ คิ้วอําไพ

2000021196 นางณัฐตรา  สาสมิ

2000021201 นางสาววภิาดา  โคตรปะโค

2000021216 นางสาวพุทธยิา  เนาวรรณ์

2000021218 นางสาววรณัน  พทิยจํารัส



2000021233 นางสาวขวัญชนก  ลิ่มมงักรู

2000021238 นางสาวณัฏฐปาณี  โพธิ์สวรรค์

2000021243 นางสาวตาลหยก  แซเ่ฮ้ง

2000021249 นายอภชิัย  สาริกะภตูิ

2000021258 นายพสิฐิศกัดิ์  แพง่โยธา

2000021284 นางสาวพัณณ์ณิชชา  สวุวิัฒน์

2000021298 นางสาวชลดิา  พุกหนา้

2000021310 นางสาวพวงเพชร  ภงูามนลิ

2000021354 นางสาวสายฝน  สาระนะ

2000021367 นางภทัรวด ี อารีเลศิ

2000021384 นางสาวณิชนนัทน ์ ดวงผดงุ

2000021412 นางสาวพรรณทวิา  หรัิญพรหม

2000021414 นางชลธดิา  คําตา

2000021425 นายอรรถพล  เจี่ยสกลุ

2000021452 นางสาวปรางไพร  ชมภนูชุ

2000021459 นางสาวนภิา  ทองดี

2000021474 นางสาวภาวด ี จันทร์วไิลรัตน์

2000021490 นางสาวพัชรินทร์  คําพลิา

2000021509 นางสาวธัญญาพร  วงคธ์รรม

2000021520 นางสาวสนัติ์สภุา  ลคันาภเิศรษฐ์

2000021578 นางสาวหทยัทพิย์  ยศอุบล

2000021579 นางสาวอรวรรณ  นาคโสม

2000021588 นางสาวนอิร  ภมูคิอนสาร

2000021592 นางสาวพมิพว์รรณ  พันธุอุ์ดม

2000021609 นางสาวนพวรรณ  ยนตพ์ทิกัษก์จิ

2000021616 นางสาวพนชิา  พรสวุรรณ

2000021652 นางสาวสรีุรัตน ์ ศรีรุวัตร

2000021691 นางเรณุมาศ  บญุมา

2000021694 นางสาวมนสัว ี โพธิ์แจ้ง

2000021709 นางสาวจุรีพร  ปานสนีุ่น

2000021726 นางสาวอมราภรณ์  ฝามงคล



2000021749 นางสาวทพิวัลย์  อนิทร์ออ่น

2000021769 นายพรภลิมย์  ปญ๎ญาเมธาสทิธิ์

2000021782 นางสาวศริิรัตน ์ พรหมบตุร

2000021784 นางสาวปยิะนนัท ์ สขุโข

2000021813 นางสาวจุรีย์  เทยีมพัฒน์

2000021835 นางสาวสชุาดา  จิราพงษ์

2000021846 นางสาวอมร  อําภา

2000021854 นางสาวคมิ  สกุรแกว้

2000021918 นางสาวลติา้  หนชูว่ย

2000021942 นางสาวจารุวรรณ์  ศรีหา

2000021978 นางสาวเกสรา  นลิวงษช์ัย

2000021982 นางสาวมยุรี  สมศรี

2000022047 นางสาวสริิพร  ธนะสตูร

2000022064 นายภานสุรณ์  คํามลุตรี

2000022081 นางสาวอุมาพร  บดุดี

2000022120 นางสาววรีะยา  ปต๎ตายะสงั

2000022136 นางสาวพัชราภรณ์  ศริิคํากร

2000022148 นางสาวนฤมล  พมิพารักษ์

2000022149 นายอัฐนนัท ์ ชลายนนาวนิ

2000022150 นายจีระศกัดิ์  สําเภา

2000022186 นางสาวจุฑาพร  จูประจบ

2000022203 นางสาวกนกกาญจน ์ แดงสกั

2000022211 นางสาวธัญลกัษณ์  โคตรนารา

2000022230 นางสาววงเดอืน  ทมุมาศ

2000022237 นางสาวขนษิฐา  คุ้มหมู่

2000022244 นางสาวธนภรณ์  จันทรักษ์

2000022250 นางสาวกาญจนา  พงอุดทา

2000022253 นางสาวธนธรณ์  บญุชว่น

2000022255 นางสาวจีราภรณ์  ตาศริิ

2000022264 นางสาวพรพไิล  จุวรรณ

2000022274 นางสาวฉตัรสดุา  ไชยรัตน์



2000022282 นางสาวศริิวรรณ  แซต่ั้ง

2000022285 นางสาววรพร  งมิขุนทด

2000022296 นายอนชุาต ิ ชาวหวัเวยีง

2000022328 นางสาวนนัธดิา  เรือนมลู

2000022353 นางสาวเอวกิา  อนิตาวัน

2000022374 นางสาวประภสัสร  ทวสีนิ

2000022445 นางสาวขวัญจิรา  ปรางศรี

2000022451 นางสาวเบญจมาพร  สวนสวรรค์

2000022454 นางสาวสทุธนินัท ์ มาสขุ

2000022461 วา่ที่ ร.ต.หญงิรักย้ิม  ประดษิฐ

2000022513 นางสาวพัชรี  ไชยคํา

2000022544 นายธนกฤต ิ สู่สขุ

2000022551 นางธัญชนก  สลีานนท์

2000022553 นางอรอุมา  พทิกัษ์

2000022557 นายธนธัช  แสงคํา

2000022579 นางสาวกฤตยา  จันทวงษ์

ต าแหน่งนติิกรปฏบิัติการ

เลขประจ าตัวสอบ            ชื่อ - นามสกุล

1000000004 นางสาวจิรอาภา  ดสีวน

1000000005 นางสาววลิาสนิ ี กรีตวิมิลรัตน์

1000000008 นายพทิกัษ ์ สรุกลุอนนัต์

1000000017 นายสริุยัน  มแีกว้

1000000026 นางสาววลินัดา  รางสาด

1000000059 นางสาวนนัธภรณ์  เหมทานนท์

1000000080 นางสาวมนญัญา  สงวนชัย

1000000085 นางสาววรรณิษา  ทพิย์ดว้ง

1000000099 นางสาวนชิาภา  จรัลคณุากร

1000000114 นางสาวพรรณธดิา  ราชบตุร

**********************************



1000000116 นางสาวน้ําทพิย์  แสนทวี

1000000120 นายทนงศกัดิ์  ใจยาธิ

1000000124 นางกรรณิการ์  สกณุา

1000000142 นางสาวเสาวลกัษณ์  จันตะ๊คาด

1000000164 นางสาวอารีรัตน ์ แทนโป

1000000170 นายยุทธศาสตร์  อุดติ๊บ

1000000206 นางสาวณิชชา  แสงประดบั

1000000208 นางสาวราฑกิลุ  ชายคํา

1000000224 นางสาวนชุนาถ  อัฐธรรมรัตน์

1000000233 นายจาตรุนต ์ ทองเกลี้ยง

1000000237 นายดลิกธรรม  ชาวบา้นกร่าง

1000000238 นายธนกฤต  สารศริิ

1000000242 นายวณัฐ  โคสาสุ

1000000252 นางสาววราพรรณ  ปน๎ทะโชติ

1000000257 นางสาวนาฏลดา  เที่ยงผดงุ

1000000269 นายภาณุพงศ ์ บรุพันธ์

1000000270 นายอาณัต ิ มานพ

1000000279 นางสาวศรีสกลุ  ชื่นสบาย

1000000286 นายพชิติพล  สําราญจิต

1000000304 นางสาวชนนกิานต ์ ไชยพันธ์

1000000310 นางสาวพรพนิติ  ภกัดี

1000000314 นายณัฐวรรธน ์ คงพริิยะเพชร

1000000318 นายกติตพิงษ ์ ทองสกุ

1000000337 นางสาวปท๎มา  ทองบญุยัง

1000000340 นายนพรินทร์  สวุรรณรัตน์

1000000343 นางสาววภิาดา  ดามาพงษ์

1000000360 นายวศิรุต  ทองไพรวรรณ

1000000361 นางสาวกรณัฐ  ขวัญมนจิ

1000000363 นางสาวศตีลา  เสอืทมิ



1000000364 นางสาวบณุยาพร  ฝูายเทศ

1000000366 นางสาวสรารัตน ์ ใจตั้ง

1000000369 นายยุทธศกัดิ์  รัมมะเอ็จ

1000000371 นางสาวบษุบง  อนิตะ๊วัง

1000000373 นางสาวธดิารัตน ์ สขุปอูม

1000000375 นางสาวเบญจวรรณ  มสูกิารักษ์

1000000386 นางสาวอัจฉรา  สงวนชติ

1000000405 นางสาวณัฐกานต ์ สดศรี

1000000414 นางสาวเบญญาทพิย์  กําทรัพย์

1000000417 นายศริวัชร์  แตม้แกว้

1000000418 นางสาวกติมิา  จันทนะ

1000000445 นางสาวฐปณต  ไมพานชิ

1000000446 นางสาวมณีวรรณ  มั่นคง

1000000453 นายธนพันธ ์ แสงพงศานนท์

1000000461 นางสาวณัชชา  พลวลิยั

1000000464 นายธรีวุฒ ิ คุ้มจุ้ย

1000000466 นายนกัสทิธ ์ แกว้ตรีวงษ์

1000000469 นายวนพันธ ์ เวยีงศรี

1000000471 นางสาวสกาวกานต ์ ชว่ยไชยศรี

1000000485 นางสาวจรรยา  กองแดน

1000000492 นางสาวกลัยาณี  ชดิทอง

1000000506 นายธนากร  เทพารส

1000000508 นางสาวสรีุรัตน ์ ลอยบณัดษิฐ

1000000524 นายธรีชัย  ภนูชุ

1000000527 นางสาวนงนภสั  วรรณกนก

1000000528 นางสาวรตนพร  สริุนทร์

1000000547 นางสาวศริิพร  บานใจ

1000000548 นายวัฒนชัย  ฉายวเิศษพล

1000000553 นางสาวสนุสิา  คณโฑมขุ



1000000558 นายเทอดเกยีรต ิ เอี่ยมรอด

1000000561 นางสาวกรรณิกา  วงษศ์ลิป์

1000000563 นางสาวนภิารัตน ์ บรรจง

1000000586 นางสาววรรณา  ศรีวรัิตน์

1000000617 นายประเสริฐ  โสนะจิตร

1000000623 นายทองไท  นามโคตร

1000000626 นางสาวพชิญา  อทิธยิาภรณ์

1000000629 นางสาวลกัขณา  วรรณทอง

1000000631 นางสาวสชุัญญา  เชื้อวงษ์

1000000637 นางสาวนติยา  สวุรรณชาตรี

1000000640 นางสาวชลดา  แสงสวัสดิ์

1000000648 นางสาวทพิวรรณ  เกตวุงษ์

1000000651 นางสาวจันจิรา  ชมบญุ

1000000652 นางสาวเสาวลกัษณ์  ศนัตวิชิยะ

1000000660 นายสริุยะ  อุปลาบตัิ

1000000661 นางสาวกรกฏ  แนน่หนา

1000000666 นางสาวสพุาพร  เลศิวัฒนนนท์

1000000674 นายประกฤษฎิ์  พุกกะณะสตุ

1000000694 นายเมธา  เทยีนสายชล

1000000697 นางสาวมยุรีย์  คงจรัส

1000000707 นางสาวกนกพร  เลื่องลอื

1000000727 นางสาวจิราพร  เกดิวั่น

1000000740 นางสาวอัญชล ี สกุแสงเปลง่

1000000746 นางสาวนฏิฐิตา  ประเสริฐสงัข์

1000000747 นายรณชัย  กรันสงูเนนิ

1000000761 นายสมฤธัต  สทุธภิููล

1000000807 นางสาวสนุติา  เนาวรัตนว์ัฒนา

1000000811 นางสาวกนกวรรณ  จันทดษิฐ์

1000000823 นางสาวแพรพรรณ  จันทรศพัท์



1000000832 นางสาวสวุชิา  เผือกสวัสดิ์

1000000835 นางสาวกญัชพร  วงษาหลา้

1000000843 นางสาวพัชรนนัท ์ บรุพชนก

1000000846 นางสาวปริยากร  สบุนัทมา

1000000849 นางสาวณัฐฑยิา  จอมพงศ์

1000000854 นางสาวเบญญาภา  รัตนบรีุ

1000000863 นายวรียุทธ  ชูราศรี

1000000880 นายศภุฤกษ ์ เจนประวทิย์

1000000883 นายอภวิัฒน ์ ททิา

1000000894 นางสาวกญัญาภทัร  บญุเอนก

1000000896 นายรพพีงศ ์ พูนกาญจนะโรจน์

1000000904 นางสาวผจงรัก  โคตร์สนัเทยีะ

1000000905 นางสาวชนดิาภา  คงรอด

1000000913 นายนอ้ม  บญุเรือง

1000000920 นายวรีะพงศ ์ เวชสทิธิ์

1000000925 นางสาวธนนัวรัตถ ์ เกษแกว้

1000000926 นายนยิม  ดาวาด

1000000934 นางสาวนภิาพร  พันธห์นองหวา้

1000000937 นางสาวปณิฏฐา  ผุยรอด

1000000938 นางสาวกนกรัตน ์ บญุเทยีม

1000000947 วา่ที่ร้อยตรีธันย์  คณุยศย่ิง

1000000952 นางสาวพรพมิล  ประดษิฐ์

1000000962 นายณัฐพงศ ์ ชูมี

1000000965 นางสาวศรัณย์ภทัร  เตจ๊ะ

1000000969 นางสาวธติกิาญจน ์ รักษซ์อ้น

1000000981 นางสาวพริดย์ี  สายชมภู

1000000984 นายอสิระพงศ ์ ยวงลําใย

1000000987 นางสาวยมลรัตน ์ สวุพศิ

1000001005 นางสาวชญาภา  ภทัรเศรษฐ



1000001006 นายกมล  สวุรรณกลู

1000001007 นางสาวสกุญัญา  ปญ๎ญามาก

1000001008 นายภานพุงษ ์ ถาเพาะ

1000001010 นางสาวเบญจมาส  อุตวรรณา

1000001021 นางสาวพมิพร  รุ่งทฆิัมพรชัย

1000001033 นางสาวออ้มชนก  มว่งมติร

1000001040 นางสาวพรีนชุ  พพิัฒนพ์บิลูผล

1000001041 นายศรายุทธ  ศรีสบุนิ

1000001077 นายชนกศกัดิ์  ย้ิมวไิล

1000001091 นายสนทยา  ธงศรี

1000001097 นายไชยยันต ์ ปานขาว

1000001105 นายภานกุร  พลแกว้

1000001122 นายธนติย์  อนนัตสมบรูณ์

1000001126 นางสาวอัจราพรรณ  ขันทอง

1000001141 นายพสิฐิ  ปานมว่ง

1000001156 นางสาวอังคณา  ธนทวี

1000001160 นายปยิะเวท  เขตวทิย์

1000001171 นายพพิัฒนพ์งศ ์ ใสสชุล

1000001176 นางสาววรางคณา  บารมี

1000001187 นายศริาวุฒ ิ พงษอั์กษร

1000001188 นางสาวชนดิา  เกดิกรรณ์

1000001193 นางสาวปาริชาต  อุณทริจันทร์

1000001194 นายทยุตพิล  กราบไกรแกว้

1000001195 นางสาวนารีรัตน ์ ขาวผ่อง

1000001200 นายพงศพ์ษิณุ  กลุชะโมรินทร์

1000001202 นางสาวชยสดุา  มว่งเพ็ง

1000001203 นางสาวน้ําผ้ึง  ทวโีชคสริิกลุ

1000001214 นายกฤษฎาพงษ ์ พันธุเ์ขตรกจิ

1000001219 นายอาทติย์  ไชยราช



1000001221 นายสรุพงษ ์ วัชราไทย

1000001232 นางสาววภิา  อิ่มประพันธต์รี

1000001238 นางสาวรุ่งนภา  หมอ่งกระโทก

1000001240 นายพพิัฒนพ์งศ ์ พนิเมอืง

1000001252 นายวุฒนินัท ์ สมคัรสมาน

1000001261 นางสาวอัญชนา  ปนิตา

1000001268 นางสาวปยิธดิา  ชนะภยั

1000001277 นางสาววลิาวัลย์  ศรีดาฟอง

1000001282 นางสาวชดิชนก  ไชยกจิ

1000001290 นางสาวรัชดาภรณ์  ลกัษณะวมิล

1000001332 นายธนสรณ์  แย้มเอบิศลิป์

1000001342 นางสาวอารีญา  ยืนยง

1000001350 วา่ที่ร้อยตรีพศวัต  สริิกลุพัฒนสาร

1000001362 นายกฤษกรณ์  รุ่งแสง

1000001391 นางสาววันทนย์ี  เอี่ยมสงคราม

1000001407 นายอรุณ  หล่ําสขุ

1000001414 นางสาวกรองทพิย์  บวังาม

1000001422 นายวทิยา  ฉะอิ้งรัมย์

1000001442 นางสาวโสรดา  มากชติ

1000001453 นายทวสีนิ  ชุมหอม

1000001465 นางสาวอัศนพีร  ไชยพงค์

1000001469 นางสาวกนกวรรณ  นติย์กลุ

1000001477 นางสาวอนสุรา  มานอก

1000001483 นางสาวศริิรัตน ์ ตนัประคองสขุ

1000001488 นายชัยวชิญ ์ บาลเพยีร

1000001489 นายอัครวุฒ ิ พราวศรี

1000001499 นางสาวจุฬารัตน ์ พุดซอ้น

1000001504 นายชัยธวัช  ธารากรสนัติ

1000001515 นางสาวนภรมย์  สนัตภิราดร



1000001516 นายศริิชัย  จงประเสริฐ

1000001521 นายนราธปิ  ศรเดช

1000001530 นายยุตวิชิญ ์ ดา่นวงศส์วุรรณ

1000001542 นายอัษฎางค ์ แกว้บญุเรือง

1000001546 นายสทิธพิร  สทุธนิุ่น

1000001549 นางสาวรัตนาภรณ์  จุลหนองใหญ่

1000001551 นายพชร  รุ่งเศวตกลุ

1000001561 นายเอกราช  ทองแกว้

1000001570 นายประภยั  ริทศันโ์ส

1000001575 นายกฤษณะพงศ ์ สคีํา

1000001578 นายพรุิฬห ์ พมิพว์ัน

1000001595 นางสาวกมลลกัษณ์  พันธุเ์จริญ

1000001611 นางสาวกรีตนินัท ์ บญุสร้างสม

1000001613 นายชนวัชร์  ไชยรัตนะ

1000001615 นางพรชนติว ์ ภาคพบิลูย์

1000001647 นางสาวณัชชา  รัตพันธุ์

1000001660 นางสาวรสสคุนธ ์ อําไพฤทธิ์

1000001669 นายกนัตพัฒน ์ เจตนเสน

1000001674 นางสาวอัมพร  สมิตะมะ

1000001677 นายอรรถวชิ  จงสมจิตร

1000001699 นางสาวรัฐฐศกิานต ์ แซมสนธ์

1000001700 นายทศพล  บุง้ทอง

1000001716 นางสาวณัฐภสัสร  ออ่นนิ่มพันธ์

1000001717 นายบรรจง  รัตนวงศ์

1000001732 นางสาวชวพิร  สวุรรณวงศ์

1000001737 นางสาวพรนภา  จบศรี

1000001746 นายย่ิงพรัณณฐ์  คําภเูวยีง

1000001748 นายณัฐพงศ ์ กวา้งไพศาล

1000001753 นางสาวชนตัตา  หนชูู



1000001759 นางสาวอภสิรา  ปฐมนพุงศ์

1000001762 นางสาวอังคณา  อยู่ยืนยง

1000001784 นางสาวอัจฉรา  ชุมภู

1000001790 นางสาวเมลสิา  จิตรักไทย

1000001792 นายสมพงษ ์ นยิมวงษ์

1000001793 นางสาวพรรณภา  สจัจารักษ์

1000001795 นางสาวอัจฉรา  ฉะออ้น

1000001796 นางสาวจรรฉาย  อารีจิตร

1000001809 นางสาวขนษิฐา  ชูปาน

1000001839 นายศริิพศ  ดาวกระจาย

1000001840 นายคมกริช  นลิศริิ

1000001851 นายไชยวัฒน ์ ปยินนัทภทัร

1000001858 นางสาวหสัยา  วรีะสมวงศ์

1000001865 นายพรีะเชษฐ์  ออ้มนอก

1000001866 นางสาวดวงรุ่ง  รัตนภริมย์

1000001874 นางสาวสปุราณี  พระสมัพันธ์

1000001878 นางสาวจารุวรรณ  กองศรี

1000001883 นางสาวชญานาภา  ลมยัวงษ์

1000001893 นายทรงเกยีรต ิ สหีนนัท์

1000001894 นางสาวชอ่ทพิย์  ไทยกลุ

1000001909 นางสาวพัชยา  นารักษ์

1000001931 นายธนวัฒน ์ เกดิหนู

1000001932 นางสาวธปิภสัสร  ชื่นดว้ง

1000001937 นายพชิชาบด ี ชัยวุฒิ

1000001955 นายชาคริต  เอี่ยมเอกสกลุณี

1000001961 นางสาวธนชัพร  นิ่มวศิษิย์

1000001962 นางสาวศริิมนสั  ศรีทอง

1000001974 นายณรงค ์ หลวงเทพ

1000001975 นางสาวณัฐชยา  คณารักษ์



1000001983 นางสาวภทัรวด ี ศรีนลิ

1000001990 วา่ที่ร้อยตรียุทธนา  อนิเฉลมิ

1000001994 นายสาริน  อุดมแกว้กาญจนา

1000002004 นายอนชุา  โอทาศรี

1000002029 นางสาวสปุราณี  ศรีสขุใส

1000002034 นายประกาย  อนิทร์ฉาย

1000002052 นายสชุาต ิ อนิอร่าม

1000002060 นายพรีะพงษ ์ อนรัุกษ์

1000002063 นายสมเกยีรต ิ เนยีนเฮียน

1000002081 สบิเอกทชัช  แกน่นอ้ย

1000002099 นางสาววลิาวัน  ร่ืนรวย

1000002100 นายณัฐสทิธิ์  โพธิ์เงนิ

1000002106 นางสาวพรสวรรค ์ หมั่นตลงุ

1000002117 นางสาววรัญญา  ววิัฒนพ์รไพศาล

1000002121 นางสาวนรินรัตน ์ มะลวิงค์

1000002131 นางสาววลิาสนิ ี ทองสดดุี

1000002139 นางสาวธดิารัตน ์ ทพิย์ปิ่นวงศ์

1000002143 นายกติตนินัต ์ อสิริยอนนัต์

1000002154 นายปริญญา  สภุาพ

1000002157 นางสาวชมอ้ย  เรืองมี

1000002163 นางสาวบษุรัตน ์ ปงึสมบรูณ์

1000002169 นายณัฐพล  ปิ่นน้ํา

1000002176 นายพงษท์ร  หนุประยูร

1000002183 นางสาวพชิชาภสัส ์ วงคถ์ามาตย์

1000002193 นางสาวระพพีรรณ  ศรีสวัสดิ์

1000002198 นายวัชรา  กลสามญั

1000002204 นายวสพุล  เตง็ย่ี

1000002205 นายนทัธดนย์  ปยิะมงคล

1000002210 นางสาวสพุัตรา  สบือํ่า



1000002212 นางสาวณรรธวรรญ  ประชาชนะชัย

1000002214 นางสาวขนษิฐา  นลิวัฒน์

1000002217 วา่ทร้ีอยตรีหญงิมลธชิา  สริุยโวหาร

1000002233 นางสาวชนนกิานต ์ หนจูินจิต

1000002235 นางสาวปณุยภา  ศรีจันทรนนท์

1000002238 นายศภุชัย  หนองชา้ง

1000002240 นายธเนศ  อาทะวงค์

1000002241 นางสาวนนัทรัช  หา้วแสงสวา่งกลุ

1000002259 นายวุฒศิกัดิ์  กองวงษา

1000002272 นางสาวศจุิตรา  ศรีวรรณวทิย์

1000002286 นางสาวนริาภร  สายบวั

1000002290 นายสมยั  มาตรวังแสง

1000002293 นายชติวรงค ์ อุ้ยกลู

1000002308 นายพงศกร  โกมดุ

1000002312 นางสาวสรีุย์พร  ตรัยภมูิ

1000002334 นายธรีภทัร์  ปรีชาพริิยะกลุ

1000002335 นางสาวบษุบา  นาเมอืงรักษ์

1000002341 นายพรเทพ  แสวงสขุ

1000002352 นางสาวจินตนากานต ์ ตาโมะ๊

1000002364 นางสาววัชราภรณ์  ผาระพรม

1000002369 นางสาวสจุิตตา  ทริุยานนท์

1000002371 นางสาววรวรรณ  เกตสุริุนทร์

1000002377 นางสาวเดอืนเพ็ญ  คลา้ยหรัิญ

1000002383 นางสาววนดิา  ประสมชัยชนะ

1000002386 นางสาวปรียานชุ  วัฒนสมยั

1000002391 นางสาวฐิตกิานต ์ ชนิพรีะเสถยีร

1000002395 นายสทิธพิันธุ ์ สนีวล

1000002413 นางสาวสกุญัญา  ขวัญเพ็ชร

1000002424 นายอภรัิฐ  ดทีองออ่น



1000002425 นายพงษศ์กัดิ์  ชาตเิพชร

1000002434 นางสาวเบญจพร  ถกูดี

1000002436 นางสาวสดุารัตน ์ พรมงคลสขุ

1000002441 นางสาวอรธดิา  บญุโถ

1000002449 นางสาวประภาศรี  จันทร์จาด

1000002458 นายวรีะยุทธ  ลิ้มศริิ

1000002459 นางสาวปาณัจฐ์ตา  ธรรมาบญุ

1000002464 นางสาวกชมน  สธุรีวัฒนกลุ

1000002470 นางสาวสภุทัรา  ลิ่มปี่

1000002476 นางสาวววิชิชัชนนัท ์ จันทร์มณี

1000002477 นายสายชล  นลิบตุร

1000002478 นางสาวฐิตมิา  ดผีาย

1000002482 นางสาวรูวัยดา  มามะ

1000002488 นางสาวอรพรรณ  ทั่งโต

1000002492 นางสาวพชิญล์ดา  ขวัญดี

1000002498 นางสาวณัฐสดุา  เกดิบญุ

1000002499 นางสาวเนตรชนก  มกุธวัตร

1000002500 นางสาวสนุสิา  เวชกลุ

1000002502 นายสราวุธ  พรรณเภรี

1000002504 นางสาวขวัญกมล  ทรัพย์มลู

1000002506 นางสาวทวกิา  พฤกษเ์พ็ชรไพศาล

1000002512 นายวรศลิป ์ สะแลแม

1000002513 นางสาวณิชนนัทน ์ บญุเมธี

1000002526 นางสาวชัญญญาภร  ภสัสภ์านเุดช

1000002527 นางสาวพรทพิย์  เอนกหรัิญ

1000002549 นางสาวกฤตยา  วงศอุ์สา

1000002563 นางสาวกติตยิา  ศกัดิ์ศรีมณีกลู

1000002565 นายณัฐวุฒ ิ อํ่าเคลอืบ

1000002571 นางสาวอมรรัตน ์ สริิรัตนสนัติ



1000002575 นายเกรียงไกร  ณ สงขลา

1000002577 นายรัตนชัย  สริิรัตนสนัติ

1000002590 นางสาวจันทร์จรัส  คชชา

1000002635 นายพพิัฒน ์ หอมฮด

1000002649 นายธงชัย  โชตนิกุลู

1000002657 นางสาวพรรณชนิ ี ทองเทพ

1000002660 นายประวทิย์  ทองดษิฐ์

1000002662 นางสาวชลธชิา  รัตนว์ทิยากรณ์

1000002668 นางสาวอรจิรา  ครุุกลุ

1000002673 นางสาวศภุภาณี  บบุผากลิ่น

1000002675 นายคณิน  คชไกร

1000002679 นางสาวศศธิร  นลิสวทิ

1000002685 นายคธา  รักแผน

1000002687 นางสาวภชูษิา  วณิชไชยสกลุ

1000002695 นางสาวสจัจานรี  มานะกลา้

1000002696 นางสาวปณุณดา  ยอดเครือ

1000002697 นางสาวสธุาสนิ ี แกว้เสนา

1000002714 นางสาวชลลดา  พรหมดํา

1000002722 นางสาวบรรจง  ปรํากระโทก

1000002724 นางสาวดวงใจ  ดอนนนัชัย

1000002738 นายสชุาต ิ ผอมนุ่ม

1000002739 นางสาวปรางทพิย์  เทยีนวหิาร

1000002744 นางสาวอาภา  เจริญแสง

1000002746 นางสาวอโนชา  สบืเหลา่

1000002748 นางสาววนชัพร  ศรีภา

1000002753 นางสาวภคัสนิ ี คงศรี

1000002758 นายเอนกพงศ ์ ชนิรัตน์

1000002770 นางสาวศศนินัท ์ แสงทอง

1000002780 นางสาวภาวนา  วันสงูเนนิ



1000002781 นางสาวอรทยั  บญุเกลี้ยง

1000002783 นางสาวรัชฎา  พทิกัษจ์รัสพร

1000002790 นางสาวทศันย์ี  สขุฉนวน

1000002791 นางสาวทศันย์ี  ศรีมหาดไทย

1000002793 นางสาวภทัรา  เทยีมชัยภมูิ

1000002804 นางสาวนนัทพร  คลา้ยสบุรรณ

1000002810 นายสรุศกัดิ์  ณ นคร

1000002818 นายคเชนทร์  เดชศริิ

1000002825 นางสาวณัฐหทยั  ประไวย์

1000002826 นางสาวปยิมาศ  แกว้เจริญ

1000002829 นางสาวสมุติรตรี  สลีาชาติ

1000002840 นายจุมพล  สวุลกัษณ์

1000002850 นางสาวศศธิร  ศาลางาม

1000002854 นายยุทธวัฒน ์ สนุนัตะ๊

1000002856 นางสาวกญัฑรัตน ์ จิระประเสริฐสขุ

1000002862 นางสาวอาริสา  วัฒนา

1000002899 นายพสษิฐ์  รัศมจีรัสฐากร

1000002904 นายพรลภสั  ควรรณสุ

1000002908 นางสาวพรทพิย์  ธรีะเดชาธํารง

1000002915 นางสาวธันยพร  แสงแจ้น

1000002919 นางสาวอรภา  ประกอบการดี

1000002946 นางสาวศภุกาญจน ์ เจริญสขุ

1000002970 นางสาวศศริด ี สะเดา

1000002978 นางสาวรวนินัท ์ วงษน์อ้ม

1000002982 นางสาวกานตน์ภิา  สมสวย

1000002986 นายภริูวัฑฒ  ทองรักษ์

1000002995 นายณัฐพล  พระเมเด

1000003003 นายณัฐศกัดิ์  ดษิประภสั

1000003005 นายอดเิรก  บญุเกดิ



1000003006 นายปณุยวัฒ  แสนแกว้

1000003019 ส.อ.หญงิศภุมาศ  หนอ่แดง

1000003023 นางสาวอภญิญา  พากเพยีร

1000003031 นางสาวพรอุมา  อนิสวา่ง

1000003039 นางสาวดาริกา  สมชนะกจิ

1000003053 วา่ที่ร้อยตรีหญงิกนกวรรณ  บญุธรรม

1000003073 นางกนกพร  ถาวร

1000003078 นายขจรวชิญ ์ แกว้พระอนิทร์

1000003080 นายณัฐวุฒ ิ มว่งเย็น

1000003085 นายฉลองรัต  จันทะมดุ

1000003097 นางสาวปรางใส  องพสิฐิ

1000003100 นางสาวสญุดา  พรหมมาศ

1000003110 นายอภรัิกษ ์ เขยีนนอก

1000003126 นายจิตรลดา  บญุแกว้

1000003136 นางสาวกาญจนาภา  ลําดบัวงศ์

1000003138 นางสาวสทุธรัิก  อังศธุนมาลี

1000003140 นายสหรัตน ์ เสอืแกว้

1000003167 นางสาวลาวัลย์  หวังแกว้

1000003168 นางสาวพชิชาพร  ศกัรินพานชิกลุ

1000003183 นายซอแหละ  บลิหมาด

1000003186 นางสาวอุทมุพร  พุทธํารงค์

1000003198 นางสาวภาวณีิ  หะธรรมวงค์

1000003203 นางสาวศภุธนญั  เงื้องาม

1000003219 นางสาวศศวิมิล  กกุดุเรือ

1000003222 นางสาวพุทธาณี  พว่งทอง

1000003226 นางสาวปณัชชพรรณ  จันทะเสน

1000003233 นางสาวอภญิญา  นวพงษส์ริิโรจน์

1000003248 นายทศพร  แซฉ่ั่ว

1000003253 นายพรีะพงศ ์ ยศวจิิตร



1000003261 นางสาวชญนนท ์ สาจันทร์

1000003287 นายสมคัรชัย  มเีดช

1000003290 นางสาวธรีะญา  ภนูะพงศ์

1000003299 นางสาวศรัญญา  ปญ๎ญากาศ

1000003300 นางสาวสริกาญจน ์ นามไพร

1000003304 นางสาวเมธนิ ี ภนูะพงศ์

1000003306 นายยุทธนา  ประเสริฐทรงงาม

1000003321 นายธวัชชัย  จันที

1000003325 นางสาวบษุบา  ตาเมอืงมลู

1000003332 นางสาวพรรณวภิา  ตคิํา

1000003336 นางสาวพมิพศิทุธ ์ ตนัอุไร

1000003343 นางสาวสภุาภรณ์  สวุรรณไฉไล

1000003344 นางสาวภทัราสยิากร  ณ นคร

1000003351 นางสาวพรพรรณ  พชิญเ์ลศิชาญ

1000003362 นางสาวศรัณย์พร  สวุรรณ

1000003369 นายณัฐวุฒ ิ วัฒนอุดม

1000003371 นายรวภิาส  ชุมชาติ

1000003372 นายนายภาณุมาศ  ดสิสระ

1000003376 นางสาวเสาวลกัษณ์  นอ้ยสคราญ

1000003386 นายชาญชัย  อนิทสมบตัิ

1000003389 นายปรีชา  ยามี

1000003390 นางสาวศริิรัตน ์ จันทร์สวิานนท์

1000003394 นางสาวพรพมิล  ชารีแกว้

1000003416 นางสาวชตมินัต ์ คุ้มภยัเพือ่น

1000003432 นางสาวรัตฐิการ  อุนจะนํา

1000003434 นางสาวบศุรา  แกว้ศรีนวล

1000003440 นางสาวนริศรา  ถาวระ

1000003442 นางสาวนรีูย๊ะ  ร่าหนิ

1000003445 นายชนาชติ  ตั้งสริิไพศาล



1000003456 นายวรีพันธ ์ สเีหมอืนทอง

1000003457 นางสาวณัฐจรี  คําภร์ีทอง

1000003469 นายปถว ี จารุจินดา

1000003473 นางสาวศวิาพร  วรรณศริิ

1000003474 นางสาวปราชญช์นา  แจ้งหมื่นไวย

1000003490 นางสาวชัญญา  อมรรัตนกรกลุ

1000003497 นายณฐนน  ภมูามอบ

1000003505 นายวรุฒ  อนิทร์แปลง

1000003506 นางสาวปญ๎ชลกิา  แกว้ทอง

1000003519 นางสาวจารุชา  ศรีสําราญ

1000003535 นายประสทิธิ์  บญุจวง

1000003540 นายวชิาญ  กาวี

1000003557 นางสาวกมลชนก  รัษฎาเพชร

1000003558 นางสาวรัชฎาพร  โลห่ค์ํา

1000003559 นายวสกุจิจ์  ชนิปติวิงษ์

1000003564 นางสาวณปภา  ตลุารักษ์

1000003589 นายนติธิร  จินดาพล

1000003594 นางสาวพริวรรณ  วชิัยพล

1000003595 นางสาวนฏัฌา  ฤทธิ์เตม็

1000003613 นายอธปิ  ทพิย์รักษา

1000003615 นางสาวนติพิร  มไีพฑูรย์

1000003616 นางสาวภรณ์ทพิย์  บญุสม

1000003622 นางสาวพรพชิา  บวัชุม

1000003623 นางสาวนร์ูอัยย์น ี พันธชยางกรู

1000003655 นายรัช  จันจางวาง

1000003664 นายพบธรรม  ศลิปวัฒนานนัท์

1000003667 นางสาวสพุรรณษา  ธนะวรรณ

1000003684 นางสาวสภุาพร  เชื้อสกลุ

1000003687 นางสาวภสัสร  ทุง่กลาง



1000003706 นางสาวกรรณิการ์  สายทอง

1000003707 นายประจักษ ์ อังคะณา

1000003708 นางสาวฝนทพิย์  แจ่มจํารัส

1000003711 นายเสริมศกัดิ์  ภู่งามดี

1000003717 นางสาวพลอยไพลนิ  ทรงนลิรักษ์

1000003738 นายนติพิจน ์ ขุนพนิจิ

1000003740 นายวรีะ  จันทร์นาค

1000003741 นางสาวสธุาทพิย์  อมปาน

1000003754 นางสาวกฤษณา  หมอ้มณี

1000003760 นางสาวหทยัชนก  ประกอบเสยีง

1000003761 นายฐิตวิุฒ ิ ชัยศาสตร์

1000003767 นางสาวพมิลมาศ  โคกดอกไม้

1000003782 นางสาวอัจฉรา  เลากลุศานต์

1000003796 นางสาวกฤตกิานต ์ เหมะปท๎มะ

1000003806 นายพชิญธ์ริาชย์  ภวภรีูนนท์

1000003812 นางสาวณรรฐมพร  สอนทอง

1000003814 นางสาวอัณณว ี สงัขแ์กว้

1000003823 นายสนัตภิาพ  หมนัหลนิ

1000003826 นายชูเกยีรต ิ หลวงภกัดี

1000003827 นางสาวเสาวลกัษณ์  กนัทวรวงศ์

1000003837 นางสาวดาราฉาย  วรรณสงิห์

1000003838 นายไพฑูรย์  สขุรอบ

1000003845 นางสาวทวิาพร  เพชรจรูญ

1000003846 นางสาวอัญชษิฐา  เหลอืงโรจนกลุ

1000003853 นายมนตรี  เฉลมิไพร

1000003863 นางสาวนรารัตน ์ เดชพันธ์

1000003869 นายพรหมพริิยะ  พรสขุ

1000003872 นางสาวอุไรวรรณ  โภคนภิา

1000003897 นายปกดิ  เกยีรตปิระดบั



1000003898 นายสรุภกัดิ์  ขําปลื้มจิตร์

1000003902 นางสาววราภรณ์  บญุสงูเนนิ

1000003905 นางสาวเพ็ญพักตร์  กองขุนทด

1000003921 นางสาวสตุาภทัร  แสงเงนิ

1000003930 นายธนเชษฐ์  พรหมทา

1000003931 นางสาวปรารถนา  สวุรรณศกัดิ์

1000003938 นางสาวพันทวิา  จันทะมาตย์

1000003945 นางสาวศศธิร  มสุกิะศริิ

1000003950 นางสาวศรัณยา  แกว้คําไสย์

1000003973 นางสาวศภุทัรา  จําปาทอง

1000003976 นายเกรียงศกัดิ์  ถริพัฒนะ

1000003999 นายกานดศิ  สแีกว้น้ําใส

1000004014 วา่ที่ร้อยตรีหญงิพศิมยั  ฤทธทิศิ

1000004033 นางสาวประพัตรา  ไชยปาน

1000004035 นางสาวนมิาธร  มโนชยไมย์

1000004036 นายเชาวรัตน ์ โชตรัิตน์

1000004039 นายวัชชกานต ์ เศาภายน

1000004043 นายณัฐวุฒ ิ เกษสพุรรณ์

1000004056 นางสาวสรารักษ ์ เปรมสขุ

1000004063 นางสาวณัฏฐิน ี เอี่ยมเอก

1000004067 นางสาวนาถชนก  เพชรศรี

1000004071 นายศภุวชิญ ์ โกการัตน์

1000004073 นางสาวเสาวภา  ชาญรบ

1000004083 นางสาวกญัญารักษ ์ อุเทน

1000004089 นางสาววภิาชรินทร์  วัฒนาวสพุันธุ์

1000004099 นางสาวนาถนชุ  ภาคภมูิ

1000004101 นายศวิกร  เพ็ชรสเีงนิ

1000004107 นางสาวปยิพรรณ  เพยีรสะอาด

1000004123 นางสาวพัสตราภรณ์  เหลอืงองิคะสตุ



1000004126 นางสาววรรณนภา  บญุเขตต์

1000004135 นางสาวอภญิญา  ทองสงัข์

1000004139 นายตรีเนตร  แปนูนอ้ย

1000004149 นางสาวอมรา  มาตยาคณุ

1000004159 นางสาวญาณินท ์ สายะบตุร

1000004163 นางสาวเกณิกา  สี่หรัิญวงศ์

1000004188 นายกมัปนาท  จันทร์ศรีบตุร

1000004190 นางสาวกสุมุา  ทพิย์อักษร

1000004198 นางสาววันเพ็ญ  โพธิ์ทอง

1000004200 นางสาวหนึ่งฤทยั  พายุ

1000004201 นายสยมภมู ิ จันทร์นนท์

1000004202 นางสาวนนัทห์ทยั  จันทร์พเนาว์

1000004203 นายพรรษา  โพคาศรี

1000004212 นายอทิธพิล  พวังคาม

1000004218 นายวชริพล  ตรีเพชร

1000004223 นายพชิญ ์ กลิ่นมาลี

1000004225 นายปรัชญ ์ กุ้ยเกลด็

1000004248 นายศรัณยู  เจริญชัย

1000004255 นางสาวน้ําฝน  เครือแกว้

1000004258 นายชยพล  ปต๎พรรณา

1000004259 นายชวลติ  ไชยชาติ

1000004276 นายปรัชญา  พฤกษาศลิป์

1000004284 นางสาวเบญญพร  จันมณี

1000004289 นายจักราวุธ  จันทานี

1000004292 นายศภุณัฐ  หศัภาดล

1000004303 นางสาวกจิจพัฒน ์ รัตนพันธ์

1000004318 นางสาวพไิลวรรณ  เพชรชู

1000004321 นายนายชวลติ  วัฒนาพันธุ์

1000004327 นางสาวกมลมาลย์  วงศโ์ชติ



1000004328 นายขันชัย  รุณลาศรี

1000004329 นางสาวนติชิดิา  สขุเสริม

1000004333 นางสาวปชาบด ี ดว้งดี

1000004335 นางสาวสธุาสนิ ี จันทกลู

1000004341 นายชาตชิาย  พรมวหิาร

1000004350 นายดํารงค ์ ยศมงคล

1000004356 นางสาวยลดา  วเิวกวัง

1000004362 นางสาวพไิลพร  อะปะหงั

1000004363 นางสาวนาตยา  ยะสมจิตร์

1000004364 นางสาวเสาวณีย์  เสาวรัญ

1000004365 นางสาวเมธกิา  ธนกลุสมบตัิ

1000004368 นางสาวพชิญานนิ  ลิ้มสกลุ

1000004375 นางสาวอมรา  แขกไทย

1000004378 นางสาวพัชรีวงศ ์ รักษาสงัข์

1000004383 นางสาวชณัฐกานต ์ ฤทธเิลศิ

1000004400 นางสาวชลผกา  สนัตสิขุ

1000004402 นายจารุพล  หรดี

1000004405 นางสาวขจีวรรณ  ยงสวาสดิ์

1000004408 นางสาวกนกวรรณ  กริชเตโช

1000004415 นางสาวเฟื่องฝน  จุลโคตร

1000004418 นางสาวฐิตมิา  แชม่ชอ้ย

1000004423 นายอนรัุกษ ์ อุ่นภริมย์

1000004432 นายภาณุพงศ ์ เพยีรทํา

1000004441 นายอัครพล  ศกัดิ์แกว้

1000004443 นายพรพพิัฒน ์ ไทยถานนัดร์

1000004459 นายศรุต  วารินทร์

1000004463 นางสาวฟาอซีะ  สะมะแอ

1000004469 นางสาวณัฐวรรณ  เหลอืงเมฆา

1000004470 นางสาวจินดาวัชร์  เอี่ยวเจริญ



1000004471 นางสาวอัจฉรา  ศลิปพรหมมาศ

1000004472 นายภษูติ  ตรีทอง

1000004473 นายประวทิย์  วเิศษวงษส์า

1000004477 นางสาวอาภาภรณ์  พลิาสนัต์

1000004486 นางสาวจุกแจง  ปานนก

1000004487 นายจิรภทัร  ผลากรกลุ

1000004494 นางสาวนลิวรรณ  หาญกลา้

1000004503 นายกฤษ  อุปมยั

1000004508 นายรชฏ  สวุรรมาดี

1000004531 นางสาวประทมุ  หาญวรชัยกจิการ

1000004542 นางสาวนริศรา  หรุ่นสงูเนนิ

1000004554 นายสาธติ  หอมหวล

1000004567 นางสาวนนรรณ์  ปรัชญาสวัสดิ์

1000004571 นางสาวรัตตกิาล  เตชะสวัสดพิงศ์

1000004597 นางสาวภญิญาพัชญ ์ เพยีงแกว้

1000004615 นางสาวฉฎาธร  ขวัญพรหม

1000004618 นางสาวสวุด ี ไศลบาท

1000004621 นางสาวณัฏฐภรณ์  ผลโพธิ์

1000004623 นายบรรพต  แถลงธรรม

1000004626 นางสาวพนดิา  หนวูัฒนา

1000004627 นางสาวสภุญิญา  ภมูคิอนสาร

1000004641 นางสาวจิราภรณ์  รุ่งขาว

1000004650 นายณัฐบดนิทร์  ปงใจ

1000004668 นายศตวรรษ  ย้ิมตะคุ

1000004669 นางสาวอัจฉมิา  ชูราษี

1000004675 นายเฉลมิจักร์  วเิศษสาระการ

1000004686 นางสาวชนดิาภา  ศรีหมอก

1000004720 นายจักร์พันธ ์ กจิจาเกษมกลุ

1000004724 นางสาวอุทยัวรรณ  ศรีสกลุ



1000004725 นางสาวอาอซีะห ์ สาแม

1000004726 นางสาวสริิญากร  ผิวแดง

1000004733 นางธนภรณ์  รอดทอง

1000004738 นายนติพิัฒน ์ ภารัตตะ

1000004739 นางสาวเจริญตา  แซเ่ลา้

1000004746 นางสาวชวาพร  อิ่มเอบิ

1000004747 นางสาวรัตนอุบล  บญุมา

1000004752 นางสาวสรวงสดุา  ยอดแคร่ว

1000004762 นางสาวนภสัสร  อว้นจี

1000004775 นางสาวชนาพร  สจุริต

1000004787 นางสาวปริชญา  ปรัชญนาวนิ

1000004797 นางสาวพมิพช์นก  ทรงสภุาพ

1000004808 นางสาวตรึงใจ  ชุตโิชตชิวาล

1000004824 นางสาวสนุสิา  สงิหว์ี

1000004836 นางสาวพจมาลย์  ไชยสตัย์

1000004844 นายภทัรภมู ิ จันทร์อุดม

1000004846 นางสาววรรณพร  โพธถิาวรนนัท์

1000004852 นางสาวสาธดิา  คลุเิมคนิ

1000004858 นายโรจนศ์กัดิ์  ศรีเทพ

1000004861 นางสาววาสนา  พุทธจิุน

1000004862 นายปริญญา  ครีีวัลย์

1000004864 นางสาวทพิวรรณ  สบืวงค์

1000004870 นางสาวนนัทดิา  ฤทธศิกัดิ์

1000004876 นางสาวพชรพร  หงษส์วุรรณ

1000004877 นางสาวนนัทล ี สายมาลา

1000004883 นางสาวสลุกัขณา  สธุัมมะ

1000004890 นายสบุณัฑติ  หลวงศรี

1000004891 นางสาวพชิามญชุ ์ เครือชัยพนิติ

1000004892 นายณัฏฐพเิชษฐ์  พูลทองคํา



1000004902 นายณัฐพล  บญุประกอบ

1000004908 นายภาณุพงค ์ สขุสวัสดิ์

1000004918 นายธนากร  ลกัคณาสมวบิลุ

1000004933 นางสาวจิรวรรณ  พันเดช

1000004936 นายชติวร  อนรัุกษ์

1000004954 นายนายปฏพิัทธิ์  หนเูกื้อ

1000004969 นางสาวจีรพรรณ  หารคํา

1000004973 นางสาวอมลณัฐ  อนิทร์บวั

1000004975 นางสาวนนัทน์ภสั  หอมชื่น

1000004977 นายภาณุวัฒน ์ กนัยาใจ

1000004991 นายเอกยุทธ  ทรัพยากร

1000004993 นางสาวฤทยัรัตน ์ คําไพ

1000004994 นายจีรพงษ ์ นรัิญศลิป์

1000004996 นางสาวธัญชนก  นวลทอง

1000005007 นายวงคน์มุาศ  นุ่นใฝ

1000005008 นางสาวพรพรรณ  โรจนมงคล

1000005011 นายประวทิย์  อักษรมตั

1000005013 นางสาวจิตสภุา  ศรีพลิาศ

1000005021 นางสาวณัฐณิชา  สงิหส์วัสดิ์

1000005040 นายอาณัฐ  เจริญกจิวัฒนกลุ

1000005065 นางสาววรรณเลขา  อรุณไพร

1000005069 นายณวส ุ ใจกลา้

1000005079 นางสาวอมาวส ี ไหมบญุอุ้ย

1000005089 นางสาวกญัญา  ศรีทอง

1000005112 นายวศนิ  วังวเิศษการณ์

1000005117 นางสาวพสิทุธณีิ  พรมหนู

1000005118 นางสาววัลย์ลยิา  คลา้ยมณี

1000005124 นางสาวปรียานชุ  เฉลมิแสน

1000005128 นายอภชิาต ิ งาแกว้



1000005131 นายจอมภพ  ศานตบิรูณ์

1000005148 นางสาวณัฏฐกานต ์ อภชิาตพัฒนภญิโญ

1000005150 นางสาวนชิานนัท ์ คําป๎๊บ

1000005156 นางสาวอัจฉราพรรณ  พว่งทอง

1000005161 นางสาวนยันป์พร  หอมทรัพย์สนิ

1000005176 นางสาวสายใย  โกษากลุ

1000005178 นางสาวพัทธมน  บญุมี

1000005184 นางสาวคณิตตรา  อุทามนตรี

1000005206 นายพงศกร  ลออเอี่ยม

1000005215 นางสาวนนัทนชั  ตนัตไิวทยพันธุ์

1000005221 นางสาวสราล ี พุม่พวง

1000005233 นางสาวณฐา  ทพิยวรเดช

1000005235 นางสาววรรษมน  มา

1000005236 นางสาวภสัวล ี ผิวเกลี้ยง

1000005237 นางสาวฐิตาภรณ์  กนัตา

1000005254 นางสาวมานติา  กอ้นเกตุ

1000005258 นายณัฐภทัร  อรุณากรู

1000005260 นางสาวมนธลิา  มทีอง

1000005276 นางสาวอภริด ี วชิัย

1000005290 นายณัฐพล  อนิทวงษ์

1000005299 นางสาวทพิย์สดุา  ทองปอูง

1000005308 นางสาวอรสา  เบญจรุราวงศ์

1000005326 นางสาวสริินธร  นาคสมบรูณ์

1000005338 นายมขุพล  ไชยพุทธ

1000005342 นางสาวอมรรัตน ์ จิรนนทว์งศ์

1000005346 นางสาวสรัุตน ์ พะเนนิรัมย์

1000005356 นายเฉลมิศกัดิ์  ลาภณรงคช์ัย

1000005358 นายวรุตม ์ ธรีจันทรางกรู

1000005363 นายศรายุทธ  พางาม



1000005365 นางสาวอัจฉราภรณ์  อัครนติรัิกษ์

1000005367 นางสาวกมลชนก  มขุศรี

1000005375 นายสทิธพิงศ ์ สวุรรณมณี

1000005379 นางสาวศรินทรา  ฉมิพูลสขุ

1000005382 นางสาวจุฬาลกัษณ์  ศริิศกัดิ์วัฒนา

1000005396 นายไชยา  จันทร์สขุ

1000005399 นายจิรภทัร  นนัทเศรษฐ์

1000005401 นายศรัณยู  จันทร์แจ้ง

1000005404 นางสาววัชราภรณ์  ศริิมา

1000005409 นางสาวกญัจนพร  ทบัแสง

1000005412 นายอภรัิกษ ์ รักนวล

1000005413 นางสาวปาณัท  แสงศร

1000005415 นางสาวทศันภีรณ์  ทบัแสง

1000005426 นายคณุากร  กจิสนุทร

1000005441 นางสาวดนยัา  อุ่นทวทีรัพย์

1000005442 นายเรวัตร  มติรเกษม

1000005446 นายขจร  เพง่พศิ

1000005459 นางสาวประภาศริิ  จันทะลนุ

1000005476 นางสาวภรณ์ทพิา  หงษก์ลุทรัพย์

1000005484 นางสาวสริุยะรังส ี ธงชัย

1000005511 นายชุตพิงศ ์ ยาวโิล

1000005519 นายโชคด ี กรพัชร

1000005529 นางสาวขวัญฤทยั  ศภุการ

1000005545 นางสาวประภสัสร  เชื้อเมอืงพาน

1000005583 นางสาวกนกวรรณ  พรแกว้

1000005601 นายเจษฎา  นครขวาง

1000005618 นายกรีต ิ ทองแดง

1000005631 นายสภุณัฐ  บญุแสง

1000005636 นางสาวศรีประภา  อรุณอุดมฤกษ์



1000005645 นางสาววัชราวล ี สถาพร

1000005650 สบิเอกนติรัิตน ์ เรืองสกลุวงษ์

1000005657 นายกฤษฎากรณ์  พันธง

1000005676 นายวพิุธ  มว่งชูอนิทร์

1000005682 นางสาวปาวสิา  บญุนวล

1000005689 นายสมทุร  ลพีชรสกลุ

1000005690 นายภาสกร  กะรัตน์

1000005697 นายธรรมนญู  รุ่งระวี

1000005698 นางสาวศริิพรรณ  เพยีรธัญการ

1000005704 นายอนชุา  ถนนทพิย์

1000005706 นางสาวพชิญาภา  รุ่งเรือง

1000005716 นายณัฐพงศ ์ บางเฟื่อง

1000005724 นางสาวจิณหจ์ุฑา  อภเิลปนาภรณ์

1000005728 นางสาวพมิพช์นก  เย็นสวัสดิ์

1000005733 นายพชิญ ์ ชนิะโรจน์

1000005736 นายอุเทน  อุดนนั

1000005740 ร้อยตํารวจโทหญงิสดุารัตน ์ มลูสา

1000005741 นางสาวสพุัตรา  บูส่ี

1000005744 นายปราโมทย์  คงวัฒโน

1000005745 นายพงศเ์พชร  ไพชํานาญ

1000005750 นางสาวพัชริยา  สโมสร

1000005751 นางสาวภสัสร  จิตรเอื้อ

1000005761 นางสาวมนสัว ี เพชรย้อย

1000005762 นายสนธเิดช  หสัแดง

1000005764 นายพงศธร  ศรีวงยาง

1000005779 นางสาวเสาวลกัษณ์  ศลิาชาติ

1000005788 นางสาวชัญญาณัฐฐ์  อนิสนัตภ์ทัรา

1000005793 นายกรวัชร  อุปลา

1000005796 นางสาวพัทธส์ดุา  ปาระมี



1000005798 นางสาวอมรรัตน ์ อนินมุาตร

1000005807 นายพรีณัฐ  ทองไสย

1000005819 นางสาวทศันย์ี  บษุบา

1000005823 นางสาวโสรญา  ประมล

1000005831 นางสาวมญัชรี  พรมเสน

1000005844 นางสาวศจิกา  วอ่งวัฒนธรรม

1000005876 นายอัษฎาวุธ  บญุขวัญ

1000005881 นางสาวหทยัพัชร  เลศิกมลนมิติร

1000005885 นางสาวจันทร์ธดิา  อนิผูก

1000005891 นางสาวนติลิกัษณ์  พูนศริิ

1000005899 นายพริิยะ  อนรัุกษากรกลุ

1000005900 นายพสิทิธิ์  ดอีว่ม

1000005918 นายวริศร  จันทร์แสงศรี

1000005920 นางสาวณัฏฐ์ศศ ิ หมแูกว้เครือ

1000005923 นายทรงพล  หร่ิมสบื

1000005926 นางสาวศรีสดุา  พลายแกว้

1000005928 นางสาวสภุสัสร  สมวงศ์

1000005938 นายอําพันธ ์ ภานรัุกษ์

1000005939 นายฉตัรภวิัฒน ์ คําพันธุ์

1000005941 นางสาวอนญัญา  สดุสาว

1000005953 นางสาวสธุัญญา  กติตมิิ่งมงคล

1000005958 นางสาวภทัรวด ี ศริิจํารัส

1000005969 นางสาววสนิ ี จันทโคตร

1000005974 นางจินตนา  ปานเพ็ง

1000005987 นางสาวปรารถนา  ทศันอารีย์

1000006015 นายถริวัทน ์ จันทร์พันธ์

1000006017 นางสาววรัชฐา  สงิหา

1000006018 นายพงษฐ์กร  ประสทิธเิขตรวทิย์

1000006031 นางสาวศริิพร  บญุมี



1000006038 นายอภรัิกษ ์ วชิัยวงค์

1000006040 ร้อยตรีมนตรี  หนทูอง

1000006042 นายปยิชน  ธรรมชาติ

1000006052 นางสาวสภุาพร  เจริญสขุ

1000006061 นายดนยั  กจิสวุรรณ

1000006068 นางสาวจิดาภา  อนิอยู่

1000006074 นางสาวลลติภ์ทัร  ทวชีพี

1000006085 นายสรุชัย  พึง่ผล

1000006090 วา่ที่ร้อยตรีอดเิรก  หอมกลิ่น

1000006096 นางสาวกญัญว์รา  หอยสงัข์

1000006110 นางสาวพรรณธกิาร์  พุม่จันทร์

1000006124 นางสาววรางคณา  โรจนอ์นนท์

1000006126 นางถนอมจิตร  โคตรวันทา

1000006128 นางสาวปท๎วกิา  เขตอนนัต์

1000006134 นางสาวพัชรา  กาวลิะ

1000006141 นายพรีเกยีรต ิ เกยีรตดิํารง

1000006144 นางสาวกฤตยิา  ซยุสงูเนนิ

1000006157 นายทศพล  สวา่งอัมพร

1000006176 นางสาวเนาวรัตน ์ วัชราสนิ

1000006179 นายกฤษฎา  ทบัทมิ

1000006183 นายรัชชานนท ์ พัฒรักษ์

1000006197 นางสาวนฐัวรินทร์  บญุแตม้

1000006198 นายวนิยั  พลเสนา

1000006202 นายเนตนิยัน ์ ศรีทน

1000006208 นางสาวณฐมน  ราชนาคํา

1000006209 นางสาวลดัดาวรรณ  สรุพัตร

1000006215 นายณัฐพล  นนัทสตูร

1000006217 นายอภชิาต ิ ศริิจันดา

1000006230 นางสาวณัฐณิชา  กจิลพิาพร



1000006252 นางสาวlสดุกมล  ศรีบาล

1000006260 นายพงศภ์คั  นามแดง

1000006269 นางสาวนชัชา  ลาภจิตร

1000006282 นางสาวปนดัดา  เชื้อพรมมา

1000006283 นายอนิทชั  รอเกตุ

1000006284 นายศภุกรณ์  จักรเพชร

1000006285 นางสาวจุฑาทพิย์  สบืสายกลิ่น

1000006291 นายอภชิัย  ขันอาษา

1000006293 นายศศกิร  ปน๎ดิ

1000006298 นางสาวสธุดิา  เพิม่พูล

1000006299 นางสาวพชิญา  กลบักลาย

1000006302 นางสาววริญา  มงคล

1000006308 นายครองชน  มนสัวานชิ

1000006315 นายธัชฤทธิ์  พรรณลาภ

1000006329 นายเอกชัย  ซอดี

1000006330 นางสาวสปุราณี  สคีํา

1000006335 นางสาวชนภา  จันทร์ออ่น

1000006336 นายณัฐวุฒ ิ สวุรรณวัฒนกลุ

1000006338 นายวรีภทัร  จุมพล

1000006346 นางสาวธารทพิย์  แสงหิ่งหอ้ย

1000006347 นายอภวิัฒน ์ อนิทร์หา

1000006350 นายณัฐวุฒ ิ วรคนัธา

1000006355 สบิเอกหญงิพจนย์ี  กลุแพง

1000006356 นายมงักร  หงสว์รีกลุ

1000006357 นางสาวชนญัญา  วริิยะสนุทรวงศ์

1000006391 นายธรรมรงษ ์ บตุรโสภา

1000006392 นางสาวณัฐวด ี จิรสทีอง

1000006401 นางสาวอภพิร  วรีญาณปรีชาวทิย์

1000006406 นายประวทิย์  หรัิญกรณ์



1000006417 นายชัยนกิรณ์  เทยีกทอง

1000006466 นายอมรชัย  เตยีวยวด

1000006476 นายวรชนก  คงเผ่า

1000006483 นางสาวจุฑาภรณ์  พกแดง

1000006485 นายประภาส  ธาตดุี

1000006507 นายภาพบญุ  วัฒนกลู

1000006508 นางสาววลยัลกัษณ์  นลิกําแหง

1000006514 นางสาวนภาพร  ธะระณีวัฒน์

1000006529 นางสาวอัญชสิา  วสกิชาติ

1000006531 นางวาทนิ ี ศรีนวกลุ

1000006534 นางสาวศภุราภรณ์  ลาภาธกิาร

1000006550 นางสาวชลธชิา  ปงิไฝ

1000006551 นางสาวอุมากญัญ ์ ไกรฤกษ์

1000006552 นายภมูพิัฒน ์ พรมวงษ์

1000006561 นางสาวสริิยา  ภตูาสบื

1000006563 นายศมิะ  นนทสทิธิ์

1000006568 นายศวิะ  เชาวเ์ครือ

1000006577 นางสาวนจุรี  คณฑา

1000006579 นางสาวคู่ขวัญ  ศรีเกรียง

1000006597 นางสาวศภุลกัษณ์  ศริิพศิาลกลุ

1000006612 นายนติพิล  กลําเงนิ

1000006618 นางสาวกมลฤทยั  หนมูี

1000006624 นางสาวณัชชา  บญุสขุ

1000006629 นางสาวลดัดาวัลย์  บญุยัง

1000006650 นายณัฐนนท ์ ฉตัรกมลวัฒน์

1000006651 นางสาวนนัทวิา  ทนงาน

1000006656 นางสาวอังสนา  ประวัติ

1000006661 นางสาวรวฉีตัต ์ วงษว์โิรจน์

1000006665 นายธนพล  อนิทนชติจุ้ย



1000006680 นายสทิธัตสา  วเิลพล

1000006687 นางสาวชลลดา  เจริญสขุ

1000006701 นายชนนิทร์  นลินนท์

1000006719 นางสาวบษุกล  บรรพตสทิธากลุ

1000006720 นางสาวปยิะฉตัร  สวุรรณาภา

1000006729 นายอําพล  พพิัฒนว์ัฒนสกลุ

1000006737 นางสาวไพลนิ  ประกอบศรี

1000006755 นายปราชญา  สมคัรบญุ

1000006784 นายรัชพล  วงศศ์ริิ

1000006808 นางสาวอุไรวรรณ  สวุรรณแสง

1000006818 นายศริิพงศ ์ อยู่บํารุง

1000006835 นายปท๎มพงศ ์ โลห่ส์วุรัตน์

1000006855 นางสาวชลธชิา  จันทร์ขจร

1000006864 นางสาวจินตนา  มหาวงศ์

1000006879 นางสาวสวุรรณา  แซอ่ึ๊ง

1000006880 นายศรายุทธ  อรสนิท์

1000006882 นางสาวเจนจิรา  ทรัพย์นภาพร

1000006886 นายนรินทร์  ดําชู

1000006892 นายชัยพฤกษ ์ สวนกระจ่าง

1000006908 นางสาวนวพร  คํามงคล

1000006916 นายขวัญชัย  พุกพลิา

1000006928 นายสนุทร  ลิ้มวรรณเสถยีร

1000006929 นางสาววราภรณ์  สมุาลี

1000006942 นางสาวปรีชญา  เปลี่ยนขํา

1000006943 นายเชาวธร  พอนเพี้ย

1000006953 นางสาวภทัรภร  ลิ่มดลุย์

1000006957 นางสาวกฤตยา  เศยีรอุ่น

1000006962 นางสาวอชริญา  รอบรัตน์

1000006965 นายพัชร  หงสยาภรณ์



1000006967 นางสาวพรรณงาม  ระงบัเหตุ

1000006969 นางสาวอนากรณ์  แกว้จันทร์

1000006974 นางสาวธัญรดา  สวุรรณศลีศกัดิ์

1000006984 นางสาวศจุิราวด ี ศรีเสถยีรวงศ์

1000006988 นางสาวมลฤด ี ตาบดุดา

1000006994 นายปรัชญา  มงักะโรทยั

1000006996 นางสาวชมพูนชุ  มั่งคั่ง

1000007008 นายเจนวทิย์  นติยพลสทิธิ์

1000007018 นางสาวดจุจินดา  ชาญเดช

1000007037 นางสาวณัฐกานต ์ เพ็งวงษา

1000007039 นายนติพิัฒน ์ คณุารักษน์ธิิ

1000007042 นางสาวประภสัสร  ขุลดิี

1000007052 นายรววีัฒน ์ มหาเทพ

1000007053 นางสาวสรัุกษา  ซาซโิย

1000007063 นางสาวสริิพา  นากลางดอน

1000007075 นางสาวรุจิรา  กลุวงศ์

1000007079 นางสาวศศธิร  พนิจิ

1000007080 นายธรีวัฒน ์ หาญใจไทย

1000007090 นายชาญชัย  อมรสรวง

1000007096 นางสาวจีระนนัท ์ ทปีเีนตร

1000007097 นางสาวอุมารินทร์  ปส๎สาศกัดิ์

1000007098 นางสาวสรัุตนา  ทรงศลิป์

1000007099 นางสาวชาลนิ ี เอี่ยมโอน

1000007105 นางสาวปภาวภีรณ์  คณุแสน

1000007110 นายพูลสวัสดิ์  กองอาสา

1000007112 นางสาวภาณุมาศ  บตุตะกลุ

1000007124 นายบญุมา  ศรีสรัุกษ์

1000007130 นางสาวรุจิรา  ไชยลงักา

1000007134 นางสาวพณุมาษ  กองนอก



1000007150 นายธรีศกัดิ์  แกว้ศรี

1000007166 นางสาวอุมาพร  ชูเกดิ

1000007181 นางสาวมาริสา  หลนีอ้ย

1000007190 วา่ที่ร้อยตรีหญงิสพุชิา  ฤกษน์รัินดร

1000007210 นางสาวศริประภา  บญุพานชิย์

1000007220 นางสาวกรวภิา  มลูศกัดิ์

1000007221 นางสาวโสภดิา  ละจา

1000007227 นายจรัญชัย  เคยีงกติวิรรณ

1000007231 นายมาณพ  มนัตาทร

1000007254 นางสาวรุ่งทพิย์  แผ่นทอง

1000007257 นางสาวหทัยา  นนทวงศ์

1000007268 นางสาวสนุภิาพรรณ  เจริญ

1000007273 นางสาวเสาวรส  ทพิย์ธรรมธารา

1000007277 นางสาวสโรชา  แดงรัศมี

1000007290 นางสาวจอมใจ  ไกรเทพ

1000007309 นางสาวรัตนากร  อนิพานชิ

1000007316 นางสาวณัฏฐรียา  ใยแจ่ม

1000007318 นางสาวทกัษวิรรณ  พุม่พูล

1000007320 นายกนก  ชนิวโิรจนเ์สถยีร

1000007325 นายณัฐศาสตร์  ศรีพมิพม์าตย์

1000007336 นายทรงกลด  คุ้มวงศด์ี

1000007337 นายมรกต  ซิ้มประเสริฐ

1000007338 นางสาวพักตร์วภิา  พยัคฆบตุร

1000007342 นางสาวปริมประภา  นนทด์ารา

1000007346 นายบด ี บวรเนาวรักษ์

1000007351 นางสาวจุฑาทพิย์  บําเพ็ญ

1000007357 นางสาวทววิงษ ์ แสงพงษช์ัย

1000007371 นายศรัณยพงศ ์ แซเ่ตง็

1000007375 นางสาวพรพรรณ  อนเุถกงิกลุ



1000007392 นางสาวชยุฎาภทัร์  ทองกลุ

1000007406 นางสาวสรีิวัลภ ์ นนัทศรี

1000007411 นางสาวฉววีรรณ  จิววราพร

1000007418 นายเอกคณิต  ตะคณุนะ

1000007425 นางสาวปญุชรัสมิ์  พูนดี

1000007426 นางสาวจันทมิา  เทพเรือง

1000007429 นางสาวศศวิมิล  สาระสระนอ้ย

1000007435 นายมฤคนิทร์  กณัหาเขยีว

1000007438 นางสาวเพชรไพลนิ  แซต่ั้น

1000007440 นายภเูบศร  รัมเนตร

1000007448 นางสาวพรรณฐิณี  พภิกัดิ์

1000007461 นางสาววกิานดา  ถาโคตร

1000007462 นางสาวอรยา  ประทมุทอง

1000007466 นางสาวดวงดาว  แกว้กาญจน์

1000007472 นางสาวปณุยวร์ี  จันมณีุ

1000007495 นางสาวภคัสญิาม ี ชนิะนาวนิ

1000007503 นางสาวรัตยา  สมไผ่ลอ้ม

1000007507 นางสาวกาญจนา  บญุชู

1000007508 นายไอราวัณ  เศวธครุฑหราฐ์ิ

1000007535 นางสาววาสนิ ี กนัทวชีัย

1000007546 นางสาวอาทติยา  หาญสงคราม

1000007576 นายกฤษภณ  สวุรรณพาหุ

1000007582 นางสาวนดิาภทัร  มิ่งมงคล

1000007590 นางสาวสริิกร  ศริิพุทธกลุ

1000007594 นางสาวนจันนัท  พงษธ์นาคม

1000007611 นางสาวกานดา  สงิหท์อง

1000007638 นางสาวนติยา  สิ้นภยั

1000007650 นายนวิัฒน ์ แกว้เกดิ

1000007655 นายสรรคโ์สภณ  พูลบางยุง



1000007656 นางสาวเสาวลกัษณ์  ศรีศภุลกัษณ์กลุ

1000007672 นางสาวนฤมล  คําสอน

1000007674 นายประมขุ  บานชื่น

1000007675 นางสาวกชพร  รักษศ์ลิป์

1000007680 นางสาวอัจฉรา  คําสสีงัข์

1000007681 นางสาวอริยา  จันทคดั

1000007697 นางสาวทศันยั  หนเูกื้อ

1000007704 นายศภุชัย  สรรเพชร

1000007710 นายศภุณัฐ  เรืองเดชขจร

1000007716 นายพสิษิฐ์  ตรีบพุชาตสิกลุ

1000007722 นายปริพัฒน ์ สนิสบืผล

1000007725 นางสาวจรีวรรณ  ฤทธทิกัษ์

1000007727 นางสาวกานตธ์ดิา  ใจขันติ

1000007739 นางสาวศภุมาส  บญุศริิ

1000007745 นางสาวสทุธดิา  คําโคตร

1000007749 วา่ที่ร้อยตรีธวัชชัย  กติตปิยิางกรู

1000007753 นางสาวนภสัรา  ฉตัรแกว้โพธิ์ทอง

1000007760 นายศราวุฒ ิ คลงัศรี

1000007762 นางสาวพาขวัญ  จารุทศัน์

1000007765 นายเจริญ  สงัมนั

1000007769 นายซฟุยาน  แวดอืเร๊ะ

1000007777 นายวฑิูรย์  กลา้ศกึ

1000007780 นายมด  สายสอาด

1000007782 นางสาวเทวกิา  เพชรแสน

1000007793 นางสาวกมลวรรณ  แวน่แกว้

1000007796 นายไตรภพ  รสจันทร์

1000007800 นางสาวปวณีา  มนตป์ระสทิธิ์

1000007806 นายวกิรม  วชริมงคลพงษ์

1000007820 นายธรรมรัตน ์ พณิชยกลุ



1000007829 นางสาวเฉลมิขวัญ  บริรัตน์

1000007838 นางสาวอรทยั  ทวบีรุุษ

1000007850 นางสาวทฤฒมน  พชิญาภเูรศรู์

1000007857 นางสาวณัฐวด ี คลองยวน

1000007872 นางสาวคนธรส  เอกวรากร

1000007873 นางสาวจิราภรณ์  ชูสงิห์

1000007882 นางสาวกนกอร  สริุยะจันทร์

1000007919 นางสาวพรรณทวิา  ลําโนรี

1000007926 นางสาวพอชนก  คณุวุฒฤิทธริณ

1000007931 นางสาวสริตา  รักษาศริิ

1000007935 นางสาวจิรพร  กลางสงูเนนิ

1000007949 นางสาวพชิญา  เพ็งแจ่มศรี

1000007962 นายชอ  พงษอ์อ้

1000007975 นางสาวเมลสิา  ดลุยมาศ

1000008015 นายศรัณย์  ไชโยราษฎร์

1000008018 นายแสนศกัดิ์  อุตธูร

1000008044 นางสาวเปรมศริิ  แกว้ลี

1000008062 นางสาวปวริศา  ขนไทย

1000008067 นายทศพร  กอสวัสดิ์พัฒน์

1000008072 นางสาววรรษมน  แซล่ี้

1000008073 นางสาวทตัชญา  เศวตธนะกฤต

1000008075 นายฉตัรชัย  นราพงศ์

1000008077 นายอรรถศาสตร์  จําปาแกว้

1000008079 นายพอเพ็ญ  ประภาศริิ

1000008087 นางสาวบษุกล  มั่นพริิยะกลุ

1000008098 นางสาวจอมมณี  ไชยกา

1000008113 นายมนตรี  สรุะประเสริฐ

1000008114 นายพงษส์ณัห ์ จิูตตเิจริญกลุ

1000008118 นางสาวชลธชิา  สขุสมบรูณ์



1000008119 นางสาวกมลชนก  แดงสวัสดิ์

1000008120 นายกติตพิร  สทีา้ว

1000008134 นายรุ่งโรจน ์ ดรัีศมี

1000008137 นางสาวพัชรินทร์  ทองรอด

1000008144 นางสาวณิฏฐาภรณ์  เพง่บญุ

1000008146 นายวัชรพล  ชัยปญ๎ญา

1000008148 นายพงศป์ณต  ตระกลูพชิยะชัย

1000008151 นายเกยีรตศิกัดิ์  กนกเสถยีรวงศ์

1000008159 นางสาวธัญวรัตม ์ รอดอารี

1000008162 นางสาวจุฑามาศ  ประภาวดี

1000008169 นางสาวจุฑามาศ  ประสมทรัพย์

1000008172 นายวรีวัชร  บวัดษิ

1000008179 นายสรรพสทิธิ์  เอี่ยมสอาด

1000008197 นางสาวอนติา  เจริญสขุ

1000008201 นางสาวนวันธร  ผลตระกลู

1000008204 นางสาวลนิดา  โตวชิา

1000008207 นายวราทติย์  จินดานอ้ม

1000008209 นางสาวรัชดาภรณ์  แดงขวัญทอง

1000008223 นางสาวกาญจนากร  วมิตุตยิานนท์

1000008231 นางสาวหทยัภทัร  บญุชูดวง

1000008239 นางสาวเปรมวด ี บวัเนี้ยว

1000008244 นางสาวขวัญชนก  โดยพลิา

1000008256 นายจารุกติติ์  คงแสงชู

1000008260 นางสาวพชิาพร  พรหมพนิจิ

1000008275 นางสาวรมย์รวนิท ์ บตุรเสน

1000008276 นายณัฐพงษ ์ ทาแปง

1000008281 นางสาวชรินทพิย์  เนตรสวุรรณ

1000008303 นางสาวลภสัรดา  จําปาเทศ

1000008313 นางสาวเนตรนภสิ  ใจกระจ่าง



1000008318 นางสาวธัญชนก  ทองศรี

1000008323 นางสาววนดิา  คุ้มหร่ัง

1000008324 นางสาวชนดิา  จินดาวงศ์

1000008325 นางสาวธารารัตน ์ ปานเลศิ

1000008327 นายพรีวชิญ ์ บญุหวังชว่ย

1000008340 นางสาวปภสัรา  ขํามั่น

1000008360 นายเจษฎากร  เทพพรม

1000008365 นางสาวธมลวรรณ  เบญจวทิยาธรรม

1000008366 นายกติตคิณุ  เกดิวงศห์งส์

1000008377 นางสาวณิชกมล  ใจปลื้ม

1000008383 นายปราโมทย์  ดจุพันธ์

1000008387 นางสาวจุฬาลกัษณ์  มศิลิา

1000008391 นายตอ้งชนะ  อุมาภริมย์

1000008394 นางสาวอุ่นเรือน  แกว้เกตุ

1000008395 นางสาวสขุฤด ี ไทยสม

1000008403 นายจิรายุ  ศรีวรรณา

1000008404 นายโสภณ  ธรีะวงศภ์ญิโญ

1000008406 นางสาวชุตมิา  อนิทร์เกลี้ยง

1000008408 นางสาวปยิาภรณ์  เพชร์หนองชุม

1000008410 นางสาวพชรัตน ์ เพ็ชรรัตน์

1000008412 นางสาวน้ําทพิย์  นชุสวาท

1000008422 นายประวัต ิ ไชยสวา่ง

1000008433 นายชัชวาลย์  ศริิแหยม

1000008470 นายนวิัฒน ์ ชูรัตน์

1000008471 นางสาวอริศรา  ศรีทองเย็น

1000008510 นายณรงคฤ์ทธิ์  คําพันธ์

1000008516 นายวรวุฒ ิ รัตนงามแสง

1000008531 นางสาววจิิตรา  วรรณวจิิตร

1000008532 นางสาวเพ็ญศริิ  หนนูลิ



1000008534 นางสาวอัจฉราลกัษณ์  จันทร์เทศ

1000008538 นางสาวสาวติรี  งาคม

1000008551 นางสาวพมิวด ี ทองประชุม

1000008557 นางสาวยุวรัตน ์ รวยทรัพย์

1000008561 นายเตมิศกัดิ์  ปยัิง

1000008583 นางสาวนรนารถ  ชอบผล

1000008585 นางสาวพัชรา  อาจแกว้

1000008591 นางสาวสคราญ  ขาวเรือง

1000008598 นายนภิทัร์  วานชิคราม

1000008600 นางสาวจิดาภา  ทองศรีสงัข์

1000008601 นายสทิธพิันธ ์ รักษน์ลิวงศ์

1000008603 นางสาวพไิลภสัสร์  ศจีรพงศ์

1000008618 นางสาวสทุธณีิ  ศรีโยวงศ์

1000008619 นายเฉลยีว  พรหมพนิจิ

1000008622 นายพษิณุกร  เรือนใจดี

1000008624 นางสาวโยษติา  แจ้งความดี

1000008636 นายวรีะยุทธ  มภีมูิ

1000008652 นางสาวชญาภา  ศลิาพชิติ

1000008653 นางสาวธนษิฐา  มุ่งดี

1000008656 นางสาวศริิภรณ์  สมสะอาด

1000008674 นายเพชรวัต  นโิรจน์

1000008676 นายกฤษฎา  ทองจูด

1000008679 นางสาววริยา  ทองเสง้

1000008689 นางสาวชญาน ี ทวชีาติ

1000008706 นางสาวทวภีรณ์  แซไ่หล

1000008710 นางสาววรรณวมิล  สมัฤทธิ์สขุโชค

1000008727 นางสาวกรรณิกา  สงิหเ์ทยีน

1000008732 นางสาวสนุนัทา  วันเดวา

1000008733 นางสาวจริยา  เขื่อนแกว้



1000008742 นายธนวทิย์  พลไทยสงค์

1000008743 นางสาวประไพพศิ  โพธิ์ทอง

1000008747 นางพัชรีภรณ์  พศิเพ็งกลุวัฒน์

1000008749 นางสาวภณัฑลิา  พูลสวุรรณ

1000008765 วา่ที่ร้อยตรีพจิิตร  งามเหลา

1000008780 นางสนุทรี  ย้ิมไผ่

1000008797 นางสาววรัญญา  จ้อยออ่ง

1000008808 นางสาวเย็นจิต  ยวนยี

1000008813 นายนนัทวทิย์  พุทธสงัฆ์

1000008814 นายอสิรพงษ ์ เวชยานนท์

1000008815 นายอรรถสทิธิ์  คําผุย

1000008820 นางสาวฉตัรแกว้  ย่ิงศกัดิ์มงคล

1000008821 นายสนัต ิ ปลอ้งเงนิ

1000008824 นางสาวอนงค ์ สา่นเพ็ชร

1000008831 นางสาวมณธชิา  ปนิกนัทา

1000008836 นางสาวจิตรลดา  ศลิารัตน์

1000008837 นายจตพุล  ศรีสวัสดิ์

1000008870 นายนกิร  จอมพะเนนิ

1000008872 นางสาวบญุทวิา  ภจูอมทอง

1000008873 นางสาววรัญญา  เสาวนติ

1000008877 นายมงคล  นิ่มประเสริฐ

1000008889 นายปณวัฒน ์ กาญจนโสภาคย์

1000008890 นายณัฐพล  สนิธุวา

1000008898 นายอภชิัย  คําแกว้

1000008910 นางสาวปาจรีย์  เมน่วังแดง

1000008915 นายพัฒนา  นาหลอ่ง

1000008925 นางสาวศภุสิรา  หนอ่จันทร์

1000008926 นายอนชุติ  เหรียญทอง

1000008928 นายเกรียงฤทธิ์  เดตะอุด



1000008979 นายณัฐพงษ ์ ชาตา

1000008980 นางสาวกมลวรรณ  คนัฉอ่ง

1000008981 นางสาวเพ็ญนภา  นามวไิล

1000008986 นายดนยั  เลศิชัยคณุากร

1000008988 นางสาวเมญาณัช  เอื้อหย่ิงศกัดิ์

1000008990 นางสาวพัชรพร  ชัยวรัิตนะ

1000008996 นางสาวสรีุย์รัตน ์ สนิคง

1000008998 นางสาวจารุวรรณ  ดําใหม่

1000009003 นางสาวสรีุรัตน ์ บญุรอด

1000009021 นางสาววชิุตา  มานะ

1000009035 นางสาวจิตรลดา  พนมเริงศกัดิ์

1000009040 นางสาววริษฐา  โพธิ์ทอง

1000009041 นางสาวลภสัรดา  มลูกศุล

1000009048 นายธงชัย  อนิทสงค์

1000009051 นายธนาวรรณ  ประธาน

1000009052 นายภทัร  สมเจริญศลิป์

1000009060 นางสาวพันธน์ดิา  แสงสวา่ง

1000009067 นางสาวจุฑามาศ  จันทนนท์

1000009078 นายพสิทิธิ์  จันทร์เนตรตรี

1000009081 นายธนไชย  สอนอนิทร์

1000009098 นางสาวเพชรรัตน ์ มั่นคงดี

1000009100 นางสาวศศวิประภา  สะอาดชื่อ

1000009120 นางสาวรุจิราภรณ์  พรมภกัดี

1000009128 นายสมศกัดิ์  ไชยอาลา

1000009147 นางสาวภทัรานษิฐ์  อนิทร์จันทร์

1000009149 นางสาวณัฐนนัท ์ ใจซื่อ

1000009157 นางสาวสกลุตรา  จิตรานนท์

1000009159 นางสาวนศิารัตน ์ จงใจเทศ

1000009161 นางสาวศศธิร  พนากานต์



1000009169 นางสาวอนิทริา  เมฆฉาย

1000009179 นางสาวภริูตา  ดอกมะลิ

1000009200 นางสาวสาวติรี  เพชรทอง

1000009205 นางสาวอรวรรณ  เดชโชตวิุฒิ

1000009221 นายธนากร  บวัจันทร์

1000009224 นายยุทธภมู ิ พรหมมิ

1000009226 นายสเุมธ  สขุสอาด

1000009238 นางสาวฐิตา  รอดบางยาง

1000009256 นางสาวกญัญา  สดุเสมอใจ

1000009262 นายนสัรูน  หะมะ

1000009268 นางสาวอัจฉรา  เฮงสวัสดิ์

1000009276 นางสาวฤดมีาศ  จาตเิกตุ

1000009290 นายชยานนท ์ แกว้อาทะ

1000009310 นางสาวศริิพร  มณีรัตน์

1000009315 นางสาวกลุธรีา  เกื้อกลูสง่

1000009320 นางสาวกมลรัตน ์ แกว้คง

1000009330 นายพงษพ์ฤทธ ์ เรืองวทิย์

1000009332 นางสาวพมิพช์นก  ธรรมหมื่นยอง

1000009333 นางสาวพัชร์สติา  รุ่งเรืองอัครสนิ

1000009335 นายกรีต ิ ชาญศลิป์

1000009350 นายนพรัตน ์ อนิทพันธ์

1000009361 นายฐาปนา  นชุถนอม

1000009364 วา่ที่ ร.ต.หญงิจุรีรัตน ์ สงสวุรรณ์

1000009377 นายธงชัย  รอดภยั

1000009394 นางสาววารีรัตน ์ ตุ้มทอง

1000009401 วา่ที่ร้อยตรีวราวัฒน ์ ปรีชา

1000009404 นายศภุชัย  บตุรทอง

1000009414 นายธรรมนญู  ขจรฟุงู

1000009416 นายวัชรพล  ประสานสขุ



1000009431 นายกมัมธ์ร  ทองทพิย์

1000009437 นางสาววรัิญญา  ตนิโนเวช

1000009447 นายปองพณ  เนยีมเกาะเพ็ชร

1000009448 นางสาวพัชรณันท ์ ไตรทพิยานนท์

1000009472 นายพพิัฒพงศ ์ ธนวัฒน์

1000009483 นางสาวเปรมจิตต ์ ตั้งสถาพร

1000009496 นางสาวบญุญรัตน ์ บญุญโสภณ

1000009499 วา่ที่ร้อยตรีสราวุฒ ิ สขุสวัสดิ์

1000009529 นายอริญชย์ธรรศ  พัวศรีพันธุ์

1000009542 นางสาวกนษิฐา  สนัตจิตร

1000009543 นายดษิรินทร์  สมีาไพศาล

1000009554 นางสาวนชุจรี  เมรูวัลลคีาน

1000009564 นางสาวนงนชุ  เจตนิยั

1000009565 นายณัฐกร  แกว้สงิทอง

1000009578 นางสาวกจิจา  เทศเขยีว

1000009581 นางสาวชัชชญา  ศริวรชากลุ

1000009586 นางสาวพริาวรรณ  สสุขุ

1000009608 นางสาวเพ็ญนภา  นริาส

1000009612 นางสาวธติยิา  ศรีสวัสดิ์

1000009625 นางสาวมริสา  แกว้รัตน์

1000009644 นายทตัตยิะ  ศรีทอง

1000009649 นางสาวศริิวรรณ  จันทร์ละออ

1000009650 นายกนัตวชิญ ์ วชริมงคลพงษ์

1000009655 นายวทิยา  กลางมศีรี

1000009659 นางสาวสดุารัตน ์ คหูาวจิิตรกลุ

1000009665 นางสาวเจนจิรา  ศกัดิ์บริบรูณ์

1000009670 นายอาทติย์  สดุประเสริฐ

1000009676 นายธาดา  แปงเม

1000009687 นางสาวปรางคส์ริินทร์  เอนกสวุรรณกลุ



1000009691 นายธติ ิ บณุยะวรรธนะ

1000009694 นางสาวทพิวรรณ  เดชพทิกัษ์

1000009698 นางสาวชนกานต ์ สงัสแีกว้

1000009699 นายธาน ี รัตนมนตรี

1000009700 นางสาวกานตช์นติ  บญุกําเนดิ

1000009702 นายสทิธกิานต ์ ศรีหวาด

1000009711 นางสาวกาญจนา  ศรีปติวิทิยานนัท์

1000009713 นางสาวภมุรินทร์  ยามกระโทก

1000009717 นางสาวสทุธชิา  พานชิา

1000009719 นายสาธติ  ฉมิวารี

1000009722 นายปรัชญา  ชาวกณัหา

1000009741 นายรชานนท ์ สายทอง

1000009746 นางสาวฝนทพิย์  อนสุฏิฐกลุ

1000009753 นางสาวอัจฉรา  ศริิโสภณ

1000009755 นางมาล ี ไวเร็ว

1000009760 นางสาวจุฑามาศ  แซภู่่

1000009766 นายธวัชชัย  สรุะคําแหง

1000009767 นายประทนิ  สายสขุ

1000009772 นางสาวฐิตารีย์  โรจธนไพศาล

1000009779 นางสาวฐิตมิา  สงวนไทร

1000009781 นางสาวรฐา  วราสธุนกลุ

1000009782 นางสาวเปมชาดา  อนิทรทพิย์

1000009787 นางสาวเบญจวรรณ  ทวชีัย

1000009792 นางสาวสวุพร์ี  ชํานาญเพาะ

1000009794 นายอัศวเดช  พยิวัฒนตระกลู

1000009801 นายปกรณ์  นลิศรี

1000009810 นางสาวพมิพพ์รรณ  สทิธชิัย

1000009817 นางสาวศรัญญา  วอ่งไว

1000009824 นายวรวชิญ ์ ตรีสนุทรรัตน์



1000009829 นางสาวนสิา  บญุสสีขุ

1000009833 นายอสิริยะ  ศรีเสมอ

1000009836 นายอาณัต ิ เกดิประโคน

1000009837 นางสาวแคทลยีา  พัวเพิม่พูลศริิ

1000009843 นางสาวสธุสิาร์  โรจนสวุรรณ

1000009875 นางสาวฐาปนย์ี  จันทร์ดํา

1000009876 นางสาวธนวรรณ  สทิธสิาร

1000009885 นางสาวณัฐรภา  รักพันธ์

1000009892 นางสาวฐาปณีย์  รตจิารุภทัร

1000009903 นายณัฐณรงค ์ สฝูน

1000009907 นางสาวศภุาวณีิ  ชัยจันทร์

1000009916 นางสาวสาธติา  เสอือุดม

1000009931 นางสาวดลนภา  ทองกรณ์

1000009951 นางสาวศภิาวรรณ  ปานประทปี

1000009952 นางสาวกนกพร  ดปีระเสริฐ

1000009972 นายอภโิชต ิ ธนะมยั

1000009973 นางสาวอภชิา  ธนะมยั

1000009975 นางสาวลฏัฐิวัน  ขนอม

1000009979 นางสาววกลุ  กําไลแกว้

1000009982 นางสาวชนนิาถ  ชวนะเวช

1000009986 นายภทัร์  พนมยงค์

1000009989 นายอรรคพล  กลว้ยเอี่ยม

1000009998 นางสาวมิ่งกมล  มิ่งแกว้

1000010012 นายสรุเชษฐ์  เรืองจุ้ย

1000010016 นายนพดล  เทพสมบตัิ

1000010025 นางสาวกอบแกว้  กิ่งจันทร์

1000010039 นายพงศธ์ร  ทองแสงแกว้

1000010040 นายชานนท ์ ธานรัีตน์

1000010060 นายหนุ่ม  ประเสริฐ



1000010066 นางสาวศภุาพชิญ ์ คําเรืองศรี

1000010071 นางสาววชริา  จันตะ๊คาด

1000010079 นางสาวสถติพร  เรืองจันทร์

1000010088 นางสาวอภสันนัท ์ ราตรีพฤกษว์ริศ

1000010092 นายสทิธชิัย  ทองพนงั

1000010102 นางสาวพรศริิ  สง่นอ้ย

1000010103 นางสาวจิราภรณ์  เที่ยงแท้

1000010104 นายณัฐวุฒ ิ กาศเกษม

1000010110 นางสาวภญิญภคั  แสงภู่

1000010115 นางสาวเทยีนขวัญ  สทิธเิกษร

1000010121 นายกติตกิรณ์  บญุโลง่

1000010137 นางสาวศภุกลัยา  สวนเอก

1000010149 นางสาวลดัดาวัลย์  คําแสน

1000010155 นายปณชัย  เหลี่ยมศริิเจริญ

1000010161 นางสาวสกุญัญา  สขุชว่ง

1000010182 นายกติตโิญ  แตง่สวน

1000010200 นางสาววภิาพร  หอมเพยีร

1000010209 นายจักรินทร์  สหุา

1000010213 นางสาวปญ๎จพร  แย้มย้ิม

1000010219 นายวรีะชัย  เดชดี

1000010224 นางสาวฐณัชญพ์ร  จิรธนรุ่งโรจน์

1000010235 นายศภุณัฏฐ์  ภมูพิัทธนสขุ

1000010259 นายวรฉตัร์  นนัทะเสนา

1000010268 นายเมธา  จงประเสริฐกลุ

1000010269 นางสาววชิยาภรณ์  ตั้งจิตตพิร

1000010284 นางสาวดวงดาว  คลอ้ยแคลว้

1000010286 นางสาวดวงฤทยั  ปลื้มสายแสง

1000010287 นางสาวศศภิรณ์  เบญจกลุรัตน์

1000010288 นางสาวพรพมิล  เพ็ญประชุม



1000010291 นางสาวดลฤทยั  สําลอีอ่น

1000010306 นางสาววภิาพรรณ  จิรัฐิตกิาลพงศ์

1000010308 นายศรัณย์  ศริิวัฒนะกลู

1000010309 นายณัฐวุฒ ิ ศกัดิ์ศฤงคาร

1000010315 นางสาวรัชดาภรณ์  เจือบญุ

1000010317 นางสาวนภสัสร  ลอืใจ

1000010319 นายรพพีงศ ์ หา่นนมิติกลุชัย

1000010327 นางสาวมนฑฌิา  เมณฑก์ลู

1000010335 นายมนชัย  ใจชื่น

1000010341 นางสาวพรพรหมณ์  สารสวุรรณ

1000010345 นางสาวสดุารัตน ์ มรกฎสระนอ้ย

1000010346 นางสาวสริภทัร  ปยิะเวช

1000010348 นางสาวหงสล์ฎา  เครือหงษ์

1000010365 นายบรรพต  เกตมุาลา

1000010367 นายพรินทร์  วงศจ์ินดา

1000010380 นายนรินทร์  ดษิฐ์ประสพ

1000010382 นายพัฒจิตร  วัฒนศริิชัยกลุ

1000010390 นางสาวอัจฉรา  พทิกัษถ์ริธรรม

1000010391 นางสาวอักษราภคั  กาญจน์

1000010392 นางสาวดาราพร  นะถา

1000010413 นายวทิยา  สนิสจัธรรม

1000010424 นายวุฒกิร  นิ่มละมลู

1000010430 นางสาวดลพร  สวุรรณย่ี

1000010440 นางสาวเปรมกิา  มเีปรม

1000010445 นางวลยัพรรณ  แรมจบก

1000010446 นางสาวจรัสพร  คลงัจันทร์

1000010450 นางสาวทตัดา  วรีะวุฒิ

1000010453 นางสาวธนนนัทน ์ ศภุจรูญทรัพย์

1000010461 นายศรัณย์  ชัยเกษตรสนิ



1000010467 นายประภากร  รัตนประดษิฐ

1000010471 นางสาวปาณิสรา  จิตตรัตน์

1000010480 นางสาวกนกอร  สวุรรณนคิม

1000010500 นางสาวสนุสิา  แสงเทยีน

1000010503 นางสาวรุจิรา  ไกรนรา

1000010505 วา่ที่ร้อยตรีสมสรรค ์ อธเิวสส์

1000010519 นางสาวแพร  หาญรุ่งโรจน์

1000010527 นายวเิชษฐ์  เชื้ออภยั

1000010536 นายยอดขวัญ  วเิศษศรี

1000010538 นายอุเทน  ไมส้นธิ์

1000010547 นางสาวกรกาญจน ์ อุ่นบา้น

1000010562 นายพสิฏิฐ์  ดบีา้นโสก

1000010574 นางชลธชิา  ศริิวัฒน์

1000010575 นางสาวเสาวลกัษณ์  วัตตธรรม

1000010588 นางสาวกรวร์ี  ปยิธรรมวงศ์

1000010626 นางสาวกตัตกิา  รอดเสง็

1000010630 นางสาวพัชราภรณ์  เลศิประสทิธผิล

1000010643 นางสาวสภุาภรณ์  แสงก่ํา

1000010645 นายสกุฤต  ยังเจริญย่ิง

1000010653 นายธวัชชัย  หนแูกว้

1000010664 นายสมโภช  วงศต์ั้ง

1000010671 นายนพรัตน ์ สวนกลู

1000010678 นางสาววภิาดา  กํารัมย์

1000010692 นางสาวณิชชา  แกว้พูลศรี

1000010693 นายอภวิัฒน ์ มทีรัพย์

1000010694 นายวงศก์ร  กนัจินะ

1000010695 นางสาววรวรรณ  มาทว้ม

1000010703 นางสาวศวิภิา  ศรีมงคล

1000010709 นางสาวรุ่งการ  ศริิออ่น



1000010712 นางสาวพรีมฑัน ์ ตองออ่น

1000010725 นายเรวัต ิ ชา่งหลอ่

1000010728 นายนพดล  พัฒยานนัท์

1000010731 นางสาวนภิานนัท ์ โกง่สายเงนิ

1000010734 นายวันชัย  ประฌมศรี

1000010761 นายรณวัฒน ์ ลกุเซน็

1000010773 นายนพพร  ผิวงาม

1000010779 นายสเุมธ  บญุชัยสกลุ

1000010787 นายอานนท ์ บวัผิน

1000010788 นายศรายุทธ  เปรมวงค์

1000010790 นายธนกร  แจ่มศลิป์

1000010792 นางสาวรสยา  เกตคุง

1000010799 นายพชร  มะโนไชย

1000010808 นางสาวเจษฎาภรณ์  พุทธขันธ์

1000010822 นายไพโรจน ์ เมฆรารัตน์

1000010824 นางสาวพนดิา  เจริญเพ็ง

1000010827 นางสาวน้ําฝน  สวัสดภิาพ

1000010832 นายธรรมรัตน ์ หลวงโภชน์

1000010841 นางสาวภญิญาพัชญ ์ พทิกัษว์ราพร

1000010845 นางสาวณัฐธดิา  นลิยาภรณ์

1000010853 นางสาวจุฑามาศ  ผาสขุฤทธิ์

1000010856 นายชวพล  ศรีภกัดี

1000010860 นางสาวบษุยมาศ  มุ่งสนัติ

1000010883 นายศกึศษิฏ ์ จํานงคส์ทุธิ์

1000010910 นางสาวชุตมิา  เลาหโชติ

1000010916 นางสาวปริญญาพร  ภาคสนิธุ์

1000010921 นางสาวกานตพ์ชิชา  ศรีใจเปี้ย

1000010934 นางสาววราภรณ์  เชื้อหงษ์

1000010942 นายนฏัฐกรณ์  โพธสิาขา



1000010946 นายพงศพัศ  พรหมายน

1000010961 นายเตชัสภณ  นามโคตร

1000010965 นายปฏเิวธ  สวุรรณรัชตมณี

1000010974 นางสาวกลัย์สดุา  ยนตต์ระกลู

1000010977 นายวรุณ  เคร่ืองทพิย์

1000010985 นางสาวอภญิญา  ยศเสอื

1000010991 นางสาวแมน้มาศ  แสงประเสริฐ

1000011015 นางสาวขนษิฐา  ปน๎ทะรส

1000011025 นายจิรภทัร  บวัสนทิ

1000011030 นายอนกุลุ  อูปคํา

1000011040 นายดานชิ  ไวยรูป

1000011044 นางสาวณัฐิกานต ์ พันลํา

1000011055 นายปฐมพร  พานแกว้

1000011058 นางสาวศศมิาภรณ์  นาถ้ําชน

1000011060 นายย่ิงยศ  เทอืกสบุรรณ

1000011066 นางสาวชมภสัสร  ววิัฒนว์รารมณ์

1000011068 นายปยิภทัร  ศรีสนิทนุ

1000011072 นายอนชุติ  จงพศิาลพัฒนา

1000011082 นางสาวศรีสรุางค ์ รัตนประสงค์

1000011084 นางสาวไอรินทร์  ลาภทวอุีดมวทิย์

1000011088 นางสาววรัญญา  จั่วนาน

1000011091 นางสาวนางสาวพมิพล์ดา  ฐิตกิรธนานรัุกษ์

1000011096 นางสาวสธุรีา  ธรีภากร

1000011103 นางสาวนชุนาถ  บญุทศ

1000011114 นางสาวฐาปน ี เเกว้บํารุง

1000011122 นางสาววรีญา  อังศธุรถาวริน

1000011125 นางสาวฤทยั  เชา้ชื่น

1000011134 นายธนะรัชต ์ ศภุรัตนดลิก

1000011137 นางสาวทพิย์สดุา  ปานพมิพ์



1000011151 นางสาวสชุรีา  วัชระสขุโพธิ์

1000011160 วา่ที่ ร.ต.พรีพงษ ์ คชสาร

1000011165 นางสาวรุ่งนภา  เอี่ยมศรี

1000011169 นายวศิษิย์ศกัดิ์  บดุดวีงษ์

1000011176 นายสทุธพิงศ ์ อาวะภาค

1000011196 นางสาวปราณี  จาตรัุนตบตุร

1000011199 นางสาวชุตมิา  สดเจริญ

1000011226 นางสาวยาพร  ละคร

1000011230 นางสาวบษุกร  เจริญเลศิ

1000011234 นางสาวญาณภทัร  อยู่เจริญ

1000011239 นางสาวณัฏฐชาวร์ี  บณุยกฤษฎิ์กลุ

1000011244 นางสาวนสัรินทร์  ไทรงาม

1000011260 นางสาวไพลนิ  พุม่สคุนัธรส

1000011262 นางสาวอตพิร  พลเย่ียม

1000011264 นายยศละนยั  เหมอืนเหลา

1000011268 นายกรณาธปิ  เจียมสงวนวงค์

1000011281 นางสาวปภาวรินทร์  ทพิย์รักษา

1000011286 นางสาวกฤษณ์ธรีา  คําแหง

1000011295 นางสาวพัชยา  พรานพนสั

1000011297 นางสาวจริญญา  แกว้สวุรรณ

1000011301 นางสาวจิตตภรณ์  มาลาล้ํา

1000011320 นางสาวปวณีา  วงษว์วิัฒนาวุฒิ

1000011334 นางสาวสริินารถ  พลิกึ

1000011370 นายกฤษณ์  คงเสน

1000011375 นางสาวตงัเม  ราชอัคคี

1000011379 นางสาวชลธชิา  ชูทอง

1000011387 นางสาวณัฏฐณิชา  ทองชื่น

1000011391 นางสาวเบญญาภา  ตู้เชยีงเพ็ง

1000011392 นางสาวอังคณา  เลอศกัดิ์พงษา



1000011394 นายกติตพิัฒน ์ ขุราษี

1000011395 นางสาวชนกนาถ  ชุตมิาปญ๎ญา

1000011408 นางสาวอัจฉราภรณ์  เจริญสนิ

1000011414 นายนฐัพงษ ์ อุไรพันธุ์

1000011425 นายเอกวทิย์  พลภกัดี

1000011428 นายสชุาต ิ งอกศรี

1000011433 นายวทิ ู โชตรัิตน์

1000011440 นางสาวไพลนิ  วงคไ์ทย

1000011452 นายมนสั  มะตมิุ

1000011453 นายภานพุงษ ์ อนิทรกําแหง

1000011456 นางสาวกรรณิการ์  สวุรรณพุม่

1000011473 นางสาวเบญญาภา  สทิธฤิทธิ์

1000011475 นายปกรณ์  อาตมยีะนนัทน์

1000011476 นางสาวนภิสัสร  วรกานนท์

1000011483 นายสริภพ  ร่มใหญ่

1000011493 นางสาววนดิา  ศริิเทพ

1000011510 นางสาววรรณภา  พงษส์วุรรณ

1000011522 นางสาวดาวณี  ไอศริุยวงศ์

1000011527 นายสมมาตร  ยศบตุร

1000011563 นางสาวนศิรา  รัตนเกยีรตกิานต์

1000011572 นายประสพโชค  วอนกล่ํา

1000011580 นางสาววาสนา  เชยเชงิวทิย์

1000011584 นางสาวพชิชาภา  พงษป์ระเสริฐ

1000011603 นางสาวศริิจรรยา  เจียงทองเลื่อน

1000011610 นางสาวณัฐชยา  จันทร์ทอง

1000011614 นางสาวเนตมิา  คงระงบั

1000011616 นางสาวอกิขณา  เจริญสนิทววีงศ์

1000011617 นายณรงคช์ัย  คงผอม

1000011621 นางสาวอัณศยา  อํานาจ



1000011622 นางสาวยลธดิา  สทุธฤิทธิ์

1000011625 นางสาวประภารัตน ์ หาญพสิฐิ

1000011633 นายกนัต ์ ทองนาเมอืง

1000011639 นายพงศธร  วชริโชตกิลุ

1000011649 นางสาวณฐสม  สขีวาพา

1000011655 นายศภุสขุ  คาววีงศ์

1000011656 นางสาวณัฐกานต ์ นาคเวช

1000011691 นายอภสิทิธิ์  สรุะคาย

1000011700 นางสาวอุทยัวรรณ  มจีันทร์

1000011704 นางสาวทพิวรรณ  ชว่ยกลบั

1000011706 นางสาวเดอืนเพ็ญ  ดมีศีรี

1000011716 นางสาวอภชิญาน ์ เรืองวมิลเวทย์

1000011717 นางสาวพรพรรณ์  เชี่ยววชิา

1000011718 นายศลิปส์งดั  ทองชู

1000011722 นางสาวธัญสณัห ์ รันดาเว

1000011727 นายณัฐจักรภพ  รินรดาทติาวร์ี

1000011728 นางสาวจันทร์วรรณ  วอ่งเมธากลุ

1000011744 นางสาวปยิะนชุ  ขันแกว้

1000011749 นายอนรุิธ  วุน้ชลีอง

1000011758 นายเฉลมิเกยีรต ิ วจะสวุรรณ

1000011767 นายจิรศลิป ์ วัฒนาไพบลูย์

1000011776 นางสาวเบญจา  อุทยัธรัิตน์

1000011799 นายพงศกร  พรตระกลูพพิัฒน์

1000011831 นางสาววมิลพันธ ์ สสีงัข์

1000011839 นางสาวกนกวรรณ  ศรีละออง

1000011840 นายสบุณัฑติ  ปานสมบตัิ

1000011848 นางสาวกมลทพิย์  สงวนเขยีว

1000011870 นายเอกพงศ ์ ชนิรัตน์

1000011871 นายนพรุจ  หวันสู



1000011886 นายกติตศิกัดิ์  พูลนลิ

1000011889 นางสาวพรรณราย  ผิวฝาด

1000011897 นางสาวณฐพร  เทอดจิตธรรม

1000011905 นางสาวอนงศน์าฏ  จันทรังษี

1000011907 นางสาวพส ุ รอดทรัพย์

1000011909 นางสาวพจนา  เพยีสริุนทร์

1000011910 นายธนะชัย  โอสริิสกลุ

1000011911 นางสาวไพวรรณ  ทองอนนัต์

1000011918 นายสญัญา  เสาเวยีง

1000011924 นายฉตัรชัย  สรุชวีพล

1000011930 นายอทิธพิล  ดาววงศญ์าติ

1000011931 นางสาวอันธกิา  ตั้งดํารงทรัพย์

1000011935 นางสาวพมิพศิา  สมภารเพยีง

1000011948 นายพุทธพิงษ ์ โสภณดลิก

1000011951 นายกรีต ิ ไชยนาเดช

1000011961 นางสาวเอกวรา  เกษเพชร

1000011979 นายกานตร์ะพ ี นติอัิครพัฒน์

1000011998 นายรันตยิะ  หอมสมบบตัิ

1000012006 นายอธปิพงศ ์ วงษเ์พชร

1000012013 นายธัญธร  หนนัอา้ย

1000012023 นางสาวจันทรัสม ์ อึ้งวัตนานนท์

1000012036 นางสาวอรภทัร  ตรัยมงคลกลู

1000012047 นายสรุสหี ์ ทกัษณิาวสิทุธิ์

1000012053 นางสาวจรัสภคั  กลิ่นกลั่น

1000012067 นางสาววภิารัตน ์ สพุรรณวัฒนกลุ

1000012070 นางสาวแสงรว ี ดา่นเทศ

1000012078 นายจิตรกร  งามอภวิัฒนกจิ

1000012086 นายกติตนิาคนิข ์ พงษโ์สภติศลิป์

1000012107 นางสาวเบญญาภา  ประสพสขุโชค



1000012113 นายนริภยั  สวุรรณมณี

1000012124 นางสาวปวย์ีธดิา  ภกูนั

1000012157 นายธราวชิญ ์ เรืองสนาม

1000012163 นายธรัีช  ขอจิตต์

1000012166 นายจินตนพ  บวัหลวง

1000012173 นางสาวพัชรินทร์  สขุสบาย

1000012174 นายสพุรรณพงศ ์ สวุรรณมณี

1000012175 นายชาคริต  จันทรมณี

1000012179 นางสาวปภาว ี เหลก็กลา้

1000012186 นายอดพิงษ ์ แกว้แสนเมอืง

1000012189 นายเกษม  อาภรณ์ภญิโญ

1000012192 นายอภภิสัร์  ปาสานะเก

1000012193 นางสาวหทยัทพิย์  เครือมลู

1000012197 นายปติจิิตต ์ นลิพัฒน์

1000012202 นายวรัชญ ์ จันทาโภ

1000012204 นายอนกุลู  เพชรคตุ

1000012205 นางสาวนาตยา  คําดอกไม้

1000012214 นางสาวถลชันนัท ์ ตั้งสําเริงวงศ์

1000012224 นางสาวเหมอืนแพร  ชูศรีจันทร์

1000012225 นายชนติว ์ ศริิทรัพย์

1000012230 นางสาวพัชราภรณ์  พุม่ทอง

1000012236 นางสาวสณิุสา  จิตราวุธ

1000012254 นายยุทธชัย  กฤษวงษ์

1000012257 นางสาวกาญจนา  ณะนุ้ย

1000012263 นายพัทธษนนัท ์ อกอุ่น

1000012267 นางสาวนนัทาวด ี สทุธทิองแท้

1000012275 นางสาวออ้มทพิย์  ทวสีนิ

1000012289 นางสาวอภญิญา  เหลอืงทอง

1000012302 นางสาวสภุาวติา  สาระศาลนิ



1000012306 นายนฤดล  คนสภุาพ

1000012309 วา่ที่ร้อยตรีหญงิปยิธดิา  อุปการ

1000012333 นางสาวเรณุมาศ  สวุรรณศรี

1000012334 นางสาวกลัยา  งามดี

1000012336 นายณชัย  ขนอม

1000012338 นายพัฒนพล  กาทอง

1000012344 นางสาวกมลลกัษณ์  สุ่ยแสงชัย

1000012345 นางสาวพัชรีภรณ์  บญุสขุ

1000012362 นายณัฐพงศ ์ เงาแสงทพิย์

1000012385 นางสาวจตทุพิย์  สสุาสน์

1000012388 นายณฐกร  จุฬามณี

1000012390 นางสาวปยิะลกัษณ์  ทฬัหกิรณ์

1000012394 นางสาวอภริมย์  บรีุสาร

1000012409 นางสาวอาทติยา  สกลุโพน

1000012410 นายรองเสธ  ภสูดศรี

1000012421 นางสาวหทยัภทัร  ธนีวิงษ์

1000012425 นายวศิษิฎ ์ ดนิศรีชัยพฤกษ์

1000012429 นางสาวดารารัฐ  เพชรไทย

1000012434 นางสาวแพรวพรรณ  ฐาปนะดลิก

1000012436 นางสาวชยากานต ์ สหุร่าย

1000012441 นางสาวธันยาณัฐ  ย่องสวัสดิ์

1000012442 นายอนรัุกษ ์ รัตนโชเต

1000012445 นางสาวธัญญธร  เคมาชัย

1000012461 นางสาวสทุตัตา  รัตนคช

1000012473 นายวัชรเทพ  กาชัย

1000012474 นายกติตพิงศ ์ ธนสทิธิ์สมบรูณ์

1000012479 นายปณวัตร  วงศม์าศ

1000012481 นางสาวศริินรัตน ์ ขันแกว้

1000012484 นางสาวจุฑามาศ  ตั้งปทมุ



1000012488 นางสาวศศภิรณ์  คําวเิศษณ์

1000012490 นางสาวทพิวัลย์  คําบศุย์

1000012491 นายวชริาวุธ  สายควรเกย

1000012493 นายนพนนัท ์ ศรีทองสกุ

1000012496 นายกติตชิัย  ไพศนูย์

1000012499 นายวรีะพงษ ์ แพงวเิศษ

1000012501 นางสาวเพ็ญนภา  ปญ๎ญาทอง

1000012513 นางสาวรุจิราลยั  นนทโิกมล

1000012522 นางสาวนฤมล  นาเขต

1000012529 นางสาวจุฑามาตย์  จรูญรัตนวัลลภ

1000012547 นางสาวอรพรรณ  วายุนจิ

1000012549 นายเกษมพัณธุ ์ ภวภตูานนท ์ณ มหาสารคาม

1000012552 นายประภาชัย  เสอืพาดกร

1000012562 นางสาวกานตส์นิ ี องอาจ

1000012565 นางสาวศศภิสัสร  รัตนประเสริฐ

1000012569 นางสาวสมานนัท ์ รวยิะวงศ์

1000012571 นายสริ  ปงิแกว้

1000012574 นางสาววภิาวรรณ  การินไชย

1000012579 นายธรีชัย  มงคลศริิโรจน์

1000012580 นายเทดิพงศ ์ เขจรรักษ์

1000012595 นายยุทธภมู ิ พันธบ์ตุร

1000012603 นางสาวอรพรรณ  แกว้ไทรทว้ม

1000012606 นายธนายุทธ  หงษโ์งน่

1000012609 นางสาวเมธนิ ี กลุบตุร

1000012613 นายทกัษด์นยั  ประทมุคํา

1000012617 นายศวิารุจ  รัตนสภุา

1000012620 นายกษดิิ์เดช  วัชรคริินทร์

1000012623 นางสาวฤๅชุตมรรค  กลุสาร์

1000012636 นางสาวสมุาลยั  คลอ่งใจ



1000012641 นายสากล  จิรวัฒนก์ลุ

1000012655 นางสาวผ่องพศิ  สริิเวชชะพันธ์

1000012671 นางสาวพรอุมา  โลณวัณต์

1000012681 นางสาวพานชิย์  ชํานยัินต์

1000012682 นางสาวจิรัชฌา  รัตนแสนวงษ์

1000012684 นางสาวปรางรว ี รักดศีริิสมัพันธ์

1000012687 นายกฤษฎา  รสจันทร์วงษ์

1000012695 นายปรวัฒน ์ พงษพ์านชิ

1000012697 นายสถาพร  ออ้ยหวาน

1000012699 นายอมเรศ  นวลศรี

1000012711 นางสาวสมุลทพิย์  ศรีจันทร์

1000012716 นายสรพศ  วรินทราวาท

1000012717 นายณัฐ  ชุมพงศ์

1000012735 นายไกรฤกษ ์ ขาวชะอุ่ม

1000012747 นายนชุา  สริิสนิเพิม่พูน

1000012748 นางสาวภคนิ ี บารมวีัฒนา

1000012764 นายรัฐนนัท ์ โลหะชพี

1000012774 นายเกรียงไกร  เสวตสมบรูณ์

1000012783 นางสาววชริญา  สขุเอก

1000012813 นางสาวยุวด ี หบีทอง

1000012822 นางสาวนงลกัษณ์  นามโภชน์

1000012828 นายฤาฤทธิ์  เริงสมทุร์

1000012839 นางสาวสวุชิา  สนัตะจิตโต

1000012840 นายเศรษฐสทิธิ์  หอมจันทร์

1000012849 นางสาวออ้มฤทยั  หมอยาทพิย์

1000012855 นายอมรเทพ  อํานวยพล

1000012860 นายสทิธโิชค  ทปีะปาล

1000012862 นายพชิติ  แซแ่ต้

1000012867 นางสาวญาณิศา  มแีกว้



1000012869 นายนวิัฒน ์ ขุนทอง

1000012874 วา่ที่ร้อยตรีมนตรี  เนา่บู่

1000012875 นางสาวธนพร  มั่นศกัดิ์

1000012877 นายปยิะบตุร  จันชารี

1000012882 นายกฤช  ศรีสริุยชัย

1000012886 นายชัชชัย  นราประสทิธิ์สขุ

1000012888 นางสาวรัชน ู ฉตัรปราการ

1000012898 นางสาวปริชาต ิ ชูชว่ย

1000012906 นางสาวปทมุา  นทุธบตัร

1000012934 นางสาวกมลวรรณ  สมานโสร์

1000012937 นางสาวลกัขณา  ศรีมว่ง

1000012946 นางสาวธรรมรส  เปานลิ

1000012948 นางสาวประภสัสร  วันเฟื่องฟู

1000012968 นายศศยิศ  วรรณกลุ

1000012978 นางสาวภคภรีู  สามารถ

1000012981 นายสเุมธ  จันทร์สขุเกษม

1000012985 นายอมรวชิญ ์ ศรีระบตุร

1000012988 วา่ที่ร้อยตรีทชัชัย  อโศกบญุรัตน์

1000012994 นางสาวชวัลพัชร  คลา้ยแดง

1000013000 นางสาวพัชรา  วันดาคณุ

1000013003 นางสาวปณ๎ฑธ์ดิา  ทองวัฒนะ

1000013007 นางสาวณัฐญดา  พทิยาววิัฒน์

1000013012 นายวุฒชิัย  ชติชลธาร

1000013014 นางสาวจริยา  ณ นคร

1000013015 นายรัชชานนท ์ จําปาทมุ

1000013020 นางสาวสนุษิา  ภู่ระหงษ์

1000013023 นางสาวศศภิสั  พูลเกดิ

1000013035 นางสาวทพิวรรณ  พงศต์ระกลูนนท์

1000013037 นายไกรศร  จรงคห์นู



1000013043 นางสาวพมิพจ์ิรา  วุฒปิระดษิฐ์

1000013049 นางสาวณัชชา  ทกัษณิวราจาร

1000013050 นางสาวอโนมา  ศรีอรุณ

1000013052 นางสาวภทัราพร  อทิธวิรรณพงศ์

1000013072 นางสาวพนมวรรณ  ปรีชาชาญ

1000013078 นางสาวเพชรลดา  จําแนกยุทธ

1000013086 นางสาววรรณรุจี  ยันทะแย้ม

1000013096 นางสาววัชราภรณ์  สทิธพิงศ์

1000013118 นางสาวศริิรัตน ์ ปรีดาศกัดิ์

1000013119 นางสาวศศธิร  ทองวเิศษ

1000013122 นางสาวพชิญา  ขวัญปญ๎ญา

1000013129 นางสาวณัฐิตา  เขยีวรัตน์

1000013136 นางสาวธัญยธรณ์  ทองแสน

1000013139 นางสาวศริิพร  เข็มทอง

1000013144 นางสาวสริิวรรณ  ชิ้นไพบลูย์

1000013152 นายอภวิัฒน ์ ผาสขุ

1000013158 นางสาวภรภคั  ผลแสน

1000013163 นางสาวพมิพช์นก  แยงทพิย์

1000013167 นายพงศก์านต ์ คงศรี

1000013169 นางสาวชนญัญา  มหาโคตร

1000013172 นายวุฒชิัย  ขอ้ย่ีแซ่

1000013173 นายกรกฤช  พรีภาสกรกมล

1000013176 นางสาวจิรัชญา  เทพไพฑูรย์

1000013177 นางสาววัฒนธาริณี  ภยัชนะ

1000013190 นางสาวรวภีสัร์  ภู่ทอง

1000013206 นางสาวอัจฉรา  เกตแุดง

1000013212 นางสาวปวสีดุา  อา่งแกว้

1000013215 นางสาวชุดาพร  วันดี

1000013217 นางสาวยศวด ี เมฆขาว



1000013227 นางสาวนนัทยิา  อนิทวงศ์

1000013239 นางสาววรัญญา  ศริิโภคาสมบรูณ์

1000013247 นายธนา  เกยีงเอยี

1000013248 นางสาวฉนัทนา  ฉมิพาลี

1000013251 นางสาวเกวลนิ  ดว้งตุ่น

1000013255 นางสาวศริินทพิย์  ขจรสขุศริิ

1000013257 นางสาวทศันย์ี  เดชดี

1000013260 นางสาวปท๎มา  แกว้อารัญ

1000013261 นายธรีภทัร์  จันทรัตน์

1000013265 นางสาวพัชรวลยั  จงศรีอดสิรณ์

1000013267 นางสาวขวัญพชิชา  กิ่งกนั

1000013272 นางสาวจีรนชุ  ปรีดาศกัดิ์

1000013283 นางสาวกรีนาถ  เดชเดโช

1000013288 นางสาวกรีต ิ เดชเดโช

1000013297 นางสาววภิาว ี บรูณะภกัดี

1000013308 นางสาวฐาปนตี ์ โทะลงธง

1000013320 นายศริิพล  หวันประรัตน์

1000013325 นางสาวศริิภรณ์  บญุเพยีร

1000013355 นางสาวเปรมกมล  ชัยโชติ

1000013361 นางสาวรัตกาล  ใสโสก

1000013364 นายอคอาส  มาระดษิฐ์

1000013366 นายสกุฤษฎิ์  ภมรพงศอั์มพร

1000013378 นางสาวปิ่นอนงค ์ สกุบางพงศ์

1000013395 นางสาวอรุณลดา  ศรีทอง

1000013403 นางสาวกญัญพ์ัสว ี จันทร์อิ่ม

1000013405 นางสาวศศธิร  แสงลี

1000013418 นางสาวกชกร  บญุครองปรีชาญ

1000013420 นางสาวอรลติา  ทองซุ่ย

1000013440 นายฉตัรพล  พูลสวัสดิ์



1000013447 นางสาวเสาวรส  ร่วมชัยภมูิ

1000013450 นางสาวปยิะนนัท ์ โชตวิานชิ

1000013452 นางสาวเอมกิา  ทบัเพ็ชร

1000013463 นายศภุชัย  ชุม่ชื่น

1000013464 นางสาวเบญจภรณ์  บงันา่น

1000013469 นายกฤษณะ  บญุเจริญ

1000013476 นางสาวบญุสติา  ธรรมพานชิวงค์

1000013482 นางสาวแกน่วภิา  จงไกรจักร

1000013488 นางสาวฉฎาภา  เมฆบตุร

1000013495 นางสาวปยิะพร  เรียนกิ่ง

1000013499 นายปฏริพ  พหลแพทย์

1000013502 นางสาวดวงฤทยั  ไมพ้วง

1000013507 นางสาวนนัทวัน  แสนอุบล

1000013511 นางสาวรัตนาภรณ์  แซโ่คว้

1000013521 นสต.ยุทธภมู ิ มนักลาง

1000013527 นางสาวจิราพร  ร่มเย็น

1000013539 นางสธุดิา  ชา้งรักษา

1000013541 นางสาวชุมฉว ี กติวิกลู

1000013555 นายกวนิทร์  อวะภาค

1000013559 นางสาวรจนนัท ์ เครือเอม

1000013560 นายพัลลภ  เกริกกลุธร

1000013561 นางสาวผกาทพิย์  ไทรศรพทิกัษ์

1000013566 นางสาวพรทพิย์  ทองกา้ย

1000013574 นายรณัย  การงานอันวจิิตร

1000013580 นางสาวจันทร์จิรา  ทองพูล

1000013596 นางสาวอภชิยา  เพ็งพงษ์

1000013609 นางสาววชราภา  อนิทรสถติย์

1000013611 นางสาวประไพรพัชฒ ์ ทรัพย์ใจเที่ยง

1000013625 นายรมณ  โพธทิดั



1000013647 นายรณชัย  อว่มนาทุง่

1000013649 นางสาวมลัลกิา  มหสิรากลุ

1000013653 นายสภุวุฒ ิ ศพัทเสน

1000013655 นายชัยยุทธ  ศรีจันทร์

1000013656 นางสาวณัฐรดา  วรพทิย์พงศ์

1000013659 นางสาวพรรณิภา  แสงหา้ว

1000013676 นางสาวศศวิด ี วุฒสิมบรูณ์

1000013679 นางสาววริญญา  สดุเสนห่า

1000013683 นายนายณัฐนยั  งานประโคน

1000013700 นางสาวพัชรพรรณ  เพยีงตา

1000013708 นางสาววลิาสนิ ี บญุมปีระเสริฐ

1000013721 นายตฤณภพณัฐกร  บรรพชาติ

1000013730 นางสาวพชิญา  งามขํา

1000013737 นางสาวศิริิลกัษณ์  ประเสริฐลกัษณา

1000013751 นางสาวกติตยิา  ประสานสมบตัิ

1000013761 นายพชร  เลศิปรีชา

1000013763 นางสาวณัฏฐณิชา  โกกะพันธ์

1000013784 นางสาววมิลลกัษณ์  วาณิชพราหมณ์

1000013785 นางสาวมตัฐิการณ์  เบี้ยแกว้กระจ่าง

1000013793 นายธนนิทร์  ภวูานคํา

1000013818 นางสาวเอมกิา  คงคา

1000013822 นายกวฏิ  ชว่ยเลื่อม

1000013826 นางสาวสจุินนัท ์ วชิาพรม

1000013827 นางสาวอาทติยาพันธ ์ พันธช์มภู

1000013843 นางสาวพมิพป์วณ์ี  คําประเสริฐ

1000013879 นางสาวธนาภรณ์  ลอืวเิศษไพบลูย์

1000013886 นายวษิณุพงศ ์ ปส๎บาล

1000013912 นายศภุวัฒน ์ ใบงิ้ว

1000013913 นางสาวประภาสนิ ี ฉนิสกลธนาพร



1000013923 นางสาวปภาว ี สง่ชว่ย

1000013958 นางสาวเพชรจรัส  ววิัฒนาการ

1000013960 นายอาคม  เย็นทั่ว

1000013967 นายมนตรี  บวัมาก

1000013971 นายจิรัฏฐ์ดรณ์  พงศาปาน

1000013978 นางสาวพมิพม์าฏาษ ์ เหลา่ชัย

1000013988 นางสาวลภาภทัร  บญุพมิพ์

1000013997 นางสาวศริิพร  ชนะคช

1000014001 นางสาวอารยา  เปรียบกลา้

1000014006 นายพรีะพล  สมบตัวิงค์

1000014010 นางพัชรพร  สจุริตจันทร์

1000014012 นายเกยีรตศิกัดิ์  ดอกบวั

1000014035 นางสาวฤดมีาศ  คงฤทธิ์

1000014039 นางสาวเกศสดุา  นามวงศ์

1000014043 นายกฤตนยั  ลขิติจิตถะ

1000014050 นางสาวกนกวรรณ  เจริญทรัพย์

1000014053 นางสาวรัตนาภรณ์  โพธิ์ชุม่

1000014071 นางสาวศริว ี นพประเสริฐ

1000014073 นายศภุชัย  แดงตาโคตร

1000014093 นางสาวธนชัชา  พุธเพ็ง

1000014095 นางสาวจันทรกานต ์ แกว้อนิทร์

1000014106 นายกฤษดา  ศรีวริิยไชย

1000014109 นายชัชพงศ ์ นาเอก

1000014113 นายลขิติ  ลกัขษร

1000014119 นางสาววสิาข ์ วงศว์วิัฒน์

1000014121 นายกุูลพล  เกง่กลา้

1000014137 นางสาวศรัญญา  จํานงกจิ

1000014143 นายวราวุฒ ิ หอยหน

1000014145 นายทวศีกัดิ์  ดําคลองตนั



1000014151 นายสณัหส์ทิธิ์  ยุทธภณัฑบ์ริภาร

1000014156 นายปฐ๎พงษ ์ ศรีวไิล

1000014157 นายชูฤทธิ์  จันทา

1000014159 นายอภสิทิธิ์  พุดสเีสน

1000014161 นายจิรเดช  เชงิกล

1000014173 นายศราวุธ  อาบสวุรรณ

1000014175 นายฐิตวิัฒน ์ สายวร

1000014178 นางสาวปญุญาดา  พรสมบรูณ์ศริิ

1000014180 นางสาวปท๎มนดัดา  ดําชว่ย

1000014181 นายพงษเ์ทพ  สนทิวงศ์

1000014187 นางสาวนพวรรณ  อมรพักตร์

1000014199 นายมนตรี  ศรีสงัข์

1000014213 นางสาวนฏัวรรณ  รุจิณรงค์

1000014233 นายชวนิทร์ภทัร  เทพสงิห์

1000014236 นางสาวชนาธปิ  ศรประภา

1000014241 นางสาวสรีุรัตน ์ กองตา

1000014243 นายณัฐวุฒ ิ ขําชู

1000014248 นางสาวณัฐชา  ขาวฉลาด

1000014258 นายเกรียงไกร  เบญ็จสริิสรรค์

1000014280 นายวุฒวิัฒน ์ เชื่อมสกลุรัตน์

1000014306 นางสาวอนนีชุ  เบอร์เดน็

1000014327 นางสาวแกว้กานต ์ ปานพรหมมนิทร์

1000014347 นายณัฐพล  ปภสัสราพันธุ์

1000014348 ส.ต.ต.อทิธพิล  บญุศรี

1000014357 นางสาวฝนทพิย์  ตพูานชิ

1000014363 นายพัฒณพงษ ์ นาคะพงษ์

1000014374 นายปยิะพงค ์ ชณิศรี

1000014380 นางสาวอัญชุล ี รอดนชุ

1000014396 นางสาวจําลกัษณ์  ดําแกว้



1000014397 นางสาวเพชรจรัส  กาญจนะ

1000014398 นางสาวชนฏัฐา  ผาจวง

1000014406 นายสพุจน ์ สธุรรม

1000014409 นางสาวบปุผา  อิ้ววังโส

1000014416 นางสาวจันทมิา  ภแูล

1000014418 นายชวีภทัร์  สวงิ

1000014419 นางสาวชลดิา  โพธิ์สะอาด

1000014437 นางสาวรัมภา  สวุรรณหงส์

1000014443 นายทศเทพ  เพชรลว้น

1000014449 นายวสิทุธเ์ทพ  สกุมุลนนัทน์

1000014454 นายเกยีรตภิมู ิ หงสพ์ันธุ์

1000014461 นายอภวิัฒน ์ ขยันกจิ

1000014464 นางสาววลนิพร  สระทองดี

1000014480 นางสาวกชกร  พมิพานาม

1000014498 นายณัฐวุฒ ิ ชุนเชย

1000014505 นายเอกชัย  บญุวเิศษ

1000014514 นายธนกร  นธิกิลุตานนท์

1000014525 นางสาวธดิารัตน ์ นามนุ

1000014535 นางสาวรุจิรา  เพชรใหม่

1000014544 นางสาวพัชรี  สบีดุดี

1000014546 นางสาวนาตยา  สถานแปง

1000014550 นายพงษศ์กัดิ์  เลขขํา

1000014555 นายศภุชัย  จันตะ๊คาด

1000014558 นางสาวเพ็ญทพิย์  แสนสมบตัิ

1000014564 นายฐานนัตร์  แปงชาติ

1000014569 นางสาวมนิตรา  เย็นแกว้

1000014573 นางสาวพัชรา  นติพิานจันทร์กลุ

1000014581 นายธรีนยั  โลห่ค์ุ้มกนัภยั

1000014582 นางสาวประภาศริิ  ศริิสทุธิ์



1000014585 นายถวลิ  สขุแมว

1000014597 นายพพิัฒน ์ วชิัยโคตร

1000014623 นางสาวลภสัรดา  อารีรักษ์

1000014627 นายณัฐพงษ ์ ฉ่ําเฉลมิ

1000014642 นายนนทวัช  นนทะวงษ์

1000014645 นางสาวศริิลภศั  คําวงษา

1000014662 นางสาวเกศกนก  หลวงคําแดง

1000014666 นายศวรีะ  ศริิชาติ

1000014676 นางสาวพัณณ์ชติา  ถนอมทนุ

1000014692 นางสาวสทุธาสนิ ี สทุธาวาศ

1000014696 นายวทิวัฒน ์ กลบัใจ

1000014700 นายอานนท ์ ธาตดุี

1000014722 นายจีรยุทธ  นยิมาภา

1000014726 นายดลุยวัต  ธรรมรัตนวมิล

1000014730 นางสาวคทัรียา  ออ่นหวาน

1000014733 นางสาวนพวรรณ  บญุคุ้ม

1000014736 นางสาวชนกชนม ์ อภรัิกษเ์นตพิงศ์

1000014741 นายสรุเกยีรต ิ วงศราวทิย์

1000014747 นายวสิทุธิ์  เปี่ยมสนัตกิลุ

1000014753 นางสาววรนชุ  โสมภร์ี

1000014754 นายไตรลกัษณ์  วงษพ์านชิ

1000014764 นายรชานนท ์ ใจคํา

1000014770 นางสาวณฐอร  สขุแทรก

1000014789 นางสาวสธุารด ี ผิวทองงาม

1000014791 นางสาวหถัยา  พลเนตร

1000014806 นางสาวพันธุบ์ปุผา  ลลีาวุธานนท์

1000014822 นางสาวรัชฎาภรณ์  สภุาพ

1000014828 นายอภชิาต ิ สมศรี

1000014829 นายอํานาจ  กนัทะขะยอม



1000014831 นายมนุนิทร  ถริมนตรี

1000014834 นางสาวสดุารัตน ์ ประโยชนง์าม

1000014835 นายณัฐพงษ ์ คณาเดมิ

1000014843 นางสาวบวัรินทร์  คําษา

1000014848 นางสาวทวรัิตน ์ สวุรรณมณี

1000014852 นางสาววราภรณ์  นรัุกษ์

1000014863 นายฐิตรัิตน ์ ณัฏฐพงศพ์พิัฒน์

1000014864 นายธวัชชัย  สนิคา้

1000014867 นางสาวศวิาพร  อึ้งอารุณยะวี

1000014871 นายนพพล  ศรีสขุใส

1000014872 นางสาวชุลรัีตน ์ แสงทอง

1000014887 นางสาวธดิารัตน ์ ศรีเฉลมิ

1000014892 นางสาวอาทกิารณ์  สงัขมณี

1000014895 นายภรัณยู  กญัญาศกัดิ์

1000014896 นายปรเมษฐ์  มาตย์แสง

1000014898 นายเทอดเกยีรต ิ ทองศรีราช

1000014909 นางสาวปยิะพร  พงษป์ธาร

1000014926 นายณัชชากร  ถริคณุชวนิ

1000014938 นายยุทธภมู ิ โพธสิทิธิ์

1000014940 นายวมิลพงศ ์ แซมกระโทก

1000014950 นายจิตรกร  จะตเุทน

1000014962 นางสาวแคทราย  จันทรากา

1000014967 นางสาวสริิเกศ  เกยีรตกิอ้ง

1000014971 นายปกปก๎  ทองภกัดี

1000014975 นายดนพุล  แสงศรีบญุเรือง

1000014983 นายยสนิทร  พราหมมณี

1000014986 นายสรพงศ ์ กนุนั

1000014991 นายศริิ  สริุนทร์ตา

1000014992 นางสาวกนกกาญจน ์ แปนูสง่



1000015014 นายนฐัพงษ ์ พรมราช

1000015018 นายมนตรี  โมสกิานนท์

1000015029 นางสาวชุตมิน  มกี่ํา

1000015044 นายจิรภทัร  อูปแกว้

1000015067 นายวุฒนินัต ์ ทองเนื้อดี

1000015072 นางสาวฉตัรญาภรณ์  นริภยั

1000015074 นางสาวทพิาพร  นวลณรงค์

1000015088 นางสาวนนัทชิา  งามเลศิวทิยากลุ

1000015089 นางสาวอุมาภรณ์  โห

1000015097 นายวัชรพงษ ์ บญุจํานงค์

1000015099 นายสรัุช  แสงเดอืน

1000015100 นางสาวนภิาพร  พรหมบตุร

1000015103 นายนกิรณ์  อว่มแกว้

1000015104 นางสาวปวรวรรณ  พัฒนคุ้ม

1000015106 นายณัฐวุฒ ิ อันลอืชัย

1000015120 นางสาวภคัชุดา  จินตชาติ

1000015129 นางสาวปรมาภรณ์  เขมะชัยเวช

1000015139 นางสาวรสกิา  สารธนวงศ์

1000015143 นายปรีชา  ถงุเวยีง

1000015148 นางสาวนลนินาสน ์ แสงคําไพ

1000015152 นายนคิม  พยุงวงษ์

1000015159 นายนธิศิ  มาตขาว

1000015162 นายวัฒนา  พงศธ์รีะดลุย์

1000015169 นายสรุะพัฒน ์ อารมย์ดี

1000015174 นางสาวณิชารีย์  อํ่าเพชร

1000015183 นางสาวสพุร  สขุสวา่ง

1000015203 นายปรวร์ี  พันธศ์ริิ

1000015205 นางสาวศศลิ  คํานงึ

1000015220 นายวัฒนา  วงศส์ม้



1000015222 นายวชิย  จันทรเวคนิ

1000015229 นางสาวฐิตรัิตน ์ ทรัพย์ชาตอนนัต์

1000015230 นายสทุธนินัท ์ บญุมณี

1000015233 นายสมภพ  เกยสงูเนนิ

1000015249 นายวัจนธ์นศิร์  ศรีวชิัย

1000015267 นายจตรุงค ์ ภกัดิ์ประไพ

1000015273 นางสาวนศิวรัตน ์ ชูทอง

1000015291 วา่ที่ ร.ต.จิรวทิย์  โชตมิยั

1000015294 นายภทัรพงษ ์ สงิหราช

1000015295 นางสาวพริฐา  หนปู๎้น

1000015302 นางสาวศภุด ี กลิ่นหอม

1000015303 นางสาวอรสา  เตอืนจิตต์

1000015305 นายรัตภมู ิ ลลีาภรณ์

1000015311 นางสาวอังคว์รา  ใบชติ

1000015315 นายนรีพัฒน ์ บญุคง

1000015341 นางสาวอลสิ  วานิ

1000015342 นางสาวชนดัดา  เพาะพชื

1000015343 นางสาวชนมน์ภิา  ผาเย็นสกลุ

1000015344 นางสาวทศัมล  วรรณประสาท

1000015370 นายปณ๎ณทตั  สามบิตัิ

1000015373 นางสาวศริิรัตน ์ คงสปีาน

1000015377 นายอรรถสทิธ ์ องิควรานวุัฒน์

1000015392 นางสาวกนกชนม ์ ภกัดพีรหมมา

1000015400 นางสาวกนกวรรณ  เลศิบรูพาวานชิ

1000015439 นายชูพงษ ์ เชื้อกณุะ

1000015450 นางสาวหทยัรัตน ์ หวัฝาย

1000015452 นายสกนธพชิญ ์ ปวงกลาง

1000015453 นางสาวอาทติยา  มหา

1000015464 นายอชติพล  นามมงุคณุ



1000015466 นางสาวประภสัรา  นลิจันทกึ

1000015474 นางสาววร์ีธชิา  ตั้งรัตนาวลี

1000015475 วา่ที่ร้อยตรีณรงคว์ัชญ ์ จูฑะศรี

1000015481 นางสาวนารีรัตน ์ รักษก์ระโทก

1000015485 จ่าอากาศตรีเอกการ์วนิ  พจิารณ์

1000015491 นายสญัชัย  ทวแีกว้

1000015493 นางจันทร์ประคอง  แสงสขุ

1000015497 นายภวูดล  ยกทวน

1000015508 นางสาวโยธกา  อนิแนน

1000015520 นายฐิตนินท ์ ไวถนอมสตัว์

1000015521 นางสาวปยินชุ  ทุม่กระเดื่อง

1000015528 นายธันยวรรธน ์ เจริญสขุ

1000015530 นางสาวฐิตกิรณ์  จําเนยีร

1000015547 นายบญุเกดิ  ศริิวงศต์ระกลู

1000015552 นางสาวอัญชนา  เรืองสวุรรณ

1000015554 นายศภุศริิ  ธรรมสอน

1000015559 นายจิรกฤต  ปฎิกรัชต์

1000015567 นายพงษพ์ันธ ์ ดพีัฒชนะ

1000015577 นายนนัทวุฒ ิ ชํานาญศลิป์

1000015583 นางสาวศริิพร  พูนบญุ

1000015584 นายโกวทิย์  ใจทา

1000015612 นายณรงคพ์ล  นนัทสวุรรณ

1000015635 นางสาวจารุวรรณ  ศรีอาภรณ์

1000015636 นายพงษศ์กัดิ์  อัศววัชรกลุ

1000015646 นายอดศิร  เสนาใหญ่

1000015676 นางสาวกาญจนา  เจริญมั่น

1000015681 นางสาววรรณศลิป ์ วัตเณร

1000015684 นางสาวจิรัฐิพร  เกษมลุ

1000015698 นางสาววลิาวัลย์  พลาพัก



1000015714 นางสาวคณิตา  สขุเจริญ

1000015720 นางสาวสริญญา  ชื่นสภุคั

1000015745 นางสาวอรอุมา  นามมนตรี

1000015756 นางสาวอริยา  สหีอม

1000015757 นายกฤษณะ  อับดลุการิม

1000015764 นางสาวศริิพร  เชื้อปญ๎ญา

1000015780 นายนธิ ิ โพธดิารา

1000015795 นางสาวอลษิา  รุ่งแสง

1000015813 นางสาวธารทพิย์  อนิทร์ทองมาก

1000015816 นายหถัยา  มั่นยืน

1000015821 นางสาวศภุสิรา  ธารประเสริฐ

1000015822 นางสาวนฎัฐา  เจริญผล

1000015826 นายมานพุงษ ์ อันนานนท์

1000015837 นายเกยีรตศิกัดิ์  อันนานนท์

1000015846 นายเอกสทิธิ์  ทองนอ้ย

1000015851 นางสาวสรีุย์พร  บวัชุม

1000015856 นางสาวสวุรรณา  จันทร์แดง

1000015871 นางสาวอภญิญา  ศริิโภคาสมบรูณ์

1000015884 นางสาวบษุบา  ผลปฐมวัย

1000015888 นางสาวอัญชริกา  มลูมา

1000015889 นายสราวุธ  วัชรพงษไ์พฑูรย์

1000015897 นางสาวณัฐนติย์  ตนัไพศาล

1000015899 นางสาวธนพร  บรรลอืหาญ

1000015903 นางสาวพัดชา  วทิยารัตนกลุ

1000015955 นายชวลติ  สหีลิ่ง

1000015963 นางสาวหงษห์ยก  มะลซิอ้น

1000015976 นายธรีนติย์  นนทโชติ

1000015988 นายฉตัรชัย  ปนิคํา

1000016005 นายณัฐวุฒ ิ แสงเสวตร



1000016019 นายธนวัฒน ์ ลดัดากลม

1000016021 นางสาวอตนิชุ  ชัยเพยีรเจริญกจิ

1000016024 นางสาวณัฐธยิา  เวยีงนนท์

1000016046 นางสาวชโลทร  โสดารัตน์

1000016049 นายอาทติย์  เจริญผล

1000016053 นางสาววภิาสนิ ี ธรรมสละ

1000016078 นางสาวสปุราณี  เอกอุ

1000016081 นางสาวเนาวรัตน ์ จันทร์อนิทร์

1000016131 นางสาวปรัศน ี ศรีออ่น

1000016152 นางสาวนนัทพร  กนัเฉย

1000016156 วา่ที่ร้อยตรีนนัทวัฒน ์ ปรีชา

1000016172 นายธนกร  ลอ้เทยีน

1000016186 วา่ที่ร้อยตรีอนรัุกษ ์ โกมลศรี

1000016196 นางสาวศริิรักษ ์ ฐิตเิกยีรตไิพศาล

1000016226 นางสาวพรทภิา  นทัยาย

1000016229 นางสาววภิาว ี อุกฤษต์

1000016243 นางสาวขนษิฐา  สขุเสน

1000016245 นางสาวจุฑารัตน ์ อนนัตรสชุาติ

1000016262 นายภทัรศกัดิ์  อรทยั

1000016284 นายกลุเดช  สทุธวิรชัย

1000016291 นายมนตช์ัย  สวนนุ่ม

1000016293 นางสาวกสุมุา  ธบิดี

1000016311 นางสาวพรฤด ี ศริิโชตกิาญจน์

1000016312 นายประดษิฐ์  พุฒหอม

1000016319 นายสพุัฒน ์ แหว้เพ็ชร

1000016322 นายขนบรัฐ  อุดมการไพศาล

1000016327 นางสาวภทัราภรณ์  ภญิคณุ

1000016337 นายชนนิทร์  ธนาสนุทรารัตน์

1000016340 นางสาวภรีนฎัฎา  ปรีชาพชื



1000016355 นายอัสน ี ออ่งลออ

1000016357 นางสาวหรรษา  ทว้มนิ่ม

1000016365 นายธวัช  จารุศริิกลุ

1000016369 นายณัฐพงษ ์ กงัแฮ

1000016372 นายวรัญํู  จิรักษา

1000016373 นางสาวธนาภรณ์  อสิรา

1000016378 นางสาวอรุโณทยั  ไทยสวัสดิ์

1000016379 นางสาวนยันา  วงศธ์นะสารกลุ

1000016393 นายศริิธนากร  ชนะสทิธิ์

1000016395 นางสาวอศิรารัตน ์ อศิราภรณ์

1000016401 นายกตกิา  เอี่ยมทา

1000016408 นางสาวกมลภทัร์  วัฒนธรรม

1000016426 นางสาวกญัญารัตน ์ แสงดอกไม้

1000016430 นางสาวพรณภทัร  อว่มสอาด

1000016433 นางสาวกฤตกิา  ฤกษยิ์นดี

1000016453 นางสาวอรพนิ  กลุวุฒิ

1000016461 นายอุกฤษ  ชูเทพ

1000016469 นายเอกลกัษณ์  พงศพ์ุทธชาติ

1000016470 นางสาวสริิกมล  สหีา

1000016474 นายรัฐกร  ฤทธิ์ไธสง

1000016482 นายพรหมรินทร์  แสงงาม

1000016495 นายเอกรินทร์  สาธาระกลุ

1000016499 นายศราวุธ  นามบรีุ

1000016500 นางสาวภทัร์พชิชา  ธรีะวัฒนสงิห์

1000016513 นายปยิศกัดิ์  บญุยกลุศรีรุ่ง

1000016519 นายรัชภมู ิ ดลประสทิธิ์

1000016520 นายธวัชชัย  คําปา

1000016531 วา่ที่ร้อยตรีประมขุ  บญุเจริญ

1000016538 นางสาวลลติา  แผงบดุดา



1000016547 นางสาวพจนย์ี  นาควัชระ

1000016554 นายมาฆวัฒน ์ ภมูาศ

1000016557 นางสาวสคุนทพิย์  ใจกลา้

1000016564 นายวสนัต ์ โฉมงามขํา

1000016576 นายชัยภทัร  นนัทวิัฒนาพบิลู

1000016592 นายวรมนิทร์  ไชยศรี

1000016595 นายสราทสิ  ไพเราะ

1000016600 นายยุทธศกัดิ์  เชื้อชาติ

1000016607 นางสาวแพรวพราว  ไพเราะ

1000016617 นายภชุงค ์ ตอ่พลธรรม

1000016625 นายนฤพนธ ์ รักตระกลู

1000016626 นางสาววภิาว ี สวุานชิ

1000016637 นางสาวนยัเนตร  เวทไธสง

1000016651 นางสาวพชิชาภา  มหทิธโิชติ

1000016659 นางสาวรัตนจ์ิรา  ถนอมกลิ่น

1000016669 นางสาวนธิดิา  อุดมศลิป์

1000016674 นายภบูดนิทร์  จันทร์ตา

1000016686 นางสาวกฤตยาพร  บวัลงักา

1000016695 นายเกรียงเดช  ธธิรรมมา

1000016714 นายวรีเวช  ทองนอ้ย

1000016715 นายรัฐเขตต ์ พุทธมิา

1000016718 นางสาวจุฑาธปิต๎ย์  เทศแกว้

1000016722 นางสาวกรีตยา  พงศด์ารา

1000016732 นางสาวกมลวรรณ  ภู่ระหงษ์

1000016749 นางสาวหทัยา  อาสาเสนย์ี

1000016750 นางสาวอัญชสิา  พรมทอง

1000016755 นายณัฐวุฒ ิ ดแีกว้

1000016756 นางสาวปญ๎ญารัตน ์ รักย่ิง

1000016769 นายอรรถพล  สขุวงค์



1000016771 นางสาวลดัดาวัลย์  ควรรําพงึ

1000016785 นายเจษฎากร  ธรีะพันธพ์งศ์

1000016812 นางสาวไพวรินทร์  ผิวมะลิ

1000016815 นางสาวจตพุร  คงทอง

1000016817 นายอนพุงศ ์ ปิ่นทะวงศ์

1000016829 นายววิัฒน ์ ศรีชัย

1000016832 นางสาวอัจฉราพร  ดว้งเผือก

1000016851 นายฉตัรชัย  จีนจู้

1000016864 นายธรีพงศ ์ บวัทองเรือง

1000016871 นายชวกลุ  สทิธศิกัดิ์

1000016894 นางสาวจุตพิร  มณีนลิ

1000016908 นางสาวอุบลรันต ์ สกุขันต์

1000016915 นางสาวนริศรา  แสนภกัดี

1000016921 นางสาวณปภชั  แสนนนัตา

1000016930 นางสาวดารุณี  นารีนชุ

1000016931 นายสนัต ิ สวุรรณ

1000016938 นางสาวพชิญาพร  นมิมลรัตน์

1000016942 นางสาวอังคณา  คําภู

1000016955 นางสาวภษูติา  ตระการฤทธิ์

1000016972 นายอนชุติ  จันทรวมิลพันธ์

1000016973 นายประวติร  คงสปีาน

1000016979 นางสาวธดิารัตน ์ กลุฉวะ

1000017001 นางสาวทพิวรรณ  อนิตา

1000017004 นายศวิดล  รัตนสคุนธ์

1000017009 นางสาวชนาภา  เจียรศริิกลุ

1000017017 นายชยานนท ์ มว่งบงัยุง

1000017027 นางสาวปณิดา  โยมศรีเคน

1000017041 นางสาวอุษณีย์  อิ่มบวั

1000017048 นายคมชาญ  สวา่งแจ้ง



1000017049 นายตลุาการ  ป๎น่เงนิ

1000017065 นายสรุศกัดิ์  ลั้งแทก้ลุ

1000017066 นางสาวธวิาริน  มอัีฐมั่น

1000017071 นายทศธรรม  แนวบรรทดั

1000017072 นางสาวทพิย์ลกัษณ์  นาเคณ

1000017082 นายจิรเมธ  ทบัไทร

1000017089 นางสาววราภรณ์  คชรัตน์

1000017098 นางสาวกมลรัตน ์ พรมมาตร์

1000017111 นายรัฐณัฐ  หงัสพฤกษ์

1000017121 นางสาวสโรบล  ราชวงศ์

1000017128 นางสาวสนุรัีตน ์ ภมุวรรณ

1000017136 นายอทิธพิล  พูลเอยีด

1000017151 นางสาวสวุมิล  มาสงา่

1000017156 นางสาวศรีสดุา  วงศส์ร้างทรัพย์

1000017168 นางสาวภทัรพร  เรืองฤทธิ์

1000017171 นายภวนิท ์ ธนากรย่ิงยงค์

1000017175 นายกรัณย์  ริยะการ

1000017180 นายปรีดิ์มนสั  มสุกิะนเุคราะห์

1000017183 นายสงกรานต ์ มณีรัตน์

1000017194 นางสาวณัฐธรีา  รอดคํา

1000017197 นางขวัญชเยศ  กกุแกว้

1000017213 นางสาวสชุานนัท ์ ไชยบรีุ

1000017215 นางสาวชลธชิา  พูลทวี

1000017229 นางสาวกติติ์ธนพร  พลละศกัดิ์

1000017236 นางสาวอรวรรณ  สวุัฒนกลุ

1000017243 นายณรงคฤ์ทธิ์  พรมเรือง

1000017246 นางสาวกติตยิา  หนภูยัยันต์

1000017248 นางสาวสริินทพิย์  สมใจ

1000017249 นางสาวณัฏฐ์รดา  กฤษดาฐิตเิศรษฐ์



1000017268 นายทวิา  บญุปญ๎ญา

1000017283 นางสาวมนธดิา  อัครสามารถ

1000017285 นางสาวศศพิมิพ ์ จันทร์สวา่ง

1000017287 นางสาววรรณรว ี พรสมบรูณ์ศริิ

1000017295 นางสาวสพุัฒตรา  พรศรี

1000017320 นางสาวปนดัดา  ปมิลื้อ

1000017328 นางสาวบญุญารัตน ์ สธุรรม

1000017329 นางสาววนดิา  สตัยาพันธ์

1000017336 นางสาวหฤทยั  ทาจินา

1000017349 นางสาวกนกวรรณ  อาษาเสน

1000017360 วา่ที่ร้อยตรีวัชรพล  พานทอง

1000017363 นายสนัต ิ พาหลุา

1000017400 นางสาวอมรรัตน ์ ภลูมผา

1000017423 นายประสาท  โอปาก

1000017441 นางสาวอรสนิ ี ผ่องออ่น

1000017449 นางสาวภทัรมน  ผลสวา่ง

1000017450 นางสาวชนมน์ภิา  งามพงิ

1000017454 นางสาววัชราภรณ์  วฤิทธิ์ชัย

1000017459 นางสาวกนษิฐา  ออ่นหยู

1000017477 นายสมภพ  จินดารัตน์

1000017479 นายเอกวทิย์  หารมนต์

1000017480 นายอนรัุกษ ์ เจริญเกยีรติ

1000017497 นางสาวรัชวรรณ  แกว้นกุลูทร

1000017499 นางสาวกรชุดา  พร้อมมลู

1000017502 นายชัยวัฒน ์ ศรีสวัสดิ์พงษ์

1000017507 นางสาวฐิตรัิตน ์ ศริิจันทร์สวา่ง

1000017529 นายปรีดิ์เปรม  ทองออ่น

1000017530 นางสาววารี  ปาูนภมูิ

1000017538 นางสาวนาถนภา  เกดิกอ่วงษ์



1000017563 นายสรุชาต ิ กนัภยั

1000017568 นายการุณย์  รําจวน

1000017610 นางสาวเยาวลกัษณ์  ผ่องขํา

1000017616 นายสปุระกจิ  บวัศรี

1000017654 นางสาวชนญัชดิา  ตรงจิตร

1000017661 นายเอกราช  สารธมิา

1000017667 นางสาววราภรณ์  เนตรประดษิฐ

1000017687 นายเอกราช  สวา่งจิตร

1000017689 นางสาวหทยัรัตน ์ โพธวิหิค

1000017694 นายกาจกมล  ตนัตระกลู

1000017695 นางสาวพรนภิา  ทองสขุดี

1000017698 นางสาวหทัยา  สขุสําอางค์

1000017700 นายพฤษภา  นาคศรีทา

1000017701 นายกรีศกัดิ์  เตยแกว้

1000017711 นางสาวพมิพพ์ชิชา  วัฒนเศรษฐ

1000017729 นางสาวรรินดา  ศาตะมาน

1000017734 นางสาวเบญจวรรณ  พรินนท์

1000017741 นางสาวแววตา  แสวงแวว

1000017756 นางสาวอรทยั  สวุรรณรัตน์

1000017770 นางสาวสกุลัยา  ยาปอูม

1000017815 วา่ที่ร้อยตรีพเิชษฐ์  เพชรทบั

1000017842 นางสาวปริชาต ิ พลเย่ียม

1000017860 นางสาวอารยา  ภกัดบีญุ

1000017883 นายธนะรักษ ์ สเุชาวนกลุ

1000017885 นายกฤษรินทร์  อัตบตุร

1000017898 นายจิรศกัดิ์  ทองเกลี้ยง

1000017920 นางสาวพลอยฉตัร  ไทยภกัดิ์

1000017929 นางสาวศริิรัตน ์ แสงภา

1000017998 นายธติชิัย  ยันตรศรี



1000018004 นายจตพุร  อฐิงาม

1000018009 นายนายจักรี  ชะนะศรีสวัสดิ์

1000018017 นายชญานนท ์ จันทบตุร

1000018020 นางสาวอสิรา  จิตตจ์นะ

1000018031 นายเชษฐา  กลุพรม

1000018036 นายวชิัย  เกยีนแจ้ง

1000018041 นางสาวศภุรัตน ์ เอยีดทองใส

1000018047 นางสาวจุฑารัตน ์ มณีรัตนเจริญ

1000018052 นางสาวกลุรดา  ยังประดษิฐ

1000018061 นางสาวศชิล  นนัตาเครือ

1000018085 นางสาวเปรมวดิา  กณัหาเวยีง

1000018097 นางสาวมาลนิ ี หมเีงนิ

1000018098 นางสาวสมชัญา  เกษมไพบลูย์

1000018125 นายธราวชิญ ์ มุ่นพลาย

1000018148 นายฐาปกรณ์  เรืองรัตนโชติ

1000018158 นายวรีะชัย  มณีวงษ์

1000018175 นางสาวภทัราพรรณ  เชื้อจินดา

1000018179 นายคชพล  บญุสวุรรณ

1000018183 นางสาวรุ่งนภา  จันทะครีี

1000018187 นางสาวพาณิภคั  ดนตรี

1000018198 นายกฤษณะ  นาวารัตน์

1000018200 นางสาวจิตรพสิทุธิ์  บษุยากลุ

1000018206 นายเกรียงไกร  คบสระนอ้ย

1000018224 นางสาวสดุาวรรณ  ติ๊ดคลา้ย

1000018245 นางสาวชื่นชวีนิ  ย้ิมเฟอืง

1000018263 นางสาวพมิลดา  วรรณพรุิณ

1000018268 นางสาวชญาน ี กลบีบวั

1000018276 นางสาวศศธร  โภคสวัสดิ์

1000018286 นายศภุชัย  พละสาร



1000018288 นางสาวศริินภา  ธรรมลงักา

1000018306 นางสาวศริญญา  ศรศริิ

1000018340 นายชวลติ  บอ่สารคาม

1000018350 นางสาวอารยา  สมสามาลย์

1000018351 นางสาวฎกีา  เจริญวัฒนา

1000018359 นางสาววนดิา  นามสงิหษ์า

1000018360 นางสาวอัญมณี  คมิหนัตา

1000018376 นางสาวสายสรีุย์  สมทรง

1000018378 นางสาววราภรณ์  บริพันธ์

1000018383 นางสาวพทิยาภา  จันมาก

1000018401 นายสวุจิักขณ์  จันทร์คง

1000018406 นายนภิทัร์  ชมบา้นแพว้

1000018408 นายวัชรศร  ธรรมวเิศษ

1000018411 นางสาวพัชรไพลนิ  เอี่ยมสําอางค์

1000018425 นางสาวสดุาภา  ทาตนั

1000018429 นางสาวสาวณีิย์  เปรียบจันทกึ

1000018433 นางสาวนวจิรดา  เรืองวุฒิ

1000018444 นางสาวจุฑากาญจน ์ นาคสขุ

1000018457 นางสาวดารารัตน ์ อังคตุรานนท์

1000018462 นางสาวณัฐวรรณ  ชว่ยบญุชู

1000018470 นายวรีชน  โลเกตุ

1000018475 นายสทิธริาช  โคตะมลู

1000018476 นางสาวเสาวล ี สบืกระพันธ์

1000018479 นางสาวสปุระภา  ชื่นอารมย์

1000018483 นายจักรพงษ ์ จักมา

1000018505 นางสาววาสนา  เชดิชู

1000018522 นายภาณุพงศ ์ พณิชยกลุ

1000018529 นายธารา  คชไกร

1000018542 นางสาวจินดารัตน ์ มว่งเจริญ



1000018562 นางสาวกฤตมิา  ธรรมรักษ์

1000018573 นายฐานพุงษ ์ ตา่งใจ

1000018577 นางสาวณัฏฐ์ชรินทร์  วรีะสทิธิ์

1000018595 นางสาวลภสัรดา  แกว้ตาทพิย์

1000018596 นางสาวพัชราภร  ทาจินา

1000018604 นางสาวสลลิา  เดชพงษ์

1000018606 นางสาวสนุนัทา  บญุมี

1000018608 นายณัฐพล  จุลมณฑล

1000018611 นางสาววภิาจรี  เอี่ยมไกรษร

1000018617 นางสาวกมลวรรณ  สงัขน์ุ่น

1000018620 นางสาวปยิะธดิา  พลทะกลาง

1000018644 นางสาวชนนกิานต ์ สริิคณาภรณ์

1000018646 นางสาวจิลาวรรณ  จีระการ

1000018651 นางสาวกสุมุา  ภสูมสี

1000018665 นางสาวอัฉรา  หมอ่งกอง

1000018671 นายเฉลมิชัย  ตนัตไิพศาลกจิ

1000018672 นางสาวสภุาพร  สมบรูณ์

1000018703 นางสาวน้ําฟาู  เอี่ยมขอพึง่

1000018711 นายกสนิ  คงคาทพิย์

1000018713 นางสาวธนาพร  เครือสงูเนนิ

1000018727 นายสกุจิ  อนิอิ่ม

1000018734 นางสาวปรารถนา  หมธูิ

1000018748 นายวัฒนวงศ ์ บญุสนิ

1000018750 นายศริะ  กฤษฎาธาร

1000018763 นางสาวเนตรนภา  ชูนอ้ย

1000018784 นางสาวอรทยั  สวุรรณะ

1000018793 นางสาววาทนิ ี เมฆวมิล

1000018797 นางสาวเอมอัญชนา  วงคเ์มอืงคํา

1000018810 นางสาวพมิพใ์จ  รจนานนท์



1000018824 นางสาวประภาดา  ชอบชื่นชม

1000018835 นางสาวเสาวคนธ ์ ศรีนานนท์

1000018851 นางสาววันทนย์ี  นวลละออง

1000018860 นางสาวภคัสนุภีสั  พทิกัษว์ราพร

1000018892 นางสาวสภุสิานนัท ์ ภู่พูลทรัพย์

1000018902 นางสาวสดุหทยั  สปุนิะ

1000018903 นางสาววชริกลุ  คชแกว้

1000018910 นายชานนท ์ ทาโน

1000018917 นายคงกฤช  ศาสตโรภาส

1000018930 นางสาวขนษิฐา  ชวนจิตร

1000018939 นายชัยวัฒน ์ พวงทอง

1000018971 นางสาวปรียาพรรณ  สทิธไิทย

1000018974 นางสาวอังศมุาลนิ  อุ่นวเิชยีร

1000018978 นางสาววารุจี  นาคแกว้เทศ

1000018979 นางสาวสกุญัญา  เจริญสขุ

1000019002 นางสาววชิญา  นาคพงษ์

1000019017 นายสรุศกัดิ์  เผือกจีน

1000019027 นายจตภุมู ิ สวุรรณพันธ์

1000019028 นางสาววรีวรรณ  พศิฐาน

1000019034 นางสาวนนัทน์ภสั  จงเจริญ

1000019046 นายศราวุฒ ิ สงรัก

1000019071 นางสาวเบญ็วรางค ์ สทิธเิกษร

1000019074 นายอดศิกัดิ์  นจิสขุ

1000019111 นางสาวธนษิฐา  ออ่นแกว้

1000019126 นางสาวมทริา  โลหติานนท์

1000019154 นายกติตคิณุ  ตั้งชวลติ

1000019172 นางสาวเกตมุาลา  ธรฤทธิ์

1000019186 นางสาวบงกช  อยู่สขุ

1000019188 นายลขิติ  พรมนกิรณ์



1000019189 นางสาวศศกิญัญา  จันคง

1000019191 นางสาวสพุชิฌาย์  คําพภิาค

1000019211 นางสาวกติตยิา  โทกวนิ

1000019215 นางสาวกมลชนก  กอ้นสมบตัิ

1000019216 นางสาวรุจิรา  ถนอมจิตดี

1000019217 นายอมรฤทธิ์  สวุรรณพนงั

1000019247 นางสาววยิกานต ์ ปานสวุรรณ

1000019256 นางสาวธนชัพร  ทองสมบตัิ

1000019275 นางสาววรัญญา  เจนจบ

1000019280 นางสาวสริิมา  โชตชิว่ง

1000019285 นายอสิระ  นลินวลอุบล

1000019286 นายดลุพนิจิ  ผ้าแดง

1000019294 นางสาวโสภติา  แสงแกว้

1000019300 นายปรมนิทร์  ชณิวัฒน์

1000019315 นางสาวจินดารัตน ์ ศรีชนะ

1000019337 นางสาวอภรรัตน ์ เพ็ชรทอง

1000019339 นายนภสั  มงคลภทัรสขุ

1000019341 นางสาวรัชน ี ขํามาลยั

1000019356 นางสาวณัฏฐนนัท ์ พรหมราชยศ

1000019372 นายชูสกลุ  ทองชว่ย

1000019373 นางสาวกญัจนณ์ภทัร  กนัยา

1000019374 นางสาวสภุทัตรา  พงษพ์รรณา

1000019376 นางสาวศศพิร  เพชรรัตน์

1000019381 นางสาวขนษิฐา  มดือนิทร์

1000019420 นายพงษพ์ัฒน ์ ออ่นสะอาด

1000019423 นางสาวกชกร  ธรรมาจารุศลิ

1000019442 นางสาวสดุารัตน ์ สงิหล์อ

                     ***********************************


