


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก จํานวน 460 คน แนบท้ายประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
ลงวันท่ี   26   มิถุนายน   2562

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ

1 620001 นางสาว ณัฏฐณิชา จันทร์สว่าง

2 620002 นาย ศุภกานต์ ตั้งศุภนิมิต

3 620003 นาย สุรภัค พัฒน์ธนาชัยภัค

4 620004 นางสาว นฤมล แจ่มฤทัย

5 620005 นางสาว อริสา พันธ์เช้ือ

6 620006 นางสาว รุ่งทรัพย์ วิลาวัน

7 620007 นาย อรรฒพล จิตรักมั่น

8 620008 นางสาว ปริยากร ภูโปร่ง

9 620009 นาย ปริญรวี เกษจัตุรัส

10 620010 นางสาว สุนิษา เกษจัตุรัส

11 620011 นางสาว นุรกัสมา มะลี

12 620012 นาย เทอดธรรม ท่ีดี

13 620013 นางสาว อภิสรา ไชยทอง

14 620014 นาย เมฆินทร์ ป้องหลักคํา

15 620015 นางสาว ซาฟีการ์ สะแลแม

16 620016 นางสาว ณัฐกฤตา ปราบกรี

17 620017 นางสาว กนิษฐา กูลประสิทธ์ิ

18 620018 นาย ศรัณย์ จันทร์ทอง

19 620019 นาย ณัชพล พรมต๊ะ

20 620020 นางสาว ณัฐริกา บุญนัก

21 620021 นางสาว ลิลณี ศรีภิรมย์

22 620022 นาย ธีระพงษ์ เลิศพิพัฒน์ไพบูลย์

23 620023 นางสาว กัญญารัตน์ จันทร์เพ็งเพ็ญ

24 620024 นางสาว ณัฐธิดา บุญคง

25 620025 นาย ภาสวุฒิ ดิษาภิรมย์

26 620026 นางสาว จารุวรรณ คําชาลี

27 620027 นาย กษิดิ์ณพเดช ไชยคิรินทร์

28 620028 นางสาว ชนชญาน์ บุญมณี

29 620029 นางสาว มัสลิน สีโพนดวน

30 620030 นาย สิริศักดิ์ คลาดทุกข์

31 620031 นาย ชนาภัทร เจนสัญญายุทธ

32 620032 นางสาว จารุภา แก่นจักร์

33 620033 นาย ธนโชติ ทองสุก

34 620034 นาย ปฏิพัทธ์ นาคกนก

35 620035 นางสาว สาธิดา ยิ้มแก้ว

36 620036 นางสาว ฑิฆัมพร แสงพันธ์

37 620037 นาย บุณยกร ยอดวงค์

38 620038 นาย พรพฤทธ์ิ ชัยญานันท์
39   620039...........................

ชื่อ - ชื่อสกุล



2

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ

39 620039 นางสาว อมัล เจ๊ะเต๊ะ

40 620040 นาย นพดล พันอกแดง

41 620041 นาย นทีธร สีสังข์

42 620042 นางสาว สรวงสุดา นวลละออ

43 620043 นาย ทัศน์พล เช้ือชะเอม

44 620044 นางสาว ฐิติรัตน์ รอดโฉม

45 620045 นาย โชคชัย เพ็ชรหลํา

46 620046 นางสาว เปมวลี นามจันทร์

47 620047 นาย ธราพงษ์ เช้ือจีน

48 620048 นางสาว อารียา สุทธิ

49 620049 นางสาว อรวรรณ สุทธิ

50 620050 นาย ภาคภูมิ พันชล

51 620051 นาย สิทธิพร ชูช่ืน

52 620052 นาย สืบศักดิ์ แสงพิสาร

53 620053 นาย วีระพล นัยติ๊บ

54 620054 นางสาว หทัยวรรณ ยอดสุวรรณ์

55 620055 นางสาว ญาณิศา ศิริสุข

56 620056 นาย นิติธร เวชสิทธ์ิ

57 620057 นาย อิทธิศักดิ์ ม่วงเพเชร

58 620058 นาย กิตติธัช พงศาปาน

59 620059 นางสาว ณัฐฌา ปลูกปัญญาดี

60 620060 นางสาว ดิถีพร ศรีกรด

61 620061 นาย ธนกาญจน์ อ่วมจินดา

62 620062 นางสาว ประภาพรรณ เวชกุล

63 620063 นางสาว เพ็ญพิชชา ไกรเกรอะ

64 620064 นาย กมลภพ โคสม

65 620065 นางสาว ชนกานต์ สิมลี

66 620066 นางสาว ขวัญเรือน สมคิด

67 620067 นางสาว กัญญาณัฐ บุญสร้าง

68 620068 นางสาว ปิยะธิดา เมืองโคตร

69 620069 นาย วรวุฒิ ไชยฤทธ์ิ

70 620070 นางสาว อวัชดา ผ่องแผ้ว

71 620071 นาย ธนชิต สันธนะสุรางค์

72 620072 นางสาว นลินี หงษ์มณี

73 620073 นางสาว สุชัญญา ปุริตาเน

74 620074 นางสาว กัลยรัตน์ เชาวน์แล่น

75 620075 นางสาว ธริญญา น้อยบาท

76 620076 นางสาว รัตนาภรณ์ ขาวทอง

77 620077 นางสาว หน่ึงฤทัย สําเนียงไพบูลย์
78     620078........................

ชื่อ - ชื่อสกุล
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ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ

78 620078 นางสาว รุ้งลาวัลย์ กกรัมย์

79 620079 นางสาว จรัญญา วรสา

80 620080 นางสาว กฤติยาภรณ์ วิลยะกูล

81 620081 นาย ธนภัทร ชินสถาพรโชค

82 620082 นาย สหัสวรรษ วงค์เกตุเพชร

83 620083 นางสาว อภิญญา พันธ์ุหงษ์

84 620084 นางสาว วชิระญาณ์ มณีโชต

85 620085 นางสาว ประกายทอง มูลทอง

86 620086 นางสาว วิชญา หอยแก้ว

87 620087 นาย วีรพันธ์ุ ไชยถา

88 620088 นาย ศิวกร ลาวิณห์

89 620089 นางสาว กนกวรรณ มณีกิจ

90 620090 นาย ณัฐกฤต หอนรเศรษฐ์กุล

91 620091 นางสาว ภูมินี ประสงค์จันทร์

92 620092 นางสาว ญาณนันท์ พลทรัพย์

93 620093 นาย พรชัย ไชยทน

94 620094 นางสาว จิรนันท์ ปัญญาจักร

95 620095 นาย พิชญุตม์ ใจวังเย็น

96 620096 นางสาว นันทิณี ยะปะนันท์

97 620097 นางสาว ประวีณา วัฒนะ

98 620098 นาย ปุณฑเรศ สังจกนิษฐ

99 620099 นางสาว จารุวรรณ สุพรรณดี

100 620100 นางสาว นางสาวนภาวรรณ จันทร์ทรงกรด

101 620101 นางสาว สุทธิลักษณ์ สรรเพ็ชร

102 620102 นางสาว ยุสรอ อูมา

103 620103 นางสาว ศรัญรัชต์ จันเลื่อน

104 620104 นางสาว นันทิกานต์ แสงรัตน์

105 620105 นางสาว กัญญาณัฐ เผือกทิม

106 620106 นางสาว จิราพร พงษ์แสง

107 620107 นาย นูรมัน สะอะ

108 620108 นางสาว ฐิติพร จันคํายา

109 620109 นาย พัชรพล เรืองพุทธ

110 620110 นางสาว นฤมล กําไร

111 620111 นางสาว จุฬาลักษณ์ แดงสุวรรณ

112 620112 นางสาว สุพัฒน์ศร คําคนซื่อ

113 620113 นางสาว สุรัตนา เช้ือกุณะ

114 620114 นางสาว กิตติภา โพธ์ิศรี

115 620115 นางสาว บุษญา คําหงษา

116 620116 นาย ธีรวัฒน์ สุทธิประภา
117     620117......................

ชื่อ - ชื่อสกุล
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ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ

117 620117 นางสาว ระพีพร ปุนยาโพ

118 620118 นางสาว พุธิตา นิลรัตน์ ณ อยุธยา

119 620119 นางสาว เปรมกมล กอสัมพันธ์

120 620120 นางสาว ปัทมาพร สิขิวัฒน์

121 620121 นางสาว อมรรัตน์ ทองแฉล้ม

122 620122 นาย อนาวิล ชุมภูพันธ์

123 620123 นาย วัจดีย์ เจะแวมาแจ

124 620124 นาย ชนวัฒน์ ศิริชาติ

125 620125 นางสาว กานต์พิชชา วารีศรี

126 620126 นางสาว เจนจิรา ต้นศรี

127 620127 นางสาว ดรุณี สายสังข์

128 620128 นาย ภูริพัฒน์ วิเศษสังข์

129 620129 นางสาว เกวลิน วินทะไชย

130 620130 นาย รชต ทองคํา

131 620131 นาย พสุธา สารกาล

132 620132 นางสาว ปนัดดา เภตรานนท์

133 620133 นางสาว ปณิตา เภตรานนท์

134 620134 นางสาว ปทิตตา สังข์ยิ้มพันธ์ุ

135 620135 นาย กฤตชา ภักดี

136 620136 นางสาว สลิล ภิรมย์วงศ์

137 620137 นางสาว ปรีชญา อินทฤทธ์ิ

138 620138 นางสาว ปภากร ลายวิเศษกุล

139 620139 นางสาว บงกช มณีโชติ

140 620140 นางสาว ฟาตีฮะห์ มะแซะ

141 620141 นางสาว วราทิพย์ หมื่นปทุม

142 620142 นาย เกริกชัย เก้ือชาติ

143 620143 นาย ณัฐพนธ์ ท้ิงอีด

144 620144 นาย ชัยวัชร รายาสาตร์

145 620145 นางสาว สุนทรีลักษณ์ ยังเจริญ

146 620146 นางสาว ณัฐชา ป้ันน้อย

147 620147 นางสาว ธัญชนก ศรียาเทพ

148 620148 นางสาว ชลิตา แฉล้มล้ํา

149 620149 นางสาว บุณยวีร์ สมศรี

150 620150 นางสาว วิมลพรรณ ชัยประสานสินธ์ุ

151 620151 นางสาว อัญชลิกา แก้วเทพ

152 620152 นางสาว ณัฐสุดา ดวงสะเก็ด

153 620153 นางสาว ธิดาพร มะลูลีม

154 620154 นางสาว กวิสรา แก้วเช้ือ

155 620155 นาย สรวิชญ์ คงขยัน
156     620156.......................

ชื่อ - ชื่อสกุล
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ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ

156 620156 นาย ศุภณัฐ จันทะจวง

157 620157 นาย โกวิชญ์ ยะมะหาร

158 620158 นางสาว ปฏิมากรณ์ ทานะเวช

159 620159 นาย เดชาวัต พนาสันติกุล

160 620160 นางสาว ศุภรัตน์ ด่อล๊ะ

161 620161 นางสาว นัทธมน ชําปฏิ

162 620162 นาย นพพร ประจันทร์

163 620163 นาย สุรวิทย์ หล้านามวงค์

164 620164 นางสาว นวพร จรแก้ว

165 620165 นางสาว สุวนันท์ วิชาคํา

166 620166 นาย เจตนิพัทธ์ บุญยะมหา

167 620167 นาย พงศ์ภัค ขุนมิน

168 620168 นาย นครินทร์ หนูแก่นเพชร

169 620169 นางสาว วิชญานี ภูอ่ินอ้อย

170 620170 นางสาว สุวรรณี ทรัพย์มหาคุณ

171 620171 นางสาว เบญจรัตน์ ฟองนํ้า

172 620172 นางสาว ณิชเกสร หงษะ

173 620173 นางสาว กนกพร ชาวดอน

174 620174 นางสาว จิตสุดาภรณ์ นามเหลา

175 620175 นาย วิชญา สิทธินนธชัย

176 620176 นางสาว จิรัชญา นวนทอง

177 620177 นางสาว ปรัชญา สุภาลี

178 620178 นางสาว สิริกัญญา แหวนนิล

179 620179 นางสาว ธัญรัตน์ มะเสนะ

180 620180 นางสาว ชณัฐนิจจ์ กีรติวรกาญจน์

181 620181 นางสาว สุฑานัน เวียงสงค์

182 620182 นาย ณัฐนันท์ รักษายศ

183 620183 นาย อภิวิชญ์ เสติ

184 620184 นางสาว นาเดีย มูลอ

185 620185 นางสาว ประภาพร สกุลทรัพย์วัฒนา

186 620186 นาย อุสพงศ์ วิเศษศรี

187 620187 นาย ชิติพัทธ์ ผ่องใส

188 620188 นาย ฐิติวัสส์ อิสสระภาพ

189 620189 นางสาว ศันสนีย์ ผูกจันทร์

190 620190 นางสาว ปารดา คัดวัง

191 620191 นาย ธนโชติ ตุ่นคํา

192 620192 นางสาว มธุรส กลีบสวัสดิ์

193 620193 นาย เกียรติศักดิ์ กรรัตนศักดิ์

194 620194 นาย กรณ์ดนัย สิงห์คํา
195     620195...........................
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195 620195 นางสาว บุญสิตา ยกเส้ง

196 620196 นางสาว วรรักษ์ วรรณราช

197 620197 นาย ธนายุทธ ธงภูเขียว

198 620198 นางสาว กัลฑกา พันธุรัตน์

199 620199 นาย ธนภัทร พินิจผดุงธรรม

200 620200 นางสาว สุกัลยา บุญส่ง

201 620201 นางสาว ชลวรรณ ภวันตุ

202 620202 นางสาว เจนจิรา ดีอ่อน

203 620203 นาย ธีรภัทร แถวทับ

204 620204 นางสาว ทรรศน์มน มั่นศักดิ์

205 620205 นาย นวพล เมาลี

206 620206 นาย พลวัต ศรีนวลชัย

207 620207 นางสาว วิริยาภรณ์ วงศ์มณี

208 620208 นาย ธนฉัตร สุวรรณเกิด

209 620209 นาย ชัยนรินทร์ มณีวงศ์

210 620210 นางสาว อรุณรัตน์ ป่ินประไมย์

211 620211 นางสาว ฐิติรัตน์ ศิริผล

212 620212 นาย สุทธิศักดิ์ เรืองสวัสดิ์

213 620213 นางสาว ศศิน ันท์พร จิรัชญาพงศ์

214 620214 นาย มานัส ยืนยงค์

215 620215 นางสาว ชนนิกานต์ บอกบุญ

216 620216 นางสาว กรรณิการ์ แข็งแรง

217 620217 นางสาว วารีรัตน์ เงาทอง

218 620218 นางสาว ทินมณี แสงมณี

219 620219 นางสาว พนิดา มีจินดาวงษ์

220 620220 นางสาว วริษา สีสุยะ

221 620221 นางสาว รังสิมา แปงปัน

222 620222 นางสาว กมลวรรณ เรืองหิรัญ

223 620223 นางสาว อารยา คําตัน

224 620224 นางสาว นฤมล ตองอ่อน

225 620225 นางสาว ณัฐญา ขันสุธรรม

226 620226 นางสาว สุภาพร คําลือ

227 620227 นางสาว ลีนา ตําบัน

228 620228 นางสาว วรรัตน์ พรจันท้าว

229 620229 นาย ทัศนพล นาโสก

230 620230 นางสาว ภัทรนันท์ ใหม่กาศ

231 620231 นางสาว ศุภิสรา อินทรักษา

232 620232 นางสาว จิรารัตน์ เมืองติ๊บ

233 620233 นางสาว วนัสนันท์ ชนะสงคราม
234     620234.........................

ชื่อ - ชื่อสกุล
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ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ

234 620234 นางสาว ชลลดา นิลอุบล

235 620235 นาย พัลลภ วิริยะฉันท์

236 620236 นางสาว กัลยรัตน์ อินทร์แป้น

237 620237 นาย ฮัมดีย์ แวสุหลง

238 620238 นาย ณัฐกุล ศรีคล้าย

239 620239 นางสาว กชพร ยิ่งเภตรา

240 620240 นางสาว พรระวี นัดทะยาย

241 620241 นางสาว วิวัสรา กาศอินตา

242 620242 นาย สหกฤษฎิ์ หงษาพล

243 620243 นางสาว ณิชนันทน์ บุตรอุดม

244 620244 นางสาว ธัญชนก บํารุงแจ้ง

245 620245 นาย สรัณพิสิษฐ์ สว่างจิตร

246 620246 นาย อภิชิต แก้วจิตตะ

247 620247 นาย พัทธพล รัตนาคณหุตานนท์

248 620248 นางสาว กิติยากรณ์ ท้าวนิล

249 620249 นางสาว กฤชวรรณ ปานกลาง

250 620250 นาย ภานุมาส ธํารงธนรัชตกุล

251 620251 นางสาว ชนัญชิตา ขาวพิมพ์

252 620252 นาย บุญบัลลังก์ ศิริวัฒนา

253 620253 นางสาว พิมพ์ใจ ตาคํา

254 620254 นางสาว ชลธิชา โพธ์ิอามาตร์

255 620255 นางสาว จิดาภา พรหมเทพ

256 620256 นางสาว สุดารัตน์ บุบผา

257 620257 นางสาว ปัณสิตา พรมเสนะ

258 620258 นาย ธวัชชัย อนิลบล

259 620259 นางสาว สุปรีญา จอมฟอง

260 620260 นางสาว วิภาวรรณ สุคง

261 620261 นางสาว พิมพ์พิชชา เช้ือแก้ว

262 620262 นางสาว จิราพรรณ แผ้วไพรินทร์

263 620263 นางสาว สุพิชญ์ชญา สมมิตร์

264 620264 นาย กีรติ ขุมทอง

265 620265 นางสาว มลทิรา อ่องคํา

266 620266 นางสาว ศิโรรัตน์ มีคลองแบ่ง

267 620267 นางสาว รัตนาภรณ์ จันทรจํานง

268 620268 นางสาว นัศรีย์ นิจิ

269 620269 นางสาว กาญจนา เกลี้ยงรส

270 620270 นางสาว เสาวนิจ บัวบางกรูด

271 620271 นาย ยศภัทร ธรรมจันตา

272 620272 นางสาว นูรญฮัน จินาแว
273     620273...........................

ชื่อ - ชื่อสกุล
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ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ

273 620273 นาย อรรถพร แก้วมนตรี

274 620274 นางสาว กัญสพัฒน์ สถิตธัญวาณิช

275 620275 นางสาว นภัสสร ภักดพงษ์

276 620276 นาย พนธกร ฝายนันทะ

277 620277 นางสาว ไมซูรีย์ เจ๊ะแอ

278 620278 นางสาว ภัทรพร ทองพูล

279 620279 นางสาว พัชรพร พาณิชย์อธิคม

280 620280 นางสาว ฟาเดียร์ เงินวิลัย

281 620281 นาย มะสกรี เจะเลาะ

282 620282 นางสาว อามีรา มูเซะ

283 620283 นางสาว มาดากมล วันจันทร์

284 620284 นาย ชยากร วงศ์สุวัฒน์

285 620285 นาย ชลสิทธ์ิ ปัสสาราช

286 620286 นาย จันทรวัฒน์ จันทะคาม

287 620287 นาย อนุภัทร แคหอม

288 620288 นาย วัชรากร รักเผือก

289 620289 นางสาว กนกวรรณ ยืนยง

290 620290 นางสาว พิมรภัทร หอมกระจาย

291 620291 นางสาว พณิชา ทะมานนท์

292 620292 นาย นครินทร์ เนียมคํา

293 620293 นาย ชัยณรงค์ กันธิยะวงษ์

294 620294 นางสาว ภรัณธิตา รักพรม

295 620295 นางสาว สริดา ซัมดิน

296 620296 นางสาว อรุณี ศรีสังข์

297 620297 นางสาว สุวรรณี เรืองฤทธ์ิ

298 620298 นาย วรเมศ มุสิกโปฎก

299 620299 นาย กิตติกานต์ นาสา

300 620300 นางสาว จิรัชญา นันต๊ะ

301 620301 นางสาว สุภาวดี เคนทวาย

302 620302 นางสาว สกาวใจ งามเลิศ

303 620303 นางสาว ชนิตา เชียงชะนา

304 620304 นาย ดนัย บูงอตันหยง

305 620305 นางสาว ชนาภัทร สีดี

306 620306 นาย ณภัทร ประกอบสิน

307 620307 นาย พีระพัฒน์ ทองไพจิตร์

308 620308 นาย นรากร จันทร์สว่าง

309 620309 นางสาว อัญชรินพร เมฆฉาย

310 620310 นาย ปรเมศวร์ บุญประชม

311 620311 นางสาว กรุณาพร ชัยเลิศ
312     620312.........................

ชื่อ - ชื่อสกุล
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ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ

312 620312 นาย อินทวัฒน์ สะมะแอ

313 620313 นางสาว อรปรียา เพชรกูล

314 620314 นางสาว ศรัณย์พร นาคอ่อน

315 620315 นางสาว กนกพร ชุ่มใจ

316 620316 นาย ภูธเนศ ทองมา

317 620317 นางสาว ซอฟะ เซียะนะ

318 620318 นางสาว นาซีฮะห์ เจ๊ะและ

319 620319 นาย พิริยพงศ์ พรหมมานพ

320 620320 นาย อภิสิทธ์ิ อรัญพฤกษ์พงษ์

321 620321 นางสาว สิดาพร พุทธะ

322 620322 นาย อัมรินทร์ ท้วมอุปถัมภ์

323 620323 นาย วัชระ ศรีบุรมย์

324 620324 นางสาว สิริยากร สุบงกฎ

325 620325 นาย ชนาธิป กันภูมิ

326 620326 นางสาว ฐิตาพร เดชคํารณ

327 620327 นางสาว สมฤดี รักสัตย์

328 620328 นางสาว พิชญ์สินีย์ รัตนา

329 620329 นางสาว สุปราณี เพยคํา

330 620330 นางสาว จันทร์จิรา จันทร์แจ่ม

331 620331 นางสาว บัวอินทร์ เพ็ชรสังข์

332 620332 นาย ชยุต ยิ่งใหญ่

333 620333 นางสาว นิลาวัลย์ ศุภมานพ

334 620334 นาย ชยางกูร มิ่งปรีชา

335 620335 นาย ภูตะวัน นันทอินทร์

336 620336 นาย ธนาเกียรติ สิงหาคร

337 620337 นางสาว อคิราภ์ ศรีธนนชัย

338 620338 นาย นพสิทธ์ิ ศรีพล

339 620339 นาย คณาธิป สารดิษฐ์

340 620340 นางสาว ปภัสรา แสงนาค

341 620341 นางสาว ธัญญาเรศ พรมอุทัย

342 620342 นางสาว ชมพูนุช เกษารัตน์

343 620343 นางสาว อรจิรา สังข์ลําใย

344 620344 นางสาว ชญมณฑ์ รอดเมือง

345 620345 นางสาว อธิญา ช้างขํา

346 620346 นางสาว เนตรนภา ธงศรี

347 620347 นาย นนทวัฒน์ สีหาราช

348 620348 นาย รอมฎอน บือราเฮง

349 620349 นางสาว กิตติรัตน์ แก้วสวัสดิ์

350 620350 นางสาว ณัชชา พงษ์สุพต
351     620351............................

ชื่อ - ชื่อสกุล
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351 620351 นาย ชนสรณ์ สามัคคี

352 620352 นางสาว พรทิวา เกาะยุทธ

353 620353 นาย เอกธวัฒน์ มีวิเชียร

354 620354 นาย สารัช ศิลาพัฒนกุล

355 620355 นางสาว อรัชพร สุทําเลา

356 620356 นางสาว อัจฉริยาภรณ์ พงษ์ศิริ

357 620357 นางสาว อนัญญา โพธ์ิเงิน

358 620358 นางสาว ชุติมา สีลา

359 620359 นาย โยฮัน เจ๊ะมะ

360 620360 นาย เนติพัฒน์ เรืองหงษา

361 620361 นาย ออมสิน หมื่นเท่ียง

362 620362 นาย มูอาซ แก่ต๋อง

363 620363 นางสาว ศิริกานดา ศุภศรี

364 620364 นางสาว พลอยไพริน ทานุมา

365 620365 นางสาว พรปวีณ์ นุตโร

366 620366 นาย รุสลาน ลาโยด

367 620367 นางสาว วรรณพร ศรีสุนทร

368 620368 นาย สุทิราช คล้ายประเสริฐ

369 620369 นางสาว สุมิตรา ใจคํา

370 620370 นางสาว อาศิตา รังสรรค์

371 620371 นางสาว พัชราภรณ์ ทะลิทอง

372 620372 นางสาว ธมนวรรณ มาลีหอม

373 620373 นาย กฤตณู ช่วยช่วง

374 620374 นางสาว อริยา บุญสมปอง

375 620375 นางสาว จิราวดี แผนสมบูรณ์

376 620376 นางสาว ภานุชนาถ ไชยเรศ

377 620377 นาย คณิศร คงปลอด

378 620378 นางสาว ชณิภรณ์ ปากนํ้า

379 620379 นาย พงศกร ใจสมบูรณ์

380 620380 นางสาว สุภาวดี สีหาใต้

381 620381 นางสาว ธนัชชา อาจศิริ

382 620382 นางสาว วริศรา ช่างเรือ

383 620383 นางสาว ยุพาพิน เอ่ียมท้วม

384 620384 นาย ศักรินทร์ ดํานิล

385 620385 นาย ธนาภัทร สุรสิงห์สฤษฎ์

386 620386 นาย จักรกฤษณ์ ช่ืนอารมณ์

387 620387 นางสาว ณัฐริกา โนนโม้

388 620388 นาย สุรศักดิ์ มหาโยธี

389 620389 นาย ณัฐธัญ ละอองแก้ว
390     620390........................

ชื่อ - ชื่อสกุล
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390 620390 นาย ธนกฤต กรรณมรกต

391 620391 นาย มูบาร์ร๊อก ศิดดีก

392 620392 นาย พิพัฒน์พล จันโดน

393 620393 นาย กิตติรัช อินไชยา

394 620394 นางสาว สุภัชษจี แก้วนํ้าใส

395 620395 นางสาว อาภรณ์พรรณ แก้วเพชร

396 620396 นางสาว พรภิมล เก๋ียงหนุน

397 620397 นางสาว กนกอร วงษารัตน์

398 620398 นางสาว วนัชพร รุ่งแจ้ง

399 620399 นางสาว เจษฎาพร ฝ่ายสงฆ์

400 620400 นางสาว กรกช จันทร

401 620401 นาย พิทักษ์ เน่ืองจํานงค์

402 620402 นาย กิตติชัย วิบูลย์อรรถ์

403 620403 นาย ปรมินทร์ สุขแสวง

404 620404 นางสาว วชิดา เพชรอินทร์

405 620405 นาย วีริศ สุขวิสุทธ์ิ

406 620406 นางสาว ภารุจีร์ สมหวัง

407 620407 นางสาว ณัฐสิมา สะอุ

408 620408 นางสาว ปริญญา อาหยี

409 620409 นางสาว คอดียะฮ์ เทศอาเส็น

410 620410 นางสาว สิริษา นาคแทน

411 620411 นางสาว อภิญญา ค้ําคูณ

412 620412 นาย ดนัยภัทร ศรเพชร

413 620413 นาย ญาณวุฒิ นะเริงหาญ

414 620414 นาย ธิติวัฒน์ สากล

415 620415 นางสาว โซฟียะห์ โต๊ะยอ

416 620416 นางสาว อาซีซะ แอบากอ

417 620417 นางสาว รุสณา บาเหะ

418 620418 นางสาว ปิยฉัตร รักษาภักดี

419 620419 นางสาว ศศิโสม สาคร

420 620420 นางสาว กัลยารัตน์ แขมน้อย

421 620421 นาย พัชร บุญเหลี่ยม

422 620422 นาย สราวุธ วิเชียร

423 620423 นาย พัฒนชัย วัฒนสวัสดิ์กุล

424 620424 นาย สมโภช ศรีสุพล

425 620425 นาย ฤทธิพล เนตรประภา

426 620426 นางสาว ดารชาต์ ม่วงไหมทอง

427 620427 นางสาว ศิริวรรณ แพนแก้ว

428 620428 นาย สิรภัทร ศุภฤกษ์ชาติกุล
429    620429............................

ชื่อ - ชื่อสกุล
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429 620429 นาย ณัฐพล จิรนฤมิตร

430 620430 นาย กฤตภาส แสงวิกุลกิจ

431 620431 นาย ชญานิน สุสะสินธ์ุ

432 620432 นางสาว ประไพพัตร ปานกลิ่น

433 620433 นาย ปฏิภาณ ลิ้มสงวน

434 620434 นางสาว ปิยมาศ สวัสดี

435 620435 นาย ชานนทร์ วงศ์ว่องไว

436 620436 นางสาว ตัจรีย์ แท่นบํารุง

437 620437 นาย ยศพัทธ์ ศุภมณีวิทย์ศิริ

438 620438 นาย ธีธัช ยั่งยืน

439 620439 นาย ศราวุธ พูลสวัสดิ์

440 620440 นาย ปพน พนาราม

441 620441 นาย สิโรดม เชยเกลี้ยง

442 620442 นาย ธนะโชติ ปาลโชติ

443 620443 นาย ฮากีม อาเดอนาน

444 620444 นาย ฐิติภัทร ชาติเผือก

445 620445 นางสาว นันทกาญจน์ พันธวงค์

446 620446 นาย ชัชวาล จันปุ่ม

447 620447 นาย ธนดล รอดมา

448 620448 นางสาว ชฎาพร ปัญญาสุข

449 620449 นาย เกศฎา ศรีประทุม

450 620450 นางสาว ปาริชาติ นารี

451 620451 นางสาว รวีวรรณ ประสงค์ดี

452 620452 นางสาว กนกภรณ์ คุ้มโนนคร้อ

453 620453 นาย ธนพล นวลพริ้ง

454 620454 นางสาว ปัฐมาภรณ์ คํามณีย์

455 620455 นางสาว อธิกา กันคุ้ม

456 620456 นาย ธนธัช ชาญอาวุธ

457 620457 นางสาว นภสรณ์ อุ่นวัฒนนุกูล

458 620458 นางสาว พีรธิดา เพชรย้อย

459 620459 นางสาว วรารัตน์ สมัตถะ

460 620460 นาย โชคอนันท์ เป็นมงคล

ชื่อ - ชื่อสกุล


