รำยชื่อผู้ที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นบุคลำกรเฉพำะ
ณ วันที่ 18 กรกฎำคม 2563
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

บุคลำกรเฉพำะ
บฉ54-0001 นางสาวพัชรีภรณ์ สอนเฒ่า
บฉ54-0002 นางสาวณัฐญาณ์ กะตะโท
บฉ54-0003 นายตฤณ ณ พัทลุง
บฉ54-0004 นางสาวยุพา สุคงเจริญ
บฉ54-0005 นางสาวฐาณัชกุณนัน ธีรโรจนวงศ์
บฉ54-0006 นายนพรัตน์ กลัดเจริญ
บฉ54-0007 นายกฤช หุตะเศรณี
บฉ54-0008 นายกิตติพัทธ์ ศุภกฤตสิตพงศ์
บฉ54-0009 นางสาวศิริมา เอื้อหยิ่งศักดิ์
บฉ54-0010 นายรณจักร์ ชูสวัสดิ์
บฉ54-0011 นายฤทธิ์คุณ แสงฤทธิ์
บฉ54-0012 นางสาวนีรนาท นาคสกุล
บฉ54-0013 นางสาวบุณยรัตน์ เรณุมาร
บฉ54-0014 นายธีรวิทย์ กระชั้น
บฉ54-0015 นางดุษฎี มังน้อย
บฉ54-0016 นายสุรเชษฐ์ วรวงศ์
บฉ54-0017 นายสนธยา กริชนวรักษ์
บฉ54-0018 นายรัฐกรณ์ พิศวง
บฉ54-0019 นางสาววิภารัตน์ หวันเมืองปัก
บฉ54-0020 นางคนึงนิจ สวยสม
บฉ54-0021 นายเอกสิทธิ์ ตรีรัตนพันธ์
บฉ54-0022 นางสาวสุวิมล เรืองประเสริฐ
บฉ54-0023 นายภาคภูมิ ทิศสุกใส
บฉ54-0024 นางสาวพวงทอง พลเสน
บฉ54-0025 นางสาวปิยะนุช อุปมา
บฉ54-0026 นางสาวรุ่งนภา รินคา

27
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32
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

บฉ54-0027 นางสาวสุพัตรา วันนู
บฉ54-0028 นายสมนึก ใจวัฒนาสวัสดิ์
บฉ54-0029 นางสาวฉัฐมา สืบพงษ์พันธุ์
บฉ54-0030 นายบัณฑิตย์ อังสุนันทวิวัฒน์
บฉ54-0031 นางสาวอิสราวดี หอมจันทร์
บฉ54-0032 นางสาวอรวรรณ สิงห์จันทร์
บฉ54-0033 นางสาววราพร ปรียะชาติ
บฉ54-0034 นายสยาม ทองมาก
บฉ54-0035 นายชัยวิชิต ประตาทะยัง
บฉ54-0036 นายพัชรนันท์ นันท์ศิริ
บฉ54-0037 นางสาวปาริชาติ ไชยศร
บฉ54-0038 นายพูนลาภ สุนทรวิวัฒนาการ
บฉ54-0039 นางณัฐพร จิตปรีดา
บฉ54-0040 นางสาวเกศรินทร์ ศรีนวล
บฉ54-0041 นางสาวอุบลวรรณ รอดประสิทธิ์
บฉ54-0042 นายธีรวัฒน์ แก้วคาแสน
บฉ54-0043 นางสาววิลาวัลย์ อินต๊ะสงค์
บฉ54-0044 นายพิศาล นะนุ่น
บฉ54-0045 นายพงษ์พันธ์ คาปาน
บฉ54-0046 นายชลิต ศรีวรนารถ
บฉ54-0047 นางสาวธนัตชนก สินสงวน
บฉ54-0048 นายศุภกิจ พานิชเจริญ
บฉ54-0049 นายอรรถวิทย์ อินสว่าง
บฉ54-0050 นางสาวสุภาพรรณ กิตติโกสินท์
บฉ54-0051 นายศราวุธ วิเศษยา
บฉ54-0052 นางสาวสิรินทร์ พลปิยะ
บฉ54-0053 นายเอกชัย ชัยรุ่งเรืองศรี
บฉ54-0054 นายจักรพงษ์ ลือสุวรรณกิจ
บฉ54-0055 นางสาวธีรินทร์ อัครวาณิชพันธุ์
บฉ54-0056 นางสาวศิรประภา เจริญภักดี
บฉ54-0057 นางสาวมยุรา ธรรมวงศ์การ

58
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66
67
68
69
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72
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74
75
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77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

บฉ54-0058 นางสาวศิราณี ดลวศิน
บฉ54-0059 นางสาวอรสา นิลประกอบกุล
บฉ54-0060 นายจิรัฎฐ์ พิมปรุ
บฉ54-0061 นายกิตติ แผ่นทอง
บฉ54-0062 นางสาวผกาพันธุ์ สุกระ
บฉ54-0063 นางสาวกฤษณา บูชาพันธ์
บฉ54-0064 นางสาวธุมวดี เปรมปรี
บฉ54-0065 นายประมุข เรืองสวัสดิ์
บฉ54-0066 นางสาวนงธนรรจน์ นิยมไทย
บฉ54-0067 นางมาลิน นิธิสุนทร
บฉ54-0068 นางสาวอทิตตา ปัญญาศิริพันธุ์
บฉ54-0069 นายธานินทร์ พนาวรางกูร
บฉ54-0070 นายสิรพงศ์ ช่อลัดดา
บฉ54-0071 นางสาวปรียาภรณ์ สมพงษ์
บฉ54-0072 นางสาวเจษฎาภรณ์ จันทนา
บฉ54-0073 นางสาวอัจฉราพร จันทร์วรเชษฐ์
บฉ54-0074 นายอลงกรณ์ นุกูลภักดี
บฉ54-0075 นางสาวอัญชุรี แสงภักดี
บฉ54-0076 นายธีรยุทธ แก้วมรกต
บฉ54-0077 นางสาวนฤมล แจ้งศิลาอาจ
บฉ54-0078 นางสุนันท์ พาหนองแวง
บฉ54-0079 นางสาวสาวิตรี พรมพันธ์
บฉ54-0080 นายสมภพ คชชา
บฉ54-0081 นายศุภชัย รินสม
บฉ54-0082 นายทวีสันต์ จันทร์สม
บฉ54-0083 นายสิทธิชัย ริยาพันธ์
บฉ54-0084 นายอนุกูล สุขเวสพงษ์
บฉ54-0085 นายสมชาย แซ่อื้อ
บฉ54-0086 นายธเนศ งามเลิศประเสริฐ
บฉ54-0087 นางสาวนันธิฎา มีหมู่
บฉ54-0088 นายเอกพิทย์ ห่อทอง
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บฉ54-0089 นายอธิศ จารัตน์
บฉ54-0090 นายนราธิป รักษา
บฉ54-0091 นางจิตติมา ทองใบ
บฉ54-0092 นางสาวธนาภรณ์ วงกลม
บฉ54-0093 นางจุรีรัตน์ ผิวอ่อน
บฉ54-0094 นายพรรณศักดิ์ พวงช้อย
บฉ54-0095 นางสาววรรณเพ็ญ กองเทียม
บฉ54-0096 นางสาวรัตนา จงถาวรวาสนา
บฉ54-0097 นางสาวอัจฉรี สุขคา
บฉ54-0098 นางสาวเกศิณี พกุลานนท์
บฉ54-0099 นางสาวจรรยพร วัฒนวารุณ
บฉ54-0100 นางสาวมัทนา นันขุนทด
บฉ54-0101 นายธีรวัฒน์ นิรันตรานนท์
บฉ54-0102 นายดารง เดโชศิลป์
บฉ54-0103 นางสาวสิรภัทร ตามวิสัย
บฉ54-0104 นายอภิสิทธิ์ ภิญโญวิทยะกูล
บฉ54-0105 นางสาววรรณภรณ่์ วงษ์กระสันต์
บฉ54-0106 นายบุญมี สว่างเนตร
บฉ54-0107 นางสาวสาวิตรี ตุ้นสุวรรณ
บฉ54-0108 นางสาวพิศมัย จันทรมัย
บฉ54-0109 นางสาวฐิศิรักษ์ วสุสมบูรณ์
บฉ54-0110 นายสุรเดช เอี่ยมประภาพร
บฉ54-0111 นางรัตติการ ม่วงประถม
บฉ54-0112 นางสาวนิศาชล เตมีย์
บฉ54-0113 นางสาวลักษณ์พร คาศิริ
บฉ54-0114 นายอภิสิทธิ์ ทับริด
บฉ54-0115 นายสุรจิต ยาหัส
บฉ54-0116 นายยศธนา ธีรพรชัยสิทธิ์
บฉ54-0117 นายจารุต ทองดีฐิติกุล
บฉ54-0118 นางสาวสุกัญญา ศิริกุล
บฉ54-0119 นางสาวอนงค์ ตาดี
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140
141
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บฉ54-0120 นางวัชราภรณ์ ชลิทธิกุล
บฉ54-0121 นายสันติ พูลสวัสดิ์
บฉ54-0122 นางสาวกนิษฐา วิมลรัตน์
บฉ54-0123 นายมนัส สะเลอาด
บฉ54-0124 นายสุภัคพงศ์ เจริญพรพาณิชย์
บฉ54-0125 นายอนนท์ ง้วนพันธ์
บฉ54-0126 นางสาวสุภัตรา นาคฉ่า
บฉ54-0127 นางสาวมนิสรา ตรัยรัตนยนต์
บฉ54-0128 นายนิพพิชฌน์ สุราช
บฉ54-0129 นางสาวราตรี สีทาเลิศ
บฉ54-0130 นายสุรศักดิ์ มาต๊ะ
บฉ54-0131 นายกฤษดา งามเกษมสุข
บฉ54-0132 นายวัฒนา จันทะโคตร
บฉ54-0133 นางสาวดวงเดือน อาศูนย์
บฉ54-0147 นางสาวจิราภรณ์ แรกเรียง
บฉ54-0140 นายกรกต กุชโร
บฉ54-0146 นายอนุชา ชูวงษ์
บฉ54-0134 นายสมโชค ไทรงาม
บฉ54-0135 นางสาวธัญวดี ธัญญะกิจ
บฉ54-0136 นายวรุตม์ ศรีเปารยะ
บฉ54-0137 นางสาวชวิศา บุญรอง
บฉ54-0138 นางสาวพรปวีณ์ อนวัชพันธุ์
บฉ54-0139 นายสมศักดิ์ ปัญญาพินิจ
บฉ54-0141 นางสาวสุชาดา พิชญสัจจา
บฉ54-0142 นางสาวยุพา ภูมีษา
บฉ54-0143 นายวินเทพ ถาบุตร
บฉ54-0144 นายรัฐนันท์ เตชะธิติธนวงศ์
บฉ54-0145 นายยอดยิ่ง กิตติโยภาส
บฉ54-0148 นางสาวปัทมา ละลอกแก้ว
บฉ54-0149 นางสาวอันทิกา จงจิตต์
บฉ54-0150 นางสาวสุปรียา ดีนุ่ม
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บฉ54-0151 นางสาววนิดา ตระการวาณิชย์
บฉ54-0152 นางวรรณี สืบพงษ์ศิริ
บฉ54-0153 นางสาวจิตรดา ศรีสารคาม
บฉ54-0154 นายบัญญัติ คงนุรัตน์
บฉ54-0155 นายเกษมศักดิ์ อุรุวงศ์
บฉ54-0156 นางสาวสุชาดา กาไว
บฉ54-0157 นายไชยศักดิ์ กระษาปณ์การ
บฉ54-0158 นางสาวผอบ พิทักษ์ฉนวน
บฉ54-0159 นางพีรยา แสนสุข
บฉ54-0160 นายณพกร สิงหสุวิช
บฉ54-0161 นางสาวภัทรนิดา ศรีเหรา
บฉ54-0162 นางสาวปรียานุช ปลื้มกุศล
บฉ54-0163 นายธนัช แหวนประดับ
บฉ54-0164 นายนิรุต ประทีปพัฒนธารง
บฉ54-0165 นางสาวสุขใจ สกุลกิจไพบูลย์
บฉ54-0166 นางสาวพรทิพย์ นาวาประดิษฐ
บฉ54-0167 นางสาวรัตติยา เสือประเสริฐ
บฉ54-0168 นางสาวกนกพร ศุกระกาญจนะ
บฉ54-0169 นายชนิล มิ่งวิวัฒน์
บฉ54-0170 นางสาวอุปริม สังข์แก้ว
บฉ54-0171 นางสาวชวนพิศ จิตอารี
บฉ54-0172 นางสาวนภวรรณ ติ๊บกวาง
บฉ54-0173 นายสุกิจ ธนกรนุวัฒน์
บฉ54-0174 นางสาวมิ่งขวัญ ด่านกิตติภากูล
บฉ54-0175 นางสาวอภิญญา คาบุศย์
บฉ54-0176 นางสาววัชรินทร์ พินเสนาะ
บฉ54-0177 นางสาวปานวาด สัตย์ซื่อ
บฉ54-0178 นางสาวณาตยา ภู่ระหงษ์
บฉ54-0179 นายวิชัย ลือพงศ์พัฒนะ
บฉ54-0180 นาย ณรงค์ โอสถประสาท
บฉ54-0181 นางณัฐมนฑ์ จีระรัตนกุล
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บฉ54-0182 นายธนิต อินทรภักดี
บฉ54-0183 นายสราวุธ แววประเสริฐ
บฉ54-0184 นางสาวจิรวรรณ ปั้นทอง
บฉ54-0185 นางสาวกิตติมา วัฒนาธรณ์
บฉ54-0186 นายผล สมจิต
บฉ54-0187 นางสาวกฤษทิชา แสงวงค์
บฉ54-0188 นางสาววาสนา ขนุนนิล
บฉ54-0189 นายไพศาล ปัญญาพยัตจาติ
บฉ54-0190 นายสมนึก วรารัตน์ธนาเวช
บฉ54-0191 นางสุพร แม่นดี
บฉ54-0192 นายพรพรหม เสือบุญมี
บฉ54-0193 นายมานัส สุขสมัย
บฉ54-0194 นายบัญชา ศิริสมบัติ
บฉ54-0195 นางสาวสินี จิรเสาวภาคย์
บฉ54-0196 นายอนิวัตติ์ ภูนุช
บฉ54-0197 นางสาวศรีสุดา สูยะสา
บฉ54-0198 นายดนัยพงษ์ จันทร์เลิศฟ้า
บฉ54-0199 นางสาวศิริพร ทวีแสง
บฉ54-0200 นายชัยชนะ รูปสม
บฉ54-0201 นายภิรมย์ น้อยมีเจริญ
บฉ54-0202 นายสัมพันธุ พิกุลแกมแก้ว
บฉ54-0203 นายวันชัย อินเบ้า
บฉ54-0204 นางสาวชุติกาญจน์ สภานุวัฒนชัย
บฉ54-0205 นางสาวรุจิรัตน์ เขมวาส
บฉ54-0206 นางสาวอมราภรณ์ ลาภเหลือ
บฉ54-0207 นายวชิร ฉันธรอาภรณ์
บฉ54-0208 นางสาวสุภาพร ชอบชื่น
บฉ54-0209 นางสาวกนกวรรณ กองสาลี
บฉ54-0210 นายอานาจ สิทธิชาติธนากร
บฉ54-0211 นางโศภิตสุดา องอาจ
บฉ54-0212 นางสาวศศิผกานต์ เจริญสมบัติ
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บฉ54-0213 นายอมร อุดเสน
บฉ54-0214 นายสิทธิพร เริ่มตระกูล
บฉ54-0249 นายศักดิ์ชัย หาญจวณิช
บฉ54-0215 นางสาวจุฑามาศ เหมราย์
บฉ54-0216 นายสมบัติ ศรีวิทยาวราภรณ์
บฉ54-0217 นางรัตติกา ศรีวิทยาวราภรณ์
บฉ54-0218 นางสุรัตน์ จงเจริญกาโชค
บฉ54-0219 นายวัลลภ ปราโมทย์จิตติ
บฉ54-0220 นายประภาส มัจฉา
บฉ54-0221 นายสนธยา สมอดี
บฉ54-0222 นายสายัณห์ จันสิริ
บฉ54-0223 นางศุภญา กฤษฏิ์ธนากูร
บฉ54-0224 นางสาวดวงใจ บุญแนบ
บฉ54-0225 นายณัฐพล ขาช่วง
บฉ54-0226 นางสาวยุพากร เกิดสนอง
บฉ54-0227 นางสาวศิริพร อดุลโภคาธร
บฉ54-0228 นายชุติพนธ์ อุปการ
บฉ54-0229 นางสาวปัญฑารีย์ ค้าทวี
บฉ54-0230 นายวิรัตน์ มนัสเสถียร
บฉ54-0231 นางสาวอรอนงค์ เลาหโกญจนาท
บฉ54-0232 นางสาวสุกัญญา เจียมวรนันท์กุล
บฉ54-0233 นางสาวปวิตา ดรหลักคา
บฉ54-0234 นายพรชัชรินทร์ โฉมกิจ
บฉ54-0235 นางสาวสุวิชชา สุวรรณจีราช
บฉ54-0243 นางอัจฉรา สีฉิม
บฉ54-0236 นางสาวฉันทนา อินทจันทร์
บฉ54-0237 นายไพรัตน์ วัดน้อย
บฉ54-0238 นายกังวาน แซ่กือ
บฉ54-0239 นางสาวนันทรัตน์ สืบสนิท
บฉ54-0240 นายคเชนทร์ ทัศนศร
บฉ54-0241 นางสาวสุนทรียา เพชรวัชระไพบูลย์
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บฉ54-0242 นางสาวกัลยาณี จันทิสาร
บฉ54-0244 นางสาวศิริพร บุญสงค์
บฉ54-0245 นางสาวศรีประไพร สองสี
บฉ54-0246 นายวุฒิชัย โพธิ์ศรีมา
บฉ54-0247 นายสุดเขต ทองคาภา
บฉ54-0248 นางสาวภุมรี ชินเธียรตระกูล
บฉ54-0268 นายทองสุข เพิ่มทรัพย์หิรัญ
บฉ54-0267 นายสุเมธา ปุณกบุตร
บฉ54-0269 นางปาริชาติ ต้นไทร
บฉ54-0250 นางสาวมาลี อัศวธีระธรรม
บฉ54-0251 นางสาวเฟื่องฤทัย สุนาโท
บฉ54-0252 นางสาวภัทรา คงภักดี
บฉ54-0253 นายปรัชญา บูรณพาสน์
บฉ54-0254 นายกุลบุตร ยงทองมุก
บฉ54-0255 นายธเนศ เงินพลอย
บฉ54-0256 นางไพเราะ บุนนาค
บฉ54-0257 นายชุมพล ธารสวิง
บฉ54-0258 นางสาวนันทพร พุกอินทร์
บฉ54-0259 นางสาวแสงระวี รัชตนันทิ
บฉ54-0260 นางสาววาริสา ฤทธิชัย
บฉ54-0261 นายพงศกร จรเจริญ
บฉ54-0262 นางสาวนิสารัตน์ สังฆะวดี
บฉ54-0263 นางสาวพัชรินทร์ นันทนะวานิช
บฉ54-0264 นายชาตรี ทองมณี
บฉ54-0265 นายกิติกุล ผึ่งทอง
บฉ54-0266 นางกชกร จาปาหอม
บฉ54-0270 นางสาวปุณยวีร์* นินทะสิงห์
บฉ54-0271 นางสาววิไลลักษณ์ แจ่มรูจี
บฉ54-0272 นายยงยุทธ ภูแสนใบ
บฉ54-0273 นางสาวรวีธดา นาคนรินทร์
บฉ54-0274 นายพงษ์เทพ หวานระรื่น
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บฉ54-0275 นายลือชา ทัศนา
บฉ54-0276 นายโชคดี สายหยุดทอง
บฉ54-0277 นางสาวจิตติวรรณ ใจจิตร์
บฉ54-0278 นางกาญจนา ประเสริฐวาสนา
บฉ54-0279 นายสุขเกษม เหลืองทองคา
บฉ54-0280 นางสาวชมพูนุช บุญสร้าง
บฉ54-0281 นางสาวสาธิยา อังคประเสริฐกุล
บฉ54-0282 นางสาวรัตติยา แตงอยู่
บฉ54-0283 นางสาวมณีรัตน์ ยืนยาว
บฉ54-0284 นางสาวพรฤดี โอชวลิต
บฉ54-0285 นางสาวหทัยรัตน์ ฤกษ์อุดมสิน
บฉ54-0286 นายนพดล เงินเจือนาค
บฉ54-0287 นางสาวเกื้อกูล พรหมทิพย์
บฉ54-0288 นางสาวศศิธร ขากรณ์
บฉ54-0289 นางสาวรัทประภา สมจิตร์
บฉ54-0290 นางสาวชมัยพร สุขแจ่ม
บฉ54-0291 นางสาวนันทิตา เฉียบแหลม
บฉ54-0292 นายนครราช ชื่นชม
บฉ54-0293 นายบุญมี ทับเสน
บฉ54-0294 นายชาตรี สาวทรัพย์
บฉ54-0295 นางสาวดรุณี มีราคา
บฉ54-0296 นางสาวสุกัญญา กันประเสริฐ
บฉ54-0297 นางสาวนิตยา ศรีวงค์
บฉ54-0298 นางสาวศศิเพ็ญ ลายไม้
บฉ54-0299 นางสาวศรีสุดา ดาสุข
บฉ54-0300 นางสาววิมล ปาดสี
บฉ54-0301 นายจักรภพ เต็งสกุล
บฉ54-0302 นางสาวกนกพร หลวงวังโพธิ์
บฉ54-0303 นางสาวจุฑามาศ กล่อมพิรุณ
บฉ54-0304 นางอัมพร อุดทา
บฉ54-0305 นายพิภพ อังประภาพรชัย
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บฉ54-0306 นายสุรสิทธิ์ กิมาวหา
บฉ54-0307 นายสายัณห์ แม่นดี
บฉ54-0308 นางสาวลัดดาวรรณ์ ดัชนีย์
บฉ54-0309 นางสาวศิรินภา โฉมศรี
บฉ54-0310 นายนคร วงค์ชมภู
บฉ54-0311 นางเพ็ญมนันท์ ฤกษ์พินัย
บฉ54-0312 นายนิคม โทหล้า
บฉ54-0313 นางสาวธัญพร ทนนวงษ์
บฉ54-0314 นางสาวเยาวภา ปิ่นแก้ว
บฉ54-0315 นางสาวสร้อยวรินทร์ คาปัญญา
บฉ54-0316 นางนฤมล เลขมานะ
บฉ54-0317 นางสาวขนิษฐา ฆ้องวงษ์
บฉ54-0318 นางสาวเกศยา พวงบานเย็น
บฉ54-0319 นายอภิวัฒน์ จันทร์กระจ่าง
บฉ54-0320 นางภัทรียา ดิษประเสริฐ
บฉ54-0321 นางสาวชื่นจิตร พวงแก้ว
บฉ54-0322 นางสาวรสจรินทร์ ใยชม
บฉ54-0323 นายชุมพร พรมลาย
บฉ54-0324 นางสาวปัฐมาวดี เอื้อวงศ์วศิน
บฉ54-0325 นายจักรพันธ์ ไทยเจริญพร
บฉ54-0326 นางเกศินี วิมูล
บฉ54-0327 นายธนกฤต บุรพานนทชัย
บฉ54-0328 นางสาววันดี รอดปาน
บฉ54-0329 นางสาวพัชรินทร์ ปัญญาภู
บฉ54-0330 นายไพศาล คนเสงีย่ ม
บฉ54-0331 นายเทวรุด แน่นหนา
บฉ54-0332 นายปราณีต ภัยผ่องแผ้ว
บฉ54-0333 นางสาวเสาวณีย์ วณิชชากร
บฉ54-0334 นางสาวจิดาภา สุวรรณมุกต์
บฉ54-0335 นางสาวธิติญา จิบจันทร์
บฉ54-0336 นายไมตรี ลาภตระการ
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บฉ54-0337 ว่าที่ร้อยเอกหญิงธิดารัตน์ นทีพายัพทิศ
บฉ54-0338 นายนุกูล แสงจันทร์
บฉ54-0339 นางสาวเสาวลักษณ์ ปัตวี
บฉ54-0340 นางสาวอาไพ กุลบุตรดี
บฉ54-0341 นายแสงประทีป ภู่มาลัย
บฉ54-0342 นางสาวสุกัญญา สาคา
บฉ54-0343 นางสาววิพาดา งามสง่า
บฉ54-0344 นางสาวสินีนาฎ ลอยบัณฑิตย์
บฉ54-0345 นางสาวมัชฌิกา คงทองสังข์
บฉ54-0346 นางสาวสารภี ทองศรี
บฉ54-0347 นางสาวสุภาภรณ์ สุขเปรม
บฉ54-0348 นางสาวสุกัญญา สุขเปรม
บฉ54-0349 นายภูมิภัทร์ ตรรกสกุลวิทย์
บฉ54-0350 นางสาวภัควดี จรัสแสง
บฉ54-0351 นายสมิง สมศรี
บฉ54-0352 นางสาวปวันญาดา ปัตรวลี
บฉ54-0353 นางสาวผกามาศ แพร่ศรีสกุล
บฉ54-0354 นายกฤษดา มาสมบูรณ์
บฉ54-0355 นายคมณัษฐ์ ทรงโฉม
บฉ54-0356 นางสาววันทิพย์ พุ่มสุวรรณ
บฉ54-0357 นายอรรถพล แมลงภู่
บฉ54-0358 นายอิทธิพล ทองรัก
บฉ54-0359 นางสาววรรณี รวมพล
บฉ54-0360 นายอมร สโรบล
บฉ54-0361 นายอับดุลมาลิก หวังสาสุข
บฉ54-0362 นายธนกร โรจน์ทินกร
บฉ54-0363 นายวรรณจักร์ ศรีเงินงาม
บฉ54-0364 นางสาวนริศรา ปานาราช
บฉ54-0526 นางสาวเยาวลักษณ์ อริยะเดช
บฉ54-0365 นางสาววนิดา ศิลปผดุง
บฉ54-0366 นางสาวสุนีย์ จิรสุขรุจี
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บฉ54-0367 นายกัมปนาท อัศวไชยวศิน
บฉ54-0368 นางสาวจันทร์เพ็ญ มากพันธุ์
บฉ54-0369 นายอภิสิทธิ์ มั่งมี
บฉ54-0370 นางอสิโนทัย ตรีเจริญ
บฉ54-0371 นางสาวสาลี เรืองศิริ
บฉ54-0372 นางสาวนิภารัตน์ รักนุ้ย
บฉ54-0373 นางสาววารุทัย เทพเสน
บฉ54-0374 นางสาวนัฐพัช พุ่มทองดี
บฉ54-0375 นางสาวไพรินทร์ บุญสูง
บฉ54-0376 นางสาวจารุวรรณ ทับทิม
บฉ54-0377 นางธัญพร เต็งสกุล
บฉ54-0378 นางสาวพรทิพย์ มหาแสง
บฉ54-0379 นางสาวสายฝน ภู่ภักดี
บฉ54-0380 นางประภาสิริ เสนาโยธี
บฉ54-0381 นายสมประสงค์ แสนศึก
บฉ54-0382 นายพิเชษฐ ชิงดวง
บฉ54-0383 นางสาวกาญจนา ชิงดวง
บฉ54-0384 นางสุกัญญา ดวงเขียว
บฉ54-0385 นายมานะ สุวภัทรชัย
บฉ54-0386 นายทรงศักดิ์ ปะเลย์
บฉ54-0387 นายปราโมทย์ จันทร์ใหม่
บฉ54-0388 นายวสันต์ ก่อเกียรติสกุลชัย
บฉ54-0389 นายคณิตภูมิ ดุลยเกษม
บฉ54-0390 นายอักษรศักดิ์ ไชยทอง
บฉ54-0391 นายวิชิต มีมา
บฉ54-0406 นายประสพโชค สว่างทิศ
บฉ54-0392 นางสาวสุพรรณศิริ วินทะไชย
บฉ54-0393 นายธวัชชัย ประภากิจ
บฉ54-0394 นางสาวอัญรัตน์ ตอพล
บฉ54-0395 นายสาธิต พูลสมบัติ
บฉ54-0396 นายเจษฎา ตลับนาค
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บฉ54-0397 นางสาวมณีจันทร์ วิลามาตย์
บฉ54-0398 นางสาวจารุวรรณ ตันยง
บฉ54-0399 นายสลัญยู ห้าพุทรา
บฉ54-0400 นายณรงค์ฤทธิ์ จิตรสอน
บฉ54-0401 นางสาวน้าฝน ชินภักดี
บฉ54-0402 นางสาวศุภรัตน์ ขจรไพบูลย์
บฉ54-0403 นายวิสูต เศรษฐการพิทักษ์
บฉ54-0404 นางกาญจนา เหลื่อมศรีจันทร์
บฉ54-0405 นางสาวภารณี ไตร่ตรอง
บฉ54-0407 นายชิตสกนธ์ ภักดิ์แจ่มใส
บฉ54-0408 นายเกษมศักดิ์ รัตนเรืองศักดิ์
บฉ54-0409 นายพัฒนพงษ์ สุวรรณหงษ์
บฉ54-0410 นายอุทัย บัลลังก์
บฉ54-0411 นางสาวขวัญฤทัย สิงห์ฮวบ
บฉ54-0412 นางสาวรุจิเรข แซ่เจ็ง
บฉ54-0413 นายวุฒิชัย สีดีชัย
บฉ54-0414 นายเอนก เฮงบ้านแพ้ว
บฉ54-0415 นางสาวจีระภา นามี
บฉ54-0416 นางสาวจารุวรรณ ผลาชัย
บฉ54-0417 นายอภิรัช ยิ้มจันทร์
บฉ54-0418 นางสาวพรทิพย์ โหบาง
บฉ54-0419 นางบุญส่ง วงค์ตาพรม
บฉ54-0420 นายมาโนช ขุนพรหม
บฉ54-0421 นางสาวเกตุสุนี ดีละลม
บฉ54-0422 นายพลวัตร อัสโม
บฉ54-0423 นางสาวจันทรวรรณ เจียมเรืองจรัส
บฉ54-0424 นางปวัณรัตน์ ภูมิสถาน
บฉ54-0425 นางสาวอังคณา ครุฑหมื่นไวย์
บฉ54-0426 นางสาวรัตนาภรณ์ พิเชฐรุจิโรจน์
บฉ54-0427 นายอภิวัฒน์ เขียวอร่าม
บฉ54-0428 นางสาวกนิษฐกร เพ็งแจ่ม
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บฉ54-0429 นางสาวจันทร์เพ็ญ ก้อนเพชร
บฉ54-0430 นายศิลา ชูเชิด
บฉ54-0431 นางสาวนฤภัทร ฤทธิ์นภา
บฉ54-0432 นายศุภชัย เข่งสมุทร
บฉ54-0433 นายวินัย วงษ์ซื่อ
บฉ54-0434 นายอนุชา ศิลปศร
บฉ54-0435 นางสาวพิชญา สุขแสง
บฉ54-0436 นางสาวธัชญา เนตรทิพย์
บฉ54-0437 นางสาวพิชชาภรณ์ แซ่ตั๊น
บฉ54-0438 นายเกียง วงษ์ล้วนงาม
บฉ54-0439 นางสาวศิริพร หงสะมัต
บฉ54-0440 นางสาวแพรวพรรณ มะลิ
บฉ54-0441 นายวิริทธิ์พล อะโนราช
บฉ54-0442 นางสาวสุพัตรา ตันฑพงศ์
บฉ54-0456 นายภูริพัฒน์ แสนแก้ว
บฉ54-0443 นางสาวดลลดา คุณหอม
บฉ54-0444 นายพรเทพ ก่อเกียรติ
บฉ54-0445 นางสาวสุมาลี จิตบรรจง
บฉ54-0446 นางสาวนิรมล อุปัชฌาย์ใต้
บฉ54-0447 นางสาวฟ้ามุ่ย สิงห์โต
บฉ54-0448 นายสิทธิพล ตั้งสุนทรตระกูล
บฉ54-0449 นายธีระพล หงษ์ใหญ่
บฉ54-0450 นางสาวเยาวภา หันจันทร์
บฉ54-0451 นางสาวกฤตินันท์ วัลลิภากร
บฉ54-0452 นายณัฐพล ขุนทอง
บฉ54-0453 นางสาววิไลพร มั่นเจริญพร
บฉ54-0454 นางชุติเกศ โชติมณีรัตนะวงศ์
บฉ54-0455 นางสาวพรศิริ ลิมปพนาสิทธิ
บฉ54-0457 นางสาวดารารัตน์ พลอยทรัพย์
บฉ54-0458 นายเลิศ รักสันติชาติ
บฉ54-0459 นายสันติเทพ สาลีงาม
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บฉ54-0460 นางสาวขวัญพัฒน์ ธนโชติวัฒนสิริ
บฉ54-0461 นางสาวยุพดี เชาว์ปรีชา
บฉ54-0462 นายสุธี คงศิริ
บฉ54-0463 นางสาวอินทรา แซ่อึ้ง
บฉ54-0466 นายทรงยศ ขวัญแก้ว
บฉ54-0464 นางสาวพิมลจิตต์ ธรรมสารสุนทร
บฉ54-0465 นางสาวสมจิตร ลิ้มสมเกียรติ
บฉ54-0467 นายมงคล คุณกิจชัยเจริญ
บฉ54-0468 นางสาวกัณฐิกา ทองมา
บฉ54-0469 นางสาวสุวรรณี มิสสิตะ
บฉ54-0470 นายณัฎฐวัฒน์ ธันวานนท์
บฉ54-0471 นางสาวอิสรีย์ วิเชียรไชย
บฉ54-0472 นายคานวณ เขตคีรี
บฉ54-0473 นายอาทร โพนทอง
บฉ54-0474 นางสาวสุกัญญา มะประสิทธิ์
บฉ54-0475 นางสาวทิวดี สหัชสันต์
บฉ54-0476 นางสาวพีรนุช โอวานนท์ชัย
บฉ54-0477 นางสาวสิรินภา พรหมรักษ์
บฉ54-0478 นายสรายุทธ ศรีไทย
บฉ54-0479 นางสาวจันจิรา ใจมั่น
บฉ54-0480 นายธนากร สุขเกษมถิรเดช
บฉ54-0481 นายบุญธรรม เสามั่น
บฉ54-0482 นางสาวพชรนันท์ ดวงชื่น
บฉ54-0483 นายคมกริช ศรีสุบิน
บฉ54-0484 นายศรมิษฐ์ หอบุญมาสุทธิ์
บฉ54-0485 นายณัฐภัทร์ วงษ์หมุด
บฉ54-0486 นายสมมาตร คงดา
บฉ54-0487 นางสาวสุมนา สัณฐิติวัฒนกูล
บฉ54-0488 นายธนวัฒน์ สัณฐิติวัฒนกูล
บฉ54-0489 นายชาญวิทย์ ช้างงาเนียม
บฉ54-0490 นายสิริพงศ์ โชคชัยเจริญพร
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บฉ54-0491 นางอรนุช โชคชัยเจริญพร
บฉ54-0492 นายดนย์พินิจ พงษ์ไพรัตน์
บฉ54-0493 นายธีรภัทร จารุรัตนวารี
บฉ54-0494 นางสาวนริศรา คาแดง
บฉ54-0495 นายเจษฎาพจน์ เดชะรัฐ
บฉ54-0496 นายสิรภพ สรณะ
บฉ54-0497 นายธีรพล ทัสนานุตริยะ
บฉ54-0498 นางสาวอนุสรณ์ ระวังศร
บฉ54-0499 นางจรูณ บัวทอง
บฉ54-0500 นางสาวสุกัญญา ศรีดาฮด
บฉ54-0501 นางสาวจิรภา ใจสบาย
บฉ54-0502 นายกรฤทรธ์ วรฤทมงคลฆ์
บฉ54-0503 นายปรีชา คาเลิ้ง
บฉ54-0504 นายสมชาย ประเสริฐพูนผล
บฉ54-0505 นางธนสร เตี๋ยมนา
บฉ54-0506 นายก้อง มังกรกาญจน์
บฉ54-0507 นายกอบสุข รัศมีเพ็ญ
บฉ54-0508 นางสุขจิตร ปิ่นทองพันธ์
บฉ54-0509 นางสาวสุวรรณี งามญาติ
บฉ54-0510 นางสาวนภา หยิมกระโทก
บฉ54-0511 นายบุณยฤทธิ์ ลออวงศ์วิรุฬห์
บฉ54-0512 นายอลงกรณ์ สิงห์นิกร
บฉ54-0513 นางสาวกนกพร สายตา
บฉ54-0514 นางสาวเขมมิกา หอมจันทร์
บฉ54-0515 นางสาวเสาวลักษณ์ รักษ์มณี
บฉ54-0516 นางสาวกุสุมา วัชระสิทธิโชค
บฉ54-0517 นางสาวจิตติมา ทุมมา
บฉ54-0518 นางเปรมรัตน์ ดานุ้ย
บฉ54-0519 นายบุญเลิศ ตั้งจิตกรุณา
บฉ54-0520 นายไพชยนต์ เรียววิไลสุข
บฉ54-0521 นายสมเกียรติ โปทา
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บฉ54-0522 นายนิคม พรมงาม
บฉ54-0523 นายวิทยา สวัสดิ์
บฉ54-0524 นายสุรชัย มูลทา
บฉ54-0525 นางสาวอุษา ขาวแจ้ง
บฉ54-0527 นายอาทิตย์ ปัญญาทิพย์
บฉ54-0528 นางสาวกนกพร ชั่งดวงจิตร์
บฉ54-0529 นายธีร์พิพัฒน์ สานิพามะณี
บฉ54-0530 นางสาวประดับมุก ธนจิรโชติ
บฉ54-0531 นางสาวชุติกาญจน์ ชูจร
บฉ54-0532 นายรองรุต ปานขลิบ
บฉ54-0533 นางสาวรังสิมา ศรีวัฒนพงศ์
บฉ54-0534 นายวิชัย โพธิ์ศรี
บฉ54-0535 นายพลวัฒน์ เปรมอมรกิจ
บฉ54-0536 นางสาวพัชรา โชติช่วง
บฉ54-0537 นางสาวกุลธิดา บุญญพาศ
บฉ54-0538 นายกายสิทธิ์ อาจหาญ
บฉ54-0539 นายจิระ สัมฤทธิ์กิจ
บฉ54-0540 นางสาวมณฑา รักชื่น
บฉ54-0541 นางจิราภรณ์ ทองประเสริฐ
บฉ54-0542 นางสาวกอบพร ชัยมา
บฉ54-0543 นางสาวพิริยานัฏฐ์ ศิริผ่องแผ้ว
บฉ54-0544 นางเพ็ญศริ วงษ์ภักดี
บฉ54-0545 นางสาวศิวพร ศิริรักนาวี
บฉ54-0546 นายมานะ ลิขิตศรีกาญจนา
บฉ54-0547 นางสาวพิมพ์ณดา เบญจเรืองโรจน์
บฉ54-0548 นางสาวดอกไม้ สดมพฤกษ์
บฉ54-0549 นางสุวลี พฤกษจะมาศ
บฉ54-0550 นายสิทธิศักดิ์ เจนการ
บฉ54-0551 นางสาวจันทร์จิรา เสาร์แก้ว
บฉ54-0552 นางสาววรรณิษา สระเสือ
บฉ54-0553 นายสากล กล้าเขตร์กิจ
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บฉ54-0554 นางสาวสาลี่ อิ่มประเสริฐ
บฉ54-0555 นายสุกิจ เกิดทองหลาง
บฉ54-0556 นางสาวอภิลดา วงศ์สวัสดิ์
บฉ54-0557 นางสาวแววตา กิตติวัธนา
บฉ54-0558 นายเกรียงไกร กอวิเศษชัย
บฉ54-0559 นางสาวดลนภา แก้วสี
บฉ54-0560 นายเอกชัย วิมูล
บฉ54-0561 นายสุจินต์ ใหญ่วงศ์
บฉ54-0562 นางสาวขวัญฤทัย เกิดศิริ
บฉ54-0563 นางสาวนงนุช โชติวิไลวรรณ
บฉ54-0564 นางสาวสมหมาย แคล่วคล่อง
บฉ54-0565 นายเกียรติศักดิ์ บุญมาก
บฉ54-0566 นายศรัณย์ หมีนาค
บฉ54-0567 นายสยาม ทองแก้ว
บฉ54-0568 นางสาวพรพรรณ อัสสมงคล
บฉ54-0569 นางนงคราญ ศรีเดช
บฉ54-0570 นางสาวนรีทิพย์ ภู่วรวงศ์
บฉ54-0571 นางสาวสุกัญญา คุณกิตติ
บฉ54-0572 นายศักดิ์สิทธิ์ อามะลาใบ
บฉ54-0573 นายมนตรี ไข่แก้ว
บฉ54-0574 นายสัมฤทธิ์ ข้าวสูงเนิน
บฉ54-0575 นายสมชาย อุประนัน
บฉ54-0576 นายโกศล ไชยวุฒิภัทร
บฉ54-0577 นายสุรเชษฐ์ สุวรรณชะนะ
บฉ54-0578 นางสาวพัชรี ลิขิตหัตถศิลป
บฉ54-0579 นางสาวปทุมพร ทองยอด
บฉ54-0580 นายไกรศร เวลาเกิด
บฉ54-0581 นายพินิจ เนินฉาย
บฉ54-0582 นางสาวน้าฝน ยอดดี
บฉ54-0583 นายปฏิวัติ เหล่าสุวรรณ
บฉ54-0584 นายภูริพงศ์ ปานรักษา
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บฉ54-0585 นางดารณี วิโรจน์วงศ์
บฉ54-0586 นางสาวลาไพ ผ่องใส
บฉ54-0589 นางสาวรัตชโนบล สิริพิริยะ
บฉ54-0587 นางสาวอัญชลี ชุนถนอม
บฉ54-0588 นางสาวลัดดาวัลย์ พราหมณ์ไธสง
บฉ54-0590 นางสาวปิยฉัตร พจน์เลขา
บฉ54-0591 นายพรชัย รักวงษ์
บฉ54-0592 นายกาพล แซ่เล้า
บฉ54-0593 นายเกียรติศักดิ์ เป็นพนัสสัก
บฉ54-0594 นายรุ่งโรจน์ ศรีธิเลิศ
บฉ54-0595 นางสุปราณี อุดใจ
บฉ54-0596 นางเพ็ชรลดา สังข์ประเสริฐ
บฉ54-0597 นายพรศักดิ์ กางทา
บฉ54-0598 นายณัฐพล ยะลาทรัพย์
บฉ54-0599 นางรุ่งอรุณ มงคล
บฉ54-0600 นางรัศมีแข อุตจันทร์
บฉ54-0601 นางสาวเรณู อนุมาศ
บฉ54-0602 นางสาวสมปอง พงษ์ทับ
บฉ54-0603 นางสาวมลฤดี ศิริผล
บฉ54-0604 นายทรงเกียรติ จิตรประทักษ์
บฉ54-0605 นางสาวศรีสุดา นานาผล
บฉ54-0606 นายสมชาย จันทรัตน์
บฉ54-0607 นางสาวพนิดา สารทอง
บฉ54-0608 นางสาวนันทนาพร วงศ์ใหญ่
บฉ54-0609 นายสันติพงศ์ บรรลือ
บฉ54-0610 นายยุทธพล ทิพย์นพคุณ
บฉ54-0611 นางสาวรจิต เฮ่ประโคน
บฉ54-0612 นายสุขสันต์ จาปาทอง
บฉ54-0613 นางศรินทร เอี่ยมสอาด
บฉ54-0614 นายณัฐพงษ์ สุขเกื้อ
บฉ54-0615 นายบัณฑูร ตั้งภากรณ์
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บฉ54-0616 นางวรรณธิดา เจิมเจริญ
บฉ54-0617 นายกูนัสเซอร์ อับดุลบุตร
บฉ54-0618 นายสุรชัย สียุยาง
บฉ54-0619 นายไพบูลย์ รักเหย้า
บฉ54-0620 นางสาวญาณินธนัตถ์ พรหมเสนีย์
บฉ54-0621 นางสาวอัญชริการ์ ไชยศรีหา
บฉ54-0622 นางสาววัลลภา อินทุกานดา
บฉ54-0623 นางสาวฐิติยา ทรวงโพธิ์
บฉ54-0624 นางสาววิจิตรา ภาโสม
บฉ54-0625 นายธิตินันท์ธวิท ชัยทรธนารัตน
บฉ54-0626 นายทินกร ศิลปอนันต์
บฉ54-0627 นายกฤษติเดช ไชยสงคราม
บฉ54-0628 นางสาวสลิตรา บริบูรณ์
บฉ54-0629 นายศุภชัย กุลจิตติประสิทธิ์
บฉ54-0630 นางอาพันธ์ ศิริศุภเชษฐ
บฉ54-0631 นายกาธร บุญจันทร์
บฉ54-0632 นายนิรันดร ศรีสุวรรณ์
บฉ54-0633 นางนัยนา เทพา
บฉ54-0634 นางสาววิมล ไกลญาติ
บฉ54-0635 นายจินดา แก้วปากดี
บฉ54-0636 นางภรภัทร ศุกระรัศมี
บฉ54-0637 นางสาวเพียงดาว เทศสวัสดิ์วงศ์
บฉ54-0638 นายวสุ ภูวเมธวงศา
บฉ54-0639 นายวันชัย บุญเลิศ
บฉ54-0640 นายศราวุธ เสือสว่าง
บฉ54-0641 นางปราณี นามวงษ์
บฉ54-0642 นายวัชระ นามวงษ์
บฉ54-0643 นางสาวสิริวรรณ พันธ์ภูโต
บฉ54-0644 นางสาวกรชนก แสงคาอินทร์
บฉ54-0645 นางสาวปิติพร จันทร์สมบูรณ์
บฉ54-0646 นายณพล มะลิทอง
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บฉ54-0647 นางสาวบุษกร ธิติมุทา
บฉ54-0648 นางสาวสุภาภรณ์ คาเจริญ
บฉ54-0649 นายทัศวทัศน์ สูชัยยะ
บฉ54-0650 นางสาวอมรรัตน์ อุดมพืช
บฉ54-0651 นายบุริมภัทร ปกรณ์ศิริ
บฉ54-0652 นางสาวนริศรา โพธิ
บฉ54-0653 นายพจน์ เฉลิมลาภ
บฉ54-0654 นายเบญจพล เพชรสมนึก
บฉ54-0655 นางสาวปนัดดา บุตรแสง
บฉ54-0656 นางสาวอภิชญา สุจริตพงศ์
บฉ54-0657 นายวิโรจน์ จึงไพศาล
บฉ54-0658 นางสาวกานต์สิริ มณีสนองคุณ
บฉ54-0659 นายสยาม กิจจงถาวรกุล
บฉ54-0660 นางสาวพิไลลักษณ์ ไหมมาลา
บฉ54-0661 นายสนอง พละสาร
บฉ54-0662 นายสิทธา อัศวไพบูลย์
บฉ54-0663 นางวรรณภา ชัยศิรินิรันดร์
บฉ54-0664 นายบริภัทร นนท์ศิริ
บฉ54-0665 นายสมนึก ด่านนอก
บฉ54-0666 นายณเรศ ชูเกิด
บฉ54-0667 นายเลอวิทย์ เฟื่องไพบูลย์
บฉ54-0668 นายปรกฤษฎ์ ศักดิ์ศรีวิธุราช
บฉ54-0669 นางสาวพรทิพย์ ตุ้มนาค
บฉ54-0670 นายวิทูร เเยบกสิกรรม
บฉ54-0671 นางสาววาสนา เสนาคา
บฉ54-0672 นายสถิตย์ บุญเวช
บฉ54-0673 นายสวาสดิ์ วิชัยโย
บฉ54-0674 นางสาวธีรานันต์ โชติจารุสวัสดิ์
บฉ54-0675 นายสมบูรณ์ ศุภเจียรพันธ์
บฉ54-0676 นางสาวปวีณา เสียงเสนาะ
บฉ54-0677 นายสันติพงค์ ทองเกต
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บฉ54-0678 นายธนาวุฒิ จารุวรรณางกูร
บฉ54-0679 นางอาภรณ์ อยู่เจริญ
บฉ54-0680 นายดารงค์ อุทธาปา
บฉ54-0681 นายวศิน นาวัน
บฉ54-0682 นางสาวแวววลี ประมูล
บฉ54-0683 นายอนุพันธ์ศักดิ์ บุพรัง
บฉ54-0684 นางพัฒนา ฉิมใหม่
บฉ54-0685 นางสาวกฤษณา ภารตุ้มเหลา
บฉ54-0686 นายสมบูรณ์ สีลาวรรณ
บฉ54-0687 นางสุพัตรา ปันทะวงค์
บฉ54-0688 นายธวัช เพชรรักษ์
บฉ54-0689 นางสาววศิกานต์ ชัยนิตย์
บฉ54-0690 นายนพพล วิสิฐศรีศักดิ์
บฉ54-0691 นางสาวรัตนาวรรณ พุทธา
บฉ54-0692 นางสาวจิรนันท์ อันดี
บฉ54-0693 นายพิเชฐ กีรติพลกุล
บฉ54-0694 นายสุรชัย ชุติศรีสุพัฒน์
บฉ54-0695 นายประสิทธิ์ ทุ่งฝนภูมิ
บฉ54-0696 นายวสันต์ สกลกิจผล
บฉ54-0697 นางสาวทัศนีย์ สุชาดา
บฉ54-0698 นางสาวเพ็ญนภา ภาคจิตร์
บฉ54-0699 นางสาวปาณิสรา บุญสกุลณะ
บฉ54-0700 นายพงษ์ศักดิ์ ชัยศิริประเสริฐ
บฉ54-0701 นายชัยวัฒน์ เหรียญศรีวงศ์
บฉ54-0702 นายชินกร ฆ้องมีเสียง
บฉ54-0703 นายชินวัฒน์ ชัยกูล
บฉ54-0704 นางสาวศิริพร กลิ่นชูกร
บฉ54-0705 นางสาวจีรนุช ระวีศรี
บฉ54-0706 นายวรชาต นาคอ่วม
บฉ54-0707 นางสาวนิลุบล พินิจการ
บฉ54-0708 นายทิณวุฒิ กระพันพงศ์สกุล
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บฉ54-0709 นางสาวยุพา คาประวัติ
บฉ54-0710 นายอุดม จาปะเกษตร์
บฉ54-0711 นายโสภณ ภู่เจริญ
บฉ54-0712 นางสาวณัฏฐพัชร์ ศรีดาว
บฉ54-0713 นายเอกภพ อุยสุย
บฉ54-0714 นายนาโชค คชเสนีย์
บฉ54-0715 นายคมกริช ลัทธิวรรณ
บฉ54-0716 นายสันติ โถตันคา
บฉ54-0717 นายพีระพงษ์ ไตรรัตน์เสรีกิจ
บฉ54-0718 นายวสันต์ สุขประเสริฐ
บฉ54-0719 นายสากล ยั่งยืน
บฉ54-0720 นายสุระนินท์ อินราช
บฉ54-0721 นายสุธี ฤกษ์รัชนีกร
บฉ54-0722 นายปกรณ์ คุณสารวนิช
บฉ54-0723 นายภูมิพัฒน์ ภูมิรักษ์ธนาฎลท์
บฉ54-0724 นายนพดล จักรเสน
บฉ54-0725 นายชินวุฒิ ละออกิจ
บฉ54-0726 นายพิชัย จินดาทองประภา
บฉ54-0727 นายธงชัย อัศวนิเวศน์
บฉ54-0728 นายชัยณรงค์ เริงประชากร
บฉ54-0729 นางสาวชาดา ศิริพัฒนานนท์
บฉ54-0730 นายธนา เอกกุล
บฉ54-0731 นางสาวกิรณา ตั้งเสถียรกิจ
บฉ54-0732 นางสาวดาริณี อินกอง
บฉ54-0733 นายสมศักดิ์ ศรีบุศย์ดี
บฉ54-0734 นายวสุรัตน์ อินทรกาแหง
บฉ54-0735 นายจิตติ หวานเสนาะ
บฉ54-0736 นางสาวซันนียะ สะมาแฮ
บฉ54-0737 นางสาวเยาว์ลักษณ์ ลีฬหาเกียรติ
บฉ54-0738 นางสาวอรวินท์ ชยาภัม
บฉ54-0739 นางสาววนาลี คุ้มสะอาด
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บฉ54-0740 นางสาวนฤมล ธเนศพงศ์ธรรม
บฉ54-0741 นางสาวปัณณทัต วงษาสันต์
บฉ54-0742 นางสาวมานิตา อั้นเต้ง
บฉ54-0743 นายรุ่งเรือง เย็นหน้า
บฉ54-0744 นางสาวอาทิตยา ทองอาญา
บฉ54-0745 นางสาวธัญญานันท์ เทียมสุวรรณ
บฉ54-0746 นายอาทิตย์ บ่อศีล
บฉ54-0747 นายก้องเกียรติ นพแก้ว
บฉ54-0748 นางสาวสุลักษณ์ น้าหอม
บฉ54-0749 นายปิยะ สวัสดี
บฉ54-0750 นางสาวขนิษฐา ทองพลาย
บฉ54-0751 นายจิรวัฒน์ คูหะมณี
บฉ54-0752 นางสาวอชิระภาณ์ อรรถวิลัย
บฉ54-0753 นายกฤษฎา ทุ่งกาวี
บฉ54-0754 นายสืบสกุล คงทน
บฉ54-0755 นางสาววรรณิกา ศิริอุเทน
บฉ54-0756 นางสาวขวัญศิริ ไชยลาภ
บฉ54-0757 นายพิชยา ผลิศักดิ์
บฉ54-0758 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนา จิตสังวรณ์
บฉ54-0759 นายนนท์ พินิจ
บฉ54-0760 นางสาวรัชนี อุดอินทร์
บฉ54-0761 นายธีรยุทธ ริมแจ้ง
บฉ54-0762 นางสาวกุณฑลทิพย์ สายเสน
บฉ54-0763 นายชนภัทร เพ็ชรฉกรรจ์
บฉ54-0764 นายอรรถพล ศรีวิมล
บฉ54-0765 นางรัตนา ปลายแก่น
บฉ54-0766 นางขนิษฐา มีวาสนา
บฉ54-0767 นางสาวพวงผกา ผารุธรรม
บฉ54-0768 นายอภิเชษฐ์ อนุจร
บฉ54-0769 นางสาวโชติรส วรไพบูลย์
บฉ54-0770 นายสุริยา มีแก้ว
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บฉ54-0771 นางสาวสุลารัตน์ แสงสว่าง
บฉ54-0772 นางสาวธัญลักษณ์ เกียรติธนาสกุล
บฉ54-0773 นายชุติพงศ์ ทองแถม
บฉ54-0774 นางสาวพัชรินทร์ เงินใบอ่อน
บฉ54-0775 นางสาวธัญญพัทธ์ วงศ์ศิริขจร
บฉ54-0776 นางสาวเรณู พินิจใหม่
บฉ54-0777 นายสุริยา ฤทธิ์สุวรรณ์
บฉ54-0778 นายสิทธิพงษ์ ว่าขานฤทธี
บฉ54-0779 นางสาวรุ่งนภา จาปาโพธิ์
บฉ54-0780 นายจิรวุฒิ สุธีรมงคลกุล
บฉ54-0781 นายสงกรานต์ พิสปิงคา
บฉ54-0782 นางช่อผกา ชื่นสายชล
บฉ54-0783 นางสาวองค์อร โอภาโสภณ
บฉ54-0784 นายสิริชัย ปฏิสังข์
บฉ54-0785 นายชนะชัย เอี่ยมศิริ
บฉ54-0786 นายอภิชาติ แก้วประจุ
บฉ54-0787 นางสาวอภิชญา สายอุทยาน
บฉ54-0788 นายสารัตน์ ศรีรุ่งเรือง
บฉ54-0789 นายวีรศักดิ์ ครุฑธาพันธ์
บฉ54-0790 นายทศพล พุกรอด
บฉ54-0791 นางสาวจินตนา ภูมิพัฒนพงศ์
บฉ54-0792 นางสาวกัลยา ผ่าโผน
บฉ54-0793 นายวิชัย แม้นมินทร์
บฉ54-0794 นางสาววสุนัฐ เนตรสืบสาย
บฉ54-0795 นายบุญพงศ์ ศรีจันทรา
บฉ54-0796 นายสมศักดิ์ ศิลปวิชัย
บฉ54-0797 นายชาคร ชูช่วย
บฉ54-0798 นางสาวชลธิชา พูลผล
บฉ54-0799 นายดนย์ปภพ ฉั่ววิเชียร
บฉ54-0800 นายณรงค์ คาขันตี
บฉ54-0801 นางศุริยาภรณ์ พุ่มโพธิ์
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บฉ54-0802 นางฐิติรัตน์ ไทรสาคร
บฉ54-0803 นางสาวสลิลา เวชนันท์
บฉ54-0804 นางสาวนวลทิพย์ ทรัพย์เจริญ
บฉ54-0805 นางสาวปฤญภรณ์ ศรียัง
บฉ54-0806 นางสาวสุจิตรา กุลวงษ์
บฉ54-0807 นายประสาน การมวย
บฉ55-0001 นายโกวิท หวังความสุข
บฉ55-0002 นายเอกพงศ์ ทองหล่อ
บฉ55-0003 นายสาเนา เฟื่องเดช
บฉ55-0004 นางสาวอาระยา ราษฎรินทร์
บฉ55-0005 นายวิญญูศักดิ์ ศรีทองกูล
บฉ55-0006 นายธนินท์รัฐ โลหิตวิเศษ
บฉ55-0007 นายพีรเดช ทรัพย์มนชัย
บฉ55-0008 นายฉัตรชัย มั่งคั่ง
บฉ55-0009 นายแสงชัย ตรงเจริญสุข
บฉ55-0010 นางสาวนิติพร รัตนปกรณ์
บฉ55-0011 นางสาวธัญวรรณ กลิ่นหอม
บฉ55-0012 นายจิรายุ หลิมเปีย
บฉ55-0013 นายอรรคเดช ทรายก่า
บฉ55-0014 นายศักรินทร์ ลาจ้อย
บฉ55-0015 นายกิตติศักดิ์ พรมสาลี
บฉ55-0016 นางวิศิณีย์ โพธิ์เพชรเล็บ
บฉ55-0017 นายนพพร ล้นเหลือ
บฉ55-0018 นางสาวพิมพิมล จันทวงศ์
บฉ55-0019 นางสาวกฤติยาภรณ์ เทพวีระ
บฉ55-0020 นายภาณุวัฒน์ เช็กศูนย์
บฉ55-0021 นายเสริมศาสตร์ ยิ่งยงยุทธ
บฉ55-0022 นายธนรัตน์ จิรัสคามิน
บฉ55-0023 นายธนาวุธ ภัทรเกษวิทย์
บฉ55-0024 นางสาวศรินญา ศรีกุดหว้า
บฉ55-0025 นางสาวศิริภรณ์ ศิลปเวช
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บฉ55-0026 นายชาย จุลกะเสวี
บฉ55-0027 นายศิริพงษ์ นันทะพันธ์
บฉ55-0028 นางสาวธนิยา เท่าทอง
บฉ55-0029 นายศรีสิทธิ์ วีระธรรมนูญ
บฉ55-0030 นางขนิษฐา วัฒนอาภรณ์ชัย
บฉ55-0031 นายเอกชัย แวงวรรณ
บฉ55-0032 นายอนุรักษ์ กล้าหาญ
บฉ55-0033 นายเกียรติศักดิ์ ทนันไชย
บฉ55-0034 นางสาวเสาวนีย์ ยาวไธสงค์
บฉ55-0035 นายสมธิต ศิวะ
บฉ55-0036 นายสุรเทพ แสงเทศ
บฉ55-0037 นายธิติพันธ์ กิ่งพุฒิ
บฉ55-0038 นางสาวโสภิต สียา
บฉ55-0039 นางสาวชลิศานิษฐ์ ลูกอินทร์
บฉ55-0040 นายอัฏฐพล สุทธิพงษ์
บฉ55-0041 นางกัญญา เตมีย์
บฉ55-0042 นางสาวสุพัตรา มาพร
บฉ55-0043 นางสาวศุมาลิน วงศ์ปาลีย์
บฉ55-0044 นางสาวอรทัย ดอนลาดลี
บฉ55-0045 นายกิติพัฒน์ จินนินรัตน์
บฉ55-0046 นายชาญชัย อุ่นเทียมโสม
บฉ55-0047 นางสาวศิริพร บุญทองขาว
บฉ55-0048 นายธเนศ จิตต์กูลสัมพันธ์
บฉ55-0049 นางสาววาสนา อยู่เจริญ
บฉ55-0050 นายเจษฎา โพธิแสน
บฉ55-0051 นางสาวนิตยา คะเชนมาตย์
บฉ55-0052 นายไพศาล เพ็ชรประดิษฐ
บฉ55-0053 นายปิยะพงศ์ ไสยลักขณา
บฉ55-0054 นายจตุรงค์ ชุมจินดา
บฉ55-0055 นางสาวรัชนีกร สรรพคุณ
บฉ55-0056 นายณัฐวุฒิ จันทร์ผ่อง

864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894

บฉ55-0057 นายสุจินณ์ บุญลี
บฉ55-0058 นางสาวอรจิรา คณทัตตานนท์
บฉ55-0059 นายสมนึก คงทอง
บฉ55-0060 นางสาวฐิติกา นิ่มนวล
บฉ55-0061 นางสาวสวลี ธิราช
บฉ55-0062 นางสาวนัชศมลกัณฐ์ แสงจรัสนภาภัส
บฉ55-0063 นายกรวิทย์ แนวคา
บฉ55-0064 นายธนกร รูปขาดี
บฉ55-0065 นางสาวบุษรินทร์ ภูมิเขต
บฉ55-0066 นางสาวสมถวิล พรพจน์ธนมาศ
บฉ55-0067 นายพงษ์ศิริ ศิริโยธา
บฉ55-0068 นายกรณ์ หาญประจันทร์
บฉ55-0069 นายปกรณ์ แก้วสองสี
บฉ55-0070 นายพันธุ์ศักดิ์ อาภาพันธุ์
บฉ55-0071 นายพืชมงคล จังสนั่นไพศาล
บฉ55-0072 นางสาวนภาพร พงศ์ดิษฐไพโรจน์
บฉ55-0073 นางสาวรสสุคนธ์ กล่อมแก้ว
บฉ55-0074 นายพลพันธ์ เลนะพันธ์
บฉ55-0075 นายนฤชา แสนศรี
บฉ55-0076 นายชัยยุทธ สะตะ
บฉ55-0077 นายพูนสิน ศิริทรงธรรม
บฉ55-0078 นายธีระศักดิ์ เมืองแมน
บฉ55-0079 หม่อมหลวงวรรณวลัย เกษมศรี
บฉ55-0080 นายนิพล สารวัน
บฉ55-0081 นายณัฏฐ์ ธนาภรณ์
บฉ55-0082 นางสาวนริศรา ศิริ
บฉ55-0083 นายศุภชัย โสตถิบาเพ็ญ
บฉ55-0084 นายอภิชาติ ทรัพย์ศรี
บฉ55-0085 นายวีระวัฒน์ แสนเพชร
บฉ55-0086 นางน้าอ้อย พงษ์ธนาคม
บฉ55-0087 นางสาวทัศนีย์ สังข์ทอง
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บฉ55-0088 นางสาวศิริภาพร พันหา
บฉ55-0089 นายพิเชษฐ์ พหุพงศ์ทรัพย์
บฉ55-0090 นางสาวจันจณา สมหวัง
บฉ55-0091 นางสาวดวงฤทัย ศรีฉายา
บฉ55-0092 นางสาวอลิษา ดารารุ่ง
บฉ55-0093 นางสาวพิมพ์พักตร์ วีระพนธ์
บฉ55-0094 นางสาวสาริณี ชมภู
บฉ55-0095 นางสาวกีรติ ศิลปเจริญ
บฉ55-0096 นายแทนศักดิ์ แตงสุก
บฉ55-0097 นางสาวณิชาภัทร แก้วผ่อง
บฉ55-0098 นางสาววรพร ปาลีวงศ์
บฉ55-0099 นางสุนันทา ถาวร
บฉ55-0100 นางกุลนารี วราฤทธิชัย
บฉ55-0101 นายสุริยนต์ ระหงษ์
บฉ55-0102 นายพิทักษ์ วราฤทธิชัย
บฉ55-0103 นางสาวสุปราณี แสงประทีป
บฉ55-0104 นายฉกาจ ทองชูช่วย
บฉ55-0105 นายอภิสิทธิ์ กุลชาติ
บฉ55-0106 นายพัฒนพงษ์ กลิ่นดิษฐ
บฉ55-0107 นายวิชาญ ปอกกระโทก
บฉ55-0108 นางสาวปิยวรรณ งามลายอง
บฉ55-0109 นางสาวทิพย์วรรณ ยอดพรหม
บฉ55-0110 นายนิรุทธิ์ วัฒนะแสง
บฉ55-0111 นางสาวณัฐพร ขันทอง
บฉ55-0112 นายโสภณ ป้อมสันเทียะ
บฉ55-0113 นายอาพล ดงน้อย
บฉ55-0114 นางสาวอรวี สุขสินธารานนท์
บฉ55-0115 นางสาวกุลกานต์ บุญรักษ์
บฉ55-0116 นายอนันทศักดิ์ ดวงจิตร
บฉ55-0117 นางสาวสุปราณี โคลดประโคน
บฉ55-0118 นางสาวปิยฉัตร วงศ์วิไลพิสิฐ
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บฉ55-0119 นายไพโรจน์ พันธ์มุง
บฉ55-0120 นางสาวพวงแก้ว ทองบุลากร
บฉ55-0121 นางสาววิจิตรา กิ่งคา
บฉ55-0122 นางสาวญาณิกา เกตุรัตน์กุล
บฉ55-0123 นางสาวอมรรัตน์ สุราษฎร์
บฉ55-0124 นายพิพัฒน์พงศ์ เผ่าภูธร
บฉ55-0125 นางสาวปนัดดา คารัตน์
บฉ55-0126 นางสาวนริศรา สิงคนิภา
บฉ55-0127 นางสาวศศิกร งอกสิน
บฉ55-0128 นางสาวอรวรรณ ทองนุช
บฉ55-0129 นายดนุเดช เนื่องชมภู
บฉ55-0130 นายสิทธิกร ธนชัย
บฉ55-0131 นายประทีป โฉมจันทร์
บฉ55-0132 นางสาวสิริรัตน์ ช้อยแสง
บฉ55-0133 นางสาวไพลิน แม้นวงศ์
บฉ55-0134 นางสาวเกษร งามสม
บฉ55-0135 นางสาวจิราพร เงินแจ่ม
บฉ55-0136 นายชาตรี บุตรดี
บฉ55-0137 นางน้าฝน แสนกล้า
บฉ55-0138 นายยุทธพงศ์ เสี้ยนพุดซา
บฉ55-0139 นายคมสัน แตรเงิน
บฉ55-0140 นายวรวุฒิ ดนุวรวงศ์
บฉ55-0141 นายวีรยุทธ โพธิ์ขาว
บฉ55-0142 นายภูมิภัทร เศษชัยชาญ
บฉ55-0143 นายจักริน ไหมศรี
บฉ55-0144 นางสาวนฤมล สร้อยสุวรรณ
บฉ55-0145 นางสาวชรัญญา จาปาม่วง
บฉ55-0146 นายผดุงศักดิ์ ชิณโสม
บฉ55-0147 นายสมพร อยู่มั่น
บฉ55-0148 นายนิพิฐพนธ์ ศุภนัตร์
บฉ55-0149 นายอานาจ ผางาม
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บฉ55-0150 นางสาวพิมพ์ฤดี สว่างวัฒนเศรษฐ์
บฉ55-0151 นางชมพูนุช พงษ์ศิริ
บฉ55-0152 นางสาวธัญญ์ฐิตา รัตนา
บฉ55-0153 นางสาวอภัสริญญา เขตคา
บฉ55-0154 นางสาวเตือนใจ มะโนคา
บฉ55-0155 นายธรรมศักดิ์ ชัยโชติจินดา
บฉ55-0156 นางสาวศุภาวีร์ บุญยงชัยสวัสดิ์
บฉ55-0157 นายฉัตรชัย อยู่มั่น
บฉ55-0158 นายไตรภพ รัตนพงษ์
บฉ55-0159 นายชิตณรงค์ ชินนะ
บฉ55-0160 นายภูไท ธรรมนูญวิทย์
บฉ55-0161 นางสาวณัฏฐา จันทร์สุริยกุล
บฉ55-0162 นางสาวนันทพร ยิ่งเจริญ
บฉ55-0163 นางเมตตา ศิริโภค
บฉ55-0164 นายสันติ โคตรติ่ง
บฉ55-0165 นางสาวปัทมา มณีวัลย์
บฉ55-0166 นางสาวนงค์เยาว์ ชัยชนะ
บฉ55-0167 นางสาวมาริสา ทองมา
บฉ55-0168 นายวสันต์ สุขอยู่
บฉ55-0169 นางสาวธัญญธร พิทักษ์ชาดา
บฉ55-0170 นางสาวสมจิตร สมนิยาม
บฉ55-0171 นางสาวฤทัยชนก ภู่พวง
บฉ55-0172 นายเจษฎา มณีวัฒนาพฤกษ์
บฉ55-0173 นางสาวอัญนิษฐา ศรวิชัย
บฉ55-0174 นายสมศักดิ์ ขวัญเมือง
บฉ55-0175 นางสาวนวพร สุขศรี
บฉ55-0176 นายศศิเศขร์ ขวัญเมือง
บฉ55-0177 นายอาทิตย์ กาญจนพิบูลย์
บฉ55-0178 ว่าที่ร้อยตรีธันวา ดวงสุวรรณ
บฉ55-0179 นายณัฐ ไชยอัชนรัตน์
บฉ55-0180 นางสาวนิรมล เพชรสมนึก
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บฉ55-0181 นางสาวนัฐพัชร์ ชัยสุทธิ์
บฉ55-0182 นายเศรษฐสรร ศรีคช
บฉ55-0183 นางสาวสิรินดา บรรเทิง
บฉ55-0184 นายศราวุธ ดวงมณี
บฉ55-0185 นายธีระ โรจน์สัญญากุล
บฉ55-0186 นายนัฐพัชธ์ พรหมศิลป์
บฉ55-0187 นายวรศักดิ์ นวาระสุจิตร
บฉ55-0188 นางสาวชนัญชิดา จันทวงศ์
บฉ55-0189 นางอินทิรา จะวะนะ
บฉ55-0190 นายชวลิต ศิริผล
บฉ55-0191 นายปวีณ บุตรโพธิ์
บฉ55-0192 นายบัญชา สามเมือง
บฉ55-0193 นางสาวณิชชา วงษ์เพชร
บฉ55-0194 นางนงณภัชร พิจารโชติ
บฉ55-0195 นางใจสวรรค์ งามฉวี
บฉ55-0196 นายประหยัด เคนโยธา
บฉ55-0197 นางสาวกิรณา เหลืองวิเศษกุล
บฉ55-0198 นางสาวจรรยา จุฑาเทพ
บฉ55-0199 นางสาวสุนันทา ทองรัตนาศิริ
บฉ55-0200 นางสาวนิตยา ทรรศนียวนิช
บฉ55-0201 นางสาวจารินี แจ่มปั้นรักษ์
บฉ55-0202 นางสาวศิรินทิพย์ มุ่งสิริโชติ
บฉ55-0203 นางสุจีรา อินจันทร์
บฉ55-0204 นายธนันต์ มานะโรจน์กิจ
บฉ55-0205 นายภาณุทัต ขวัญจิต
บฉ55-0206 นางสาวดวงฤดี ปานอาไพ
บฉ55-0207 นายพศิน สมพงษ์
บฉ55-0208 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุกฤตา เนตรสืบสาย
บฉ55-0209 นายพิศาล หาระมี
บฉ55-0210 นายสราวุฒิ มีชัย
บฉ55-0211 นางสาวนารีรัตน์ ทองสงฆ์
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บฉ55-0212 นางพิมพร อินทรสมบัติ
บฉ55-0213 นางสาวบุศราพร พวงผกา
บฉ55-0214 นายเกรียงไกร ผลจันทร์
บฉ55-0215 นางสาวชุติพัฒน์ กองช่าง
บฉ55-0216 นางสาวศิริณา ถาวรวิสิทธิ์
บฉ55-0217 นางสาวสาริณี แสงคาสุข
บฉ55-0218 นางสาวชนัตติยา ศฤงคาร
บฉ55-0219 นางสาววัลลภา จันทร์สว่าง
บฉ55-0220 นางสาวจิฎาภา ชูบุญ
บฉ55-0221 นายอารีย์ พานิชกุล
บฉ55-0222 นายทศม ปัญญาโกษา
บฉ55-0223 นางสาวคุณัญญา สิมมะลา
บฉ55-0224 นางสาวอรอุมา อาชนะ
บฉ55-0225 นางสาวอรวรรณ เล้าประเสริฐ
บฉ55-0226 นางสาวปรีดาภรณ์ คากรุงเก่า
บฉ55-0227 นางสาวสุคนธรส กระสังข์
บฉ55-0228 นายจีรศักดิ์ สมัญญาพรเลิศ
บฉ55-0229 นางสาวจุฑาทิพย์ ตัณฑศิลป์
บฉ55-0230 นายพิพัฒน์ เขมาวุฆฒ์
บฉ55-0231 นายโกสินทร์รัตน์ ณัฐรณวรณัณ
บฉ55-0232 นายธีรวุฒิ อารัณยอังกูร
บฉ55-0233 นายยุทธพงษ์ จันทร์เผือก
บฉ55-0234 นายเนติ เกื้อฉิม
บฉ55-0235 นางสาวจิตรา จารุการ
บฉ55-0236 นางสาวสุรัชวดี ศุภนัส
บฉ55-0237 นายธนวัฒน์ จันทรัตน์
บฉ55-0238 นางสาวนริศรา บุญมี
บฉ55-0239 นางเยาวเรศ คงจันดา
บฉ55-0240 นายอมรชัย ขัดคา
บฉ55-0241 นายพงศ์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์นุกูล
บฉ55-0242 นายถาวร ตันเสถียร
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บฉ55-0243 นายธีรพัชร อ่อนดี
บฉ55-0244 นางสาวชาลินี มีพงษ์
บฉ55-0245 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุติมา อะโสต
บฉ55-0246 นายสมศักดิ์ จันทะเสน
บฉ55-0247 นายสวาท นาสร้อย
บฉ55-0248 นายวรสิทธิ์ เธียรเสริมพงศ์
บฉ55-0249 นายนพรัตน์ โค้วบุญญะราศรี
บฉ55-0250 นางสาวนิตยา หมัดอาดัม
บฉ55-0251 นายพิพัฒน์ ฉันท์แต่ง
บฉ55-0252 นายนิติ เหมพัฒน์
บฉ55-0253 นางสาวศรุดา ชมภูวงค์
บฉ55-0254 นางสาวพิมพ์ใจ ศรีแสงใส
บฉ55-0255 นายยงยุทธ แซ่ตั้ง
บฉ55-0256 นางสาวนุชจรี ม้ามงคล
บฉ55-0257 นายศุภฤกษ์ นิ่มนวล
บฉ55-0258 นางสาวนงค์ลักษณ์ บุตสาวิเศษ
บฉ55-0259 นางสาวสายพินธุ์ หล้าเหลื้อม
บฉ55-0260 นางธิดาทิพ คนซื่อ
บฉ55-0261 นางสาวพูลสุข ศรีเจริญ
บฉ55-0262 นางสาวพรดา รังสิกุลกวิน
บฉ55-0263 นางสาวสุไกรษร ประจาถิ่น
บฉ55-0264 นายอาทิตย์ สีทา
บฉ55-0265 นางสาวอมรรัตน์ ภูลสวัสดิ์
บฉ55-0266 นายสุเชาว์ ใสสดศรี
บฉ55-0267 นางสาวฎารุญา ยอดระบา
บฉ55-0268 นายบุญส่ง เทียบพิมพ์
บฉ55-0269 นายปัญญา จิตวิสุทธิ์วัฒน์
บฉ55-0270 นายศักรินทร์ เถาพันธุ์
บฉ55-0271 นางสาวอภิรนันท์ โพธิกนิษฐ
บฉ55-0272 นางสาวทัชชกร เพชรน้อย
บฉ55-0273 นางสาววารุณี ใจกว้าง
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บฉ55-0274 นายขุนแผน ชานาญกิจ
บฉ55-0275 นายดนุพล อภิรตกาญจน์
บฉ55-0276 นางสาวสังวาลย์ คดเกี้ยว
บฉ55-0277 นางสาวพีริยา คมสาคร
บฉ55-0278 นายอาคม ภูคาตา
บฉ55-0279 นายสุกฤษฎ์ อินจันทร์
บฉ55-0280 นางสาววรรัตน์ อนันต์สิริวุฒิ
บฉ55-0281 นายเอกรัตน์ งามกระจ่าง
บฉ55-0282 นายพิชิต ทิพย์นพคุณ
บฉ55-0283 นายมานิตย์ ไชยจาเริญ
บฉ55-0284 นายสุรเชษฐ์ เพชรเหมือน
บฉ55-0285 นางเกษศิริน แจ้งสว่าง
บฉ55-0286 นายเดชพันธุ์ สวัสดี
บฉ55-0287 นางสาวสมใจ วัฒนธนวุฒิ
บฉ55-0288 นายชัยพร ชนะนิธิธรรม
บฉ55-0289 นางสาวสลักจิต ศรีเพริศ
บฉ55-0290 นางสาวไพบูลย์ ศรีวิเศษ
บฉ55-0291 นายยุทธการ แพรดา
บฉ55-0292 นางสาวอิศราวดี อัมพาผล
บฉ55-0293 นางสาวปัทมวัลย์ อินทนิล
บฉ55-0294 นางสาวทัศนีย์ บุญสืบ
บฉ55-0295 นายณัฏฐพัฒน์ บุณยรัตพันธุ์
บฉ55-0296 นางสาวกนกวรรณ วรรณทวี
บฉ55-0297 นางสาวจุฑามาส จงเสริมตระกูล
บฉ55-0298 นายศุภัฏจักร ธรรมาธร
บฉ55-0299 นางสาวนัฏธิดา ชัยหงษ์
บฉ55-0300 นางสาวศศิธร รุ่งเรือง
บฉ55-0301 นางกานต์ชนิต เลขะคุณ
บฉ55-0302 นายธนวัฒน์ เทียมทะนงค์
บฉ55-0303 นางสาวศิริพร บารุงบุญ
บฉ55-0304 นายสุภพงษ์ หังสพฤกษ์

1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142

บฉ55-0305 นางสาวเยาวพา พวงผกา
บฉ55-0306 นางสิริลักษณ์ เทพวงษ์
บฉ55-0307 นางสาวดวงธิดา ชื่นนอก
บฉ55-0308 นางสาวดุจดาว วงศ์สมบูรณ์
บฉ55-0309 นางสาวมารยาท สุขนิยม
บฉ55-0310 นางสาวอัญญดา หนองเหล็ก
บฉ55-0311 นายพินิจ ขันสุวรรณ
บฉ55-0312 นางสาวจิตลดา คล่องดี
บฉ55-0313 นางสาวมรกต จึงศรีพิษณุ
บฉ55-0314 นางสาวพรทิพย์ ชมภูพันธ์
บฉ55-0315 นางสาวจิณัฏฐ์ตรา สุวรรณปาล
บฉ55-0316 นายดารง ดีนิคม
บฉ55-0317 นายชาญวิทย์ เลิศฤทธิ์
บฉ55-0318 นางเสาวณีย์ เพ่งภูมิพณิช
บฉ55-0319 นายอภิชัย ศรีมหันต์
บฉ55-0320 นายธีระพันธุ์ พรหมจักร์
บฉ55-0321 นายธีรชัย ชิงชนะ
บฉ55-0322 นายศุภชัย กลิ่นงาม
บฉ55-0323 นางสาวเยาวเรศ แดงพลอย
บฉ55-0324 นายดนัย ค้าเข็ม
บฉ55-0325 นายพะเยาว์ วัฒนวาณิชกิจ
บฉ55-0326 นางอรุณศรี ตันตระกูล
บฉ55-0327 นายวิสันต์ แซ่เตื้อง
บฉ55-0328 ว่าที่ร้อยตรีกิจจา เวชเตง
บฉ55-0329 นายกฤตธี ศรีปูณะ
บฉ55-0330 นางสาวสุกัญญา อรุณรุ่งรัตน์
บฉ55-0331 นายธวัชชัย ตีระวรมงคล
บฉ55-0332 นายอัษฎาวุฒิ วงศ์ทอง
บฉ55-0333 นายวัลลพ กล้าหาญ
บฉ55-0334 นายนิกร ภิญโญ
บฉ55-0335 นางสาวนภาภรณ์ บุตรอาคา
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บฉ55-0336 นางสาวผกามาศ ภูบุญทอง
บฉ55-0337 นางสาวธันย์นิชา อมฤกษ์
บฉ55-0338 นางสาวศิริกาญจน์ เหลืองอารีกุล
บฉ55-0339 นางอ้อยทิพย์ สุขศรี
บฉ55-0340 นางสาวกันย์กนิษฐ์ วิเศษ
บฉ55-0341 นางสุทธิดา อรัญพฤกษ์
บฉ55-0342 นายสุชาติ ตรีพัฒนาสุวรรณ
บฉ55-0343 นายวุฒิชัย สรรพวุธ
บฉ55-0344 นางสาวสุปิยา อินทาปัจ
บฉ55-0345 นายเดโชพล โพธิสาร
บฉ55-0346 นางสาวจริยาพร* บุญพันธ์
บฉ55-0347 ว่าที่ร้อยตรีสายชล พึ่งจีน
บฉ55-0348 นายสุกรีพันธ์ เชื่อมวราศาสตร์
บฉ55-0349 นายนิวัต ญาติตาอิน
บฉ55-0350 นางสาวกัญญาณัษฐ์ รัตนทองตระกูล
บฉ55-0351 นายอัครพล คุณะเพิ่มศิริ
บฉ55-0352 นางสาวปนัดดา พุทชนะ
บฉ55-0353 นางสาวณัฐศิมา คาศรี
บฉ55-0354 นางสาวศรีรัตนา วาณิชอดิศักดิ์
บฉ55-0355 นายชัยมงคล เอี่ยมสาราญ
บฉ55-0356 นางเกสร พันธ์ศรี
บฉ55-0357 นางเจษฎาลักษณ์ กาตาสาย
บฉ55-0358 นางจันทิพย์ ตัณฑศิริ
บฉ55-0359 นางสาววลัยภรณ์ อะนุ
บฉ55-0360 นางสัยยา สุขน่วม
บฉ55-0361 นางสาวกิตติ์ชญาห์ สิริอุฬารวงศ์
บฉ55-0362 นายทศพล เธียรวิภาสวงศ์
บฉ55-0363 นางสาวกฤษณา แก้วลบ
บฉ55-0364 นางสาวเยาวภา โพธิ์ลาด
บฉ55-0365 นายพุฒิพงศ์ สุบิน
บฉ55-0366 นางสาวพรทิพย์ กิ่งเพชร
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บฉ55-0367 นายสิลา สวนยะเสรี
บฉ55-0368 นายเอกรัตน์ ปัญญาเอก
บฉ55-0369 นางสาวบนนรา ชวนอาจ
บฉ55-0370 นายเอกวัชร์ เพชรมณี
บฉ55-0371 นางสาวรุ่งอรุณ หงษ์ทองมี
บฉ55-0372 นายสิทธิชัย ตันติวรัตนถิกุล
บฉ55-0373 นางสาวดลพร พงษ์ภมร
บฉ55-0374 นางสาวกฤษณา อยู่อิ่ม
บฉ55-0375 นายธฤษณุ พญานานนท์
บฉ55-0376 นางสาวสุชาริกา เชื้อชัย
บฉ55-0377 นายจุฑา เหลี่ยมมุกดา
บฉ55-0378 นางสาวเกศกนก ศุภพงษ์
บฉ55-0379 นางสาวนพมาศ ผลคา
บฉ55-0380 นางสาววีรวรรณ กตัญญูวิวัฒน์
บฉ55-0381 นางสาวสุณิสา ศิรินิล
บฉ55-0382 นายสุรชัย ปุสสวงษ์
บฉ55-0383 นางสาวรังสิยา โพธิ์ทอง
บฉ55-0384 นายนครินทร์ ตรองจิตต์
บฉ55-0385 นางจุฬาลักษณ์ ปังธิกุล
บฉ55-0386 นายชัชวาล อินเขียน
บฉ55-0387 นางสาวจริยา เหล่าคะเน
บฉ55-0388 นายพิชัย ภูมิสิทธิ์
บฉ55-0389 นางสาววัชรี เชาว์ไว
บฉ55-0390 นางสาวปิ่นแก้ว แสงวิโรจน์
บฉ55-0391 นางนิภา ละครพล
บฉ55-0392 นายสุทิน โมงขุนทด
บฉ55-0393 นายภากร คุณพิโน
บฉ55-0394 นายสนธยา มัยสนิท
บฉ55-0395 นางสาววรรณิศา เมืองโคตร
บฉ55-0396 นางสาวนาเดีย ศรีระษา
บฉ55-0397 นายอุทัย จันทร์เส
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บฉ55-0398 นายรังสรรค์ เกรียงไกร
บฉ55-0399 นายเล็ก ลีลาภิวัฒน์
บฉ55-0400 นางรุ่งทิพย์ โสมเมา
บฉ55-0401 นางสาวกัญฐนันภัทธิ์ ธนัทถิรพิชญ์
บฉ55-0402 นายโกสินธิ์ คาสุดแสง
บฉ55-0403 นางสาวบุญญานันท์ ดูดดื่ม
บฉ55-0404 นายปิยบุตร ธรรมขันต์
บฉ55-0405 นางสาวผุสดี คาภีระ
บฉ55-0406 นางสาวสุภัสสร พรหมบุตร
บฉ55-0407 นางสาวกัญจนา อินทร์รักษา
บฉ55-0408 นายเศรษฐา ทิมรัตนกุล
บฉ55-0409 นางสาวยุวลี ทาเนียบ
บฉ55-0410 นางสาวอัญชลี อัสวะวิสิทธิ์ชัย
บฉ55-0411 นายวงศ์สรรค์ ธิติสันติคุณ
บฉ55-0412 นายเสวต หงษ์จันดา
บฉ55-0413 นายมานะ พิจุลย์
บฉ55-0414 นายสากล โรจน์อารยานนท์
บฉ55-0415 นางสาวอิสรา พัตรลิดานนท์
บฉ55-0416 นางสาวเสาวรีย์ ยู่เคี้ยน
บฉ55-0417 นางสาวเกตุวดี ไกรสิทธิ์
บฉ55-0418 นางสาววราภรณ์ ใจใส
บฉ55-0419 นายณรรฐ เพชรานนท์
บฉ55-0420 นายมหาสมุทร แตงบุตร
บฉ55-0421 นางสาวปิยดา ศรีธนูธรรมกูล
บฉ55-0422 นางสาวกฤษณา พวงทอง
บฉ55-0423 นางสุรีรัตน์ รัตนสิงห์
บฉ55-0424 นายประสงค์ วรรณขามป้อม
บฉ55-0425 นายอภิสิทธิ์ อัตตโสภณศิริกุล
บฉ55-0426 นางสาวอรอนงค์ ศรัทธา
บฉ55-0427 นายชัยธัสส์ พงษ์บริรักษ์
บฉ55-0428 นายวิสิธฐ์ เรืองเศษ
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บฉ55-0429 นางพัชรี ดวงสวัสดิ์
บฉ55-0430 นายอมรเทพ ปุญญโสพรรณ
บฉ55-0431 นายสิงห์ จันทรสอน
บฉ55-0432 นางสาวจีรนันท์ ปูนกลาง
บฉ55-0433 นางสาวสมสุภางค์ มีศรี
บฉ55-0434 นางสาวสุมาลี ฉนาทอง
บฉ55-0435 นางสาวสมถวิล สามิตนพคุณ
บฉ55-0436 นายบัณฑูรย์ ทองสุขา
บฉ55-0437 นางจุฑารัตน์ ลิ่มกองลาภ
บฉ55-0438 นายสมทบ บัวทรง
บฉ55-0439 นางสาววาสนา ผุยหัวโทน
บฉ55-0440 นายนิสิต ขุนเสถียร
บฉ55-0441 นางสาวรุ่งฤดี แหล่ยัง
บฉ55-0442 นางสาวนิชธิมา รุ่งปิ่น
บฉ55-0443 นางรัตน์มณี รัตนไพบูลย์วัฒนา
บฉ55-0444 นางสาววรรณิษา เอมจุ้ย
บฉ55-0445 นางสาวสาวิกา มนตรี
บฉ55-0446 นายคนัสนันทก์ มั่นคงทองเจริญ
บฉ55-0447 นางจิราวรรณ ริ้วศรีกุล
บฉ55-0448 นายวีระชัย ยอดโพธิ์
บฉ55-0449 นางสาววรรณภา สนวนรัมย์
บฉ55-0450 นางสาวอารีนันท์ อรัณยะกานนท์
บฉ55-0451 นางสาวกชษธร หยกสหชาติ
บฉ55-0452 นายมงคล บุญนามา
บฉ55-0453 นางสาวพัชราพรรณ ห่านตระกูล
บฉ55-0454 นางสาวสุดาทิพย์ ณ สงขลา
บฉ55-0455 นางสาวจารุณี ห้วยทราย
บฉ55-0456 นางสาวชลธิชา ขุนเณร
บฉ55-0457 นางสาวปานิสา ปทุมอรทัย
บฉ55-0458 นางสาวนิชาภา โกสุระ
บฉ55-0459 นางสาวฐิติยา ตันบรรจง
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บฉ55-0460 นางสาวนันท์มงคล อุสะทโก
บฉ55-0461 นายปรีชัย กู้เกียรตินันท์
บฉ55-0462 นายเศวตพงษ์ นวลศิลป
บฉ55-0463 นางสาวมณฑิตา ชัยศร
บฉ55-0464 นางสาวสุวารี ศุภโชคชัย
บฉ55-0465 นายธนวัฒน์ ศรีตา
บฉ55-0466 นายสิทธิชัย สมดา
บฉ55-0467 นางสาววิไล แซ่ตั้ง
บฉ55-0468 นางสาวจรุงใจ คงคาสวัสดิ์
บฉ55-0469 นายธนากร จุฑาเกตุ
บฉ55-0470 นางสาวประณิดา กลิ่นพิกุล
บฉ55-0471 นายอดิศร มุสิกนันท์
บฉ55-0472 นางสาวภรภาดา กลิ่นหอม
บฉ55-0473 นายพุทธินันท์ วิรุฬห์ชัยโชติ
บฉ55-0474 นายธนพัฒน์ กัมพุสิริกุล
บฉ55-0475 นายเจษฎา อริยะวุฒิพันธ์
บฉ55-0476 นางปิยวรรณ์ เจริญรอย
บฉ55-0477 นายชีวานนท์ เปรมปรีดิ์วงศ์
บฉ55-0478 นายถาวร จันทา
บฉ55-0479 นายพันธรัตน์ เข้มแจ้ง
บฉ55-0480 นางสาวผุสดี ธนูศิลป์
บฉ55-0481 นายธีรพงษ์ ดารงธีรภาพ
บฉ55-0482 นางสาวดรรชนี แก้วทอง
บฉ55-0483 นางสาวปิยดาพร สู้ณรงค์
บฉ55-0484 นางสาวสมสกุล สุวรรณกร
บฉ55-0485 นายสิทธิชัย กันตชวาลกุล
บฉ55-0486 นางสาวนพลักษณ์ ไกรวาสชัยวงษ์
บฉ55-0487 นายณฐนนท์ โยชน์ไชยสาร
บฉ55-0488 นางสาวนิภารัตน์ พลชารี
บฉ55-0489 นางสาวชุติมณฑ์ รัตนบัณฑิตสกุล
บฉ55-0490 นางสาวนุสรา ไกรวัฒนวงศ์
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บฉ55-0491 นายพรชัย หารพรม
บฉ55-0492 นางสาวคณิตา อินทรโชติ
บฉ55-0493 นายถิรเดช พงศ์จริยา
บฉ55-0494 นางสาวเกษณี ทองแสง
บฉ55-0495 นางสาวกีรติ แก้วพินิจ
บฉ55-0496 นายธิติชัย ใจกาแหง
บฉ55-0497 นางสาวบงกช ขินทอง
บฉ55-0498 นางน้าผึ้ง เกลียวทอง
บฉ55-0499 นายศิริพงษ์ จาปีรัตน์
บฉ55-0500 นางสาวรุ้งรัชนี พลแสน
บฉ55-0501 นางสาวพัชรินทร์ สมบูรณ์ดี
บฉ55-0502 นางสาวชิรตา คุลาวัน
บฉ55-0503 นายพีรภาส นรินทร์หงษ์ทอง
บฉ55-0504 นายกวี เกษอินทร์
บฉ55-0505 นายวรุตม์ ศิลาอาสน์
บฉ55-0506 นางสาวกรองกาญจน์ เบ้าน่วม
บฉ55-0507 นายอุเทน มาท้วม
บฉ55-0508 นางสาววรรณา ว่องวจีกานต์
บฉ55-0509 นายวิชิต มาชา
บฉ55-0510 นางสาวเสาวพรรณ คังคายะ
บฉ55-0511 นางสาววทันยา ประทุมรัตน์
บฉ55-0512 นายชนินทร์ ชินขจร
บฉ55-0513 นางสาวศิริวรรณ ศรีกาญจน์
บฉ55-0514 นายเตชสิทธิ์ วาจามั่น
บฉ55-0515 นายนิติกร ตันติกิตติชัยกุล
บฉ55-0516 นางสาวรัชนี ธนะวดี
บฉ55-0517 นางสาวศิรินญา ประหยัด
บฉ55-0518 นางสาวฉันทนา รวงผึ้ง
บฉ55-0519 นางสาวจันทร์เพ็ญ คงประสพ
บฉ55-0520 นางสาวอรสา จันทร์หอม
บฉ55-0521 นายเสถียร มังศรี
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บฉ55-0522 นางสุกัญญา นามวิเศษ
บฉ55-0523 นายวรพจน์ สู่เสน
บฉ55-0524 นางสาวพัชราภรณ์ ภู่เขียว
บฉ55-0525 นายกุลภาค ดาวพิเศษ
บฉ55-0526 นายบรรชา ผาสุข
บฉ55-0527 นางสาวเปมิกา บัณฑิตพานิชชา
บฉ55-0528 นายพีระยุทธ สุนทรวิจารณ์
บฉ55-0529 นายทวีศักดิ์ ภูเฮียงผา
บฉ55-0530 นางสาวภาวิณี ปัททุม
บฉ55-0531 นางสาวนิตยา ขอเหล็กกลาง
บฉ55-0532 นายศักดา ถาวร
บฉ55-0533 นางสาวรัตนวิจิตร โกสุมสุริยา
บฉ55-0534 นางสาวพัทรศยา บัวลา
บฉ55-0535 นายสมพงษ์ คงเครือพันธุ์
บฉ55-0536 นางสาวอัญชลี คัตรมี
บฉ55-0537 นายอิศราษ พัวพันธุ์
บฉ55-0538 นางพนิดา ฉิมมา
บฉ55-0539 นางสาวประภาพรรณ หอมรสกล้า
บฉ55-0540 นางสาววรรณา บ่อคุ้ม
บฉ55-0541 นายคงศักดิ์ ลิ่มบุตร
บฉ55-0542 นางสาวณัฐธยาน์ รุ่งแจ่มแจ้ง
บฉ55-0543 นางสาวดารุณี โคตรประดา
บฉ55-0544 นายพลกฤต ไชยทองศรี
บฉ55-0545 นางสาวสุภาภรณ์ คาลี
บฉ55-0546 นางสาววิภาลัย อาริยทรัพย์
บฉ55-0547 นางสาวประไพภัทร ปัตโต
บฉ55-0548 นางสาวอารีรัตน์ โพธิ์อบ
บฉ55-0549 นางสาวราตรี หัศจรรย์
บฉ55-0550 นางสาวปภาวีร์ สืบซึ้ง
บฉ55-0551 นางรสสุคนธ์ เทพยศ
บฉ55-0552 นางสาวจรัสศรี กี่จนา
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บฉ55-0553 นางสาวชนินาถ กลิ่นจวง
บฉ55-0554 นางนฤมล แก้วพรม
บฉ55-0555 นางสาวศิริทร สิงขรณ์
บฉ55-0556 นางสาวรสสุคนธ์ จันทร์สีหราช
บฉ55-0557 นางสาวกันทิมา ตรีรัตนถวัลย์
บฉ55-0558 นางสาวณิศชาญา ศาสตรวาหา
บฉ55-0559 จ่าสิบเอกหญิงณลิตา หนูเจียม
บฉ55-0560 นางสาวชิตชนก รุ่งเพชรฤกษ์
บฉ55-0561 นายกองชัย สินุธก
บฉ55-0562 นายภูมธนัต เรืองสะอาด
บฉ55-0563 นายพอพันธ์ ภัทรยิ่ง
บฉ55-0564 นายแดนชัย แดนนารินทร์
บฉ55-0565 นางสาวสุภาดา เด่นวงษ์
บฉ55-0566 นางสาวบุญศิริ ติ้วเจริญสกุล
บฉ55-0567 นายอนุเทพ กิตติโรจน์เจริญ
บฉ55-0568 นางสาวกมลพร วิภูษณวรรณ
บฉ55-0569 นางสาวสายใจ เหมกรณ์
บฉ55-0570 นางสาวสุภารัตน์ โสมกลา
บฉ55-0571 นางศันศนีย์ เข็มทอง
บฉ55-0572 นางสาวรัชนีภรณ์ กรณีย์
บฉ55-0573 นายณัฐพล แสงศรี
บฉ55-0574 นางสาวจุรีพร ถมครบุรี
บฉ55-0575 นางรัชชญาภรณ์ ปิยะสิงห์
บฉ55-0576 นายปิ่นเปรม ลีละพงศ์วัฒนา
บฉ55-0577 นายเทวนันท์ สีตะวัน
บฉ55-0578 นายพรเทพ พันธุกูล
บฉ55-0579 นางสาวสุขศิริ ด้วงเพ็งรักษ์
บฉ55-0580 นางวรรณลักษณ์ ชาวกัณหา
บฉ55-0581 นายมนตรี วงษ์ภักดีวรรณ
บฉ55-0582 นายโกศล แสงกระจ่าง
บฉ55-0583 นายปริญญา รอดชูแสง
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บฉ55-0584 นางสาวรัตติยา จันทร์แก้วแร่
บฉ55-0585 นางสาวเรไร แก้วน้อย
บฉ55-0586 นางสาวอรุณประไพ สิขรสาอาง
บฉ55-0587 นางสาวณัฐพร คานิล
บฉ55-0588 นางสาวสุธีภรณ์ ชัยเมือง
บฉ55-0589 นายชัยวัฒน์ ศรีภูมิ
บฉ55-0590 นายกาพร ผุดผ่อง
บฉ55-0591 นายสมนึก สาศรีสุข
บฉ55-0592 นายบัญชา โนนน้อย
บฉ55-0593 นายภานุพงษ์ ผิวผัน
บฉ55-0594 นางสาวนิศาชล จันนาวัน
บฉ55-0595 นางสาวจิกามาศ รามบุตรดี
บฉ55-0596 นางสาวมนัสวัลย์ สมรรคเสวี
บฉ55-0597 นางสาวอนัญญา พันปี
บฉ55-0598 นางสาวศรัณย์รัตน์ ภิรมย์
บฉ55-0599 นางสาวบุญฑริกา ชัยเร็ว
บฉ55-0600 นางสาวสุภาพร แดงสา
บฉ55-0601 นางสาวสัญชุมากรณ์ เสงีย่ ม
บฉ55-0602 นางสาวสิริรัตน์ วงศาโรจน์
บฉ55-0603 นางสาวพัชรี ศรีผาย
บฉ55-0604 นายสง่า ทองสุข
บฉ55-0605 นางสาวพัจณีย์ เสนสิงห์
บฉ55-0606 นางสาวประภารัตน์ เพ็งปาน
บฉ55-0607 นางสาวมัลลิการ์ โด่หลี
บฉ55-0608 นางสาวอารีรัตน์ งัน่ บุญศรี
บฉ55-0609 นายสัญญา หาญสุโพธิพันธ์
บฉ55-0610 นางสาวศุภลักษณ์ เอ้งเถี้ยว
บฉ55-0611 นางสาวรัชนู สันทาลุนัย
บฉ55-0612 นางสาวพวงผกา แก้วติน
บฉ55-0613 นายกฤษดา ช่วยเชื้อสาย
บฉ55-0614 นายสิทธิชัย สุทธิอาคาร
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บฉ55-0615 นางสาวชุลี โนจิตร
บฉ55-0616 นายสุธรรม บาลทิพย์
บฉ55-0617 นางสาวจิรภัทร์ เรือนอินทร์
บฉ55-0618 นางสาวยุพิณ สัตยารัฐ
บฉ55-0619 นางสาวกรกมล รื่นจิตต์
บฉ55-0620 นายวุฒ วนัสกุล
บฉ55-0621 นางสาวจินตนา หนูสนั่น
บฉ55-0622 นายเชี่ยวชาญ โหม่งสูงเนิน
บฉ55-0623 นายสมยศ วงษ์น้อย
บฉ55-0624 นางสาวสุจิตรา หันสา
บฉ55-0625 นางศิรินาถ ละลาย
บฉ55-0627 นายสุคนธ์ ชุมมิคสา
บฉ55-0629 นายนิวัติ วงค์เนียม
บฉ55-0630 นางสาวสุปราณี พิมพ์จันทร์
บฉ55-0631 นางสาวรวีวรรณ เหลืองกมลจินดา
บฉ55-0632 นางสาวเกตุเเก้ว กามูณี
บฉ55-0633 นายยุทธพงษ์ เหล็กดี
บฉ55-0634 นายสัมฤทธิ์ พันเชิง
บฉ55-0635 นายมีฤทธิ์ เทศารินทร์
บฉ55-0636 นายสิทธิพงศ์ เพ็งแพง
บฉ55-0637 นายไชยวัฒน์ พัฒนพานิช
บฉ55-0638 นายเกรียงศักดิ์ สูงเรือง
บฉ55-0639 ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ เหมือนเพ็ชร
บฉ55-0640 นางปณิธี เตชวัชรา
บฉ55-0641 นางสาวดวงดาว คล้ายปาน
บฉ55-0642 นางสาวประภาศิริ พรบุญมารุ่ง
บฉ55-0643 นางสาวมาลัย สิริกุลนิษฐ์
บฉ55-0644 นายมรุตพงศ์ คงเขียว
บฉ55-0645 นายจเด็จ เกตุศรี
บฉ55-0646 นางสาวจันทนา บูห์เล่
บฉ55-0647 นางสาวศุภิสรา ฉ่าเอกฉัตร
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บฉ55-0648 นางสาวสายใจ ตุ้มพิมาย
บฉ55-0649 นางสาวเปี่ยมสุข สุขสละ
บฉ55-0650 นาง สุคนธา เรืองเกียรติกุล
บฉ55-0651 นายคู่ฟ้า เปรมกิจพรพัฒนา
บฉ55-0652 นางสาวสิรพิชญ์ นิสัยรัมย์
บฉ55-0653 นางสาวอาสา จันทร์ตรี
บฉ55-0654 นางสาวสุกัญญา กระทุ่มทอง
บฉ55-0655 นายบุญชู บุญทา
บฉ55-0656 นายธนอรรถ ทวีชัย
บฉ55-0657 นางสาวธัญญ์ธัชนันท์ วิริยะกอบบุญ
บฉ55-0658 นางยุพรัตน์ เชฏฐนาค
บฉ55-0659 นางสาวคนธนันท์ อุตชุมพิสัย
บฉ55-0660 นางสาวอุลัย แสนอุ่น
บฉ55-0661 นายสัญชัย จิตเจริญ
บฉ55-0662 นายอานวย สีพิมพ์สอ
บฉ55-0663 นายกรัน อารีราษฎร์
บฉ55-0664 นางสาวศริญญา แนบนุช
บฉ55-0665 นายโสภณ บุญเชิด
บฉ55-0666 นางสาวกนิษฐา วรรณพฤกษ์
บฉ55-0667 นางสาวณัฐณิชา ไชยคา
บฉ55-0668 นางสมญา ทองดี
บฉ55-0669 นายประจักษ์ สุตันรักษ์
บฉ55-0670 นางสาวเนติยา สนิทกลาง
บฉ55-0671 นายศิริพงษ์ เรืองแสน
บฉ55-0672 นายสมคิด เกตุผล
บฉ55-0673 นางสาวปาริชาติ รัตนภูมิ
บฉ55-0674 นางสาวมะลิวัลย์ สีภา
บฉ55-0675 นางสาวรัตนา บุญเมือง
บฉ55-0676 นายอรรณพ จิตติปัญญากุล
บฉ55-0677 นายศรายุทธ ไชยสมภาร
บฉ55-0678 นายชัด ชุ่มศิริ
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บฉ55-0679 นางอรทัย บุบผาชาติ
บฉ55-0680 นางนงนุช เจนสินธนานันท์
บฉ55-0681 นายรัก รามโคกกรวด
บฉ55-0682 นางสาวพัชราภรณ์ วงศาสัก
บฉ55-0683 นางสาวชลหทัย บุญประสิทธิ์
บฉ55-0684 นายเชี่ยวชาญ ไทยทวี
บฉ55-0685 นางสาวอโนทัย เรืองฉาย
บฉ55-0686 นางรัตนา แผวตะคุ
บฉ55-0687 นางสาวอรพิณ อิงเทพ
บฉ55-0688 นางสาวทิพาพร จันทอง
บฉ55-0689 นายเชิดพงษ์ สร้อยนาค
บฉ55-0690 นายวิรัช เสือเหลือง
บฉ55-0691 นายจักรกฤษณ์ ศุภวรรณ์
บฉ55-0692 นางสาวสุภารัตน์ ทองแพง
บฉ55-0693 นายสวัสดิ์ ศรีจันทร์รัศมี
บฉ55-0694 นางสาวปาริชาติ นฤนานนท์
บฉ55-0695 นายชูพงศ์ วงศ์สว่าง
บฉ55-0696 นางสาวจุฑาทิพย์ ขจรไตรเดช
บฉ55-0697 นางสาวธิติมา พงษ์สังกา
บฉ55-0698 นางสาวนงลักษณ์ แสงแก้ว
บฉ55-0699 นางสาวสุทธิรักษ์ จูชวน
บฉ55-0700 นางสาวกุลประยงค์ นาคเรือง
บฉ55-0701 นางสุจิตรา คชเสนี
บฉ55-0702 นายไพบูลย์ บุญคา
บฉ55-0703 นางสาววิศรา เจนวิทยาโรจน์
บฉ55-0704 นายณัฐพล ออพิพัฒน์
บฉ55-0705 นางสุวีณา จีระศักดิ์ประเสริฐ
บฉ55-0706 นางสาวพัชราภา อ่วมภูมิ
บฉ55-0707 นางสาวภมรวรรณ์ เหลืองทองอร่าม
บฉ55-0708 นางสาวพัณณ์ชิตา ชวุฒิโท
บฉ55-0709 นางสาวสิริรัตน์ เริงเกษกรรม
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บฉ55-0710 นางสาวนุสานาถ คาสุขา
บฉ55-0711 นายลิขสิทธิ์ อินต๊ะเขื่อน
บฉ55-0712 นางสาวสุดธนา คะเนนิล
บฉ55-0713 นางสาวอุดมลักษณ์ สนรักษา
บฉ55-0714 นางสาวศิรภัสสร มีครุฑ
บฉ55-0715 นางสาวกิตติยา พันมี
บฉ55-0716 นางสาวสลักจิต ธานี
บฉ55-0717 นางสาวพัชรี เฉิดฉาย
บฉ55-0718 นายดนัย จาริ
บฉ55-0719 นางสาวอลิษา สินสวัสดิ์
บฉ55-0720 นายวันเฉลิม ศรีระชาติ
บฉ55-0721 นางสาวกันต์ฎารินทร์ ทิพย์เนตร
บฉ55-0722 นายวินัส สินธุเขตต์
บฉ55-0723 นายคมกริช แก้วพวง
บฉ55-0724 นางสาววณิดดา วงค์สาตร์
บฉ55-0725 นางสาวนภัสนันท์ บารุงสวัสดิ์
บฉ55-0726 นางสาวขวัญใจ อินทรีย์
บฉ55-0727 นายธัชชัย นุชน้อย
บฉ55-0728 นางสาวอัญชุลี นิภาวรรณ
บฉ55-0729 นางสาวพิมประไพ แสนเมือง
บฉ55-0730 นายอาทิตย์ คาผา
บฉ55-0731 นางสาวพัชรินทร์ คงเฟื่อง
บฉ55-0732 นางสาวยุพดี กูลรัตน์กิติวงศ์
บฉ55-0733 นายวสุภัทร นันทกสิกร
บฉ55-0734 นายเดชฤทธิ์ คุ้มห้างสูง
บฉ55-0735 นายอนุชา ศรีเชียงขวาง
บฉ55-0736 ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา บุญรักษา
บฉ55-0737 นางสาวเบญจวรรณ แย้มกมล
บฉ55-0738 นางสาวน้าผึ้ง รัตนารมภ์
บฉ55-0739 นายทศพร สาครอรุณ
บฉ55-0740 นางสาวเสวิตา อินทพิชัย
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บฉ55-0741 นางสาวสุรีรัตน์ นวลจันทึก
บฉ55-0742 นางสาวจิรัฏฐนันท์ ดาเสนา
บฉ55-0743 นายสมโภชน์ มหาสวัสดิ์
บฉ55-0744 นางสาวรุ่งทิวา ผิวอ้วน
บฉ55-0745 นายวิจิตร์ เหลืองเรณูวลัย
บฉ55-0746 นายธนกฤต แสนงาม
บฉ55-0747 นางสาวนุชนารถ แก้วแกมทอง
บฉ55-0748 นางสาวอิงลัดดา สาระคง
บฉ55-0749 นางสาวจิรัชญา ทวนทัย
บฉ55-0750 นายอัคชิน วงศาลัคนากร
บฉ55-0751 นางสาวอมราพร รัตนมาลากุล
บฉ55-0752 นายษิกเวช โสภาพันธุ์
บฉ55-0753 นายสัมฤทธิ์ เมฆะกูล
บฉ55-0754 นางสาวนิตยา ฉัตรนรัตนกุล
บฉ55-0755 นางสาวพรติมา ชนะไพริน
บฉ55-0756 นายศรัณย์ธนัฐ เจียมจิตรพานิช
บฉ55-0757 นางสาวสรารักษ์ นามไพศาลสถิตย์
บฉ55-0758 นายศุภรัช งอกสิน
บฉ55-0759 นายธีรชาติ นิรันตสุข
บฉ55-0760 นายบุญชู ฉอสันเทียะ
บฉ55-0761 นางสาวลัดดาวัลย์ นุกูลเตชะศิริ
บฉ55-0762 นางสาวนิภาพร นามโยธา
บฉ55-0763 นายสถาพร ชุ่มมณีกูล
บฉ55-0764 นายธีระ สิริพิชญานันท์
บฉ55-0765 นางสาวชนาพร หัศจรรย์
บฉ55-0766 นางสาวนาถยา เทียบธีระ
บฉ55-0767 นายดิเรก วงศ์ไวโรจน์
บฉ55-0768 นางสาวสุภาวดี พรมรินทร์
บฉ55-0769 นางสาววัลภา คางาม
บฉ55-0770 นายก้องภพ ทองชัยไพโรจน์
บฉ55-0771 นายวีระศักดิ์ ชาวแดง
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บฉ55-0772 นายสมชาย นุชจารัส
บฉ55-0773 นายสมชาย ละอาด
บฉ55-0774 นางสาวเก็จจุฑา สุขสุวรรณ
บฉ55-0775 นายภุชงค์ ทิพย์ขุนทด
บฉ55-0776 นางสาวสาวิตรี ติดตานนท์
บฉ55-0777 นางสาววิลาวัณ ศรีสะอาด
บฉ55-0778 นางอรทัย อินทรทัพพ์
บฉ55-0779 นางสาววิยะดา โสตรจ้า
บฉ55-0780 นางสาวอัจฉรา จันทร์เพ็ญ
บฉ55-0781 นายนาพล ภาณุโชติเสถียรชัย
บฉ55-0782 นางสาวจารุวรรณ หล่าดอนดู่
บฉ55-0783 นางสาวพิมพ์รตา ภูสินเจริญกิตติ์
บฉ55-0784 นายอรุณ แก้วแกมจันทร์
บฉ55-0785 นายวิชัย กันยามา
บฉ55-0786 นางสาวปาริชาติ ภูตะคาม
บฉ55-0787 นางสาวชุลีพร เพ็งจันทร์
บฉ55-0788 นางสาวชลิตา เสถียรสุข
บฉ55-0789 นางสาวจันทร์จิรา ทรัพย์เพิ่ม
บฉ55-0790 นายเอกรัฐ นุชิต
บฉ55-0791 นางสาวดนิตา ธงทองทิพย์
บฉ55-0792 นายเดชา พื้นบน
บฉ55-0793 นางดวงนภา ธรรมานนท์
บฉ55-0794 นางสาวดวงใจ สาลี
บฉ55-0795 นายยรรยง แก้วเข็มทอง
บฉ55-0796 นางสาวนภาพร มีสะอาด
บฉ55-0797 นางสาวจิตรลดา แก้วภักดี
บฉ55-0798 นายกุศลิน หวังคุ้มกลาง
บฉ55-0799 นางสาววัลยา พานทอง
บฉ55-0800 นางสาวปานพรรณ พะลัง
บฉ55-0801 นางสาวภัคณภัท อิ่มเอิบ
บฉ55-0802 นางสาวการย์สิริ ลีลานันท์ทนาพร
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บฉ55-0803 นายพิริยะ กุลกาญจนาชีวิน
บฉ55-0804 นางสาวมณฑา เรืองเดช
บฉ55-0805 นางสาวกรรธิดา ธรรมสิทธิ์
บฉ55-0806 นายกานต์ ผู้มีศิลป
บฉ55-0807 นายเชิดชัย โสมัตนัย
บฉ55-0808 นายคงศักย์ ศุภลักษณ์
บฉ55-0809 นางมุทิตา โพธิ์สวัสดิ์
บฉ55-0810 นางสาวจีราพร ทิพย์พิลา
บฉ55-0811 นางสาวอารีย์รัตน์ จะสูงเนิน
บฉ55-0812 นายชูชาติ ปิ่นสุพรรณ
บฉ55-0813 นางสาวอัญชลี สืบสุข
บฉ55-0814 นายปฏิพัทธ์ พงษ์วิจิตร
บฉ55-0815 นายพัทธพล ชัยกุล
บฉ55-0816 นางณัฎฐา วิปัสสนากุล
บฉ55-0817 นายธีระบุตร โยธารักษ์
บฉ55-0818 นายณปกร อุ่มน้อย
บฉ55-0819 นางภัณฑิกา กัญชนะ
บฉ55-0820 นายนริศน์ สว่างทอง
บฉ55-0821 นางสาวศิริวรรณ นาคสวัสดิ์
บฉ55-0822 นางสาวอาพร เจียมสง่า
บฉ55-0823 นางทิพย์ปราณี ฉ่าฉิม
บฉ55-0824 นายสุกิจ กิจกิติวิริยะ
บฉ55-0825 นายธนากร แสนโยธะกะ
บฉ55-0826 นางสาวอรอนงค์ มะสุนี
บฉ55-0827 นายเอกราช สาลี่
บฉ55-0828 นางสาวอรอนงค์ แซ่ลิ่ม
บฉ55-0829 นายอรรถพล ไผ่หยกงาม
บฉ55-0830 นางสาวศิริวรรณ ตันอายุวรรณะ
บฉ55-0831 นายธีระพล ทัพซ้าย
บฉ55-0832 นางสาวพิมพ์ระตา กุลวิสุทธิ์
บฉ55-0833 นางสาวณัฐธยาน์* ช่วยยก
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บฉ55-0834 นางสาวปรียาวรรณ พละศักดิ์
บฉ55-0835 นายสุวิทย์ รักษ์เจริญโรจน์
บฉ55-0836 นายรัตนพันธ์ เนาวสัยศรี
บฉ55-0837 นายรณชัย อินตาพรม
บฉ55-0838 นางเรืองรัตน์ วงษ์จินดา
บฉ55-0839 นางปรมาภรณ์ อัครบรรพตเอื้อ
บฉ55-0840 นายธนพัฒน์ วอนวัฒนา
บฉ55-0841 นางสาวสลิตตา เจริญศรี
บฉ55-0842 นายชาตเมธี เรืองเดช
บฉ55-0843 นายสุริยา กองชา
บฉ55-0844 นางสาวละมัย เกตุสุวรรณ
บฉ55-0845 นายเสกสรรค์ ปรีจิตต์
บฉ55-0846 นายเชิดพงศ์ เหลียวพัฒนพงศ์
บฉ55-0847 นายเกียรติชาติ ทองดีเพ็ง
บฉ55-0848 นายบูคอรี ยาโงะ
บฉ55-0849 นางสาวจินนภา จ่าวิสูตร
บฉ55-0850 *นางรุ่งทิวา *อินทรทัต
บฉ55-0851 นางสาวบุษราภรณ์ ผิวบาง
บฉ55-0852 นายปิยะพงษ์ เอื้อจิระพงษ์พันธ์
บฉ55-0853 นางสาวศศิธร รักการรบ
บฉ55-0854 นางสาวราตรี รุ่งโชติ
บฉ55-0855 นางสาวปภาวรินทร์ ธารงกิจวิทยากุล
บฉ56-0001 นางสาวบุณิกา แก้วเสน่ห์ใน
บฉ56-0002 นางฐานิตา กมลาสน์ ณ อยุธยา
บฉ56-0003 นางสาวอนงค์นารถ แซ่เจีย
บฉ56-0004 นางพรจันทร์ จันทร์สว่าง
บฉ56-0005 นางสาวนราภรณ์ ทูลธรรม
บฉ56-0006 นางสาวกุลกันยา กุลมาลา
บฉ56-0007 นายสิทธิโชค บุญแกร
บฉ56-0008 นายพัทธโรจน์ ปรีชาวงศ์สิริ
บฉ56-0009 นางสาวรุ้งลาวรรณ พิมพกรรณ์
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บฉ56-0010 นายจตุวิทย์ กิจขจรเกียรติ
บฉ56-0011 นายพรชัย เรืองพงษ์
บฉ56-0012 นางสาวอุไรวรรณ นวลมุสิงห์
บฉ56-0013 นายชานาญ วรคา
บฉ56-0014 นายจาลอง ชูแก้ว
บฉ56-0015 นางสาวนงคราญ นามวงษ์
บฉ56-0016 นายตรีรัตน์ ศรีทา
บฉ56-0017 นางสาวชนิกานต์ ปัญญาพืชน์
บฉ56-0018 นายสายัณห์ ลมุล
บฉ56-0019 นายพิษณุ คืบขุนทด
บฉ56-0020 นายวชิราวุธ เอี่ยมสะอาด
บฉ56-0021 นายบัญญวัฒน์ จันทะคุณ
บฉ56-0022 นางสาวกาญจนา พันธุ์มุข
บฉ56-0023 นางสาวชวัลพร อินทร์จันทร์
บฉ56-0024 นางสาวกรกต ไทยประยูร
บฉ56-0025 นางสาวอรนุช เกตุทอง
บฉ56-0026 นางสาวชาคริยา เคยสนิท
บฉ56-0027 นายประภัทร อุภัยพงศ์
บฉ56-0028 นางสาวนุสรา โรจน์วิลาวัลย์
บฉ56-0029 นายสุรพงษ์ ตั้งพากเพียรกิจ
บฉ56-0030 นางสาวสรินพร ไทรทอง
บฉ56-0031 นายสมบูรณ์ แก้ววิลัย
บฉ56-0032 นางสาวจรรยา ปรางค์รัตน์
บฉ56-0033 นางสาวกุสุมา รอดรัน
บฉ56-0034 นางสาวอภิสรา ชัยศิริ
บฉ56-0035 นางสาวอรวรรณ จงประกอบกิจ
บฉ56-0036 นายรัตติกรณ์ พึ่งย้อย
บฉ56-0037 นางสาวยุภาพร ผ่องใส
บฉ56-0038 นางสาวสุจินดา วงค์คม
บฉ56-0039 นางสาวลภัส มีสิน
บฉ56-0040 นายพีรภัทร แม่นหมาย
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บฉ56-0041 นางศาตนาถ รุจิโรจน์กุล
บฉ56-0042 นายมณฑล พุดเกลี้ยง
บฉ56-0043 นายนรินทร์ จิวกุล
บฉ56-0044 นายวิษณุ บุญมั่น
บฉ56-0045 นางสาวทิพวรรณ จันทร์รุ่งเรือง
บฉ56-0046 นางนงลักษณ์ บริสุทธิ์
บฉ56-0047 นายครรชิต ชินทวัน
บฉ56-0048 นางสาวชเนตตี สวัสดิ์ศรี
บฉ56-0049 นางสาวอัมพวรรณ ไวยโภคา
บฉ56-0050 นางสาวพิมพ์วิมล สมพงษ์
บฉ56-0051 นางกาญจนา จันทร
บฉ56-0052 นางสาวเสาวภาคย์ ทัดเทียม
บฉ56-0053 นายสมบูรณ์ ปานเสียง
บฉ56-0054 นางสาวพิสินี ชินโคตร
บฉ56-0055 นางสาวนุสรา ซิ้มประดิษฐ
บฉ56-0056 นายเรืองศักดิ์ ใจสุขดี
บฉ56-0057 นางสาวจินตหรา เล็กประยูร
บฉ56-0058 นายรภัสสิทธิ์ แก้วบัลลัง
บฉ56-0059 นางสาวสุธิตา คงชนะ
บฉ56-0060 นางสาวณันท์นภัส โชคพิริยะมงคล
บฉ56-0061 นายสราวุฒิ ขาสันเทียะ
บฉ56-0062 นางสาวศิริพรรณ พันพา
บฉ56-0063 นางสาวปราณี งามธรรมคุณ
บฉ56-0064 นางสาวกวิสรา แสนหลวง
บฉ56-0065 นายพาที ผลรุ่งเรือง
บฉ56-0066 นางสาวจีรนันท์ ราชสีห์
บฉ56-0067 นางสาวปัทมวรรณ ศรีกา
บฉ56-0068 นายเกียรติศักดิ์ เวียงสุข
บฉ56-0069 นางสาวสรินทร์ ปิยะโยธิน
บฉ56-0070 นางนุชรินทร์ ภักดีเตล็บ
บฉ56-0071 นายนพคุณ คาสวรรค์
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บฉ56-0072 นายพิทักษ์ บัวลอย
บฉ56-0073 นายสิทธิชัย บุญวัฒนสุนทร
บฉ56-0074 นายณัฐพงษ์ วีระชาติ
บฉ56-0075 นางสาวพรพรหม อินทวงศ์
บฉ56-0076 นายธันยบูรณ์ เบญจบรรยงกุล
บฉ56-0077 นายฐณโรจน์ พีรโชติขจรภัทร์
บฉ56-0078 นายราชัญ คชศิลา
บฉ56-0079 นายสมบูรณ์ เดชบุรัมย์
บฉ56-0080 นางรุ่งฟ้า สิริสิทธินันท์
บฉ56-0081 นางสาวรัญจวน คามูล
บฉ56-0082 นางสาวนุชนภา ศรีธัญรัตน์
บฉ56-0083 นางสาวจิตติมา ไกรคุ้ม
บฉ56-0084 นายจิรวัฒน์ รื่นเริง
บฉ56-0085 นางสาวสุภาภรณ์ มั่นไทรทอง
บฉ56-0086 นายวีรวัฒน์ เจบุตร
บฉ56-0087 นางสาวนัชชา เตียวนิชกุล
บฉ56-0088 นายศรายุธ โนอินทร์
บฉ56-0089 นางสาวศุภนราภรณ์ พุ่มพวง
บฉ56-0090 นางสาวสุปราณี ฉิพิมาย
บฉ56-0091 นางสาวอารีรัตน์ ชุ่มมงคล
บฉ56-0092 นายกมลชัย กริชฉกาจ
บฉ56-0093 นายไกรสร ศรีวิจิตร
บฉ56-0094 นายกนกนวปฎล ดาวเรือง
บฉ56-0095 นางสาวอัจฉรา กุตัน
บฉ56-0096 นายวันชัย โลหะกมลชัย
บฉ56-0097 นางสาววราภรณ์ วิเศษวิศัย
บฉ56-0098 นายกษิติธร บวรยศพล
บฉ56-0099 นายเนวิน วีวงษ์
บฉ56-0100 นายประวีร์ บัวส่อง
บฉ56-0101 นายสรวิชญ์ โมทนียชาติ
บฉ56-0102 นายประทีป ปัญญาสา

1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793

บฉ56-0103 นางสาวรัชนก คงประเสริฐ
บฉ56-0104 นางสาวนิตยา ศรีปัตถา
บฉ56-0105 นางสุวพร เศวตสมภพ
บฉ56-0106 นางสาวธีรพร สวิล
บฉ56-0107 นางสาววรารัตน์ ผอบแก้ว
บฉ56-0108 นางสาวศิยา อุดมชัชวาล
บฉ56-0109 นางสาวรัตนาพร จิณะกับ
บฉ56-0110 นายสาคร วงษ์ดอนมา
บฉ56-0111 นายอาทิตย์ ทาเสนาะ
บฉ56-0112 นางสาวศิริรักษ์ เบญจพลชัย
บฉ56-0113 นางสาวอาทิตยา เพ็ญไพบูลย์
บฉ56-0114 นายประภาคาร สั่งสอนอาตม์
บฉ56-0115 นางสาวอัญชลี พืมขุนทด
บฉ56-0116 นางสาวเปรมฤดี บดสันเทียะ
บฉ56-0117 นางสาวพิมพ์ศิริ ศรีเหรา
บฉ56-0118 นางสาวสุภาพร ภาคีโชติ
บฉ56-0119 นายไมตรี ชื่นอารมณ์
บฉ56-0120 นางสาวศิวพร อวชัย
บฉ56-0121 นายรุจิโรจน์ มากมูล
บฉ56-0122 นางสาวสุจิตรา พินิจดี
บฉ56-0123 นางสาวชไมพร สุขจิตร
บฉ56-0124 นายสุรศักดิ์ ผิวอ่อนดี
บฉ56-0125 นายชูวงศ์ ศิริเวชกุล
บฉ56-0126 นายสกลเดช ภักดีเตล็บ
บฉ56-0127 นางสาวขนิษฐา ปัญญาคารวะ
บฉ56-0128 นายนิติธร คงเปี่ยม
บฉ56-0129 นายณรงค์พล สรสีสม
บฉ56-0130 นายปฐมศักดิ์ โง้วเจริญ
บฉ56-0131 นางสาววิลาวัณย์ ชินโชติ
บฉ56-0132 นายวันดี ปัดสูงเนิน
บฉ56-0133 นางสาวพัสตราภรณ์ ภูศรี

1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824

บฉ56-0134 นายจักรกฤษณ์ มีตุ้ม
บฉ56-0135 นางรังสิมา วิเศษสุทธิชัย
บฉ56-0136 นางสาวอภิรดี จรัสพันธุ์กุล
บฉ56-0137 นายชาตรี ศิลามี
บฉ56-0138 นางสาวกนกเกตุ วันวรกิจ
บฉ56-0139 นางจีรพร ดวงสาม
บฉ56-0140 นายพิเชฐ เทิดพุทธคุณ
บฉ56-0141 นายอรรนพ แย้มจะบก
บฉ56-0142 นางสาวศุภางค์ พันธ์เพ็ง
บฉ56-0143 นายธนะชัย เจียงเพ็ง
บฉ56-0144 นางสาวนุชจรี พลพิทักษ์
บฉ56-0145 นายสมคิด สายถิ่น
บฉ56-0146 นางสาวศุณัฏฐา วีรศักดิ์วัฒนา
บฉ56-0147 นายวิวัฒน์ ธีระงามไพศาล
บฉ56-0148 นายชัยวัฒน์ ตันติวุฒิวร
บฉ56-0149 นางสาวปราณี อาดา
บฉ56-0150 นางสาวคณิตา คาสุข
บฉ56-0151 นางสาวกรรณิการ์ สุดสม
บฉ56-0152 นายวรรณพงศ์ ตั้งสงบ
บฉ56-0153 นางสาวโสภา พ่วงสิน
บฉ56-0154 นายบุญตา สุขสบาย
บฉ56-0155 นายเศรณี เปี่ยมศรี
บฉ56-0156 นางสาวรัชพร คาแพงทอง
บฉ56-0157 นายอาทิตย์ชัย เตชสกุลวิทย์
บฉ56-0158 นายสุพจน์ ชัยวิไล
บฉ56-0159 นางสาวจินตนา อามาตมนตรี
บฉ56-0160 นายชาญณรงค์ ศรีอนุชาต
บฉ56-0161 นายสุรินทร์ ขันมณี
บฉ56-0162 นายชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์
บฉ56-0163 นางนิภา หลีระพันธ์
บฉ56-0164 นายฉัตรชัย เรืองศรี

1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855

บฉ56-0165 นายชาญชัย ปิติธนาวัฒน์
บฉ56-0166 นายอภิศักดิ์ เธียรยุต
บฉ56-0167 นางสาวหนึ่งฤทัย พูลสวัสดิ์
บฉ56-0168 นายอุเทพ ศิริโสภณศิลป์
บฉ56-0169 นายปิยะพล ผลนิยม
บฉ56-0170 นายนัทวุฒิ แซ่ฉิน
บฉ56-0171 นางสาวพิชญ์สินี ชานมณีรัตน์
บฉ56-0172 นายเรืองยศ รัศมีอัมพร
บฉ56-0173 นายปรีดา จงสมสุข
บฉ56-0174 นายสุพจน์ ชื่นบานเย็น
บฉ56-0175 นายวรายุ ยศสมบัติ
บฉ56-0176 นายเกรียงไกร หงษ์โต
บฉ56-0177 นางสาววิมลมาส กัมปนานนท์
บฉ56-0178 นายอดุล เค็งชัยภูมิ
บฉ56-0179 นายกิตติวัฒน์ สงปล้อง
บฉ56-0180 นางสาวพาฝัน เพชรพรพนา
บฉ56-0181 นางสาวสุภาวิดา พริกเล็ก
บฉ56-0182 นายคงรัฐ ค่ายทอง
บฉ56-0183 นายทศวรรษ ดวงรัตน์
บฉ56-0184 นายจีรวุธ คงงาม
บฉ56-0185 นางสาวกนกวรรณ ชีรนรวนิชย์
บฉ56-0186 นายสมญาติ ปานกลาง
บฉ56-0187 นายโสฬส โกมลมณี
บฉ56-0188 นายชาคริต เขียวกันยะ
บฉ56-0189 นางแพรวลลิดา อาจสาลี
บฉ56-0190 นางสาวสุพิศ เบ้าแก้ว
บฉ56-0191 นางสาวศรัญญา ลอยรังษี
บฉ56-0192 นายจักรินทร์ พิญญาณ
บฉ56-0193 นางสาวจิรประภา เศษวันโคตร
บฉ56-0194 นางสาวจิตรลดา ห่วงสอน
บฉ56-0195 นายกฤษณะพงศ์ สายนทีทิพย์

1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886

บฉ56-0196 นางสาวทาริกา กิ่งทอง
บฉ56-0197 นายเอนก สยุมพร
บฉ56-0198 นางสาวสุพัตรา ยศสูงเนิน
บฉ56-0199 นางสาวทิฆัมพร กุลบุตร
บฉ56-0200 นางสาวณัฐชนก เมฆมูสิก
บฉ56-0201 นายทวีทรัพย์ ภูสีฤทธิ์
บฉ56-0202 นายจิระพล โพธิ์ศรีทอง
บฉ56-0203 นางสาวอาดีละ กาเต๊ะ
บฉ56-0204 นางสาวอมรรัตน์ สุภาวราพันธ์
บฉ56-0205 นางสาวปิยนุช สร้อยสูงเนิน
บฉ56-0206 นายประเสริฐ ตั้งรุ่งโรจน์สกุล
บฉ56-0207 นายชยุต ศรีสุข
บฉ56-0208 นายมานพ มะโนธรรม
บฉ56-0209 นางสาวชญาน์นันท์ ประเสริฐสังข์
บฉ56-0210 นางสาวจุฑารัตน์ เงาตะคุ
บฉ56-0211 นางสาวเกษร แผ่ทอง
บฉ56-0212 นายประสาตร์ ตั้งกาญจนศรี
บฉ56-0213 นางสาววันเพ็ญ มงคล
บฉ56-0214 นายทรงกลด ขอมเมืองปัก
บฉ56-0215 นางสาวจิราวรรณ พันธุ์สะอาด
บฉ56-0216 นายเสน่ห์ บุญปั๋น
บฉ56-0217 นางพรรวี อนันนับ
บฉ56-0218 นางสาวพัชรี ทองกุม
บฉ56-0219 นายพรลภัส ศรีชาทุม
บฉ56-0220 นายไววิทย์ ธนรัตน์สุวรรณ
บฉ56-0221 นางสาวรัตนาภรณ์ พรมมา
บฉ56-0222 นางสาวอุษาวดี ไพราม
บฉ56-0223 นางสาวพิมพ์ศิริ เทียนทอง
บฉ56-0224 นางสาวบุหรัน พูลสวัสดิ์
บฉ56-0225 นางสาวศิริลักษณ์ ทิโพธิ์คา
บฉ56-0226 นางสาวพัชรี ทาทอง

1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917

บฉ56-0227 นางสาวชนิกานต์ บ่ายคล้อย
บฉ56-0228 นายศรายุทธ จุลโนนยาง
บฉ56-0229 นางสาวสมหญิง ศรีสด
บฉ56-0230 นายอนุวัฒน์ สิทธิวงค์
บฉ56-0231 นางสาวจีรนันท์ ทองสุก
บฉ56-0232 นายเมธา ชื่นศิริ
บฉ56-0233 นางสาวฐาปนี พึ่งเป้า
บฉ56-0234 นางสาวฤดี พูนสังข์
บฉ56-0235 นางสาวอารีย์ เกษราช
บฉ56-0236 นางสาวสมพร แย้มศรี
บฉ56-0237 นางสาววิภาพร นภบุญกร
บฉ56-0238 นางสาวนาตยา ยังสนอง
บฉ56-0239 นางสาวปาริยา ถาเรือน
บฉ56-0240 นางสาวจิตติมา ติงสะ
บฉ56-0241 นางสาวรุ่งอรุณ คงแสง
บฉ56-0242 นางสาวขนิษฐา คงศรี
บฉ56-0243 นางสาวมัสยา จารัตน์
บฉ56-0244 นางสาวปณิตตา หิรัญญาภรณ์
บฉ56-0245 นางสาวธวชินี บูรณชัย
บฉ56-0246 นายเกียรติศักดิ์ แก้วตาสาม
บฉ56-0247 นายชัยณรงค์ หมาดทอง
บฉ56-0248 นางสาวอรทัย สานุทัศน์
บฉ56-0249 นายศุภิชัย ประพันธ์
บฉ56-0250 นางสาวศิรินดา แสงเพชรอ่อน
บฉ56-0251 นายไตรรงค์ เขียวรี
บฉ56-0252 นางสาวรัชนีย์ ธวัชรัตน์
บฉ56-0253 นางสาวณิชารัศม์ ชัยเสรีพัฒน์
บฉ56-0254 นางสาวน้าฝน ปิ่นสุวรรณ์
บฉ56-0255 นายใจภักดิ์ หงษ์พฤกษ์
บฉ56-0256 นางสาวรัตชนก โชควิวัฒนา
บฉ56-0257 นายประทีป ภววงษ์ศักดิ์

1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

บฉ56-0258 นางสาวสาวิตรี มหารันต์
บฉ56-0259 นางสาววรณัฐ การิกาญจน์
บฉ56-0260 นางสาวขนิษฐา จันทวะรี
บฉ56-0261 นางสาวสุจิตรา จาปาศักดิ์
บฉ56-0262 นางสาวธนพร บู่สาลี
บฉ56-0263 นางสาวสิริลักษณ์ สุทธิราช
บฉ56-0264 นายพงษ์ศักดิ์ ชาติรักษา
บฉ56-0265 นายอลงกรณ์ นาคคา
บฉ56-0266 นางสาวธนิศรา สะนัย
บฉ56-0267 นายสมศักดิ์ แซ่ลิ่ม
บฉ56-0268 นายวชิรวิทย์ น้อยบัวงาม
บฉ56-0269 นายภูริต สิตตะหิรัญ
บฉ56-0270 นางสนธยา เลอมานนท์
บฉ56-0271 นาง*วิลาสิณี มานะกิจ*
บฉ56-0272 นางสาวณัฐสุดา นามสนิท
บฉ56-0273 นายทายาท ชุตินิรันดร์
บฉ56-0274 นายชาติชาย มาลาพงษ์
บฉ56-0275 นายเรวัตร อนุวัฒนวารี
บฉ56-0276 นางสาวรัชนี สมสวัสดิ์
บฉ56-0277 นางสาวชญานิษฐ์ พิมพ์บึง
บฉ56-0278 นางสาวธนพร บุญเฉลียว
บฉ56-0279 นางสาวยุพาวดี ดวงอุปะ
บฉ56-0280 นายธีระพงษ์ ประทุมทอง
บฉ56-0281 นางสาวเพลินพิศ ดีบ้ง
บฉ56-0282 นายครรชิต ชวาลา
บฉ56-0283 นายวชิรพงศ์ พรมวิหาร
บฉ56-0284 นายรชกร วชิรภูษิต
บฉ56-0285 นางสาวคณาวรรณ บุญนารัตน์
บฉ56-0286 นายชนาธิป ไชยสลี
บฉ56-0287 นางสาวจริญญา มะลา
บฉ56-0288 นางสาวภารดี ชุมสุวรรณ

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

บฉ56-0289 นางสาวระวิวรรณ รัฐอมฤต
บฉ56-0290 นางสาวนวลฉวี ค้าชู
บฉ56-0291 นางกนกวรรณ คุ้มทรัพย์
บฉ56-0292 นางสาวอารีรัตน์ ตองเต
บฉ56-0293 นายอดิศัย สุทธิคีรี
บฉ56-0294 นายอนุพันธ์ อุดมวัฒนพงศ์
บฉ56-0295 นางอัญชลี พันธ์มหา
บฉ56-0296 นายสิทธิโชค เจี้ยงรักษา
บฉ56-0297 นางนุชจรินทร์ ลอยลิบ
บฉ56-0298 นางสาวธัญญารัตน์ ฤกษ์ใหญ่
บฉ56-0299 นายวิรัช ตุลยสิทธิชัย
บฉ56-0300 นายรุ่งคุณ เสือทองคา
บฉ56-0301 นางสาวรัตนา ศรีพรหม
บฉ56-0302 นางศิริวรรณ ภู่ถาวร
บฉ56-0303 นายดนัย เครือแวงมล
บฉ56-0304 นายปิยพงษ์ ชูรัตน์
บฉ56-0305 นายนิวัฒน์ โวหารลึก
บฉ56-0306 นางสาวศรินทร จินศรี
บฉ56-0307 นางสาวศรัณย์ชุดา ธนะสมบูรณ์
บฉ56-0308 นางสาวคาไล่ หนูคาสิงห์
บฉ56-0309 นายปฏิคม ลพล้าเลิศ
บฉ56-0310 นางสาวณัฐทิตา บุญมาก
บฉ56-0311 นายชนภัฏฏ์ ลักษณะวิลาศ
บฉ56-0312 นางสาวกฤติยา บุตรชุน
บฉ56-0313 นายพันธ์ศักดิ์ โชคโรจน์หิรัญ
บฉ56-0314 นางสาวนพรัตน์ ไข่ม่วง
บฉ56-0315 นางสาวเบญจวรรณ กิตติวงศากุล
บฉ56-0316 นายธีรยุทธ พรหมทอง
บฉ56-0317 นายอุทิศ ชูสอน
บฉ56-0318 นางสาวสุจนีย์ คุ่ยเสงีย่ ม
บฉ56-0319 นายพงศธร ลอยเทศ

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

บฉ56-0320 นางสาวสาวิกา มิตรโกสุม
บฉ56-0321 นางสาวพรพรรณ ดวงมูล
บฉ56-0322 นายนิรุต พันพะม่า
บฉ56-0323 นายสมพงษ์ อรุณธนหิรัญ
บฉ56-0324 นายรักชาติ เหรียญทอง
บฉ56-0325 นางสาวบุริมนาถ ประทุมวัน
บฉ56-0326 นางสาวปวิณา สมคะเณย์
บฉ56-0327 นางกนกอร ช่างบรรจง
บฉ56-0328 นายจิรายุทธ โฉมสอาด
บฉ56-0329 นายปรีดา ทยาวัตร
บฉ56-0330 นางสาวพิมพ์พรรณ เดชาสิทธิ์
บฉ56-0331 นางสุภาพร บุญบาเทิง
บฉ56-0332 นางกัลยา วิริยะธนากร
บฉ56-0333 นางสาวสุกัญจณา พรสมุทรสินธุ์
บฉ56-0334 นางสาวเยาวเรศ กังใช่ง้วน
บฉ56-0335 นายสมจิตร์ จูงศิริ
บฉ56-0336 นายภูไท เป้าชัง
บฉ56-0337 นางสาวอัจฉรา รุ่งศรี
บฉ56-0338 นายอดิศักดิ์ ชายทวีป
บฉ56-0339 นายทรงฤทธิ์ ทิพย์รัตน์สุนทร
บฉ56-0340 นางสาวอรุณศิริ วงศ์สวัสดิ์
บฉ56-0341 นางสาววิชุตา ตระกูลหิรัญ
บฉ56-0342 นางสาวสุดใจ เพิ่มนาม
บฉ56-0343 นายภาคิน ยิ้มจันทร์
บฉ56-0344 นางสาวรัชฎา เชิญวิริยะกุล
บฉ56-0345 นายอภิรัตน์ เรืองโรจนพิบูลย์
บฉ56-0346 นายโชติวิชช์ สาระธารง
บฉ56-0347 นายสรณ์ภัช สะอาดนัก
บฉ56-0348 นางเมธพร วิศรุตพงษ์
บฉ56-0349 นางสาวเเวววิมล วรรัตน์
บฉ56-0350 นางสาวชลมาศ บริบูรณ์ธนวัฒน์
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บฉ56-0351 นางสาววนิดา ยะสะกะ
บฉ56-0352 นางสาวจันทิมา ทิพย์สังวาลย์
บฉ56-0353 นายธตินันท์ พรหมพิจารณ์
บฉ56-0354 นายพศิน อธิศิวกุล
บฉ56-0355 นายประสงค์ นาแก้ว
บฉ56-0356 นางสาวชินินทรีย์ เมืองโคตร
บฉ56-0357 นายพรเทพ วิชยสุนันท์
บฉ56-0358 นางสาวบุรฉัตร เสนาธรรม
บฉ56-0359 นายแสวง สายสิงห์
บฉ56-0360 นายพีรพงษ์ โพธิ์จันทึก
บฉ56-0361 นางสาวเบญญภา กองมณีกิจ
บฉ56-0362 นางสาวรัตนา วงศ์มณี
บฉ56-0363 นายภาณุวัฒน์ บุญส่ง
บฉ56-0364 นายเอกสิทธิ์ แก้วจินดา
บฉ56-0365 นางสาวอรพรรณ อภิบาล
บฉ56-0366 นายไกรสร สวัสดิ์ไธสง
บฉ56-0367 นางอัญชลี ช่วยทอง
บฉ56-0368 นางเมธาวี สลีวงศ์
บฉ56-0369 นายปรีชา เขียมศิริ
บฉ56-0370 นายหิรัณย์วุฒิ เต็งผักแว่น
บฉ56-0371 นางสาวสุกัญญา คาใย
บฉ56-0372 นายวิญญู คงคาวิทูร
บฉ56-0373 นางสาวธันยรัศม์ ลาวัณลักขณา
บฉ56-0374 นายไพศาล โกศลวุฒิ
บฉ56-0375 นางสาวหรรษา วัฒนาจารุกิจ
บฉ56-0376 นางสาวสุประวีณ์ มหาชน
บฉ56-0377 นางสาวธิดารัตน์ อัคนิจ
บฉ56-0378 นางสาวมลทิชา สุดใจ
บฉ56-0379 นายนัฐกร แสนสุด
บฉ56-0380 นางสาววิภาดา ภู่ไพบูลย์
บฉ56-0381 นางสาววรัญญา อนันต์จรุงสุข

2042
2043
2044
2045
2046
2047
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2049
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2066
2067
2068
2069
2070
2071
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บฉ56-0382 นายอนุสรณ์ ฟักเกาะ
บฉ56-0383 นายอภิชาติ ฉายฉันท์
บฉ56-0384 นายสรายุทธ กาเนิด
บฉ56-0385 นางสาวสมฤทัย อินแบน
บฉ56-0386 นางสาวจันทพร ตั้งศิริวัฒนา
บฉ56-0387 นางสาวกาญจนา ใจมั่น
บฉ56-0388 นางสาวนราพร สิงห์ไชย
บฉ56-0389 นายชิษณุพงศ์ ดิลกวงศ์วัฒนัน
บฉ56-0390 นางสาวรติพร ยอดสวาท
บฉ56-0391 นายเชาวลิต ดาแก้ว
บฉ56-0392 นายวรัตวงศ์ วรงค์
บฉ56-0393 นางสาวนภัคกาญจน์ ศิลาปัญญาเลิศ
บฉ56-0394 นายภิญโญ บัวใหญ่
บฉ56-0395 นายวิทูรย์ แสวงบุญ
บฉ56-0396 นางสาวอมรประภา อุทรักษ์
บฉ56-0397 นางสาวพรพรรณ โพธิ์บึงกาฬ
บฉ56-0398 นายชนาธิป วิหกโต
บฉ56-0399 นายฉัตรพัฒน์ นราวิชญ์ธารงค์
บฉ56-0400 นางสาวลาพูน ใจตรง
บฉ56-0401 นายนัฐวุธ ศรีวีระวานิชกุล
บฉ56-0402 นางสาวธนัญญา มหาทรัพย์ไพบูลย์
บฉ56-0403 นางสาวสุนทรี สุขดี
บฉ56-0404 นางสาวพิกุลทอง บุบผา
บฉ56-0405 นางสาวศศิพรรณ กาจัดภัย
บฉ56-0406 นางสาววรัญญา ตั้งเจิดจรัส
บฉ56-0407 นายสุวัฒน์ เกาะประเสริฐ
บฉ56-0408 นายวีร์วัชร์ สมิตคุปต์
บฉ56-0409 นายเทวฤทธิ์ เริงอนันต์
บฉ56-0410 นางฐานุชนก แสนพรหม
บฉ56-0411 นายสมพงศ์ ปุญญอรุณพงศ์
บฉ56-0412 นางมยุรา ชัยนอก
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บฉ56-0413 นายภัทรดร มฤคพันธ์
บฉ56-0414 นายศิระพงษ์ ด้วงอ่วม
บฉ56-0415 นางสาวศิริพร นาแฉล้ม
บฉ56-0416 นางสาวอุดมลักษณ์ บุญนิคม
บฉ56-0417 นายบุรี สุขศรี
บฉ56-0418 นางสาวสุกานดา สารเจริญ
บฉ56-0419 นายจารุจักร เรืองสุวรรณ
บฉ56-0420 นายพงศธร จุ้ยเดช
บฉ56-0421 นางสาวจารุวรรณ จันทร์ทอง
บฉ56-0422 นางสาวเกศินี ขอหมั่นกลาง
บฉ56-0423 นางสาวจินตนา ตันติฐากูร
บฉ56-0424 นางกุสุมา แก้ววันทา
บฉ56-0425 นางพัชริน ทิพพิลา
บฉ56-0426 นางสาวธัญญณันท์ พจนะ
บฉ56-0427 นายอุบล พลนิกาย
บฉ56-0428 นางสาวอนงพร จุ่มใจ
บฉ56-0429 นางสาวมนัสวี สิงหพันธ์
บฉ56-0430 นางสาวจุฑามาศ เหล็กเมือง
บฉ56-0431 นายอัฐพล แจ้งกระจ่าง
บฉ56-0432 นางทัศนีย์พร ชเลจร
บฉ56-0433 นายปริชญา แก้วกล่า
บฉ56-0434 นางสาวอมรรัตน์ อักษรพันธ์
บฉ56-0435 นางสาวสุพรรณษา ภู่แส
บฉ56-0436 นายวิวรรธน์ ปิ่นสุข
บฉ56-0437 นางสาวภูษณิศา กาญจโนภาศ
บฉ56-0438 นางสาววิภาภรณ์ สีอ่อน
บฉ56-0439 นางสาวจุฑามณี มานพ
บฉ56-0440 นายพงศ์วุฒิ วิทยาภินันท์
บฉ56-0441 นางสาวรสจรินทร์ เกิดช่วย
บฉ56-0442 นางสาวศรีอาภา บุปผา
บฉ56-0443 นางสาวมณีรัตน์ บูชา
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บฉ56-0444 นายธวัชชัย ดาเชิงเขา
บฉ56-0445 นายเจษปกรณ์ กุมรัมย์
บฉ56-0446 นางสาวสุพิชญา บินจรัญ
บฉ56-0447 นางเสาวณี เดชา
บฉ56-0448 นางสาวณัฐธิดา หมอนทอง
บฉ57-0001 นางสาวนภาพร ปานทั่ง
บฉ57-0002 นายสมพร เหลาพรม
บฉ57-0003 นายนพรัตน์ เจริญศรี
บฉ57-0004 นางสาวอัญมณี พาชีรัตน์
บฉ57-0005 นายธนากร สีงาม
บฉ57-0006 นายประสิทธิ์ สุรเชษฐพาณิช
บฉ57-0007 นางสาวกาลศิริ วิบูลย์อรรถ
บฉ57-0008 นายอธิพร กอวัฒนา
บฉ57-0009 นางสาววาสนา เยื้อนจันทึก
บฉ57-0010 นางสาวธิดารัตน์ แสนสีลา
บฉ57-0011 นายสุรสิทธิ์ นาใจเย็น
บฉ57-0012 นายสมไชย คามูลตรี
บฉ57-0013 นางสาวพัชรี รุ่งโรจน์
บฉ57-0014 นางสาวรัชรีญา อยู่สุข
บฉ57-0015 นางสาวศุภมาส วงค์ษา
บฉ57-0016 นายปฐมพงศ์ เกษรอิน
บฉ57-0017 นายธิปพล กาญจนนัติ
บฉ57-0018 นายประภาส พุ่มขจร
บฉ57-0019 นางสาวรัชดาภรณ์ เพ็ชรงาม
บฉ57-0020 นางสาวสุวรรณี สาฟีอี
บฉ57-0021 นางเรืองลักษมี พงศ์วัฒนะเควิน
บฉ57-0022 นางสาวสายสุนีย์ เก่งธัญการ
บฉ57-0023 นายภาสกร เพชรสถิต
บฉ57-0024 นายเดชชัย คงวัฒนกุล
บฉ57-0025 นางสาวพิชญ์สินี รณที
บฉ57-0026 นายจักรพงษ์ เกิดปรางค์
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2162
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บฉ57-0027 นางสาวกรรณิการ์ โชคอานวยเจริญ
บฉ57-0028 นายสุรสิงห์ ติณะคัต
บฉ57-0029 นางสาวนภาพร จันทะคุณ
บฉ57-0030 นางสาวนวพร เทพสุท
บฉ57-0031 นายศุภกร พิทยานุรักษ์
บฉ57-0032 นางสาวศิวัตรา ครุธนรสิงห์
บฉ57-0033 นางสาวพัชรี ภู่ภักดี
บฉ57-0034 นายวุฒิชัย กะกุลพิมพ์
บฉ57-0035 นางสาวเสาวรส แตงนาศิริ
บฉ57-0036 นางสาววราภรณ์ เบ้าวัน
บฉ57-0037 นางสาวสวลักษณ์ ภัสสรอาภา
บฉ57-0038 นางสาวสุทธิสา วัดสิงห์
บฉ57-0039 นางสาวภัสราภรณ์ เลาหะโชติ
บฉ57-0040 นางอมรรัตน์ เสนกาศ
บฉ57-0041 นางสาวอริญา ทองสาดี
บฉ57-0042 นางสาวเสาวณีย์ แก้วเรือง
บฉ57-0043 นางสาวตติยา ผินประดับ
บฉ57-0044 นายมนตรี ฉิมอินทร์
บฉ57-0045 นายดนัย วัฒนพรชัย
บฉ57-0046 นายธีระพัฒน์ เวชกุล
บฉ57-0047 นางสาวกิตติวดี ดวงแก้ว
บฉ57-0048 นางสาวเบญจพร พะเยาว์
บฉ57-0049 นางสาววนิดา ตันย้ง
บฉ57-0050 นางสาวเยาวภา ยุ่นชั้น
บฉ57-0051 นายวัฒนา หิ้วหิ้น
บฉ57-0052 นางสาวเกศศุภา การวิวัฒน์
บฉ57-0053 นายธนะชิต สาสะเน
บฉ57-0054 ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ วิรัตน์พันธนันท์
บฉ57-0055 นางกฤษดี รุ่งโชคอนันต์
บฉ57-0056 นางสาวนัดดา วรรณสูญ
บฉ57-0057 นายเฮงเฮง จารุนงคราญ
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บฉ57-0058 นางสาวพรรณี ก่อกอง
บฉ57-0059 นางสาวเบญจรัตน์ ดวงจินดา
บฉ57-0060 นางสาวเอี่ยมสิรี จันทร์เพ็ญ
บฉ57-0061 นายนพดล ลุมพิกานนท์
บฉ57-0062 นางสาวธนิสสรา อินธนู
บฉ57-0063 นายณัฐสรณ์ โกสุมโชติรส
บฉ57-0064 นายวสพล ธนบดีภัทร
บฉ57-0065 นางสาวขวัญชนก พันธุ์พล
บฉ57-0066 นายสมโชค สุยะสา
บฉ57-0067 นางสาวพรพธู กองแก้ว
บฉ57-0068 นางสาวสมฤดี หนองประทุม
บฉ57-0069 นายวินัย มาอินทร์
บฉ57-0070 นายฐานุพงศ์ วรานพพิบูลย์
บฉ57-0071 นางสาวภาวิณี สายอุดม
บฉ57-0072 นายพฤกษ์ เกตุแก้วมณีรัตน์
บฉ57-0073 นายอมรชัย ออมทรัพย์
บฉ57-0074 นางสาวศศิรทัย วาจาทักษิณ
บฉ57-0075 นางสาวเบญจมาศ ภูผาคุณ
บฉ57-0076 นายทัพพ์ปวีณ์ ไชยเพียร
บฉ57-0077 นางสาวปิ่นปินัทธ์ ไชยเดช
บฉ57-0078 นายวีระพงษ์ ภูปุย
บฉ57-0079 นางสาวพิมพ์ลดา รุจิเศวตพันธ์
บฉ57-0080 นายธรรมนูญ สุกิตติ
บฉ57-0081 นายวรวัฒน์ มีพรสวรรค์
บฉ57-0082 นางสาวดวงใจ มูลสอน
บฉ57-0083 นางสาวซีหรอ หมัดสอิ
บฉ57-0084 นายศันสนะ มูลมณี
บฉ57-0085 นางสาวพรรณทิสชา อุทปา
บฉ57-0086 นายจงรักษ์ มหาวิริโยทัย
บฉ57-0087 นางสาวปิยพัชร เจียรภัทรารัตน์
บฉ57-0088 นางกิริยา กิติศิริสุข

2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
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บฉ57-0089 นางสาวดุษฎี ตันจริยานนท์
บฉ57-0090 นายคุณัช ปาลวัฒน์วิไชย
บฉ57-0091 นางสาวกัญญา พูนณรงค์
บฉ57-0092 นางสาวสุภาพ ยอดเกลี้ยง
บฉ57-0093 นางสาวสิริพันธ์ สินลือนาม
บฉ57-0094 ว่าที่ร้อยเอกเฉลิมชัย ชัยวริศนันท์
บฉ57-0095 นายกุลชาติ อารมย์
บฉ57-0096 นางสาวกนกรัตน์ เสาวคนธ์
บฉ57-0097 นางสาวอชิรญาณ์ โหรสกุล
บฉ57-0098 นายภัทรพล ประเสริฐสังข์
บฉ57-0099 นายชุมพล กลางประพันธ์
บฉ57-0100 นางสาวชญานิศา เดชภาคินหิรัญ
บฉ57-0101 นายอมร คารินทา
บฉ57-0102 นายโสภณ บุญวิริยะ
บฉ57-0103 นางสาวอริสรา จินาวงศ์
บฉ57-0104 นางอัมพร ฉิมพลี
บฉ57-0105 นายธวัชชัย เผือกวัด
บฉ57-0106 นายสิทธิพงษ์ กวางแก้ว
บฉ57-0107 นายโชคชัย กาญจนะ
บฉ57-0108 นางวันเพ็ญ ชลสถิตจาเริญ
บฉ57-0109 นายอานาจ พุทธศรี
บฉ57-0110 นายณฐพล ชาญฉายา
บฉ57-0111 นางสาววงศ์สุภา คาแสนวงษ์
บฉ57-0112 นายภาสกร ฉายแม้น
บฉ57-0113 นางสาวศรินทร์พร มานะกิจลาภ
บฉ57-0114 นางสาวกรทิพย์ ศรีพรม
บฉ57-0115 นางสาวพัทธนันท์ สุวรรณบูลย์
บฉ57-0116 นางสาวพิชญา จอมหงษ์
บฉ57-0117 นางสาวอัจฉราพันธ์ กันทา
บฉ57-0118 นางสาวภัทรวิจิตรา ศรีวรมย์
บฉ57-0119 นางสาวนิดษราพร สุวรรณกูฎ
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บฉ57-0120 นางสาวสุณัฐฌา เดชอุดมเจริญชัย
บฉ57-0121 นางสุชาดา เสรีรักษ์
บฉ57-0122 นางสาวเดือนมาศ ก้อนเมฆ
บฉ57-0123 นางสาวจิรนันท์ เพิ่มพูล
บฉ57-0124 นายวศิน จิรชัยศักดิ์เดชา
บฉ57-0125 นางสาวกฤษณา อัมพบุตร
บฉ57-0126 นายโสภณ กังพานิช
บฉ57-0127 นายณรงค์ชัย ทองคง
บฉ57-0128 นายเอกพจน์ ปานมาก
บฉ57-0129 นางสาวอัญธิกา ชูขวัญนวล
บฉ57-0130 นายวรวุฒิ ชวการวิโรจน์
บฉ57-0131 นายนพรัตน์ เมืองสุวรรณ
บฉ57-0132 นายเกษมโภค วรชาติ
บฉ57-0133 นางสาวแพงศรี ปรีเปรม
บฉ57-0134 นายหรรษลักษณ์ วงศกรการัณภาส
บฉ57-0135 นางสาววีณา ศิริไสยาสน์
บฉ57-0136 นางสาวอโณทัย สุวรรณิโรจน์
บฉ57-0137 นางสาวมนต์นัทธ์ ศรีศุภโอฬาร
บฉ57-0138 นางสาวพัชรี คาเพชร
บฉ57-0139 นางสาวนพรัตน์ บุตนุ
บฉ57-0140 นางสาวอัฐญาพร ชัยชมภู
บฉ57-0141 นางปิยรัตน์ ขอสันติวิวัฒน์
บฉ57-0142 นายอภิสิทธิ์ วรพันธ์
บฉ57-0143 นายพีระเชษฐ์ ประเสริฐสุข
บฉ57-0144 นายศราวุฒิ แก้วรัตนชัยกุล
บฉ57-0145 นายไชยยศ ศรีบุญเรือง
บฉ57-0146 นางสาวภาวิตา จิตภิรมย์
บฉ57-0147 นายปัทมพงศ์ แสงอุทัย
บฉ57-0148 นางสาวอุไลวรรณ เคนมี
บฉ57-0149 นายชัชวาลย์ ดีสวาสดิ์
บฉ57-0150 นางนีรนุช พิทยาวิริยะพันธ์
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บฉ57-0151 นางสาววราภรณ์ คาสกุลวัฒนา
บฉ57-0152 นายจตุพล มุขพรหม
บฉ57-0153 นายบัญชา คูณณานันท์
บฉ57-0154 นายพิริยะ ปิ่นทอง
บฉ57-0155 นางสาวหนึ่งฤทัย เขียวพิลาภ
บฉ57-0156 นางสาวชนม์มดี นนทนานันท์
บฉ57-0157 นายสุชา สิทธิโชค
บฉ57-0158 นายวีรพล เงินราง
บฉ57-0159 นางสาวหทัยรัตน์ ประเสริฐดา
บฉ57-0160 นายทศพร สิกขะมณฑล
บฉ57-0161 นางสาวนฤมล กุลรัตน์
บฉ57-0162 นางสาวรัตนาภรณ์ บุญอุ้ย
บฉ57-0163 นางสาวสุนันท์ มุทิตาพงศ์พันธุ์
บฉ57-0164 นางสาววชราพร ด้วงชมภู
บฉ57-0165 นางสาวสุภาพร รอดเมื่อ
บฉ57-0166 นางสาวทักษพร พินิจสุวรรณ
บฉ57-0167 นายมณฑล หาญณรงค์
บฉ57-0168 นางสาวจีรวรรณ ผาอินทร์
บฉ57-0169 นายสันธรัชต์ มนุญากร
บฉ57-0170 นางธัญญรัตน์ พิมพ์โพธิ์
บฉ57-0171 นายธีระวัฒน์ จิตต์พงษ์
บฉ57-0172 นางสาวประไพรศรี บุตรวงค์
บฉ57-0173 นางสาวแสงรัตน์ ไชยคา
บฉ57-0174 นายสุชาติ วงศ์สิทธิพิศาล
บฉ57-0175 นางสาวจุฑาภัค ทองปั้น
บฉ57-0176 นางสาวปรารถนา ทองบุ
บฉ57-0177 นางสาววราพร เพียรประเสริฐกุล
บฉ57-0178 นางสาวสกาวรักษ์ เชวงปาน
บฉ57-0179 นางชนากานต์ อินทรสร
บฉ57-0180 นางสาวบุณยนุช สังขวุฒิชัยกุล
บฉ57-0181 นายรณชัย เทพชรา
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บฉ57-0182 นางพัชรินทร์ สุวภัทราชัย
บฉ57-0183 นายภูพิง สีสังข์
บฉ57-0184 นายสุเมธ ปลื้มคิด
บฉ57-0185 นายนัฐพงษ์ ไทยรัก
บฉ57-0186 นางสาวพรพิมล ขวัญแย้ม
บฉ57-0187 นายวิระพล จอมหงษ์
บฉ57-0188 นายณฐกร อาสน์สถิตย์
บฉ57-0189 นางสาวนิภาพร กุลทะโสม
บฉ57-0190 นางรัชนก โกสาสน์
บฉ57-0191 นายพชร ประทุมมินทร์
บฉ57-0192 นายมารุต จันทร์แดง
บฉ57-0193 นายจักรพันธ์ จันทร์คา
บฉ57-0194 นายปกรณ์พงษ์ กมลเลิศ
บฉ57-0195 นางสาวอรอนงค์ ทองคีรี
บฉ57-0196 นางสาวสมฤทัย สว่างโรจน์
บฉ57-0197 นางสาวชลิตา พรมป้อ
บฉ57-0198 นายภาณุพันธุ์ จุรุพันธุ์
บฉ57-0199 นางสาวธิดารักษ์ ภักดี
บฉ57-0200 นายภิธาน หวานเสนาะ
บฉ57-0201 นายเมธา รูปคม
บฉ57-0202 นายนิติธร เลิศศตพร
บฉ57-0203 นางจุฑามณี สุภัททธรรม
บฉ57-0204 นายอุทัย จินดาพรรณ
บฉ57-0205 นายอนุสรณ์ ภูรินทร์ปรวัฒน์
บฉ57-0206 นางสาวอุไรรัตน์ ทาบุตร
บฉ57-0207 นายพัสกร รัตตรัตน์
บฉ57-0208 นางสาวรุ้งศิริ โภคารัตน์กุล
บฉ57-0209 นางสาวกนกอร กรเกษม
บฉ57-0210 นางสาวโสวดี คาพึง
บฉ57-0211 นางสาวโชติรส สุขเปี้ย
บฉ57-0212 นางรุจิเลขา จิวิริยะวัฒน์
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บฉ57-0213 นางสาวขวัญชนก บรรลือเสียง
บฉ57-0214 นางสุพิศ พันธุเดช
บฉ57-0215 นางสาววนิสรา พงศ์พัชราพันธุ์
บฉ57-0216 นางสาวศิริรัตน์ มีศรีนุ่น
บฉ57-0217 นายศิลปชัย จิตต์ภู่ภักดี
บฉ57-0218 นางสาวปาริชาต โบราณกุล
บฉ57-0220 นายชีระวิทย์ เสนากร
บฉ57-0219 นางสาวพนารัตน์ บุญมารักษ์
บฉ57-0221 นางสาวชื่นนภา พัฒนเจริญสุข
บฉ57-0222 ว่าที่ร้อยตรีคมสันต์ สิงห์นาค
บฉ57-0223 นางสาวนริศรา แสงแก้ว
บฉ57-0224 นายพรเทพ พราหมณ์น้อย
บฉ57-0225 นายอภิสิทธิ์ สุทธิพงษ์
บฉ57-0226 นางสาวชญาณี กาญจนามาส
บฉ57-0227 นายตะวัน บุราณสุข
บฉ57-0228 นายวันชนะ ตั้งกมลสุขะติ
บฉ57-0229 นางสาวนุชดา สื่อตบุตร
บฉ57-0230 นางสาวจรวย อยู่นุช
บฉ57-0231 นางสาวจิรัชยา อะนันต์
บฉ57-0232 นายศุภกร พงษ์พันธ์
บฉ57-0233 นางสาวพันธน์วรท พรมสีนอง
บฉ57-0234 นายทักษ์พัทธพล วงษ์ษาวรารักษ์
บฉ57-0235 นายศุภมิตร สุขอนันต์
บฉ57-0236 นางสาวมณียา สุวรรณหงษ์
บฉ57-0237 นางศิริมา จิระกรานนท์
บฉ57-0238 นางสาวหทัยภัทร เฉลิมพันธ์
บฉ57-0239 นางสาวรัชนูภรณ์ เตอะอ้าย
บฉ57-0240 นางสาวพชรนันท์ ศิริมานพ
บฉ57-0241 นางสาวนิติยา สิงห์นาค
บฉ57-0242 นายขจรเดช มีทอง
บฉ57-0243 นางสาวภูริชญา ศรีผาย
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บฉ57-0244 นายสุจริต ผึ่งมา
บฉ57-0245 นางสาวนวลสกุล ปิ่นวิเศษ
บฉ57-0246 นายสุรสิทธิ์ แก่นกงไว
บฉ57-0247 นายชิตณรงค์ เจริญสุข
บฉ57-0248 นางสาวเสาวลักษณ์ มหาโคตร
บฉ57-0249 นายณัฐพล วีระชาลี
บฉ57-0250 นายเอกรินทร์ จิระกรานนท์
บฉ57-0251 นางสาวจุฬารัตน์ เกียรติไกรฤกษ์
บฉ57-0252 นางสาวนิรเนตร นัดกล้า
บฉ57-0253 นางสาวฤทัย ตระยางค์กูล
บฉ57-0254 นายธีระศักดิ์ ขันติธรรมกุล
บฉ57-0255 นางสาวเสาวลักษณ์ ศึกรัมย์
บฉ57-0256 นางสาวศศิธร จารุจิตร์
บฉ57-0257 นางอาภรณ์ นอนโพธิ์
บฉ57-0258 นายรุ่งโรจน์ นิยาภรณ์
บฉ57-0259 นางสาวสุดาลักษณ์ ถึงคาภู
บฉ57-0260 นายเฉลิมชัย แสงสุวรรณ
บฉ57-0261 นายสมศักดิ์ พืชพันธ์
บฉ57-0262 นายพิสุทธิ์ เบ็ญจกุล
บฉ57-0263 นายวิลพงษ์ จันทมาต
บฉ57-0264 นายธนวัชร์ ดีแสน
บฉ57-0265 นางสาวสาวิตรี จงคูณกลาง
บฉ57-0266 นายวรรธก์ จิตรมาศ
บฉ57-0267 นางสาวธยาดา ดาวไธสง
บฉ57-0268 นางสาวสิริพร ปานเมือง
บฉ57-0269 นางสาวปิยรัตน์ ทิลารักษ์
บฉ57-0270 นางสาววราภรณ์ ไชยปัญโญ
บฉ57-0271 นายมิฟตะห์ฟาริด อิบนูอับดุลวาฮับ
บฉ57-0272 นายวิสุทธิ์ ตรีแสน
บฉ57-0273 นายวรวัฒน์ วีระชัย
บฉ57-0274 นายณัฐภณ ศานติกุล
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บฉ57-0275 นางสาวเรณินทร์ สุขสุชะโน
บฉ57-0276 นางสาวขวัญฟ้า บุญรมย์
บฉ57-0277 นายวิษณุ วิลา
บฉ57-0278 นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรเอม
บฉ57-0279 นางสาวบัวบาน อุตวรรณา
บฉ57-0280 นางสาวปริศนา พลสวัสดิ์
บฉ57-0281 นายอติราช แดงมาก
บฉ57-0282 นายเทวัญ ตันเครือ
บฉ57-0283 นายสุชาติ คชชีพ
บฉ57-0284 นางสาวภรณ์ทิพย์ ปานทิพย์
บฉ57-0285 นางสาวเรณุกา สุวรรณพงค์
บฉ57-0286 นายวีรยุทธ ประนัย
บฉ57-0287 นางสาวภาสุรีย์ เรียนเจริญ
บฉ57-0288 นางสาวสุมาพร อินทิม
บฉ57-0289 นางสาวอัจฉรา ผาเสนา
บฉ57-0290 นายอลงกต ตรีพงษ์
บฉ57-0291 นางสาวหทัยชนก โพธิ์ศรี
บฉ57-0292 นางปาริฉัตร กิตยาการ
บฉ57-0293 นายสังวร สุขนึก
บฉ57-0294 นางสาวสิรินพรรณ พงศ์อธิเดช
บฉ57-0295 นายเอกชัย ทองเปลว
บฉ57-0296 นางสาวพัทน์นลิน มณีฉาย
บฉ57-0297 นางสาวศิริวิมล นิ่มนวล
บฉ57-0298 สิบเอกเทวินทร์ ลิ่มวิไล
บฉ57-0299 นางสาวปิยนุช อ่อนพุทธา
บฉ57-0300 นายจิระเดช เพ็ญวงษ์
บฉ57-0301 นายไกรสร เหมกุล
บฉ57-0302 นางสาวอาภัสรา จิบทอง
บฉ57-0303 นางสาวนรารัตน์ นาวีระ
บฉ57-0304 นางสาววรารัตน์ ศรีทูรขจร
บฉ57-0305 นายอนุสรณ์ อยู่ประเสริฐ
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บฉ57-0306 นางสาวระเมียน ทับเงิน
บฉ57-0307 นายเสฎฐวุฒิ คชปัญญา
บฉ57-0308 นางสาวพิชญ์ประอร บุญศิริ
บฉ57-0309 นางสาวปูรณ์ภัสสร ศรีอินทร์
บฉ57-0310 นางสาวนวลปราง พิมพ์สิงห์
บฉ57-0311 นายภัทรดนัย เสนพงษ์
บฉ57-0312 นางสาวพลอยนภัส พิมศรี
บฉ57-0313 นางสาวนงลักษณ์ แก้วหลง
บฉ57-0314 นางสาวธีราวรรณ์ จันทรมานนท์
บฉ57-0315 นางสาวณัฐญาณี มาประเสริฐ
บฉ57-0316 นายเมธา ปัญญาดี
บฉ57-0317 นางสาวเบญจรัตน์ โคตรชุม
บฉ57-0318 นายศิลป์ชัย เชื่อมมะลังค์
บฉ57-0319 นายนเรศ ชาติเหมาะ
บฉ57-0320 นางสาวธนาพร จิระมงคลศิริ
บฉ57-0321 นางทัศณวรรณ ปะเทสังข์
บฉ57-0322 นางสาววิริยาภรณ์ พันธุ์งาม
บฉ57-0323 นางสาวปุริลักษณ์ หลิมเฮงฮะ
บฉ57-0324 นายณัฐพงษ์ ถาวรานนท์
บฉ57-0325 นายพลเทพ จับจิตร์
บฉ57-0326 นางสาวเดือนเต็ม บูรณธนิต
บฉ57-0327 นางวิภาพร ศรีวิชัย
บฉ57-0328 นางสาวปิยนาถ คันทัพไทย
บฉ57-0329 นางสาววิชชรา บัวชุม
บฉ57-0330 นางสาวโสภา ทันใจ
บฉ57-0331 นางสาวเพ็ญนภา คามัจฉา
บฉ57-0332 นางสาวอรวัลย์ เสนารัตน์
บฉ57-0333 นางสาวสุรัตติยา ทรวงชัย
บฉ57-0334 นายศุภกิจ ธารดารงค์
บฉ57-0335 นางสาวธัญญาลักษณ์ เนตรทิพย์
บฉ57-0336 นางสาวอุไรวรรณ์ เกตุเอี่ยม
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บฉ57-0337 นายเฉลิมพล จ้อยมณี
บฉ57-0338 นายวิเชียน โทเพชร
บฉ57-0339 นางสาวสุรีย์พร ศิวินา
บฉ57-0340 นายธานินทร์ แผ่ผล
บฉ57-0341 นายคณิฌา สาอ้าย
บฉ57-0342 นายสุรินทร์ ลิมปกุล
บฉ57-0343 นายนวภัทร นวฤกษ์
บฉ57-0344 นางสาวศิวะพร ชัยนนท์นอก
บฉ57-0345 นายภัทรพล นิยมจันทร์
บฉ57-0346 นางสาวรุจิรัตน์ บุญมั่น
บฉ57-0347 นางสาวจิรนันท์ จันทะเสน
บฉ57-0348 นางสาวตรีรัตน์ พรชัยรุ่งเรือง
บฉ57-0349 นางสาวอรจิรา จตุรพิธเจริญ
บฉ57-0350 นางสาวจุฑารัตน์ เหง้าโอสา
บฉ57-0351 นางสาวพิมพ์พิชชา กาญจน์จินดานนท์
บฉ57-0352 นายภุชงค์ พานิชย์เลิศอาไพ
บฉ57-0353 นางสาวสุพรรษา ไทยธรรม
บฉ57-0354 นางสาวทัศนีย์ เกตุรวม
บฉ57-0355 นายอิทธิวัฒน์ บุญสร้างสม
บฉ57-0356 นายประเสริฐ จันเทพ
บฉ57-0357 นางสาวณิชณกุล หงษา
บฉ57-0358 นายธีรภัทร์ ชูจิตต์
บฉ57-0359 นางสาวอนิสา ทรัพย์นิวัตต์
บฉ57-0360 นางสาวกมลทิพย์ เร่งพิมาย
บฉ57-0361 นางสาวราตรี สดชื่น
บฉ57-0362 นางสาวเกศินี นุชชาติ
บฉ57-0363 นางสาวชุรีพร รวยเรืองรุ่ง
บฉ57-0364 นายเฉลิมชัย พละศักดิ์
บฉ57-0365 นางสาวศิวพร ปั้นมณี
บฉ57-0366 นางสาววิรากานต์ โพธิวงศ์
บฉ57-0367 นางสาวทิพย์ กิจพิบูลย์
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บฉ57-0368 นางสาวอรณิชา นิตยะโรจน์
บฉ57-0369 นางสาวโสภิตา โพธิดา
บฉ57-0370 นางสาววิภาดา ไกยสิทธิ์
บฉ57-0371 นายทวีศักดิ์ ศรีสุขนาม
บฉ57-0372 นายนุกูล วันทอง
บฉ57-0373 นางสาวอารีย์เพ็ญ เพียมูล
บฉ57-0374 นางสาวธิดารัตน์ ทันธิมา
บฉ57-0375 นายศุภวิชญ์ จาลอง
บฉ57-0376 นางสาวอุทัยวรรณ บารุงฐาน
บฉ57-0377 นางสาวมัญชลี บุญช่วย
บฉ57-0378 นางสาวพานทอง ศิริภักดิ์
บฉ57-0379 นายชัยวัฒน์ ขาละเอียด
บฉ57-0380 นางสาวกรวรรณ สอนพงษ์
บฉ57-0381 นายกันตภณ จันทร์เกษม
บฉ57-0382 นางปฐมวรรณ คชชีพ
บฉ57-0383 นางสาวนิลวรรณ บุตรนนท์
บฉ57-0384 นางสาวจุฑารัตน์ บุญปั๋น
บฉ57-0385 นายสมภพ อภิญญาวิศิษฐ์
บฉ57-0386 นายพล พลศรี
บฉ57-0387 นายชัยพฤกษ์ ทองเปี่ยม
บฉ57-0388 นางสาวภารดี เจริญสาร
บฉ57-0389 นายธนัชพงศ์ พัฒนสารีวงศ์
บฉ57-0390 นางสาวประยูร ชาวเวียง
บฉ57-0391 นางสาวแว่นทิพย์ สันทัน
บฉ57-0392 นายวสวัตติ์ เสียงหอม
บฉ57-0393 นางสาวอัญชลี ขาเถื่อน
บฉ57-0394 นายอานุภาพ ยศราวาส
บฉ57-0395 นางสาวเสาวรี ต้นสีนนท์
บฉ57-0396 นายอาภากร ขวัญบาง
บฉ57-0397 นายกังวาล วิมลรัตน์
บฉ57-0398 นายวุฒิวัฒน์ ไกรน้อย
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บฉ57-0399 นายคเชนทร์ จุลสุข
บฉ57-0400 นางสาววรรณา นันทวิเชียรชม
บฉ57-0401 นางสาวสุปรียา แข่งขัน
บฉ57-0402 นางสาวภัทราพร คาจันวงศ์ษา
บฉ57-0403 นายอานนท์ ชมภู
บฉ57-0404 นายเรืองยศ สัจจะวงษ์รัตน์
บฉ57-0405 นายกิตติพงษ์ เรืองวัฒนานนท์
บฉ57-0406 นายธวัชชัย ศรีสาตร์
บฉ57-0407 นางสาววิไลวรรณ สาราญรื่น
บฉ57-0408 นายเกียรติยศ วงศ์ทองนิล
บฉ57-0409 นางสาวพนารัตน์ ระงับภัย
บฉ57-0410 นางสาววิชฎาวรรณ ปลอดชุ่ม
บฉ57-0411 นางบุษยา วงศ์จินดา
บฉ57-0412 นายประพจน์ ปรีดาวรานนท์
บฉ57-0413 นางสาวสุรีย์รัตน์ ชูรัศมี
บฉ57-0414 นางสาวโชติมา ศรีจามร
บฉ57-0415 นายสนั่น เพิ่มญาณวรรธนะ
บฉ57-0416 นางสาวธัญลักษณ์ นิลภักดี
บฉ57-0417 นางสาววันทนา อัมเทศ
บฉ57-0418 นายนันทชัย บุญมา
บฉ57-0419 นางสาวพรินี กิจมีชัย
บฉ57-0420 นายปิยะบุตร รัตนสกุลพร
บฉ57-0421 นางสาวจิราพร สินสุวงศ์วัฒน์
บฉ57-0422 นางสาวสุชาดา วงษ์คงคา
บฉ57-0423 นางสาวกนิษฐา ชัยสวรรค์
บฉ57-0424 นางสาวธัญพร สุรกิจบวร
บฉ57-0425 นางสาวขนิษฐา แก้วร่วมวงค์
บฉ57-0426 นายเจริญ ถิ่นบัวบาน
บฉ57-0427 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัฒตา แพรศรีทอง
บฉ57-0428 นายสมิชฌน์ เพ็ชร์ดี
บฉ57-0429 นางสาวกัญญ์ณณัฐ ตรีสมานรักษ์
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บฉ57-0430 นางรักชนก ถนอมผิว
บฉ57-0431 นางสาวศิริธร บารุงศิลป์
บฉ57-0432 นางสาวอาจารีย์ หงษ์แสนยาธรรม
บฉ57-0433 นายประยูร อาสาสู้
บฉ57-0434 นางสาวเจนจิรา คาผอง
บฉ57-0435 นายขจร ฉากสระน้อย
บฉ57-0436 นางสาวรัตนพร ไทรทอง
บฉ57-0437 นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งขบวนบุตร
บฉ57-0438 นายบุญเรียง ล้าชัยภูมิ
บฉ57-0439 นางสาวทัศนีย์ เอี่ยมกมล
บฉ57-0440 นางสาวปาริฉัตร ทิพยางค์
บฉ57-0441 นางสาววราภรณ์ ณะสีเสน
บฉ57-0442 นางพัชรินทร์ ล้าชัยภูมิ
บฉ57-0443 นางสาวสุรัตน์ ขวัญชัย
บฉ57-0444 นางสาวทรายแก้ว ทิพนันท์
บฉ57-0445 นางสาวสุพัตรา นาสินพร้อม
บฉ57-0446 นางสาวนุศรา สมพงษ์
บฉ57-0447 นายมานพ กอยากลาง
บฉ57-0448 นายธาดา ครุธบุญยงค์
บฉ57-0449 นางสาวยลดา มิ่งแก้ว
บฉ57-0450 นางสาวทิพวรรณ อังศิริ
บฉ57-0451 นางวีรยา สวันตรัจฉ์
บฉ57-0452 นางสาวศุจาริณี วงศ์เกย
บฉ57-0453 นางสาวนันท์ภัคพร สามศรีกษิดิ์เดช
บฉ57-0454 นางสาวสายใจ ไหวใจ
บฉ57-0455 นางนพิศ ทองทิพย์
บฉ57-0456 นางสาวเบญจมาศ ดับสันเทียะ
บฉ57-0457 นางสาวขวัญฤดี พ่อหลอน
บฉ58-0001 นางสาวบุญธิดา บัณฑิตย์
บฉ58-0002 นางสาวอัญชนา แซ่อึ้ง
บฉ58-0003 นายอาทิตย์ บุญเรืองศรี
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บฉ58-0004 นางสาวอารยา อุไรกุล
บฉ58-0005 นางสาววรดา พุทธิมัย
บฉ58-0006 นางศิริกุล ชัยโรจน์วงศ์
บฉ58-0007 นายพีชคาม ทีวะเวช
บฉ58-0008 นางสาวอนุศรา มาพงษ์
บฉ58-0009 นายบุญตา นาคนวล
บฉ58-0010 นางสาวสุภัสสร โยวะศรี
บฉ58-0011 นายพลชัย ตรียากุล
บฉ58-0012 นางสาวศศิธร แสงนิล
บฉ58-0013 นายณัฐพล สิกขชาติ
บฉ58-0014 นางสาวศิรินันท์ จันดี
บฉ58-0015 นางสาวกันยา เอกปฐม
บฉ58-0016 นางสาวธัญญารัตน์ อินใจดี
บฉ58-0017 นายชานิ พูลสวัสดิ์
บฉ58-0018 นางสาวกาญจนาภา วงศ์อยู่
บฉ58-0019 นายอภิวรรต มลาสานต์
บฉ58-0020 นายเดชา สาริยา
บฉ58-0021 นางกรกมล แก้มกระโทก
บฉ58-0022 นายบุญนา หะรันดา
บฉ58-0023 นายจักรายุธ จูบาง
บฉ58-0024 นางสาวรุ่งทิพย์ นุชสมบัติ
บฉ58-0025 นายสุรวงค์ เอี่ยมมงคล
บฉ58-0026 นางสาวอมรา เครือรอดวงศ์
บฉ58-0027 นางสาวกฤษณา สร้อยกุดเรือ
บฉ58-0028 นางสาวสริณี พันธุเมธาวงศ์
บฉ58-0029 นายอัครเดช พิสุทธิพงษ์บูรณ์
บฉ58-0030 นางสาวนิรมล ธรรมาเจริญราช
บฉ58-0031 นางสาวสาริศา พานิช
บฉ58-0032 นายกฤษฎา ไชยสุข
บฉ58-0033 นางสาวนฤมล คาวีสินธุ์
บฉ58-0034 นางสาวศิรินภา กิจกลาง
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บฉ58-0035 นายลิขิต ทองฤทธิ์
บฉ58-0036 นางสาวพัชรภรณ์ เชิดชู
บฉ58-0037 นางสาวสุลิษา อนุวัฒนากุล
บฉ58-0038 นางสาวเบญจลักษณ์ วงษ์ละคร
บฉ58-0039 นางสาวอารยา คงสุข
บฉ58-0040 นายสัมฤทธิ์ วงษ์ซีวะสกุล
บฉ58-0041 นางสาววรรณภา แสงทอง
บฉ58-0042 นายวารุต ปั้นหยัด
บฉ58-0043 นางวศชล รัตนศรีสอางค์
บฉ58-0044 นางสาวทิพย์ประภา ไชยโอชะ
บฉ58-0045 นางเพ็ญนภา กระแสร์
บฉ58-0046 นางสาวพฤกษา การสมโชค
บฉ58-0047 นายศราวุธ ดุงโคกกรวด
บฉ58-0048 นางสาวธัญสินี วัฒนวิทย์
บฉ58-0049 นางสาวอรทัย วรรณศรี
บฉ58-0050 นายสุรศักดิ์ ว่องไว
บฉ58-0051 นายพีระยุทธ ลาน้าเที่ยง
บฉ58-0052 นายกิตติศักดิ์ แสงเสน
บฉ58-0053 นางสาววีรยา กาเผือก
บฉ58-0054 นางสาววารดี สร้อยโสม
บฉ58-0055 นายดิศรณ์ นาคบังเกิด
บฉ58-0056 นางสาวสุพรรณี ต๊ะคาปัน
บฉ58-0057 นายนิรันดร์ แสงไชย
บฉ58-0058 นางสาววริศรา เผือกผาสุข
บฉ58-0059 นางสาวจินตนา แก้วอาสา
บฉ58-0060 นางสาวนุชนาฏ บุญเกิด
บฉ58-0061 นายวิชิต จันทร์สมุทร
บฉ58-0062 นายนาชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร
บฉ58-0063 นายชลากร ว่องชาญกิจ
บฉ58-0064 นางสาวธิวา พันโนน
บฉ58-0065 นายเรวัตร์ แดงเตจ๊ะ
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บฉ58-0066 นางสาววราภรณ์ ศรีลออ
บฉ58-0067 นายทินกร พืชคา
บฉ58-0068 นายอภิรัฐ ไม้โง
บฉ58-0069 นางสาวพรพิมล ฉวีวรรณ
บฉ58-0070 นายชาญวิทย์ หวังหมู่กลาง
บฉ58-0071 นายอัครพล กิ่งแก้วกลาง
บฉ58-0072 นางสาวอาภรณ์ พิชญานุกูล
บฉ58-0073 นายนิติกร ศรีจันทร์
บฉ58-0074 นางสาวนิติรัตน์ สาสุข
บฉ58-0075 นายวิรัช นงนุช
บฉ58-0076 นางสาวศิริวิมล สาระติ
บฉ58-0077 ว่าที่ร้อยตรีศักนรินทร์ กู้เมือง
บฉ58-0078 นายกรกรด โอวสุวรรณกุล
บฉ58-0079 นางสาวนภัค สนโสม
บฉ58-0080 นางสาวทัศนีย์ จันทรมณี
บฉ58-0081 นางสาวดารารัตน์ สมบัติ
บฉ58-0082 นางจันทนา อินต๊ะแสน
บฉ58-0083 นางสาวชมพูนุท ว่องไว
บฉ58-0084 นางสาวนัยนา แสนทอง
บฉ58-0085 นางสาวนิภาวรรณ ภิญโญศักดิ์
บฉ58-0086 นางสาวชลียา ปุณยาพงศ์แพทย์
บฉ58-0087 นายปุณยวีร์ ธารงธิติเดช
บฉ58-0088 นางสาววิภาพร กิตติโพวานนท์
บฉ58-0089 นางอัญชลี เหมรัตนากร
บฉ58-0090 นายวันชัย เหมรัตนากร
บฉ58-0091 นางสาววิมลรัตน์ ไทยประสงค์
บฉ58-0092 นางสาวลออศิริ หวังสุดดี
บฉ58-0093 นายเอกลักษณ์ สังข์ทอง
บฉ58-0094 นางพิมพ์รวี สุคตะ
บฉ58-0095 นายชุมพล วงศาวณิช
บฉ58-0096 นางสาวกรรถนา ก้องขจร
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บฉ58-0097 นางสาวเกศินี มะลิลา
บฉ58-0098 นายพสิษฐ์ สิริโชติกุลพงษ์
บฉ58-0099 นายปรัชญา สงวนสิน
บฉ58-0100 นายสุรชาติ ปานปั้น
บฉ58-0101 นางสาวภิสราพร เรือนใหม่
บฉ58-0102 นายกิจสมภพ นิกรกูล
บฉ58-0103 นายวัฒนศักดิ์ ฟักสกุล
บฉ58-0104 นางสาวพรฤทัย สิริกานต์เรืองศรี
บฉ58-0105 นางแจ่ม สุขชื่น
บฉ58-0106 นางสาวนิศารัตน์ โพธิ์งาม
บฉ58-0107 นายกิตติพงษ์ ห้องแซง
บฉ58-0108 นางสาวภาวิณี กวีวุฒิพันธุ์
บฉ58-0109 นายสิทธิภาพ บุญส่ง
บฉ58-0110 นางสาวพรวจี ศรีคา
บฉ58-0111 นางสาวปาริชาติ จารุการ
บฉ58-0112 นางสาวสุชาดา ชาญถิ่นดง
บฉ58-0113 นายเอกพันธ์ เทพารักษ์
บฉ58-0114 นางสาวชุดาภา ศรีแก้ว
บฉ58-0115 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ คาเจริญ
บฉ58-0116 นายณรงค์ แก้วอ่อน
บฉ58-0117 นายฐปนนท์ ศิริมั่น
บฉ58-0118 นางสาวหทัยชนก พุกพิกุล
บฉ58-0119 นางสาวสุนิสา ขยันทา
บฉ58-0120 นางสาวณัฐสินี สิงห์สวัสดิ์
บฉ58-0121 นางสาวธัญกมล กฤตกรธนรักษ์
บฉ58-0122 นางสาวฐิติมา ตะสุวรรณ
บฉ58-0123 นายพีระพงษ์ สุขแสวง
บฉ58-0124 นางสาวกรองกาญจน์ วิวัฒน์วิศวกร
บฉ58-0125 นายแสวง คลังใหญ่
บฉ58-0126 นางสาวดวงพร หลาเจริญ
บฉ58-0127 นายยอดพันธุ์ บุญสนอง
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บฉ58-0128 นางสาวเนตรน้อย การีม
บฉ58-0129 นางสาวพรพรรณ์ ชัยกิตติภรณ์
บฉ58-0130 นายศิริชัย ขอมอบกลาง
บฉ58-0131 นางสาวภัทรฤทัย กองละคร
บฉ58-0132 นางสาววรรณวิไล หล้าบุญ
บฉ58-0133 นางสาวจุฑามาศ แหล่งกรด
บฉ58-0134 นางมานิดา ทองพิทักษ์วงศ์
บฉ58-0135 นางสาวสุนิสา แสวงทรัพย์
บฉ58-0136 นางสาวสุนันทา เซี่ยงโหล
บฉ58-0137 นายณัฐพงษ์ แสงวัง
บฉ58-0138 นายสนธิชัย รักชาติ
บฉ58-0139 นายนฤนาท เต่าทอง
บฉ58-0140 นางสาวพัชชา ภู่สุวรรณ
บฉ58-0141 นางสาววิชุตา พันธุ์เลิศสกุล
บฉ58-0142 นางสาวสุภาพร เจริญผล
บฉ58-0143 นางสาวนริสา ศรีวสุทธิ์
บฉ58-0144 นางสาวนฤมล ดวงสวัสดิ์
บฉ58-0145 นายวิระวัฒณ์ ทรัพย์เจริญ
บฉ58-0146 นายคมสัน อารินทร์
บฉ58-0147 นางสาวสุพรรษา ยะโส
บฉ58-0148 นางสาวพิชญดา ยานะศรี
บฉ58-0149 นายถาวร บารุงวงษ์
บฉ58-0150 นายนาชัย สุวรรณพันธุ์
บฉ58-0151 นางสาวจีรนันทน์ ดวงชื่น
บฉ58-0152 นางสาวเกสราภรณ์ เพ็งสุทธิ์
บฉ58-0153 นางสาวจันทนา ด้วงประเสริฐ
บฉ58-0154 นายสายัน เมฆกระจาย
บฉ58-0155 นายพวุฒิ สุวัตถิ์
บฉ58-0156 นายธาดา ศิริทองอิน
บฉ58-0157 นายธวัชชัย สารแสง
บฉ58-0158 นายสุกิจ แก้วพินิจ
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บฉ58-0159 นางสาวมัลลิกา สุขไชย
บฉ58-0160 นางสาวภัสสร อัครปรีชากุล
บฉ58-0161 นางสาวดมิสา ใจสาราญ
บฉ58-0162 นางสาวจิรา ตั้งวิชิตฤกษ์
บฉ58-0163 นางสาวอรอุรัตน์ นามสุทโท
บฉ58-0164 นางสาวพัสราพร ไพรวัลย์
บฉ58-0165 นายณัฐวัสส์ ทวีโชคจินดากร
บฉ58-0166 นางสาวเอื้อมพร ตันศิริ
บฉ58-0167 นายสิทธิศักดิ์ เสรีวิริยะกุล
บฉ58-0168 นางสาวสุรัสสา จงเป็นสุขเลิศ
บฉ58-0169 นางสาวสิริรัตน์ โซวเกียรติรุ่ง
บฉ58-0170 นายเมธี เหล่าพิลัย
บฉ58-0171 นางสาวบงกชรัตน์ สุวรรณนที
บฉ58-0172 นายปริญญา บุญเลิศ
บฉ58-0173 นายนิพิฐพนธ์ จันทร์แก้วปง
บฉ58-0174 นายวิเชียร ประทิศ
บฉ58-0175 นางสาวอภิญญา สาพล
บฉ58-0176 นางสาววันวิสาข์ สายรัมย์
บฉ58-0177 นางสาวสมลักษณ์ ภู่เทศ
บฉ58-0178 นางสาวธิดารัตน์ นรชาญ
บฉ58-0179 นางสาวกนิจฐา สอนอาจ
บฉ58-0180 นางสาววรรณชินี ยิสารคุณ
บฉ58-0181 นายซูหมิง เลียว
บฉ58-0182 นางสาวพัชรี มองธรรม
บฉ58-0183 นายพุทธ กิติวิริยกุล
บฉ58-0184 นายสุพจน์ ฤกษ์ดี
บฉ58-0185 นายอาทิตย์ พันธ์เลิศ
บฉ58-0186 นายธณพงค์ ยาประเสริฐ
บฉ58-0187 นางสาวอารียา แซ่โง้ว
บฉ58-0188 นางสาวอรวรรณ บินไธสง
บฉ58-0189 นางสาวกาญจนา ประจันบาล
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บฉ58-0190 นายสมัย โนตะครุ
บฉ58-0191 นางสาววรันต์ภรณ์ ภัทรธีรนนท์
บฉ58-0192 นายนันทวัฒน์ กลัดเนียม
บฉ58-0193 นางสาวไพรัตน์ บุญเลิศ
บฉ58-0194 นายบารเมษฐ์ มีแก้ว
บฉ58-0195 นายธีรยุทธ บริบูรณ์ทรัพย์
บฉ58-0196 นางคณิตา วัฒนสาธิตอาภา
บฉ58-0197 นายสาคร ทองประไพ
บฉ58-0198 นางสาวพัทธนันท์ ศิริรัตน์
บฉ58-0199 นายประยูร พิมพ์โพธิ์
บฉ58-0200 นางสาวสิรินภา เหล่าเท้ง
บฉ58-0201 นางสาวมณีรัตน์ พะลาพล
บฉ58-0202 นางสาวไพลิน กออนุรักษ์
บฉ58-0203 นางสาวพันธ์นิภา โทละ
บฉ58-0204 นายชัชวาลย์ ศรีสมพร
บฉ58-0205 นางสาวกมลา ริ้วลัทธรรม
บฉ58-0206 นายปฐมพงษ์ พรอยู่ศรี
บฉ58-0207 นายวิทยา ไชยดี
บฉ58-0208 นางสาววงกต คันโธ
บฉ58-0209 นายประสิทธิ์ สุมนัสวรพันธุ์
บฉ58-0210 นางสาวณฐมน ดีปะติ
บฉ58-0211 นางสาวจินตรัตน์ ฉิมใจเอื้อ
บฉ58-0212 นายกานต์กวี สาเนียง
บฉ58-0213 นายจักรพันธ์ นาคสุวรรณ
บฉ58-0214 นายวริทธิ์พล โรจน์ประสิทธิ์พร
บฉ58-0215 นายอภินันท์ ประยูรหงษ์
บฉ58-0216 นายอนุรักษ์ จันทร
บฉ58-0217 นายคมสันต์ เกษเกษม
บฉ58-0218 นายขจร อาริยโชคชัย
บฉ58-0219 นางสาวสมฤดี นิตยภักดี
บฉ58-0220 นางสาววลัยพร ชาญชนะโสภณ
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บฉ58-0221 นายอภิเดช เขมาชีวะ
บฉ58-0222 นางสาวเบญจวรรณ รัตนมาลี
บฉ58-0223 นางสาวโชติกา เหมะธุลิน
บฉ58-0224 นางสาวปฐมา สี่แสน
บฉ58-0225 นางสาวกฤษณา ชาญสมิง
บฉ58-0226 นายจิรยุติ์ ปัญจวงศ์โรจน์
บฉ58-0227 นางเบญจวรรณ สุขนาค
บฉ58-0228 นางสาวยุภา โสนาพูน
บฉ58-0229 นางสาวพรพิมล ลีทนทา
บฉ58-0230 นายกิตติพงษ์ โพธิเสถียร
บฉ58-0231 นางสาวอุไรวรรณ ยางงาม
บฉ58-0232 นางสาวสุชิรา ขาวชู
บฉ58-0233 นางสาววิลัยพร ขอนแก่น
บฉ58-0234 นางสาวโศภิดา หอประเสริฐวงศ์
บฉ58-0235 นายศราวุธ อักษราภักดี
บฉ58-0236 นายยงยุทธ แสงวงษ์
บฉ58-0237 นางสาวศิริวรรณ คุณารักษ์
บฉ58-0238 นายชาติชาตรี มีบุญ
บฉ58-0239 นางสาวรังรอง ติเยาว์
บฉ58-0240 นายธวัชชัย เอี่ยมมา
บฉ58-0241 นายสุพัฒน์ ป้อมเสน
บฉ58-0242 นางสาววิชยาภรณ์ เหล่ารอด
บฉ58-0243 นางสาวนุชจรี โสมสุพรรณ
บฉ58-0244 นางสาวกิติมา บุญเพ็ง
บฉ58-0245 นายโอฬาร ระติพงษ์
บฉ58-0246 นายนพพร ลิ้มเพียรชอบ
บฉ58-0247 นางสาวกนกวรรณ หงษ์คา
บฉ58-0248 นางสาวจันทร์จิรา ใจทับทิม
บฉ58-0249 นางสาวจิตรวีร์ เจริญผล
บฉ58-0250 นางสาวกุสุมา ชาวใต้
บฉ58-0251 นางสาวธัญวรัตม์ โอยสวัสดิ์
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บฉ58-0252 นายเกรียงไกร พันธ์เพิ่มพูลกูล
บฉ58-0253 นางขนิษฐา ศรีวิลัย
บฉ58-0254 นางสาวอรวรรณ อวยพร
บฉ58-0255 นายรตนกร เรืองสีรัน
บฉ58-0256 นางสาวณัฐวดี ชูทัย
บฉ58-0257 นางสาวสุนิจชา ทานา
บฉ58-0258 นางสาวแสงดาว สองสูงเนิน
บฉ58-0259 นางสาวอภิญญา ไชยเฉลิมภพ
บฉ58-0260 นางสาวกมลรัตน์ สายทอง
บฉ58-0261 นายวินัย วารมา
บฉ58-0262 นายพิพัฒน์ ตรางา
บฉ58-0263 นายเสมา นามวงษา
บฉ58-0264 นางสาวธัญญา ศรีพงษ์พันธุ์กุล
บฉ58-0265 นางสาวสุมลรัตน์ ใจสุทธิ
บฉ58-0266 นางสาววันชนะ รอดเรือง
บฉ58-0267 นายศรัณย์ อังศุโภไคย
บฉ58-0268 นางสาวจินตวี วิเศษสมบัติ
บฉ58-0269 นางสาวรุ่งนภา รักท้วม
บฉ58-0270 นายอภิรักษ์ วัฒนราษฎร์
บฉ58-0271 นางสาวกาญจนา ประสาททอง
บฉ58-0272 นายวิเชษฐ์ แสนคา
บฉ58-0273 นางสาวพรนิภา จันทร์เรือง
บฉ58-0274 นางสาวนิภาพร จันทร์สว่าง
บฉ58-0275 นายธีรพงศ์ จันทร์ฝั้น
บฉ58-0276 นายชัยชนะ ประกายเพชร
บฉ58-0277 นางสาวอาพัน อยู่ศรี
บฉ58-0278 นางสาววีรญา ทรัพย์วิลาวรรณ
บฉ58-0279 นางสาวสุมายา อ่อนทา
บฉ58-0280 นายประจวบ สุขช่วย
บฉ58-0281 นางสาวกมลชนก วงศ์สาคร
บฉ58-0282 นางสาวสมส่วน พุ่มชุมแสง

2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
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บฉ58-0283 นางสาวอภิญญา พูลผล
บฉ58-0284 นางสาวนภัสสร กิตติสุวรางกูล
บฉ58-0285 นายสมศักดิ์ เมืองแก้ว
บฉ58-0286 นางสาวจตุพรพูนุช พุทธจรรยา
บฉ58-0287 นางสาวปริศนา ไชยพรม
บฉ58-0288 นางสาวนันทพร รุจิธรรม
บฉ58-0289 นายรัฐภูมิ กาละ
บฉ58-0290 นายสายยนต์ ทิพย์ศิริชัย
บฉ58-0291 นายวุฒิพงษ์ โภควัฒนกุล
บฉ58-0292 นางสาวบงกช บัวเคน
บฉ58-0293 นางสาวพลอย ยโสวันต์
บฉ58-0294 นางสาวปวรินทร์ หนูเกตุ
บฉ58-0295 นายสัณฐิติ แก้วศรี
บฉ58-0296 นายณภัทษกรณ์ เจริญโชติปัญญาดี
บฉ58-0297 นายธนะศักดิ์ ตรีสัตย์
บฉ58-0298 นางสาวปิยนุช คาขวาง
บฉ58-0299 นางสาวจันทร์เพ็ญ มาตรไชยเคน
บฉ58-0300 นางสาวสุฑาทิพย์ วิเท
บฉ58-0301 นางสาวอรอุมา เฮ่งมี
บฉ58-0302 นายอนุวัตน์ พูลสวัสดิ์
บฉ58-0303 นางสาวปัญนีนุช อัมระรงค์
บฉ58-0304 นางสาวปัญจมา จรรยาเลิศอดุล
บฉ58-0305 นางสาวรสริน สุขเกษม
บฉ58-0306 นางสาวกรณิกา ปะเพระตา
บฉ58-0307 นางสาวเพ็ญนุราช โนนสวาท
บฉ58-0308 นายสมเกียรติ นาคแดง
บฉ58-0309 นางสาวณัฐพร จวนสาง
บฉ58-0310 นายอรรถพล เพ็งผาลา
บฉ58-0311 นายกฤษณันท์ เพิ่มสิน
บฉ58-0312 นางสาวอริสรา พรหมสุข
บฉ58-0313 นายชัชชัย ทองเตีย
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2895
2896
2897
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2899
2900
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2904
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2906
2907
2908
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บฉ58-0314 นางสาวสุพัตรา นวลละออง
บฉ58-0315 นางสาววนิดา อินชนะ
บฉ58-0316 นายสิทธิ บุญชูช่วย
บฉ58-0317 นายสิทธิกร ผลพอตน
บฉ58-0318 นางสาวฤทัยทิพย์ ม้าจีน
บฉ58-0319 นางสาวลี ลี
บฉ58-0320 นางสาวอาราห์ รอยะ
บฉ58-0321 นายสุรกิจ ตั้งชนะชัยอนันต์
บฉ58-0322 นายพิบูลย์รัตน์ ตันตระกูล
บฉ58-0323 นายฉัตรชัย ดวงสวัสดิ์
บฉ58-0324 นายยศฐศักดิ์ ชาติกิติสาร
บฉ58-0325 นางสาววรลักษณ์ เรียบทวี
บฉ58-0326 นางสาวพรรษมล จอนด้วง
บฉ58-0327 นางสาวเมธวี ปรีชาวัฒนชัย
บฉ58-0328 นางสาวสุทธดา ผมหอม
บฉ58-0329 นางสาววรัทยา ฮั้วเฮง
บฉ58-0330 นายปริญญา นาคกลัดสุข
บฉ58-0331 นางสาวสวรรยา รัตนะเจริญกุล
บฉ58-0332 นายวรพจน์ ถิระวุฒิ
บฉ58-0333 นายธนาวุฒิ คลังวิสาร
บฉ58-0334 นางสาวศิราพร อัตตวิชาน
บฉ58-0335 นายนราธิป อินกลับ
บฉ58-0336 นางสาวสมฤดี รุ่งเรือง
บฉ58-0337 นางสาวจิตตราภรณ์ กาละพันธ์
บฉ58-0338 นายปวริศ ฤทธิ์เจริญ
บฉ58-0339 นางสราคม ยิ้มคาต่อ
บฉ58-0340 นางสาวนฤมล บุญวัฒน์
บฉ58-0341 นางสาวกนกพร มาลัย
บฉ58-0342 นางสาวอนงนิตย์ อมรโรจนสิทธิ์
บฉ58-0343 นายปกรณ์ จอมทอง
บฉ58-0344 นายดนัย กิจเจริญค้า
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บฉ58-0345 นางอัมพร อ่อนโพรัตน์
บฉ58-0346 นางสาวน้ามนต์ รัตนานนท์
บฉ58-0347 นางสาววีณา อาดา
บฉ58-0348 นายจุมพล ตันวัฒนเสรี
บฉ58-0349 นายนิยม สุดแสง
บฉ58-0350 นางสาวพรชนก ชาญเฉลิมชัย
บฉ58-0351 นายปิยะพงษ์ รอดกาเนิด
บฉ58-0352 นางสาวธนาภรณ์ ใจอ่อน
บฉ58-0353 นางสาวจิตรา เจียระไนมณี
บฉ58-0354 นางสาวกัญญากานต์ ต่วนชื่น
บฉ58-0355 นางสาวอุดมรัตน์ ขลิบเงิน
บฉ58-0356 นางภิลาภา เชื้อเถาว์
บฉ58-0357 นายณัฐวุฒิ คงพินิจ
บฉ58-0358 นางสาวจีรภา ไชยเพ็ชร
บฉ58-0359 นางสาววรญา สถิตย์พัฒนพันธ์
บฉ58-0360 นางสาวพาฝัน มาผัวะ
บฉ58-0361 นางสาวสินีนาฐ ขันธะบัลลัง
บฉ58-0362 นางสาวอัญมณี พรหมสถิตย์
บฉ58-0363 นายระหัส แพงวังทอง
บฉ58-0364 นายอภิชาติ แสวงบุญราศรี
บฉ58-0365 นางสาวทิวาพร จตุเทน
บฉ58-0366 นางสาวจรรยา เชียงปิ๋ว
บฉ58-0367 นางสาวรัตนา เสถียรปรเมษฐ์
บฉ58-0368 นางสาวมะลิวัลย์ กันตา
บฉ58-0369 นายภูมิพัฒน์ สุดสุข
บฉ58-0370 นายสมใจ แจ้งสุข
บฉ58-0371 นางสาวจริยา พริกภิรมย์
บฉ58-0372 นางสาวจิตติมา คารักษ์
บฉ58-0373 นางสาวดวงพร หินทอง
บฉ58-0374 นางสาวปวีณา โกมุตมาตร
บฉ58-0375 นางสาวไพลิน กัลปพฤกษ์
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2956
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2966
2967
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บฉ58-0376 นายศิริวัฒน์ ธิดา
บฉ58-0377 นางสาวสุจรรยา เบ็ญจเทียร
บฉ58-0378 นางสาวสุพัตรา สุขสันติกาล
บฉ58-0379 นางสาวกมลวรรณ เกษร
บฉ58-0380 นางสาวกมลวรรณ ลิ้มพิบูลย์
บฉ58-0381 นายจิตกล้า อังสาชน
บฉ58-0382 นางวนิดา กองจะริตร์
บฉ58-0383 นางสาวนัฐภรณ์ เสริมจันทร์
บฉ58-0384 นายธนกร วงษ์สินธุ์
บฉ58-0385 นางสาวเบญจมาศ อ้นหนองปลง
บฉ58-0386 นายขวัญชัย เยี่ยมชัยภูมิ
บฉ58-0387 นางสาวระพีพรรณ เพชรเก่า
บฉ58-0388 นางสาวชมภูพร ชื่นตา
บฉ58-0389 นางสาวอาภรณ์พรรณ ผดุงศิริกุลชัย
บฉ58-0390 นางสาวอ้อยใจ อาญาเมือง
บฉ58-0391 นางสาวเมธินี พงษ์ศัก
บฉ58-0392 นายบุญทวี แจ้งกระจ่าง
บฉ58-0393 นางสาวบุษญา แก้วบริสุทธิ์
บฉ58-0394 นางสาวอุบลวรรณ เฉยเจริญ
บฉ58-0395 นายสกลภัทร พงษ์พานิช
บฉ58-0396 นางสาวสุมาพร อยู่ยืน
บฉ58-0397 นางสาวศิริพร ลัทธกาญจนัง
บฉ58-0398 นางนวลลออ รัตนเกียรติขจร
บฉ58-0399 นางสาวนภัสร์นันท์ เที่ยงไธสง
บฉ58-0400 นายบุญยืน จารุวังสันติ
บฉ58-0401 นางสาวสุมนมาลย์ คงจรัส
บฉ58-0402 นางสาวเนื้อทอง เอี๊ยวเจริญ
บฉ58-0403 นายประจักษ์ เหมปิลันธน์
บฉ58-0404 นายกฤษนล รุนหันธ์
บฉ58-0405 นายอมรชัย แช่มประเสริฐ
บฉ58-0406 นางสาววนิดา วรพิทยาฤกษ์
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3001
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บฉ58-0407 นายชวฤทธิ์ ชูหนองทอน
บฉ58-0408 นายพัตรยศ สมวงษ์
บฉ58-0409 นางสาวทิวา ผลสิน
บฉ58-0410 นางสาวนิชาภา สร้อยระย้า
บฉ58-0411 นางสาวประไพพร เอี่ยมละออ
บฉ58-0412 นางสาวฐกัดแก้ว ไทรงาม
บฉ58-0413 นายสราวุฒิ จินตนุกูล
บฉ58-0414 นางสาวสุธาดา มีนาทุ่ง
บฉ58-0415 นางสาวน้าทิพย์ แบ่งส่วน
บฉ58-0416 นางสาวจารุวรรณ เก้งโทน
บฉ58-0417 นางสาวนัฐชานันท์ ไกรสินธุ์
บฉ58-0418 นายพิมาน อารีวงษ์
บฉ58-0419 นางสาวรัชนี ธรรมวาโร
บฉ58-0420 นางสาวศรีสุดา พุมมณี
บฉ58-0421 นางสาวอุไรวรรณ ชูละออง
บฉ58-0422 นางสาวมุกดา อิ่มใจ
บฉ58-0423 นางสาววีรียา โสภณธรรมวินิต
บฉ58-0424 นางสาวปภาวรินทร์ คาย้อม
บฉ58-0425 นางสาววัชรี ทองสง่า
บฉ58-0426 นายเอกชัย ชัยอาจ
บฉ58-0427 นายชาญชัย ขอนโคกสูง
บฉ58-0428 นายเอกลักษณ์ มหาชน
บฉ58-0429 นางสาวอังคณา เพ็งชาติ
บฉ58-0430 นายฉัตรชัย วงศ์สุวรรณ
บฉ58-0431 นางสาวพัชนิดา พิมพ์ทอง
บฉ58-0432 นางสาวณิญาภา สุวรรณคัณฑิ
บฉ58-0433 นายไกรวุฒ ดิษฐแย้ม
บฉ58-0434 นางชนษร กิจพายัพ
บฉ58-0435 นางสาวศรีสุดา เพียรกิจ
บฉ58-0436 นางสาวขนิษฐา สุขทาน
บฉ58-0437 นายวุฒิโชค คุ้มสลุด
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บฉ58-0438 นายจิตติ เอี่ยวสานุรักษ์
บฉ58-0439 นายอุดมศักดิ์ พรมลี
บฉ58-0440 นางสาวนิดารัตน์ คงบัว
บฉ58-0441 นางสาวชัฐรา ทองดอนน้อย
บฉ58-0442 นางสาวนพัสสร พรสี่ภาค
บฉ58-0443 นางสาวอชิรญาณ์ ศิริเวช
บฉ58-0444 นายไพโรจน์ ณัฐธารงกุล
บฉ58-0445 นายนิมิตร กริวนู
บฉ58-0446 นายถิรวัจน์ จิตต์ภักดี
บฉ58-0447 นางสาวกุลสุดา สุกแดง
บฉ58-0448 นางสาวประวีณา ทองเมืองหลวง
บฉ58-0449 นางสาวอาภา เกตุแก้ว
บฉ58-0450 นางสาวปิยธิดา อินทร์ปราบ
บฉ58-0451 นางสาวณปธกมล เกษอังษา
บฉ58-0452 นายจุติ เพียรล้าเลิศ
บฉ58-0453 นางสาวพัชราภรณ์ สุขศรี
บฉ58-0454 นางสาวปภัสรา เพ็ชร์จินดา
บฉ58-0455 นางสาวธนัญชนก ภารกุล
บฉ58-0456 นางสาวสิริกัญญา สุขเกษม
บฉ58-0457 นายสราวุธ พรหมหากุล
บฉ58-0458 นางสาวชฎาพร พลังฤทธิ์
บฉ58-0459 นายทีปพิพัฒน์ เลิศวรายุทธ์
บฉ58-0460 นายธเนศ ทองเกิด
บฉ58-0461 นางสาวอุมารินทร์ สุริยะมงคล
บฉ58-0462 นายสิทธิวิชญ์ ประโพธิ์สัง
บฉ58-0463 นางสาวผการัตน์ ชูสุวรรณ์
บฉ58-0464 นางสาววารดี กาญจนกาเนิด
บฉ58-0465 นายอธิตสิทธิ์ ขุนคงมี
บฉ58-0466 นางสาวนริศรา แก้วพันธุ์
บฉ58-0467 นางสาวลลิตา พลเสนา
บฉ58-0468 นางสาวพรรณภา วรชินา
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บฉ58-0469 นางสาวศรีสุรัตน์ เหลืองอักษร
บฉ58-0470 นายกัณวัตม์ เสนานาญ
บฉ58-0471 นายวรายุทธ จันทร์ศิริ
บฉ58-0472 นายวีระศักดิ์ บุตรศรี
บฉ58-0473 นายธีรศักดิ์ มาศรักษา
บฉ58-0474 นางสาวมาลี พูนศรี
บฉ58-0475 นางสาวอรวรรณ เครืออาษา
บฉ58-0476 นายกัมปนาท แซ่ล่อย
บฉ58-0477 นางปนิดา ศรีดาบัณฑิต
บฉ58-0478 นายทศพร โผดโผน
บฉ58-0479 นางสาวสุภาวดี นวลเนือง
บฉ58-0480 นางสาวสุปราณี สีคันธา
บฉ58-0481 นายกิตติพล พรหมเอาะ
บฉ58-0482 นางสาวเอมฤดี ลีเวียง
บฉ58-0483 นายยุทธวินัย สุขจรุญ
บฉ58-0484 นางสาวเกษศิรินทร์ นิระกิจ
บฉ58-0485 นางสาวิตรี เสวีวัลลภ
บฉ58-0486 นายสุนทร วนพัฒนกุล
บฉ58-0487 นางสมพิศ ไชยไข
บฉ58-0488 นายศศิวัฒน์ อรรถธรรมสุนทร
บฉ58-0489 นางสาวจันทร์แรม บุตรไธสง
บฉ58-0490 นายวีราพัชร์ จิรยุวัตน์
บฉ58-0491 นางสาวอังสุมาลี ป้องขวาเลา
บฉ58-0492 นางสาวเพียงกมล อินทรสุวรรณ
บฉ58-0493 นางสาววันสิริ เพชรเกราะ
บฉ58-0494 นางสาววราภรณ์ นกแก้ว
บฉ58-0495 นางสาววีระวรรณ เนระพูสี
บฉ58-0496 นางสาวธิดารัตน์ เสี่ยมแหลม
บฉ58-0497 นางสาวกฤตพร พราหมณ์แก้ว
บฉ58-0498 นายภูริชญ์ คามงคล
บฉ58-0499 นายอธิคม์ ศิริสรณ์
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บฉ58-0500 นายโสภณ ฤทธิ์พายัพ
บฉ58-0501 นายอนุรักษ์ ชานิไพบูลย์
บฉ58-0502 นายวิวัฒน์ชัย วิวัฒน์ธนดารง
บฉ58-0503 นางสาวรัตนาวดี พรหมเสนา
บฉ58-0504 นางธนาภรณ์ บุญสกุล
บฉ58-0505 นางสาวอุมาภรณ์ กุมภา
บฉ58-0506 นายนพศักดิ์ ป้องภักดี
บฉ58-0507 นางสาวสรญา เผือกน้อย
บฉ58-0508 นางณิชนันทน์ วาศวงศ์
บฉ58-0509 นายอนุพล ตาดี
บฉ58-0510 นางสาวสุกัญญา พิมพ์ทอง
บฉ58-0511 นางสาวณัฐญาภรณ์ สุมณศิริ
บฉ58-0512 นางสาวกรรณิการ์ คาสีแก้ว
บฉ58-0513 นางสาวสุภัทชา เรืองศรี
บฉ58-0514 นางสาวชลันรัชน์ ยิ้มแย้ม
บฉ58-0515 นายอิสรินทร์ ดวงพรหมเมศ
บฉ58-0516 นางสาวกุลชญา นันทสกุลการ
บฉ58-0517 นางสาวพัทธนันท์* สุขกลาง
บฉ58-0518 นางสาวตรีทิพฐิกาณฐ์* กุสุมภ์
บฉ58-0519 นายอนุสรณ์ โพธาปัญญา
บฉ58-0520 นางสาวอัญชลา บุญรัตนาคม
บฉ58-0521 นางสาวปิยะวรรณ หอมหวล
บฉ58-0522 นางสาวเสาวลักษณ์ มากคง
บฉ58-0523 นายทศพร ศรีหิรัญพัลลภ
บฉ58-0524 นางสาวณฐา วัชโรศิลป์
บฉ58-0525 นางสาวมัณฑนา พรมนิกร
บฉ58-0526 นางสาวสุดาวรรณ ประดับ
บฉ58-0527 นางสาวพัชราภรณ์ พาทุม
บฉ58-0528 นายจรุงศักดิ์ ชื่นจิตกุลถาวร
บฉ58-0529 นางสาวสุมินตรา พรมวงศ์
บฉ58-0530 นายอภิชัย ชัยนะ
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บฉ58-0531 นางสาวอรวรรณ พุฒพันธ์
บฉ58-0532 นางสาวกฤษณา สามเกษร
บฉ58-0533 นางกนกภรณ์ วงศ์พรม
บฉ58-0534 นางสาวจิรนันท์ กุมผัน
บฉ58-0535 นางสาวสะแกวรรณ ไทรศักดิ์สิทธิ์
บฉ58-0536 นายอภิรักษ์ บุญสมวล
บฉ58-0537 นายชัยธวัช รุ่งเรืองภาวรรณ
บฉ58-0538 นางสาวบุณฑริกา ครองยุทธ์
บฉ58-0539 นายสาธิต วงษ์อรุณ
บฉ58-0540 นายศักรินทร์ แก้วแขก
บฉ58-0541 นายปฐมพงษ์ สายแปง
บฉ58-0542 นายเข็มพร บุตรราช
บฉ58-0543 นางสาวจิราพร ปินะทาโน
บฉ58-0544 นายอรรฐพล เจือสุวรรณ
บฉ58-0545 นายอภิรัฐ ทวีรัตนานนท์
บฉ58-0546 นางสาวอทิตยา มารศรี
บฉ58-0547 นายวันชัย จันดา
บฉ58-0548 นางอิทธิยา แก้วสว่าง
บฉ58-0549 นางสาวปรินุช อ่านเปรื่อง
บฉ58-0550 นายวิเชษฐ เที่ยงประคอง
บฉ58-0551 นางสาวอุษา บุตรชีวัน
บฉ58-0552 นางศิริพรหม โฆษิตชญานนท์
บฉ58-0553 นางสาวโสรยา ชาวบ้านกร่าง
บฉ58-0554 นางสาวปิยพร ถนอมพันธ์
บฉ58-0555 นายปุณภพ ปลื้มกุศล
บฉ58-0556 นายวุฒิพงศ์ วงษ์นิยม
บฉ58-0557 นางสาวพิมพ์สุจี กัญญาพลเชษฐ์
บฉ58-0558 นางสาวสุมนฑา เอี่ยมเจริญ
บฉ58-0559 นายจีรวัฒน์ ร่มโพธิ์ทอง
บฉ58-0560 นางสาวพรนิภา สาขา
บฉ58-0561 นางสาวปิยารมณ์ ยนตร์ชานาญ
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บฉ58-0562 นายอับดลกอดีด หลงสลา
บฉ58-0563 นางสาววันวิสาข์ จันเศียร
บฉ58-0564 นางนรีรินท์ ไชยทะ
บฉ58-0565 นางสาวจันทร เหล่าอภิรัตน์
บฉ58-0566 นายคมกฤษณ์ สุนทรธนกร
บฉ58-0567 นายสิทธา นิสยะพันธุ์
บฉ58-0568 นางสาวนภาภรณ์ แสงสร้อย
บฉ58-0569 นายสรายุทธ สุภัทรพงศ์
บฉ58-0570 นางสาวอารีย์ วงศ์ดียิ่ง
บฉ58-0571 นายภัทระ จันทร์หอม
บฉ58-0572 นางสาวกมลชนก อัฑฒากร
บฉ58-0573 นายศุภวัฑฒ์ วัฒนมงคล
บฉ58-0574 นายสุริยา แถมนา
บฉ58-0575 นางสาวสิริประภา เพิ่มพูล
บฉ58-0576 นายณัฐวุฒิ ชัยญาคุณาพฤกษ์
บฉ58-0577 นางมาณวิภา ณ ถลาง
บฉ58-0578 นางสาวสุฑารัตน์ ภูทัศฝน
บฉ58-0579 นางสาววนิดา ติ๊ดอินทร์
บฉ58-0580 นางสาวณิชากร สมคา
บฉ58-0581 นายเอกชัย ทวีกิจวานิช
บฉ58-0582 นางสาวเสาวลักษณ์ ปิ่นภู่
บฉ58-0583 นางสาวณัฐกฤตา แสงแห่งรัตนะ
บฉ58-0584 นายรุ่งโรจน์ รุ่งรส
บฉ58-0585 นางสาวปัญริสา ถือคุณ
บฉ58-0586 นายพิชัย ว่องกิดาการ
บฉ58-0587 นายเกรียงไกร เกษตรทรัพย์สิน
บฉ58-0588 นายภูมินทร์ สว่างเวียง
บฉ58-0589 นางสาวศศิธร พลายโถ
บฉ58-0590 นางสาวปิยอนงค์ ลีลาถาวรกุล
บฉ58-0591 นายสุริยะ คนสูง
บฉ58-0592 นางสาวอังคณา แก่นกิจวิบูลย์
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บฉ58-0593 นางสาวธนพร คล้ายศรี
บฉ58-0594 นางสาวดรุณี สิงห์คะนอง
บฉ58-0595 นายพิเชษฐ์ หล่อสุวรรณ์
บฉ58-0596 นางสาวศรัณย์ธร อรรถโกวิทานนท์
บฉ58-0597 นางกนกวรรณ คุ้มภัย
บฉ58-0598 นางสาวเหมือนฝัน บุญกันทะ
บฉ58-0599 นางสาวชลดา พรสยม
บฉ58-0600 นายอัฐพงษ์ แปงคา
บฉ58-0601 นางสาวสดุดี บัณฑิตธรรม
บฉ58-0602 นางสาวภรณ์ทิวา อนุฤทธิ์
บฉ58-0603 นางสาววรรณรัตน์ สุวณิชย์
บฉ58-0604 นางสาวเดือนเพ็ญ วิเชียร
บฉ58-0605 นางสาวอังษุมารินทร์ แสนเทพ
บฉ58-0606 นายพันสิน บุศยดิลกสกุล
บฉ58-0607 นางสาวฉัตรทิพย์ ติ๊บศรีบุตร
บฉ58-0608 นางสาวเด่นเดือน พืชเกื้อกูล
บฉ58-0609 นางสาวนุชจิรา ทวีดีตระกูล
บฉ58-0610 นางธนนันท์ เนตรนิล
บฉ58-0611 นางสาวจีระวรรณ แซ่เข่า
บฉ58-0612 นางสาวเฟื่องฟ้า ทองใบ
บฉ58-0613 นางสาวศิวพร แสงกระจ่าง
บฉ58-0614 นางสาวอัญชลี กาดกอเสริม
บฉ58-0615 นางสาวคนึงนุช ชะรัมย์
บฉ58-0616 นายพีรวัฒน์ ขจรกีรติกุล
บฉ58-0617 นางสาวลลิตา โคตรทา
บฉ58-0618 นางสาวสุกานดา สนรัมย์
บฉ58-0619 นายสุระสิทธิ์ เรืองศรี
บฉ58-0620 นางปณิดา ชัยเนตร
บฉ58-0621 นางสาวพัชรีญา แก้วพลอย
บฉ58-0622 นายทินวัฒน์ ผาจิระวัฒนชาติ
บฉ58-0623 นางสาวรัตน์ดา คามี
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บฉ58-0624 นางสาวนัฎฐา มโนรักษ์
บฉ58-0625 นายฉัตรชัย อดทน
บฉ58-0626 นางสาวพันธ์ทิพย์ วงษ์จันทร์
บฉ58-0627 นายณรงศักดิ์ บุรีคา
บฉ58-0628 นายสุริยา กระจาย
บฉ58-0629 นางสาววาสนา กมลมาลย์นิวัฒน์
บฉ58-0630 นายคงชลัช จันกลิ่น
บฉ58-0631 นาง*มัณฑนา* ทิพย์รักษ์*
บฉ58-0632 นายมงคล เทียนสันต์
บฉ58-0633 นางสาวลมัย แซ่ตั้ง
บฉ58-0634 นางสาวณัจสิมา พิทักษ์ภากร
บฉ58-0635 นายสมเกียรติ การเจริญกุลวงศ์
บฉ58-0636 นางสาวทวีณา แจะจันทร์
บฉ58-0637 นางสาวศุภิดา ฟักเย็น
บฉ58-0638 นางพรทิพย์ พนาเจริญวงศ์
บฉ58-0639 นางสาวลัดดา กลิ่นชาวนา
บฉ58-0640 นายกีรติ มิ่งประเสริฐ
บฉ58-0641 นางสาวภาวิณี ฉัตรเมืองปัก
บฉ58-0642 นางสาวฟ้าลัดดา ภัทรสมเจตน์
บฉ58-0643 นายธีรพงศ์ พันธุ์ขนุน
บฉ58-0644 นางสาวกุมารี พรหมานนท์
บฉ58-0645 นางสาวณัฐศรา กาญจนรชตะ
บฉ58-0646 นายปิยะพล จีนภักดี
บฉ58-0647 นางสาวณัฐกา เตชนันท์
บฉ58-0648 นายกิติศักดิ์ ประภาสินทรัพย์
บฉ59-0001 นายธนภณ สืบตระกูล
บฉ59-0002 นางสาวสุทธิชา นกครุฑ
บฉ59-0003 นางสาวชลิดา สมมะณา
บฉ59-0004 นางสาวศริญญา นาคสู่สุข
บฉ59-0005 นายธีระวัฒน์ สอนไสย์
บฉ59-0006 นางสาวพรทิพย์ เถาพันธุ์
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บฉ59-0007 นายดารงค์ฤทธิ์ แก้วเกื้อ
บฉ59-0008 ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ เนียนทะศาสตร์
บฉ59-0009 นางสาววรุณี ตะกรุดแก้ว
บฉ59-0010 นายอภิชาติ จรุงจิตต์
บฉ59-0011 นายสุชาติ หุ้มแพร
บฉ59-0012 นางสาวดารุณี วิฉันเภท
บฉ59-0013 นายอมรเทพ การเร็ว
บฉ59-0014 นายอุดมพร ฤกษ์ดี
บฉ59-0015 นายสายันต์ ปันแก้ว
บฉ59-0016 นายประพันธ์ เจนกาจรชัย
บฉ59-0017 ว่าที่ร้อยตรีภาคิณ วันชัยชนะ
บฉ59-0018 นายสิทธิพงษ์ เรียงศรี
บฉ59-0019 นางสาวลลิตา รุจิตร
บฉ59-0020 นางสาวกุสุมา ใจเอื้อ
บฉ59-0021 นางสาวชนม์นิภา กุลชาติสถาพร
บฉ59-0022 นางสาวสุพัตรา วงษารัฐ
บฉ59-0023 นางสาวจิราภรณ์ ขุมเงิน
บฉ59-0024 นางสาววราภรณ์ บุญทศ
บฉ59-0025 นางสาวสิรภัทร พรหมคา
บฉ59-0026 นางสาวสุนิศา ศรีจันทร์
บฉ59-0027 นางสาวนันทพร บุญครอง
บฉ59-0028 นางสาวจีรวรรณ เขียวใจ
บฉ59-0029 นางสาวนันทนา เชียงสิน
บฉ59-0030 นางสาวลลิตา ฤกษ์เจริญชัย
บฉ59-0031 นางสาวประภาพร จิตรโสม
บฉ59-0032 นางสาวนราวดี วาจิตร
บฉ59-0033 นายณรงค์วิทย์ นาคง
บฉ59-0034 นางเกษมศรี จินดาศรี
บฉ59-0035 นางสาวพรรณนิภา ภักดีโชติ
บฉ59-0036 นางสาววันเพ็ญ สามารถ
บฉ59-0037 นายตุลาคม เข็มสุวรรณ
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บฉ59-0038 นางสาวพัชรียา อุตมา
บฉ59-0039 นางสาวกันธนัตถ์เดช ทองคา
บฉ59-0040 นางสาวเฟื่องฟ้า พราหมโสภา
บฉ59-0041 นายปริญญา ศิริมาจันทร์
บฉ59-0042 นางรังสิมา ชูทอง
บฉ59-0043 นางสาวนิติยา จันทร์อาภากุล
บฉ59-0044 นางสาวชนิตา เพ็ชรพรหมสอน
บฉ59-0045 นางสาวนันทวัน กลิ่นศรีสุข
บฉ59-0046 นางสาวเกศมณี ราชทา
บฉ59-0047 นายพัชร สนั่นพัฒนพงศ์
บฉ59-0048 นางสาวขวัญใจ วงค์ตลาด
บฉ59-0049 นางสาวกัญญลักษณ์ เอี่ยมจารูญ
บฉ59-0050 นายสุวิทย์ จันทร์พิทักษ์
บฉ59-0051 นายวุฒิพงษ์ โกวิทานนท์
บฉ59-0052 นายกฤตธกร วัฒนดารงสุข
บฉ59-0053 ว่าที่ร้อยตรีสังคม ไชยธานี
บฉ59-0054 นายศุภวัฒน์ สุจิตรานุช
บฉ59-0055 นายภิชา จันทร์อนันต์
บฉ59-0056 นายสถิตย์ธรรม ทรัพย์เมือง
บฉ59-0057 นางสาวฬิศรา กัลยาณวัฒน์
บฉ59-0058 นายกฤตย์ จีระจิตสัมพันธ์
บฉ59-0059 นางสาวศิริพร แก้วหาญ
บฉ59-0060 นายณรงค์วุฒิ แก้วประเสริฐ
บฉ59-0061 นางสาวศศิธร สุขสมบูรณ์
บฉ59-0062 นางสาวสุธินี ทองธัช
บฉ59-0063 นางสาวนริศรา ศรีเมฆ
บฉ59-0064 นางสาวสุดทิศา ชูยก
บฉ59-0065 นางสาวชฎารินทร์ ดวงแก้ว
บฉ59-0066 นางสาวเบญจรัตน์ เลาบุษรารักษ์
บฉ59-0067 นางสาวศิริวรรณ สมจิตต์
บฉ59-0068 นางสาวศิรินทร์รัตน์ ช่างทา
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บฉ59-0069 นางสาวปิยะมาศ คงแขม
บฉ59-0070 นางจีรนุช ศิริมงคล
บฉ59-0071 นางสาววรมล ถาพันธุ์
บฉ59-0072 นายวิทยา โพธิวัฒน์
บฉ59-0073 นางประพอน สร้อยสน
บฉ59-0074 นายนพวัฒน์ วิจิตรเอกฉันท์
บฉ59-0075 นางศศิวิมล วงษ์ศรี
บฉ59-0076 นางสาวหนูจันทร์ วรรณพฤกษ์
บฉ59-0077 นายชาญวุฒิ วงษ์ศิลป์
บฉ59-0078 นางสาวพรสุดา ใจสุข
บฉ59-0079 นางสาวอุไรวรรณ บรรพวัฒนรักษ์
บฉ59-0080 นายสุธี กลีบทอง
บฉ59-0081 นางสาวจิตรประสงค์ จงเรียน
บฉ59-0082 นางสาวธิดารัตน์ ไชยอรรจนาภรณ์
บฉ59-0083 นางสาวชนม์นิภา อุ่นกันทา
บฉ59-0084 นางสาวกัญวลัญช์ ลาธุลี
บฉ59-0085 นางสาวสุกัญญา ผูกจันทร์
บฉ59-0086 นางสาวนภัสนันท์ ปัญญจเร
บฉ59-0087 นายจุฬา สัตย์มั่น
บฉ59-0088 นางสาววรรษนันท์ น้อยดา
บฉ59-0089 นางสาวรุ่งนภา สุขสว่าง
บฉ59-0090 นางอนุสรา ใช้ช้าง
บฉ59-0091 นางสาวศิริบังอร ทองกรรณ
บฉ59-0092 นายธนสมบัติ สงเสมอ
บฉ59-0093 นางสาววิไลลักษณ์ ศิริชัย
บฉ59-0094 นางสาวพิสรา ทวีบุญ
บฉ59-0095 นายพลศักดิ์ กุลโพนเมือง
บฉ59-0096 นางสาวจิตรกัญญา ฤทธาพรม
บฉ59-0097 นางสาวแรกขวัญ จันทร์เจริญ
บฉ59-0098 นางสาวศริญญา ครากกระโทก
บฉ59-0099 นางสาวเบญจมาศ หาญยะ
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บฉ59-0100 นางสาวอรุณี ม่วงแจ้ง
บฉ59-0101 นางสาวชนินาถ เพชรชาลิ
บฉ59-0102 นางพิมพกาญจน์ พลประสิทธิ์
บฉ59-0103 นางสาวโศรดา บุญมี
บฉ59-0104 นางสาวรวิวรรณ มุ่งแถมกลาง
บฉ59-0105 นางสาวพิสุทธินี พูลฉันทกรณ์
บฉ59-0106 นางสาวอรพินท์ การะเกด
บฉ59-0107 นางสาวสุพัตรา ละอองนวล
บฉ59-0108 นางสาวญาดารัตน์ ซาตะนัย
บฉ59-0109 นางสาวนิตยา ช่างเขียน
บฉ59-0110 นางสาวจิราภรณ์ คาวรรณะ
บฉ59-0111 นางสาวหทัยรัตน์ ณ วันจันทร์
บฉ59-0112 นายบัณฑิต ศรีสว่าง
บฉ59-0113 นางวิภารัตน์ วชิรประทีป
บฉ59-0114 นางสาวเลิศนภา คล่องแคล่ว
บฉ59-0115 นางสาวอรพรรณ ท้าวสูงเนิน
บฉ59-0116 นายคณาธิป ชัยพรมวงศ์
บฉ59-0117 นายอนรรฆพล เพี้ยนศรี
บฉ59-0118 นางสาวศรันรัตน์ สัตย์ซื่อ
บฉ59-0119 นายปิยณัฐ เรือนเงิน
บฉ59-0120 นางสาวพรรณลักษณ์ หอมเดช
บฉ59-0121 นายชาคริต ยอดราช
บฉ59-0122 นางสาวเบญจวรรณ จันทบาล
บฉ59-0123 นางนันทพร เพชรแสน
บฉ59-0124 นางสาวขนิษฐา ราชสีห์
บฉ59-0125 นางสาวสุภาวดี สุมาลี
บฉ59-0126 นายพิศาล อภัยสม
บฉ59-0127 นายวันชัย หงส์โพธิพันธุ์
บฉ59-0128 นางสาวรติพร มณีเเนว
บฉ59-0129 นางสาวจุฑาวรรณ ตุนาโป่ง
บฉ59-0130 นายจิรพงศ์ ชูจิตร
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บฉ59-0131 นายมิว ฟอลเล็ต
บฉ59-0132 นางสาวจิรวรรณ นาคทอง
บฉ59-0133 นายธนัชชา โพธิยา
บฉ59-0134 นายนวกร อุ่นจิตติ
บฉ59-0135 นางสาวนิภารัตน์ พิมล
บฉ59-0136 นางสาวอริษา บารุงศิลป์
บฉ59-0137 ว่าที่ร้อยตรีทวีวุฒิ ศรีวรรณ์
บฉ59-0138 นางสาวกาญจน์ชนก เกียรตินฤมล
บฉ59-0139 นางสาวพิมพวรรณ ปาระณะ
บฉ59-0140 นางสาวสุฑารัตน์ บุญญารักษ์
บฉ59-0141 นายปรีชา อินทร์ศรีทอง
บฉ59-0142 นายสัญญาลักษณ์ ปานแสงทอง
บฉ59-0143 นางสาวลัดดาวัลย์ เจียมวงศากุล
บฉ59-0144 นายปัณณวัฒน์ สุขประเสริฐ
บฉ59-0145 นางสาวพิมพ์ราไพ จารลี
บฉ59-0146 นางสาวไพจิต เนียมศิริ
บฉ59-0147 นางอังคณา พืชสอน
บฉ59-0148 นางเพลินใจ บุญมานันท์
บฉ59-0149 นางสาวรติรัตน์ จันทะยา
บฉ59-0150 นางสาวอัญชลี สุขศรี
บฉ59-0151 นายวรวุฒิ ศิริเคารพ
บฉ59-0152 นายประวิทย์ เชี่ยวชาญชัยกุล
บฉ59-0153 นายฑณวรรช เกษมศิริ
บฉ59-0154 นางสาวบุศรา พรมอาจ
บฉ59-0155 นายพีรวัส ขันธจิตร์
บฉ59-0156 นายไพศาล ย่องยี
บฉ59-0157 นางสาววิไลพรรณ ท้อสุวรรณ
บฉ59-0158 นางสาวอภิรดี ตั้งมั่นคง
บฉ59-0159 นางสาวสุภาวดี คุณาประถม
บฉ59-0160 นางสาวอินทิรา ยอดหมวก
บฉ59-0161 นางสาวสมศิริ ทองมี
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บฉ59-0162 นางสาวพรภัสสร ปีศิริ
บฉ59-0163 นางสาวศิวราธร แสงสกล
บฉ59-0164 นางสาวประภัสสร หนูคาหอม
บฉ59-0165 นางสาวกรัณฑรัตน์ ขาทวี
บฉ59-0166 นางสาวมณีพร ทองอร่าม
บฉ59-0167 นางสาวพัชราภรณ์ แสนหล้า
บฉ59-0168 นายสันติ ธรรมสละ
บฉ59-0169 นางสาวสุดารัตน์ จันสม
บฉ59-0170 นางสาวสิริธร แสงโสภณ
บฉ59-0171 นายนคร รัตนะผล
บฉ59-0172 นายเมธี วงษ์สมบัติ
บฉ59-0173 นายอภิชาติ ปัญญาศรี
บฉ59-0174 นายบรรพต แกลา
บฉ59-0175 นางสาวชนิกานต์ จันทร์จิรานนท์
บฉ59-0176 นางสาววิกานดา อาจจันทร์
บฉ59-0177 นางสาวอรอินทร์ เจียมเกตุ
บฉ59-0178 นางสาวนันทิกา แสงเจริญ
บฉ59-0179 นางสาวสุนิสา นามโยธา
บฉ59-0180 นายธีรเดช กามะลาต
บฉ59-0181 นางสาวอัญชลี ชัยเกียรติยศ
บฉ59-0182 นายปิยะณัฐ จิตต์หมวด
บฉ59-0183 นางสาวณัฐกานต์ จิตต์หมวด
บฉ59-0184 นายศาสตรา สุพรประดิษฐชัย
บฉ59-0185 นายสุรวุธ สมศรี
บฉ59-0186 นายสุรสิทธิ์ จูสิงห์วัฒนา
บฉ59-0187 นายมานพ แววบัณฑิตระยับ
บฉ59-0188 นายเกรียงไกร สหวงศ์
บฉ59-0189 นางสาวสุนีย์พร ไชยเมืองชื่น
บฉ59-0190 นายเจริญชัย ตอนเหนือ
บฉ59-0191 นางสาวงามตา ทองดียิ่ง
บฉ59-0192 นางสาวกาญจนา พัวชนะ
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บฉ59-0193 นางเกษณี มนุษย์จันทร์
บฉ59-0194 นายอิสรา วรกุลเกียรติ์
บฉ59-0195 นายณัฐวุฒิ พรมวัง
บฉ59-0196 นางสาวชลธิชา หอมหวาน
บฉ59-0197 นางสาวกุลดา การะยศ
บฉ59-0198 นางปุณยวีร์ เนียมสะอาด
บฉ59-0199 นายอัครวัฒน์ จันทร์วิเศษ
บฉ59-0200 นางสาวศิรินยา พิมพ์สอน
บฉ59-0201 นางสาวหัทยา บุญงาม
บฉ59-0202 นายวัฒนากร พลทุมมา
บฉ59-0203 นางสาวเจรญา เรืองแก้วสกุล
บฉ59-0204 นายสงกรานต์ ศิริเเข็ง
บฉ59-0205 นายนพรัตน์ เชื้อพูล
บฉ59-0206 นางสาวศุภาวรรณ บรรณทอง
บฉ59-0207 นายธีรวุฒิ จัดของ
บฉ59-0208 นายรังสรรค์ คาแก้ว
บฉ59-0209 นายนิกร วงค์จันทร์ตา
บฉ59-0210 นางสาวพิมพิมล สิทธิราษฎร์
บฉ59-0211 นายสุธี วิริโยสุทธิกุล
บฉ59-0212 นางสาววรรณิชา คชวรรณ
บฉ59-0213 นางพรรณิภา เชียงสิน
บฉ59-0214 นางสาววัชราภรณ์ แสนงาม
บฉ59-0215 นางสาวสุภาชินีกานท์ ธนาโชติธัญนิจ
บฉ59-0216 นายธนนันท์ วิทยสิริไพบูลย์
บฉ59-0217 นางสาววงศ์ดาว ยิ้มแจ้ง
บฉ59-0218 นางสาวชัชรินทร์ อังศนานิวัฒน์
บฉ59-0219 นายยศวริศ กระแสร์เพิ่ม
บฉ59-0220 นางสาววิไลวรรณ โพธิ์ชาชาญ
บฉ59-0221 นางสาวรัตนาภรณ์ อินภูวา
บฉ59-0222 นายเกียรติศักดิ์ ประไชโย
บฉ59-0223 นางสาวชญาณ์นินท์ พงษ์ชยดิลก
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บฉ59-0224 นายพนา เลิศพัฒนพงศ์
บฉ59-0225 นายณัฐพงศ์ เจริญศรี
บฉ59-0226 นางสาวมินท์มันตา วรรักษ์วัฒนาพร
บฉ59-0227 นางสาวธีรารัตน์ สุขเรือง
บฉ59-0228 นางสาวสุจิตตรา พลีพรกุล
บฉ59-0229 นางสาวณัฐพร บุญทอง
บฉ59-0230 นายชาญพงษ์ พูลพิพัฒนันท์
บฉ59-0231 นางสาวกุลธิดา เทพรักษ์
บฉ59-0232 นางสาววิไลวรรณ พรมปัญญา
บฉ59-0233 นางสาวกิติยา เกิดแก่น
บฉ59-0234 นางสาวพนาวรรณ มากพันธุ์
บฉ59-0235 นางสาวนภาลักษณ์ ทามี
บฉ59-0236 นางสาวทิพวรรณ นาคศรี
บฉ59-0237 นางสาวกชพรรณ ตัวงาม
บฉ59-0238 นางสาวกมลวรรณ จินดาศรี
บฉ59-0239 นายธัญกฤษณ์ แก้วเรือน
บฉ59-0240 นางสาวกานติมา มาอยู่วัง
บฉ59-0241 นางสาวภัณฑิรา สารนันต์
บฉ59-0242 นายอรรถพล วงศ์วิริยะวณิช
บฉ59-0243 นางสาวสุภาสินี จารัส
บฉ59-0244 นายสาเรส การโสรส
บฉ59-0245 นายวสันต์ ศรจันทร์
บฉ59-0246 นางสาวมนตรา วายุพา
บฉ59-0247 นางสาวรัชญา นันทาพจน์
บฉ59-0248 นางสาวสุนิสา แกล้วกล้า
บฉ59-0249 นายวิทูรย์ เนตรลักษณ์
บฉ59-0250 นายอดิศร ตระกูลไพศาล
บฉ59-0251 นางสาวสุชา สุรเตชวณิช
บฉ59-0252 นายเฉลิม วัฒนสมบัติ
บฉ59-0253 นายกรกฎ อิ่มสวาสดิ์
บฉ59-0254 นางสาวพรพิมล รสปิตุพงศ์
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บฉ59-0255 นางสาวดวงใจ ตาเรือน
บฉ59-0256 นายมานะ ปฏิพิมพาคม
บฉ59-0257 นางสาวมยุรา จันโทวงค์
บฉ59-0258 นายโชติพงษ์ ฟ้องค้อน
บฉ59-0259 นายกิตติเดช ทองคา
บฉ59-0260 นางสาวนงลักษณ์ โสดา
บฉ59-0261 นายนรากร สุวัฒน์พิพัฒน์
บฉ59-0262 นายอภิชาติ รัตนพลแสน
บฉ59-0263 นางสาวสิริภา เทียนนาค
บฉ59-0264 นางสาวภาณุมาศ รามะนา
บฉ59-0265 นางสาวบุญตา ดินแดง
บฉ59-0266 นายธนิน สว่างยิ่ง
บฉ59-0267 นางสาววริศรา ชัยวิเศษ
บฉ59-0268 นางสาวสรรสุดา รูปคม
บฉ59-0269 นางสุปราณี สร้อยสุริยานุกูล
บฉ59-0270 นายอมรเทพ โฉมทับ
บฉ59-0271 นางสาวสุทธิดา ศรีสงคราม
บฉ59-0272 นางสาวอัญชลี นิลทองคา
บฉ59-0273 นางสาวอนิสรา สุขวงกฎ
บฉ59-0274 นางสาวเบญจวรรณ แซ่อ่อง
บฉ59-0275 นางสาววลีลักษณ์ การนา
บฉ59-0276 นายสุรัตน์ เทพสิทธาวิวัฒน์
บฉ59-0277 นายพิเชฐ ดาวดวงน้อย
บฉ59-0278 นายณัฐนันท์ ทีวะเวช
บฉ59-0279 นายอาณัติ คาสม
บฉ59-0280 นางสาวณัฐรดา แก้วชื่นชัย
บฉ59-0281 นางสาวสุภาณี โชโตวงษ์
บฉ59-0282 นายไพบูลย์ จินดารัตน์
บฉ59-0283 นางสาวชนาพร สันตะวาลิ้ม
บฉ59-0284 นางสาวสุกิจจา สืบวงษ์
บฉ59-0285 นางสาวกันตะณี ชัยมูลชื่น
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บฉ59-0286 นางสาวชลธิชา บุบผา
บฉ59-0287 นางสาลินีจรัส รอดทอง
บฉ59-0288 นางสาววรารัตน์ เลี้ยงพรรัตนะ
บฉ59-0289 นางสาววิชนี เขมฤกษ์อาพล
บฉ59-0290 นางสาวยุวดี มรีจันทร์
บฉ59-0291 นางสาวเกสรา กว้างยาว
บฉ59-0292 นางสาววรรณวิมล เกื้อกูล
บฉ59-0293 นายวัชระ มังสังข์
บฉ59-0294 นางสาวยาใจ ทานอุดม
บฉ59-0295 นายพชร เชื้อทอง
บฉ59-0296 นายธนา ลุนทา
บฉ59-0297 นางสาวสิริเพ็ญ รัตนดร
บฉ59-0298 นายวัฒนชัย ชูนุ่น
บฉ59-0299 นายปริญญ์ วงศ์รักษ์
บฉ59-0300 นางสาวอิศราภรณ์ ชาติกิติสาร
บฉ59-0301 นายธนโชติ เปรมะศีโล
บฉ59-0302 ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา เพ็งอารีย์
บฉ59-0303 นางดาริกา เหล่าวัฒนา
บฉ59-0304 นายพิสุทธิ์ เกตจินดา
บฉ59-0305 นางสาวณัฐธันยพร อัคริมาธนาฉัตร
บฉ59-0306 นายสุรเดช โชติเลอศักดิ์
บฉ59-0307 นางสาวสุพรรณี ทองจรัส
บฉ59-0308 นางสาวศศิวิมล สุรโชติ
บฉ59-0309 นางสาวกันยารัตน์ บุญอาจ
บฉ59-0310 นายอภิวัฒน์ สะท้านบัว
บฉ59-0311 นางสาวฐิติพร มีศีล
บฉ59-0312 นางสาวระพีพร มังษะชาติ
บฉ59-0313 นายธนาธิป คล้าจีน
บฉ59-0314 นางสาวชนิดา โชติมุข
บฉ59-0315 นายกรกช รุ่งเรือง
บฉ59-0316 นางสาวรุ่งเพชร ปาระสิน
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บฉ59-0317 นางสาวศิริพรรณ วจีกรรม
บฉ59-0318 นางสาวทิพวัลย์ การะเวก
บฉ59-0319 นางสาวหยาดน้าผึ้ง พลบุบผา
บฉ59-0320 นายศราวุธ เชี่ยวชาญ
บฉ59-0321 นางสาวณภัทรมณ พลาพล
บฉ59-0322 นายนิพัน ครองรักษา
บฉ59-0323 นางสาวเพ็ญจันทร์ วัฒนกิจศิริ
บฉ59-0324 นางสิริพร เครือมั่น
บฉ59-0325 นางศุภรัตน์ อินทวิเชียร
บฉ59-0326 นายสุวรรณ ทองเกลี้ยง
บฉ59-0327 นางสาวชัชฎา มะพล
บฉ59-0328 นางสาวสุภัทรา ตั้งฤกษ์วราสกุล
บฉ59-0329 นางสาวกีรติกา เขียวอ่อน
บฉ59-0330 นางสาวนิราภร วงษ์ตระกูลพัด
บฉ59-0331 นางสาวเอื้องฟ้า ประจญ
บฉ59-0332 นางสาวธนพร พูนผลกุล
บฉ59-0333 นายไชยภัทร อุทธบูรณ์
บฉ59-0334 นายมานะ ยศวิบูลย์
บฉ59-0335 นายจิระเดช บุญเลี้ยง
บฉ59-0336 นางสาวยุวรี วราภัทรดิลก
บฉ59-0337 นางสาวสุภาพร เลิศรุ่งเรืองกุล
บฉ59-0338 นางสาวประไพศรี ผันผาย
บฉ59-0339 นางสาวเพชรา เขื่อนแปด
บฉ59-0340 นางสาวสุภาพร แพงแก้ว
บฉ59-0341 นายวิโรจน์ รถคง
บฉ59-0342 นางสาวมาริสา จันทวงษ์
บฉ59-0343 นางสาวภารดี จากศรี
บฉ59-0344 นายนิกร ผลเกิด
บฉ59-0345 นางสาวฐาปนี วิธินันทกิตต์
บฉ59-0346 นางสาวศิริวรรณ จันทรโชติ
บฉ59-0347 นางสาวบังอร โสภา
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บฉ59-0348 นายวราวุฒิ นะวะมี
บฉ59-0349 นางสุมนา บัวผุด
บฉ59-0350 นางสาวปราระวี ทองอินทร์
บฉ59-0351 นางสาวนิภาวรรณ แหวนมงคล
บฉ59-0352 นางสาวศิรินันท์ ยุบลศิริ
บฉ59-0353 นางสาวอพิษฎา สุขสาราญ
บฉ59-0354 นายพงศ์ธร โชติจันทึก
บฉ59-0355 นางสาวอุรพี ใจเสมอ
บฉ59-0356 นางสาวญาณี ธรรมสุโข
บฉ59-0357 นางสาววรรณสิริ สิทธิสงวนไทย
บฉ59-0358 นางสาวอัจฉรา พิบูลย์เศรษฐ์
บฉ59-0359 นางสาวลดายุ บุญสัตย์
บฉ59-0360 นางสาวจริยา คาดี
บฉ59-0361 นางสาวศิริพร ฟองเขียว
บฉ59-0362 นางสาวปรกแพร ภูววิเชียรฉาย
บฉ59-0363 นางสาวรณิดา สกุลสิริสมบัติ
บฉ59-0364 นายธนฉัตร ชิตโสภณดิลก
บฉ59-0365 นางสาวนริษตา หวังไชยะ
บฉ59-0366 นายสุริยา ร้อยพุทธ
บฉ59-0367 นางสาวพนิตา แสนศึก
บฉ59-0368 นางสาวรสสุคนธ์ ทูคามี
บฉ59-0369 นางสาวนภสรญ์ ปีกิ่ม
บฉ59-0370 นางสาวสายทิพย์ ฮานาฟี
บฉ59-0371 นายอุกฤษฏ์ สุขสงวน
บฉ59-0372 นางสาวกรพินธุ์ บริบูรณ์
บฉ59-0373 นางสาวสุพัตรา โพธิรุกข์
บฉ59-0374 นายนิรุตต์ ปลีกล้วย
บฉ59-0375 นางสาวปาลิตา ปัญญามูล
บฉ59-0376 นางสาวอรไท ค้าโค
บฉ59-0377 นายวิทยา เรืองเบญจสกุล
บฉ59-0378 นางสาวภารดี ชื่นพิศาล
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บฉ59-0379 นายวิศาล ปั้นจิตร
บฉ59-0380 นางสาวพิชชากร ปัญญาบุตร
บฉ59-0381 นางสาวตวงรัตน์ สนองณรงค์
บฉ59-0382 นางสาวปัทมาภรณ์ จางจันทร์
บฉ59-0383 นายธนดล หิรัญชาติ
บฉ59-0384 นายพงษ์สรร โคตรบัญชา
บฉ59-0385 นางสาวพัชรีพร ชุ่มชื่น
บฉ59-0386 นางสาวเพ็ญประภา ศรีพิกุล
บฉ59-0387 นางสาวยมุนา เจือไธสง
บฉ59-0388 นายคมสัญ โอภาสขจรเดช
บฉ59-0389 นางสาววิไลวรรณ นันโท
บฉ59-0390 นางสาวญาณิศา ย่งเส็ง
บฉ59-0391 นางสาวภูษิตา พลเยี่ยม
บฉ59-0392 นายตวงสิทธิ์ วงศ์พันธุ์ลักษณ์
บฉ59-0393 นางสาวชุตินารถ ศรีรัตโนภาส
บฉ59-0394 นายณรงค์ฤทธิ์ พงษ์อารี
บฉ59-0395 นางสาวพักตร์ประไพ พุฒซ้อน
บฉ59-0396 นางสาวสุภธิดา จันทภาลา
บฉ59-0397 นายเอกรัตน์ บุญมี
บฉ59-0398 นางจิรารัตน์ ซามงค์
บฉ59-0399 นางสาววัลภา ก้อนทอง
บฉ59-0400 นายกาพล ใจวรรณ์
บฉ59-0401 นางสาวชนกนันท์ สุขกุล
บฉ59-0402 นางสาวอุษา แป้นแก้ว
บฉ59-0403 นางสาวพรทิพย์ ธรรมไพศาล
บฉ59-0404 นางสาวทัสมณฑน์ คงสงค์
บฉ59-0405 นายกิตติกร บังคมเนตร
บฉ59-0406 นางสาวสุภาภรณ์ เรืองประเสริฐ
บฉ59-0407 นายจิรวัฒน์ ทีปต์ศรีพฤกษ์
บฉ59-0408 นางสาวนลินี รัตนพลที
บฉ59-0409 นางสาวสุลัดดา ตากิ่มนอก
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บฉ59-0410 นายชาญนุมาศ แซ่ก๊วย
บฉ59-0411 นางสาวมนมนัส แจ้งประจา
บฉ59-0412 นายพีระนันท์ โพธิ์ขาว
บฉ59-0413 นางสาวสินีนุช ระตีพูน
บฉ59-0414 นายสิทธิพล ภูทอง
บฉ59-0415 นายบัณฑิต วงษ์ศิริ
บฉ59-0416 นายประวิตร์ บุญรุ่ง
บฉ59-0417 นายเจริญ ครองราช
บฉ59-0418 นายสมเกียรติ เอี่ยมสถิตย์
บฉ59-0419 นางสาวบุษบา ไชยวิเศษ
บฉ59-0420 นางสาวฑิตาพร เตชะนอก
บฉ59-0421 นายสมพร ประโรกิจจักร์
บฉ59-0422 นางสาวปณิศา ธรรมสโรช
บฉ59-0423 นางสาวยลดา คุณบุราณ
บฉ59-0424 นางอรณิชา ชาครพิพัฒน์
บฉ59-0425 นายจรงค์วิชญ์ กรองสโรชกุล
บฉ59-0426 นายอภิสุทธิ์ อุดคาเที่ยง
บฉ59-0427 นายชยพล วัฒน์กวี
บฉ59-0428 นางสาวปภัชญา สนอง
บฉ59-0429 นางสาววนิดา ศักดา
บฉ59-0430 นางสาวเจิดนภางค์ สมครอง
บฉ59-0431 นายสมเกียรติ ศรีชะลา
บฉ59-0432 นายภูมิพรรณ โพธิ์ศรีวัง
บฉ59-0433 นายฉัตรทอง ทองบ่อ
บฉ59-0434 นางสาวปิยะรัตน์ ทองร้อยชั่ง
บฉ59-0435 นางสุขอนันต์ อินทรศิริ
บฉ59-0436 นางสาวประภาพร ช่างปรุง
บฉ59-0437 นายธนพล อภินันทเวช
บฉ59-0438 นางสาวพัชรินทร์ ไกยสิทธิ์
บฉ59-0439 นายสิทธิผล พันธ์พฤกษ์
บฉ59-0440 นางสาวพวงรัตน์ ทิงสุข
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บฉ59-0441 ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุภาวดี แสนณรงค์
บฉ59-0442 นางสาวเพ็ญอาภา บุญมาดี
บฉ59-0443 นางสาวอมรรัตน์ โพธิสารสกุล
บฉ59-0444 นางสาววราภรณ์ คันทะมูล
บฉ59-0445 นายกิตติธัช อาจศิริ
บฉ59-0446 นางสาวปรัชญาพร โชคไพบูลย์
บฉ59-0447 นางสาวผกามาศ ตามธิรัตน์
บฉ59-0448 นางสาวสุพรรณิษา จิตต์อารีย์
บฉ59-0449 นางสาวรรินธร อุณหะ
บฉ59-0450 นางสาวสุภารัตน์ พ่อขุนทด
บฉ59-0451 นายเจนณรงค์ โกลาหะฬะ
บฉ59-0452 นายพรชัย เบ็ญจวิไลโกศล
บฉ59-0453 นางสาวชดาษา แต่งวัฒนานุกูล
บฉ59-0454 นางสาวสุกัญญา เสพซอง
บฉ59-0455 นางสาววรรณี ธรรมเจริญ
บฉ59-0456 นายศรัณย์ จินตวราภรณ์
บฉ59-0457 นางสุภาพร บุญธรรม
บฉ59-0458 นายธีระโชติ คาก้อนแก้ว
บฉ59-0459 นางสาวชณัฐมาศ จ้อยรักษา
บฉ59-0460 นางสาวทิวา เจริญชีพ
บฉ59-0461 นางสาวสาริณี แก้วบ่อไทย
บฉ59-0462 นางสาวประทุมวดี อีดี
บฉ59-0463 นายวัชระ ใจอักษร
บฉ59-0464 นายวชิรภู สุนันทการกิจ
บฉ59-0465 นางสาวฐิติมา ตปนียะพงศ์
บฉ59-0466 นางสาวปิยดา อินทร์อ่า
บฉ59-0467 นายจตุนราวิชญ์ ไชยวัฒนาธนภูมิ
บฉ59-0468 นายชัยวัชนะ เย็นภิญโญ
บฉ59-0469 นางสาวพวงผกา ขุนมธุรส
บฉ59-0470 นางสาวสุกัญญา ศรีทองแท้
บฉ59-0471 นางนิลจวรรณ จาปาเพชร
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บฉ59-0472 นางสาวสุณัฐกาญจน์ สิงห์สูง
บฉ59-0473 นางสาววิจิตรา อุส่าห์แท้
บฉ59-0474 นางสาวสิริรัตน์ แสนอุบล
บฉ59-0475 นางสาวอมรา ช่องทุมมินทร์
บฉ59-0476 นายวิกรม จงเกษกรณ์
บฉ59-0477 นางสาวศุภมาศ ประเสริฐฤทธี
บฉ59-0478 นายโชติวุฒิ สุนานันท์
บฉ59-0479 นางสาววรวรรณ วัฒนวิจิตร
บฉ59-0480 นางสาวจุฑาทิพย์ ชานนอก
บฉ59-0481 นางสาวดวงธิดา จรอนันต์
บฉ59-0482 นายฐานะพงศ์ ตรีทศายุธ
บฉ59-0483 นายเอกพงษ์ ช่วยอินทร์
บฉ59-0484 นางสาวขนิษฐา โคกวารี
บฉ59-0485 นางสาวนาตยา เอื้อพิทักษ์สกุล
บฉ59-0486 นางสาวนิตยา แลกปั่น
บฉ59-0487 นางสาวณัฐณิชา จุณวัฒนะ
บฉ59-0488 นางสาวชมภู พันธ์พละ
บฉ59-0489 นายโรจนะ สุขสมศีล
บฉ59-0490 นางสาวกิตติยาพร ทองอ่อน
บฉ59-0491 นายพงษ์ศักดิ์ อินทรตระกูล
บฉ59-0492 นายนิรัญ รัตนาคะ
บฉ59-0493 นายดนัย ชูเลิศ
บฉ59-0494 นายธนพล นิ่มตรงเสนะ
บฉ59-0495 นางสาวศิริพร โยรีพันธ์
บฉ59-0496 นายเอกชัย จาเริญ
บฉ59-0497 นายวราวุธ จินดาศรี
บฉ59-0498 นายณรงค์ชัย พรรณเชษฐ์
บฉ59-0499 นายทวิช สามารถ
บฉ59-0500 นายสุริยา ศรีระอุดม
บฉ59-0501 นายอิบรอเฮง อาแว
บฉ59-0502 นางอารีย์ ผิวสีนวล
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บฉ59-0503 นางสาวสุกัญญา เกาะมะไฟ
บฉ59-0504 นางสาวทิพย์วรินทร เปรมศักดิ์
บฉ59-0505 นางสาวศลิษา หิรัญธนะสิทธิ์
บฉ59-0506 นางสาวอัจจิมา เอี่ยมกิจสัมฤทธิ์
บฉ59-0507 นางสาวนิสา บุญเย็น
บฉ59-0508 นายถนอม บุญปก
บฉ59-0509 นางสาวสุจรรยา เหมภาค
บฉ59-0510 นางสาวสันต์ฤทัย ปานพาน
บฉ59-0511 นายจักรี โปฎก
บฉ59-0512 นางสาวกชวรรณ เจริญฤทธิ์
บฉ59-0513 นายอมรเชษฐ ยามเสด็จ
บฉ59-0514 นางสาวสุวภร คุ้มปู่
บฉ59-0515 นางสาวนฤมล อินทรสิทธิ์
บฉ59-0516 นางสาวรัตนาภรณ์ ปัญญา
บฉ59-0517 นายนิรุต อาณารัตน์
บฉ59-0518 นายศดิษฐ์ธชา สชญช์
บฉ59-0519 นางสาวฐิติวรกาญจน์ วงศ์โยธา
บฉ59-0520 นายเฉลิมพล บุตรเถื่อน
บฉ59-0521 นางสาวนัฐยา จันทร์นอก
บฉ59-0522 นางสาวพรพรรณ พันธ์แจ่ม
บฉ59-0523 นายคณากร สุขคันธรักษ์
บฉ59-0524 นายสรศักดิ์ สีแสง
บฉ59-0525 นายณัฐวัฒน์ ถนัดค้า
บฉ59-0526 นายไวยวิทย์ ลีนานุไชย
บฉ59-0527 นางสาวปาริชาติ ชาวนา
บฉ59-0528 นางระพีพร สุรภาพ
บฉ59-0529 นางสาวสุกัญญา ร่มสุข
บฉ59-0530 นางสาวกรวิภา ทองพิกุล
บฉ59-0531 นายพรรธรักษ์ ไชยวงษ์
บฉ59-0532 นางสาวเพ็ญพิศ เกตุใหม่
บฉ59-0533 นางสาววราพร ศรีคาประเสริฐกุล
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บฉ59-0534 นายศมาวี ธาราเกล้า
บฉ59-0535 นางสาวชนกานต์ สกุลแถว
บฉ59-0536 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา รักชาติ
บฉ59-0537 นายไพรัช ศรสุวรรณ
บฉ59-0538 นางขนิษฐา สิงห์คาคูณ
บฉ59-0539 นางสาวทัศนีย์ แว่นแก้ว
บฉ59-0540 นางสาวศราพร สมันธการ
บฉ59-0541 นางสาวเยาวลักษณ์ ดีล้อม
บฉ59-0542 นายพลวรรธน์ ไพโรจน์ไชยกุล
บฉ59-0543 นางสาววาสนา เชื้อสุวรรณ
บฉ59-0544 นายพงศกรณ์ สุริยะสาย
บฉ59-0545 นายเทวาฤทธิ์ คาแพง
บฉ59-0546 นางสาวณัตถพร ชาญธัญกรณ์
บฉ59-0547 นางสาวสุทธิษา สาขา
บฉ59-0548 นางสาวชนัญญา อังสิทธากุล
บฉ59-0549 นายเมธี ศิริจรรยาพงษ์
บฉ59-0550 นางสาวนฤมล รัตนโชเต
บฉ59-0551 นางสาวสุไหวย๊ะ หลาแหละ
บฉ59-0552 นางสาวสาริสา เครือแสง
บฉ59-0553 นายวัสพล รักชัย
บฉ59-0554 นางสาวปวีณา พรมคาซาว
บฉ59-0555 นางนภัสวรรณ พินิตเกียรติสกุล
บฉ59-0556 นายณัฐชานนท์ พูนผล
บฉ59-0557 นางวไล อุไรรัตน์
บฉ59-0558 นางสาววิภารัตน์ ชนะแก้ว
บฉ59-0559 นายธนาวรรธน์ พิสุทธิพจน์
บฉ59-0560 นางสาวภัฐชญา กลิ่นหอม
บฉ59-0561 นางสาวพรพิมล เทพเจษฎาภูเบนทร์
บฉ59-0562 นางสาวเบญจมาศ วิไลธารงกุล
บฉ59-0563 นายลัทธพล แย้มพวง
บฉ59-0564 นางสาวจิราภรณ์ พาเทพ
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บฉ59-0565 นางสาวรัตนา ตั้งวัฒนาสิน
บฉ59-0566 นายธวัชชัย พรหมสุวรรณ์
บฉ59-0567 นางสาวศุภวรรณ โฮมสองชั้น
บฉ59-0568 นายสุทธิวัฒน์ ลิ้มจิรวัฒนา
บฉ59-0569 นายภานุวัฒน์ ไชยจา
บฉ59-0570 นายณัฐวุฒิ พุทธรักษา
บฉ59-0571 นางสาวฤทัยรัตน์ ธีรสรไกร
บฉ59-0572 นายกิตติชัย ขาวไสย
บฉ59-0573 นางสาวชนาภา วรรณคา
บฉ59-0574 นางสาวจุฑามาศ จันทรนิน
บฉ59-0575 นายปฏิเวธ โกฏิกุล
บฉ59-0576 นางสาวมินทร์ตรา อู่แก้ว
บฉ59-0577 นายทวีศักดิ์ เลาหระวี
บฉ59-0578 นายกาพล กิติศักดิ์ไชยกุล
บฉ59-0579 นางสาวนิดากรณ์ คงเจริญทรง
บฉ59-0580 นายเกษมสันต์ อัศวมณีพรรณ
บฉ59-0581 นางสาวศิรินลักษณ์ บรรจงธุระการ
บฉ59-0582 นายพงศธร อิ่นคา
บฉ59-0583 นางสาวธัญญรัตน์ แซ่เยี่ยง
บฉ59-0584 นายแสงทอง เหลาทอง
บฉ59-0585 นางสาวทัศนีย์ ทับทอง
บฉ59-0586 นางกุสุมา ปรีดาศักดิ์
บฉ59-0587 นางสาวกาญจนา ขุนพรม
บฉ59-0588 นายรชฏ พรมวิชา
บฉ59-0589 นายธนวัฒน์ ศรีหามาตย์
บฉ59-0590 นางสาวกรกมล อ่อนเงิน
บฉ59-0591 นายสุรชัย รอดเรือง
บฉ59-0592 นางสาวจรินญา สาลี
บฉ59-0593 นางสาวจุรีรัตน์ โมงขุนทด
บฉ59-0594 นายพงษ์ภมร รัศมีโชติไพศาล
บฉ59-0595 นางสาวแพรวไพลิน แสงเพชร
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บฉ59-0596 นางสาวมาลิณี เรืองคง
บฉ59-0597 นางสาวพนิดา แพนลา
บฉ59-0598 นายนิพนธ์ เหล่าตระกูลงาม
บฉ59-0599 นางสาวลดาวัลย์ มีเงิน
บฉ59-0600 นางสาววรวรรณ ฝักคูณ
บฉ59-0601 นางสาวจิตตานันท์ แก้วผลึกไชโย
บฉ59-0602 นางสาวสุนิสา ทัพวัฒน์
บฉ59-0603 นางสาวนลัทพร รุ่งฉาย
บฉ59-0604 นางสุจิรัตน์ จูดมาก
บฉ59-0605 นายอธิษฐ์ ปัณณวัฒนานันท์
บฉ59-0606 นายโสภณ ไชยบัวแก้ว
บฉ59-0607 นางสาวสารภี ทองคา
บฉ59-0608 นายถนอมพงษ์ วรรณพงษ์
บฉ59-0609 นายธีรภัทร ใจธรรม
บฉ59-0610 นางสาวจินตนา ราษฎรดุษดี
บฉ59-0611 นางสาวธีรนุช มาโนชญ์จิต
บฉ59-0612 นางสาวกิติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์
บฉ59-0613 นางสาวพจนี สิงห์เหาะ
บฉ59-0614 นางสาวธนภรณ์ ทีฆะพันธุ์
บฉ59-0615 นางสาววรางค์ศิริ ศิริวัฒน์
บฉ59-0616 นางพัชรี ปัญจเมธี
บฉ59-0617 นายธัชชัย สุทะสา
บฉ59-0618 นางสาวกันยกิติ์ ไตรสาร
บฉ59-0619 นายวิบูลย์ วิริยะรัตนานนท์
บฉ59-0620 นายชัยเดช เฟื่องฟูวณิช
บฉ59-0621 นายสุรศักดิ์ เกษมสุข
บฉ59-0622 นางสาวรวีวรรณ ไชยสุระ
บฉ59-0623 นางสาวจิตตราวัลย์ ทองวิจิตร
บฉ59-0624 นายไกรสร ดอนหงษ์ไพร
บฉ59-0625 นายศิวกร นามเขื่อนแพทย์
บฉ59-0626 นางดวงฤทัย จาติกวณิชย์
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บฉ59-0627 นางสาวอรณี พรรณา
บฉ59-0628 นางสาวเนตรนภา จิรเมธากร
บฉ59-0629 นายพรมลิขิต แชมลา
บฉ59-0630 นางสาวโยษิตา อินทนิล
บฉ59-0631 นางสาวพฤดี ล่าทา
บฉ59-0632 นายศาสตรา เชื้อวงศ์สกุล
บฉ59-0633 นายการุณย์ พลีรัมย์
บฉ59-0634 นางสาวอรอนงค์ กุศลพิทักษ์ชีพ
บฉ59-0635 นางปาริชาติ พรมแดน
บฉ59-0636 นางสาวชุติมา จันทร์ข้างแรม
บฉ59-0637 นางสาววิไลวรรณ มุ่งพันธ์กลาง
บฉ59-0638 นางสาวฮาลีเม๊าะ ดีแม
บฉ59-0639 นางสาวบุญนา เผยกลาง
บฉ59-0640 นายสุพล กาดนอก
บฉ59-0641 นายภาคภูมิ เมฆาพร
บฉ60-0001 นายสุวัฒน์ ไชยสิทธิ์
บฉ60-0002 นางสาวสุรินทร นิลุบล
บฉ60-0003 นายพินิต สายเพ็ชร
บฉ60-0004 นางสาวณิชกานต์ พุ่มเทียน
บฉ60-0005 นางสาววราภรณ์ ฉิมมาลี
บฉ60-0006 นายวันชัย เต็มแบบ
บฉ60-0007 นางสาวสุณิสา ช่วยอักษร
บฉ60-0008 นางสาวจรัสศรี วิชาชิต
บฉ60-0009 นายเจษฎา ธรรมบูรณวิทย์
บฉ60-0010 นายปรีชา จันทร์แดง
บฉ60-0011 นางสาวบุษรา หนุนอนันต์
บฉ60-0012 นางรัตติกาล นามสีฐาน
บฉ60-0013 นายภากร ปัทมรัตน์
บฉ60-0014 นางสาวอธิตา บุญพร้อม
บฉ60-0015 นางสาวพิชชาอร วงศ์อาจ
บฉ60-0016 นายพรชัย เรืองจิตชัชวาลย์
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บฉ60-0017 นางสาวสุนิสา ทศวัฒน์
บฉ60-0018 นางสาวฐิติรัตน์ เจริญรัตน์
บฉ60-0019 นางสาวจุติมา อินธิชิต
บฉ60-0020 นายพีรพล ต่ายเมือง
บฉ60-0021 นางสาวอภิสรา รักษาพล
บฉ60-0022 นางสาวรุจิรา สุวรรณเครือ
บฉ60-0023 นายพิเชษฐ์ ครองกิจการ
บฉ60-0024 นางสาวศุภลักษณ์ สืบเนียม
บฉ60-0025 นายอนุพงศ์ ชัยเลิศ
บฉ60-0026 นางสาวอรอนงค์ ตั้งตระกูลวชิระ
บฉ60-0027 นางสาววราภรณ์ บุญทัน
บฉ60-0028 นางสาวมยุรฉัตร วงษ์กรณ์
บฉ60-0029 นายวรพจน์ พนมพรพานิช
บฉ60-0030 นางสาววรัญญา ถาวโรทยาน
บฉ60-0031 นางสาวอาภาพร ตรีพานิชย์
บฉ60-0032 นายสิริกัลป์ ภัทรชวาลกุล
บฉ60-0033 นายอนุสรณ์ ห้วยหงษ์ทอง
บฉ60-0034 นายกีรทัต มะโมดี
บฉ60-0035 นายไตรรัตน์ สังขมาน
บฉ60-0036 นางสาวอุมาพร สุกปลั่ง
บฉ60-0037 นางสาวผุสดี โภคาวัฒนา
บฉ60-0038 นางสาวกาญจนา วงศ์ช่าง
บฉ60-0039 นางสาวปิยธิดา แปงหล้า
บฉ60-0040 นายบุญชู จงจามรีสีทอง
บฉ60-0041 นางสาวสุภิญญา ดวงตานนท์
บฉ60-0042 นางสาวขนิษฐา กุ่มเทียน
บฉ60-0043 นางสาวเสาวลักษณ์ ลิลา
บฉ60-0044 นางสาวเปรมวดี ภวภูตานนท์
บฉ60-0045 นางสาวเนตรนภา นิธิลาภ
บฉ60-0046 นายภกร ชัยชนะวารินทร์
บฉ60-0047 นายนิพัฒน์ ศรนรินทร์
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บฉ60-0048 นางสาวฤทัยรัตน์ จุ้ยเจนวิทย์
บฉ60-0049 นายขุนศึก ยุทธชนะ
บฉ60-0050 นางอุษา ภูสีเขียว
บฉ60-0051 นางสาววันเพ็ญ ธารักกลิ่น
บฉ60-0052 นายประยง จันทมาตย์
บฉ60-0053 นางสาวณัฐภรณ์ ศิริพรม
บฉ60-0054 นางสาวเอมอร หลีสกุล
บฉ60-0055 นายชิน อภิราชจิตร
บฉ60-0056 นางสาวอรณันท์ คาหอม
บฉ60-0057 นางดวงพรรณ ดอนวิชัย
บฉ60-0058 นางสาวนภาทิพย์ ชัยมนตรา
บฉ60-0059 นายเสถียร แก้วหงษ์
บฉ60-0060 นายกิตติ แจ่มสว่าง
บฉ60-0061 นางสาวสุภาวิณี อ่อนอินทร์
บฉ60-0062 นางสาววิไลลักษณ์ เจริญรัตน์
บฉ60-0063 นางสาวปิยวดี ลิมพิพรรธ
บฉ60-0064 นายอรรถพล เพ็ชรคงทอง
บฉ60-0065 นางสาวบุษบา อิ่มใจ
บฉ60-0066 นางสาวพีรยา สมยาภักดี
บฉ60-0067 นางสาวปิยพร ลิมพิพรรธ
บฉ60-0068 นางสาวธวัลรัตน์ ศรียันต์
บฉ60-0069 นายศุภชัย อินทรสุวรรณ
บฉ60-0070 นางสาวสุดารัตน สอนสุทธิ์
บฉ60-0071 นางสาวพัทรียา สิตกุลพงษ์
บฉ60-0072 นางสาวชัญปภา เลื่อนทอง
บฉ60-0073 นางสาววรวลัญช์ คาปันแปง
บฉ60-0074 นางสาวพัสพร แสงสว่าง
บฉ60-0075 นางสาวศรีไพร สียางนอก
บฉ60-0076 นางสาวณภัทร จงจุนกลาง
บฉ60-0077 นางสาวรัชนิกานต์ เครือบ้านนา
บฉ60-0078 นางสาวชุติปภา วงค์สะโสม
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บฉ60-0079 นางสาววรัสนันท์ อาศัยพานิชย์
บฉ60-0080 นางพินิจ แก้วปริมประ
บฉ60-0081 นางสาวดารารัตน์ ฮวดมา
บฉ60-0082 นายธนกฤต สาทิสสะรัต
บฉ60-0083 นายคมกฤษ โทนหงษา
บฉ60-0084 นายภูริทัต รักทอง
บฉ60-0085 นางสาวณัฐชา อุษาบริสุทธิ์
บฉ60-0086 นายปรเมศวร์ สาเภาเล็ก
บฉ60-0087 นางสาวศรัญญา ศรีบุญเพ็ง
บฉ60-0088 นางสาวปัทมาพร ศักดิ์พรหม
บฉ60-0089 นางสาววรัญญา เลิศเจริญสมบัติ
บฉ60-0090 นายชุณหวัฒ ตุ้มวิจิตร
บฉ60-0091 นางสาวระมิลญาร์ จารุเศรษฐ
บฉ60-0092 นางเบญจวรรณ อินนาคกูล
บฉ60-0093 นางสาวรัตนา บรรดาศักดิ์
บฉ60-0094 นางสาวศิริกานต์ อุ่นใจ
บฉ60-0095 นายศิระ พุ่มมณี
บฉ60-0096 นางสาวพัทธนันท์ งามรัตนไพบูลย์
บฉ60-0097 นายชิษณุพงศ์ บุญเจริญ
บฉ60-0098 นางสาวเมริสา กล้าผจญ
บฉ60-0099 นางพรพิตพินันท์ เกิดบ้านใหม่
บฉ60-0100 นางสาวสมจิตต์ ติยะศิริตานนท์
บฉ60-0101 นางสาวสุดาวัลย์ สร้อยสุวรรณ์
บฉ60-0102 นางสาวผกายรัตน์ ศุภพันธุ์
บฉ60-0103 นายคมสันต์ ชุ่มเกตุ
บฉ60-0104 นายอมรเทพ จั่นจีน
บฉ60-0105 นางสาวปวีณา ลามมะเริง
บฉ60-0106 นายเจนเศรษฐ์ กีรติภัทรกุล
บฉ60-0107 นางสาวกมลทิพย์ ประเปรียว
บฉ60-0108 นายชานน ศรีชู
บฉ60-0109 นางสาวขวัญเรือน ภูมิคอนสาร
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บฉ60-0110 นางสาวอัจฉราภรณ์ ขาขุด
บฉ60-0111 นางสาวหนึ่งฤทัย ณ ลาปาง
บฉ60-0112 นายเจษฎา สาดวง
บฉ60-0113 นางสาวน้าส้ม เลิศวิทยสกุล
บฉ60-0114 ว่าที่ร้อยตรีปิติพงษ์ เลิศวิทยสกุล
บฉ60-0115 นางสาวเบญญทิพย์ จันทร์ผาสุข
บฉ60-0116 นายธีระพงศ์ ห้วยหงษ์ทอง
บฉ60-0117 นางสาววิธาตา วงษ์นรา
บฉ60-0118 นายบารเมธ พึ่งแสง
บฉ60-0119 นายอธิวัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
บฉ60-0120 นางสาวณัฐพร บรรฑิต
บฉ60-0121 นางสาวปัทมาพร โตประเสริฐ
บฉ60-0122 นางสาวธีรนี อึ้งกุศลมงคล
บฉ60-0123 นางสาวเจ๋อฮุย ตู้
บฉ60-0124 นางธวัลรัตน์ จิตต์จานงค์
บฉ60-0125 นางสาววรรณา สมสวัสดิ์
บฉ60-0126 นางสาวศรีแพร สรวงโท
บฉ60-0127 นายมงคล ชาติวรพงศา
บฉ60-0128 นางสาวเพลินพิศ รามัญ
บฉ60-0129 นางสาวจุรีรัตน์ เทพวงศ์
บฉ60-0130 นางสาวประภาศรี โทกุล
บฉ60-0131 นางสาวกุสุมาลย์ พฤกษหิรัญ
บฉ60-0132 นางสาวพนิดา บานเย็น
บฉ60-0133 นางสาวพิมพ์นิภาณัฐ เหมือนมาตร์
บฉ60-0134 นายภานุวัฒน์ จุลศรี
บฉ60-0135 นางสาววัชรา หอมวัฒนา
บฉ60-0136 นางสาวสุพิชญา ตุลธรธรรม
บฉ60-0137 นางประภาพร สายอินทร์
บฉ60-0138 นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรัตน์
บฉ60-0139 นางสาวปิยรัตน์ เงินวิเศษ
บฉ60-0140 นางสาวกาญจนา กิจนิยม
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บฉ60-0141 นายยุทธนา เข็มนาค
บฉ60-0142 นางสาวจินตนา กินรี
บฉ60-0143 นางสาวตวงพร ศรีปัญญา
บฉ60-0144 นายจิระ มีมงคลเกียรติ
บฉ60-0145 นายสันทาน บุญคาน
บฉ60-0146 นายวิสูตร ไชยคงเมา
บฉ60-0147 นางสาวอมรรัตน์ มุลาลี
บฉ60-0148 นางสาวกานติมา สันโดษ
บฉ60-0149 นายบุญญารัตน์ ธีระแนว
บฉ60-0150 นางสาววัลลภา ปัญญาอ้าย
บฉ60-0151 นางสาวจิราภรณ์ ภูคานา
บฉ60-0152 นางสาวณัฐกานต์ บุญไมตรีสัมพันธ์
บฉ60-0153 นางสาวชุติมา สุรีย์รัตน์
บฉ60-0154 นางสาวณัฐกฤตา ณ ลาปาง
บฉ60-0155 นางสาวภาวิณี จันทร์วิเศษ
บฉ60-0156 นางสาวพีรดา เจียมจิตร
บฉ60-0157 นายศักดิ์สยาม มีลาภ
บฉ60-0158 นายกฤษณะ ปัดถาทุม
บฉ60-0159 นายยุทธนา ทองแพง
บฉ60-0160 นางสาวสุภาพร ทันตประเสริฐ
บฉ60-0161 นางสาวธรามาศ ดวงจังหวัด
บฉ60-0162 นางสาวศิริทิพย์ งามศิริพร
บฉ60-0163 นายทาเคฮิโกะ นิชิซาว่า
บฉ60-0164 นางสาวเจนนิเฟอร์ ฮอปเป้อ
บฉ60-0165 นางสาวศศิรินทร์ หมื่นอินทร์
บฉ60-0166 นางสาวบุษรา จันทรส
บฉ60-0167 นายศิริพงษ์ เสถียรธรรมวิทย์
บฉ60-0168 นายสันติ บุญทวี
บฉ60-0169 นางสาวอุทุมวรรณ เลาหะวรนันท์
บฉ60-0170 นายวุฒิชัย สอนจันทร์
บฉ60-0171 นางสาวมณีกานต์ แก้วลิบ
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บฉ60-0172 นางสาวจารุณี ศรีภุมมา
บฉ60-0173 นายกีรติ ประไพวัชรพันธ์
บฉ60-0174 นางสาววัสสิกา วิชัยดิษฐ
บฉ60-0175 นางสาววิจิตรา ศรีวิเศษ
บฉ60-0176 นายฐากูร ราชอภัย
บฉ60-0177 นางสาววรารัตน์ จินนาวิน
บฉ60-0178 นางสาวสุทิศา กลยนี
บฉ60-0179 นางสาววรรัตน์ รัตนชัย
บฉ60-0180 นางสาวนิสรา จันทร์ฉาย
บฉ60-0181 นางสาวสุรีย์พร พันธ์เลิศ
บฉ60-0182 นางสาวจุฑามาศ ไชยวงศ์
บฉ60-0183 นายอานนท์ ตะเพียนทอง
บฉ60-0184 นายฐีรวัฒน์ รื่นเริง
บฉ60-0185 นางสาวกนกวรรณ อาจแก้ว
บฉ60-0186 นางสาวพัชรา จรจอม
บฉ60-0187 นายไมตรี วงค์ประเสริฐ
บฉ60-0188 นางสาวชลธี ผู้มีสัตย์
บฉ60-0189 นายพรนิมิตร มิตรแย้ม
บฉ60-0190 นายกรวิชญ์ จิ๋วสวัสดิ์
บฉ60-0191 นางสาววชิราภรณ์ พยุงเกษม
บฉ60-0192 นางสาวชุติมา อิ่มจันทึก
บฉ60-0193 นายเฉลิมพล เหนือพันธุเดช
บฉ60-0194 นางสาวปนัดดา เจริญศร
บฉ60-0195 นางสาวจารุมน ทองชู
บฉ60-0196 นางสาวสุนทรีลักษณ์ ภูสมจิตร
บฉ60-0197 นายพลฤทธิ์ ธรรมประดิษฐ์
บฉ60-0198 นางสาววริศรา ปลุกเสก
บฉ60-0199 นางสาวพันธิวา วงษ์ธรรม
บฉ60-0200 นางสาวอารียา นามนต์พิมพ์
บฉ60-0201 นางสาวอภิญญา วาทโยธา
บฉ60-0202 นางสาวธีราพร มีสุข
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บฉ60-0203 นางสาวจุฑาทิพย์ เที่ยงตรง
บฉ60-0204 นางสุนันทา สวัสดี
บฉ60-0205 นายเกริกไกร ธนาพลชัย
บฉ60-0206 นางสาวพูลลาภ มาตแย้ม
บฉ60-0207 นางสาวชัญญานุช เป่าไม้
บฉ60-0208 นางสาวศุภรัตน์ สวัสดิ์นะที
บฉ60-0209 นางสาวลลิตา อุปสัน
บฉ60-0210 นางสาวสุกัญญา โป่งรักษ์
บฉ60-0211 นางสาวศุภลักษณ์ บึงแก้ว
บฉ60-0212 นายสิทธิวัฒน์ อาสาหม้อ
บฉ60-0213 นางสาวอาริศา สมรู้
บฉ60-0214 นางสาวลดารัตน์ เนินพรหม
บฉ60-0215 นางสาวกังสดาล คุ้มศิริ
บฉ60-0216 นางสาวศิริวรรณ นาแล
บฉ60-0217 นายจตุรงค์ ตรีอุดม
บฉ60-0218 นางสาวสุภาภรณ์ รักษ์ผดุงพล
บฉ60-0219 นางสาวศิริธร ศรประสิทธิ์
บฉ60-0220 นางนฤมล บุญแก้ว
บฉ60-0221 นายศานติ กุลสิริสวัสดิ์
บฉ60-0222 นางสาวเกสดา คัดทะจันทร์
บฉ60-0223 นายภาณุรุจ จันทร์มณี
บฉ60-0224 นายสุวัฒน์ชัย นุตรักษ์
บฉ60-0225 นางสาวกนกนิจ แกลงกระโทก
บฉ60-0226 นางสาวพนิตา รุ่งเรือง
บฉ60-0227 นางวรรณา อินทรบุญ
บฉ60-0228 นางรุ้งกาญจน์ อนันตกุลนธี
บฉ60-0229 นางสาวศิริญาพร นันทะเสน
บฉ60-0230 นายทรนง กลิ่นด่านกลาง
บฉ60-0231 นางสาวณัฐยา กรสวัสดิ์
บฉ60-0232 นางสาวรฐมณฑ์ ศรีสุข
บฉ60-0233 นายเชษฐา ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง
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บฉ60-0234 นางสาววรรณิษา วงศ์วัฒนานันท์
บฉ60-0235 นายไผ่ วรนาม
บฉ60-0236 นางวรัชญา เศวตมงคล
บฉ60-0237 นายจักรพันธุ์ ศรีภักดี
บฉ60-0238 นายชินพงศ์ ว่องวุฒิญาณ
บฉ60-0239 นายขัตติยะ โสตะจินดา
บฉ60-0240 นางสาวสุกัญญา กุลจาเริญ
บฉ60-0241 นางสาวกมลชนก ศิริปรีดากูล
บฉ60-0242 นายปรีดา บุญทวี
บฉ60-0243 นายกษิณ สิงหวรวงศ์
บฉ60-0244 นางสาวสาวิตรี ทนเสน
บฉ60-0245 นางลักษณา ชุมรัมย์
บฉ60-0246 นางสาวนันทนิตย์ อาจขา
บฉ60-0247 นางสาวลลิตภัทร จันทร์สุวรรณ์
บฉ60-0248 นางสาวอรุณวิภา จาเริญ
บฉ60-0249 นายสุรเสกข์ อุตมวุฒิกาจร
บฉ60-0250 นายณัฐวัชร์ อุตมวุฒิกาจร
บฉ60-0251 นางสาวชาลินี วรรณศรีสวัสดิ์
บฉ60-0252 นางสาววาสนา โคตา
บฉ60-0253 นางสาวลาวัลย์ งามขา
บฉ60-0254 นายกฤชพงศ ถาวรนันท์
บฉ60-0255 นายจิระศักดิ์ เปาทอง
บฉ60-0256 นางสาวไอลดา มะธิมะนัง
บฉ60-0257 นายโอภาส มั่นยืน
บฉ60-0258 นายเขมทัต ศรีเจ้า
บฉ60-0259 นางสาวอุไรพร ใจเย็น
บฉ60-0260 นางสาวนฤมล บัวงาม
บฉ60-0261 นางสาวิณี กอแก้ว
บฉ60-0262 นายวิศรุต ประยูรคา
บฉ60-0263 นางสาวสุปราณี พิมพ์เพชร
บฉ60-0264 ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต นวภัทรภาคิน
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บฉ60-0265 นางสาวเบญจวรรณ จิตร์นามกร
บฉ60-0266 นางสาวเปมิศา องศารา
บฉ60-0267 นายชิตพล สิงห์สิริสัจจกุล
บฉ60-0268 นางสาวสุจิตรา ศรีสุวรรณ์
บฉ60-0269 นางสาวพัชรา วะน้าค้าง
บฉ60-0270 นายกาพล เปรมกมล
บฉ60-0271 นางสาวสุพัตรา มะโร
บฉ60-0272 นายภาณุพงศ์ หาญเจริญพิพัฒน์
บฉ60-0273 นายสุทัศน์ ศรีศิริ
บฉ60-0274 นางสาวพรทิพา เอื้อสิวะคุณ
บฉ60-0275 นายวสันต์ มาลารักษ์
บฉ60-0276 นางสาวจุฑาทิพ จิตจักร
บฉ60-0277 ว่าที่ร้อยตรีกฤตย แก้วนคร
บฉ60-0278 นายนัฐพงศ์ ชาญพฤติ
บฉ60-0279 นางรุ่งรัตน์ แย้มกระโทก
บฉ60-0280 นางสาวนงนุช อักษรพิมพ์
บฉ60-0281 นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์ลอย
บฉ60-0282 นางสาวสุกัญญา เหล่าแค
บฉ60-0283 นางสาวรัตนา จบปาน
บฉ60-0284 นางสาวมนฤทัย อารีย์
บฉ60-0285 นางสาวเบญญาภา ตาดี
บฉ60-0286 นายธงชัย พันธุ์เทศ
บฉ60-0287 นางสาวดวงพร โกละวงค์
บฉ60-0288 นางสาวศิรินทรา เสนาหมื่น
บฉ60-0289 นางสาววรรณิศา ร้อยแก้ว
บฉ60-0290 นายปฏิภาน ศรีไสย
บฉ60-0291 นายกานต์ เศวตจินดา
บฉ60-0292 นายจรูญรัตน์ ศรีนุ่น
บฉ60-0293 นางจุฑารัตน์ เต่าทองกฤตานนท์
บฉ60-0294 นางสาวปาริชาต กุลสาโรง
บฉ60-0295 นายอดิศร เชยสมบัติ
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บฉ60-0296 นายธีระพร เพ็ชรทอง
บฉ60-0297 นายชราธร ปานบุตร
บฉ60-0298 นายภคภัทร แสงทวี
บฉ60-0299 นายธรรมนูญ วนาประเสริฐศักดิ์
บฉ60-0300 นายปรีชา ถินพรรณ์
บฉ60-0301 นางสาวสิริวรรณ ผดุงทรง
บฉ60-0302 นางสาววรินทร จั่นสอน
บฉ60-0303 นายจักร ศรีนวล
บฉ60-0304 นายปิยะ ทานประเสริฐ
บฉ60-0305 นางสาวจิตติมา ผสมญาติ
บฉ60-0306 นางสาวกฤติยาณี รักสนิท
บฉ60-0307 นายพรอนันต์ อาภรณ์มณีรัตน์
บฉ60-0308 นายโชคชัย บัณฑิตย์นพรัตน์
บฉ60-0309 นางสาวนนทวร สอนจันทร์
บฉ60-0310 นางสาวกมลพรรณ ตาปิ๋วเครือ
บฉ60-0311 นางสาวธนัชชา วงค์แจ้ง
บฉ60-0312 นางสาวพรพิมล หอมขุนทศ
บฉ60-0313 นางสาวเกศ กาญจนประภาส
บฉ60-0314 นางสาวพิไลวัลย์ พุ่มเมฆ
บฉ60-0315 นางสาวกรรญานี ศรีสมบูรณ์
บฉ60-0316 นายเดชา นนทธิ
บฉ60-0317 นางสาวปิยาภรณ์ ตั้งศิริเจริญ
บฉ60-0318 ว่าที่ร้อยตรีอิสมะเเอ ล่อหลี
บฉ60-0319 นางสาวศรีสงกรานต์ แซ่โค้ว
บฉ60-0320 นางสาวศุภลักษณ์ กรรณรัตนสูตร
บฉ60-0321 นางสาวนันทนา วิชาดี
บฉ60-0322 นางสาวกัญญารัตน์ ขันธกาญจนศักดิ์
บฉ60-0323 นายชลอม จันทร์กระจ่าง
บฉ60-0324 นางสาวขวัญฤทัย ตุ้ยสาร
บฉ60-0325 นางสาวประพิมพรรณ จันทรา
บฉ60-0326 นางสาวอรทัย หวงสัตย์
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บฉ60-0327 นางเจนณี่ ศรีสุวรรณ์
บฉ60-0328 นางสาวสุวรรณา พูลทอง
บฉ60-0329 นางสาววิจิตรา ชัยรัตน์
บฉ60-0330 นายจักรพันธ์ เค้าอ้น
บฉ60-0331 นายวิทยา พันตัน
บฉ60-0332 นายเอกพจน์ ขัตติสะ
บฉ60-0333 นางสาวจิดาภา กลิ่นเจริญ
บฉ60-0334 นายอัมนาถ สมงาม
บฉ60-0335 นางมาลิณี วัฒนสมบัติ
บฉ60-0336 นางสาวสมใจ พึ่งทรัพย์
บฉ60-0338 นายบรรดิษฐ์ แสนมี
บฉ60-0339 นางสาวชตารักษ์ แสงจันทร์
บฉ60-0340 นางสาวอังคณา มากมี
บฉ60-0341 นางสาวชฎาพร จักรเครือ
บฉ60-0342 นางสาวภัททิรา อ่อนเมือง
บฉ60-0343 นายธนกฤต พิทักษ์เพ็ง
บฉ60-0344 นายฐาปกรณ์ พฤฒิพานิช
บฉ60-0345 นางสาวกฤติยาภรณ์ โพธิ์งาม
บฉ60-0346 นายขวัญชัย ต่วนป้องค่าย
บฉ60-0347 ว่าที่เรือโทสมชาย สวยสอาด
บฉ60-0348 นางสาวกานติมา สังขนันท์
บฉ60-0349 นายฉัตรพล สังข์พระกร
บฉ60-0350 นางสุภาพร เขียวอ่อน
บฉ60-0351 นายสุรพันธ์ ศุภกรรัตน์
บฉ60-0352 นางสาววชิรา วานมนตรี
บฉ60-0353 นางสาวจิรสุตา จึงเปรมปรี
บฉ60-0354 นางสาวสุริฉาย เห็มพิลา
บฉ60-0355 นางสาวชฎาพร ป้องศรี
บฉ60-0356 นางสาวนิตยา โชติการ
บฉ60-0357 นางสาววัฒนพรสุข บุเงิน
บฉ60-0358 นายกิตติ เหลืองวิลัย
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บฉ60-0359 นางสาวธิดารัตน์ กุณาวงค์
บฉ60-0360 นายวิชาญ จินดารัตน์
บฉ60-0361 นายศุภินันท์ ดีครอบ
บฉ60-0362 นายอิทธิพล พรเอนก
บฉ60-0363 นางสาวนฤมล แก้วกงพาน
บฉ60-0364 นางสาววันทนา ทองเหลือง
บฉ60-0365 นายพีรพัชร ศรีอินทร์
บฉ60-0366 นางสาวอรทัย วิเศษรัตน์
บฉ60-0367 นางสาวสุนิสา สืบ
บฉ60-0368 นายยุทธนา นาคหกวิค
บฉ60-0369 นางสาววริยา พฤกษาโรจนกุล
บฉ60-0370 นายบุญชู พัฒนาประทีป
บฉ60-0371 นายนครินทร์ ลักษณโสภณ
บฉ60-0372 นางสาวเพียงรวี สิทธิธรรม
บฉ60-0373 นายชัยรัตน์ เซี่ยงฉิน
บฉ60-0374 นายสุรินทร์ รัตนสิทธิ์ชัชวาล
บฉ60-0375 นายกัณฏพิศญ์ มะนินพันธุ์
บฉ60-0376 นางสาวอาภาศิริ หิรัญรัตนากร
บฉ60-0377 นางสาวอมรา แก้วสวัสดิ์
บฉ60-0378 นางสาวณัฐพร พิทยาวุธวินิจ
บฉ60-0379 นางสาวยุพาวรรณ อารีช่วย
บฉ60-0380 นายเสกสรร ถาวิชัย
บฉ60-0381 นายชยกฤต สมเรือน
บฉ60-0382 นางสาวสุกัญญา ผลลิต
บฉ60-0383 นางสาวศุพิมล โพธิ์แพงพุ่ม
บฉ60-0384 นายณัฐ พงษ์อนันต์
บฉ60-0385 นางสาวสุมัตตรา ชนะภักดี
บฉ60-0386 นางสาวธิติยาภรณ์ นามวงษ์
บฉ60-0387 นายวรวิทย์ หวังชื่นชม
บฉ60-0388 นายเอกพงษ์ เชียนรัมย์
บฉ60-0389 นางสาวจิราวรรณ ทองคม
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บฉ60-0390 นายอาณัติ ภัทราวุธสมบูรณ์
บฉ60-0391 นางสาวพิริยา เตชไพศาลเจริญกิจ
บฉ60-0392 นายพิสิฐ น้านวล
บฉ60-0393 นางสาวอนันตญา เสริฐวาสนา
บฉ60-0394 นางสาววาสนา ปิ่นทอง
บฉ60-0395 นางสาวนพณัช ภู่ละออ
บฉ60-0396 นางสาวผกามาศ ขาวงค์
บฉ60-0397 นายนิติพงศ์ ศรีสุริยวงศ์
บฉ60-0398 นางสาววัชราภรณ์ เขียวหวาน
บฉ60-0399 นางสาวกนกพร โล่ห์รักษา
บฉ60-0400 นางสาวโสภิดา จูสุวรรณ
บฉ60-0401 นายชนาวุธ กล่องแก้ว
บฉ60-0402 นางสาวเศรณี จงจิรวณิชพัน
บฉ60-0403 นางสาวอารดา กัญชะนะกาญ
บฉ60-0404 นางสาวพัชรีรัตน์ บัณฑิตวงศ์
บฉ60-0405 นายวินิจ เมฆอรียะ
บฉ60-0406 นายสายันต์ นาเมืองรักษ์
บฉ60-0407 นางสาวจันทร์เพ็ญ นาพล
บฉ60-0408 นายไพศาล เพ็งแก้ว
บฉ60-0409 นางสาวพรพรรณ พินสุวรรณ
บฉ60-0410 นางสาวอมรรัตน์ นาคสี
บฉ60-0411 นางสาวธรัญญา ทองคลี่
บฉ60-0412 นายสุระศักดิ์ คามะณี
บฉ60-0413 นางสาวดารา พิลาเท่า
บฉ60-0414 นางสาวศิริพร มหรัตนวิโรจน์
บฉ60-0415 นางสาววรรณภา เสาร์ศิริ
บฉ60-0416 นางสาวมลวดี ภิรมย์ไกรภักดิ์
บฉ60-0417 นางสาวเกตุศิริ ดีเกตุ
บฉ60-0418 นายสมบูรณ์ ประทุมรัตน์วัฒนา
บฉ60-0419 นางสาวนารีรัตน์ จรูญผล
บฉ60-0420 นางสาวสุนิสา ราชิวงศ์
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บฉ60-0421 นางสาวอภิสรา วิเศษอนุพงศ์
บฉ60-0422 นางสาวอุทัยวรรณ ยุรยาตร์
บฉ60-0423 นางสาวดวงหทัย ถาวรวัฒนเจริญ
บฉ60-0424 นายศรศักดิ์ พุฒิพิทยาธร
บฉ60-0425 นางสาวนันทวรรณ หอมสุวรรณ
บฉ60-0426 นางสาววรัญญา ทองสอน
บฉ60-0427 นางสาวสุมนทา พุทธระสุ
บฉ60-0428 นางสาวนพมาส เยี่ยมสวัสดิ์
บฉ60-0429 นางสาวธนัชพร พิกุลขาว
บฉ60-0430 นายนิมิตร ยิ้มวิไล
บฉ60-0431 นางสาวทิพรัตน์ จันธินุมาส
บฉ60-0432 นางสาวสุนิษา วิไลพัฒน์
บฉ60-0433 นางสาวกฤตยา อินทรัตน์
บฉ60-0434 นางสาวเจนจิรา ละอองฐิติรัตน์
บฉ60-0435 นางสาวทิพเนตร จงจิตสถิตมั่น
บฉ60-0436 นางสาววรรณิสา แสงแก้ว
บฉ60-0437 นางสาวขนิษฐา เกิดศิริ
บฉ60-0438 นายธรณินทร์ ฟูทอง
บฉ60-0439 นางสาวสุมณฑา สุขโข
บฉ60-0440 นางสาวศิริรัตน์ พลศิริ
บฉ60-0441 นางสาวเกวลี วุฒิพิศาลสาตร์
บฉ60-0442 นายอัครชัย พละดล
บฉ60-0443 นายศุภชัย อยู่ดี
บฉ60-0444 นายรังสรรค์ รามศักดิ์
บฉ60-0445 นายสุชาติ บัวสุข
บฉ60-0446 นางสาวดลรวี จันทราศรี
บฉ60-0447 นายเดชปราช เจริญปัญญารัตน
บฉ60-0448 นายสุธน ภู่ศิริ
บฉ60-0449 นายนคเรศ ปัญญาใส
บฉ60-0450 นางสาวมัทรี นวลกระโทก
บฉ60-0451 นางสาวณัฏฐนันท์ เครือรัตน์
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บฉ60-0452 นางสาววันทนีย์ มิ่งมา
บฉ60-0453 นางสาวสุภาวดี ผาภู
บฉ60-0454 นายศักดิ์ชัย ใจหนัก
บฉ60-0455 นางสาววัฒนาพร กลิ่นบัว
บฉ60-0456 นายสมบูรณ์ กิจวัฒนาบูลย์
บฉ60-0457 นางสาวบังอร ศรีประวัติ
บฉ60-0458 นางสาวเบญญาพร กัลยา
บฉ60-0459 นายณรงชัย เชิงเร็ว
บฉ60-0460 นายคณิน จรุงธนะกิจ
บฉ60-0461 นายอธิป ศรีอรนันต์
บฉ60-0462 นางสาวแสงระวี พลโยราช
บฉ60-0463 นายสุขศาสตร์ เจริญผล
บฉ60-0464 นางสาววิลาวรรณ แก้วเมา
บฉ60-0465 นางสาวกรรณิการ์ คงขุนทด
บฉ60-0466 นายทศ สาสุนทรา
บฉ60-0467 นางสาวสุภาภรณ์ สังฆธรรม
บฉ60-0468 นางกลิ่นธูป อรุณโชคถาวร
บฉ60-0469 นางสาวนฤมล เวียงศิริ
บฉ60-0470 นางสาวยุพวัลย์ กวนเมืองใต้
บฉ60-0471 นายจักรกฤษณ์ ช้างโต
บฉ60-0472 นางสาวภัสราภรณ์ ขอบทอง
บฉ60-0473 นางสาวลลิตา สิงห์เชื้อ
บฉ60-0474 นางสาวรัตติยา อ่องมะลิ
บฉ60-0475 นายณรงค์ ชาวพงษ์
บฉ60-0476 นางสาวรจนา บุญช่วย
บฉ60-0477 นายภาณุวัตร คูณมี
บฉ60-0478 นางสาวบังอร ยันทุย
บฉ60-0479 นางสาวศรินนา ศรีลาศักดิ์
บฉ60-0480 นางสาวสุพัตรา สุขหนองฮี
บฉ60-0481 นางสาวกานดา มอบกระโทก
บฉ60-0482 ว่าที่ร้อยตรีวรเวช ศรีปราโมช
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บฉ60-0483 นายอุทิศ นาทสีทา
บฉ60-0484 นางสาวพรสวรรค์ ธูสรานนท์
บฉ60-0485 นายยุทธนา หาศาสน์ศรี
บฉ60-0486 นายป้องเกียรติ ทรัพย์ธงทอง
บฉ60-0487 นายวิษณุ พัฒนอางกุล
บฉ60-0488 นางสาวภนัชชา สาสิงห์
บฉ60-0489 นายพาที รุ่งรัตน์
บฉ60-0490 นางสาวพรทิพย์ แซ่อึ้ง
บฉ60-0491 นายลพบุรินทร์ งามนุช
บฉ60-0492 นางสาววิไลวรรณ วินทะไชย
บฉ60-0493 นางสาวกันทิมา ตระกูลภูมภาค
บฉ60-0494 นายภทรพล โพธิ์ม่วงพันธ์
บฉ60-0495 นางสาวกรรณิการ์ สังข์ทอง
บฉ60-0496 นายชเนษฎ์ อาพันแสง
บฉ60-0497 นางสาวสุดารัตน์ ขวัญอยู่
บฉ60-0498 นายอนันต์ สุดเปี่ยม
บฉ60-0499 นางปนัดดา ปรักเจริญ
บฉ60-0500 นายสุรวุฑ เสนาจอหอ
บฉ60-0501 นางสาววิภารัตน์ ซุ้นฮ้อ
บฉ60-0502 นางสาวทิพยาภรณ์ อรรถประจง
บฉ60-0503 นางสาวพรศิริ แจ่มจารัส
บฉ60-0504 ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา ศรีแสนตอ
บฉ60-0505 นางสาวยุพา ทองแม้น
บฉ60-0506 นางสาวสุภัค สุดแสง
บฉ60-0507 นายการันต์ สังข์วัย
บฉ60-0508 นายกันตพิชญ์ นะจันต๊ะ
บฉ60-0509 นางนิภาพร วันดี
บฉ60-0510 นางสาวจุฑาพัชร จุลยานนท์
บฉ60-0511 นายปราโมทย์ พุกอนันต์
บฉ60-0512 นางสาววรารัตน์ แก้วประชุม
บฉ60-0513 นางสาวฐิติมา นิติโชติ
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บฉ60-0514 นางสาวชนัษฎา สาลีโคตร
บฉ60-0515 นายสุรศักดิ์ โมทินา
บฉ60-0516 นางสาวนันท์ฐิตา ธนินรัฐวิทย์
บฉ60-0517 นายธีรพงศ์ วิบูลย์มาลีรัตน์
บฉ60-0518 นายนิติพงศ์ จิ้มลิ้ม
บฉ60-0519 นายกิตติพัฒน์ ศุภเสริฐ
บฉ60-0520 นางสาวรัตนา อาพรัตน์
บฉ60-0521 นางสาวชไมพร ทอพิมาย
บฉ60-0522 นางสาวอัชฌาวดี ลอบไธสง
บฉ60-0523 นางสาวอรทัย เอกมาตร์
บฉ60-0524 นางสาวเกศรา สงค์ประเสริฐ
บฉ60-0525 นางสาวณิชกานต์ อุดมสุข
บฉ60-0526 นางสาวภรณ์ศิริ โสมใจบุญ
บฉ60-0527 นายวรยุทธ อรัญสาร
บฉ60-0528 นายเกชา มาประสม
บฉ60-0529 นางสาวพรรณนิตา อ่อนเคร็ง
บฉ60-0530 นางสาววรัญญา สารข้าวดา
บฉ60-0531 นายวรพจน์ แย้มบริบูรณ์
บฉ60-0532 นางสาวสกุลตลา เกิดพร
บฉ60-0533 นางสาวอ้อมใจ วอทอง
บฉ60-0534 นายรัฐกรณ์ แสงนาค
บฉ60-0535 นายธนภูมิ แสนจุ้ม
บฉ60-0536 นายสิริพงศ์ วงศ์ซื่อ
บฉ60-0537 นางสาวปนัดดา วัฒนะกิจ
บฉ60-0538 นายศิริศักดิ์ สุขวงศ์
บฉ60-0539 นางสาวพรพิมล อรุณสุริยานนท์
บฉ60-0540 นางสาววิริยา ไชยหงษ์
บฉ60-0541 นางสาวศศิวิมล ประทีป
บฉ60-0542 นายประพนธ์ แสงเพ็ญพราว
บฉ60-0543 นายโภควินท์ พรมที
บฉ60-0544 นางรัตนา โชระเวช
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บฉ60-0545 นายชัยเลิศ มรรคอนันตโชติ
บฉ60-0546 นางชนัดดาพร ขามโนนวัด
บฉ60-0547 นางสาวสุชัญญา พรหมสุวรรณ
บฉ60-0548 นายชัชพล กลิ่นหอม
บฉ60-0549 นายโอภาส พิพัฒน์การเสรี
บฉ60-0550 นายสุริยน พานิคม
บฉ60-0551 นางสาวกาญจนา หลวงโปธา
บฉ60-0552 นางสาวรุ่งทิพย์ อินทวงค์
บฉ60-0553 นายกิตติชัย กุลรัตนสินสุข
บฉ60-0554 นายปรัชญา ตุนาโป่ง
บฉ60-0555 นายณัฐกิตติ์ คาใบ
บฉ60-0556 นางสาวชุติกาญจน์ แจ้งยุบล
บฉ60-0557 นางสาวนฤมล รัตนางศุ
บฉ60-0558 นายพีรวัตร์ สวนนาขัน
บฉ60-0559 นางสาวอมรรัตน์ เอื้อสินทรัพย์
บฉ60-0560 นางสาวศิวาพร ปีนะเก
บฉ60-0561 นายโอภาส แสนสระดี
บฉ60-0562 นางสาวจิราภรณ์ ศรีเส็ง
บฉ60-0563 นางสาวนีนนารา ธนินสิทธางกูร
บฉ60-0564 นางสาวนันทยา คีรีสุวรรณกุล
บฉ60-0565 นางสาวภัทรพร ลอยฟ้า
บฉ60-0566 นางสาวชุติมา สว่างแจ้ง
บฉ60-0567 นายนิพัทธ์ เกตุประเสริฐ
บฉ60-0568 นางสาวชมพู่ ลีลาด
บฉ60-0569 นางสาววันวิจิตร ทิมฐาน
บฉ60-0570 นางสาววิธารา ริอุบล
บฉ60-0571 นายสุวัฒน์ เมืองทะ
บฉ60-0572 นางมณจนาภัทธ์ กมลประจักษ์
บฉ60-0573 นางสาวลินจง เสมียนชัย
บฉ60-0574 นางสาวอมรรัตน์ อนุรัตน์
บฉ60-0575 นายจาฤก เบียดนอก

4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459

บฉ60-0576 นางสาวพัชยา พุ่มพวง
บฉ60-0577 นางสาววรนิษฐ์ ธานนท์ธัญพงศ์
บฉ60-0578 นางสาวกัลปังหา อานวยเกียรติ
บฉ60-0579 นางสาวรัตนาภรณ์ บุรีเสรีรัตน์
บฉ60-0580 นางสาวกาญจนา นาคดวงเกษมศรี
บฉ60-0581 นางสุชีรา กุลบุศย์
บฉ60-0582 นางสาววราภรณ์ ยาวศิริ
บฉ60-0583 นายณัฐวุฒิ พรมจิตต์
บฉ60-0584 นายสิทธิพงศ์ สุทธิธรรมสาคร
บฉ60-0585 นางสาวกฤติญา สมศรี
บฉ60-0586 นางสาวพัชรินทร์ ชราศรี
บฉ60-0587 นางสาวรัตนา ทองแจ้ง
บฉ60-0588 นางสาวกิตติยา กล้าหาญ
บฉ60-0589 นายสุทธิโรจน์ สิทธิคณาสิทธิ์
บฉ60-0590 นายธีระพงษ์ จันโสภา
บฉ60-0591 นางธมกร วิเศษสุนทร
บฉ60-0592 นางสาวประภาภรณ์ เสวีวัลลภ
บฉ60-0593 นางสาวสุนิสา กันหาบุตร
บฉ60-0594 นางสาวจันทิมา สกุลพานิชัย
บฉ60-0595 นางสาวพิชชา ทรงมาลัย
บฉ60-0596 นางสาวปณาลี สมบูรณ์ศิลป์
บฉ60-0597 นายวิศาล สุขกอ
บฉ60-0598 นางสาวพัลลภา สุทธิวงษ์สกุล
บฉ60-0599 นางจุฑามาศ พรมวงค์ษา
บฉ61-0001 นางสาวขวัญจรี สุวรรณชนะ
บฉ61-0002 นางสาววิจิตรตรา ชมภู่
บฉ61-0003 นายสมชาย ฉันท์วิเชียร
บฉ61-0004 นายจตุพร บุตรใส
บฉ61-0005 นายทรงวิทย์ คุ้มเเดง
บฉ61-0006 นางสาวแคทรียา ยศกาจรกุล
บฉ61-0007 นางสาววรัญญา ถนอมพงษ์
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บฉ61-0008 นางสาววิมลสิริ อินตาพรม
บฉ61-0009 นางสาวอัญชลี วรรณรักษ์
บฉ61-0010 นางสาวมณีรัตน์ หมีเงิน
บฉ61-0011 นางสาวพิณลดา ตะโกมา
บฉ61-0012 นางสาวยุภาภรณ์ บุญช่วย
บฉ61-0013 นายกรกต คาอินทร์
บฉ61-0014 นางสาวลินดา ศรีโพธิ์
บฉ61-0015 นางสาวชุติสรา นาคัน
บฉ61-0016 นายนราธิปกุล บุญสอน
บฉ61-0017 นายสังคม สมศรี
บฉ61-0018 นางสาวศิริขวัญ เปรียบนาน
บฉ61-0019 นางสาวศิวพร พรสมบัติไพบูลย์
บฉ61-0020 นางสาวศิริพร คงสมบัติ
บฉ61-0021 นายมินธดา บุญราช
บฉ61-0022 นางสาวกาญจนา พนมเริงศักดิ์
บฉ61-0023 นายวิสุทธิ์ โชคนาคะวโร
บฉ61-0024 นางสาวชูขวัญ ปันแจ่ม
บฉ61-0025 นางสาวสุภัค ภู่ภูมิรัตน์
บฉ61-0026 นางสาวธนพร สายตา
บฉ61-0027 นายคทา ประภาสะวัต
บฉ61-0028 นายประเวศ ใยเทศ
บฉ61-0029 นางสาวอัจฉรา หลอดคา
บฉ61-0030 นายศิรวิชญ์ ต่อสกุล
บฉ61-0031 นางสาวรัตน์ติกาล ทรงศักดิ์
บฉ61-0032 นายบรรจง พงศ์สันติชัย
บฉ61-0033 นางสาวฐิติพร สมบัติวัฒนางกูร
บฉ61-0034 นางสาวเธียรธีรา คาสัตย์
บฉ61-0035 นายกนิษฐ จิตรพานิช
บฉ61-0036 นางสาวนัยนา ร่มซ้าย
บฉ61-0037 นางสาวอาลิษา อารับ
บฉ61-0038 นายเรวัฒน์ อนุจร
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บฉ61-0039 นางสาวสุนิษา นิชานาญ
บฉ61-0040 นางสาวพิมพ์ชนก ทวยจันทร์
บฉ61-0041 นางสาวประภาพรรณ แซ่ลี
บฉ61-0042 ว่าที่ร้อยตรีหญิงภักฑิชา ปลัดคุณ
บฉ61-0043 นางสาววาสนา เอกจะโปะ
บฉ61-0044 นายภาคิน มะโนศรี
บฉ61-0045 นางสาวกนกวรรณ ชูศรี
บฉ61-0046 นายอรรถพล รักสนุก
บฉ61-0047 นายยศวัต ผลาสินธุ์
บฉ61-0048 นายณกฤช สันทัดอนุวัตร
บฉ61-0049 นางกิตติมา เมืองชู
บฉ61-0050 นางสาวศิริมา สุวดิษฐ์
บฉ61-0051 นางสาววรรณนิภา ดอกบัว
บฉ61-0052 นายธนวรรธน์ ศศิวิมลฤทธิ์
บฉ61-0053 นายศุภชัย สามารถมานะกิจ
บฉ61-0054 นางสาววิไลวรรณ ชนะมาร
บฉ61-0055 นางสาวณัฐปภัสร สารถ้อย
บฉ61-0056 นางสาวกนกพิชญ์ สมศรี
บฉ61-0057 นายธนชัย เกษแก้ว
บฉ61-0058 นางสาวสุภาวิณี อวดผิว
บฉ61-0059 นายพรพจน์ ศรีโสภา
บฉ61-0060 นายจรูญ ด้วงจันทึก
บฉ61-0061 นางสาวจิระสุดา ทุนประเทือง
บฉ61-0062 นายสุรศักดิ์ พรดี
บฉ61-0063 นางสาวกาญจนา ธาดาแก้วเจริญ
บฉ61-0064 นางสาวปิยาภรณ์ โพธิ์ศรี
บฉ61-0065 นางสาวศรัณยพร ด่านกลาง
บฉ61-0066 นางสาวจันทิมา รอดรักษา
บฉ61-0067 นางไพรรินทร์ มาบ้านโส้ง
บฉ61-0068 นางสาววารี ทองคาผุย
บฉ61-0069 นางสาวเวธิกา นาคกุลบุตร
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บฉ61-0070 นางสาวพนิตตา เวชกุล
บฉ61-0071 ว่าที่ร้อยตรีดุสิต ตั้งกมลศรี
บฉ61-0072 นางสาววลีภรณ์ หาญนภาชีวิน
บฉ61-0073 นางโชติกา สีสัน
บฉ61-0074 นางสาววิภาวี ตรีเดชา
บฉ61-0075 นายสุพรชัย รัตนะรัต
บฉ61-0076 นายสุริยา สาลีพิมพ์
บฉ61-0077 นายบัววร ชูรัตน์
บฉ61-0078 นางศิริวรรณ สุขวิลัย
บฉ61-0079 นางหนึ่งฤทัย ใจดี
บฉ61-0080 นางสาวนิทรา ไชยการณ์
บฉ61-0081 นางสาวจงรักษ์ เกตุศิลป์
บฉ61-0082 นายสุริยง รัมภารัตน์
บฉ61-0083 นางสาวกิตติมา พรหมศาสตร์
บฉ61-0084 นางสาวดรุณี สุนทรา
บฉ61-0085 นางสาวธนิษฐา ปัสสา
บฉ61-0086 นางสาวอรชุมา นุสีวอ
บฉ61-0087 นางสาวรัชฎากรม์ เลิศพงษ์ไทย
บฉ61-0088 นายวชิราวุธ ไทยแท้
บฉ61-0089 นายณัฐพล เจริญงาน
บฉ61-0090 นางสาวณภัทร ดวงติ๊บ
บฉ61-0091 นางสาวอัจฉรา โพธิ์แก้ว
บฉ61-0092 นายพงษ์พะณัฐ แสงห้าว
บฉ61-0093 นางสาวบุญเพ็ง เศรษฐาวงศ์
บฉ61-0094 นางสาวศิริขวัญ มั่นประพันธุ์
บฉ61-0095 นางสาวปิยะพร ภู่หนู
บฉ61-0096 นายธเนศ มีฉลาด
บฉ61-0097 นายอธิปัตย์ กาฬแสน
บฉ61-0098 นางสาววิพาพรณ์ สิทธิพันธ์
บฉ61-0099 นางสาวภิญธดา ศรีงาม
บฉ61-0100 นายอดิศร พรหมณี
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บฉ61-0101 นางสาวบุญญิสา พ่วงพลับ
บฉ61-0102 นางสาวพัชราวรรณ โสดาภักดิ์
บฉ61-0103 นายสาเริง เมืองอุดม
บฉ61-0104 นางสาวเนตรนภา สุวรรณทา
บฉ61-0105 นายอุดมพร ลวนะวณิช
บฉ61-0106 นางสาวณิชนันทน์ สูงขาว
บฉ61-0107 นางสาวเรณู สุนทรนุภาพย์
บฉ61-0108 นางสาวพรณิชา ประภาศิริกุล
บฉ61-0109 นายชนะชัย อุดมวรรณ
บฉ61-0110 นางสาวศุภวรรณ ทองสี
บฉ61-0111 นายศิริศักดิ์ วิชัยรัตนกุล
บฉ61-0112 นางสาวกุสุมา วงษ์พัฒน์
บฉ61-0113 นายสุรินทร์ บุญแสวง
บฉ61-0114 นางสาวอิศสินี วงศาลัคนากร
บฉ61-0115 นางสาวภัสธารีย์ คงดี
บฉ61-0116 นายชูชีพ สัตยาพิสุทธิ์
บฉ61-0117 นายสุรสิทธิ์ เจียมจิรังกร
บฉ61-0118 นางสาวกีติกานท์ เครือนาค
บฉ61-0119 นายอิสรนนท์ เรืองมนตรี
บฉ61-0120 นายสันติ นาคโชติ
บฉ61-0121 นายอภิชน ชินธนสินธร
บฉ61-0122 นางสาวทักษพร ออกช่อ
บฉ61-0123 นายภูมิ เมืองโคตร
บฉ61-0124 นางสาววรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์
บฉ61-0125 นายภุชงค์ ศรีอ่วม
บฉ61-0126 นางสาวอรณี ไผ่นอก
บฉ61-0127 นางสาวพีระยา แซ่ด่าน
บฉ61-0128 นางสาวรติรส ภู่วิภาดาวรรธน์
บฉ61-0129 นางสาวทัตชญาพันธ์ ทองเมืองหลวง
บฉ61-0130 นางสาวอนาวิลา สุริยะไชย
บฉ61-0131 นายธนัญชัย จิระวิวิทย์ปัญญา
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บฉ61-0132 นายสมพาน ปวงสุข
บฉ61-0133 นายประเสริฐศักดิ์ โพธิ์เงิน
บฉ61-0134 นางสาวศิรินันท์ สุขประเสริฐ
บฉ61-0135 นายบดินทร์ เปรมปรี
บฉ61-0136 นางสาวณัฐวรรณ คเณราช
บฉ61-0137 นางสาวหยกมณี คาสวัสดิ์
บฉ61-0138 นางสาวพุทธา เทพสิงห์
บฉ61-0139 นางสาวทัตชญา นาราเสริมชีพ
บฉ61-0140 นางสาวกนกพร เกียรติคุณ
บฉ61-0141 นางสาวณัฐชนันธ์ จันทร์เพ็ญ
บฉ61-0142 นายอนุชา สุนทรวงศ์
บฉ61-0143 นางสาวภัทรวรรณ ศรอร่าม
บฉ61-0144 นายทรงพล อุดมชุม
บฉ61-0145 นางสาวณัฐกมล ยั่งยืน
บฉ61-0146 นางสาวประทุม ปรีชล
บฉ61-0147 นางสาวอภิญญา กิตติอภินันท์
บฉ61-0148 นางสาวน้าทิพย์ คุณาเกื้อ
บฉ61-0149 นายอานนท์ เถาทิพย์
บฉ61-0150 นายปกรณ์ภัทร วงพระจันทร์
บฉ61-0151 นายภุชงค์ พิรุณนีรฤทธิ์
บฉ61-0152 นายวิโรจน์ เถาะสูงเนิน
บฉ61-0153 นายเกรียงไกร ธรรมโกศล
บฉ61-0154 นางสาวพรวิภา ดิษฐขา
บฉ61-0155 นางสาวธีรนุช เสาวคนธ์
บฉ61-0156 นายสมเกียรติ ขัมภรัตน์
บฉ61-0157 นายกฤตปรัตถกร บุญเรืองนาม
บฉ61-0158 นางสาวปรียาพรรณ พุ่มระหงษ์
บฉ61-0159 นางสาวสุพัชรา อินทรโฆษิต
บฉ61-0160 นางทิพย์หทัย พัฒนรัชต์
บฉ61-0161 นางสาวชุติมา เทพพรหม
บฉ61-0162 นายทิวากร เมณฑ์กูล
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บฉ61-0163 นางสาวขนิตฐา พงษ์สมสุทธิ์
บฉ61-0164 นางสาวนันทพร นันทะ
บฉ61-0165 นายสุรเดช คณโฑเงิน
บฉ61-0166 นายธีรนัย ศรีเกลี้ยง
บฉ61-0167 นางสาวศุภาวดี ยาระศรี
บฉ61-0168 นางสาวปฐมาวดี มาสอน
บฉ61-0169 นายไกรศักดิ์ เนียมสุคนธ์
บฉ61-0170 นางสาวจันทรจิรา พวงธรรม
บฉ61-0171 นายสังวาล คาพันธ์
บฉ61-0172 นางสาวฐิติมา ชานาญกิจ
บฉ61-0173 นางสาวณัชณิชา ตัณฑสุวรรณเลิศ
บฉ61-0174 นายวิศรุต พันลึก
บฉ61-0175 นายณัฐชภงค์ พีธรากร
บฉ61-0176 นายวัชรินทร์ เศษวงศ์
บฉ61-0177 นางสาวสุภาภรณ์ สมอ่อน
บฉ61-0178 นายวิฑูรย์ อมรพงษ์ชัย
บฉ61-0179 นางสาวประภัสสร ทองมูล
บฉ61-0180 นายพฤหัส ลักษมณาภา
บฉ61-0181 นายพัทธดนย์ บาลี
บฉ61-0182 นายอภิลักษณ์ กุดฉิม
บฉ61-0183 นางสาวนริศรา ขาวเรือง
บฉ61-0184 นายสิทธิพร พลเขตต์
บฉ61-0185 นางสาวเมธิรา สุโพธิ์
บฉ61-0186 นางสาวอรุโณทัย ตรีเพ็ชร
บฉ61-0187 นางสาวอารยา ทรงธรักษ์
บฉ61-0188 นายอรรณพ พิสุทธิกุลชัย
บฉ61-0189 นางสาวสิรินดา ภูสีเขียว
บฉ61-0190 นางสาวกรรณิกา กันประเสริฐ
บฉ61-0191 นายเทพนิมิตร ทองจันทร์
บฉ61-0192 นางสาวปาริชาต ตุ้ยวงศ์
บฉ61-0193 นางสาวจิรักษ์ อินสุธา
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บฉ61-0194 นายดารงพล เพ็ญประพัฒน์
บฉ61-0195 นางสาวนิสาธาร พุ่มเรือง
บฉ61-0196 นางสาวชฎารส ภักดีประดับ
บฉ61-0197 นางสาวปาริฉัตร เพชรแสน
บฉ61-0198 นางสาวฉัตรชนก เสนกลาง
บฉ61-0199 นางสาวพิมพิไล จิตโต
บฉ61-0200 นายชยวิทย์ สุวรรณภักดี
บฉ61-0201 นางสาวสายทิศ มัญทนะชาติ
บฉ61-0202 นางสาวรัชนี มงคลลาภ
บฉ61-0203 นางสาวจรรยา แซ่อื้อ
บฉ61-0204 นายประจักษ์ กันหาชน
บฉ61-0205 นายโสภณ สตานิคม
บฉ61-0206 นายต้น สาเนียงใหม่
บฉ61-0207 นางสาวศันสนีย์ วารีเวทย์
บฉ61-0208 ว่าที่เรือตรีโสภณ กลิ่นหอม
บฉ61-0209 นางสาวนุชจรินทร์ ชินอ่อนส้าว
บฉ61-0210 นางสาวพาสนา สิทธิโชคพันธ์
บฉ61-0211 นางสาวภรภัทร เกียรตินอก
บฉ61-0212 นางสาวประภากร สอนเต็ม
บฉ61-0213 นายสราวุธ อินตามูล
บฉ61-0214 นางสาวสุภัทรา วงค์ตาผา
บฉ61-0215 นายอนุสรณ์ โคนชัยภูมิ
บฉ61-0216 นายอภิรักษ์ อุ้มไกร
บฉ61-0217 นางสาวอัจฉราพรรณ ปานโต
บฉ61-0218 นางสาวศศิกร ตีรสวัสดิชัย
บฉ61-0219 นายธนัช ทวีพิทักษ์ไทย
บฉ61-0220 นายอติพล หมวดมณี
บฉ61-0221 นางสาวศริญญา โตปัจจุบัน
บฉ61-0222 นายศุภนิมิต นาโควงษ์
บฉ61-0223 นางกัญญาพร ขวาไทย
บฉ61-0224 นางสาวสนฤพร สุจริตจันทร์
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บฉ61-0225 นางสาวสวิชญา กันทนารักษ์
บฉ61-0226 นางสาวจารุวรรณ ชื่นใจ
บฉ61-0227 นางสาวศิริพร ศิริโสม
บฉ61-0228 นางสาวรัตน์ชนก ไชยราช
บฉ61-0229 นายวรพจน์ จานงค์ทอง
บฉ61-0230 นายเจริญชัย คาภูเขียว
บฉ61-0231 นางสาวดวงฤทัย สมบุตร
บฉ61-0232 นางสาวอุบลรัตน์ กิตติธนารักษ์
บฉ61-0233 นางสาวอาอีซะห์ สะนิง
บฉ61-0234 นางสาวสุดารัตน์ ถิ่นสุข
บฉ61-0235 นางสาวราไพร บุษผาวงค์
บฉ61-0236 นางสาวศิริวรรณ เจริญประโยชน์
บฉ61-0237 นายอภิชาติ ดาฤทธิ์
บฉ61-0238 นายสุริยา วรรณสัย
บฉ61-0239 นางสาวลินิน จารุเธียร
บฉ61-0240 นายวิเชียร ตั้งวันงาม
บฉ61-0241 นางสาวณัฐนิชา ทองอ่วม
บฉ61-0242 นายพีระวัฒน์ ประทุมสวัสดิ์
บฉ61-0243 นางสาวนารีมาน บือซา
บฉ61-0244 นายสุทธิพงษ์ พรมพันใจ
บฉ61-0245 นายบดี มณีงามเลิศ
บฉ61-0246 นายสมบูรณ์ อภิรัชชัยกุล
บฉ61-0247 นายสมชัย อภิรัชชัยกุล
บฉ61-0248 นายอุทิศ ประเทืองพัฒนากุล
บฉ61-0249 นางสาวมณฑา แซ่หลี
บฉ61-0250 นางสาวเทียมจันทร์ คณาพันธ์
บฉ61-0251 นางสาวรุ่งนภา สันสุขสรร
บฉ61-0252 นางสาวจันทิมา ผากาเกตุ
บฉ61-0253 นางสาวบุสรา เอี่ยมละออ
บฉ61-0254 นางสาวอัจฉรา สฤทธิ์วิทยาพงษ์
บฉ61-0255 นางสาวปนัดดา ขอสุข
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บฉ61-0256 นายคริสต์มาส ถาวร
บฉ61-0257 นายสนธยา แซ่เฮ้ง
บฉ61-0258 นางสาวกนกวรรณ ประเสริฐสังข์
บฉ61-0259 นายชัยวรรณ โนราช
บฉ61-0260 นางสาวอรนิตย์ วิวิธพรมงคล
บฉ61-0261 นางสาวสศิธร สุทธิบริบาล
บฉ61-0262 นางสาวภานุมาศ คาหลู่
บฉ61-0263 นางสาวพรทิพย์ หมู่มาก
บฉ61-0264 นางสาวพัชนีย์ น้อยชื่น
บฉ61-0265 นางสาวพรทิพย์ บุญชู
บฉ61-0266 นางสาวเบญจมาศ บัวเกตุ
บฉ61-0267 นางสาวศิริรัตน์ ฉัตรธีรภาพ
บฉ61-0268 นางสาวสุดารัตน์ เวชประสิทธิ์
บฉ61-0269 นายชลวุธ ช่างปัน
บฉ61-0270 นางสาวกมลชนก ป้อมสันเทียะ
บฉ61-0271 นางสาววรัฏฐยา สัตยานุมัฏฐ์
บฉ61-0272 นายนิพนธ์ มะเด
บฉ61-0273 นายวาทิต ศาสตระวาทิต
บฉ61-0274 นางสาวกลิ่นแก้ว ดาวพะวัน
บฉ61-0275 นายเจริญชัย หมั่นสนาม
บฉ61-0276 นายวิศิษฐ์ ชัยเทอดเกียรติ
บฉ61-0277 นางสาวสิริขวัญ กรณ์โคกกรวด
บฉ61-0278 นางสาวชฎาภรณ์ เพ็ชรศรี
บฉ61-0279 นายณัฐวัฒน์ อนันตบวรวุฒิ
บฉ61-0280 นายนิพนธ์ ศรีเลิศ
บฉ61-0281 นางสาวโสภิต พลราช
บฉ61-0282 นายกฤษฎา จันทมาลา
บฉ61-0283 นางสาวขนิษฐา สุขสวัสดิ์
บฉ61-0284 นางสาววนิชญา จันทรพิบูลย์
บฉ61-0285 นางสาวศรัณย์ธิษณ์ นัดสูงวงษ์
บฉ61-0286 นายวิศรุต อ่ารอด
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บฉ61-0287 นางสาวณปภัช เสนารายณ์
บฉ61-0288 นายสุภรณ์ เลิศจิตวุฒิกุล
บฉ61-0289 นางสาวธีริศรา อุปพงษ์
บฉ61-0290 นายสุรศักดิ์ จรูญ
บฉ61-0291 นายฤชา เหมสุทธิ์
บฉ61-0292 นางสาวยาใจ ภู่เศรษฐพันธ์
บฉ61-0293 นางสาวอภิญญา โกปริญญา
บฉ61-0294 นายอาทิตย์ จันทรลักษณ์
บฉ61-0295 นางแสงเดือน พัฒนศิริ
บฉ61-0296 นายรัฐพล ศรีดี
บฉ61-0297 นายกฤษณพงศ์ อินทร์งาม
บฉ61-0298 นายสกนธ์วัชร์ มงคลผิว
บฉ61-0299 นางสุภัคณิชา วุฒิศร
บฉ61-0300 นางสาวมลฤดี โยธะการี
บฉ61-0301 นางสาวจารุณี วงศ์อนุ
บฉ61-0302 นางสาวกนิษฐา สันติวงศกร
บฉ61-0303 นางสาวอรุณภรณ์ แซะอามา
บฉ61-0304 นางสาวชลิตา สาระคา
บฉ61-0305 นางสาวอารีรัตน์ อินกลัด
บฉ61-0306 นางสาวศิริภัทรา แจงกลาง
บฉ61-0307 นางสาวนิศาชล วิชัยศร
บฉ61-0308 นางสาวสุริยา มะณีคา
บฉ61-0309 นางสาวอภิญญารัตน์ ฟักตั้ง
บฉ61-0310 นายนันทศักดิ์ หารดี
บฉ61-0311 นางสาวรัชฎา มามิดา
บฉ61-0312 นางสาวกรรณิการ์ ไทยเจริญ
บฉ61-0313 นางสาววรัทยา บุญพิมพ์
บฉ61-0314 นายจิรายุ ศรีปาน
บฉ61-0315 นางสาวธิดารัตน์ สัตนาโค
บฉ61-0316 นางสาวศรีสุดา สีดอกไม้
บฉ61-0317 นายพงศ์พล สุวรรณฤกษ์
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บฉ61-0318 นางสาวเสาวลักษ์ คงรอด
บฉ61-0319 นางสาวปฐวี จีรณราวุฒิ
บฉ61-0320 นางพรเพ็ญ เจริญกิจผาสุข
บฉ61-0321 นางสาวณิชดาพร สุทธิอาจ
บฉ61-0322 นางสาวจันทร์จิรา ภัทรชนน
บฉ61-0323 นายถิระวัฒน์ องอาจ
บฉ61-0324 นางเยาวเรณา คูดา
บฉ61-0325 นายปรัชญ์ บรรพชาติ
บฉ61-0326 นายเอกตระกูล นาคปลัด
บฉ61-0327 นางสาวสุวจี ก่ออ้อ
บฉ61-0328 นายกัมพล เจียมอนุกูลกิจ
บฉ61-0329 นางสาวกานดา แก้วกิ่งจันทร์
บฉ61-0330 นางอรพิจิตร ตังคพานิช
บฉ61-0331 นางสายชลี อมรตระกูล
บฉ61-0332 นางสาวศาลินา ซื่อสัตย์
บฉ61-0333 นางสาววาสนา บุญเพ็งทัด
บฉ61-0334 นางสาววิรัญญา สายจันทา
บฉ61-0335 นายวสุท โสมศิริกูล
บฉ61-0336 นางสาวชุติมา ฉิมปรางค์
บฉ61-0337 นางสาวชุติมา มูลดี
บฉ61-0338 นางสาวลักขณา ยานิพันธ์
บฉ61-0339 นายสาโรจน์ บุญมา
บฉ61-0340 นางสาวบุษราคัม ไพเราะ
บฉ61-0341 นางวิลาวัลย์ หมวดไธสง
บฉ61-0342 นางสาวดวงใจ วงศ์งาม
บฉ61-0343 นางสาวอารียาภิรมย์ กาญจนพงศ์
บฉ61-0344 นายไพโรจน์ อมราภิรักขิต
บฉ61-0345 นายนพรัตน์ นาถเสโน
บฉ61-0346 นางสาวฐิตารีย์ พลเสนา
บฉ61-0347 นางสาววีรวรรณ รักรอด
บฉ61-0348 นายณัฐวุฒิ เย็นสายสุข
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บฉ61-0349 นายสมพล ภาระเปลื้อง
บฉ61-0350 นางสาวธนวรรณ จ่างมณี
บฉ61-0351 นางสาววิชุดา ศรีหาเวช
บฉ61-0352 นางสาวณาตยา คงรัตน์
บฉ61-0353 นายมกรา ง้อสุรเชษฐ์
บฉ61-0354 นายกู้เกียรติ พรหมเดช
บฉ61-0355 นายธงชัย พุทธวอร์
บฉ61-0356 นางสาวเสาวลักษณ์ ซาบีดี
บฉ61-0357 นางสาวฐิตินันท์ ผู้ผ่อง
บฉ61-0358 นางสาวอรสา สีเสมอ
บฉ61-0359 นางสาวอัญชลี คงชาญกิจ
บฉ61-0360 นายณรงค์ พูลธนเพชร
บฉ61-0361 นายวิรุฬห์ แซ่ลิ่ม
บฉ61-0362 นายธนูชัย ไกรฤกษ์ไพบูลย์
บฉ61-0363 นางสาววิไลรัตน์ ช่างยา
บฉ61-0364 นางสาวกัลยพัชร ศรีเจษฐานนท์
บฉ61-0365 นายสมโชค จาปามูล
บฉ61-0366 นางสาววชิรญาณ์ ปัญวงค์
บฉ61-0367 นางสาวพรรจณี เมฆสวี
บฉ61-0368 นางสาวปัณฑิตา มีสมบัติ
บฉ61-0369 นางสาวจิราภรณ์ จันทะยา
บฉ61-0370 นางสาวพรปวีณ์ ศรีสังข์
บฉ61-0371 นายชัยวัฒน์ ถนอมญาติ
บฉ61-0372 นางสาวภัชชรีย์ ลิมป์พัฒนชัย
บฉ61-0373 นางสาวยุพวรรณ สุชาติสุนทร
บฉ61-0374 นายวรุต ทาเชาว์
บฉ61-0375 นายสมบัติ ธัญญะผล
บฉ61-0376 นางสาวบุญทวี ภาคสะอาด
บฉ61-0377 นางสาวธัญวรัตน์ วิริยะสัมพันธ์สุข
บฉ61-0378 นางปติมา เอื้อนจิตร์
บฉ61-0379 นางสาวเกศินี ลานดี
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บฉ61-0380 นางสาวรัตนาภรณ์ กาละนาด
บฉ61-0397 นายนิรันดร์ ตั้งกิจวาระฐี
บฉ61-0381 นางสาวบุษยมาศ ทองงามดี
บฉ61-0382 นายภัควัฒน์ แดงกระจ่าง
บฉ61-0383 นายวศวรรฐ สวัสดินฤนาท
บฉ61-0384 นางสาวกุลิสรา พรพิฆเนส
บฉ61-0385 นางสาวธันวดี โยธินปริทัศน์
บฉ61-0386 นางสาวธิดาพร กิจไกรลาศ
บฉ61-0387 นางสาวอรวลัญช์ แจ่มจันทร์ศรี
บฉ61-0388 นายยุทธพงษ์ ลิมป์ไพบูลย์
บฉ61-0389 นางสาวชนากานต์ คงสมพจน์
บฉ61-0390 นางสาวโศรยา ประเสริฐทวีลาภ
บฉ61-0391 นางพรศิริ วิรัชวงศ์
บฉ61-0392 นางสาวขนิษฐา เกิดเป้า
บฉ61-0393 นายณัชฐกิตติ์ สิริลภัสกุล
บฉ61-0394 นางสาวกัลยา พรสุขสมบูรณ์
บฉ61-0395 ว่าที่ร้อยตรีหญิงหัทยา โกษาจันทร์
บฉ61-0396 นางสาวจันทนา โดดเสนา
บฉ61-0398 นางสาวณัฐินี ศรีวลีรัตน์
บฉ61-0399 นางสาวศศิธร บัวเงิน
บฉ61-0400 นางสาวอรทัย ภูมิบ้านค้อ
บฉ61-0401 นายชาญณรงค์ ศรสุวรรณวุฒิ
บฉ61-0402 นางสาวธนัตตา สุภสร
บฉ61-0403 นายนฤเบศร์ เกษบุญมี
บฉ61-0404 นางสาวธนัชญา ฉัตรทอง
บฉ61-0405 นางสาวอริษา บัวศรี
บฉ61-0406 นายกฤษณพงษ์ โนรี
บฉ61-0407 นายณัฐพงษ์ บุญสุวรรณ
บฉ61-0408 นางสาวประภัสสร ศิริขันธ์
บฉ61-0409 นางสาวมานิตา รังกลิ่น
บฉ61-0410 นางสาวเอมวิกา เจียมจันทร์
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บฉ61-0411 นางสาวสกุลณา จันทร์เกตุ
บฉ61-0412 นางสาวฐิติมา มูลอุด
บฉ61-0413 นางสาววรากร สวาพิม
บฉ61-0414 นางสาวกาญจนา แสนเสนา
บฉ61-0415 นางสาววทัตตา ฤทธิ์เจริญ
บฉ61-0416 นางสาวกัลยาณี ศรีปัตตา
บฉ61-0417 นางสาวจินนาลอน แก้วอนันต์
บฉ61-0418 นางสาววริษฐา อนุวุฒิพงษ์
บฉ61-0419 นายชีวิต พรรณรังษี
บฉ61-0420 นางสาวขวัญสุดา พันธ์กิ่ง
บฉ61-0421 นางสาวฝนทิพย์ แก้วกลม
บฉ61-0422 นางสาวอริสา โศภิษฐ์สกุลวงศ์
บฉ61-0423 นางสาวนิยดา บุญนา
บฉ61-0424 นางสาววิริยา อุดมประเสริฐศิริ
บฉ61-0425 นางสาวกัญญาวี นวมสวัสดิ์
บฉ61-0426 นางสาวประกายดาว กุลวงษ์
บฉ61-0427 นางสาวบุญสันต์ นันทพล
บฉ61-0428 นางสาววรรณาภรณ์ วงศ์มาก
บฉ61-0429 นายพฤฒ วัฒนชโนบล
บฉ61-0430 นางสาวชนินาถ ก้อนทอง
บฉ61-0431 นางสาวเสาวณี เถาว์เพ็ญ
บฉ61-0432 นายกวิน กวินอภิธาน
บฉ61-0433 นายธีระศักดิ์ สันติทวีชนะ
บฉ61-0434 นายเอกราช ยิ้มจันทร์
บฉ61-0435 นางสาวพิชาวรรณ พึ่งสาราญ
บฉ61-0436 นายรณกร ทรัพย์สิทธิพงศ์
บฉ61-0437 นางสาวนภัสวรรณ สิงห์สีโว
บฉ61-0438 นายอรรถพล พุทธดิสสอน
บฉ61-0439 นางสาววีระภรณ์ หาญยะ
บฉ61-0440 นายศิวะโรจน์ โตอิ้ม
บฉ61-0441 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑารัตน์ กัลยา
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บฉ61-0442 นายพิพัฒน์ ไชยขันธุ์
บฉ61-0443 นายธงชัย อัมพรพะงา
บฉ61-0444 นางสาวเจนจิรา จินดาศรี
บฉ61-0445 นางสาวจินตนา วิริยาธิกวงศ์
บฉ61-0446 นางสาวปัทมาภรณ์ ศรีวงค์
บฉ61-0447 นายกุลดิศ ฝายนันทะ
บฉ61-0448 นางสาวธนกาญจน์ ขันทะโส
บฉ61-0449 นางสาวดวงทิพย์ ชูเนตร
บฉ61-0450 นายชยาวุฒิ จันทภูมิ
บฉ61-0451 นางสาวนันทกาญจน์ ปานกล่อม
บฉ61-0452 นางสาวธันยนันท์ อธิชุณหะวงศ์
บฉ61-0453 นางสาวแพรชมภู ชะดูแท้
บฉ61-0454 นางสาวชิดชนก สุขวิรัตน์
บฉ61-0455 นางสาวเพ็ญผกา โรจนวิศาส
บฉ61-0456 นางสาวณิชานันท์ กาบแก้ว
บฉ61-0457 นางสาวสุพัดชา จันทร์ช่วย
บฉ61-0458 นางสาวอรัญญา จันดาวงค์
บฉ61-0459 นางสาวมยุฉัตร ทองจันทร์
บฉ61-0460 นายนที พันธ์โพธิ์
บฉ61-0461 นางสาวสุดารัตน์ ลีพรม
บฉ61-0462 นางสาวกนกมาศ มุงคุณ
บฉ61-0463 นางสาวนันทิยา สารวงษ์
บฉ61-0464 นางสาวชุลีกร ศิลประยะ
บฉ61-0465 นางสาวจันทรมาส อินทรถาวร
บฉ61-0466 นางสาวมณีรัตน์ จันทร์สนิท
บฉ61-0467 นางสาวสารินี ถนอมมิตร
บฉ61-0468 นางสาววชิราภรณ์ คาเสียง
บฉ61-0469 นายเกรียงไกร อิทธิกุสุมาลย์
บฉ61-0470 นางสาวจุฑามาศ พรหมเพ็ชร
บฉ61-0471 นางโชติมา วิไลวัลย์
บฉ61-0472 นางสาวอ่อนจันทร์ เหลือผล

4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955

บฉ61-0473 นางสาวสุมาลี อินพยม
บฉ61-0474 นางสาวธิดารัตน์ บารุงพิพัฒนพร
บฉ61-0475 นายภาณุเดช สินออมทรัพย์
บฉ61-0476 นายวสพล ตั้งกาญจนภาสน์
บฉ61-0477 นายรพีพงศ์ ธนภัทรไพศาล
บฉ61-0478 นางสาวปานไพลิน พูลทอง
บฉ61-0479 นางสาวนฤชา ศรีสายหยุด
บฉ61-0480 นางสาวนิพาวรรณ นารี
บฉ61-0481 นายอุณรุท ผิวนา
บฉ61-0482 นางสาวสุภัสสร สีฮุย
บฉ61-0483 นายสัญชัย เลาหถาวรศิรินาม
บฉ61-0484 นางสาวจันทรา ยาสุทธิ
บฉ61-0485 นายสุวิจักขณ์ ชูทิพย์
บฉ61-0486 นางสาวสาลินี ปาลี
บฉ61-0487 นางสาวศิรินันท์ วงอนันท์
บฉ61-0488 นายวัชระ ระรื่นรมย์
บฉ61-0489 นางสาวสุธารินี บุตรี
บฉ61-0490 นางสาวทิพย์วัล บุญทอง
บฉ61-0491 นางสาวพรพิมล กองสมิง
บฉ61-0492 นายธงไชย ทรัพย์สิทธิกร
บฉ61-0493 นายภานุพงศ์ เครื่องประดับ
บฉ61-0494 นางสาวสุชารัตน์ มีสาราญ
บฉ61-0495 นางสาวจุฑามาศ รุ่งเรือง
บฉ61-0496 นางสาวจินตนา โพธิสาร
บฉ61-0497 นายเชาวลิต พรมอินทร์
บฉ61-0498 นางสาวสุรีย์รัตน์ วงศ์ปริยพัชร์
บฉ61-0499 นายวินิต เหมือนหมาย
บฉ61-0500 นางสาวรุ่งทิพย์ สุทธศิลป์
บฉ61-0501 นางสาวณิชกานต์ โชคสกุลเจริญ
บฉ61-0502 นายธนันต์ชัย เอราวัณ
บฉ61-0503 นายปฏิพงษ์ สุจิมงคล
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บฉ61-0504 นายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด
บฉ61-0505 นางสาวสุกัญญา สุขเกษม
บฉ61-0506 นายปณิธาน หันหาบุญ
บฉ61-0507 นางสาวกชมน พันธ์เพ็ง
บฉ61-0508 นางสาวกรรณิการ์ ชายดอน
บฉ61-0509 นายวิสิทธิ์ บุญมี
บฉ61-0510 นายวิภู พานิชโยดม
บฉ61-0511 นางสาวสุดารัตน์ แก่นคา
บฉ61-0512 นางสาวชุลีพร ชอบธรรม
บฉ61-0513 นางสาวอินทุอร วัฒถากุล
บฉ61-0514 นางสาวเบญจภรณ์ พฤฒิสาร
บฉ61-0515 นางสาวสุทธาวรรณ จันดา
บฉ61-0516 นางสาวสุวรรณา มะลิซ้อน
บฉ61-0517 นางสาวเยาวลักษณ์ ชะรุมรัมย์
บฉ61-0518 นางสาวบุษบา ปลายสวน
บฉ61-0519 นางสาวรุ่งอรุณ แก้วปักปิ่น
บฉ61-0520 นางสาวพรชนก เชวงเผ่าพันธุ์
บฉ61-0521 นางสาวอัจฉราภรณ์ จารนัย
บฉ61-0522 นายธีรยุทธ บุญหลี
บฉ61-0523 นางสาวธวัลรัตน์ ศรีนิธิพรกุล
บฉ61-0524 นายคฑาวุธ เนตินิยม
บฉ61-0525 นายสิริภาส ชัยเร็ว
บฉ61-0526 นางสาวทิพมล นิลน้าเงิน
บฉ61-0527 นางสาวจริยา มงคลการ
บฉ61-0528 นายธามม์ สโมสร
บฉ61-0529 นางสาวศิริพรรณ สุภากาญจน์
บฉ61-0530 นางสาวพะเยาว์ สร้างไร่
บฉ61-0536 นางสาววิภาวรรณ เรืองเดช
บฉ61-0531 นางสาวสุมาลี ศรีสุโน
บฉ61-0532 นางสาวจิราพร เกิดศิริ
บฉ61-0533 นางสาวแพรวพรรณ ยุวเดชกุล

4987
4988
4989
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4992
4993
4994
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5000
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5002
5003
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5010
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5012
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บฉ61-0534 นางสาวณัฏฐณิชา ศรนารายณ์
บฉ61-0535 นางสาวหัทญา โชติประทีป
บฉ61-0537 นายชัยทัต บุญเจริญ
บฉ61-0538 นางสาวสุธิมา พวงประเสริฐ
บฉ61-0539 นางสาวสุพัตรา อินทุรัตน์
บฉ61-0540 นายธีรกานต์ พัฒนพรเจริญ
บฉ61-0541 นางภาวิตา จันทร์ส่อง
บฉ61-0542 นางจิตตินันท์ แพงแซง
บฉ61-0543 ว่าที่ร้อยตรีธงรบ กินโนนกอก
บฉ61-0544 นายรุ่งทรัพย์ นันทปรีดีพงศ์
บฉ61-0545 นางสาวอัจฉราพรรณ กลั่นเกณไถ
บฉ61-0546 นายเกียรติศักดิ์ สุทธเขต
บฉ61-0547 นายทรงกฤษณ์ อยู่ดี
บฉ61-0548 นางสาวสาริกา เมอแล
บฉ61-0549 นายบุญยืน เอสันเทียะ
บฉ61-0550 นางสาวณัชชา วิทยานันท์
บฉ61-0551 นางสาววรรณภา วุฒิโส
บฉ61-0552 นายสาโรจน์ เกรียงพุฒานนท์
บฉ61-0553 นายอรรถพร มณีนิล
บฉ61-0554 นางสาววริษฐา บุญกาเหนิด
บฉ61-0555 นายวีรยุทธ สังข์ทอง
บฉ61-0556 นายนิพร วัฒนาเวียงปถัมภ์
บฉ61-0557 นางสาวชุตินันท์ ศัตรูพ่าย
บฉ61-0558 นางสาวไพลิน คงความสุข
บฉ61-0559 นางสาวสุชาดา เรืองฤทธิ์
บฉ61-0560 นายสุรีย์ แซ่เฮ้ง
บฉ61-0561 นางสาวแจ่มจันทร์ ชาติสุข
บฉ61-0562 นางสาวประภาพรรณ ปุจฉาการ
บฉ61-0563 นายนพดล วงศ์ทิม
บฉ61-0564 นางสาววีรฎา กลิ่นหอม
บฉ61-0565 นางสาววิลาวัณย์ ชุติจาตุรนต์
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บฉ61-0566 นางสาวจิราพร ทาสุนา
บฉ61-0567 นายกิตติพงศ์ สุทธิชัยอนันต์
บฉ61-0568 นายเอกพจน์ จินาผล
บฉ61-0569 นางสาวขวัญชนก พิมเพ็ชร
บฉ61-0570 นายอัครวัฒน์ ทองสุข
บฉ61-0571 นายมีชัย บุญบารุง
บฉ61-0572 นายณัฐกิจ เกิดมณี
บฉ61-0573 นางสาวภัฐธิตา ไฝพรม
บฉ61-0574 นายจักรกรี กันทะวงค์
บฉ61-0575 นางสาวอธิพร โสขะ
บฉ61-0576 นายกิตติธรณ์ เสรีสวัสดิ์
บฉ61-0577 นางสาวอรุสา จาปาคา
บฉ61-0578 นางสาวอารีรัตน์ ศรีกล่า
บฉ61-0579 นางสาวภคนันท์ เจริญกิจมงคล
บฉ61-0580 นายภาคภูมิ ชัยสวัสดิ์
บฉ61-0581 นางสาวกฤตพร ภักดี
บฉ61-0582 นายสมบูรณ์ ปินตาวงศ์
บฉ61-0583 นางสาวสุวพิชญ์ ฉัตรอริยรัตน์
บฉ61-0584 นายวิมล แว่นจันทร์
บฉ61-0585 นางสาวจันทนา พลายงาม
บฉ61-0586 นางสาวแวววลี โยริยะ
บฉ61-0587 นายปรัชญา สวัสดิ์พานิช
บฉ61-0588 นายธวัชชัย ช่างม่วง
บฉ61-0589 นายวิศรุต ภูอุตตะ
บฉ61-0590 นางสาวดวงดาว คาเเสน
บฉ61-0591 นายศิริศักดิ์ สุขสุจริตพร
บฉ61-0592 นางสาววรรษมล แมลงภู่
บฉ61-0593 นางสาวอัญชลี ศรศรี
บฉ61-0594 นางสาววิจิตรา นาแสวง
บฉ61-0595 นางสาวฉัตราภา ปราชญ์พยนต์
บฉ61-0596 นางสาวปิยธิดา อุระชื่น
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บฉ61-0597 นางสาวรัตนาพร สัจจอังกูร
บฉ61-0598 นางสาวจุฑากานต์ สุรภาพ
บฉ61-0599 นายเจนวิทย์ จูฑามาตย์
บฉ61-0600 นางสาวสุกัญญา โชยรัมย์
บฉ61-0601 นายณัฐนนท์ โคทอง
บฉ61-0602 นายสมเกียรติ ชั้นน้อย
บฉ61-0603 นางสาวศิริลักษณ์ บุตรธนู
บฉ61-0604 นางสาววิไลวรรณ โพธิ์ลอย
บฉ61-0605 นายภาณุวัฒน์ นาถมทอง
บฉ61-0606 นางสาวจิราพร กลอนจะโป๊ะ
บฉ61-0607 นางสาวรัตธนาพร กิจพ่อค้า
บฉ61-0608 นางสาวกมลวรรณ ทับกรีบ
บฉ61-0609 นายอรรถกร ไชยทรัพย์มังกร
บฉ61-0610 นางสาวปุญญิสา เหี้ยมหาญ
บฉ61-0611 นางสาวกานพลู เพ็งสันเทียะ
บฉ61-0612 นางสาวสุภาพร ชัยปัญญา
บฉ61-0613 นางสาวน้าฟ้า ประทีปทอง
บฉ61-0614 นางสาวสิริพร ปลื้มกมล
บฉ61-0615 นางสาวจัณห์นิภา รัตนพงษ์
บฉ61-0616 นายธนาคร สงคราม
บฉ61-0617 นางสาวชยาภรณ์ ปิยะวัฒนกุล
บฉ61-0618 นางสาวสุประวีณ์ อัฏฐวรมงคล
บฉ61-0619 นางสาวลดาวรรณ หัสรินทร์
บฉ61-0620 นายณณฐกร ตันตะราวงศา
บฉ61-0621 นายอานุภาพ พงษานุสรณ์
บฉ61-0622 จ่าสิบเอกหญิงชุติมณฑน์ จันทะปัด
บฉ62-0001 นางสาวมุทิตา พลเจริญ
บฉ62-0002 นางสาวกัญญารัตน์ ทองแดง
บฉ62-0003 นางสาวภัทราพร ผ่านศึกสมรชัย
บฉ62-0004 นายนิทัศน์ คาดี
บฉ62-0005 นายนิพล สุวรรณเลิศกิจ
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บฉ62-0006 นางสาวสุพัตรา ทองรอด
บฉ62-0007 นางสาวภูษณิศา ใจจันทร์
บฉ62-0008 นางสาวสันทนา ศรีสัญญา
บฉ62-0009 นางสาวสุพิศ สุวรรณนิ่ม
บฉ62-0010 นางสาวสุวรรณา ก้านขาว
บฉ62-0011 นางสาวปิยวรรณ กิจเกื้อกูล
บฉ62-0012 นายณัฐพล รักพานิชแสง
บฉ62-0013 นายวีรพันธ์ เรืองสันติ
บฉ62-0014 นางสาวเบญพร ประทุมรัตน์
บฉ62-0015 นางสาวธนัชพร ไชยคาภา
บฉ62-0016 นางสาวสุนันทา ดีมี
บฉ62-0017 นางสาวจรรยา วีระวัชรสกุล
บฉ62-0018 นางสาวกมลรัตน์ บุตรสอน
บฉ62-0019 นางสาวศุภรัตน์ แต้วกลาง
บฉ62-0020 นายบุญพิสุทธ์ คล้ายกมล
บฉ62-0021 นายธนัชย์สิชฌ์ สัมมาเพ็ชร
บฉ62-0022 นางสาววิภาวี หนูทอง
บฉ62-0023 นางสาวนพรัตน์ อุบลวัฒน์
บฉ62-0024 นายปัฐวี วีระพงษ์
บฉ62-0025 นางสาวสิริพันธ์ ณ เชียงใหม่
บฉ62-0026 นางนันทิรา หงษ์ศรีสุวรรณ์
บฉ62-0027 นางสาวณัฐพร ใจธรรม
บฉ62-0028 นางสาวพรสวรรค์ สุขประเสริฐ
บฉ62-0029 นางสาวสุดหทัย เป๋รัตนสาราญ
บฉ62-0030 นางสาวพนิดาวัลย์ ธนาไสย์
บฉ62-0031 นางสาวเปรมมิกา ภูจอมนาค
บฉ62-0032 นางสาวจินตนา สุวรรณ์
บฉ62-0033 นางสาวอาทิชา จันทร์สุข
บฉ62-0034 นายประยวน บุญยะรัง
บฉ62-0035 นางสาวอรอนงค์ สังวาลย์ทอง
บฉ62-0036 นายธนพล เลาหถาวรศิรินาม
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5112
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บฉ62-0037 นายคเณศ เลาหถาวรศิรินาม
บฉ62-0038 นางสาวอรุณโรจน์ อินทศิริ
บฉ62-0039 นางสาวนันทิกานต์ สุทธวงค์
บฉ62-0040 นายอรรถพล นเรศชัยยุทธ
บฉ62-0041 นางสาวธนพร นาคทั่ง
บฉ62-0042 นางสาวธีรยา ศิริบูระพา
บฉ62-0043 นายเจษฎา หาญณรงค์
บฉ62-0044 นางสาวทัศนียา คงทัต
บฉ62-0045 นางสาวจิรัชญา สุวรรณพงศ์
บฉ62-0046 นางสาวเอมริน นิยมไวทยะ
บฉ62-0047 นางสาวเกสรี เรืองฤทธิ์
บฉ62-0048 นางสาวสแกวันย์ จันทร์ศรี
บฉ62-0049 นายพชร มณีงามเลิศ
บฉ62-0050 นางสาวฐาปนี ค่าคูณ
บฉ62-0051 นายปิยะวัฒน์ พีระรัตนจิตติ
บฉ62-0052 นางสาวอุรินทร์ วงพิจิตร
บฉ62-0053 นางสาวภัทรภรณ์ แสงจันทร์
บฉ62-0054 นางสาวเจนจิรา แย้มสว่าง
บฉ62-0055 นางสาวพรเพ็ญ ภานุกรอุดม
บฉ62-0056 ว่าที่ร้อยตรีทรงพล ศิขิรัมย์
บฉ62-0057 นางสาวมนัญชยา หาชัย
บฉ62-0058 นางสาวมนัสนันท์ พิพัฒวัฒนากุล
บฉ62-0059 นางสาวประกายกาญจน์ ทาเนาว์
บฉ62-0060 นางสาวฤดี ศรีจันทร์
บฉ62-0061 นางสาวพันทิพา รักศิลปดี
บฉ62-0062 นางสาวกนกพร เพ็ชรภักดิ์
บฉ62-0063 นางสาววาสนา บริสุทธิ
บฉ62-0064 นางสาวปัญชลี ประสงค์ผล
บฉ62-0065 นางสาวดอกเตย จันทร์เพ็ง
บฉ62-0066 นายสฤษดิ์ บังใบ
บฉ62-0067 นายเมธี เสาร์จันทร์
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บฉ62-0068 นางสาวธารทิพย์ พลบุตร
บฉ62-0069 นางสาวสุพัตรา หัวดอน
บฉ62-0070 นางสาวเมย์วดี ศรีหิรัญ
บฉ62-0071 นายชัยฤทธิ์ มะลิสุวรรณ
บฉ62-0072 นางสาววัชราภรณ์ อรรจน์สาธิต
บฉ62-0073 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยรัตน์ คุณมี
บฉ62-0074 นางสาวสุดารัตน์ สิงหาเพ็ญ
บฉ62-0075 นายภูวสิษฏ์ จันทร์กิตติชัย
บฉ62-0076 นายสิรวิชญ์ พันธุ์หินลาด
บฉ62-0077 นางสาววิลาวัลย์ บุญสว่าง
บฉ62-0078 นางสาวบลธิรา ชีวพรพิมล
บฉ62-0079 นายอภิภู พานไธสง
บฉ62-0080 สิบเอกพัทธดนย์ บุตรอุดม
บฉ62-0081 นางสาวอุไรวรรณ หม่องอินทร์
บฉ62-0082 นายชานาญ นามโคตร
บฉ62-0083 นางสาวศศิธร ลุนไทโย
บฉ62-0084 นายยุทธชัย โกนขุนทด
บฉ62-0085 นางสาวกาญจน์มณี ลวดกระโทก
บฉ62-0086 นางสาววิไลลักษณ์ แก้วคงยืน
บฉ62-0087 นายลีนวัฒน์ กานต์ดา
บฉ62-0088 นางสาวสมฤทัย พันธ์ลูกท้าว
บฉ62-0089 นางสาวปาริฉัตร สุรกานต์กุล
บฉ62-0090 นายรติกร ศรีสุระ
บฉ62-0091 นางสาวพัฒน์ชญา ศุภรัตน์ธรรมกุล
บฉ62-0092 นางสาวปัณณภัสร์ กิตติยาพรวัฒน์
บฉ62-0093 นางสาวน้าผึ้ง รอบรู้เจน
บฉ62-0094 นางสาวกิตติยา ขุนวิเศษ
บฉ62-0095 นางสาวธัชมนต์ โอวุฒิธรรม
บฉ62-0096 นางสาวสุดารัตน์ ขวัญแก้ว
บฉ62-0097 นางสาวรุ่งนภา สรรเพชร์
บฉ62-0098 นายศุภสิทธิ์ รัตนา
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บฉ62-0099 นางสาวเกศณี เสนาวงษ
บฉ62-0100 นางสาววิลาสินี วีระพันธ์
บฉ62-0101 นางสาวธนัทกัญญ์ บุญทัน
บฉ62-0102 นางสาวสาธิตา หอเพชรรุ่งเรือง
บฉ62-0103 นางสาววไลลักษณ์ สมระกาศ
บฉ62-0104 นางสาวพรรณ์วรินทร์ สุเฉลียว
บฉ62-0105 นางสาวญาณธิชา เทียมสวัสดิ์
บฉ62-0106 นายณัฐวุฒิ ศรีคาดี
บฉ62-0107 นางสาวดาราวดี เพ็ชรสีทอง
บฉ62-0108 นางสาวณัฐฐินันท์ จิตใส
บฉ62-0109 นางสาวศิริพร เข่งสมุทร
บฉ62-0110 นางสาวยุพาพร ฮวบเอม
บฉ62-0111 นางสาวปวีณา จุดติกรี
บฉ62-0112 นายไพศาลย์ โพธา
บฉ62-0113 นายธีรภัทร รักษาธรรม
บฉ62-0114 นายอินทัช เศิกศิริ
บฉ62-0115 นางสาวกรองกาญจน์ จันทรา
บฉ62-0116 นางนิภาภรณ์ ชมะวิต
บฉ62-0117 นายอดิศรณ์ บุญสม
บฉ62-0118 นางสาวอรวรรณ ขันทอง
บฉ62-0119 นายอารีฟ ตะโละดิง
บฉ62-0120 นางสาวศศิธร เจริญสุข
บฉ62-0121 นางสาวอรวรรณ ชัยหาญ
บฉ62-0122 นายอรรถพงษ์ แก้วเทพ
บฉ62-0123 นางนาทนรี จาเนียรธรรม
บฉ62-0124 นางสาวธัญญารัตน์ เห็นประเสริฐ
บฉ62-0125 นางสาวนัทธิ์ไรวินท์ ชิรธนากร
บฉ62-0126 นายนันทวุฒิ แย้มชุ่ม
บฉ62-0127 นายธีรวัฒน์ ศรีสมรทอง
บฉ62-0128 นางสาวลลิตา กล้ากระโทก
บฉ62-0129 นายกฤษฎา ฉัตรชูเกียรติกุล
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บฉ62-0130 นายศุภศิษฐ์ กิตติมั่นคง
บฉ62-0131 นางสาวอัจฉรา คาอ้น
บฉ62-0132 นางสาววาสนา ต๊ะไร่
บฉ62-0133 นางสาวจิรกานต์ คาวังจันทร์
บฉ62-0134 นางสาวธัชธมน มอญดะ
บฉ62-0135 นางสาวชนนิกานต์ เล็กขาว
บฉ62-0136 นายเอกพล ขานชัยศรี
บฉ62-0137 นางสาวน้าผึ้ง กับขุนทด
บฉ62-0138 นางสาวสุภาพร อุ่นวงศ์
บฉ62-0139 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนัชพร ดลไพร
บฉ62-0140 นายอรรถวุฒิ สุ้นโหย
บฉ62-0141 นางสาวสิริจิตร จิตต์ศิริ
บฉ62-0142 นางสาวชญาภา ศรีวลัย
บฉ62-0143 นายธีรยุทธ พันธุ์เชื้อ
บฉ62-0144 นางสาวขวัญพิชชา คามี
บฉ62-0145 นางสาวอุมาพร กุ่มเทียน
บฉ62-0146 นางสาวเอกอุบล โพธิ์ทอง
บฉ62-0147 นายปัญญา ภูวิชิต
บฉ62-0148 นายโกเมศ เจริญมูล
บฉ62-0149 นางสาวอนุช สายบัว
บฉ62-0150 นางสาวสหัทญา ทองบูรพา
บฉ62-0151 นางสาวสุผกา เจริญสงค์
บฉ62-0152 นางสาวณภัคมนต์ ฐิติกรเหมทานนท์
บฉ62-0153 นางสาววิภากร ดอนเหลือม
บฉ62-0154 นางสาวณัฐธาดา ชายวิชัย
บฉ62-0155 นางสาวพิชญ์นรินทร์ ไชยดิษฐ์
บฉ62-0156 นางสาวเอรีญา สุนทรามระ
บฉ62-0157 นางสุลักษณา สุบิน
บฉ62-0158 นายปริญญา คล้ายดวง
บฉ62-0159 นายปิยะ ศิริธนวันต์
บฉ62-0160 นางสาวณัฐธิดา ทองงาม
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บฉ62-0161 นางสาวณัฎฐ์กฤตา สมัย
บฉ62-0162 นางสาวอัมพาพร ใจดี
บฉ62-0163 นางสาวบุษรา เธียรวัฒนธาดา
บฉ62-0164 นางสาวดาราณี บุญสุวรรณ์
บฉ62-0165 นายอดุลย์ กาดา
บฉ62-0166 นางสาวกูล ยุทธชัยยางกุล
บฉ62-0167 นางสาวขนิษฐา เกษมสุข
บฉ62-0168 นางสาวสุภาวัลย์ กลิ่นระรื่น
บฉ62-0169 นางสาวรัชนี มีสาลี
บฉ62-0170 นางสาวกิตติยา ดาเนินงาม
บฉ62-0171 นางสาวอรณัฐ สมัครการ
บฉ62-0172 นางสาวอัมภา กาญจน์คณาสิน
บฉ62-0173 นายธเนศ ว่องอาทรกุล
บฉ62-0174 นายพงษ์พันธ์ แพงไพรี
บฉ62-0175 นายสุตา คุณวงศ์
บฉ62-0176 นางสาวดารณี อาบมณี
บฉ62-0177 นางสาวอรัญาภร ปรีดากิตวรกุล
บฉ62-0178 นายภัทรานิษฐ์ ก้อนเครือ
บฉ62-0179 นางสาวอัจนพิม ฉันท์ใด
บฉ62-0180 นายเกรียงไกร ชาวระ
บฉ62-0181 นายธีระศักดิ์ นพไธสง
บฉ62-0182 นางสาวนุสรา สีสมยา
บฉ62-0183 นางสาวขนิษฐา มหาสมุทร์
บฉ62-0184 นายธนโชติ เขียวแก้ว
บฉ62-0185 นายธวัชชัย วรุตมะพงศ์พันธุ์
บฉ62-0186 นายวัชรพงศ์ เทศไทยสง
บฉ62-0187 นายฐิติวัชร์ พันธุ์วงษ์
บฉ62-0188 นางสาวธนัชพร สุรธรรม
บฉ62-0189 นายสามารถ กายทอง
บฉ62-0190 นางสาวนันทิชา จันทอุบัติ
บฉ62-0191 นางสาวกัลยกร พงศ์กัญจน์
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บฉ62-0192 นางสาวคาตัน ศรีรัตนพันธ์
บฉ62-0193 นางสาววรินทร์ธร เลิศพรสุขสวัสดิ์
บฉ62-0194 นายปุณณวิช คล้ายน้อย
บฉ62-0195 นางสาวณัฐนิชาช์ สมใจ
บฉ62-0196 นางสาวขนิษฐา ทางดี
บฉ62-0197 นางสาวสิรินทรา พรจันทึก
บฉ62-0198 นายชาตรี วงศ์งามดี
บฉ62-0199 นางสาวณัฐธิดา พิมพ์อินทร์
บฉ62-0200 นายอนวัช สุวรรณโณ
บฉ62-0201 นางวิชุตา เพิ่มวิชา
บฉ62-0202 นางสาวมินท์ธิตา บัญชากิจ
บฉ62-0203 นายฐาปกรณ์ ธารงโรจนโกมล
บฉ62-0204 นางสาวอัจฉรีย์ เมืองกลาง
บฉ62-0205 นางสาวคุณากร กลิ่นภู่
บฉ62-0206 นางสาววารินทร์ ระวังภัย
บฉ62-0207 นางสาวฐิติพันธ์ กุมสินพันธ์
บฉ62-0208 นางสาวจารุวรรณ พิมพ์เสน
บฉ62-0209 นางสาวจันทร์ปรียา ทองพีระ
บฉ62-0210 นายสุรศักดิ์ สุขเกิด
บฉ62-0211 นางสาวปวีณา ทองทรัพย์
บฉ62-0212 นางสาวศศิธร สาเนียงดัง
บฉ62-0213 นายวรวิทย์ สาระตุ้ย
บฉ62-0214 นายตะวัน วงษ์จันทรา
บฉ62-0215 นายอนวรรษ คาขาว
บฉ62-0216 นายพูลศักดิ์ แข่งขัน
บฉ62-0217 นางสาวมณีรัตน์ คุ้มเวช
บฉ62-0218 นายเสฎฐา อินอ๊อด
บฉ62-0219 นางสาวสุวนันท์ ภูมิเชวง
บฉ62-0220 นางสาวกมลรัตน์ สัมมาตริ
บฉ62-0221 นางสาวฐิติมา แสนชูปา
บฉ62-0222 นางสาวแสงนภา คุ้มเขตต์
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บฉ62-0223 นางสาวอภิญญา มูลไธสง
บฉ62-0224 นางสาวพวงผกา ประสมศรี
บฉ62-0225 นางสาวปาณิศา ภูริปาณิก
บฉ62-0226 นางสาวกุสุมา มณีวรรณ
บฉ62-0227 นางสาวกัญญ์วรา เมืองจันทึก
บฉ62-0228 นางปิยมาศ ฐิติวุฒิพงศ์
บฉ62-0229 นางสาวขวัญฤทัย บุญเมือง
บฉ62-0230 นายปฐมพร พานเพ็ง
บฉ62-0231 นางสาวจริญญา อร่ามวงศ์ทอง
บฉ62-0232 นายกนกศักดิ์ สาป้อง
บฉ62-0233 นายสุวิจักขณ์ มหา
บฉ62-0234 นางสาวกันตยา ยมหา
บฉ62-0235 นางสาวเบญจตา วงศ์สวรรค์
บฉ62-0236 นางสาวมนัญญา คุ้มเหม
บฉ62-0237 นางสาวธัญสิณี เลิศชัยอานนท์
บฉ62-0238 นางสาวเจนจีรา บรรเทิงใจ
บฉ62-0239 นางสาวนันทิยา แป้นถึง
บฉ62-0240 นายณัฐวัฒน์ ศิริโชติ
บฉ62-0241 นางสาวเสริมศิริ ไชยวงศ์วัฒนะ
บฉ62-0242 นางสาวชญาดา เขตรัฐกว้าง
บฉ62-0243 นายวิชญวรรธน์ ธัชธรรมคุณ
บฉ62-0244 นายยุทธ กสิณอุบล
บฉ62-0245 นางสาววราภรณ์ ดีเสมอ
บฉ62-0246 นางสาวยุวดี โคแล
บฉ62-0247 นางสาวรัญชน์วรัตถ์ ผ่อนเจริญ
บฉ62-0248 นางสาวตรีรัก กินวงษ์
บฉ62-0249 นางสาวกมลวรรณ เสริมทรัพย์
บฉ62-0250 นายศานติ ภัทรวิทย์
บฉ62-0251 นางสาวปวีนา เทียมสุขสม
บฉ62-0252 นายวุฒิชัย เกิดในหล้า
บฉ62-0253 นางสาวอัฉวงค์ คงวัง
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บฉ62-0254 นางสาวบวรภัค หวังร่วมกลาง
บฉ62-0255 นายเจษฎา สุภรณ์ไพจิต
บฉ62-0256 นายอธิษฐ์ จิรพงศานานุรักษ์
บฉ62-0257 นายธรณินทร์ วีระวัชรสกุล
บฉ62-0258 นางสาวณัฏฐณิชา พิบูรณ์
บฉ62-0259 นางสาววิภา มากกลาง
บฉ62-0260 นางสาวกุสุมา ชัยสุวรรณ์
บฉ62-0261 นายเกริกฤทธิ์ สภาพไทย
บฉ62-0262 นางสาววรลักษณ์ ขาเนตร
บฉ62-0263 นายจักรกฤช ปิ่นเกตุ
บฉ62-0264 นางสาวสุพิชญา พยัคฆะนิธิ
บฉ62-0265 นางสาวเพียงรวี พรมจันทร์
บฉ62-0266 นายทศพล สาหร่าย
บฉ62-0267 นางสาวอัญชญา เชื้อสาวะถี
บฉ62-0268 นางสาวปิยฉัตร คุณพาที
บฉ62-0269 นางสาวธัญวรัตน์ รื่นเจริญ
บฉ62-0270 นางสาวพักตร์จิรา พิมสาร
บฉ62-0271 นายขัติพงษ์ พอใจ
บฉ62-0272 นางสาวณัฐชยา พละสุข
บฉ62-0273 นางสาวสุภาณวงค์ ศรีลาศักดิ์
บฉ62-0274 นายภาณุวิชญ์ สุภพิชญานันท์
บฉ62-0275 นายอภิเดช ใจมา
บฉ62-0276 นายวีระพงษ์ สุขเจริญนุกูล
บฉ62-0277 นายธนากรณ์ น้อยสมนึก
บฉ62-0278 นางสาวพิชญาพร ปุ่นสกุล
บฉ62-0279 นายชัยพร ชุ่มสด
บฉ62-0280 นายวฉัตรชัย นันทวงค์
บฉ62-0281 นางสาวชุติพร เพชรสุวรรณ
บฉ62-0282 นายอดุลรอพา เจ๊ะกา
บฉ62-0283 นางสาวฐานิดา วุฒิกุลวานิช
บฉ62-0284 นางสาวธัญญพัทธ์ อมรอรรถวิทย์
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บฉ62-0285 นายอลงกรณ์ โพธิ์อ่อง
บฉ62-0286 นายณัฐวุฒิ ศรีจันทร์ดี
บฉ62-0287 นางจีรภา คล้ายรัศมี
บฉ62-0288 นายอลงกรณ์ วิชาเรือง
บฉ62-0289 นายรณชัย พฤกษ์เสถียร
บฉ62-0293 นางสาววรนุช แก้วเม่ง
บฉ62-0290 นายสิทธา สุวัฒนพิมพ์
บฉ62-0291 นายธนธัช วรสัตยากร
บฉ62-0292 นางสาววิลาสินี แก้วเสน
บฉ62-0294 นางสาวคณึงนุช บุตรากาศ
บฉ62-0295 นายณัฐนันท์ นิรัชกุลโรจน์
บฉ62-0296 นายนาวิน แสนแก้ว
บฉ62-0297 นายวรา ป้านประดิษฐ์
บฉ62-0298 นายกิตติโรจน์ บุญธิมา
บฉ62-0299 นางสาวอารียา กองทอง
บฉ62-0300 นายปรีชา การะเวก
บฉ62-0301 นางสาวกนกภรณ์ สุทธิจานุวัฒน์
บฉ62-0302 นายสหวิช ชาเสน
บฉ62-0303 นางสาวอัจฉราภรณ์ ม่วงกรุง
บฉ62-0304 นางสาวกัลยาภรณ์ สุนทรวรเศรษฐ์
บฉ62-0305 นางสาวชมภูนุช มณีรัตน์
บฉ62-0306 นายวุฒิไกร ยวนจิต
บฉ62-0307 นางสาวปาริชาติ หมอนทอง
บฉ62-0308 นางสาวชีวา อะหมะดี พีรซะหีด
บฉ62-0309 นายชัยพฤกษ์ กีรติอุไร
บฉ62-0310 นางสาววณิชชา สุขหล้า
บฉ62-0311 นางสาวพิมลรัตน์ คีรี
บฉ62-0312 นางสาวพรพิมล หุตะมาน
บฉ62-0313 นางสาววราภรณ์ จันทร์อ่อน
บฉ62-0314 นายชานุวัฒน์ มีไชย
บฉ62-0315 นายรัฐภูมิ วงศ์ใหญ่
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บฉ62-0316 นางสาวเกศรากร ดีแก้ว
บฉ62-0317 นางสาวเบญจมาส จิวดี
บฉ62-0318 นางสาวเกวลีสิริ สิงห์แก้ว
บฉ62-0322 นางสาววิลาวัลย์ มั่นศรีจันทร์
บฉ62-0319 นางสาวสกุลรัตน์ ตันติสันติกุล
บฉ62-0320 นายปิยศักดิ์ จิตจานงค์
บฉ62-0321 นางสาวอารีพร จานแก้ว
บฉ62-0323 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองอ่อน
บฉ62-0324 นางสาวดลยา พรหมเกษ
บฉ62-0325 นางสาวสุจิตรา แสนชมภู
บฉ62-0326 นางสาวศุภรัตน์ อาวรณ์
บฉ62-0327 นางสาวแก้วกานต์ ทรัพย์วัฒนาชัย
บฉ62-0328 นางสาวศิรภัสสร เอี้ยงเอี่ยม
บฉ62-0329 นายวีระศักดิ์ บุญบางยาง
บฉ62-0330 นายพิสิษฐ์ เจริญรัตน์
บฉ62-0331 นางสาวนัติยาภรณ์ ดีเลิศ
บฉ62-0332 นางสาววันเพ็ญ แสงหาชัย
บฉ62-0333 นายณัฏฐ์ รัชตรุ่งโรจน์
บฉ62-0334 นางปิยะธิกร กันไชย
บฉ62-0335 นางสาวลลิต์ภัทร จิตรวรรณภา
บฉ62-0336 นางสาวสุมิลตรา พันประสงค์
บฉ62-0337 นางสาวพิชชาพิมพ์ จันทรชีวิน
บฉ62-0338 นายทรงวุฒิ เป็นพนัสสัก
บฉ62-0339 นายสันทัด ชาญศรี
บฉ62-0340 นางสาวอรมณี นิมมาลัยแก้ว
บฉ62-0341 นางสาวอวัศญา ศุขะเนตร
บฉ62-0342 นางสาวปิ่นปินัทธ์ พรหมสุวรรณ
บฉ62-0343 นายธนะพรรณ แย้มพราหมณ์
บฉ62-0344 นายธนกฤต ธัญกิตติคม
บฉ62-0345 นางสาวอรพรรณ จันทร์ขอนแก่น
บฉ62-0346 นางสาวสุภัทรา วงศ์เจริญ

5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451

บฉ62-0347 นางสาวกานดา คาขวา
บฉ62-0348 นางสาวนปภา จันทร์อ่อน
บฉ62-0349 นางสาวสุมณฑา พิทักษ์เทพสมบัติ
บฉ62-0350 นายปรียะสิทธิ์ เจียรวาปี
บฉ62-0351 นางสาวปิยะธิดา ปัญญารักษ์
บฉ62-0352 นางสาวนรินทร จันทะเสนา
บฉ62-0353 นางสาวชุติมา เจนตระกูลโรจน์
บฉ62-0354 นางสาวอัญกรณ์ณัฐ เมฆสุทัศน์
บฉ62-0355 นางสาวปณิดา ทองคาแท้
บฉ62-0356 นายพิสิษฐ์ วิทยานุพงศ์
บฉ62-0357 นางสุพัตรา วงศ์คา
บฉ62-0358 นางสาวอังคณา สุวรรณประกาย
บฉ62-0359 นางสาววิไลวรรณ ขาขม
บฉ62-0360 นางสาววาสนา บุญจันทร์
บฉ62-0361 นายวีระกร นาคอยู่
บฉ62-0362 นางสาวกมลชนก วงศ์สมนึก
บฉ62-0363 นางสาวสุดารัตน์ พริกเล็ก
บฉ62-0364 นางสาวอารดา บุตรโชติ
บฉ62-0365 นายเกรียงไกร กรรณ์เกตุ์แก้ว
บฉ62-0366 นายภัทรพงศ์ ธนาสดใส
บฉ62-0367 นายอภิชาติ กฤตรัชตนันต์
บฉ62-0368 นางสาวสุกัญญา ไชยธงรัตน์
บฉ62-0369 นายเจริญชัย ลิ้มสุทธิวันภูมิ
บฉ62-0370 นางสาวศิริวรรณ ฉวีวรรณากร
บฉ62-0371 นางสาวยุวลักษณ์ ดียิ่ง
บฉ62-0372 นายธวัชชัย ศิรินันท์
บฉ62-0373 นางสาวเนาวดี โคตวิทย์
บฉ62-0374 นายอดิศร ดีปานธรรม
บฉ62-0375 นายปิยชน ระฆังเพ็ชร
บฉ62-0376 นางสาวอารียา ดาพันธ์
บฉ62-0377 นายรพีพันธ์ สงคราม
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บฉ62-0378 นางสาวเกวลิน โสพุฒอ่อน
บฉ62-0379 นายนคเรศ กองทอง
บฉ62-0380 นางสาวพรประภา โยธาพิทักษ์
บฉ62-0381 นางสาวอรพรรณ มีนิยม
บฉ62-0382 นางสาวสุภาภรณ์ ล่องลอย
บฉ62-0383 นางสาวทัศนีย์ ศรีราจันทร์
บฉ62-0384 นางสาวเต็มดวง บุญรักษา
บฉ62-0385 นายฤทธิ์ กองพิลา
บฉ62-0386 นางสาววิภาวี ยอดยิ่ง
บฉ62-0387 นางสาวชิตวรี แดงสกุล
บฉ62-0388 นายอภิชาติ สุดใจ
บฉ62-0389 นายวิมุต คทวนิช
บฉ62-0390 นางสาวพรรณราย สุขรัตน์อมรกุล
บฉ62-0391 นางสาวปรียาภรณ์ มหาวรรณแจม
บฉ62-0392 นายอานันต์ มาลินี
บฉ62-0393 นางสาววนิดา ผ่านสาแดง
บฉ62-0394 นางสาวพรรณนิภา ทราเจริญ
บฉ62-0395 นางสาวอุดมลักษณ์ สุวรรณเปิ้น
บฉ62-0396 นางสาวสุพิชชา คล้ายสายธารา
บฉ62-0397 นายสุรพงษ์ แก้วพุ่ม
บฉ62-0398 นางสาวลัดดาวรรณ ปีเลี่ยน
บฉ62-0399 นายบารมี สนิทไทย
บฉ62-0400 นายโกวิท สุวรรณหงษ์
บฉ62-0401 นายประยุง เจริญสุข
บฉ62-0402 นายรัชชานนท์ ทองรักษ์
บฉ62-0403 นางสาวนรกมล รอสูงเนิน
บฉ62-0404 นางอาชวี อัศวานันทน์
บฉ62-0405 นายอาตรียะ เครือสุข
บฉ62-0406 นางสาววีรนุช บูรณะ
บฉ62-0407 นางสาวนุชนาฏ ฤกษ์มงคล
บฉ62-0408 นายพีรพัฒน์ ทรัพย์มูล

5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513

บฉ62-0409 นางสาวอรัญญา บุญคา
บฉ62-0410 นางสาวปณิชา จิรกวีกุล
บฉ62-0411 นางสาวเบญจวรรณ พัดสาฤทธิผล
บฉ62-0412 นางสาวนวรัตน์ บัวริ
บฉ62-0413 นายดล สายอุดม
บฉ62-0414 นางสาวทิราภรณ์ แห่หล้า
บฉ62-0415 นางสาวยุวลี อินทร์วิลัย
บฉ62-0416 นางแสงโสม พิทักษา
บฉ62-0417 นายฐิติพงศ์ ศิลปนุภกิจ
บฉ62-0418 นางสาวอาทิตยา ศรีสัมฤทธิ์
บฉ62-0419 นางสาวรัตน์ดา ศรีกุม
บฉ62-0420 นางสาวชนินันท์ ยอดดี
บฉ62-0421 นางสาวดาวัลย์ เทพอินทร์
บฉ62-0422 นางสาวกัญทิมา อักษรนา
บฉ62-0423 นางสาวพรชนก แก้วเทวี
บฉ62-0424 นายรุ่ง อาราม
บฉ62-0425 นางสาวรัตนา แซ่เฮ้ง
บฉ62-0426 นางสาวนุชวรา จันทร์สุริย์
บฉ62-0427 นางสาวอรจิรา ปีมณี
บฉ62-0428 นางสาววัชราภรณ์ ไชยทุม
บฉ62-0429 นายนพนันท์ เดชขันธ์
บฉ62-0430 นางสาวขวัญจิรา วงษ์ทอง
บฉ62-0431 นางสาวบุษรัตน์ ไชยพร
บฉ62-0432 นางเกษดา อิทธิอมรกุลชัย
บฉ62-0433 นายวิชิต หวังจิตต์
บฉ62-0434 นายสุรพันธ์ ไมตระรัตน์
บฉ62-0435 นางสาวจิราวรรณ ทับสอน
บฉ62-0436 นางสาวขวัญชนก พุ่มพวง
บฉ62-0437 นางสาวสุทธิดา เขียวค้า
บฉ62-0438 นางสาวปติญา พลอยน้อย
บฉ62-0439 นางสาวธารวิมล เอี่ยมโซ้
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บฉ62-0440 นางวรัญญา ทิฆัมพรพิทยา
บฉ62-0441 นายยุทธนา นวลผกา
บฉ62-0442 นางสาวศิริวรรณ ชนะใหม่
บฉ62-0443 นายนพดล คณิตชัยเดชา
บฉ62-0444 นางสาวหทัยทัต ซื้อสุวรรณ
บฉ62-0445 นางสาวดวงจันทร์ อุดมลาภ
บฉ62-0446 นางสาวธมลพรรณ พิทยารัตน์วรดา
บฉ62-0447 นางสาวปวีณา บุตรฤทธิ์
บฉ62-0448 นางสาวดรุณี ยามวัน
บฉ62-0449 นางสาวจิตสุภา ภูวนานนท์
บฉ62-0450 นางสาวสุธาทิพย์ เอื้อยกระโทก
บฉ62-0451 นางสาวชรินดา ชานาญจิต
บฉ62-0452 นายณัฐพงศ์ เต็งทอง
บฉ62-0453 นายมานพ แก้วหล้า
บฉ62-0454 นายอดิศักดิ์ เข็มศิริ
บฉ62-0455 นางสาวศริยา ประเสริฐฤทธี
บฉ62-0456 นางสาวชุติมา สุธีจารุพิทยา
บฉ62-0457 นางสาวอภิญญา ทับแว่ว
บฉ62-0470 นางสาวชฎาพร ดีแพง
บฉ62-0458 นางสาวกมลชนก ขันทะมาตร
บฉ62-0459 นางสาวจันทิมา ศรีเลิศรุจิกานต์
บฉ62-0460 นายภัทรพล บุญยิ่งเอกธนา
บฉ62-0461 นางสาวมนทิรา สุขเจริญ
บฉ62-0462 นางสาวพัชราภรณ์ จันทสิงห์
บฉ62-0463 นายสัญญา ต่างครบุรี
บฉ62-0464 นางสาวมณีรัตน์ ภูตาไชย
บฉ62-0465 นางนรินทร โคมตะขบ
บฉ62-0466 นางสาวธีร์ชญาน์ วิริยะรักษ์
บฉ62-0467 นางสาวชญาณี ผาใต้
บฉ62-0468 นางสาวหัสยา ด้วงเรือง
บฉ62-0469 นายอภิณัฐ โคมตะขบ
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บฉ62-0471 นางสาวจิราพร ศรีบุรินทร์
บฉ62-0472 นางสาวยุพิน สารวจวงค์
บฉ62-0473 นางสาวนิภาวรรณ บุญเกษม
บฉ62-0474 นางสาวลักขณา ธาดาสีห์
บฉ62-0475 นางสาวจินตนา พืชผล
บฉ62-0476 นางสาวเสาวลักษณ์ สอนรมย์
บฉ62-0477 นางสาวอรนิชา จันทรมณี
บฉ62-0478 นางสาวกิตติยาพร สาริพันธ์
บฉ62-0479 นายปณต ปิ่นสุภา
บฉ62-0480 นางสาววาสนา พงศาวิภาวัฒน์
บฉ62-0481 นางสาวปรียาพร สุริโย
บฉ62-0482 นางสาววิภาดา นาคไพรัช
บฉ62-0483 นายพีระยุทธ ภูริณัฐ
บฉ62-0484 นางสาวฐิติกา แสงสายัณห์
บฉ62-0485 นางสาวพิชาดา คาสุมาลี
บฉ62-0486 นางสาววรรณภา ผ่องสุวรรณ
บฉ62-0487 นางสาวพิมพ์ชนก โถชัย
บฉ62-0488 ว่าที่ร้อยโทไกรศักดิ์ ฐิติวัฒนาการ
บฉ62-0489 นายวัฒนไชย พันธ์คล้า
บฉ62-0490 นางสาวชนิตา ทองภูเบศร์
บฉ62-0491 นายธนาธร ปลื้มสงค์
บฉ62-0492 นางสาวพิมชนิดา ศรีอภัย
บฉ62-0493 นางสาวปิยธิดา พละไชย
บฉ62-0494 นางสาวมนัสวี ตาดต่าย
บฉ62-0495 นางพรรษา อดุลยธรรม
บฉ62-0496 นางสาวสุจิตรา บุญเพิ่ม
บฉ62-0497 นางสาวณปภัช จันทร์ลา
บฉ62-0498 นางสาวบูชิตา เพ็ญจันทร์
บฉ62-0499 นางสาวสรัลชนา คาใจ
บฉ62-0500 นางสาวนันท์นภัส แก้วเต็มดวง
บฉ62-0501 นางสาวอัจฉรา สุขจิตร
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บฉ62-0502 นางสาวชัชฎาวรรณ ศิริจันทราวงษ์
บฉ62-0503 นายภาณุมาศ ขุนราม
บฉ62-0504 นางสาวธันยพร แสงสุวรรณ
บฉ62-0505 ว่าที่ร้อยตรีหญิงธีราภรณ์ นวเกล้า
บฉ62-0506 นางสาวศิริวรรณ ขาแก้ว
บฉ62-0507 นางสาวชมพูนุช จินะวงค์
บฉ62-0508 นายขวัญชัย เสาธง
บฉ62-0509 นางสาวจันจิรา แฝดชัยภูมิ
บฉ62-0510 นางสาวณัฏฐณิชา เมืองภักดี
บฉ62-0511 นางสาวชลลดา พัฒนชาญสกุลชัย
บฉ62-0512 นางสาวจันจิรา แกล้วกล้า
บฉ62-0513 นางสาวนิตยา สาระมาต
บฉ62-0514 นางสาวชริกา อ่างเฮ้า
บฉ62-0515 นายกิตติชัย เหลืองอบอุ่น
บฉ62-0516 นางสาวณภัทร สนน้อย
บฉ62-0517 นายไตรเทพ เรืองเนตร
บฉ62-0518 นางสาวศศิวิมล นาคสุริยวงษ์
บฉ62-0519 นางสาวนิชธิมา เอื้อพูนผล
บฉ62-0520 นางสาวมาริสา มูลลอด
บฉ62-0521 นางสาววารุณี หนูอุดม
บฉ62-0522 นางสาวภัทรชนก เหลืองไพบูลย์
บฉ62-0523 นางสาวอริสา กาญจนากระจ่าง
บฉ62-0524 นางสาวสุพรรณี ธีรวัฒนสาร
บฉ62-0525 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ พรยุทธศาสตร์
บฉ62-0526 นางสาวจิตตรา โอสถศรี
บฉ62-0527 นางสาวธนาภรณ์ จิตรีนพ
บฉ62-0528 นางสาวอรทัย คองสันเทียะ
บฉ62-0529 นางสาวนิตยา ประเสริฐ
บฉ62-0530 นางสาวปิยดา มลกลาง
บฉ62-0531 นายชีวิน พงษ์ปรีดา
บฉ62-0532 นายอภินันท์ สุขคันธรักษ์
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บฉ62-0533 นายมาโชค นนทชัย
บฉ62-0534 นายณัฐวุฒิ วระสิงห์
บฉ62-0535 นายกิตติทัศน์ ลีลารุ่งโรจน์
บฉ62-0536 นางสาวจิรญาภา อารมณ์สวะ
บฉ62-0537 นายพนมศักดิ์ ศิริยา
บฉ62-0538 นางสาวสายขวัญ สุริยงค์
บฉ62-0539 นางสาวดวงเดือน บุญคาน
บฉ62-0540 นางสาวสุภาพรรณ ภักดีวานิช
บฉ62-0541 นางสาวนภสร สหพรวัฒนานุกูล
บฉ62-0542 นางสาวเรณู โพธิ์ประชาคม
บฉ62-0543 นางสาวจินต์จุฑา จันทรานภาภรณ์
บฉ62-0544 นางสาววรัญญา กมลวิบูลย์นันท
บฉ62-0545 นายฐิติวัส ตรีบุบผา
บฉ62-0546 นางสาวอารีรัตน์ ตันวุธโท
บฉ62-0547 นายวรุณ จารุเรืองไพศาล
บฉ62-0548 นายชลาธิป จันทรศิริ
บฉ62-0549 นางสาวพิมชนก คานูณเศรษฐ์
บฉ62-0550 นางหทัยชนก เหลืองโสภาพรรณ
บฉ62-0551 นางเรวดี ศรีชัยนันท์
บฉ62-0552 นายเสกสรรค์ พันธ์เกษกรณ์
บฉ62-0553 นางสาวมะณีนุช ดอกสอน
บฉ62-0554 นายอนุรักษ์ พยัฆบุตร
บฉ62-0555 นายณรงค์ฤทธิ์ มาลาสาย
บฉ62-0556 นางสาวกฤตพร อินทร์งาม
บฉ62-0557 นางสาวฉัตราภรณ์ นิมิบุตร
บฉ62-0558 นางวิมนรัตน์ ลมสุขะ
บฉ62-0559 นางสาวนันทนา ศาสตร์โพธิ์
บฉ62-0560 นางสาววิภาดา จงสุมามาลย์
บฉ62-0561 นายปรเมศวร์ ฉินทสงเคราะห์
บฉ62-0562 นางสาวธนัญญา จาปาปน
บฉ62-0563 นางสาวสุธาทิพย์ ไสยาตร์
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บฉ62-0564 นางสาวมนฤทัย ไตรศุภโชค
บฉ62-0565 นางสาวจีระประภา จันทร์พวก
บฉ62-0566 นางสาวกมลนิตย์ ทองประเทือง
บฉ62-0567 นางสาวสุรีย์พร ล้ออัศจรรย์
บฉ62-0568 นางสาวรัตน์สุดา สอสุทธิเมธ
บฉ62-0569 นางสาวรัตนาภรณ์ สุทธิกรณ์
บฉ62-0570 นางสาวสุนิสา ภิมุข
บฉ62-0571 นางสาวสลิลทิพย์ ตั้งเถกิงเกียรติ์
บฉ62-0572 นางสาวเบญจมาศ พจน์ฉายศิริ
บฉ62-0573 นางสาวจันทิมา เหล่าบุญเกื้อ
บฉ62-0574 นางสาววิชนี คาแดง
บฉ62-0575 นางสาวยุวดี มากเพ็งมี
บฉ62-0576 นางสาวมันทนา วรนุช
บฉ62-0577 นางสาวฐิติรัตน์ แก้วใส
บฉ62-0578 นางสาวรัชนิอาภา วางโต
บฉ62-0579 นายนัฐกร พรมพิงค์
บฉ62-0580 นางสาวมลธิดา มีบุญรอด
บฉ62-0581 นางสาวโชติกา แซ่อึ่ง
บฉ62-0582 นายอดิทรรศน์ โพธิพันธุ์ทอง
บฉ62-0583 นางสาววนิชา วิภาอธิคม
บฉ62-0584 นางสาวณัฐวรรณ วาสยศ
บฉ62-0585 นางสาวอุทุมพร เลิศวิไล
บฉ62-0586 นางสาวจิดาภา เครือละม้าย
บฉ62-0587 นางสาวอมรรัตน์ ทองภู
บฉ62-0588 นางสาวหทัยภัทร เกริกชัยศรี
บฉ62-0589 นายวรากานต์ รูมิง
บฉ62-0590 นายภูมิพัฒน์ นิลภูมิ
บฉ62-0591 นางสาวจุรีพร มะปะโท
บฉ62-0592 นางสาววรางกูล วิมุทศรี
บฉ62-0593 นางสาวพัทราพร นิลจันทร์
บฉ62-0594 นางสาวอนงค์นาฎ รักษากิจ
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บฉ62-0595 นายเกรียงศักดิ์ ติราวรัมย์
บฉ62-0596 นางสาวชัญญารัศช์ สุจจะชารี
บฉ62-0597 นางสาวชวนพิศ พึ่งพระรัตนตรัย
บฉ62-0598 นางสาวสุมิตรา อุตมาภินันท์
บฉ62-0599 นางสาวนริศรา ชาภูวงษ์
บฉ62-0600 นายอินทนนท์ เทียมถ้อย
บฉ62-0601 นางสาวณัฐวดี ดุษฎีวิริยกุล
บฉ62-0602 นางสาวจันทิมา พวงประดิษฐ์
บฉ63-0001 นางสาวอธิตา ปัญญาพยัตจาติ
บฉ63-0002 นายอภิยุทธ ปัญญาพยัตจาติ
บฉ63-0003 นางสาวเขมิกา หงส์พรรคมนุญ
บฉ63-0004 นางสาวพนิดา พุดซา
บฉ63-0005 นางสาวหฤทัย อาจกล้า
บฉ63-0006 นายสุริยัน อุตรักษ์
บฉ63-0007 นายเอกวุฒิ สุขเสงีย่ ม
บฉ63-0008 นางสาวแสงตระการ นพกร
บฉ63-0009 นายกิตติภัทร์ อิศราภรณ์
บฉ63-0010 นางสาวชลธิชา ตลับนาค
บฉ63-0011 นางสาวธัญญลักษณ์ ไทยลา
บฉ63-0012 นายพิษณุ ดารก
บฉ63-0013 นางสาวกัลยา ลุนบง
บฉ63-0014 นางสาวณัฐธยาน์ อัศวภูมิ
บฉ63-0015 นางสาวรวีวรรณ สีสว่าง
บฉ63-0016 นางสาวอรนุช บุญศิริ
บฉ63-0017 นางสาวสุธิตา จันทร์เมือง
บฉ63-0018 นางสาวณิชาภา มิ่งขวัญ
บฉ63-0019 นายสิทธิพงษ์ มณีเพ็ชร
บฉ63-0020 นางสาวศิริวรรณ แสวงพงษ์
บฉ63-0021 นางสาวประทานพร มาตรคาจันทร์
บฉ63-0022 นายธนภัทร สุภาพันธุ์
บฉ63-0023 นางสาวพรรณิกา ไกรเพชร
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บฉ63-0024 นางสาวพีรยา กล้าหาญ
บฉ63-0025 นางสาวกรรนิการ์ กระจายกลาง
บฉ63-0026 นางสาวอภิรัตน์ ฉวีวรรณ์
บฉ63-0027 นางสาวศิริภิญญา ฉิมงาม
บฉ63-0028 นายไพบูลย์ เหมรัตนากร
บฉ63-0029 นางสาวฉัตรอนงค์ ศักดิ์พิบูลย์ชัย
บฉ63-0030 นายกฤษฎา สันทาลุนัย
บฉ63-0031 นางสาวสิริญญา สร้อยพาน
บฉ63-0032 นายอุดม นาถมทอง
บฉ63-0033 นางสาวอรวรรณ แก้วชุม
บฉ63-0034 นางสาวจิราพร โช้วันดี
บฉ63-0035 นางสาวสุพิชา วันอุบล
บฉ63-0036 นางสาวสุนิษา เรืองธรรมรงค์
บฉ63-0037 นางสาวจิรัฐติกาล สระเสียงดี
บฉ63-0038 นายพงศ์ธร รัตนพงษ์ชัย
บฉ63-0039 นางสาวอุทุมพร สุวรรณวิจิตร
บฉ63-0040 นางสาวอรจิรา บุญรีย์
บฉ63-0041 นางสาวกนกวรรณ วังหอม
บฉ63-0042 นางสาวศยามล ทรัพย์ภักดี
บฉ63-0043 นางสาวชญานี ศรประเสริฐ
บฉ63-0044 นายชาลิตร พรมเภา
บฉ63-0045 นายณัฐ เชื่อถือ
บฉ63-0046 นางสาวสุภาพร กัณฑ์จู
บฉ63-0047 นางสาวยุภาพร นิลสมบูรณ์
บฉ63-0048 นางสาวเมขลา ยาตรา
บฉ63-0049 นางสาวสุนันทรา บุญลอย
บฉ63-0050 นางสาวยลรดี ดวงโพธิ์ทอง
บฉ63-0051 นางสาวนฤมล รากทอง
บฉ63-0052 นางสาวปวรวรรณ ช่างเพชร
บฉ63-0053 นายมนต์ชัย บรรจง
บฉ63-0054 นายภูรี อุ่นคา
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บฉ63-0055 นางสาวศิริขวัญ สิงห์ลอ
บฉ63-0056 นางทัตติญา บุญธรรม
บฉ63-0057 นางสาวศศิวิมล ชุมแวงวาปี
บฉ63-0058 นายพิษณุ โชคทวี
บฉ63-0059 นางสาวกานต์ธิดา ยิ้มย่อง
บฉ63-0060 นางสาวสุปราณี เจนหัตถ์
บฉ63-0061 นายจิรวัฒน์ เหมมี
บฉ63-0062 นายธนวัช กุยรัตน์
บฉ63-0063 นางสาวปิยวดี เลิศสดับสุวรรณ
บฉ63-0064 นายรัฐพล ชัยวุฒิธร
บฉ63-0065 นางสาวลลิตวดี กบิลสิงห์
บฉ63-0066 นางสาวภัทร์วริศรา ขาดี
บฉ63-0067 นายสราวุฒิ ราชกิจ
บฉ63-0068 นางสาวศุภรัตน์ เถอะจ๋า
บฉ63-0069 นางสาวจันจิรา ชมศรี
บฉ63-0070 นางสาววราภรณ์ อุไรศรี
บฉ63-0071 นายอวยชัย ริศรี
บฉ63-0072 นางสาวสุพรรษา โปดา
บฉ63-0073 นายอารันดร์ จันอ้วน
บฉ63-0074 นายทินกร นิลหล้า
บฉ63-0075 นางสาวระวีวรรณ ใบขุนทด
บฉ63-0076 นายประวุฒิ มาลาศรี
บฉ63-0077 นายกิติคม เที่ยงธรรม
บฉ63-0078 นายสันติสุข ขอประสงค์
บฉ63-0079 นายทินภัทร พูนศิริ
บฉ63-0080 นายวิษณุ สีโหน
บฉ63-0081 นายนเรศ ปานศรีแก้ว
บฉ63-0082 นางสาวอัจฉรา บุญเพิ่ม
บฉ63-0083 นายเกียรติศักดิ์ ปะโสติยัง
บฉ63-0084 นางสาวกนกกาญจน์ ปานพงศ์
บฉ63-0085 นางสาวธนัชชา วัฒนศักดิ์พิศาล
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บฉ63-0086 นางสาวจรรยา ภูห้องเพชร
บฉ63-0087 นางสาวกนกขวัญ ศรีอวน
บฉ63-0088 นางสาวศิริกูล ศรีสะอาด
บฉ63-0089 นางสาวกาญจนา คู่ชัยภูมิ
บฉ63-0090 นางสาวนันยา ฮูมเมลิงค์
บฉ63-0091 นางสาวณัฐณิชา ศรีบูรณพิภพ
บฉ63-0092 นางกิตติพร หวังพัฒนะวงศ์
บฉ63-0093 นายมนต์ชัย หวังพัฒนะวงศ์
บฉ63-0094 นางสาวจตุพร ทองแดง
บฉ63-0095 นางสาวขวัญดาว แซ่หลี
บฉ63-0096 นางสาวฤหัสดี ทองกลม
บฉ63-0097 นางสาวนภสร กนกวัฒนะพันธุ์
บฉ63-0098 นางสาววัลลภา เชียววงษ์
บฉ63-0099 นางสาวชนกวรรณ เรืองศรี
บฉ63-0100 นางสาวอุมาลี ป้องทอง
บฉ63-0101 นางสาวมลฑิรา อู๋ไพจิตร
บฉ63-0102 นางสาวนิภาภรณ์ สุดสี
บฉ63-0103 นางสาวปทุมพร สมพงษ์
บฉ63-0104 นางสาวกาญจนา ปราณีวงษ์
บฉ63-0105 นายธนภพ เลิศมหาฤทธิ์
บฉ63-0106 นางสาวภัทราพร ตั้งประกอบ
บฉ63-0107 นางสาวเพ็ญศรี นาคทอง
บฉ63-0108 นางสาวบุษญา แก้วผัด
บฉ63-0109 นางสาวน้าทิพย์ แสงศรีจันทร์
บฉ63-0110 นางสาวณัฐภัทร ผลานันทนิท
บฉ63-0111 นายสุพงษ์ พันธ์จันทรอุไร
บฉ63-0112 นายศิวรักษ์ อุปการรอด
บฉ63-0113 นายพิภพ โลกคาลือ
บฉ63-0114 นางสาวรัตติกาล หน่วงกระโทก
บฉ63-0115 นางภัทรภร สุภากาวี
บฉ63-0116 นางสาวปัทม์วรรณ ไชยพงศ์
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บฉ63-0117 นางสาววีรยาภรณ์ เทียมผล
บฉ63-0118 นายพิชิต ปิงสุขแสน
บฉ63-0119 นายนิธิ สุขวิสิฏฐ์
บฉ63-0120 นางสาวปัญญาภรณ์ เพียนุย
บฉ63-0121 นายถิรวิทย์ ข่วงบุญ
บฉ63-0122 นายณัฐวัฒน์ ฉาใจ
บฉ63-0123 นางสาวนลินรัตน์ เหนี่ยวองอาจ
บฉ63-0124 นายศิริมงคล มูลมาตร์
บฉ63-0125 นางสาวสุกัญญา พันธ์ประคุณ
บฉ63-0126 นายสุริยา หมอสินธุ์
บฉ63-0127 นางสาวสุทธิดา มาเจริญ
บฉ63-0128 นางสาววันเพ็ญ ศิริวาณิชย์
บฉ63-0129 นางสาวสยุมพู สัตย์ซื่อ
บฉ63-0130 นางสาวพาทินนุช บุญโจม
บฉ63-0131 นายมิ่งบุญ จิตไพศาลวัฒนา
บฉ63-0132 นางสาวปาริชาติ แย้มศรี
บฉ63-0133 นางสาวณิชากร เดชแก้ว
บฉ63-0134 นายอรรถพล แซ่จอง
บฉ63-0135 นางสาวเมฑาวี ไทยเจริญ
บฉ63-0136 นางสาวขนิษฐา หนูแก้ว
บฉ63-0137 นายพีรภัทร บุญเวียง
บฉ63-0138 นางสาวพรพรรณ บุญวันต์
บฉ63-0139 นายสัญญาลักษณ์ อุนออน
บฉ63-0140 นายขวัญบดินทร์ อิ่มสวาสดิ์
บฉ63-0141 นางสาวฤทัยรัตน์ หอมพวงภู่
บฉ63-0142 นางสาวกมลชนก สุวรรณวงศ์
บฉ63-0143 นายฐากูร มรรคทรัพย์
บฉ63-0144 นางสาวโสพัชชา แก้วจรัส
บฉ63-0145 นางสาวอักษราภัค ฉัตรสกุลทอง
บฉ63-0146 นางสาววารุณี ศรีคมขา
บฉ63-0147 นางสาวณัฏฐิกา ยังดี
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บฉ63-0148 นางสาวพรทิพย์ จันทเกตุ
บฉ63-0149 นางขวัญเรือน ปิ่นเพชร
บฉ63-0150 นางสาวอรัญญา ระวิโรจน์
บฉ63-0151 นายภานุวัฒน์ วจนะกวิน
บฉ63-0152 นายวรรณวัฒน์ บุญจันทร์
บฉ63-0153 นางสาวศศิประภา คิดการ
บฉ63-0154 นางสาวจิราวรรณ จันทร์เทศ
บฉ63-0155 นายจักรพงษ์ พันยานนท์
บฉ63-0156 นางสาวเสาวณี โพธิ์มี
บฉ63-0157 นางสาวภัทราพร มงคลมาตย์
บฉ63-0158 นางสาวปรียา ปานทอง
บฉ63-0159 นางสาวพัชรินทร์ ใจจุ้ม
บฉ63-0160 นางสาวจันทร์สุดา เรืองหงษา
บฉ63-0161 นายจักรกฤช พงษ์ชื่น
บฉ63-0162 นางสาวปรางทิพย์ ชาติสุทธิ์
บฉ63-0163 นางสาวฉัตรวรา พรหมเมตตา
บฉ63-0164 นางสาวสุภัสสรา ศรีเมือง
บฉ63-0165 นางสาวพนาลี พนาพรศิริกุล
บฉ63-0166 นางสาวธิติมา นิลจันทร์
บฉ63-0167 นายศักดิ์ดา พูลเกษม
บฉ63-0168 นางสาวณัฐนันท์ ไชยศิริ
บฉ63-0169 นายกิตติพงศ์ พรหมนรกิจ
บฉ63-0170 นายเอกพจน์ ศรีสุรักษ์
บฉ63-0171 นางสาวเสาวลักษณ์ ขุนทองแก้ว
บฉ63-0172 นางสาวอรวรรณ แก้วใส
บฉ63-0173 นางสาวชลิดา หิริกุล
บฉ63-0174 นายสุทิศ จรัสโชติวิจิตร
บฉ63-0175 นายสุรศักดิ์ ศรีพรมมา
บฉ63-0176 นายณัฐพันธ์ อดิษะ
บฉ63-0177 นางสาวสุจิง ชีวศรัณย์วงศ์
บฉ63-0178 นางสาววรรณิศา มูลจักร
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บฉ63-0179 นางสาวสุทธิดา บัวขม
บฉ63-0180 นางสาวอังสุมารินทร์ สาสิงห์
บฉ63-0181 นางสาวจารุวรรณ สามีงาม
บฉ63-0182 นางสาววรกมล จันทะประเทือง
บฉ63-0183 นางสาวกัลยรัตน์ ใจหาญ
บฉ63-0184 นางสาวสุกฤตา เจ้าเมืองแดงโต
บฉ63-0185 นางสาวรุ่งนภา คาวิลัย
บฉ63-0186 นางสาวศศิธร ศรีสุวรรณวิเชียร
บฉ63-0187 นายจักรกฤษณ์ เอี่ยมเอม
บฉ63-0188 นางสาวสุพัตรา โพธิ์งาม
บฉ63-0189 นายพรฤทธิ์ อนันทะสีหา
บฉ63-0190 นายปริวรรษ สุริยะวงค์
บฉ63-0191 นางสาวปิยาพัชร นิลนารถ
บฉ63-0192 นางสาวฐานภัส นวกุล
บฉ63-0193 นางสาวสุปราณี ขันตี
บฉ63-0194 นายสุทธิพล แก้วปัดถา
บฉ63-0195 นางสาวณัฐนรี พุดลา
บฉ63-0196 นางสาวอริสา แก้วจินดา
บฉ63-0197 นางสาวชุติมา ขิมมาทิ
บฉ63-0198 นายวรศักดิ์ ธรรมให้สุข
บฉ63-0199 นางสาวณปภัช อัครกูรวิชญ
บฉ63-0200 นางสาววิภา สุกง
บฉ63-0201 นางสาวมาริษา มะมนัง
บฉ63-0202 นางสาวเปรมจิต กองสิงห์
บฉ63-0203 นายจักรพันธ์ วุฒิโชติ
บฉ63-0204 นางสาวจุฑาทิพย์ คล้ายมณี
บฉ63-0205 นางสาวอรวรรณ เต้จั้น
บฉ63-0206 นางสาวกันตนา ศรีนวล
บฉ63-0207 นางสาวภานรินทร์ ปกรณ์กาญจน์
บฉ63-0208 นางสาวพรรณภา คงประพัฒน์
บฉ63-0209 นางสาวธิดารัตน์ ทองจารูญ
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บฉ63-0210 นางสาววิสินี รัศมี
บฉ63-0211 นางสาวเบญจมาศ บุตรสาพันธุ์
บฉ63-0212 นางสาวรุ่งตะวัน ปรากฎรัตน์
บฉ63-0213 นางสาวอาริษา สีดุกา
บฉ63-0214 นางสาววิลาวัณย์ บุญศรี
บฉ63-0215 นางสาวรุจิรา คาศิริรักษ์
บฉ63-0216 นางสาวกมลทิพย์ แซ่บ้าง
บฉ63-0217 นางสาววรรณิษา ธรรมรักษา
บฉ63-0218 นางสาวจิตตรา บุดดาวงษ์
บฉ63-0219 นายณรงค์ศักดิ์ จตุรพิทักษ์
บฉ63-0220 นางสาวอักษรา ศิริมั่น
บฉ63-0221 นางสาวกมลพรรณ สุขถาวร
บฉ63-0222 นายจักรชัย ถาวรวัฒนสิริกุล
บฉ63-0223 นางสาวสุภารัตน์ แซ่เอี้ยว
บฉ63-0224 นางสาวกันทิชา มาลยา
บฉ63-0225 นางสาวปรารถนา อาษา
บฉ63-0226 นางสาวอัมรา วรรณทอง
บฉ63-0227 นางสาวพงษ์ผกา นันตาน้อย
บฉ63-0228 นางสาวอรพรรณ เกล็ดกรวย
บฉ63-0229 นางสาวบุญเรือน บรรจงพินิจ
บฉ63-0230 นายวิศวัฒน์ เกื้อทอง
บฉ63-0231 นางสาวธัญญรัตน์ ด่านซ้าย
บฉ63-0232 นางสาวสิริวรรณ เพชรเที่ยง
บฉ63-0233 นายธนภูมิ ธรรมยศ
บฉ63-0234 นายอมรเทพ พรหมอยู่
บฉ63-0235 นางสาวนุชนาถ เฉิดฉายเกียรติ
บฉ63-0236 นายณรงค์ อินทพงษ์
บฉ63-0237 นายปิยวุฒิ จักรแสงชัยโชติ
บฉ63-0238 นางสาวปวีณา แก้วไพฑูรย์
บฉ63-0239 นายศักรินทร์ ฝ่ายสูญ
บฉ63-0240 นางสาวสุวดี ปัญจะเสาร์
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บฉ63-0241 นางสาวเจียระไน จิตต์สามารถ
บฉ63-0243 นางสาวศิริลักษณ์ บุญศร
บฉ63-0244 นายวชิรวิทย์ อินทรศร
บฉ63-0245 นางสาวชุติมน กาญจนสอาด
บฉ63-0246 นางสาวสุพรรณี นุเจิ้น
บฉ63-0247 นางสาวเพ็ญพิชชา นาคพนม
บฉ63-0248 นางสาวสุทิศา พินวิเศษ
บฉ63-0249 นางสาวมณีนุช ชาวหลวง
บฉ63-0250 นายสุเมธ เพ้งภูมิเกียรติ
บฉ63-0251 นายปฐมพงศ์ โตประวัติ
บฉ63-0252 นางสาววิชุตา จันทร์มณี
บฉ63-0253 นางสาวธัญญาภรณ์ จันดี
บฉ63-0254 นายเก่งกล้า พานคง
บฉ63-0255 นางกนกทิพย์ วิวัฒนพงศ์พันธ์
บฉ63-0256 นางสาวสาลินี ด้วงปั้น
บฉ63-0257 นายอัครเดช บรรชรรัตน์
บฉ63-0258 นางสาวภริดา กรสวรรค์

