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ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ
1 100000003 นาย ปิยะพงษ์ เวียงคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2 100000004 นาย ธนพนธ์ สนเปี่ยม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3 100000005 นาย ภูกริช แก้วอรุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4 100000007 นาย สุพจน์ ทนทาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5 100000010 นาย เทวฤทธิ์ ฦาชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6 100000014 นาย วรรณศักด์ิ เก้าเอ้ียน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7 100000015 น.ส. ณิชาภัทร ตันติดนุนันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8 100000017 น.ส. ธิดาภรณ์ อาวรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9 100000018 นาย อภิชิต ด้วงชนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10 100000024 นาย ภาวัต คงกล่อมเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11 100000025 จ่าอากาศโท ภรรทพล ประภาสุมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
12 100000026 นาย นพพล วงศ์ศรีสังข์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
13 100000027 น.ส. ศิรินภา ล้ําเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
14 100000029 นาย ไพศาล หวังใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
15 100000030 น.ส. พัชรี แก้วคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
16 100000031 นาย ชัชชัย ลัทธิลักขณา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
17 100000032 นาย เริงฤทธิ์ นิลสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
18 100000034 นาย ณัฐวรรธน์ จารุทรรศน์พิมล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
19 100000036 นาย เทียมอินทร์ กุณฑล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
20 100000038 นาย เพชรศิลา ไชยธงรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
21 100000040 น.ส. สิราวรรณ บุญใบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
22 100000044 นาย กฤษณะ ใจหาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
23 100000047 นาย วรพงษ์ เหล็กเพ็ชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
24 100000048 น.ส. วัชราภร อุทธา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
25 100000049 น.ส. กัลย์สินี ชะนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
26 100000052 นาย คํารณ คํามา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
27 100000053 น.ส. จันทิมา เปลี่ยนแปลง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการพัฒาชุมชน ระดับปฏิบัติการ (พัฒนากร)
(แนบท้ายประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557)

           ช่ือ - นามสกุล

            หน้าท่ี 1 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
28 100000055 นาย ชัชวาลย์ วงศ์วิเศษ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
29 100000057 นาย สมบูรณ์ สุทธิฤาชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
30 100000060 น.ส. นันยุพา โกษาทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
31 100000063 นาง ปริณพร วาจาสัตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
32 100000066 น.ส. ดวงนภา เพชรแท้ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
33 100000067 นาย ชาญวิทย์ ประสานทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
34 100000070 ว่าท่ีร้อยตรี จักรพันธ์ ใจปลื้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
35 100000068 น.ส. เสาวภาคย์ คําเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
36 100000071 นาย สุเทพ ปานนาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
37 100000074 น.ส. วัชราพร วงศ์สนิท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
38 100000076 น.ส. เบญญาภา ศิรินาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
39 100000080 นาย วีรยุทธ หมันง๊ะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
40 100000084 นาย สมบัติ นาวิกชีวิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
41 100000086 นาย สัญชัย บุราสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
42 100000089 น.ส. โศธิรัตน์ คงเกลี้ยง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
43 100000091 น.ส. กฤษณา แซ่โหงว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
44 100000092 น.ส. ยุวรรณี จิตเก้ือกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
45 100000093 น.ส. ลดาวรรณ์ อุทธา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
46 100000095 น.ส. อ้อมจิต บุ้งทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
47 100000098 นาย ชุมพล บุญแน่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
48 100000102 นาย วิรัตน์ เหมือนเพ็ชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
49 100000104 น.ส. สุนันทา เชื้อจิตรนุกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
50 100000106 น.ส. วัชร์วีร์ เสระศาสตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
51 100000108 นาย ทรงยศ เชิดกระโทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
52 100000109 นาย เจษฎาวุฒิ แก้วใหญ่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
53 100000110 นาย อิทธิพงศ์ ปุรินันต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
54 100000113 น.ส. ชลธิชา พนมเวท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
55 100000117 น.ส. ภาวินันท์ ไพฑูรย์พงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
56 100000119 นาย สุรจิณณ์ บูรณะไทย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
57 100000121 นาย สุรชัย ทิพยฐานันดร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล

            หน้าท่ี 2 จาก 848
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ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
58 100000123 นาย ชัยยพันธ์ ตันสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
59 100000125 น.ส. อ้อมใจ เขียวไสว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
60 100000128 นาย บงการณ์ งามคง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
61 100000127 น.ส. ชูกมล จัยสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
62 100000129 น.ส. พุทธิมา จันทริย์วงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
63 100000131 น.ส. อัจฉราพร สมศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
64 100000138 นาย วีร์ เศรษฐพรรค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
65 100000140 นาย พรพจน์ สมพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
66 100000139 น.ส. ธิดาวรรณ กันธิมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
67 100000141 น.ส. ธนลักษณ์ กฤชแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
68 100000143 น.ส. แสงตะวัน เอ่ียมศุก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
69 100000144 น.ส. ศุจีธัญ วงศ์พงษ์แพทย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
70 100000153 นาย สถิตย์ ไกยชน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
71 100000156 นาย ณพลพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
72 100000160 นาย ชยน ไชยบุญญานุภาพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
73 100000162 นาย วทัญญู มูลสันเทียะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
74 100000165 นาย เข็มทิศ ฤทธิวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
75 100000168 นาย พงศกร สมทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
76 100000171 นาย ธนวรรธน์ เหม่งเวหา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
77 100000175 น.ส. กรปภา บุตรโยธี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
78 100000176 น.ส. จันทรา นามโคตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
79 100000177 น.ส. ประภาพร คําสาสินธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
80 100000178 น.ส. กนกพร ไชยสมบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
81 100000180 น.ส. พรรณธกาญจน์ เด่นพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
82 100000181 นาย รัชพล สุขโข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
83 100000188 นาง จุไรรัตน์ เดือนจํารูญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
84 100000192 นาง เบญจมาศ พานเงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
85 100000195 นาย ทศพร จินาตอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
86 100000197 น.ส. อภิญญา หลวงกิจจา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
87 100000198 นาง อารีวรรณ ร่างเล็ก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
88 100000199 นาย สุเมธ ชัยชนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
89 100000202 นาย ทวี ทองคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
90 100000203 นาย เฉลิมวุฒิ งามเกียรติขจร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
91 100000204 น.ส. อัจฉราพร พาเก่าน้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
92 100000205 น.ส. จิราภรณ์ สุวรรณหงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
93 100000208 นาย ฐิติวุฒิ กฤษณะเศรณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
94 100000210 นาย รังสรรค์ สว่างพานิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
95 100000211 นาย คงเอก พรหมมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
96 100000215 น.ส. ซัลวาณี เหมนุกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
97 100000223 น.ส. วรรณณี แสนทวีสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
98 100000226 นาย อารัญ อุตรมาตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
99 100000227 นาย จิรัฏฐ์ ยุทธ์ธนประวิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
100 100000229 น.ส. พิมพ์นภัส ไชยวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
101 100000230 น.ส. จุฑารัตน์ บุญยะโกวิทย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
102 100000232 น.ส. ธัญญาลักษณ์ งามจริยางกูร กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
103 100000234 น.ส. จริยา วิเชียรวรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
104 100000235 น.ส. จามจุรี สวนงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
105 100000238 น.ส. นฤพร อนุจารีวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
106 100000239 นาย เศรษฐยศ ธีรโฆษิตพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
107 100000240 นาย อรัญ ขันธวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
108 100000244 นาย พงศ์วรุตม์ แสงสุรินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
109 100000249 น.ส. อมรรัตน ปฐมพรวิวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
110 100000250 น.ส. ก่ิงแก้ว ชูชีพชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
111 100000254 นาย ปฏิวัติ วงศ์หอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
112 100000257 น.ส. อรอุรา วิเชียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
113 100000258 น.ส. ชนิตา พรสันเทียะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
114 100000259 นาง บุษบา ชาติวีระธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
115 100000261 น.ส. ลินดา ดีจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
116 100000265 นาย พิศาล แก้วสพาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
117 100000267 น.ส. ศรนิดา สุวรรณเดชากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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118 100000268 น.ส. กวิสรา ภู่ขันเงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
119 100000269 นาย ธนกฤต ชมภูนุช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
120 100000274 น.ส. สมพร มีเท่ียง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
121 100000278 น.ส. เกศินีกานต์ สายสุดพงศธร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
122 100000279 น.ส. สุกัญญา อินทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
123 100000284 นาย พรเทพ กลิ่นหอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
124 100000288 น.ส. บุศรา ทิพย์คูนอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
125 100000290 น.ส. นันทนา แสงเจรญินิรันดร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
126 100000291 นาย เอกลักษณ์ คะเชนทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
127 100000293 น.ส. สมิตาภา สถิรเจริญกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
128 100000294 นาย ภิญโญ เหลืองมณีเวชย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
129 100000295 น.ส. ชัญญานุช โสระวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
130 100000297 นาย ณรงค์ อุ่นศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
131 100000296 น.ส. อลิศรา ถมยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
132 100000298 น.ส. ชารินี ศรีแสงอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
133 100000301 นาย ศิริชัย เพชรดีคาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
134 100000302 น.ส. ยุวนา ฤกษ์เฉลิมพจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
135 100000304 น.ส. ณัฐธยาน์  สังข์สุขศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
136 100000303 นาย อนุชา ภูตะวัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
137 100000305 นาย ประจักษ์ ติมรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
138 100000306 น.ส. ดารารัตน์ กุมภาว์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
139 100000309 น.ส. สุพัตรา สุนันตา กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
140 100000312 น.ส. ศศิภัสน์ น้อยพิมพ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
141 100000313 น.ส. ศิวพร ละม้ายนิล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
142 100000314 ว่าท่ีร.ต. นพ ดํารงค์ชีพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
143 100000315 น.ส. ปราถนา วันอุ่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
144 100000317 นาย วิชญะ ปลื้มมนู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
145 100000320 นาย พงศ์เทพ เรือนแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
146 100000321 น.ส. เบญจพร เชยะสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
147 100000326 นาย วัชระ สังอรดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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148 100000328 นาย ชัชวาลย์ ธนะขว้าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
149 100000331 น.ส. นฤมล พูนประชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
150 100000333 น.ส. เนตรมณี ภูวิโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
151 100000332 นาย ศรัณย์ จงประเสริฐกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
152 100000339 น.ส. อรพรรณ ทาทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
153 100000342 นาย ชุมพล นามสังข์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
154 100000343 นาย บัญชร อ่อนศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
155 100000345 นาย ภัทรพันธุ์ อินทรวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
156 100000347 น.ส. มนต์ธิดา ภูปา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
157 100000348 นาย ณัฐฐพงษ์ ประพงษ์ภัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
158 100000349 นาย วชิระ สุดจิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
159 100000350 น.ส. พิชญาภา มากสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
160 100000351 น.ส. ฑาทิพย์ ปฏิมาปกรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
161 100000353 น.ส. พัณณ์ชิตา จารุสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
162 100000354 น.ส. ชลิดา พลอยมุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
163 100000355 น.ส. กฤษณา สนีวลสด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
164 100000357 น.ส. ศิริลาวัลย์ วุฒิไกรสถิตกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
165 100000358 ว่าท่ีร้อยตรี นันชัย พูลทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
166 100000361 นาย อธิป ควินรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
167 100000362 น.ส. อรัญญา ยังน้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
168 100000364 น.ส. สุธารส พีระธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
169 100000365 น.ส. ยุพาพร จันทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
170 100000367 นาย ภาณุศักด์ิ สุขเถี้ยม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
171 100000368 นาย ไพรัช ศิริสุริยเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
172 100000371 นาย ภูมิกร ก้อนแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
173 100000372 นาย ไพชยนต์  จันทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
174 100000376 นาย วิษณุ ดุสิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
175 100000378 นาย ปฐม บุญทับ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
176 100000379 นาย พิพัฒน์ กระสินธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
177 100000380 น.ส. จุรีภรณ์ มาภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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178 100000382 นาย จักรี บุญมีมาก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
179 100000383 น.ส. ชไมพร วงษ์เชียงเพ็ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
180 100000385 นาย ปวินท์ หน่อแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
181 100000386 นาย มัธยันห์ จันทรแขวก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
182 100000388 นาย วราพงษ์ ทองบัว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
183 100000394 น.ส. สุวรรณา ขันธชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
184 100000395 น.ส. อัญชลี แซ่แต้ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
185 100000401 นาย อานนท์ บ่ายเท่ียง กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
186 100000402 น.ส. พิมพ์มาดา ราศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
187 100000403 นาย สุมิตร เกตะสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
188 100000405 นาย มนัส หนูด้วง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
189 100000407 นาย ธิติ โลหะธนกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
190 100000413 น.ส. เกษฎา กล่อมปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
191 100000416 นาย ยุทธนา ผาสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
192 100000415 น.ส. จุติพร ราชอาษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
193 100000419 น.ส. ละอองดาว กองศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
194 100000420 นาย ซนูัยดี บินมะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
195 100000422 น.ส. รัศมี ปานเกตุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
196 100000427 นาย ธีรศักด์ิ โอรพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
197 100000429 น.ส. เมธินี วงค์สถิตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
198 100000430 นาย เขมวัฒน์ รัตนจิรันดร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
199 100000432 นาย มูฮําหมัดก๊ัดดาฟ่ี หะยีอูเซ็ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
200 100000434 นาย สรศักด์ิ สุขสอาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
201 100000437 นาย สรุัตน์ สุนทะโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
202 100000438 น.ส. ธารินี นพบุรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
203 100000439 นาง แสงดาว สีมาพล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
204 100000442 นาง อรวรา สังข์ทองงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
205 100000444 นาย จิตบุณย์ นาคอุไร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
206 100000446 นาย ปิยะพันธ์ พงษ์สวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
207 100000448 นาย เสฏฐนันท์ ช่อฟ้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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208 100000450 น.ส. สุวนาถ คงเกตุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
209 100000449 น.ส. ขนิษฐา ธีระปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
210 100000451 น.ส. กิตติยา ดีสูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
211 100000456 น.ส. พัสศรัณพร เหลืองระลึก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
212 100000457 ว่าท่ีร้อยตรี อรุณ ยังยืนยง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
213 100000458 นาย ธงชัย หงศรีเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
214 100000460 น.ส. พิมพ์ญาดา ศรีแจ้ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
215 100000459 นาง สาริศา ยุคันธร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
216 100000462 นาย ราชศักด์ิ สารพรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
217 100000465 น.ส. นิโสรยา แวหะยี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
218 100000468 นาย วุฒิชัย ดีคําปวน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
219 100000469 น.ส. พัชยา ชัยฑวังกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
220 100000470 น.ส. สมมุ่ง แหวนโคกสูง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
221 100000471 นาง พนัชกร  วงศ์ชมภู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
222 100000472 น.ส. สุรภา วันทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
223 100000473 น.ส. เกวลิน หอมหวล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
224 100000474 น.ส. จิราพร วีสเพ็ญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
225 100000475 นาย ไวยวุฒิ สุทธาใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
226 100000478 น.ส. กรรณิกา จักรกรอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
227 100000479 นาย จํารัตน์ ดอกพอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
228 100000481 นาย บริพัทธ์ พรศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
229 100000482 น.ส. พัทธนันท์ นิมิตร์รุ่งเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
230 100000485 น.ส. มนต์นภา นลินนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
231 100000487 น.ส. ทิพานันท์ ธีระปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
232 100000488 ว่าท่ี ร.ต. อดิศร สุวรรณอาภรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
233 100000490 นาย อธิโชค อภิสิรีกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
234 100000492 นาย วัยวุฒิ บูรณะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
235 100000496 น.ส. จุฑารัตน์ ชมเชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
236 100000495 นาย วุฒินันท์ อุดมมงคลกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
237 100000497 น.ส. วารุณีย์ นาต๊ะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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238 100000498 น.ส. สุทิศา ธีระปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
239 100000499 นาย วัชระ มงคล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
240 100000501 นาย พฤษภา เชื้อจิตรนุกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
241 100000505 น.ส. จินดาพร เขียวพฤกษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
242 100000506 น.ส. กัญญาณัฐ บุญแดง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
243 100000508 น.ส. อุปราภรณ์ พลสมัคร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
244 100000507 น.ส. ชุติมา วิจิตรวงศ์วาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
245 100000511 นาย วีระพงษ์ ถาวรใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
246 100000512 น.ส. นงลักษณ์ เจริญศิลป์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
247 100000513 น.ส. ปัทมา พวงสมบัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
248 100000516 น.ส. รุ่งตะวัน ประดับดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
249 100000518 นาย จุมพล เพชรทวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
250 100000519 นาย รัชศักด์ิ วิจิตรวงศ์วาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
251 100000520 น.ส. อัญชลี พรมมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
252 100000521 นาย ดํารงค์เกียรติ์ งามใจ กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
253 100000522 นาย ไอยศูรย์ ศิริวาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
254 100000527 นาย ศักดิพัฒน์ สวัสด์ิสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
255 100000528 นาย บูชา ครุฑคง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
256 100000529 น.ส. สุวิกรานต์ วิจิตรวงศ์วาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
257 100000530 น.ส. ฤทัยรัตน์ หลักโลก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
258 100000532 นาย วิชัย สิทธิพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
259 100000536 นาย ณัฐวุฒิ เทียมแสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
260 100000540 น.ส. วรนุช บัวเย็น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
261 100000541 น.ส. ลภัสรดา ภัครนิธินันต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
262 100000547 นาย ณรงค์ชัย พรมดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
263 100000551 น.ส. อุษณีย์ จันทร์จรัสจิตต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
264 100000552 นาย กฤษณะ  ศานติสิงหนาท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
265 100000553 น.ส. อรทัย ปุ๊ดมาเล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
266 100000555 นาย มีนะเมษฐ์ ศิริสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
267 100000556 น.ส. วนิดา ศุภธนลดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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268 100000557 น.ส. ปิยวรรณ นิ่มอนงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
269 100000558 น.ส. นิรุชา คงหนู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
270 100000559 น.ส. กาญรุวรรณ แป้นด้วง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
271 100000561 น.ส. วลีรัตน์ ตัณฑุลเศรษฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
272 100000563 น.ส. ประโลมจิตต์ แสงแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
273 100000564 น.ส. ณัฏฐินี สวัสด์ิวอ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
274 100000567 นาย อรรถพล แก่นทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
275 100000568 น.ส. ภัทรา จั่นขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
276 100000569 นาย อภิชาต ทามะนิตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
277 100000570 น.ส. จุฑาทิพย์ อินทับทิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
278 100000572 นาย ประทีป จุยะโส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
279 100000573 นาย กนกพล แก้วพลอย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
280 100000576 น.ส. แอน คงสบาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
281 100000577 น.ส. ดาวใจ ดีดวงพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
282 100000579 น.ส. จารุณี วิลานันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
283 100000581 นาย พงษ์เทพ วงษ์แก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
284 100000582 นาย พุทธินันท์ บูรณะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
285 100000589 นาย เผ่าพงศ์ ภูมิวิชิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
286 100000590 นาย วุฒิพงศ์ ผจงจิตสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
287 100000594 นาย ไพศาล โชคประคอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
288 100000595 นาย ภิญโญ พรมเสือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
289 100000597 น.ส. กุลชญา สาครสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
290 100000600 น.ส. รัตนพร ภูวารคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
291 100000602 น.ส. เพ็ญแข ตานสานสินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
292 100000604 น.ส. นุชจรี ใจชุ่มชื่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
293 100000605 น.ส. นันท์นภัส อินทร์ปรุง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
294 100000607 น.ส. ปภาวัฑฒ์ วัฒนสินธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
295 100000608 น.ส. วันวิสาข์ แก้วบวร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
296 100000610 นาย สุรัฐชัยพงศ์ ปานเจิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
297 100000621 นาย ศุภภคั ลิ่มวรพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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298 100000625 น.ส. ศิรินทรา ดวงเนตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
299 100000626 ว่าท่ีร.ต.หญิง สุภาวดี แปงใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
300 100000627 น.ส. วารุณี กันทะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
301 100000632 น.ส. สุนิสา ต้อยเหม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
302 100000634 น.ส. พิสุทธิ์นี ตรัยวรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
303 100000635 น.ส. เสาวลักษณ์ วรวิเศษ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
304 100000636 น.ส. ณัฐชยา หวนจิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
305 100000637 น.ส. ชาลินี ศรีอํ่าอ่วม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
306 100000642 นาย นพดล เตชะเลิศพนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
307 100000644 น.ส. ทิวารัตน์ เข่ือนแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
308 100000646 น.ส. บุญรอง โกสัยกานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
309 100000648 น.ส. สุวรรณลักษณ์ ศรีเสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
310 100000651 นาย บัณฑิต ปานแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
311 100000652 น.ส. ศิริลักษณ์ พัฒธานี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
312 100000654 นาย นพรุจ ช่วยมิตรกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
313 100000655 น.ส. ลดาวรรณ แก้วมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
314 100000656 นาง กนกวรรณ วงค์นาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
315 100000658 น.ส. ปัณฑ์ชนิต โสภาพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
316 100000660 น.ส. ณภัทร ไพรวรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
317 100000663 น.ส. คัทลียา วัชณะสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
318 100000665 นาง พรพิมล เพ่งสุกาญจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
319 100000666 น.ส. ชนัญชิดา ธนณรงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
320 100000667 น.ส. จอมขวัญ วงศ์ไกรปัญญาเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
321 100000669 น.ส. ดวงพร สีเรียง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
322 100000670 น.ส. วรรณนิภา ตะบูนเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
323 100000672 น.ส. วัชรินทร์ นิลรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
324 100000675 น.ส. ศิวาพร บุญสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
325 100000676 นาย ถนอม ใจนันตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
326 100000680 น.ส. นันทวดี เอ่ียมอนุสรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
327 100000682 นาย นันทสิทธิ์ ศักด์ิเทวินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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328 100000686 น.ส. รัชฎา อินทร์สุพรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
329 100000687 น.ส. เกตุทิพย์ กลางประพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
330 100000690 น.ส. ทัศนีย์ จันทร์รอด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
331 100000691 น.ส. สโรชา อ้นทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
332 100000693 น.ส. พิชญา จีปน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
333 100000694 น.ส. สุดารัตน์ ธิชาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
334 100000695 น.ส. จุฑามาศ สุทธิกิตติพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
335 100000696 น.ส. นันทนา จันแรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
336 100000697 น.ส. ยุทธิภา แย้มรุ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
337 100000698 น.ส. จิริฒิพา เรืองกล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
338 100000701 นาย ศรัณยู อ้นทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
339 100000702 น.ส. สุนทรี โตสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
340 100000706 นาย ภัทรดร แสนนาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
341 100000707 น.ส. สุทธิณี ยศเรือง กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
342 100000709 นาย รณรงค์ พิมพวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
343 100000710 นาย วราวุธ ปิยะวรสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
344 100000711 น.ส. ศรัญญา มีม่ัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
345 100000713 นาย ณรงค์ สว่างอารมณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
346 100000716 น.ส. อัมรินทร์ ศรีพุ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
347 100000717 นาย ธีระ ธนะพันธ์พิพัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
348 100000719 จ่าอากาศโท ทิชาวัฒน์ อนันตสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
349 100000721 น.ส. นิรมล โคตรโยธี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
350 100000723 น.ส. ฉวีวรรณ ไร่นุ่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
351 100000730 น.ส. อิสราภรณ์ นรินรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
352 100000732 น.ส. ตุลาพร เพิ่มทองคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
353 100000736 นาย ทัศนัย ทับทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
354 100000737 นาย พีรพัฒน์ พุ่มจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
355 100000738 น.ส. นฤมล ดีตอํ่า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
356 100000740 น.ส. อภิญญา วงษ์สมบัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
357 100000744 น.ส. จุฑามาศ ศรีวิเชียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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358 100000745 น.ส. รัตน์สิชล ม่วงน้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
359 100000746 น.ส. ทิพย์วรินทร์ วงษ์วาลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
360 100000749 น.ส. พชรนันทร์ จันทึก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
361 100000752 นาย ยู ขันทะจํานงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
362 100000754 นาย นรภัทร กองกันภัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
363 100000755 นาย ณัฐวุฒิ พรวิรุฬห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
364 100000757 น.ส. เดือนจันทร์ บุญรุ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
365 100000759 นาย ภาสวัฒน์ บุญสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
366 100000762 น.ส. ชนิตา ชื่นนาเสียว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
367 100000765 น.ส. ชรินญา ศรีทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
368 100000766 นาย นิรันดร์ เล็กกระโทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
369 100000767 นาย ธํารง เทพแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
370 100000769 นาย ธีรวุฒิ ก่ายแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
371 100000771 น.ส. ดารัตน์ จันตราแจ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
372 100000772 นาย พรศักด์ิ วงศ์แอบ กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
373 100000777 นาย ทวีวัฒน์ โรจราธา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
374 100000778 นาย วิษณุ ศรสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
375 100000779 นาย สืบตระกูล สวนงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
376 100000783 นาย ไพร สว่างรุ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
377 100000785 น.ส. ปุณณดา อําพลบุญดํารง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
378 100000787 น.ส. ศิรินทรา แสงศร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
379 100000789 นาย มงคล นิธิวรวรรธน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
380 100000791 นาย จิตติ หนูนัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
381 100000792 นาย ณพกฤษฏิ์ แสนบ้าน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
382 100000795 น.ส. ลดาวรรณ จุ่นบุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
383 100000797 น.ส. ณลิญภร ภูมูลนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
384 100000800 นาย พัฒนพล จุลศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
385 100000801 น.ส. พัทธนันท์ สุทธนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
386 100000803 น.ส. ดรุณี อนุกูลวงศ์สกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
387 100000804 นาย ชัยกร แป้นทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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388 100000805 น.ส. ปวีณา หงษ์เทศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
389 100000813 นาย เกียรติชัย เตชนิรันดร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
390 100000815 น.ส. ยุวดี หล้ากํ่า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
391 100000817 นาย อภิชาติ อินมะกอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
392 100000818 นาย ขันติยากร หนองข่า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
393 100000819 นาย กฤต จิโนวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
394 100000820 นาย ธิติ รอดนุสนธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
395 100000821 นาย ณรงค์ชัย บานชื่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
396 100000827 น.ส. ปิยมาศ ศิริทัศน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
397 100000825 นาย ภูสิษฐ์ บุญปลูก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
398 100000832 นาย สําราญ มหาทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
399 100000833 น.ส. สาลิกา คําโคตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
400 100000834 นาง สายพิน สุนันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
401 100000841 น.ส. สุรีรัตน์ ยะปิว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
402 100000842 น.ส. จันทร์ธิดา ปัททุม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
403 100000844 น.ส. วันวิสาข์ ขํามาก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
404 100000846 น.ส. กอกนก ขวัญใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
405 100000849 นาย ชัยวัฒน์ สุขพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
406 100000850 น.ส. ขวัญฤดี บุญน้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
407 100000853 นาง พัชรา พันธ์มหา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
408 100000857 นาย แวนิมะ สาเหาะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
409 100000861 นาย สถาปัตย์ สุวรรณมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
410 100000862 นาย สนธยา ยศหล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
411 100000868 นาย พัชร เลิศรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
412 100000870 น.ส. สุมาลี  แช่มทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
413 100000872 น.ส. ปิยะกาญจน์ บุญกาวิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
414 100000873 น.ส. พิมพ์ชนก พรเพ็ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
415 100000874 นาย ฤทธิชัย โปร่งสูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
416 100000875 น.ส. เสริมสุข กลิ่นบัว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
417 100000876 น.ส. มาลัย รัตนพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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418 100000879 นาย ปรเมฏฐ์ ทศชนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
419 100000884 น.ส. ศิรณัฐ ขําจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
420 100000887 นาย สหธรรม หล้าชาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
421 100000888 นาย ณัฐนนท์ งามจิตต์เอ้ือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
422 100000891 นาย วุฒิพันธ์ ฤกษ์จันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
423 100000895 น.ส. ณัฐฐา ดลประชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
424 100000899 น.ส. ยุพิน กรัดเกริ่นเกริก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
425 100000901 นาย มนตรี พวงมาลัย กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
426 100000902 นาย ธีระวัฒน์ สมโสภาพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
427 100000904 นาย วิชิต ศิลปสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
428 100000905 นาย ชวินทร์ รัตนพิทักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
429 100000907 น.ส. สาวิตรี บุญช่วย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
430 100000909 น.ส. ศิริมาศ สุกใส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
431 100000912 นาย สมบัติ วิวัฒน์พัฒนพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
432 100000913 น.ส. ชฎาพร ลายภูคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
433 100000914 น.ส. กรรณิกา ปานนี้ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
434 100000916 น.ส. นพวรรณ หลากจิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
435 100000917 นาย นรินทร์ นิยมแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
436 100000918 นาย เจษฎา ชุมชอบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
437 100000919 นาย วิสิทธิ์ ยิ้มแย้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
438 100000923 นาย ยุทธนา บุตรนาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
439 100000925 น.ส. สุวรรณา ขาวหิรัญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
440 100000926 น.ส. อนุสรา ผาคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
441 100000929 น.ส. อัญชลี หงสม์ณีกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
442 100000931 น.ส. ปิยะรัตน์ เศวตะดุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
443 100000933 นาย ธมิตรชัย สมมุดดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
444 100000937 นาย ณัฐพงศ์ สัณห์วิตตกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
445 100000938 นาย กาหรีม ยาบา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
446 100000940 น.ส. ศิริวรรณรัตน์ วงศ์รุ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
447 100000941 นาย กรินทร์ ลางหล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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448 100000943 น.ส. พัชราภรณ์ กลิ่นพราหมณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
449 100000947 น.ส. วารุณี สุพรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
450 100000948 น.ส. สุภารัตน์ ใจมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
451 100000956 น.ส. เสาวนีย์ นิลพรหม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
452 100000959 น.ส. ทิพฤทัย จตุรจงกล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
453 100000958 นาง อุบล ปิริยะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
454 100000962 นาย ทศพร เสงี่ยมงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
455 100000964 น.ส. อนงคน์ัยน์ ใจรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
456 100000971 น.ส. จรุงรัตน์ พันธุ์สุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
457 100000972 น.ส. สิราวรรณ ด้วงปั้น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
458 100000973 น.ส. รัตนา อุดมสิทธิโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
459 100000974 นาย กันติทัต สุขเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
460 100000976 น.ส. มยุรี เสริมทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
461 100000977 นาย กิตติ จันทีนอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
462 100000978 น.ส. สกาวรัตน์ นาเมืองรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
463 100000979 นาง อารียา จันทรขันตี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
464 100000980 นาย เนติ นาคพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
465 100000988 น.ส. พัฒชะรีย์ วังนิคม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
466 100000990 น.ส. กรมณี ลิขนสุทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
467 100000992 น.ส. วรางคณา ยศตื้อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
468 100000994 น.ส. สุนิษา  บุญโต กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
469 100000996 น.ส. สุชาดา กิจพิบูลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
470 100001000 นาย ธนกฤต ประกอบดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
471 100001002 นาย เชิดศักด์ิ ดิษฐะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
472 100001003 น.ส. นิยานันท์ ฝั้นเบ้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
473 100001004 นาย อนุชา บุษบง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
474 100001008 น.ส. ชนิดา ชัยชาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
475 100001009 นาย ภาณุพัฒน์ ยิ้มพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
476 100001010 น.ส. ประณยา ศิริรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
477 100001012 น.ส. จิราพัชร โกสุมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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478 100001013 นาย ฉัตรชัย เพ็งจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
479 100001014 น.ส. สุภาภรณ์ ไกยสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
480 100001015 น.ส. จอมขวัญ ยกศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
481 100001017 นาย อภิวัฒน์ แก้วเพ็ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
482 100001025 นาย วิรัช ฉัตราภรณ์พงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
483 100001028 นาง สุภมาส ใจขัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
484 100001030 น.ส. สุวารี น้อยบัวทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
485 100001031 น.ส. ปริยา อุบลบาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
486 100001033 นาย ชนธัญ ศรีพลอย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
487 100001034 นาย ธิติพันธ์ ศรีภมร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
488 100001037 น.ส. สุวิมล เสนานอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
489 100001038 น.ส. นันทิญา ประดับวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
490 100001039 นาง กุลวดี ไศลบาท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
491 100001041 น.ส. กรรวิตา สิมลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
492 100001042 น.ส. เอมวิไล อ่ิมเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
493 100001046 น.ส. วรนุช พรมวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
494 100001048 นาย ฌานนท์ ทรงความเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
495 100001049 นาย วราวุฒิ พลับศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
496 100001051 น.ส. สมิตา สมัครัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
497 100001054 น.ส. เดือนเพ็ญ สุขเณร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
498 100001056 น.ส. วรรณนิภา แสนเสร็จ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
499 100001059 น.ส. สายใจ ผาติมงคลบุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
500 100001065 น.ส. ดวงพร สุขเณร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
501 100001069 นาย วิทยา วามเกษ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
502 100001070 นาย วุฒิพงษ์ วงษ์พานิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
503 100001072 น.ส. วาริยา อ่อนตะวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
504 100001075 นาย อาคม ทองดอนพุ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
505 100001081 นาย พรพจน์ นาคเงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
506 100001083 น.ส. สิริรัตน์ วงแสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
507 100001087 น.ส. เกศสุดา เวฬุวนารักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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508 100001089 น.ส. ศรัญญา วุฒิโอสถ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
509 100001090 น.ส. จินตนา ทับคง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
510 100001091 นาย พชร จุ้ยเพ็ชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
511 100001092 นาย สุทักษ์ วิชัยผิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
512 100001093 นาย อธิกรณ์ สุวรรณนันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
513 100001095 น.ส. วิมลรัตน์ ศรีผง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
514 100001099 นาย สุทธิภูมิ ชานุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
515 100001100 น.ส. ประภาภรณ์ สุนทรวิภาต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
516 100001102 นาย วราเวช ไวทยะเสวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
517 100001104 น.ส. ชลีกร นาคเจือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
518 100001108 นาย ไพรรินทร์ อยู่พ่วง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
519 100001109 น.ส. นฤมล ชมพูราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
520 100001112 นาย จักรกริศน์ พิมพ์ปรุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
521 100001115 น.ส. กนกนภา มั่นศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
522 100001116 น.ส. ชุติมณฑน์  กตะศิลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
523 100001117 น.ส. สุพัตรา สีหาชาลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
524 100001119 น.ส. วาสนา จันทร์พลอย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
525 100001122 น.ส. ศุภลักษณ์ กมลวิสุทธิพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
526 100001127 น.ส. ชัดชม บุญเรืองขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
527 100001135 น.ส. ทิพย์วรรณ แก้วสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
528 100001136 น.ส. พรพิมล นัยจิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
529 100001137 น.ส. อารีรัฎตน์ ใจกล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
530 100001139 น.ส. พัทฐิปิยา ถาวร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
531 100001143 น.ส. นริศรา บุญปู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
532 100001144 น.ส. กุลฑรี ภาพสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
533 100001145 น.ส. อุไรวรรณ อิ่มวิเศษ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
534 100001147 น.ส. กิตติยาพัชร์ ศุกลสิริสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
535 100001149 น.ส. นิรดา แป้นนางรอง กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
536 100001154 นาย จักรวิทย์ มงคลพิบูลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
537 100001156 นาย พุทธิพงษ์ จําลอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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538 100001158 นาย สุพจน์ เดชเดโช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
539 100001159 นาย สุเมธ สุวจนพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
540 100001161 น.ส. อาภาวรรณ ประภารัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
541 100001162 น.ส. กุศลิน สมสอาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
542 100001164 น.ส. พรนัชชา บุญทศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
543 100001165 นาย อพิรัตน์ นําสงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
544 100001166 นาง นริศรา พุทธเกษม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
545 100001167 น.ส. อัจฉรียา แจ่มใส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
546 100001168 น.ส. ธีรนุช ยิ้มสว่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
547 100001170 น.ส. พัชรดา รัตนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
548 100001171 ว่าท่ี ร.ต.ญ. อารดา อินทชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
549 100001172 นาย อภิเชษฐ์ แดนประเทือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
550 100001173 ว่าท่ีร้อยตรี ทวิช ศิริมุสิกะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
551 100001176 น.ส. พรเพ็ญ วิวัฒน์วิทยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
552 100001177 นาย อิศรพงศ์ วงศ์เชียงยืน กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
553 100001183 นาย กฤษณา บุญแท้ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
554 100001185 นาย วุฒินันต์ จันทะฤทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
555 100001186 น.ส. วาสนา ฉวีจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
556 100001189 น.ส. พัชราภรณ์ ผลพูนศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
557 100001193 น.ส. เสาวพรรณ จันทน์โรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
558 100001197 น.ส. จุรีรัตน์ ชัยมาโย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
559 100001204 น.ส. ชมพูนทุ กิจแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
560 100001205 น.ส. สุวรรณา ทองขวัญแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
561 100001207 น.ส. ทัศนีย์ กุณณะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
562 100001211 นาย ธีระศักด์ิ สมสอาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
563 100001210 นาย สมศักด์ิ แสนสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
564 100001213 น.ส. สุจิตรา สุวัตถิกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
565 100001214 น.ส. ทิพพิมล ภูจอมพลอย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
566 100001216 นาง นงนุช พรรคฐิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
567 100001217 นาย ธิปติ ภัทรนาวิก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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568 100001218 น.ส. นิตยา แซ่โซ้ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
569 100001219 น.ส. พิไลพร สดากร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
570 100001221 น.ส. สมฤทัย ปัญจะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
571 100001222 นาย อิศรา ขัติยวรา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
572 100001224 ว่าท่ีร้อยตรี สมชาย ศิริวารัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
573 100001226 น.ส. วัชรินทร์ พันธุ์เภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
574 100001227 นาย ชานนท์ ทองสุกมาก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
575 100001228 นาย ณฐกร แอกประโคน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
576 100001229 นาง พัชรินทร์ เจริญยศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
577 100001230 น.ส. จิราตรี มีจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
578 100001232 น.ส. อัญธิกา สามง่ามไกร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
579 100001233 น.ส. กรกาญจน์ ศิริสว่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
580 100001234 นาย พัฒระ บรรณาการ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
581 100001235 น.ส. ปิยวรรณ อินทรสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
582 100001237 นาย วีรยุทธ ดัดตนรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
583 100001238 นาย สันติ ถาพินนา กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
584 100001240 นาย ประภาส วรรณเวช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
585 100001241 น.ส. พรทิพย์ มาลาสี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
586 100001242 น.ส. อิศราวัลย์ อาลัยเวช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
587 100001244 น.ส. ธนัดดา คงหาดงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
588 100001246 น.ส. อโนชา เสนแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
589 100001248 นาย อัฒพร สิงห์สาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
590 100001250 นาย อัสนี ศรีตรัยรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
591 100001252 นาย นพดล ฆ้องเงิน กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
592 100001254 นาย นนทวัฒน์ ยุทธเสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
593 100001255 นาย เอกราช ฟักขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
594 100001257 น.ส. ธัญลักษณ์ ชื่นชม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
595 100001263 น.ส. ศิริรัตน์ สุริยะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
596 100001266 นาย ก้องเกียรติ มิลินททัต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
597 100001267 นาย สุทธิพงษ์ พินิจมนตรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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598 100001270 น.ส. นันท์นลิน คงหนองไทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
599 100001272 น.ส. ระพีพร แก้วกําเนิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
600 100001276 น.ส. ณัฐณิชา ช่วยราย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
601 100001278 น.ส. สายรุ้ง วงศ์สามารถ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
602 100001280 นาย สุชาติ ลีหกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
603 100001285 น.ส. นุศรา นาแถมทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
604 100001286 นาง ปาริชาติ ระงับโจร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
605 100001288 นาย ณัฐพงศ์ แดงหล้า กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
606 100001289 นาย ณรงค์ เอ่ียมสะอาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
607 100001290 น.ส. ศุภกานต์ ลีหกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
608 100001295 น.ส. รัฐลักษณ์ พิทักษ์จักรพิภพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
609 100001297 นาย แสงตะวัน ภูดวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
610 100001300 นาย ศรีศักด์ิ กล้าใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
611 100001302 นาย ปณิธิ หอมสุคนธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
612 100001305 น.ส. ศศิวิมล สุนันต๊ะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
613 100001307 นาย อานภุาพ ปาระพิมพ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
614 100001310 นาย โฉมเพชร เสือสูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
615 100001311 น.ส. พฤกษาชล เหล่าสกุลศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
616 100001312 นาย กิตติศัพท์ พ้องเสียง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
617 100001314 น.ส. สุทิตา พุทธา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
618 100001319 น.ส. วิไลพร อุมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
619 100001320 น.ส. กุลทิวา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
620 100001322 น.ส. รัตนากร จันทะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
621 100001323 นาย ณัฐกวินป์ คูหา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
622 100001324 น.ส. ญาณิชศา เหลืองวัฒนวิไล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
623 100001326 นาย จิรวัก สถิตานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
624 100001328 นาย ชยุตม์ สิริรัตตนนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
625 100001330 น.ส. ปัทมา เผื่อแผ่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
626 100001331 นาย อํานาจ บู๊ฮวด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
627 100001332 นาย บัณฑิต จิตรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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628 100001334 นาย สุพรรณพงศ์ ละอองคม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
629 100001335 นาย อนุวัฒน์ อยู่สงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
630 100001336 น.ส. รัตยา ศรีไตรรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
631 100001337 น.ส. ฐิตารัตน์ อุไรวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
632 100001338 นาย ศิรวิชฐ์ กริตยพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
633 100001341 น.ส. กัญญา งอกศิลป์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
634 100001343 น.ส. กัญญพัฒน พรายแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
635 100001344 นาย ทวีศักด์ิ ละอองคม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
636 100001345 น.ส. กาญจนา สําราญใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
637 100001346 นาง ปวีณา มงคลรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
638 100001348 นาง ภัทรพร จิตรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
639 100001354 น.ส. วลัยภรณ์ พุฒแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
640 100001357 น.ส. ชรินรัตน์ ยาพิกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
641 100001358 น.ส. มณทิชา มาลาวิลาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
642 100001359 นาย มงคล พลพวก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
643 100001360 นาย สุเมธ วรรณทะนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
644 100001361 น.ส. อามีนา แสงจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
645 100001362 น.ส. สุวิมล มูลเขียน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
646 100001363 น.ส. มัลลิกา คูหา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
647 100001364 น.ส. ปาณิสรา นาจันทัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
648 100001366 น.ส. สงกรานต์ พัดพาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
649 100001367 นาย สนธยา ปานมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
650 100001369 น.ส. วัฒนมน สินธพานนท์ กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
651 100001370 น.ส. ไพรจิตรา มากมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
652 100001371 นาง สุวรรณ เพชรประดับวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
653 100001372 นาย  วิชาญ  สายสิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
654 100001374 น.ส. ดุษฎี ตันเรืองศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
655 100001375 น.ส. วรรณวิศา ขอเยี่ยมกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
656 100001377 น.ส. ลลดา สถิตย์พงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
657 100001378 น.ส. รัตติกาล วระสิทธิ์ กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
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658 100001379 น.ส. สุภาพร น้อยเผ่า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
659 100001380 นาย ภาณุพันธ์ ประจันต๊ะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
660 100001382 น.ส. รื่นฤดี ผลกล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
661 100001383 นาย จิรวัฒน์ หาเรือนมิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
662 100001384 น.ส. สุวิมล ด้วงเงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
663 100001390 น.ส. สุธาทิพย์ ไชยอุดม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
664 100001391 น.ส. ดวงธิดา อุดมพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
665 100001392 น.ส. กุลธิดา เพชรรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
666 100001393 น.ส. ศุภาภรณ์ สังหาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
667 100001395 น.ส. อรวรรณ มนตรีวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
668 100001397 น.ส. กวินธิดา ตอฤทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
669 100001398 น.ส. พัชยา เชื้อศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
670 100001400 น.ส. อรพรรณ ชุติวศิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
671 100001401 น.ส. ดวงทิพย์ เตยะ กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
672 100001405 น.ส. วนิตา ทองไพรวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
673 100001408 น.ส. อมรรัตน์ สมอ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
674 100001411 นาย ทินกฤต ศิริรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
675 100001410 น.ส. รัดทยา ศรีหาตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
676 100001414 น.ส. ลักษณ์ใจ นันทสกุลกาญจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
677 100001416 น.ส. มัทนา บุญภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
678 100001419 น.ส. กฤติยาภรณ์ สายดวงติ๊บ กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
679 100001420 น.ส. มะลิ ทองคง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
680 100001424 นาย ปรีชา สุขะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
681 100001425 น.ส. กัณญา ควกดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
682 100001426 น.ส. ปทุมพร อยู่สบาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
683 100001429 นาง ลลิตา ชัยรูป กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
684 100001430 น.ส. สุมาลี พงษ์สีดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
685 100001432 น.ส. รุ่งอรุณ เอ่ียมสุภาพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
686 100001435 นาย ปรีชา บินหมูด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
687 100001436 น.ส. ฬุริยา อุ่นเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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688 100001438 นาย วีรยุทธ คิดหงัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
689 100001439 น.ส. กรวิยา โลหิตหาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
690 100001442 นาย กฤษณะ แสนประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
691 100001443 นาง ณิชกานต์ มีไพฑูรย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
692 100001445 นาย ธีระพงศ์ ฉิมเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
693 100001446 น.ส. กัญจณา คุชบิล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
694 100001448 นาย วุฒินันท์ สุวรรณสาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
695 100001449 น.ส. นิตติยาภร  สินธุรัตน์ กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
696 100001451 น.ส. ปารวี โชติคุตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
697 100001452 น.ส. บงกช เพ็งดิษฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
698 100001454 นาง จารุณี เมืองสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
699 100001455 นาย อนุรักษ์ ศรีกระสัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
700 100001457 นาย ทวีเดช ภู่อารีย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
701 100001458 นาย สัญญลักษณ์ สายฟ้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
702 100001462 น.ส. รัชฎาภรณ์ ศรีรักษา กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
703 100001463 น.ส. ปนัดดา สุวรรณชีวะศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
704 100001464 น.ส. ขวัญกมล เฉื่อยฉํ่า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
705 100001470 น.ส. ณปภา ศรน้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
706 100001471 น.ส. จิราภรณ์ วงศ์โกเมศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
707 100001472 น.ส. ฐิติญา วิมลวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
708 100001473 นาย สุทธาธิโรจน์ ยาางงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
709 100001474 น.ส. เสาวลักษณ์ ตาลศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
710 100001479 น.ส. วัชรี นพศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
711 100001482 นาย เอกรินทร์ นาคสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
712 100001486 น.ส. จตุรพร มิณฑสูตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
713 100001487 น.ส. กฤษณา สันติพิทักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
714 100001488 นาย พิพัฒน์ สายแปง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
715 100001490 นาย ปริญวิทย์ สั่งสอน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
716 100001491 น.ส. มณีรัตน์ ด้านวังขวา กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
717 100001493 น.ส. วิวรรณ์ โสมากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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718 100001495 น.ส. อภิรดี นนท์ศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
719 100001494 นาย ฉัตรชัย ส่งเสริม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
720 100001496 น.ส. สุพัตชา พ่ึงเกิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
721 100001498 น.ส. สุกัญญา ทองทวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
722 100001503 น.ส. สําลี นาทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
723 100001504 น.ส. สุจินดา รสภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
724 100001507 น.ส. โชคนิธิ วิเศษนคร กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
725 100001508 นาย ธนกร ซิ้มเกษม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
726 100001509 น.ส. ทัศพร โสมรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
727 100001511 นาย ทวียศ อินทร์หนู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
728 100001512 นาย คุณานนต์ อนุโลก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
729 100001513 น.ส. วงศ์ลัดดา ประดิษฐ์จา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
730 100001515 น.ส. สุชาดา อุตตมาภรณ์สกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
731 100001517 น.ส. นภัสวรรณ มั่งมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
732 100001519 น.ส. นิษฐ์ฐา สขุเกษม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
733 100001523 นาย นิวัฒน์ คําสอน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
734 100001524 น.ส. ชมภูนุช สุขโต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
735 100001525 น.ส. พิลาสลักษณ์ แหลมคม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
736 100001526 น.ส. ณัฐสุดา วิวาสุขุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
737 100001529 น.ส. ปราณี ศิริสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
738 100001532 น.ส. สายฝน ชุนเกาะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
739 100001533 นาย ทวิช ทองสิน กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
740 100001534 นาง ชนม์ณกานต์  เพชรดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
741 100001536 น.ส. จิรภา ศุภอุดร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
742 100001537 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชดาพรรณ ปันทา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
743 100001541 นาย วิชาญ ลมงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
744 100001542 น.ส. กมลวรรณ จิววัฒนารักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
745 100001543 นาย มนู บุญเจือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
746 100001544 น.ส. พัชนี ถํ้าเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
747 100001545 น.ส. นงนุช มีจะปัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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748 100001546 น.ส. ข้อฝี่เย๊าะ เหมเย๊ะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
749 100001547 น.ส. มนัสนันท์ มุมทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
750 100001550 น.ส. ธนัญชนก ทับทิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
751 100001553 น.ส. ชัญญากร สิงห์สาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
752 100001554 น.ส. ศศิมาภรณ์ ทรัพย์เกิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
753 100001555 นาย จิระวัช สาระบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
754 100001562 นาย เอกรินทร์ ชวามนนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
755 100001565 นาย จกัรพงษ์ วิรุฬพรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
756 100001567 น.ส. อัญชลี บุญเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
757 100001571 สิบตํารวจเอก นันทวัฒน์ โพธิราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
758 100001576 นาย วิริยะ พรรณรังษี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
759 100001578 นาง วิชชุลลดา อัศวไชยวศิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
760 100001584 น.ส. รัตนา ตรีรัตนธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
761 100001585 นาย พงศ์พร รักษ์ย่อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
762 100001586 น.ส. สุภาวดี คําสิงห์แก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
763 100001587 น.ส. นุชนภา ศรีจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
764 100001589 นาย อนุพล โสตวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
765 100001593 นาย ธนกฤต พิมพิสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
766 100001598 น.ส. นัฐธีรา จันพล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
767 100001599 น.ส. อัมภวรรณ ขยันขาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
768 100001603 นาย ศุภชัย ชัยชุมพล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
769 100001604 น.ส. นิตยา แสงสว่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
770 100001605 น.ส. ศุภลักษณ์ ใหม่หลวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
771 100001610 น.ส. วีนา สีกําปัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
772 100001614 น.ส. วิราภรณ์ สินภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
773 100001615 นาย อนุวัฒน์ ต้อยปาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
774 100001616 น.ส. ชลจิต จันทร์พิลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
775 100001619 นาย จักรพันธ์ พูนแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
776 100001623 น.ส. ศศิณา  ต่ายเล็ก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
777 100001627 นาย เกรยีงไกร วรรณโกฏิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล

            หน้าท่ี 26 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
778 100001629 น.ส. ทิพวรรณ นภาปทุม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
779 100001630 นาย อุดร นิ่มดํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
780 100001632 น.ส. วรรณภา วันอ้น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
781 100001633 นาย อิงค์นวัช นิธิวัชร์กุลโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
782 100001634 น.ส. ปาณิสรา บุรีรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
783 100001635 น.ส. ปิยนุช แสนมาโนช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
784 100001637 นาย ฤทธิพงษ์ วงศ์ศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
785 100001641 นาย ศักด์ิชาย ซ้ายพัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
786 100001642 น.ส. ชัญญพัชร์ สงวนไวพานิชกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
787 100001644 น.ส. อุไร หารไชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
788 100001645 น.ส. นัดที บุญมาก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
789 100001648 น.ส. ปิยมาศ วงษ์ประยูร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
790 100001649 นาย เอกรัฐ สร้อยประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
791 100001651 น.ส. สุวิมล สนธิรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
792 100001652 นาย บุญมี คําคูเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
793 100001653 น.ส. สุรัมภา ยุปารมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
794 100001656 น.ส. ลออง อํานวย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
795 100001657 นาย จักรพงษ์ สวัสด์ิรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
796 100001658 น.ส. ปัญจาภรณ์ ปราบชนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
797 100001661 นาย มนตรี นาคเกษม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
798 100001664 น.ส. บังอร ตาจินะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
799 100001665 นาย กูรม์ น้อยวัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
800 100001666 น.ส. โนร์อาซีกิน สนิทวาที กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
801 100001668 นาย สุรชัย ศรีเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
802 100001679 น.ส. พัชราภรณ์ ผู่พานิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
803 100001682 นาย วรเดช เจริญสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
804 100001683 นาย สุรวุฒิ แสนพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
805 100001686 นาย ราชัน แก้วจรูญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
806 100001690 นาย ธนัญชัย บุญแก้ววรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
807 100001691 น.ส. นิตยา สุทธการ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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808 100001695 น.ส. นันทปัทม์ สาริมาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
809 100001696 น.ส. ปารวี แจ่มยิ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
810 100001699 นาย นําชาติ ตาสระคู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
811 100001701 น.ส. นาตยา เกิดเดชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
812 100001705 น.ส. พัชราภรณ์  ภานุเพ็ญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
813 100001707 น.ส. สีทอง กลางประพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
814 100001710 นาย เมธี บุตรวาระ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
815 100001712 นาย พีระพงษ์ ฟุ้งพิพัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
816 100001713 น.ส. พัชรี โพธิ์รินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
817 100001714 นาย ศรุต สิทธคุณานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
818 100001717 น.ส. นฤมล เกิดเดชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
819 100001718 นาย ธนนท์ ขันตี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
820 100001721 น.ส. จารุวรรณ ธิวัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
821 100001722 น.ส. คนึงนิตร แพงไธสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
822 100001723 น.ส. กัลยาณี ปยิชัยมงคล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
823 100001724 น.ส. ภัทรภรณ์ เมืองจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
824 100001725 นาย กฤตธี เผื่อนพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
825 100001727 นาย ธกรกฤต จันไชยยศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
826 100001726 น.ส. รุ่งทิวา แพงมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
827 100001729 น.ส. นิรามัย สังข์เงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
828 100001731 น.ส. อัญชลี ชูเอียด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
829 100001732 น.ส. ดรณีุ สุนีย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
830 100001734 น.ส. วันใหม่ รสจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
831 100001736 นาย ศรายุทธ นามสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
832 100001737 นาย วีรพล พราหมณ์แก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
833 100001738 นาย ฌานนท์ เกิดเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
834 100001740 นาง รัชฎาภรณ์  สมหมาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
835 100001742 น.ส. ปราถนา กล้าหาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
836 100001743 นาย ไพโรจน์ บริพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
837 100001746 น.ส. ปรางค์ทิพย์  จันทร์ผ่อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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838 100001755 นาง ประกาย แสงเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
839 100001754 นาย อนุรักษ์ ม่ันจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
840 100001760 น.ส. ปิยนุช เพชรโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
841 100001761 น.ส. สุดารัตน์ พรมนัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
842 100001762 น.ส. จิดาภา เสริมธนกรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
843 100001764 นาย อโนทัย งามโสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
844 100001767 น.ส. พัณนิดา อ่อนรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
845 100001768 น.ส. สภุาวดี ผุดผ่อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
846 100001770 นาย ธนวัฒน์ พืชพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
847 100001771 น.ส. ปัสสนา พงษ์ไพโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
848 100001772 นาย สราวุธ เปียนรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
849 100001779 นาย นพดล มณีศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
850 100001781 น.ส. อาทิตยา บัวอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
851 100001785 น.ส. ปวีณา เฉิดฉาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
852 100001788 น.ส. ศิรินาฎ อาจทวีกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
853 100001789 นาง ชยาภัสร์ ชูตระกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
854 100001792 นาย รัชพล รุ่งรัศมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
855 100001794 น.ส. มนทิรา มาคง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
856 100001796 นาย นฤเมศร์ วีระกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
857 100001797 น.ส. อรทัย พระทัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
858 100001798 นาง ปริณทิพย์ เรืองศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
859 100001803 นาย ปวีณวัจน์ คงแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
860 100001806 นาย ไตรลัคน์ รุ่งมณี กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
861 100001807 น.ส. ยุวดี ภูมิเกษมศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
862 100001808 น.ส. จณิศตา บัวเผียน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
863 100001811 น.ส. ดาวใจ สวัสดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
864 100001812 น.ส. อัญชลี ค่วยเทศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
865 100001813 น.ส. สายชล เปรมปรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
866 100001815 นาย ธานี ปรีชาถาวณิชกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
867 100001817 น.ส. กนกพร สุทธิพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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868 100001818 น.ส. พูลสวัสด์ิ เท่ียงหนู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
869 100001821 นาย วิชัย ปรางค์จันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
870 100001822 น.ส. ลดาวัลย์ พงศ์ภัณฑารักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
871 100001824 น.ส. สายฝน พรมแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
872 100001826 น.ส. พัชรินทรณ์ หินเมืองเก่า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
873 100001829 นาย วรกานต์ ยอดชมภู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
874 100001832 น.ส. ลดาวดี นกแพทย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
875 100001833 น.ส. นิรมล  รักษาก้านตง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
876 100001834 นาย อนุชิต คงเหมือนเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
877 100001836 น.ส. ศุจิกา ผ่องใส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
878 100001838 น.ส. สุภาพ แป้งประสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
879 100001839 น.ส. อัญชลีพร บังเอิญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
880 100001840 นาย ธีรวัต สุขสุคนธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
881 100001845 น.ส. นฤมล ศรีธวัช ณ อยุธยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
882 100001846 นาย ปัณณทัต บุญเทียม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
883 100001847 นาย ปิยะ สุวรรณโคตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
884 100001851 น.ส. จารุวรรณ สว่างขจร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
885 100001852 นาง สุปราณี ไลเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
886 100001854 น.ส. วงค์ทิพย์ พะละ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
887 100001856 น.ส. สิราวรรณ ชูทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
888 100001858 น.ส. เดือน คงช่วย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
889 100001859 น.ส. ชุตปิภา เพชรวิเชียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
890 100001863 นาย ยงยุทธ อารักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
891 100001864 น.ส. สาริศา ยืนยง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
892 100001870 น.ส. ธนิตา สังฆพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
893 100001871 น.ส. ปูริตา จิตจง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
894 100001875 นาย สากล บุบผามาเต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
895 100001876 น.ส. ทิวาพร แก้วโพนงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
896 100001877 น.ส. ศรันยา แจ่มสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
897 100001878 น.ส. สาวิตรี ยอดหอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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898 100001882 นาย ปรพล นิมมานเทวินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
899 100001887 น.ส. วีดาตี ยูโซ๊ะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
900 100001892 นาย นิพนธ์ เกษทองมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
901 100001894 นาย วินิจ บุตรสุด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
902 100001897 นาย สิทธิชัย ลิ้มติ้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
903 100001898 นาง สุพร สมานชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
904 100001899 น.ส. ฉัตรลดา เทพทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
905 100001901 น.ส. กาญจนา ชนะอินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
906 100001902 นาย อนุวัฒน์ ฉีดอ่ิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
907 100001904 นาย กิตติภพ ต้นสาลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
908 100001906 น.ส. กิตติยา พรมทะลือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
909 100001908 น.ส. วนิดา ชุ่มวิจิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
910 100001910 นาย ศราวุฒิ บางบ่อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
911 100001911 นาย จิรศักด์ิ เกตุประยูร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
912 100001913 น.ส. พชรพร สุภาทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
913 100001916 นาง สายรุ้ง ทองดาวเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
914 100001917 น.ส. พิกุล ลัมยศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
915 100001920 น.ส. กัลยรัตน์ สุขจินดาเสถียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
916 100001923 น.ส. สายพิน ชูจิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
917 100001925 ว่าท่ีร้อยตรี ลิขิต ดิษฐพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
918 100001928 น.ส. ภัทรา ฉัตรชัยพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
919 100001930 น.ส. มินตรา พรหมเล็ก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
920 100001936 นาย ศักด์ิดา จาริพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
921 100001937 น.ส. สุดารัตน์ อาศรัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
922 100001940 นาย นัตพงค์ ชูปาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
923 100001942 น.ส. จุฑารัตน์องนาค ห้องนาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
924 100001946 น.ส. ขวัญชนก สืบเสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
925 100001948 นาย ภูพาน แก้วอัคฮาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
926 100001950 น.ส. กาญจนา อภินันท์อวยพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
927 100001951 น.ส. ภรณ์อุมา แจ่มจํารัส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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928 100001952 น.ส. ประภาศรี อุทัยนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
929 100001953 นาย จตุพล อ้นกลิ้ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
930 100001954 น.ส. นาตยา สวัสดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
931 100001955 น.ส. มนัญยา นักหล่อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
932 100001957 นาย ปฏิภาณ วงศ์เมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
933 100001962 น.ส. นิศาชล ไข่สังข์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
934 100001963 น.ส. เกษราภรณ์ บุญมาไล้ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
935 100001964 นาย พรเทพ พรไชยา กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
936 100001965 นาง จุไรรัตน์ สุวรรณกนิษฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
937 100001966 นาย ณัฏฐ์วัฒน์ เพชรพิชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
938 100001967 น.ส. ธนวรรณ ธิติมูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
939 100001971 น.ส. ปรียาชนก เสาร์แก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
940 100001970 น.ส. การะเกต ใจมั่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
941 100001973 น.ส. ณัฐนันท์ มณีนิล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
942 100001974 นาย ภควัต เกตุวีระพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
943 100001975 นาย ภานุพันธ์  ศรีสงคราม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
944 100001976 น.ส. ธนันท์ลดา พามา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
945 100001977 นาย ชัยยศ วงศ์สิริศักดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
946 100001978 น.ส. อภิญญา สว่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
947 100001981 น.ส. วรัทยา คําเหลือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
948 100001983 น.ส. ดวงเดือน กานัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
949 100001985 น.ส. สถาพร มีรักษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
950 100001986 น.ส. เยาวนารี มุณีศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
951 100001987 น.ส. มนชนก ยูโซ๊ะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
952 100001988 น.ส. เรณู ปัญกาที กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
953 100001991 นาย อรรถพล ปัตเมฆ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
954 100001993 น.ส. วริญญา พรสวัสด์ิชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
955 100001996 น.ส. เรณู ขาวเงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
956 100001999 น.ส. สาวิตรี ฉายจิตต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
957 100002003 น.ส. สุภาภรณ์ บุตรศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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958 100002004 น.ส. ภริตา แก้วจุฬา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
959 100002005 นาย ทนิตย์ เขมิกานาคะวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
960 100002008 น.ส. ปัทมา กุลบุตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
961 100002006 น.ส. พัชรินภรณ์ โยธาภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
962 100002007 น.ส. ธนกาญจน์ บุญลือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
963 100002010 นาย สุรชัย พลลาภ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
964 100002011 นาย ศุภโชค ประเสริฐผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
965 100002012 น.ส. วารสิสา โพธิ์พันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
966 100002014 นาง สุระภี จุทานุต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
967 100002020 น.ส. จิรฐา ม่วงศิลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
968 100002021 น.ส. วราภรณ์ ฉํ่าชื่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
969 100002022 นาย อาทิตย์ เขมิกานาคะวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
970 100002025 น.ส. นลินี ขอสินกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
971 100002024 นาง ณภัทร นุ้ยมาตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
972 100002033 น.ส. กูรวรรณ อยู่พิพัฒน์ กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
973 100002035 น.ส. จิราภรณ์ เจียวก๊ก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
974 100002041 น.ส. กาญจนา อาชีวะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
975 100002044 นาย ก้องเกียรติ ปิ่นกุมภีร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
976 100002043 น.ส. ศศิธร ปั้นก้อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
977 100002049 นาย ศรัทธา ชัยกิจตระกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
978 100002052 น.ส. ธนกนกวรรณ แสงกล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
979 100002058 นาย สําเริง อุตะมะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
980 100002060 นาง ชิสา ทิวทัศน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
981 100002062 น.ส. เมธินี พรมยวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
982 100002064 น.ส. ภาณุมาศ เยาวพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
983 100002066 น.ส. พชิรารัชต์ พวงสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
984 100002067 นาย ชัยภัทร บุญเพ่ิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
985 100002068 น.ส. ปนัดดา ไม้โพธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
986 100002069 น.ส. จิราพร แซ่ต่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
987 100002070 น.ส. ศลิษา ดิษลักษณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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988 100002071 น.ส. ปานใจ ปาปะป๋อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
989 100002072 น.ส. อ้อนจันทร์ ยาสุทธิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
990 100002073 นาย ปัญญาดี บุญสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
991 100002075 น.ส. ศิริกุล ตระกูลเกิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
992 100002076 นาย นําโชค ราตรีโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
993 100002078 น.ส. นภาวรรณ โตสติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
994 100002079 น.ส. พนิดา ชื่นค้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
995 100002083 นาง อัญชลี ศรีชมภู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
996 100002086 น.ส. พัชรินทร์ กะสินรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
997 100002090 นาย พงษ์เทพ ดําจ่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
998 100002091 นาย เรืองกิตติ์ พรหมชัยศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
999 100002093 น.ส. ผุสดี อินทร์ผาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล

1,000 100002095 นาย คุณานนต์ ขําทับน้ํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,001 100002099 น.ส. พรเพ็ญ คําแพงศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,002 100002100 นาย วิชาญ วสุธาทิพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,003 100002102 น.ส. ปาณิสรา ชาวสวนทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,004 100002103 น.ส. กรณิดา บุญพรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,005 100002105 นาย ธนพงศ์ สิงห์มนัส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,006 100002108 น.ส. นันท์นภัส ภูบัวดวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,007 100002114 นาย ธีระกุล มุงคุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,008 100002116 น.ส. พรพรรณ การนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,009 100002119 น.ส. สุภาภรณ์ ไทยแท้ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,010 100002120 น.ส. กุลธิดา พิมพ์สว่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,011 100002121 น.ส. สุจิตรา ลิ้มสูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,012 100002126 น.ส. ปารวี เทพประสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,013 100002129 นาย ติณณ์ ติณรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,014 100002131 น.ส. พรพรรณ หนองเหล็ก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,015 100002134 น.ส. ฉวีวรรณ สุขจิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,016 100002135 นาย ธนโชติ ฉิมวัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,017 100002137 นาง สุพัฒนา น้ําจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,018 100002136 น.ส. สุพรรษา แก้วดอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,019 100002139 น.ส. ศุภรดา จันทร์เรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,020 100002140 นาย ณัฏฐ์คณิศ รัตนกสิกร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,021 100002141 น.ส. อนงค์รักษ์ จําปาทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,022 100002143 นาย คีตธารา นาเมืองรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,023 100002145 สิบตํารวจตรี เสฏฐวุฒิ บุเงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,024 100002148 น.ส. สุพัตรา โตใหญ่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,025 100002153 นาย ดณอัศม์วัช ผูกไมตรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,026 100002154 น.ส. พัชญ์สินี รุจิฐานานันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,027 100002155 นาย ฤทธ์ พิลากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,028 100002158 นาย กฤษฏ์ เชาวนปรีชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,029 100002159 น.ส. กาญจนา จี้รัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,030 100002162 น.ส. สินีนาฏ ศรีใหม่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,031 100002164 น.ส. สิริมา แท่นนิล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,032 100002168 น.ส. กชพร อุณวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,033 100002172 นาง พัชรินทร์ สายเมืองแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,034 100002175 น.ส. ทิพวรรณ โสโพธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,035 100002177 น.ส. เดือนมนัส มุตติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,036 100002178 น.ส. อรุณี ด้วงสงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,037 100002182 นาย เสมา วิมุกตะลพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,038 100002184 น.ส. ปทุมพร โค้วกิมชุน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,039 100002189 น.ส. มณีรัตน์ บุปผาทาโน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,040 100002190 น.ส. อัญชลี ภู่เมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,041 100002193 นาย บุญอัครเดช ยรรยงสิริวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,042 100002194 น.ส. ประภัสสร ราชมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,043 100002197 นาย ณรงค์ศักด์ิ กุลวงศ์คเณศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,044 100002200 น.ส. กาญจนา กลิ่นจิตโต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,045 100002203 นาย สุรสิงห์ แสงกระจ่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,046 100002204 นาย ปิยะพงษ์ จีนมะเริง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,047 100002205 นาย อาทิตย์ พ่วงแพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,048 100002206 น.ส. วรรณา สวาทพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,049 100002207 น.ส. มลฤดี ระกําเหมก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,050 100002213 น.ส. จิราวรรณ กล้าเกียรติกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,051 100002214 นาย นิรุจน์ พลเยี่ยม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,052 100002215 นาย คณิต พรมชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,053 100002217 น.ส. กรรณิการ์ แร่เขียว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,054 100002218 น.ส. พัชนี เดชะพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,055 100002219 น.ส. อุไรรัตน์ สุขกะบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,056 100002220 น.ส. สายชล ทองกันยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,057 100002221 นาย รอมดอน มาลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,058 100002223 นาย ภคิน ชมกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,059 100002224 น.ส. ณฐปณีย์ เวียงสิมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,060 100002225 น.ส. จิราภรณ์ จันด้วง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,061 100002226 นาย ทวีพงศ์ แสงมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,062 100002231 น.ส. นวนาถ วงศ์บุปผา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,063 100002237 น.ส. ภัทรพร ขนาบแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,064 100002238 นาย บัณฑิต นามเครือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,065 100002239 นาย ศิรัณย์ ธรปติธนโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,066 100002240 น.ส. วรรณภา นวลสง่า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,067 100002243 น.ส. จุฑาทิพย์ ปันนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,068 100002246 นาย บุญเลิศ บางเหลือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,069 100002250 นาย อภิชาติ แก้วตาติ๊บ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,070 100002249 น.ส. กาญติมา หลวงอุดร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,071 100002248 นาย วีรพัฒน์ กิติมศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,072 100002251 นาย อํานาจ ญาณมีสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,073 100002252 น.ส. ปัณญนุช จําปารัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,074 100002253 นาย ไพรัตน์ แก้วกาหลง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,075 100002254 น.ส. สุประภาพร เหมทานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,076 100002257 นาย พิชิตชัย ฝูงใหญ่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,077 100002258 นาย ชัยวัฒน์ ฤทัยเจริญธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,078 100002263 นาย อานนท์ ธนสินเกษตรชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,079 100002269 น.ส. ปิยาภรณ์ พรสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,080 100002271 น.ส. สุรดา ฉัตรเมืองปัก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,081 100002272 น.ส. วันวิสา แม้นกลิ่นเนียม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,082 100002273 นาย ชัยยะพล ศักด์ิสูง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,083 100002276 น.ส. นิษฐ์ภรรัด เชื้อเมืองพาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,084 100002279 นาย ปรีชา ศรชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,085 100002283 น.ส. วิจิตรา จันเข็ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,086 100002285 น.ส. ธีรนันท์ แซ่ลี้ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,087 100002288 น.ส. จุฑาจิต วรรณวิจิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,088 100002290 นาย วิรุธ รุจิรวานิชกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,089 100002294 น.ส. อาภาพัชร์ ปัญญาดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,090 100002295 นาย อภิชาติ หนูจ้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,091 100002296 น.ส. สุภาพร เวียงยศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,092 100002297 นาย ปรัชญา ประกอบพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,093 100002303 นาย ภูวนาท อินนุรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,094 100002304 น.ส. วราภรณ์ บรรเทิงใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,095 100002305 นาย ภราดา จันทร์ทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,096 100002307 น.ส. นุบาล เหมือนแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,097 100002308 น.ส. ชุติมา เกิดมงคล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,098 100002310 น.ส. จิรภัทรย์  ตอเสนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,099 100002311 นาย ณัฏฐ์ฑิพัฒน์ ศรีสุดใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,100 100002313 น.ส. สร้อยศิริณทรา ราชธานี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,101 100002314 น.ส. ศรัณญ์รัชต์ สังข์ทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,102 100002321 น.ส. อารมณ์ พรมเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,103 100002322 น.ส. รัตนา สังข์เพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,104 100002330 น.ส. วิไลวรรณ โสภาคะยัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,105 100002331 น.ส. เขมวริณย์ สุริยชัยมงคล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,106 100002332 นาย อภิรณุ สีเยี่ยม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,107 100002333 นาย ปรัขญา อําพนพนารัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,108 100002336 น.ส. วิไลพรรณ สุ่มแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,109 100002341 นาย สมรัฐ บัวทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,110 100002348 น.ส. พรทิพา นันสมบัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,111 100002349 น.ส. อารยา ถาวรประสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,112 100002354 น.ส. นลินี ไชยพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,113 100002355 นาย ยุทธพล นะรารัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,114 100002356 นาง ปานมณี ปองวัฒนากูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,115 100002357 น.ส. สุธาสินี พ่ึงมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,116 100002358 นาย อารี อ้อพิมาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,117 100002361 น.ส. อาริสษา เพ็ชรมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,118 100002362 น.ส. ปิยะพร สมทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,119 100002363 นาย อภิเชษฐ์ บุญศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,120 100002368 น.ส. นูรไรณี ดอเล๊าะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,121 100002369 นาย ธานินทร์ เพ่งขนิษฐา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,122 100002370 น.ส. วรรณิภา จันทร์น้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,123 100002374 น.ส. อริศรา แก้วกํายาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,124 100002379 น.ส. ภาสพิชญ์ ประเสริฐทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,125 100002382 น.ส. นวรัตน์ ศรศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,126 100002383 น.ส. อรอนงค์ มีพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,127 100002386 นาย เทพวิฑูรย์ ชัยนิคม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,128 100002389 น.ส. มณฑินี วิทยาธนานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,129 100002394 นาย อนุสรณ์ เอกสูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,130 100002395 น.ส. สุธีรัชต์ วิชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,131 100002400 น.ส. พรพรรณ รอดภัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,132 100002399 น.ส. ประภาพร แก้วศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,133 100002401 น.ส. สุพักรัฐ กล้ําทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,134 100002403 นาย อธิราช วัตตธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,135 100002407 นาย พรวิศิษฏ์ จินตนาวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,136 100002408 น.ส. วาสนา สระทองล้อม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,137 100002411 น.ส. นุชรินทร์ ศรีละคร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,138 100002413 น.ส. ธิดารัตน์ เชื้อเกตุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,139 100002414 น.ส. ณัฐกาญจน์ ศรีพิลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,140 100002415 นาง รจนา ภักด์ิโพธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,141 100002417 นาย ธนบูลย์ กล่อมแส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,142 100002418 นาย ธนพัฒน์ คําสอน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,143 100002420 น.ส. กนกอร ขันเงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,144 100002422 น.ส. ปลิดา โสวภาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,145 100002423 น.ส. รัชนี  ศรีวิศร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,146 100002425 นาย วสันต์ โคตรพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,147 100002427 น.ส. สุรัชดา อําภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,148 100002430 น.ส. วรรณวิภา ศรีวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,149 100002432 น.ส. วันวิสา ชํานาญวาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,150 100002434 นาย กนกพล คําเหมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,151 100002436 ว่าท่ีร้อยตรี ปภัชกร พุทธเสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,152 100002439 น.ส. รักชนก สุดมุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,153 100002442 น.ส. ปุณยนุช ลีตี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,154 100002445 น.ส. น้ําฝน พรมมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,155 100002447 นาง ชุติมา พิทักษ์นภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,156 100002448 นาย คมสันต์ กําประทุม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,157 100002449 น.ส. สุภาวดี ศรีมันตะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,158 100002450 นาย ไชยพร เอี่ยมวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,159 100002452 น.ส. ประไพศรี สายสืบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,160 100002453 นาย สราวุธ มณีโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,161 100002454 นาย กฤชสร วายุเวช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,162 100002456 น.ส. อมลณัฐ คงเด่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,163 100002458 น.ส. สายชล ไกรจัตุรัส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,164 100002459 นาง วิลาวรรณ อันนานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,165 100002460 นาง บุปผา คําไหล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,166 100002461 น.ส. สลิลรัตน์ ชูโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,167 100002462 น.ส. รัตติการณ์ พามาตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,168 100002469 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัชชา โกสากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,169 100002471 นาย เผ่าพันธ์ ปรีชานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,170 100002472 น.ส. เบญจรัตน์ พูลโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,171 100002473 นาย สุวรรณ แสงวิจิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,172 100002474 น.ส. กานต์มณี ยิกุสังข์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,173 100002475 น.ส. ศศิธร อินทรชิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,174 100002476 น.ส. ชาลิตา นามมะกุนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,175 100002478 นาย ชัยทัต สําอางค์กูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,176 100002480 น.ส. พัชรินทร์ เลี่ยมอยู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,177 100002481 นาย บุญฤทธิ์ บิลหมาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,178 100002482 น.ส. ภารวี สืบสําราญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,179 100002484 นาง ขวัญใจ ใบจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,180 100002485 ว่าท่ีร้อยตรี รักษ์ตระการ ตระการสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,181 100002486 น.ส. อัญชลีพร สุคม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,182 100002487 น.ส. ดวงกมล ศรีวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,183 100002488 น.ส. กมลวรรณ อุมะมานิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,184 100002489 น.ส. วรณี ปิ่นสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,185 100002492 น.ส. ธิดารัตน์ ตราโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,186 100002494 น.ส. จารุวรรณ จันดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,187 100002496 น.ส. ดุษณีย์ แก้วรักษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,188 100002498 นาง ภากาญจน์ โคเสนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,189 100002499 น.ส. นุตศรา วนสันเทียะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,190 100002500 นาง รัตตินันท์ ใจฉลาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,191 100002501 น.ส. ชาลินี สาระสัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,192 100002503 น.ส. วีรญา หลิมย่านกวย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,193 100002505 น.ส. ปิยนันท์ ลักษณวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,194 100002506 น.ส. หนึ่งฤทัย หาญประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,195 100002508 นาง ณัฏฐ์ภคนันท์ เท่ียงทวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,196 100002509 นาย ยุทธชัย พิมพ์ชัยศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,197 100002510 นาย จิรายุ พลรัฐธนาสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,198 100002511 น.ส. ชยาภา ทรงประโคน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,199 100002513 น.ส. ฐิติชญาณ์ เพ่ิมผลสมบัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,200 100002515 น.ส. อังสณา ชั้นประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,201 100002516 น.ส. อัญรญา ม่วงบุญมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,202 100002518 น.ส. วรรณดี จันทวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,203 100002520 น.ส. สุทธดา ภู่อร่าม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,204 100002526 นาย วินัย ทองนอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,205 100002527 น.ส. อําพร จําปาโพธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,206 100002528 น.ส. วัลชุรีย์ เผยฉวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,207 100002529 นาย สุรกานต์ ราชภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,208 100002532 น.ส. กานชณา สังข์ศิลป์เลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,209 100002533 นาย หฤษฎ์ จินดาพรหม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,210 100002534 น.ส. สุทธิฉันท์ กล่ําพูลสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,211 100002535 น.ส. เทเวช ประกายเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,212 100002536 น.ส. สมพรทิพย์ ศรีแย้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,213 100002540 น.ส. วัณฐนี สกุณา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,214 100002541 น.ส. สุพัตรา พัวไพบูลย์วงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,215 100002543 น.ส. ปองรญาณ์ แซงกระโทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,216 100002544 นาย กฤชทร จงกล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,217 100002545 น.ส. ณัฐณิชา ซุ้ยขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,218 100002547 น.ส. สิริกานต์ บางม่วงงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,219 100002552 น.ส. นาริน ศรีนาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,220 100002553 นาย ไพศาล จิตตวิวัฒนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,221 100002554 น.ส. วรรณวนัช  วัชรวิศิษฏ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,222 100002555 น.ส. กาญจนา ละลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,223 100002558 นาย สฐากร คงทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,224 100002559 น.ส. ณภัทร แก้วกระจาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,225 100002560 น.ส. พิมพ์พันธุ์  สุคันธิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,226 100002564 นาย สิงห์ สิงหเตโช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,227 100002565 น.ส. กรพรรษ มาเอียด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,228 100002566 น.ส. ศันสนีย์ จะริบรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,229 100002569 น.ส. สุชาดา กุหลาบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,230 100002570 นาย ทองสา ม่วงอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,231 100002573 นาย รัชชานนท์ วิชัยกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,232 100002575 น.ส. ทัศนีย์ จินกสิกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,233 100002578 น.ส. โสภาวรรณ จะรอนรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,234 100002583 นาง ผกามาศ สุทัศน์ ณ อยุธยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,235 100002587 น.ส. กชกร โพธิ์กระสังข์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,236 100002588 น.ส. ชนัญชิดา อ่อนนิ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,237 100002589 นาย บุญตา นาคนวล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,238 100002591 น.ส. จํานงค์ รักช้าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,239 100002600 น.ส. คีริยา ชมทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,240 100002606 น.ส. กณิษฐา ศรีเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,241 100002611 นาย ประกิจ อุทัยศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,242 100002612 น.ส. มลฤดี แสงเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,243 100002613 นาย สราวุธ หงษ์ทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,244 100002614 นาย ธัชกร  เทพบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,245 100002615 น.ส. ฐิติรัชญา แก้วเสนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,246 100002619 น.ส. กรณ์ฐิภัค คุ้มกัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,247 100002623 น.ส. เสาวณี แพงหอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,248 100002628 น.ส. ณัฏฐ์กฤตา คงบุรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,249 100002630 นาย กิตติศักด์ิ อินสา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,250 100002631 น.ส. พิศมัย สุภาพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,251 100002635 น.ส. ไพลิน นงค์คํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,252 100002638 น.ส. ทาวิณี สารี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,253 100002641 น.ส. วลัยลักษณ์ สิมลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,254 100002642 นาย นาวิน พรหมสิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,255 100002646 นาย โรจน์ศักด์ิ อาษาบาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,256 100002649 น.ส. สุภาพรรณ ม่วงพรหม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,257 100002650 น.ส. จารุณี ไทรแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,258 100002653 นาง สุภาภรณ์ บัวรมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,259 100002654 น.ส. วราภรณ์ อยู่รวม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,260 100002655 น.ส. ศิริพร ม่วงทองเกตุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,261 100002656 น.ส. วงเดือน อยู่เอ่ียม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,262 100002658 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดวงจันทร์ พิมพ์ดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,263 100002660 น.ส. ชารีรัตน์ จันทร์แดง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,264 100002662 น.ส. จิรปรียา แก้วจะระ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,265 100002663 น.ส. จีรวรรณ คําปาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,266 100002665 น.ส. จุฬาลักษณ์ แก้วสองสี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,267 100002667 นาย เอกพล ปากรพรหม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,268 100002669 น.ส. สุนีย์ ประธานกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,269 100002675 น.ส. นิชาภา มงคลศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,270 100002676 น.ส. นุจนาจย์ งิดชัยภูมิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,271 100002677 น.ส. วรภัทร์ จุลศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,272 100002688 น.ส. อิสรา ปิ่นแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,273 100002689 น.ส. นันทวัน ตั้งม่ัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,274 100002690 นาย ณัฐพล ณ น่าน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,275 100002693 น.ส. นุชนาถ จันทร์บัว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,276 100002695 น.ส. พิมสุดา สถิตวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,277 100002697 น.ส. อัครนันท์ บุรพชนก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,278 100002703 น.ส. กรรณิการ์ วินิจธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,279 100002711 น.ส. ฐิติชญา รชตธีรนันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,280 100002712 น.ส. ชนากาญ ผายพิมพ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,281 100002718 น.ส. ศิริขวัญ สุริยันต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,282 100002720 นาย วินิจ เฉลยสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,283 100002726 น.ส. อรพิน พรมนอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,284 100002729 นาย รักชาติ ทรงความเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,285 100002730 นาย สิทธิพร รัมภาพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,286 100002732 น.ส. นฤภร เพ็งจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,287 100002733 น.ส. นิดาวรรณ ถุระพิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,288 100002740 น.ส. รุ่งลาวัลย์ สีสิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,289 100002742 น.ส. สกุณา ลัดดาโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,290 100002743 น.ส. กชวรรณ จันตะกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,291 100002747 น.ส. นริศรา ภิญโญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,292 100002746 น.ส. พิมพ์ฑักษอร แสงทองไชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,293 100002749 นาย ทินลักษณ์ ประสิทธิ์สุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,294 100002750 น.ส. นฤมล รัตนสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,295 100002756 น.ส. ภคอร ประสิทธิ์สุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,296 100002763 น.ส. กรชนก เขื่อนเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,297 100002764 น.ส. ภัทรภร ทรัพย์สุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,298 100002765 นาย เจนวรรณ กุลคง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,299 100002767 นาย พัชระ คําปัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,300 100002768 นาย เมธี นุชนารถ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,301 100002770 น.ส. ชนิดาภา นวะพิฒ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,302 100002772 น.ส. จิราพัชร์ จัมปะโสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,303 100002773 น.ส. ภูษณาภรณ์  บุญเสริม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,304 100002774 นาย สันติ สารภี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,305 100002775 น.ส. วัชรี สมพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,306 100002776 น.ส. ณัฏฐาพัชร์ สอาดเอ่ียม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,307 100002777 น.ส. ภักทวีพร ไชยสําโรง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,308 100002778 นาย สรายุทธ จริยากุลวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,309 100002781 น.ส. ปวีณา ภูมิศรี กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
1,310 100002782 นาย อภิศักด์ิ อุบลน้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,311 100002783 น.ส. เกศินี มักสัมพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,312 100002784 นาย วัชรินทร์ ชนะใหญ่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,313 100002785 น.ส. ปาริฉัตร์ ศักด์ิมงคลชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,314 100002787 นาย ศราวุฒิ ชาญยุทธ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,315 100002788 น.ส. สุพร สังข์แก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,316 100002789 นาง สุวรรณี เปลี่ยนเสน่ห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,317 100002790 น.ส. พัทธ์ธีรา นันทา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,318 100002791 น.ส. พรรนิภา คงเวียง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,319 100002794 น.ส. นราพร จันทร์เสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,320 100002796 นาย อังกูร ศรีวัฒนกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,321 100002798 นาย สุริยันต์ อุบลน้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,322 100002803 น.ส. สุนิสา ใจกล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,323 100002805 นาย เฉลิมพล สุขครุฑ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,324 100002806 นาย มูลเมือง ลี้พล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,325 100002807 นาง ผุสดี พัฒน์เชียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,326 100002810 น.ส. ชวัลพัชร์ เอ่ียมแจ้งพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,327 100002812 นาย สุขุม หวังพระธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,328 100002813 นาง อมรรัตน์ ลิมปนิติกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,329 100002814 น.ส. อรพรรณ พุ่มเกษม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,330 100002815 นาง พรทนา ทองคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,331 100002817 น.ส. รินทร์ ยุ่งสันเทียะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,332 100002818 นาย ณัฐพล บัวทุม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,333 100002819 น.ส. อนงค์นาฏ  จารุพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,334 100002821 นาย สุวิชา ศรีคํามูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,335 100002823 นาย กฤษณพล มณีชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,336 100002825 น.ส. เกสริน บุญประดิษฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,337 100002826 น.ส. อัจฉรา อ้อภูมิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,338 100002827 น.ส. สุนทรี บุญพรวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,339 100002830 นาย ธีรพล ทาประจิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,340 100002832 นาย จิรัฏฐ์ ชุมสาย ณ อยุธยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,341 100002833 น.ส. ผกามาส คงบัว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,342 100002835 น.ส. ธัญญ์ธิชา อุดมสิทธิโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,343 100002839 นาย เอกสิทธิ์ พงษ์สุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,344 100002841 นาย อมร ชัยอารีกิจวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,345 100002842 น.ส. กฤตยา ทัพวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,346 100002843 ว่าท่ีร้อยตรี สายันต์ ม่ันการ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,347 100002844 นาย สิทธิชัย รอดคุ้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,348 100002845 น.ส. เนตรภัทร ทองดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,349 100002847 น.ส. วราภรณ์ บุญถูก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,350 100002849 น.ส. สุธีธิดารักษ์ ชอบชื่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,351 100002851 น.ส. ธัญญวรรณ วิมลรัตนชัยศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,352 100002853 น.ส. นลิน พุ่มทองดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,353 100002854 น.ส. อุไรวรรณ ชูลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,354 100002857 น.ส. ปานรดา แจ้งสนัเทียะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,355 100002858 นาย ปิยะวิทย์ แซ่ลิ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,356 100002859 นาย ปืนไทย เสมอมิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,357 100002861 น.ส. ศยามล สินประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,358 100002863 น.ส. มสารัศม์ สังข์ศรีแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,359 100002865 น.ส. ธนวรรณ ผดุงศิลป์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,360 100002869 น.ส. นพวรรณ กออินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,361 100002872 น.ส. กิติยา วรรณศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,362 100002873 น.ส. ฐาพัช วิรัชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,363 100002878 นาง ละมุลเพ็ญ เมฆสงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,364 100002883 นาย อุดร มาศโอสถ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,365 100002884 นาง สุคันธา  ผิวอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,366 100002888 น.ส. ปาวรา สิงห์ครุธ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,367 100002889 นาย จักรวาล วงค์จันทร์มา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,368 100002892 น.ส. ปนัดดา สังข์ทองงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,369 100002895 น.ส. ณิชาภา พิลาทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,370 100002898 น.ส. สุพรรณี แก้วทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,371 100002897 น.ส. มารีนา มูฮําหมัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,372 100002899 น.ส. พิมใจ แวงภูลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,373 100002900 น.ส. ปิยนุช มหาโคตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,374 100002901 นาย พงษ์ศักด์ิ ชุ่มจิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,375 100002903 นาย อภิวัฒน์ พารา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,376 100002904 นาง สายบัว สิงหาเวช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,377 100002909 นาย บุญญาณ เจ๊ะเลาะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,378 100002911 จ่าสิบโท ธีระพงษ์ ชุ่มชื่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,379 100002915 น.ส. เพชรมณี เจริญรัตน์รวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,380 100002916 น.ส. สมิตา เวชวิฐาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,381 100002914 น.ส. อิสราภรณ์ นาวินโชคธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,382 100002917 น.ส. ชนาธิป แสนทวีสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,383 100002918 น.ส. ศรัญญา จูจินดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,384 100002919 น.ส. มนพัทธ์ แซ่จึง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,385 100002923 นาย อัมพร สุมังคะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,386 100002926 น.ส. รุจรดา ชาญบรรพต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,387 100002927 น.ส. กาญจนา อินทวัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,388 100002932 น.ส. ขัตติยา จงพิพัฒน์วณิชย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,389 100002941 น.ส. เพ็ญนภา นาจกันยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,390 100002943 น.ส. มิตรสวาท นครขวาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,391 100002945 นาย ภทร ปุ้ยตระกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,392 100002946 น.ส. อมรวดี จําปาศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,393 100002949 น.ส. ภัทราลี บุตรวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,394 100002950 น.ส. เมธาพร ศรีมะเริง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,395 100002951 นาง มาลา กัลยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,396 100002952 น.ส. ดวงพร ดอกไม้ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,397 100002953 นาย ณัฐพล เมนขุนทด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,398 100002954 น.ส. ชณภา กิตชูจิตรารมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,399 100002957 น.ส. สุปราณี ปะโมทานัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,400 100002958 น.ส. อันติกา สุขเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,401 100002959 น.ส. ศิวาพร วงศ์สวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,402 100002961 นาง รุ่งทิวา เล่นวารี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,403 100002962 น.ส. ยุพิน รัตนะแพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,404 100002963 น.ส. พชรมณฑ์ รินลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,405 100002966 น.ส. นันท์นภัส ศรีเมฆ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,406 100002969 นาย เกรียงไกร ศิริรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,407 100002971 น.ส. พัทธนันท์ ครุธแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,408 100002972 น.ส. ปัญจพร รัดเกล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,409 100002976 น.ส. อริสา กอบกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,410 100002978 นาย พัฒนะ วัฒนศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,411 100002979 นาง พิชญ์ดาพัทธ์ สาสนทาญาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,412 100002980 น.ส. จรรยา ดวงจิตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,413 100002981 น.ส. วิจิตรา นิลจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,414 100002983 น.ส. มณฑิรา สายวัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,415 100002984 น.ส. เกล็ดนที จัตวัฒนกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,416 100002985 นาย กิตติศักด์ิ กําแพงทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,417 100002987 น.ส. นิภาพรรณ ชัยเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,418 100002988 นาย มนตรี อัศวพรไพบูลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,419 100002992 น.ส. กัญญารินทร์ อินทร์ทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,420 100002995 นาย ศิวัช สุดาพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,421 100002996 น.ส. สํารวย บุญเนือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,422 100002997 น.ส. วัญวิริญจ์ แจ้งพลอย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,423 100003000 นาย ปิยะ บุญเรืองรอด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,424 100003001 นาย นคร ท่าหิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,425 100003002 น.ส. พรพิมล ผิวผ่อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,426 100003004 นาย อภิชัย เจือจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,427 100003005 นาย สิทธิพร สุภโกศล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,428 100003008 น.ส. ชนิดา บุญเผือก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,429 100003010 น.ส. ก่ิงอ้อ เก่งตรง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,430 100003011 น.ส. มณีรัตน์ สิทธิ์ชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,431 100003013 น.ส. ภิณธรัช ปุญสิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,432 100003018 นาย กิปสนี่ย์ หลังการ์ต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,433 100003020 น.ส. ทรรศนีย์ เรืองศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,434 100003023 น.ส. อมลวรรณ รอดคุ้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,435 100003026 นาย อานนท์ สร้อยเงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,436 100003028 นาย พิศิษฐ์ ศิริพงศ์ชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,437 100003029 น.ส. รัตนา ผิวสะอาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,438 100003030 น.ส. สุทธิดา สุขสด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,439 100003032 น.ส. กรรณิกา กิตติวรเกียรติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,440 100003033 น.ส. รุ่งนภา แก้วอยู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,441 100003035 นาย จํานรรจ์ แสงฉ่ํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,442 100003036 น.ส. นริวรรณ์ จตุเทน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,443 100003038 น.ส. พชรภัทร ประมวล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,444 100003040 น.ส. ชัญญา ทัพมณเทียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,445 100003042 นาย ทัชพล พิลาจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,446 100003043 นาย พิทยา สุขธงไชยกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,447 100003044 น.ส. ทักษยา ไรวตากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,448 100003046 ว่าท่ีเรือตรี พินิจพงศ์ ชนะสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,449 100003051 น.ส. ชณิตฐา สาฟุ่มเฟย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,450 100003054 น.ส. นุชรัตน์ดา จตุเทน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,451 100003056 นาย วรวุฒิ สิทธิยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,452 100003058 นาย ไพศาล เละดุวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,453 100003057 น.ส. สรัญญา พูลรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,454 100003064 น.ส. เณศรา นามวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,455 100003065 นาย บัญชาการ มณีวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,456 100003068 นาย ปิยะพงษ์ ไพศาลพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,457 100003071 จ่าเอก สุรพงษ์ หม่ืนบุญมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,458 100003072 นาย ฮิลมีย์ แวดือเร๊ะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,459 100003073 น.ส. ธณัฐนาฏ สกุลไทยธํารงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,460 100003080 นาย วชร สุรเชษฐพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,461 100003082 น.ส. แพรวพรรณ พรมวัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,462 100003084 น.ส. บังอร ดวงสีแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,463 100003086 น.ส. สุกัญญา วาวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,464 100003087 น.ส. กัลยรัตน์ สอาดนัก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,465 100003090 น.ส. วรรณภา พิมพ์นนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,466 100003092 นาย ชลรบ ปานแย้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,467 100003094 น.ส. กรรณิกา พันธาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,468 100003096 น.ส. บรรยง เรืองไชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,469 100003097 น.ส. สุพรรณี จันทวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,470 100003101 น.ส. ฐิรยา ไชยศิลป์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,471 100003102 น.ส. จิราวรรณ มีสรรพวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,472 100003104 น.ส. อุดมลักษณ์ ทองทับ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,473 100003107 น.ส. รินดา หลวงเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,474 100003110 นาย ประพัทธ์ ประณิธานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,475 100003114 น.ส. เนตรสุดา ณ ปัตตานี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,476 100003115 น.ส. ศันสนีย์ วิริยะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,477 100003116 นาย ณรงค์เดช บวรกิจประภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,478 100003117 นาย เกรียงไกร บุญเทียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,479 100003119 น.ส. ปริยดานุ์ จารุคม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,480 100003120 น.ส. ปาริตา เก๋ียงมูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,481 100003122 นาย อําพล เขียวลออ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,482 100003124 น.ส. ภัทร์รวี อ้อมชมภู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,483 100003125 นาง ทิพาพร แก้วประเสริฐศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,484 100003127 น.ส. วัชรินทร์ เฉลยไข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,485 100003133 น.ส. เกศกนก อัศวโยธิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,486 100003134 นาย ณรงค์ศักด์ิ แสงจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,487 100003135 น.ส. เพ่ิมศิริ แกแล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,488 100003136 น.ส. สุพิฌาย์ ชัยมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,489 100003137 น.ส. กัลยาณี เจริญสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,490 100003140 น.ส. พรรณงาม ชอบดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,491 100003141 นาย เอนกพงศ์ อัศวโยธิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,492 100003143 น.ส. วีณา ผินสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,493 100003144 น.ส. วิไล ซึมกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,494 100003147 น.ส. วรรณภา ธรรมจิตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,495 100003149 น.ส. วิไล ศิวิลัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,496 100003150 นาง กรณิกา ด้นประดิษฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,497 100003152 น.ส. มนัสนันท์ พูลเก้ือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,498 100003153 นาย ทินารมภ์ คํามูลอินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,499 100003154 น.ส. พีรยา สีดานุพนธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,500 100003156 นาย พิสิฐ อภิชนาพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,501 100003157 นาย จารุกิตติ์ จิณะไชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,502 100003159 ส.ต.อ. พิทักษ์พงศ์ หม่ันงาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,503 100003160 นาย วีระพันธ์ กรุณกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,504 100003163 น.ส. สุวรินทร์ เอ่ียมบัลลังก์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,505 100003162 นาย นราธิป สุทธิธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,506 100003166 น.ส. ปฏิญญา ปงหาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,507 100003170 น.ส. จิราภรณ์ ปิ่นทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,508 100003172 น.ส. กัณทิมา พูลศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,509 100003175 น.ส. ปาณิสรา นกแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,510 100003176 น.ส. สมหมาย ศิลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,511 100003177 ว่าท่ีร้อยตรี บุญฤทธิ์ แสนโท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,512 100003183 น.ส. สงกรานต์ แวดโส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,513 100003185 นาง อัจฉรา บุญปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,514 100003191 น.ส. วีณากร สายวิเศษ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,515 100003195 นาย รุ่งสุริยา ปินะดวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,516 100003199 น.ส. รุจิรา สุทธาเนตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,517 100003201 น.ส. วัชรินทร์ สวัสด์ิหว่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,518 100003203 นาย สายันต์ ฉํ่าสมบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,519 100003208 นาย ไชยรัตน์ แตงเกตุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,520 100003211 น.ส. ระพีพร ใจกล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,521 100003216 ว่าท่ีร้อยตรี รักพงษ์ วงศ์รอด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,522 100003217 นาย ภราดร ชมชื่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,523 100003220 น.ส. วรพินทร์ ศรีใจอินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,524 100003222 น.ส. วโรชา แน่นอุดร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,525 100003223 น.ส. นัยนา เจริญยศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,526 100003229 น.ส. แพรววิไล จันทร์บุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,527 100003230 น.ส. สุจิราพร ชัยสามารถ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,528 100003238 นาย สิริปัญญ์ สีกาหลง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,529 100003244 นาย ปิยะ ลําพรหมสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,530 100003243 น.ส. วิยะพรรณ วิยาภรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,531 100003245 นาย วีระพงษ์ จิตอารี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,532 100003247 น.ส. หนึ่งฤทัย เพชรพา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,533 100003251 นาง เสาวนีย์ ป้อมประสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,534 100003253 น.ส. ชวนพิศ คงสอนหมาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,535 100003255 น.ส. นงค์ลักษณ์ สงนางรอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,536 100003258 นาย วรภัทร เอ่ียมศิลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,537 100003260 นาย สหัฐฒะชัย ฮดฤาชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,538 100003263 ว่าท่ีร้อยตรี บัณฑิต สุนทรวิกรานต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,539 100003265 น.ส. สุทัศณี คําใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,540 100003266 น.ส. วัลลภา โมราศิลป์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,541 100003268 น.ส. อรวรรณ วชิรศรีสุนทรา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,542 100003271 น.ส. พัชรินทร์  คําใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,543 100003273 นาย วราวุธ มูลสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,544 100003279 นาย อภิยุทธ สุตัญตั้งใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,545 100003283 นาง ภิญญดา อุนะพํานัก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,546 100003284 น.ส. ธิฎติมา ทองสุกใส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,547 100003302 น.ส. วิภาพร ลิ้มพัฒนาชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,548 100003303 นาย พินโย พริ้งเพราะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,549 100003306 น.ส. อังสุมาลิน โสกเชือก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,550 100003311 น.ส. นริศรา อารีรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,551 100003313 น.ส. พชรณันต์ ทองสอาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,552 100003314 น.ส. พัชระ ปัดถาวโร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,553 100003318 น.ส. กนกพร บุญเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,554 100003321 นาย รุ่งสยาม คะโยธา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,555 100003325 นาย ธัชกร บุญไชโย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,556 100003327 น.ส. สุภาพร ทองเบ้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,557 100003329 น.ส. ดาว พุ่มแย้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,558 100003330 น.ส. พัชรีดา ธุระยศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,559 100003331 น.ส. จินตนา ประทุมชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,560 100003332 น.ส. สมพร  รามเนตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,561 100003334 นาย วิวัฒน์ คะเชนทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,562 100003337 นาย พันธุ์ศักด์ิ จิณะไชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,563 100003345 น.ส. ขนิษฐา แจ่มน่าน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,564 100003347 นาย ชยพล โชติศิริพาณิชย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,565 100003349 นาย ทรงยศ เซียวสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,566 100003351 นาย ชาญชัย อินทวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,567 100003353 น.ส. สุกัญญา จันทร์อยู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,568 100003354 น.ส. นิดาวรรณ ลาเต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,569 100003356 นาย เมธี หงคําเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,570 100003359 น.ส. จิราภรณ์ เกตุสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,571 100003360 น.ส. อรวรรณ ชูแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,572 100003362 น.ส. สุกัญญา กาชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,573 100003363 นาย อมรินทร์ แก้วพิทักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,574 100003364 นาง วีรนุช อินไชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,575 100003369 นาย ณัฐวุฒิ นิรมล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,576 100003368 น.ส. ธิดาวรรณ สัญญขันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,577 100003372 น.ส. อารีย์ ธีระกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,578 100003373 น.ส. ธนพรรณ คล้ายวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,579 100003374 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศศิวิมล คุ้มทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,580 100003378 น.ส. อมรศิริ ดวงดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,581 100003381 นาย พงศ์ธร รินฟอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,582 100003382 นาย ธนกฤต ช้างเผือก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,583 100003383 นาย เอกพล บุศยารัศมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,584 100003384 นาย จิตติกร ตุ่มประโคน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,585 100003386 นาย อัศวิน อินต๊ะสุวรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,586 100003388 นาย เอกลักษณ์ เรไร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,587 100003389 ว่าท่ีร.ต. ปริญญา หล้ากอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,588 100003390 นาย กิตติพล เพ่ิมพูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,589 100003391 น.ส. ณัฐกิตติ์ ทะสา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,590 100003393 นาย มานะ ขําเอนก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,591 100003395 น.ส. วิศนี เผื่อนงูเหลือม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,592 100003396 นาย อภัยชน ศรีหิรัญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,593 100003401 น.ส. มณีรัตน์ จันทร์ชู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,594 100003403 น.ส. เมทินี เอ่ียมสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,595 100003404 นาย พีรชัย เพชรแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,596 100003415 นาย รังสรรค์ อิทธิยาวงศ์สันต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,597 100003419 นาย สรวุฒิ ก้านลําใย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,598 100003421 นาย จิรวัฒน์ ราชธา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,599 100003423 น.ส. กมณทรรษ แก้วจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,600 100003425 น.ส. กรรณิการ์  ประทุมภักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,601 100003426 น.ส. ขนิษฐา หงษ์สุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,602 100003427 น.ส. ปรียารัตน์ ผัดตัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,603 100003430 น.ส. รุ่งรัตน์ ปะนุรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,604 100003433 นาย อัศวิน มีโชค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,605 100003434 นาย จารุพงศ์ แวววีรคุปต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,606 100003435 นาย นครินทร์ ศุภพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,607 100003438 น.ส. วัลญา บัวทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,608 100003439 น.ส. เกศิณี ต่อซอน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,609 100003440 นาย เพชรกมล ศิริกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,610 100003444 นาย วรรธนะ ผิวพรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,611 100003445 นาย นฤนาถ จุลรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,612 100003449 นาย อภิชัย มีกังวาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,613 100003450 น.ส. ธัญญ์นภัส จารุเกียรติจิรกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,614 100003451 นาย สมพร เนียมโพล้ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,615 100003452 น.ส. บัณฑิตา พรมวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,616 100003455 น.ส. ธิติมา นันตากาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,617 100003456 นาง อัมพร พาณิชย์ศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,618 100003461 น.ส. ฐานิศร์ มณีนารถ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,619 100003462 น.ส. อัญชลี โต๊ะมิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,620 100003465 น.ส. วิลาวัณ  ศรีสะอาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,621 100003468 นาง อรกมล บัวซ้อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,622 100003470 นาง มาริสา พิไลกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,623 100003471 นาย สิทธิศักด์ิ เกษจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,624 100003472 น.ส. จารุณี เผือกผ่อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,625 100003473 นาย ศรวัส พารักษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,626 100003476 นาย วีรพล ตันอุ๋ย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,627 100003478 น.ส. วัชรี จันทนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,628 100003480 น.ส. กิติมา วิเชียรศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,629 100003484 น.ส. ศิวิมล ณ พัทลุง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,630 100003488 นาย วิทยา ปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,631 100003490 น.ส. สุวัสสา วิจิตรสมบัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,632 100003501 น.ส. ชวนชม  รักยิ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,633 100003506 น.ส. มีนารัตน์ หอมเนียม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,634 100003507 น.ส. วาศิรินทร์ สมสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,635 100003508 น.ส. สุรางรัตน์ ผาสุขถ้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,636 100003510 น.ส. สุชาวดี สมิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,637 100003512 น.ส. กมลรัตน์ สัตย์เจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,638 100003513 นาง ไพลิน สายเสียงสด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,639 100003516 นาย อุเทน อ่อนตีบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,640 100003521 น.ส. ศิวาพร บุญช่วย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,641 100003522 น.ส. ดรุณี คัญธนู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,642 100003523 น.ส. กานดา กลิ่นจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,643 100003524 น.ส. สรวรรณ สนิทนาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,644 100003526 น.ส. เยาวภา อารีรัตนชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,645 100003529 น.ส. สินีณัฐ ถนอมตน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,646 100003532 น.ส. พิชาภคั โห้นา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,647 100003535 นาย ปิยะพงษ์ ปิติจะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,648 100003536 นาย สาคร ชื่นชม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,649 100003539 นาง วรัทยา ชัยสนิท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,650 100003544 นาง ศุภนันท์ โสมนัส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,651 100003546 นาง สุพัฒตรา พิทักษ์วงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,652 100003547 น.ส. ศศิธยาน์ จันทร์เสวก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,653 100003550 น.ส. อาภาพร คําดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,654 100003551 น.ส. สุภาวดี บุญญาภิชาติกาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,655 100003554 นาย ถวิล มีศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,656 100003556 น.ส. สมพร แสงพยับ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,657 100003559 น.ส. กนกวรรณ อินทร์ยอด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,658 100003560 น.ส. จันทรวิมล อินทรจักร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,659 100003561 นาย ธนธัช เพ่ิมเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,660 100003563 น.ส. ณัฏฐ์กานดา พลเยี่ยม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,661 100003565 น.ส. กรรณิการ์ เพ่ิมชูชี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,662 100003566 น.ส. นัยราช ดีเสมอ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,663 100003567 นาย ฐานันดร์ พรหมบุญแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,664 100003568 นาย จารุกิตติ์ คงพุกา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,665 100003569 นาย นพธนดนย์ มิตรอัครสิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,666 100003572 นาย ศักด์ิสิทธิ์ สุวรรณประดิษฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,667 100003576 จ่าอากาศตรี สิทธิชัย รชตะเกษม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,668 100003577 นาย ธิติวัฒน์ ประพันธ์พจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,669 100003578 นาย ภัฐน อัครภาณุวิทยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,670 100003583 นาย ส่งศักด์ิ เรืองศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,671 100003585 น.ส. วิไลภรณ์ ล้อถิรธร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,672 100003588 นาย นิธิวัฒน์ สังฆรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,673 100003595 น.ส. ปิยะวรรณ ชายกลั่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,674 100003596 น.ส. สุรินาถ  ขาวเอ่ียม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,675 100003597 นาย เอนก พรมเนตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,676 100003600 น.ส. นัฏกานต์ แสงพิทักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,677 100003601 น.ส. จีรนา อาดตันตรา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,678 100003609 น.ส. อารีย์ เท่ียงอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,679 100003611 น.ส. เจนวลี ปะดุกา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,680 100003613 น.ส. ขนิษฐา ดํารงชยานุกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,681 100003616 น.ส. ฐปารัศม์ิ คํายอด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,682 100003617 น.ส. วรญา หลวงราม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,683 100003620 น.ส. จันทิมา กลิ่นบุปผา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,684 100003621 น.ส. อัยรดา พบพิทักษ์ กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
1,685 100003622 นาง อังคณา กองบก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,686 100003628 นาง สมิตรา ทับหม่ืนไวย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,687 100003638 น.ส. พนิดา โพธิ์บุตรดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,688 100003639 น.ส. ปุณยนุช เภาโฉมยงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,689 100003643 น.ส. มารีย๊ะ ลางีตัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,690 100003644 นาย ทวิชชัย ชมภูวิเศษ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,691 100003645 นาย สิทธิชัย อนันทกาญจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,692 100003648 น.ส. เกตน์สิรี รักษ์วงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,693 100003653 นาย แทน จอมกระโทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,694 100003657 นาง เปรมสินี พ่วงวัฒนวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,695 100003659 นาย ธีระวิทย์ สุวรรณสินธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,696 100003669 น.ส. นภัทรชนม์ วิวัฒน์โชติธน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,697 100003678 น.ส. ณัฏฐินี ตีรถะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,698 100003681 น.ส. ปูชนีย์ จงอุทัยไพศาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,699 100003682 นาย อัครเดช ชาญเวช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,700 100003683 น.ส. ยุภาภรณ์ เสียงหวาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,701 100003686 น.ส. อรุณี ละม่ังทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,702 100003689 นาย วรเทพ เจริญทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,703 100003690 น.ส. อรนุช ทองอบอุ่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,704 100003691 น.ส. ธนกมล คงไทย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,705 100003692 น.ส. สรัญญา เรืองสมบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,706 100003697 นาย วิศิษฎ์ จิตรเหลื่อม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,707 100003703 น.ส. ธารทิพย์ ชาญชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,708 100003705 นาย กัญจน์ภูมิ พวงแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,709 100003707 น.ส. พรลิขิต คํามูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,710 100003711 นาย ศุกร์สมบูรณ์ ทองมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,711 100003715 น.ส. ปนิดา โชคสุริยกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,712 100003720 นาย สมบูรณ์ ชอบทํากิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,713 100003732 นาย รณชัย พิพัฒน์สัตยกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,714 100003736 นาย ดุลยวิทย์ สุวรรณประทีป กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,715 100003741 น.ส. วิลาวรรณ วัชรกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,716 100003743 น.ส. วิทิตา พิสิฐพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,717 100003744 น.ส. ธันวารัตน์ อัญวลัยมงคล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,718 100003745 น.ส. ปิยะนาถ แก้วจินดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,719 100003746 น.ส. พรทิพย์ ติ๊นา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,720 100003748 นาย วระศิลป์ คงดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,721 100003750 น.ส. ภูริกานต์ สองสี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,722 100003751 น.ส. รัตติกาล ฤทธิวงศ์จักร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,723 100003752 น.ส. ธนพร บุญเฉลียว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,724 100003753 น.ส. พัชรีพร ทองพร้าว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,725 100003755 น.ส. กัญจน์ญาณิศา ทองไพบูลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,726 100003756 น.ส. มนัชญา ทองนิวัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,727 100003757 นาย กิตติพงษ์ พิมสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,728 100003758 น.ส. ชนิดา นาแหลม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,729 100003760 นาย ปรเมษฐ กาศก้อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,730 100003762 น.ส. ฌาฎนิกา แก้วแสนทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,731 100003766 นาย บรรจง ชุ่มเสนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,732 100003767 นาย อภิชาติ สมชื่อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,733 100003769 น.ส. ชัญญาภัค แก้วไทรท้วม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,734 100003771 นาย นิธิวัชร์ ทิพย์ประมวล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,735 100003772 น.ส. ภคกุล หมวดพุฒ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,736 100003774 น.ส. จรินทิพย์  ปานมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,737 100003773 นาย จีระศักด์ิ นักปี่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,738 100003778 น.ส. เกษแก้ว ไกรเพ็ชร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,739 100003779 นาย ธีรพงศ์ มังคะวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,740 100003780 นาย อภิชาติ เจตะพุก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,741 100003784 นาย ธวัชชัย โนนวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,742 100003785 น.ส. สุนทรี สังกะเพศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,743 100003786 นาง ณัฐาริณีย์ อินทร์กล่ํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,744 100003790 น.ส. ศิริพร เล้าประชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,745 100003791 น.ส. ชลทิชา เหมวรชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,746 100003793 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ภัคภร ด่านสันเทียะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,747 100003798 นาย วิบูลย์ สวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,748 100003799 น.ส. พิณสุดา กลิ่นรอด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,749 100003801 ว่าท่ีร้อยตรี สุธีระ ทวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,750 100003803 น.ส. สุดารัตน์ กินรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,751 100003804 นาง อรอนงค์ สุระภัคชโยดม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,752 100003805 น.ส. ณัฏช์ชญา สีลาโคตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,753 100003806 นาย สุทันต์ ศิริสาคร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,754 100003808 น.ส. สุรีรัตน์ บุญสีมาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,755 100003810 นาย อดิศักด์ิ สีโร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,756 100003812 น.ส. ปริศนา บัวคลี่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,757 100003813 น.ส. เกศินีย์ เมืองเงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,758 100003815 นาง จันทิพา หวานสนิท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,759 100003817 น.ส. ปาริฉัตตก์ ใจจักรคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,760 100003818 น.ส. ศิรดา ด้วงม่ัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,761 100003819 นาง รัญชนา บุญประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,762 100003820 น.ส. สุนิดา ปุณประวัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,763 100003823 น.ส. อรุณวรรณ อินทร์ช่วย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,764 100003825 น.ส. สุจิตรา กิจเวช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,765 100003827 น.ส. รัตนา มหาวรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,766 100003833 น.ส. เบญจลักษณ์ ชื่นเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,767 100003834 นาง วชริาภรณ์ แสงใจหนัก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,768 100003835 นาย ปริญญา กุละพัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,769 100003847 นาย ศรุต โขงรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,770 100003845 น.ส. อรอนงค์ ภุชฌงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,771 100003849 นาย อัจฉริยะ ชัยรัตนนันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,772 100003852 น.ส. ชญานี ประกอบชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,773 100003853 น.ส. ทิพย์วิมล เอ่ียมสุนทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,774 100003855 น.ส. ทัศนนันท์ รัตนอักษรศิลป์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,775 100003858 น.ส. สุภาวดี ปิ่นทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,776 100003859 นาย สถิตย์ เปียสันเทียะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,777 100003862 น.ส. ปนัดดา แก้วประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,778 100003864 น.ส. ปวีณา วิริยพัฒนทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,779 100003865 นาย นพรัตน์ เหรียญทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,780 100003869 นาย กฤษฎา แก้ววงค์เวียน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,781 100003871 นาย ธนากร นุ่นร่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,782 100003873 น.ส. สุธาสินี จั่นอาจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,783 100003874 น.ส. อุษณีย์ ศรีคุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,784 100003879 ว่าท่ีรต. นัฐพล ยงยศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,785 100003882 น.ส. อุทุมพร ทินสุวรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,786 100003884 น.ส. จินดา ก้ันใช้ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,787 100003885 น.ส. ยุพา หนูแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,788 100003886 น.ส. พัชรีย์ รักษาภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,789 100003887 น.ส. สมจิต ชุมเหมือน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,790 100003896 น.ส. พิกุล โม้ดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,791 100003898 น.ส. ธัญภรณ์ แน่นอุดร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,792 100003900 นาย สาโรจน์ ดวงเดือน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,793 100003902 น.ส. ธัญพร แสงคง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,794 100003903 จ่าอากาศโทหญิง ศิวดาติ์ ทาปลัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,795 100003904 น.ส. ทิพสุคนธ์ ศรีแจ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,796 100003908 นาย ศิกฤษดิ์ ศรีไพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,797 100003909 น.ส. ดวงรัตน์ พันธุ์ไทย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,798 100003911 น.ส. วัจนา สมรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,799 100003912 น.ส. บุษบา จันทร์ผง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,800 100003918 นาง สุมารี รัตนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,801 100003919 นาย บุญทรัพย์ ไกรสมรวม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,802 100003920 น.ส. ธัญนันท์ บุญโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,803 100003921 นาย สุทธิภัทร อินทวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,804 100003922 นาย พันธุ์นิกร สุทธพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,805 100003923 นาย วีระ เกตุเคน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,806 100003924 นาง กนกวรรณ จุฑาจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,807 100003926 น.ส. สิริลักษณ์ เอมอุไร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,808 100003929 น.ส. ปณิชา ผันแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,809 100003932 น.ส. ยิ่งลักษณ์ ประวัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,810 100003933 น.ส. ราตรี อินทร์นุช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,811 100003934 น.ส. สรัญญา จินดาศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,812 100003935 น.ส. เปรมกมล ภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,813 100003937 น.ส. ปวีณา สิงคิบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,814 100003938 น.ส. วาสนี ลําถึง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,815 100003940 น.ส. วาสนา บุญสอน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,816 100003941 น.ส. มัลลิกา วงศ์คําจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,817 100003942 นาย ทวีวัฒน์ จิตติเวทย์กุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,818 100003943 นาย เลิศศักด์ิ เสนาะคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,819 100003946 น.ส. ดารุณีย์ ทองยุ้น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,820 100003947 น.ส. กรรณิกา เจริญศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,821 100003949 นาย โกสินทร์ คงม่ัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,822 100003950 นาย ไกรสร ระวิงทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,823 100003952 น.ส. รุ้งลาวัลย์ คงม่ัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,824 100003953 นาย เจษฎา กาวิชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,825 100003954 น.ส. ปทุมพร แยบดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,826 100003957 น.ส. วรรณนภา วิจิตรสมบัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,827 100003958 น.ส. แม้นมาส ถํ้าน้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,828 100003959 น.ส. เนตรทิพย์ ทองเรืองนิ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,829 100003960 น.ส. นาตยา สมเที่ยง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,830 100003963 นาย วิศรุต บุญช่วย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,831 100003965 น.ส. ทิพวรรณ แก่นการ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,832 100003966 น.ส. วราพร เถาคําแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,833 100003967 น.ส. บุษรา บุญมานัส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,834 100003969 นาง เสาวณีย์ จิตต์ธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,835 100003971 นาย พิษณุ บํารุงทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,836 100003973 นาย ธวัชชัย กรอบสูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,837 100003974 น.ส. อัจฉรีย์ มานะกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,838 100003975 น.ส. ณัฐณิชา ทองสุขนอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,839 100003977 น.ส. ณิชาดา วิเศษกาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,840 100003980 น.ส. วิลาสิณี อนุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,841 100003982 น.ส. สุฎาวรรณ ปักษี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,842 100003987 นาง พิกุล ภู่ระหงษ์ กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
1,843 100003992 น.ส. ดารณี จึงเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,844 100003993 นาย ภูกิจ สุดศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,845 100003994 นาง เบญจวรรณ เอี่ยมสําอางค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,846 100003995 น.ส. ยุวรรณดา ยาระวัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,847 100003996 นาย บัณฑิต กาญจน์วัฒกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,848 100003998 น.ส. ธัชธมน มอญดะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,849 100003999 น.ส. ไปรมา อิทธิชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,850 100004000 นาย ธีรศักด์ิ คลังกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,851 100004004 น.ส. ปริณดา ทองสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,852 100004005 น.ส. กาญจนา พัดทะเล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,853 100004010 น.ส. รัตนา โฉมแพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,854 100004011 น.ส. วิมลมาศ โอสถเสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,855 100004013 นาย มนัสพงศ์ ชื่นชม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,856 100004014 น.ส. สายชล พ่วงคํามี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,857 100004015 นาย ปิยวัฒน์ ทวีจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,858 100004019 น.ส. ปรางค์ทิพย์ ทองโต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,859 100004020 น.ส. รสภรณ์ ภิญโญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,860 100004022 น.ส. อุมาพร บู้จิรดุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,861 100004025 น.ส. เสาวลักษณ์ ทองอินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,862 100004027 นาย วรรธนวิทย์ เฉลยผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,863 100004028 ว่าที่ร้อยตรีหญิง บุญนํา แก้วคง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,864 100004030 น.ส. ศิริลักษณ์ โฆษะนันทฤกษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,865 100004031 น.ส. ธนพร ธรรมสอน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,866 100004032 น.ส. ศุภรัตน์ บุญบางเก็ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,867 100004034 น.ส. ชวันธร สัมฤทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,868 100004035 น.ส. บุญญาภา แสงแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,869 100004036 น.ส. จุฑามาศ อุกฤษฏ์กีรติกุล กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
1,870 100004037 น.ส. อรุณตรี พยอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,871 100004038 น.ส. จิตรลดา เจริญสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,872 100004040 น.ส. ทิพวรรณ พัฒนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,873 100004041 น.ส. ชนัญชิดา โอรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,874 100004044 นาย เอกรัตน์ โยธะการี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,875 100004045 น.ส. ภัทรธีรา คําชนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,876 100004046 น.ส. พัชรินทร์ โนนไทย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,877 100004047 น.ส. วรรณอนงค์ สาระไทยวีรกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,878 100004048 น.ส. ปุณิกา แสงสนธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,879 100004050 นาย ศักดา ชูรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,880 100004051 น.ส. อมรรัตน์ โสไกร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,881 100004052 น.ส. ปิยพัชฒ์ บุญสวน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,882 100004055 น.ส. กฤตยา เสียงล้ํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,883 100004057 ว่าท่ีร้อยตรี อรรถวัฒน์ ลิ้มสมัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,884 100004061 น.ส. เยาวลักษณ์  คําพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,885 100004062 น.ส. ภรอิสรา จิตพิศาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,886 100004063 นาง อรุณ ศรีวิสุทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,887 100004067 นาย สุทัศน์ เรืองเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,888 100004069 น.ส. พิชญ์สินี อภิวงค์งาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,889 100004070 นาง นิภาพร สาทิพจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,890 100004072 น.ส. จิตติมา สถาพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,891 100004073 น.ส. วรัทยา ทาระธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,892 100004074 น.ส. ศิรินทิพย์ หมอยาดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,893 100004076 น.ส. ธีรนาถ ขุนเศรษฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,894 100004077 น.ส. ขวัญตา ตายา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,895 100004078 นาย ชัยยุทธ ฮ่องสาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,896 100004079 น.ส. พิชญธิดา เฉลิมกาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,897 100004080 น.ส. พัชรพร ทองจันทนาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,898 100004081 น.ส. พิกุลทอง คําสอน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,899 100004082 น.ส. สุภาพร แสนเขื่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,900 100004089 น.ส. ผกามาศ สูนสันเทียะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,901 100004095 น.ส. มุกขะรินทร์ พุทโธสาวะโก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,902 100004097 น.ส. ประภัสศร มณีจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,903 100004098 นาย ดลฤชา สุวรรณมาโจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,904 100004099 น.ส. กนกกาญจน์ ทับสุขา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,905 100004100 น.ส. จินต์วรา ศรีมูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,906 100004101 น.ส. สุภัค ไชยโย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,907 100004102 น.ส. อัญชิษฐา ปรักมาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,908 100004103 นาย ณภัทร จันทวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,909 100004105 น.ส. ขวัญข้าว ยามโสภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,910 100004107 นาย ธนาพัฒน์ เครือเมฆ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,911 100004110 นาย สมทุ่ง ทองมาก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,912 100004111 น.ส. ฐิติพร ฉิมพลีวนาศรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,913 100004112 น.ส. สุจิตรา จันทะวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,914 100004114 น.ส. ศศิธร จักร์นารายณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,915 100004117 นาย ดนัย ศรีชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,916 100004124 น.ส. ทินภา เทศารินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,917 100004127 น.ส. ณิชกานต์ บญุปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,918 100004129 นาย ปิยมินทร์ เจ๊ะโซะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,919 100004130 น.ส. วณิชชา วงค์สามารถ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,920 100004131 น.ส. เบญจมาศ วุฒิคุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,921 100004133 นาย นพชัย พลพวก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,922 100004136 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ปินะกาพัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,923 100004138 น.ส. ฐานิสรา ชมชื่นใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,924 100004140 นาย จิระพันธุ์ หอมกลิ่นแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,925 100004141 นาย ประวิทย์ ษรสา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,926 100004143 นาย ยุทธนา โจมการ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,927 100004144 น.ส. พัชรีภรณ์ จินวุฒิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,928 100004149 น.ส. กัญหา แก้วศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,929 100004150 น.ส. ศิรินภา อ้นบางเขน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,930 100004152 น.ส. สุรภี หลัดเกลี้ยง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,931 100004153 นาย รัตรที ยันตะพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,932 100004154 นาย โอฬาร บุญชิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,933 100004157 น.ส. สุณัศฐา ก๋ังเซ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,934 100004160 น.ส. ขนิษฐา จันทร์ธิมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,935 100004162 นาย ทรงพล แก้วขุนทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,936 100004163 น.ส. ทิพยาภรณ์ ไกลถ่ิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,937 100004170 น.ส. พจนา อากาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,938 100004175 น.ส. กัญญาณัฐ จงสิริจรรยาพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,939 100004176 น.ส. อภิรดี อินธิเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,940 100004179 น.ส. กานต์สินี ภู่พันธ์ศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,941 100004180 น.ส. ศุภกร โคตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,942 100004181 น.ส. ณัฐนิช อินทร์อุณโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,943 100004182 น.ส. ทิพวัลย์ อินใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,944 100004183 นาย ยุทธพล ทวีตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,945 100004185 น.ส. ภัทรภร น้อยมูสิก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,946 100004186 นาย เชษฐวุฒิ ขุนสายทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,947 100004187 น.ส. ปาณิสรา สิทธิลาภ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,948 100004190 นาง กันต์กนิษฐ์ สายวงษ์ประดิษฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,949 100004191 นาย เสกสรรค์ เขียวอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,950 100004198 นาย ฑสพณ จันทรสูนย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,951 100004199 นาย กฤษฎา แก้วจรัส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,952 100004202 น.ส. นิรมล ผลาปรีย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,953 100004205 นาย เอกชัย เก้ือทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,954 100004207 นาย สุกรี โสะนุ้ย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,955 100004208 นาย ประเสริฐ โชติกนกรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,956 100004211 นาง จินตนา สีเขียว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,957 100004213 นาย พุทธินันท์ พุทธิวิชยานันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,958 100004220 นาย อเนชา พรหมมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,959 100004223 น.ส. จุฑารัตน์ ศรีพรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,960 100004225 น.ส. อรทัย กฤชไพริน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,961 100004226 นาย เกรียงไกร เค้าแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,962 100004227 น.ส. นิตยา วงษ์ศรีแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,963 100004230 น.ส. ประภารัตน์ พันธ์ขํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,964 100004231 น.ส. ภัทราวรรณ ทองน้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,965 100004232 น.ส. ปริยากร วงศ์ภาคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,966 100004234 น.ส. ญาตาวี สารีคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,967 100004235 น.ส. ปัทมา ภาษานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,968 100004237 น.ส. มัณฑณา ชิณวัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,969 100004239 น.ส. โสภา บุญฤทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,970 100004241 นาย เศรษฐสิทธิ์ สารากรบริรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,971 100004240 นาย ปวีณ สัณหสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,972 100004242 น.ส. สกาวรัตน์ ผลประสาท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,973 100004243 น.ส. ศิรินภา มีแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,974 100004244 น.ส. นิโลบล สุคําม่วง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,975 100004245 น.ส. กุลภานัณ แพเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,976 100004246 นาย อดิศักด์ิ สัตย์ซ่ือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,977 100004248 น.ส. จีรวรรณ เพชรเกื้อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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1,978 100004249 น.ส. นภาปวีณ์ เมสนุกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,979 100004252 นาย สันติสุข ศรีวรกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,980 100004256 น.ส. กาญจนา เพียงโคกกรวด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,981 100004257 น.ส. กษมา นามแดง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,982 100004258 นาย มานพ ขวาสระแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,983 100004259 นาย เอกลักษณ์ ธรรมวิเศษ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,984 100004262 นาย เสกศิลป์ สมรูป กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,985 100004263 น.ส. โสภี พวงโลก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,986 100004264 น.ส. สุชาวดี แดงโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,987 100004265 นาย สมชาย จูเปาะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,988 100004266 น.ส. วรรณณิกาณ์ คร้ามไพบูลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,989 100004267 น.ส. พรพิมล วงศ์มี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,990 100004268 น.ส. ณฐมน หมวดคงทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,991 100004269 น.ส. ณัฎฐา เจริญกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,992 100004270 น.ส. นงคราญ หอมแก่นจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,993 100004271 น.ส. อรพิน แก้วบัวเงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,994 100004272 น.ส. เกสรา มณทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,995 100004273 น.ส. ทวิรา ผาดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,996 100004274 น.ส. เบญจมาศ คิดอ่าน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,997 100004276 น.ส. สรรค์ชนน รับไทรทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,998 100004277 นาย เกรียงศักด์ิ ชาภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
1,999 100004279 น.ส. วรางคณา อุดหนุน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,000 100004281 น.ส. นรรฐธพรรณ คํายิ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,001 100004284 น.ส. ปิยะนุช นาคขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,002 100004286 น.ส. สุธิมา นิลละออ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,003 100004289 น.ส. วารีรัตน์ ขงวน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,004 100004290 น.ส. นงลักษณ์ ละออง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,005 100004292 นาง พูนศิริ เคนโพธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,006 100004293 น.ส. พูนทิพย์ ประจันพล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,007 100004294 น.ส. รุจิรา คํารอด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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2,008 100004295 น.ส. ศิริพร สมแวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,009 100004298 น.ส. วรรณทิชา ลีชมรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,010 100004301 น.ส. อารีรัตน์ โสดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,011 100004302 นาย พิพัฒน์ วิชิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,012 100004303 น.ส. กมลทิพย์ ยุพิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,013 100004304 น.ส. อรวรรณ์ นาคภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,014 100004305 น.ส. มนัธนก ฟักทองพรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,015 100004306 น.ส. ศิริพร ขัติวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,016 100004307 น.ส. ณัฐชณิษฐ์ เขจร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,017 100004308 น.ส. กัลยา เขจร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,018 100004309 นาย ศุภวรรษ ศิริฐานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,019 100004310 น.ส. กนกภรณ์ ชาวบางงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,020 100004311 น.ส. ธัญรัศม์ อินมุด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,021 100004312 นาย เอกชัย พลอยแสงสาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,022 100004313 น.ส. สุพัตรา มวลคําลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,023 100004315 น.ส. พรนิภา วงค์ษารี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,024 100004318 น.ส. วลัยลักษณ์ มูลมิรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,025 100004319 น.ส. ชุติมา ชาวบางงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,026 100004322 น.ส. ปุริมปรัชญ์ ญาติกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,027 100004323 นาย อธิปพงศ์ สาลีวัฒนผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,028 100004324 นาย พิชิต ประเทศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,029 100004326 น.ส. กนกวรรณ วงษ์รักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,030 100004328 น.ส. ลักคณา กล้าจอหอ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,031 100004331 น.ส. สุณี ราชประดิษฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,032 100004332 น.ส. ปัทมพร สุขเกษม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,033 100004333 น.ส. พรพรรณ ปัจจัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,034 100004334 นาย สืบพงษ์ พูนวรรณกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,035 100004336 น.ส. อินทิรา พุกทา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,036 100004340 นาง ชญานิศ พูนวรรณกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,037 100004341 น.ส. โสภา เนื้อนาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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2,038 100004342 นาง เครือวัลย์ สมหวังพรเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,039 100004347 น.ส. ชัชชาณิต ฤทธิ์ฤดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,040 100004348 นาย เอกนคร อัคธรรมโม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,041 100004353 น.ส. ทิพย์วิมล ใจอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,042 100004355 น.ส. มนทิรา ขุนศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,043 100004356 น.ส. โชติกา จันทะบุดศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,044 100004357 น.ส. นาฏยา จันทร์นิยม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,045 100004360 น.ส. ฐาปนี อาจหาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,046 100004361 นาย สุทธาพร กลีบทับทิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,047 100004363 นาย จีระวัจน์ ภูมิเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,048 100004362 น.ส. ฐิติรัตน์ ปิยะภานุวัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,049 100004365 น.ส. อมรรัตน์ คุราชิตะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,050 100004366 นาง ชลธิยา พลาบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,051 100004367 น.ส. นฐมน  เสรีลัดดานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,052 100004369 น.ส. รินรดา ใคร่ครวญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,053 100004370 น.ส. สุรีย์ลักษณ์ พานเพ็ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,054 100004371 นาง สุพรรณี จันทรังษี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,055 100004373 น.ส. กรกนก ตรงศูนย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,056 100004375 น.ส. กัตติกมาส ดวงหะคลัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,057 100004376 น.ส. สุพัฒน์ กุลโสภณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,058 100004377 น.ส. สิรมิา รงค์นคร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,059 100004378 น.ส. พัชรีภรณ์ บุญฉวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,060 100004379 นาย คมชาติ เหมทานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,061 100004380 น.ส. รัชนี เทียนทองดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,062 100004382 นาย สมใจ ชวนละคร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,063 100004385 นาย ธารินทร์ ชุมมวล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,064 100004386 นาย ปัญญา ข่อยแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,065 100004390 น.ส. พัชราภรณ์ เพียรพิจารณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,066 100004392 นาย เฉลิมชาติ คงดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,067 100004393 น.ส. สุธีรา ภูมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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2,068 100004394 นาย ธนกฤต ยิ้มดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,069 100004397 นาย ประสิทธิ์ชัย โต๊ะหล๊ะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,070 100004400 น.ส. จาฬุรินทร์ เมฆวัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,071 100004401 นาย ภาณุวัฒน์ กิจคณะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,072 100004409 นาย ยุทธนา มันช่อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,073 100004418 น.ส. ณัฐลียา นาราษฎร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,074 100004419 นาง เบญญาภา เงินเย็น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,075 100004420 นาย ธนพล อุมาภิรมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,076 100004421 น.ส. วราลักษณ์ ยุทธชมภู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,077 100004424 น.ส. ชมภู  คูสําโรง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,078 100004425 สิบเอก ณรงค์ เลิศถมสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,079 100004429 น.ส. ศรัณย์รัชฏ์ โกฎค้างพลู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,080 100004430 นาย อังกูร จีระบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,081 100004431 นาง ทิพวัลย์  นามวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,082 100004432 นาย นพพร บัวสถิตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,083 100004435 นาย ขวัญชัย เดชพจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,084 100004437 น.ส. นริสา อ่ิมสมบัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,085 100004439 น.ส. มนพัทธ์ ปาณิกบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,086 100004440 นาย รัฐธรรมนูญ  รังสิกรรพุม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,087 100004441 น.ส. อัจฉรา ทองไพบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,088 100004442 นาย เกรียงไกร ทัพขวา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,089 100004444 นาย นิรันดร์ สุพุทธี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,090 100004447 นาย ปรีชา กุมภาว์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,091 100004449 น.ส. ขนิฐา รอดพวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,092 100004450 น.ส. ปิยะพร เพลงสันเทียะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,093 100004451 นาย ไกรยสิทธิ์ ธนวาที กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,094 100004454 นาย สรไกร บําเพ็ญบุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,095 100004460 น.ส. สิริกาญจนา งามเปรี่ยม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,096 100004464 นาย ชะณัฎ สุคันธิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,097 100004465 น.ส. ปิยะวดี สุริเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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2,098 100004468 น.ส. เสาวลักษณ์ บุตรไชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,099 100004469 นาง วิมลศรี สูตรอุดม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,100 100004470 น.ส. ชลดา สิงห์ครุธ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,101 100004471 นาย สุชาธิษณ์ เชยสูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,102 100004472 น.ส. สมร ผาสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,103 100004473 น.ส. วิมลสิริ โพธิ์ทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,104 100004474 น.ส. ศิริพร น้อยแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,105 100004475 น.ส. ทัศนีย์ แซ่เหีย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,106 100004478 น.ส. วิภาพร ศักด์ิสุริยผดุง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,107 100004481 นาง สุกัญญา รุ่งวัฒนานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,108 100004483 น.ส. ศิรดาภรณ์ สุนทรพฤกษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,109 100004484 น.ส. ทัศนีย์ เชยวัดเกาะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,110 100004485 น.ส. ขนิษฐา แน่นอุดร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,111 100004486 น.ส. กมลวรรณ วันแก้ว กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
2,112 100004488 นาง สุพิชญา หลอดทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,113 100004491 น.ส. ยุวเรศ ขันคํานันต๊ะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,114 100004493 นาย ธีรภัทร ศรีสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,115 100004496 น.ส. ธีรยา เจริญสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,116 100004497 นาง รักชนก โกมโลทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,117 100004498 นาย ภูเบศ ภวิชญ์วงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,118 100004499 น.ส. ปทมา อยู่สุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,119 100004500 น.ส. นภาลัย ช่วยทัต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,120 100004505 น.ส. สุรีรัตน์ พรมไทย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,121 100004506 นาย ภิธารัช สิทธิรุ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,122 100004510 นาย พลกฤษณ์ คล่องแคล่ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,123 100004512 น.ส. ศศิวรรณ รัตนอุบล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,124 100004515 น.ส. อภิชญา สุโพธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,125 100004521 น.ส. พัทรณันท์ แสนสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,126 100004523 นาย ธีรเดช งามกระจาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,127 100004528 นาย เมธาภิวัฒน์ แพร่เจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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2,128 100004529 นาง จันทิรา บุญเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,129 100004531 น.ส. พลอยรุ้ง ขวัญดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,130 100004534 น.ส. รุจิราภรณ์ หันไชยเนาว์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,131 100004536 น.ส. กันตนา โตเหมือน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,132 100004539 นาย วิศรุต ขวัญเพ็ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,133 100004542 น.ส. ชลธิดา สังข์ศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,134 100004550 นาย พันธวิทย์  บุทธิจักร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,135 100004551 น.ส. วิลาวัณย์ อัตถสุริยานันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,136 100004552 นาง วัลยา ยะธะนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,137 100004553 น.ส. สายฝน นิลโอโล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,138 100004554 นาย รุ่งวิทย์ ภู่ระย้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,139 100004556 น.ส. จีรวัฒน์ ดิสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,140 100004558 น.ส. ศิวพร สอนสุภาพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,141 100004560 น.ส. นวพร ชอบเดิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,142 100004563 นาย อิทธิเดช ฤทธิแผลง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,143 100004564 น.ส. ปิยะรัตน์ แก่นทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,144 100004565 นาย จิราวุธ มณีบางกา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,145 100004568 สิบตํารวจตรี อรรถชัย ภักดีอักษร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,146 100004572 น.ส. นราวดี ชัยตุ้ย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,147 100004573 นาย ปฏิวัติ คําลีมัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,148 100004574 น.ส. ศรีวิลัย บรรลุสันต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,149 100004580 นาย จักร์กริช มณฑิราลัยพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,150 100004581 พ.จ.อ. ภูวดล  เหล็กดํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,151 100004582 น.ส. ทิพวรรณ ทามูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,152 100004583 น.ส. จิราพร ทองมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,153 100004588 น.ส. เบญจมาศ กัวสงฆ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,154 100004589 นาง ขนิษฐา เส้งสุ้น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,155 100004591 น.ส. จารุวรรณ กุมารสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,156 100004593 น.ส. กุลภัสสรณ์ ศิริมนัสสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,157 100004601 น.ส. วนิดา บุดดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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2,158 100004602 น.ส. วลัยพร แย้มโคกสูง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,159 100004603 น.ส. อรวรรณ แป้นแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,160 100004606 น.ส. นฤมล พันธุ์เขียน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,161 100004612 นาย นนทวัต คําประดิษฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,162 100004613 นาง ปรียนันท์ เหล่าจารุวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,163 100004614 นาย เจนวิชญ์ พฤฑฒิกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,164 100004615 น.ส. วาริกา มังกะลัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,165 100004618 น.ส. รัสสภรณ์ หนูเกตุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,166 100004619 น.ส. พัชรินทร์ เหล็กกล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,167 100004620 นาง ไพจิตร ท่านทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,168 100004621 น.ส. พัตร์พิมล เจริญปัญญาฤทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,169 100004624 นาย ณรงค์ฤทธิ์ นววิธิพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,170 100004626 น.ส. สุพัตรา นนทะเสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,171 100004627 น.ส. นันทนา โสมจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,172 100004629 นาย เตชสิทธิ์ ตะโคตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,173 100004631 น.ส. พัชรา ศรีตาแสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,174 100004633 น.ส. จามจุรี คงทองจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,175 100004634 นาย กวีพงษ์ เชิดชู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,176 100004635 น.ส. ณัฐกฤตา ลุนลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,177 100004638 น.ส. สุภา สุกใส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,178 100004640 น.ส. อรนิภา ผาแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,179 100004641 นาย ชาญวุฒิ ปฐมคุณธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,180 100004642 นาย วรวุฒิ เพชรอําไพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,181 100004646 น.ส. กัณฐีกานต์ ศรประสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,182 100004647 นาย ปรีชา พานวัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,183 100004649 น.ส. นิตยา มามิดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,184 100004651 น.ส. ปภาวรินทร์ เลิศกุลดิลก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,185 100004652 นาย วิชชุพันธ์ รัตนรังสรรค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,186 100004654 น.ส. พีรยานี ประคองศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,187 100004658 น.ส. วราภรณ์ ชินแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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2,188 100004661 นาย เอกรัช ราชภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,189 100004662 นาย ธนู พุ่มฉายา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,190 100004665 นาง วิจิตรา เนื้อเกลี้ยง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,191 100004667 น.ส. ประพิน อินทน้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,192 100004668 นาง วาสนา โกละกะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,193 100004670 นาย สมชาย โคฮุด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,194 100004671 น.ส. พรจิลาวรรณ ค้าเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,195 100004672 น.ส. จันจิรา แจ้งถิ่นป่า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,196 100004674 น.ส. วันวิสา บรรลือสิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,197 100004677 น.ส. นงนุช ภาดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,198 100004678 น.ส. สํารวย สียดยอ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,199 100004680 นาง นันทนา นิยม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,200 100004682 น.ส. รัชนีวรรณ ศรีษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,201 100004684 น.ส. ลําเพา ศรีรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,202 100004690 น.ส. นิภาพร คงทวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,203 100004692 น.ส. นงค์เยาว์ สีวะกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,204 100004693 นาย ภานุวัฒน์ ไกลนาแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,205 100004694 นาย อร่าม ประการแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,206 100004695 น.ส. ศรีสุดา พิลาจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,207 100004696 นาย อภิรุต สีมารัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,208 100004698 นาย ขวัญชัย จีนสูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,209 100004699 น.ส. สร้อยรัตดา พูนโคก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,210 100004701 นาย ฤทธิรณ มีฉลาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,211 100004702 น.ส. วีรวรรณ ยิ่งยงยุทธ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,212 100004708 น.ส. อนันตา สาระไชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,213 100004709 น.ส. ชนิตา เหล็กสูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,214 100004712 น.ส. ภวัลย์ตรี พัฒนจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,215 100004714 น.ส. อารยา หวังดีกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,216 100004716 นาย กฤตภาส ไชยพรมมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,217 100004721 นาย ชูกิจ เปรมประดิษฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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2,218 100004722 น.ส. ศิริวิภา สุทัศน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,219 100004723 น.ส. เบญจมาศ ชลายน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,220 100004724 น.ส. นภสร สุดท้วม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,221 100004726 นาง เยาวมาลย์ ภิญโญยิ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,222 100004727 น.ส. ชุติมา ภูมิแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,223 100004729 น.ส. สุกฤตา หนูเอียด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,224 100004731 น.ส. ธนาภรณ์ สุขสัมพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,225 100004732 น.ส. ดวงกมล ตั้งทวีวัฒนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,226 100004734 น.ส. นฤมล โพธิ์ทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,227 100004735 น.ส. เบ็ญจมาศ กําลังดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,228 100004736 น.ส. กาญจนา มาหนองโดน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,229 100004737 นาง สุทรามาศ ยะหัตตะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,230 100004738 น.ส. นูรนาดา หัดขะเจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,231 100004740 นาย กฤษณะพัฒน์ มหัทธนะมงคล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,232 100004744 น.ส. รัตนา หะยีแวจิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,233 100004745 น.ส. สุภาพ ศรีชนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,234 100004747 น.ส. กาญจนา เจริญศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,235 100004749 น.ส. ภรทิพย์ สุนทรสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,236 100004750 น.ส. รัชนี ลําเลียง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,237 100004759 น.ส. วริศรา สนัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,238 100004760 นาย มานะ โกศล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,239 100004761 น.ส. เพ็ญนภา สกุลสามารถ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,240 100004765 นาย ทรรศวัฒน์ นัทธีเชาว์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,241 100004767 น.ส. นันทวัน ชนะภัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,242 100004769 น.ส. กัญญาภัทร โกศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,243 100004771 นาย ชินพงษ์ กะไชยวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,244 100004772 น.ส. ทิพวรรณ รู้ดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,245 100004773 นาย วิษัย ไตรงามวัฒนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,246 100004776 น.ส. จรัญญะฌา นิธิสัมพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,247 100004777 นาย อาทิตย์ ไชยลงักา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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2,248 100004781 นาย สรคม บุญสูงเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,249 100004782 น.ส. ผกามาศ อ่อนถาวร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,250 100004785 น.ส. วรรณวิภา ห่วงทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,251 100004789 นาย นรวัชร แข็งแรง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,252 100004792 น.ส. ฤทัย ไฉนวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,253 100004794 น.ส. อาภรณ์ พัฒนรัชตอดุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,254 100004795 น.ส. ธัญลักษณ์ หยูดํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,255 100004796 น.ส. สุพัตรา สอแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,256 100004799 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีรัตน์ อยู่เปรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,257 100004801 นาย สุริยะ จันทสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,258 100004803 น.ส. จินตนา สอนวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,259 100004804 น.ส. อรอุมา ศุภศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,260 100004807 น.ส. ณัฏฐา เนาว์อุดม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,261 100004809 น.ส. กฤษณา  สียางนอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,262 100004810 นาย คมสรร เมี้ยนกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,263 100004811 นาง ภารดี อริยเมธปรีชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,264 100004812 น.ส. เพ็ญทิวา คุณาวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,265 100004813 ว่าท่ี ร.ต.หญิง มาริสา สกุลรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,266 100004818 น.ส. สุทธาสินี พลโยธี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,267 100004822 นาย ศุภกิจ ชุ่มมุณีรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,268 100004824 น.ส. กัลยวรรธน์ จันทร์อ่วม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,269 100004826 นาย สมภพ สยามประโคน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,270 100004827 นาย ภราดร คุณานนท์โรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,271 100004828 นาย นิธิ นิธิวัฒนเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,272 100004830 นาย นพรัตน์ อรรถวิวรรธน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,273 100004831 นาย กอบกุล ทองนาวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,274 100004836 น.ส. เขมรินทร์ ธีรโรจน์นนทกร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,275 100004837 น.ส. ณัฐกฤตา ชัยตูม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,276 100004839 น.ส. อมรรัตน์ คล้ายวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,277 100004842 น.ส. นิสา ลายคราม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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2,278 100004843 นาย กิตติพันธุ์ กํากระโทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,279 100004847 น.ส. มารินี คําแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,280 100004848 นาย ศิวะ วงศ์คูณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,281 100004853 น.ส. เจตสุภา สมางชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,282 100004856 นาย อนนต์พร ธรรมฤาชุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,283 100004858 นาย วิทยา ศรีวารีรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,284 100004860 น.ส. บงกชกร อมรรัตนกุลนิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,285 100004861 น.ส. จารุภัฒน์ รุ่งเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,286 100004862 นาย เศรษฐกานต์ กองวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,287 100004864 น.ส. ธัญพร วุฒิฐิโก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,288 100004865 น.ส. สุพัตรา  แสงทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,289 100004867 น.ส. กิตติมา บูชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,290 100004868 นาย สันติพงษ์ สวาขาโต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,291 100004871 นาย นิมิตร เทศเขียว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,292 100004875 น.ส. วัชรี คําสี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,293 100004874 นาย ไพฑูรย์ พุ่มโมรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,294 100004876 น.ส. สุรารักษ์ พ่ึงพา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,295 100004878 น.ส. เพ็ญพักตร์ ศิลปสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,296 100004879 น.ส. วริษา ชัยสุขสันติ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,297 100004880 น.ส. เพลินพิศ วรรณสา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,298 100004881 น.ส. มนัญญา เขียวเขิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,299 100004882 นาย ภิติภพ ตาทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,300 100004883 นาย เรืองวุฒิ นารถอุดม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,301 100004885 น.ส. สมิตา โพธิฉัตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,302 100004886 นาย ณิตธิกรณ์ จือเหลียง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,303 100004887 น.ส. อาบีด๊ะ มาระมาต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,304 100004888 นาย อํานาจ อุ่นแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,305 100004889 น.ส. วิภาดา คะเนนิล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,306 100004890 น.ส. ปวีณ์ริศา มีมุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,307 100004892 นาย สามารถ จันทร์เดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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2,308 100004893 น.ส. ณัฏฐ์ฐาประภัส ภักภูมินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,309 100004894 น.ส. บุณฑริก พันธ์น้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,310 100004895 น.ส. สุรีย์รัตน์ แสนสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,311 100004896 น.ส. ทวินันท์ จิตตะสิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,312 100004898 น.ส. ศศิพิมล ชูสินธนะศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,313 100004900 น.ส. คนึงนิจ จิตร์นาน กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,314 100004899 น.ส. ชาวิดา เลิศเดชพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,315 100004901 น.ส. เอบี ระย้าย้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,316 100004902 น.ส. ชนกวรรณ พุกเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,317 100004904 น.ส. ศิริพร บุญสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,318 100004906 น.ส. ศิริขวัญ ศักดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,319 100004908 น.ส. ปริสุทธิณี กอพลูกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,320 100004911 นาย ปุณณวทิย์ แก้วมูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,321 100004915 น.ส. อัจฉรา อะทะไชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,322 100004919 น.ส. จุฬารัตน์ ดวงดีแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,323 100004924 น.ส. ทาริกา ช้างโฉม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,324 100004927 นาย พิสิษฐ์ รัตนจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,325 100004931 นาย ไตรรัตน์ ธราพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,326 100004933 นาย อาชวิณ ชัยนนถี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,327 100004935 นาง ปรัชญ์นรัตน์ หม่ืนนิยม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,328 100004940 นาย ธีรวัจน์ สุปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,329 100004942 นาง อุมากร วิเศษวงษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,330 100004944 น.ส. พรพิมล เหมะทักษิณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,331 100004947 นาง ขวัญดาว ศรีวาลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,332 100004948 นาย อิทธิเชษฐ์ สุระพิทักษ์กุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,333 100004950 น.ส. อธิชา สีนวลนนท์สกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,334 100004952 นาย รุ่ง พรมพนัส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,335 100004954 น.ส. สุภาพร ศรีหิรัญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,336 100004956 นาย เฉลิมฤทธิ์ คราพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,337 100004962 น.ส. รัชนีวรรณ ศรัทธาคลัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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2,338 100004963 นาย ธนภัทร ประเสริฐวิริยะกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,339 100004965 น.ส. ศรัณยา ดวงตะวัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,340 100004966 น.ส. ศุภานิช ทับทิมใส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,341 100004971 น.ส. นงนุช ช่างสี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,342 100004972 น.ส. วาสนา ศรีวรสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,343 100004977 น.ส. ถนิดา เนตรแสงสี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,344 100004979 นาย ปัฐถากร สร้อยสูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,345 100004983 น.ส. วัฒนา อ่อนเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,346 100004985 นาย จรัญ หลวงชาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,347 100004986 นาย ณัฐพล กิตติบุญญวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,348 100004994 น.ส. วรรณภา ชมกรด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,349 100005002 น.ส. สุนีย์ มงคลทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,350 100005004 น.ส. สุดารัตน์ พารา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,351 100005005 น.ส. พรวิมล คนสะอาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,352 100005006 น.ส. วุฒิภรณ์ เส็งแดง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,353 100005008 นาย ทิวากร ศิริพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,354 100005009 น.ส. พรเพ็ญ รักน้ําเท่ียง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,355 100005010 ว่าที่ร้อยตรีหญิง กานดา ไชยบาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,356 100005012 นาย พิพัฒน์พงค์ ท้าวยศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,357 100005016 น.ส. สุนันทา จันเกษม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,358 100005022 น.ส. อังคณา คล้ายสุบรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,359 100005032 น.ส. วัลลี เชยชม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,360 100005035 ว่าท่ีร้อยตรี วรกฤศ ยิ้มแย้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,361 100005039 นาย เอกชัย ธีรัทธานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,362 100005042 นาย ตระกูล ภูมิพงศ์ไทย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,363 100005047 นาย จีรกฤษ ทะนันชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,364 100005049 น.ส. กัญจน์รัชต์ ตันติมณีโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,365 100005050 น.ส. บุษยา ศรีกุศล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,366 100005052 นาย สุธน เขียวกอ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,367 100005061 นาย ศุภชัย ทองดอนเหมือน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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2,368 100005062 นาย นภปฎล อุ่นหมั่นกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,369 100005065 นาย อนันต์ เกตุวิวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,370 100005066 นาย ชาติชาย เวชประสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,371 100005067 นาย สุทธิพงษ์ วงศ์ษาคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,372 100005068 นาย อนันต์ กุลนันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,373 100005073 น.ส. อธิพร อินหอคอย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,374 100005074 นาย ณัทเดชาธร พานิชเกษม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,375 100005075 น.ส. บุษกร ทองดอนใหม่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,376 100005076 นาย นนท์ จีราระรื่นศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,377 100005078 น.ส. ณัฐกานต์ ทรัพย์ประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,378 100005079 น.ส. ณัฐวรรณ เขื่อนวัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,379 100005080 น.ส. พิมพ์แข คําเสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,380 100005081 นาย พนม นอนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,381 100005083 จ.ส.ท. พิทยา รัชอินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,382 100005084 นาย นพรัตน์ ใจกล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,383 100005086 นาย วิทยา สุดสาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,384 100005089 นาย สรรเสริญ เรือนงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,385 100005091 นาย วิโรจน์ คงเทพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,386 100005093 น.ส. อริยา หอมส่งกลิ่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,387 100005098 นาย เจษฎา ธรรมชัยกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,388 100005099 นาย ประยุทธ เตือนขุนทด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,389 100005100 นาย ชูเกียรติ คล้ายสุบรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,390 100005101 น.ส. ชุติมา   พวงทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,391 100005104 น.ส. ปรียานุช แซ่โหงว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,392 100005106 น.ส. ศศิวงศ์ พรหมมาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,393 100005108 นาย วัชพล ศักด์ิสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,394 100005110 นาย นัทที รอดวินิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,395 100005113 น.ส. ศรีไพร ตั้วมาก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,396 100005118 นาย ชาตรี  ศิลามี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,397 100005120 น.ส. วริญญา โลมรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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2,398 100005121 น.ส. ชนิดาภา สิงห์โคกกรวด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,399 100005122 นาย ยุทธนา ลาเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,400 100005130 นาย ศราวุธ โทปุรินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,401 100005131 น.ส. อัตตพร  นุตระ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,402 100005132 นาง จันทร์จิรา โสสุ่ย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,403 100005134 นาย สุเมธ คํามณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,404 100005136 จ่าเอก รัตนชัย จันทรานุชิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,405 100005137 น.ส. เรณู วันสี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,406 100005139 น.ส. รัตนา พงษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,407 100005143 น.ส. ภรณ์ชนก บุญโพธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,408 100005144 นาย เชิดชัย ชูปาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,409 100005148 น.ส. วียานุช ก่ิมพะเก้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,410 100005149 น.ส. ศิริวรรณ แผงคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,411 100005156 น.ส. ภัสสร สมบัติมล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,412 100005157 น.ส. ปิยะนุช เฟ่ืองแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,413 100005158 นาย ชัยพร ตั้งสง่าธรรมกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,414 100005164 นาย วรวิทย์ โยมไธสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,415 100005166 น.ส. พรพรรณ มณีวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,416 100005167 น.ส. วรรณิศา โพธิ์อ่อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,417 100005169 น.ส. สุดใจ เกาะกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,418 100005171 น.ส. ลักษณาภรณ์ เจริญโพธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,419 100005175 น.ส. พรรณี สุวรรณดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,420 100005176 น.ส. หทัยรัตน์ บุญรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,421 100005177 น.ส. อรุณรัศมี หาญกล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,422 100005178 น.ส. อรวิมล พิมพ์จันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,423 100005180 นาย อิทธิพล ไชยวรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,424 100005183 น.ส. ลัดดาวัลย์ สอนสมนึก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,425 100005184 น.ส. ระวิวรรณ บุผาชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,426 100005185 น.ส. อินท์ธีรา เรืองวุฒิวิทย์ กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
2,427 100005186 นาง สวลี แสนทวีสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล

            หน้าท่ี 81 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
2,428 100005187 นาย ศุภกฤต ธัญชาญชนินท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,429 100005188 นาย ธีระพันธ์ ใบธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,430 100005191 น.ส. ภัทรนิษฐ์ เรืองวุฒิวิทย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,431 100005193 น.ส. สุจิตตรา เนียมเพราะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,432 100005194 นาย ธีรพงษ์ หวังอบกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,433 100005195 น.ส. จุฬารัตน์ ภิญโญพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,434 100005201 น.ส. ธิติพร กุลบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,435 100005203 น.ส. สุธัญญา จริยไพศาลสิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,436 100005205 น.ส. ทิพยรัตน์ คงสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,437 100005206 น.ส. ภาณุมาศ กุลบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,438 100005210 น.ส. สมปรารถนา สุขกาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,439 100005211 น.ส. สุธีรา อัมพาผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,440 100005213 น.ส. วรุณรักษ์  สมหวัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,441 100005215 น.ส. วัชรากร สะลังษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,442 100005216 น.ส. ดวงพร ผาดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,443 100005218 น.ส. วริศรา บัวโต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,444 100005220 น.ส. สุชาดา เล็กชอุ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,445 100005221 น.ส. พรพิมล เรืองพริ้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,446 100005222 นาย เฎกียรติศักด์ิ เกียรติเจริญศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,447 100005223 นาย วีระศักด์ิ อุ่มชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,448 100005224 นาย สงกรานต์ ดวงอ้าย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,449 100005225 น.ส. นิธิวดี วีระศิลป์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,450 100005227 น.ส. ดอกเอ้ือง สุวรรณดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,451 100005229 น.ส. อนิษา ยิ้มแย้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,452 100005230 น.ส. อัทธนียา ควรประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,453 100005232 น.ส. ผกามาศ แสนศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,454 100005234 น.ส. สุภาพร สอนดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,455 100005235 นาง จันทพร สุขสําราญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,456 100005238 น.ส. สิริประภา จันทร์ทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,457 100005239 น.ส. กฤษติกา เนียมแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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2,458 100005241 น.ส. ณัชชา อนันตวิเชียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,459 100005242 นาย พัลลภ นบน้อม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,460 100005245 น.ส. มณฑิชา นาควานิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,461 100005247 น.ส. ชฎาภัทร์ พิมพ์ศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,462 100005248 น.ส. ญาณิศา แสงแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,463 100005249 นาง นิติมา ศรีจําปี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,464 100005250 น.ส. ม่ิงขวัญ เพชรแก้วนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,465 100005251 น.ส. รัตน์ชนียา เมืองพุทธา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,466 100005253 น.ส. พรทิพ เหมนแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,467 100005254 นาย ธีรวิชญ์ ยิ้มเพ็ชร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,468 100005256 นาย ชาญชัย วิยาสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,469 100005257 น.ส. ศศิธร อยู่สําแดงกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,470 100005258 นาย มงคลชัย จงพิศาลพัฒนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,471 100005259 น.ส. สุจรรยา กสิกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,472 100005260 นาย สุทธิพงษ์ สารศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,473 100005262 น.ส. ชุติมา คณะทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,474 100005263 นาย จักรินทร์ ศรประจักร์ชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,475 100005264 นาย กนกศักด์ิ ศรีจําปี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,476 100005266 นาย เรืองชัย พจนี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,477 100005274 น.ส. ณัฏฐณิชา เอ็งสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,478 100005276 น.ส. วิรัชดา ภาชนะปรีดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,479 100005277 น.ส. ชิดชนก ไพบูลย์เวชสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,480 100005281 น.ส. รัตนา อนันต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,481 100005284 ว่าท่ี ร.ต.หญิง อภิญญานันท์ แสงจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,482 100005283 น.ส. สุกัญญา อินทสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,483 100005287 น.ส. อภิรดี บัวสําลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,484 100005293 นาง ปวีณา ศรีโชค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,485 100005296 น.ส. ณัฏฐิยา วุฒิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,486 100005297 นาย พงศ์พัฒน์ จี่พิมาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,487 100005300 นาย ทะเนตร อ่อนน้อม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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2,488 100005302 น.ส. วาสนา บุตรน้ําเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,489 100005303 น.ส. ฐิตารีย์ ภาระวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,490 100005304 น.ส. พัชระ บุญแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,491 100005308 น.ส. อลิษา เส็งประโคน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,492 100005309 นาย นพพร ศรีธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,493 100005311 น.ส. เจรุนันท์ สวัสด์ิวาทิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,494 100005312 น.ส. พัชราภรณ์ กิตติสุนทโรภาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,495 100005314 นาย ศักด์ินรินทร์ รณเรืองฤทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,496 100005316 น.ส. วรรณยา สุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,497 100005317 น.ส. นริศรา โกกิลารัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,498 100005320 น.ส. จิตลัดดา เทพพิบูลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,499 100005322 น.ส. สิรินทิยพ์ บุดดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,500 100005323 น.ส. บุญญศิริ อํ่าผ่อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,501 100005324 น.ส. ชฎาพร หิริโสภาพร กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,502 100005325 น.ส. ขวัญจิตต์ สุขสําโรง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,503 100005328 น.ส. ภควรรณ สารักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,504 100005331 น.ส. กฤษณ์สุดา จะโรจร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,505 100005332 นาง วรางคณา แย้มศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,506 100005333 น.ส. สุรีพร แสงดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,507 100005334 น.ส. สุภาพร เทพชะนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,508 100005344 น.ส. สุธิดา สิงหสุต กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
2,509 100005346 น.ส. จิตรตรา ขันเงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,510 100005347 นาย สุธี เรืองเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,511 100005348 น.ส. เรวดี บานเย็น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,512 100005349 น.ส. กชพรรณ ทิศกระโทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,513 100005350 น.ส. กัญญาพัชร ศรีฤทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,514 100005351 น.ส. โฉมจรัส ปิ่นทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,515 100005353 น.ส. วิราวรรณ เกษประทุม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,516 100005354 น.ส. ราตรี บุญประกอบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,517 100005356 นาย สิทธิโชค บุญวาที กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล

            หน้าท่ี 84 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
2,518 100005360 นาย ชวลิต ทองพวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,519 100005361 น.ส. กฤติกา ทองปลิว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,520 100005363 น.ส. หยาดพิรุณ วังวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,521 100005366 น.ส. นัชชา ยันติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,522 100005367 นาย ภูเบศวร์ เทียนเพิ่มพูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,523 100005369 น.ส. ปาจรีย์ เปี้ยวนิ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,524 100005370 น.ส. วรรณวรา ปิ่นทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,525 100005373 นาย ณพงศธร วงค์คําหูม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,526 100005374 น.ส. อนามิกา เจตน์จันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,527 100005375 น.ส. นวพร ปั้นจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,528 100005376 น.ส. กรรณิการ์ แสงไตรลักษณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,529 100005379 น.ส. แสงทิพย์ ตั้งคติธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,530 100005380 นาง พรรณาภรณ์ พ่ึงลบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,531 100005381 นาย ธนวัฒน์ พยุงสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,532 100005384 น.ส. ณัฏฐ์พิชชาพร ทองเหี่ยง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,533 100005387 น.ส. ชณัฐตา วุฒิเกตุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,534 100005388 น.ส. พิมภา ทิพย์ปัญญาชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,535 100005389 น.ส. วรัทยา เซี่ยงจ๊ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,536 100005393 น.ส. รุ่งทิพย์ เบี้ยวเก็บ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,537 100005395 น.ส. สิรัชชา เกตวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,538 100005396 นาง รัตนา พุทธวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,539 100005397 น.ส. จันทนี แซ่ภู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,540 100005400 น.ส. วรรณา แสนคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,541 100005402 นาง ปรียานุช ทิพย์จันทา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,542 100005403 น.ส. อาภาพร สมบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,543 100005404 นาย พงศธร สอนอาจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,544 100005405 น.ส. สุพัตรา มาตรา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,545 100005407 นาง ธนรดา ธูปพนม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,546 100005409 น.ส. ดาหวัน ภูยางผือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,547 100005411 นาย จิรายุ บัวตูม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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2,548 100005414 น.ส. จุฬารัตน์ พันธ์ชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,549 100005415 นาย นรินทร์ อินสะอาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,550 100005417 น.ส. วงเดือน แก้วนาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,551 100005418 น.ส. นิชนันท์ อินทะแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,552 100005420 น.ส. พีรนันท์ ผดุงกัมปนาท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,553 100005421 น.ส. ปิยะพิมพ์ กิติสุธาธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,554 100005422 น.ส. จติรลดา จันทร์สําเภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,555 100005423 นาย นันทวุฒิ ฉิมานุกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,556 100005426 น.ส. สุชาดา ถนัดค้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,557 100005428 น.ส. สุพิชญา อินทจร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,558 100005429 น.ส. จุฑามาศ ยุรยาตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,559 100005434 น.ส. เพ็ญญรัตน์ ประคองใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,560 100005435 น.ส. พิมพร เอี่ยมจ้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,561 100005437 น.ส. อัญชลี พานัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,562 100005438 นาย วันชัย เดชสงเคราะห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,563 100005440 นาง ดารารัตน์ รักญาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,564 100005439 นาย ชานนทร์ นุ่มสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,565 100005446 น.ส. จุฬารัตน์ วันชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,566 100005450 น.ส. อรทัย สุริวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,567 100005451 น.ส. ประทิน สีสุพรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,568 100005452 น.ส. ศรีจิตรา พันธ์ชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,569 100005457 น.ส. วนิสา ศรีมาฆะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,570 100005458 น.ส. จุฑามาศ พรหมประสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,571 100005460 น.ส. วนา นาทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,572 100005461 น.ส. อรอุมา ทองก้อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,573 100005466 น.ส. สุดารัตน์ สุวรรณชื่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,574 100005471 นาย กาญจน์ สัจจา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,575 100005474 น.ส. หนึ่งนุช ทองก้อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,576 100005477 น.ส. ชญานุช ชื่นใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,577 100005478 นาย วัชรพันธุ์ กกสูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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2,578 100005480 น.ส. ประภาศรี ฮะวังจู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,579 100005482 นาย กุลวัฒน์ ศรีอินทร์งาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,580 100005483 นาย ทศพล เหลืองพิพัฒน์สร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,581 100005487 น.ส. สุภาวดี ตู้ภูมิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,582 100005488 น.ส. สาวรีย์ จันทร์คํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,583 100005490 นาย มนต์ธร ตั้งภาณุกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,584 100005491 นาย สุริยันต์ จันเขียน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,585 100005494 น.ส. รัตติมา โสภารักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,586 100005498 น.ส. กิติยา ศรีใจอุ๊ด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,587 100005499 นาง ประกายทิพย์ ศรีอินทร์งาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,588 100005501 นาง จินตนา มานะเกษม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,589 100005503 นาย ภัคพล เอมศิรานันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,590 100005504 น.ส. จารณี รัตนธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,591 100005507 น.ส. เทวสิริ ประภัสพงษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,592 100005508 นาย อนุวัฒน์ อนุพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,593 100005509 น.ส. นารารัตน์ ศิริเลิศพงศ์พันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,594 100005511 นาย พิชิตชัย อินทะวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,595 100005513 น.ส. วัชราภรณ์ ศรีนุช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,596 100005515 น.ส. อุมาพร ศรีละ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,597 100005516 น.ส. ศิริวรรณ จันทร์สมปอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,598 100005517 น.ส. พลอยบงกช ชุ่มเพ็งพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,599 100005521 นาย ณัฐธี ทองแย้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,600 100005523 น.ส. เกศรา วงษ์วัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,601 100005526 น.ส. อุมาพร พุทธฤทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,602 100005529 นาย บัณฑิต น้อยเอียด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,603 100005531 น.ส. ก่ิงกมล หยองโก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,604 100005532 นาย เกียรติศักด์ิ มัตโน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,605 100005535 น.ส. ชูเนตร จีนขจร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,606 100005538 นาย อนุรักษ์ พิมพ์แสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,607 100005539 นาง ดวงใจ กรรมจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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2,608 100005546 น.ส. เกศรินทร์ อังคสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,609 100005549 น.ส. สุดารัตน์ แก้วกําเหนิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,610 100005550 นาย ยุทธนา นุ่มดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,611 100005551 นาง ทิวาพร ธนาคุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,612 100005552 น.ส. นุชจรี ขาววิเศษ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,613 100005555 น.ส. สุรัสวดี คณฑา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,614 100005554 น.ส. ธัญพัสสรณ์ วงค์สุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,615 100005559 นาย ทิวา นินทะสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,616 100005560 น.ส. เบญจวรรณ์ อุทโท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,617 100005561 น.ส. มัชฌุมา ซ่ือจริง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,618 100005570 นาย ขนิษฐ์ มาคุ้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,619 100005571 นาง ชนนิกานต์ เทพพิทักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,620 100005572 น.ส. มณีวรรณ  สัญบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,621 100005573 นาย ณรงค์รัชช์ พัฒนะสายสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,622 100005577 น.ส. จุฑารัตน์ เอกชัญญวรรษ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,623 100005580 นาย คมสัน กรรณเทพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,624 100005583 นาย จักรพงษ์ เตมีซิว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,625 100005586 น.ส. ภาวิดา ปานดํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,626 100005589 น.ส. จันทร์สุดา จําแนกมิตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,627 100005590 น.ส. ช่อลัดดา แซ่อ้ึง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,628 100005592 น.ส. โสภิตา ฤทธิชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,629 100005595 น.ส. พราวพรรณ ประทับศักดิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,630 100005603 นาง ศุภานัน เติมสายทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,631 100005606 นาย วรพล อารยพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,632 100005607 นาย ณัฐพร นกจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,633 100005609 น.ส. สุนิสา กุลอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,634 100005611 นาย อนุชา สพงษ์ดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,635 100005619 นาง ศรีประภา เปิกต๋ัว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,636 100005621 นาย สุรชัย จันทร์รอด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,637 100005626 นาย สันชัย พรมโภชน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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2,638 100005625 น.ส. เกษศิรินทร์ ชุมสมุย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,639 100005628 นาย ทองสิงห์ เจือจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,640 100005630 นาย ชัชวาล การะเกด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,641 100005632 น.ส. ทิฆัมพร  อรุณศรีประดิษฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,642 100005633 นาย ทัสนัย พุทธิตระกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,643 100005634 นาย กิตติ คนเสงี่ยม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,644 100005635 น.ส. ณัชพร ถิ่นทัพไทย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,645 100005636 น.ส. จุฑามาศ จันทร์จินดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,646 100005640 น.ส. ภักดี ธนะภพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,647 100005643 น.ส. กนกพร ชูวัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,648 100005645 นาย พยุงศักด์ิ นิยมพงษ์วิรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,649 100005647 นาย ศิวะ เดชพรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,650 100005650 นาง พิชญาภรณ์ บัวสระ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,651 100005652 น.ส. ภัทรียา ศรีสมุทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,652 100005655 นาย สมเกียรติ โหมดเทศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,653 100005656 น.ส. วิไลวรรณ เปรื่องประยูร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,654 100005663 น.ส. อัจจิมา จันทราทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,655 100005664 น.ส. ศิวะพร นาคทั่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,656 100005667 น.ส. เกศรินทร์ สีม่วง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,657 100005668 น.ส. รุ่งทิพย์ บุญเจือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,658 100005669 นาย พลากรณ์ พลึกรุ่งโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,659 100005671 น.ส. พรรษ์ภัทร บุตรกินรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,660 100005672 นาย ไพสิทธิ์ ชุมแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,661 100005674 นาง วาสิฐี ธนะสมบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,662 100005675 น.ส. นิตยา ชื่นเลิศสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,663 100005678 น.ส. อรนุช ณ พัทลุง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,664 100005682 นาย สุริยา คลังใหญ่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,665 100005683 น.ส. อัจฉราพร อินทร์สุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,666 100005685 นาย ไพรัช สถานรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,667 100005687 นาย อภิวัฒน์ พรหมวรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล

            หน้าท่ี 89 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
2,668 100005691 น.ส. จุฑาภรณ์ แซ่ฮ่อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,669 100005692 น.ส. จิราภรณ์ เพ่ิมศิริวาณิชย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,670 100005698 น.ส. พรรณทิวา พุทธาเทพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,671 100005700 นาย สุรชัย เสียงเพราะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,672 100005701 น.ส. เบญจมาศ ปลายยอด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,673 100005704 น.ส. อมรรัตน์ โพธิ์หิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,674 100005707 นาย นิฐิวัฒน์ ชุ่มผึ้ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,675 100005708 น.ส. มัลลิกา สายสมุทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,676 100005709 น.ส. ธิดา ปรีชานุกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,677 100005710 น.ส. ปิยะนันท์ โอปนพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,678 100005712 น.ส. นภาพร พรมส่วน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,679 100005717 นาง อัญชลี ตาลดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,680 100005720 นาง วัจนารัตน์ อักษรศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,681 100005721 น.ส. รุ่งฤดี ศรีหบุตร กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
2,682 100005723 นาย สุวิทย์ ศาสตร์ศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,683 100005726 น.ส. อุษา แย้มสง่า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,684 100005732 นาย ณัฐพล เทพสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,685 100005733 นาย ประธาน ผุดผ่อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,686 100005734 น.ส. ศรัญยา ไม่เสื่อมสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,687 100005735 นาย วันชัย รังคํากอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,688 100005737 น.ส. ชนารดี  เบ้าลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,689 100005742 นาย สมยศ ศรีพุฒ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,690 100005746 น.ส. ทัศนีย์ ใจนวล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,691 100005748 นาย ประสิทธิ์ จันต๊ะมุ่ย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,692 100005749 น.ส. กนกพลอย ระหว่างบ้าน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,693 100005750 นาย อาทิวราห์ พานิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,694 100005751 นาย วุฒิกุล โกจารย์ศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,695 100005752 น.ส. กัญญ์ลภัส เพชรทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,696 100005753 นาย เกรียงศักด์ิ สุสาขา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,697 100005756 น.ส. พัชรี อีคะละ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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2,698 100005757 นาย ส่งเสริม ช่วยทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,699 100005758 นาย ณัฐพล คณิตบุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,700 100005759 น.ส. เขมจิรา ขันแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,701 100005764 น.ส. ศิริรัตน์ เชยชม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,702 100005767 น.ส. ธาดา วิกัยวราภรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,703 100005768 นาย สาธิต สิงห์ล้ําเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,704 100005769 น.ส. กฤษฎาพร สีหะวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,705 100005771 นาย สุทธิพงษ์ พรหมบุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,706 100005773 น.ส. สุวพิชญ์ ทุ่งสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,707 100005774 น.ส. ศมนวรรณ หัสมินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,708 100005777 นาย ธีระยุทธ สุขมาก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,709 100005781 น.ส. อุษณี กิตติธนะบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,710 100005782 นาย สมศักด์ิ สินธุนาคิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,711 100005783 น.ส. เกศรินทร์ คะสุดใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,712 100005784 นาง สนิฎา รุ้งรามา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,713 100005787 น.ส. เกตุศิรินทร์ พลวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,714 100005791 น.ส. ภัทรานิฎชณ์ พิมพ์ประพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,715 100005792 นาย วันชัย งามวิไล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,716 100005796 น.ส. เสาวนีย์ พรมโสดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,717 100005800 น.ส. กุลชลี ฉัตรเฉลิมกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,718 100005801 น.ส. แคทวีณา ดงอนนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,719 100005802 น.ส. ธัญญรัตน์ จิตรโคตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,720 100005804 น.ส. ภาวิดา มันไร่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,721 100005805 น.ส. นภาลัย ศรีวงศ์ษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,722 100005806 นาย ณัฐธีร์ ฤกษ์อริยพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,723 100005807 นาย วิรศักด์ิ นาคเพ็ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,724 100005808 น.ส. ศศิธร พุ่มมูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,725 100005810 นาง สายฝน มาแย้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,726 100005813 นาย ประเสริฐ คชวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,727 100005818 นาย พุทธิพงษ์ เทพวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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2,728 100005819 น.ส. พรนภา แลวลิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,729 100005821 นาย วารี บุษหมั่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,730 100005822 น.ส. ฐาณิกา สิงห์พิศาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,731 100005827 น.ส. วรัญญา ทองสว่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,732 100005828 น.ส. วิระยา ปีลวย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,733 100005829 นาย พทัญญู เมินกระโทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,734 100005830 นาย ชัยวัฒน์ ผัดวัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,735 100005835 น.ส. สุรีรัตน์ ดิษชัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,736 100005836 นาย กิตติพงษ์ ศรีระ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,737 100005837 นาย กิตติศักด์ิ ประชาบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,738 100005838 นาย ดิษกร ยิ้มพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,739 100005839 นาง ปาริฉัตร์ ทุมทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,740 100005841 นาย อาทร แก้วเจริญรุ่งเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,741 100005843 นาย สัญญลักษณ์ วงค์อินตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,742 100005845 น.ส. บุศรียา พุฎฎมพวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,743 100005847 น.ส. ขนิษฐา  เพ่งพิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,744 100005848 นาย ประยงค์ แสงพล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,745 100005851 นาย ไตรภพ ชัยศิลปิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,746 100005854 นาย วรยศ แซ่เล่า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,747 100005856 นาย จิรพัฒน์ อินทรภักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,748 100005857 นาย สรินทร์ อินไชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,749 100005863 น.ส. ศุทธินี ดวงราษี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,750 100005865 นาย รัฐพันธุ์ ชูนาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,751 100005866 น.ส. รัชนา รัชนะวีระกานต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,752 100005867 น.ส. จีรวรรณ เชื้อเจ็ดองค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,753 100005871 น.ส. ศรินลักษณ์ ศรีสมบัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,754 100005874 นาง กนกกาญจน์ อุดมธนากรกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,755 100005875 น.ส. สุภาทิพย์ บุญเพ่ิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,756 100005876 นาย ชัดภูมิ สายบุญมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,757 100005877 น.ส. หอมจันทร์ ทองผา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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2,758 100005883 น.ส. จินตนา สว่างพลกรัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,759 100005885 น.ส. รสสุคนธ์ ผลวัฒนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,760 100005888 น.ส. สุพัตร์ สว่างพลกรัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,761 100005893 น.ส. ธารทิพย์ วงศ์บ้านดู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,762 100005894 นาย พงษ์เพชร เอนกบริบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,763 100005896 นาย สมเกียรติ นาคศรีทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,764 100005901 น.ส. สุมาลี โยธมาศ กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
2,765 100005902 นาย เลอศักด์ิ ภักดีโต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,766 100005904 นาย ธวัช นานอน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,767 100005907 นาย ณัฐนันท์ ใจบรรทัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,768 100005908 นาย ทรงกด ระดากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,769 100005911 นาย นิวัฒน์ ป้อมเย็น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,770 100005913 น.ส. นราพร ศิริวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,771 100005914 น.ส. นงนุช สงวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,772 100005915 น.ส. พัทธนันท์ บุญสูง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,773 100005916 นาย สมเกียรติ์ สายบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,774 100005919 นาย ภีรติ เรืองเจริญอนันต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,775 100005920 น.ส. ธีระศุภางค์ เรืองภัทรปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,776 100005923 นาย นพพร ทิพวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,777 100005926 น.ส. บัณฑิตา พรรณขาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,778 100005928 นาย อรรคพล ศรีจักรโคตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,779 100005931 น.ส. ลักษิกา แดงบุญเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,780 100005934 น.ส. ตติยา ผาสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,781 100005936 น.ส. นันทภรณ์ บุญณรงค์ไพศาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,782 100005937 นาง รุ่งทิวา วันโน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,783 100005938 น.ส. นันทนาพร ศรีสว่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,784 100005939 นาย ธนายุทธ อ่อนดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,785 100005940 น.ส. จตุพร นรเดชานันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,786 100005943 น.ส. เยาวลักษณ์ โพนศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,787 100005944 นาย กัณฑ์ชยุตม์ เดชธิสา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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2,788 100005945 น.ส. ณดา ภาณุวัฒน์ภิญโญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,789 100005946 น.ส. กมลรัตน์ โลมะพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,790 100005947 นาย นนทิวรรธน์ บังเมฆ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,791 100005948 นาย ศกุนฑณ ฝอยหิรัญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,792 100005949 นาย เผด็จศึก สุพรรณรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,793 100005950 น.ส. นภาพร ตาลเสี้ยน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,794 100005952 นาง อรอุมา จันทร์เรืองฤทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,795 100005954 น.ส. มณีรัตน์ วงค์วิลาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,796 100005958 นาย ธีระชัย อินทะแสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,797 100005962 นาย สุลักษณ์ ไชยยศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,798 100005963 นาง ดาวใจ หงษ์อ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,799 100005964 น.ส. จารุณี ดอนไพรเพ็ชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,800 100005967 น.ส. นันทิยา บูราพรนุสรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,801 100005970 นาง ขวัญทิชา กิจบํารุง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,802 100005971 น.ส. พนิดา เพชรศร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,803 100005973 น.ส. รัตติยา พ่ึงแย้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,804 100005976 น.ส. นันท์นลิน พิพัฒน์วณิชชากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,805 100005977 นาย ประยูร บุญสกันต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,806 100005978 ว่าที่ร้อยตรีหญิง พรพิไล สะผาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,807 100005980 นาย อนุรักษ์ สุจิตตกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,808 100005981 น.ส. อรัญญา แก่นจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,809 100005982 น.ส. นิตยา เตียกมลสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,810 100005985 น.ส. พชรพรรณ ผ่องคณะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,811 100005989 นาย นพพร แซ่เม่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,812 100005992 น.ส. สุรีรัตน์ ทองอินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,813 100005994 นาย แสงระวี ชิณวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,814 100005995 น.ส. อนัญญา แววบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,815 100005997 น.ส. ดารุณี หมานหมาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,816 100005998 น.ส. อมรรัตน์ เกิดศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,817 100006001 น.ส. ภัทรีสา ฝันเชียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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2,818 100006002 นาง พัชรนันท์ บัวสอาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,819 100006003 นาย พงศ์พัทธ์ สันติวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,820 100006006 น.ส. ลักขณา พิกุลขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,821 100006010 นาย มนูญศักด์ิ ทรัพย์โสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,822 100006012 น.ส. พวงแก้ว คงสงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,823 100006017 นาย จิตทิวัตถ์ สีพา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,824 100006019 น.ส. ปณัสญา สุที กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,825 100006022 น.ส. สุภาวดี กุลณดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,826 100006024 น.ส. วรรณศิริ ชื่นนิยม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,827 100006025 น.ส. สมพร ชมศรีวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,828 100006027 นาย นพ อิ่มสุทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,829 100006033 น.ส. จิตรลดา ศรีภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,830 100006035 น.ส. โสภิตตา แสนวา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,831 100006036 น.ส. พัชราภรณ์ มีสมิง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,832 100006041 นาย เล๊าะ มาน๊ะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,833 100006042 น.ส. กฤษณา วัฒนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,834 100006044 น.ส. มารินี เหมมัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,835 100006046 นาย อนุทิน อุตมะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,836 100006047 น.ส. สรัญยา แสงสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,837 100006048 นาย วีรวัฒน์ ภะวะพินิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,838 100006052 นาย ณัฐภูมิณัฐภาส น้อยวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,839 100006053 นาย ณัฐวัฒน์ กอสิทธิไทย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,840 100006056 นาย วัชรพงษ์ สอนเสริม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,841 100006057 น.ส. ธนารัตน์ สุภาพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,842 100006058 นาย จตุรนต์ ขะสุดใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,843 100006063 น.ส. ภิมลภรณ์ เท่ียงลุน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,844 100006066 นาย นาวิน หลงสมบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,845 100006067 น.ส. ติณณวรรณ สายแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,846 100006070 น.ส. ชลธิชา พูลพลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,847 100006071 น.ส. จารุณี  พ้ืนดอนเค็ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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2,848 100006072 นาย วุฒิชัย เหลือสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,849 100006073 น.ส. พนารัตน์ รัตนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,850 100006076 นาย ชายธงฉาน สุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,851 100006077 น.ส. สุชาดา แสงพราว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,852 100006081 นาย ศิรัณ ดมอุ่นดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,853 100006082 น.ส. จุฬามณี เหมือนช้าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,854 100006083 น.ส. เบญจมาศ เชียรวิชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,855 100006085 น.ส. ยุพาพร เฉลิมกลิ่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,856 100006088 นาย พิเชษฐ์ เครือสุวรรณศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,857 100006096 นาย อนุรักษ์ สายยัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,858 100006097 น.ส. อรรัจนา แสงจินดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,859 100006098 น.ส. ยุภาวรรณ ใจรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,860 100006105 นาย รักเกียรติ มัยตรีเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,861 100006107 น.ส. ณัชริณ ศรีเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,862 100006119 ว่าท่ี ร.ต. วีระสิทธิ์ อินทสระ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,863 100006120 น.ส. วันเพ็ญ สุมนานุสรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,864 100006124 นาย ปรัชญา อุสาหะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,865 100006128 นาย รัฐภรณ์ เอ่ียมเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,866 100006131 น.ส. ศิรินันท์ โลหะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,867 100006134 นาย สมชาย เหติพาณิชย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,868 100006137 น.ส. สุธาสินี ช่างชุม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,869 100006139 น.ส. เทียนทอง เฉียวเฉ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,870 100006138 นาย เชาวลติ แสงงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,871 100006142 น.ส. นิตยา ภาละโถ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,872 100006143 น.ส. ณัฎฐกันย์ คําภากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,873 100006144 น.ส. นารีรัตน์ ตะเคียนทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,874 100006153 นาง ศตพร หมดมลทิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,875 100006158 นาย ปราการ ปฏิฐานัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,876 100006159 น.ส. พิไลพรรณ สว่างใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,877 100006162 นาย ชีวานนท์ ชูเมฆา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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2,878 100006163 นาย นวพล แก่นจําปา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,879 100006165 นาย ธนกิจ เวินชุม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,880 100006166 น.ส. ชญา จอนที่สม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,881 100006167 นาย กิตติเดช แสงสุก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,882 100006175 นาย ณัฐพล สีสองคอน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,883 100006177 นาย ภาคภูมิ กองซอน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,884 100006181 น.ส. วิไลวรรณ ล้อมกระโทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,885 100006182 น.ส. มะลิวัลย์  แสนรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,886 100006183 น.ส. ศิริลักษณ์ วิยะกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,887 100006187 น.ส. วราภรณ์ ดาษไธสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,888 100006188 นาย สุทธิ์โรจน์ ศรีษะแย้มปุริน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,889 100006190 นาง นงค์คาร รุ่งเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,890 100006191 น.ส. ปาริชาติ แก่ฉลาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,891 100006192 น.ส. ยวียส กุลพานิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,892 100006193 น.ส. อภิญญา เชียงใหม่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,893 100006195 น.ส. นุชรีย์ สุทธกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,894 100006196 น.ส. จรัญญา วงษ์หนูหนองรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,895 100006200 นาย ศักด์ิดา แดงกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,896 100006203 น.ส. นงลักษณ์ เบ้าหนองบัว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,897 100006204 น.ส. พิมพ์พิชชา กางทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,898 100006207 น.ส. สุนันทา แสงเขียว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,899 100006209 น.ส. นิสสรา แผ่นศิลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,900 100006210 น.ส. จันทนี จาตุรโอภาส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,901 100006214 น.ส. ธนพร สีทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,902 100006220 น.ส. เปรมจิตร รีรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,903 100006223 นาง เพ็ญณัชชา ธนินสิทธิรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,904 100006225 น.ส. โศภิสุดา วิบูลย์พันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,905 100006228 น.ส. จิตรา ณรงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,906 100006233 น.ส. รอกีเยาะห์ สาแล๊ะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,907 100006237 นาย ปรีดา คนตรง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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2,908 100006238 น.ส. สุนทรี เกิดผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,909 100006240 น.ส. บุษรา หงษ์พงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,910 100006241 น.ส. ชลาลัย สายบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,911 100006244 น.ส. สุมาลี แก้วมรกต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,912 100006247 นาย กรณ์ภูกฤษณ์ ธีรโรจนวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,913 100006252 น.ส. ไพรินทร์ เพ็ญประไพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,914 100006254 น.ส. พรลภัส บูรณะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,915 100006255 นาย สยาม ธรรมปาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,916 100006256 น.ส. จริยาวรรณ วรรณอิสระ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,917 100006261 น.ส. อัจฉรา ทองแท้ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,918 100006262 นาง สุนันทา ชํานาญศิลป์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,919 100006264 น.ส. สายสุนีย์ จันทร์บัว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,920 100006265 น.ส. สาวิตรี เฮงวิชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,921 100006267 น.ส. ฐิติพร ชาธิราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,922 100006269 น.ส. ชนัญญา นามพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,923 100006271 นาย อดิศร แตะต้อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,924 100006274 น.ส. ทิตยาภรณ์ กาศสนุก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,925 100006276 นาย คเณศวร์ ชาติยานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,926 100006277 น.ส. ชลธิชา นาจาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,927 100006283 นาง สุกัญญา ธรรมสาลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,928 100006284 น.ส. มณีรัตน์ มีรอด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,929 100006285 น.ส. กิติรัตน์ วัฒนสิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,930 100006288 นาย สุรินทร์ ธรรมรูจี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,931 100006292 นาง สุพาภร ไชยมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,932 100006295 นาย วีรยุทธพล ปาขัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,933 100006302 น.ส. ศิรินาจ ทองโสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,934 100006304 นาย ศุภกร ไชยสมนึก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,935 100006305 น.ส. ชโลธร แก้วมงคล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,936 100006306 นาย สายชล พวงมัสชิมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,937 100006307 นาย ศราวุธ  พิสูตรเสียง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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2,938 100006309 นาง สุพัฒนา ไตรพรหม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,939 100006310 น.ส. วีรญา นุชภู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,940 100006312 น.ส. ดวงพร นันทิกะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,941 100006316 น.ส. รพีพรรณ เอกพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,942 100006318 น.ส. ธัญยรัตน์ วรโชติพิพัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,943 100006322 นาง สุภาวดี คล้ายคลึง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,944 100006325 นาย เกรียงไกร ปูนิล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,945 100006326 น.ส. จริญญา จันต๊ะยศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,946 100006327 น.ส. เมศยา มุกข์จีน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,947 100006329 นาย วชิระ น้อยวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,948 100006333 นาย ไกรศร พลจร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,949 100006334 น.ส. เยาวมาลย์ พลหนองหลวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,950 100006336 นาย ยุทธพงษ์ บุญโถ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,951 100006339 น.ส. พจนีย์ แก้วอัคฮาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,952 100006340 น.ส. ศิริวรรณ ยิ้มแย้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,953 100006343 นาย จงรักษ์ บุญเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,954 100006344 นาง ภัชรานันท์ จันทชิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,955 100006350 น.ส. ณัทวดี ทองแพง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,956 100006351 น.ส. ชนากานต์ ทวีรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,957 100006360 น.ส. สุภัทร์ ไชยวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,958 100006368 น.ส. นภธร เนียมนาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,959 100006369 นาย จิตติภัทร์ ระหารนอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,960 100006372 น.ส. มลฤดี บัวงาม กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,961 100006373 น.ส. สุทิศา หลักทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,962 100006374 น.ส. สถาพร มูลคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,963 100006382 นาย เวียงชัย พ่อศรีชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,964 100006383 นาย ณัฐพล ศรีเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,965 100006384 น.ส. ศิรภัสสร อ่ิมกมล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,966 100006385 น.ส. นุศรา นาวินโพธิ์ทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,967 100006386 น.ส. นงเยาว์ คําเบ้าเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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2,968 100006391 น.ส. วิภาภรณ์ กระจ่างลิขิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,969 100006393 นาง สุชาดา มะนะระทา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,970 100006394 น.ส. เตือนใจ สุวะรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,971 100006395 น.ส. ยุพา งานฉมัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,972 100006397 น.ส. วนิดา ไกกาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,973 100006399 น.ส. ขนิษฐา กาญจนลักษณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,974 100006400 น.ส. มัณฑนา วาริพันธน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,975 100006401 น.ส. นิภาพร ทองขจร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,976 100006403 นาย ธีระพงษ์ เสาวภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,977 100006404 น.ส. กฤษฎาวรรณ พันธุระ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,978 100006406 น.ส. กัญญารัตน์ เทพบุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,979 100006407 นาง อรทัย บุณยไวโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,980 100006408 น.ส. ดาริกา เจริญดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,981 100006409 น.ส. เกษร ฤทธาพรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,982 100006412 นาง อรนุช อุดมสุด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,983 100006414 น.ส. ลลิตา สอนใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,984 100006417 น.ส. ชลธิชา ผาสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,985 100006416 นาย ปิยะภัทร เชื่องดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,986 100006419 น.ส. ปณิตา คุ้มผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,987 100006421 น.ส. จรัญญา บริบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,988 100006425 น.ส. อุมาพร กองขมิ้น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,989 100006427 น.ส. ฉัตรนภา  วรปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,990 100006429 นาย สมบูรณ์ คล่องแคล่ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,991 100006431 น.ส. พัชยา นวลจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,992 100006432 น.ส. หนึ่งฤทัย  ม่ิงขวัญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,993 100006433 น.ส. นิตยา ฤาชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,994 100006436 นาย ปกรณ์ กรณ์ทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,995 100006437 น.ส. รุ่งนภา พงษ์เมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,996 100006438 นาย วีระชัย สินธุ์ประสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,997 100006440 นาย ยศฐพงศ์ ธรรมรสโสภณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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2,998 100006444 น.ส. โยทะกา ดงรุ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
2,999 100006445 น.ส. นันท์พัทธ์ คงกระพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,000 100006446 น.ส. ภัทรฐิณีพร พงษ์วิสุวรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,001 100006448 น.ส. อรสา สิทธิไกรพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,002 100006449 น.ส. วรรณนิสา เรขะวัฒนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,003 100006450 น.ส. วรรณภา ธนวานิชกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,004 100006452 น.ส. ณิชาภา สุวรรณภาพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,005 100006454 น.ส. นาฏยา วีระโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,006 100006459 นาย รัตนชัย ประชุมพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,007 100006460 น.ส. อํานวย ฟ้าคุ้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,008 100006462 นาง ไพรินทร์ วิเศษสมบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,009 100006466 น.ส. เสาวนี    ศุภเสถียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,010 100006468 นาย จักรรินทร์ จันปุ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,011 100006471 น.ส. รุ่งทิวา ปู่เมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,012 100006472 นาย วีรวิชญ์ เรืองประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,013 100006473 นาย เอกพล ชาตะรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,014 100006478 นาย วุฒิชาติ ทอนศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,015 100006479 น.ส. สุภัคพรรณ โสมาพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,016 100006480 น.ส. ศิราภรณ์ จิตรงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,017 100006483 นาย ปิยะพงษ์ ว่องกุลจิรัฏฐิติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,018 100006484 นาย นฤพณ แวววับศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,019 100006485 นาย นัฐพงษ์ ไค่นุ่นสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,020 100006486 น.ส. ทัศนีย์ ดนตรีเสนาะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,021 100006489 จ.อ. เรวัต หุนารัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,022 100006490 น.ส. นพวรรณ การสมบัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,023 100006492 น.ส. จินตนา นุชเทียน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,024 100006496 น.ส. อาทิตยา อํามาตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,025 100006497 นาย กิติพงษ์ หอมมณฑา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,026 100006498 น.ส. วรารัตน์ จวนโสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,027 100006501 นาย วรวิทย์ สาโทรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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3,028 100006502 นาย เชิดชัย วิเลิศรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,029 100006505 น.ส. กัญญาภัค สําเภาเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,030 100006507 น.ส. ชุติมา เกียรติสุภาพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,031 100006509 นาย วรรณเศรษฐ์ ทิพยไกรศร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,032 100006510 นาย ปฐมพงศ์ พงศ์สุภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,033 100006511 น.ส. มัณฑนา กิรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,034 100006513 น.ส. อรอุมา จันทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,035 100006517 น.ส. วาสนา เพ็งถมยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,036 100006518 นาย วิทวัส มิทะลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,037 100006525 น.ส. สุธิชา พูลบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,038 100006527 น.ส. ละมุด ปลิวไธสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,039 100006528 น.ส. ศิริพร กฤษณพิพัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,040 100006530 น.ส. วรรณวิไล ขันชะลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,041 100006532 น.ส. จิตตรากาญนต์ คูหา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,042 100006533 น.ส. เติมสิน กรองทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,043 100006535 นาย เฉลิมพล จันทะบาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,044 100006536 นาย สุกฤษ ตุ่นทา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,045 100006538 นาย วสรรพ์ จันทชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,046 100006542 น.ส. ปิยวรรณ ดีรักษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,047 100006543 น.ส. กันยารัตน์ โหรวิชิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,048 100006545 น.ส. อภิรดี ณ ไพรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,049 100006549 น.ส. อรพรรณ พัฒนสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,050 100006551 น.ส. มีนา มณีสอดแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,051 100006552 นาย ขวัญชัย ก่ิงกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,052 100006556 น.ส. จันทิมา เกียรติภัทรานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,053 100006557 น.ส. นัฐฐา บัวเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,054 100006558 นาย สาธิต นพเก้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,055 100006559 นาย วัชรพัทธ์ สังข์จันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,056 100006561 น.ส. บุศรากร เพชรศิริโกศล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,057 100006562 นาย สมเกียรติ วราภรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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3,058 100006567 น.ส. พิมพ์พร อุณหิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,059 100006571 น.ส. ช่อทิพย์ ชมภู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,060 100006572 น.ส. เจนจิรา ดวงประทีป กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,061 100006574 น.ส. กษิรา ผาละศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,062 100006575 นาย พันธิตร จําปาพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,063 100006577 น.ส. นวารา นาคเวก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,064 100006578 น.ส. ชุติมณฑน์ รัตนเจริญ กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
3,065 100006581 นาง สุภา รุ่งโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,066 100006582 นาย ปัญญา บุญเม่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,067 100006583 น.ส. ทัตชญา พิกุลหอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,068 100006589 น.ส. นันท์ชญาน์ จิระอรุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,069 100006591 น.ส. พิมพ์รภัส วาตาดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,070 100006595 น.ส. วัลลี แนะกระโทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,071 100006597 น.ส. ยุพดี พ่ึงตน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,072 100006599 นาง วัชรา เปรมปรีดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,073 100006600 น.ส. พัชรินทร์ ขําเกิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,074 100006601 น.ส. อโนทัย คุณกะมุท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,075 100006603 น.ส. ชุติมา ชุติเนตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,076 100006604 นาย บพิษ พรมแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,077 100006606 นาย สมชาย ธาดากชกร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,078 100006607 น.ส. ปรีชญาภา ราชธร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,079 100006608 น.ส. ถนอมนวล ทุ่งไธสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,080 100006618 นาง ศรัญญา ระถะยาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,081 100006619 น.ส. ทัศนีย์ อินหาดกรวด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,082 100006625 น.ส. บุหลัน ราชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,083 100006627 น.ส. ยุพาพร สังข์ธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,084 100006632 น.ส. ฉัตรมณี ดวงสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,085 100006633 น.ส. สิรีลักษณ์ ภูษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,086 100006634 น.ส. สุณีพร แสงนนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,087 100006636 นาย นวชัย ศุขกสิกร กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
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3,088 100006637 นาง กิตติ์ชญาห์ เจริญผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,089 100006638 น.ส. กฤษณา บุราณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,090 100006640 นาง ณัฏฐภัค สุภัทรากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,091 100006641 น.ส. ก่ิงแก้ว อ่วมองอาจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,092 100006642 น.ส. พัฒนศิริ ประนามโก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,093 100006643 นาย อภิชาติ หะยีมะสาและ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,094 100006644 น.ส. รวิษฎา ปัญญาวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,095 100006645 น.ส. ฉัตรชนก ชาติเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,096 100006650 น.ส. ชุติมน รื่นธะนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,097 100006653 น.ส. สุจีรา สุวรรณกร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,098 100006654 น.ส. ฉันทิตา ให้หวล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,099 100006655 น.ส. อุทุมพร เฉลียวชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,100 100006656 นาง อุบล ไชยนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,101 100006659 น.ส. พรรณวนัช สุขวัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,102 100006660 นาย พงศ์ภรณ์ นพคุณสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,103 100006662 น.ส. ทัศนีย์ แก้วกล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,104 100006663 น.ส. สุทินันท์ ผิวผ่อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,105 100006664 นาง รัฐพรพันธ์ จันทานิตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,106 100006668 น.ส. ศิริพร  จันทพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,107 100006670 น.ส. สุดารัตน์ สุบิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,108 100006671 นาย วันนิมิต สายสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,109 100006672 น.ส. บัณฑิตา ชํานาญกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,110 100006675 นาย วรพล กลิ่นสุคนธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,111 100006679 นาย เสกสรร หงษ์ลอย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,112 100006680 นาย สกล สีมันตะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,113 100006684 นาย ศักรินทร์ สวาทนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,114 100006685 น.ส. นิศาชล พงษ์พานิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,115 100006688 นาย อิทธิวัฒน์ ทับพะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,116 100006690 น.ส. นูรีมัน ดอเลาะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,117 100006692 นาง วัลภาณี ทองกวาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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3,118 100006695 นาย โปรดปราน อันตะยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,119 100006697 นาย ภาสกร สายสุริย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,120 100006700 นาย สุรัตน์ ธรรมประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,121 100006703 นาย คหนิจ นันทธนจินดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,122 100006707 น.ส. มาลินี ภคกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,123 100006708 นาย พินิจ ผ่องอําไพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,124 100006709 น.ส. ดาริน รังสิวรารักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,125 100006714 น.ส. ธีรนุช เที่ยงสุนทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,126 100006717 นาย สันติชัย แผลงศร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,127 100006720 นาย รัตนชัย อาจมังกร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,128 100006722 นาย เกษม สีมาพล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,129 100006724 นาง สุรัญชนา ทองจํารัส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,130 100006726 นาย ธนวัต ศรีลาชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,131 100006731 นาย ณรงค์ โป่งทราย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,132 100006732 นาย วิฐี ผนึกดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,133 100006734 นาย วิชัย เต้มีย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,134 100006737 น.ส. ศิวปรียา ประเสริฐสังข์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,135 100006741 น.ส. สุดาวดี ชุมจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,136 100006744 สิบเอก ศักดา นิลนนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,137 100006748 น.ส. สุพรรณี พันธ์เสถียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,138 100006749 นาย ป้องนภา พ่ึงทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,139 100006750 น.ส. สุรัตน์ ทองเป๋ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,140 100006751 น.ส. ธิดารัตน์ นามณีย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,141 100006754 น.ส. มนัสนันท์ จารุเสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,142 100006757 น.ส. นวลปรางค์ อ่ิมอ้วน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,143 100006758 นาย ชัชชัย สอนหว่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,144 100006759 น.ส. วิลาวัณย์ เตชะคุณารักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,145 100006761 น.ส. ปาวีณา สนรักษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,146 100006762 นาย สุรศักด์ิ หลินเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,147 100006766 น.ส. พรวิลัย สุระวิทย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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3,148 100006771 น.ส. จุฑารัตน์ สิงห์หา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,149 100006773 น.ส. ภัทราภรณ์ จันทะโคต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,150 100006775 น.ส. มาริษา นิตย์ใหม่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,151 100006783 นาย รัฐภูมิ ถ่ินแถลบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,152 100006789 น.ส. ชาริษา พัฒนไทยานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,153 100006791 นาย นนทชัย บุญสุภาพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,154 100006792 น.ส. อุไรวรรณ ทองเหม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,155 100006794 น.ส. ธัญญาภรณ์ วัฒนพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,156 100006795 นาย อนันตชัย ปาระคะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,157 100006796 นาย ทวี ดีครัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,158 100006798 นาย จิรวัฒน์ จํารูญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,159 100006800 นาง วันวิสา ธูปบูชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,160 100006806 นาย อุดม สะสาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,161 100006808 น.ส. คนิศรา สุขประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,162 100006810 น.ส. ฉัฏฐาภรณ์ บุญไชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,163 100006812 นาย ทศพร อาตมผดุง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,164 100006815 น.ส. วิภา ชูผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,165 100006818 น.ส. ธพิชฌา บุราณเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,166 100006819 น.ส. ประภาพร สุระเสียง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,167 100006823 นาง ฐานิตา สิริวงศ์วรพัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,168 100006824 นาย สันติ ใจนวน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,169 100006826 นาย ปัจจัย ทรัพย์วัฒนไพศาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,170 100006828 นาย วิจิตร์ ขุนแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,171 100006832 นาย อนุสรณ์ เรือนทองดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,172 100006833 น.ส. ศิริรัตน์ แก้วกัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,173 100006834 น.ส. พิณทอง ปล้องงูเหลือม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,174 100006837 น.ส. เครือมาศ พรเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,175 100006839 น.ส. นงลักษณ์ ศรีรักษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,176 100006841 นาย วิทวัฒชัย แสงศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,177 100006843 น.ส. พรสุดา วิลาจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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3,178 100006846 น.ส. พุทธชาติ โฮ่อิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,179 100006847 นาย ปิยะวัฒน์ ปิ่นเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,180 100006848 น.ส. นุชณัฐดา  วังคีรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,181 100006850 น.ส. ปานทิพย์ จิตสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,182 100006851 น.ส. เบญจพร สุรินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,183 100006852 นาง จิตพร สุวรรณะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,184 100006853 น.ส. ปานรดา มีสกุลจิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,185 100006854 น.ส. รุจิเรข พินิจดํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,186 100006856 น.ส. พิภาพัฒน์ ประทุมศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,187 100006859 นาย นเรศ สิงห์โตทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,188 100006861 น.ส. ชนัญญา สุวรรณโณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,189 100006862 นาย ปทาธิป มีแสงเงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,190 100006863 นาย อภินันท์ แสงแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,191 100006864 น.ส. กนกพร ขําหินตั้ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,192 100006865 น.ส. หยกรักษ์ คําอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,193 100006866 น.ส. ประวีณา ศรีทาบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,194 100006867 น.ส. ทรรติยา สังสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,195 100006868 นาง สมหญิง โพธิ์ศรีทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,196 100006869 นาย วีรเดช เศรษฐ์พิศาลศิลป์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,197 100006872 น.ส. ลัดดา หอมกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,198 100006873 นาย คุณากร เทียนทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,199 100006875 นาง สุพัฒ พลรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,200 100006878 น.ส. ณรัธน์นันท์ อํานวยธนากูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,201 100006881 นาย วิชชากร อดุลทิฐิพัชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,202 100006886 น.ส. กรองกาญจน์ แสวงหา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,203 100006887 น.ส. ประภาพร วรรณาเขียว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,204 100006891 นาย กฤษณ์ สีอุไร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,205 100006892 น.ส. รัตนาพร จองมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,206 100006893 น.ส. มลิวัลย์ วรคุณาลัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,207 100006895 น.ส. ธนัญชนก เเก่นจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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3,208 100006898 น.ส. วจีพร เนตรทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,209 100006899 น.ส. เฉลิมพร  ภุมมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,210 100006901 น.ส. กาญจนา ฟูเทพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,211 100006902 น.ส. สุภาพร เพ็ชรทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,212 100006903 นาย สิทธิศักด์ิ บุญทวิวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,213 100006904 น.ส. นิภาพร ชุมผาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,214 100006905 น.ส. สินีนาฏ กลิ่นคุ้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,215 100006907 น.ส. สงกรานต์ ฟันประสาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,216 100006908 น.ส. กุสุมาลย์ ชินวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,217 100006909 น.ส. พรเพ็ญ เพชรรุ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,218 100006911 น.ส. ศิริรัตน์ ยุรยาตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,219 100006912 น.ส. ลําพึง  ปิตานา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,220 100006914 น.ส. สุนิษา บัวแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,221 100006918 น.ส. พัณณิตา ครองประจติร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,222 100006920 นาย วีระศักด์ิ อรุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,223 100006921 น.ส. คนึงนิจ บุหิรัญ บุหิรัญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,224 100006922 นาย ณัฐวุฒิ ศราภัยวานิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,225 100006926 นาย ภาสกร งามสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,226 100006927 น.ส. ภคพร จักรกาญจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,227 100006928 น.ส. ศิรานุพร ก่ิงคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,228 100006930 น.ส. ศศิธร แก้วใสศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,229 100006931 นาย พิชัย อนุรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,230 100006932 นาย อภิศักด์ิ สิทธิเวช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,231 100006933 น.ส. อรอุมา หัตถกิจอุดม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,232 100006934 น.ส. สุทิวา          ชูมา       กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,233 100006937 นาย นาคินทร์ รัตนะวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,234 100006940 น.ส. พิมผกา ตั้งม่ัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,235 100006941 น.ส. ฤทัยชนก ภู่พวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,236 100006943 น.ส. ชิตชนก  แก้วทองคง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,237 100006944 น.ส. สิริลักษณ์ แก้วด้วง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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3,238 100006947 นาย ไทสยาม ตามวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,239 100006948 น.ส. สายชล จันทะเนตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,240 100006949 น.ส. ชิสา ธนะศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,241 100006950 น.ส. วาสนา ปุริสา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,242 100006951 นาย อิสริย์ ศรีจงกล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,243 100006952 น.ส. กนกวรรณ ปินจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,244 100006953 น.ส. ภัทรพรรณ วีระอมรกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,245 100006954 นาย จักรภพ อุปะทะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,246 100006955 น.ส. นุชนารถ สุขสําราญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,247 100006956 น.ส. รัชดาพร นุ่มภิลัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,248 100006958 น.ส. จุฑารัตน์ พันธ์แจ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,249 100006959 น.ส. มยุรี ทีฆาวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,250 100006962 น.ส. ชุติมา เก้าลิ้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,251 100006964 นาย อภิเดช เกิดถ่ิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,252 100006965 น.ส. กฤษณา วงษ์ขนิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,253 100006967 น.ส. ปรารถนา ศรีนิรัตน์กุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,254 100006968 น.ส. ขนิษฐา ใจเย็น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,255 100006969 นาย ประวิทย์ เกิดดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,256 100006970 น.ส. ชลิตา เกษรมาลัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,257 100006971 น.ส. นาถยา บุญตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,258 100006972 น.ส. นพรัตน์ ฉบับตรง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,259 100006973 นาย สมคิด เขียวขํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,260 100006974 นาย อรรถวิท แก้ววิจิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,261 100006975 นาย จักรภัทร เอติยัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,262 100006976 น.ส. อรทัย จําปาใด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,263 100006977 น.ส. วัชรี วัชพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,264 100006978 นาย กฤษณ์ ศิริสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,265 100006979 นาย วัชรพงศ์ เตชะสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,266 100006981 นาย กฤษฎา จารุกิจอนันต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,267 100006982 น.ส. ลัดดาวัลย์ จําเริญพัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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3,268 100006983 น.ส. ณภัค ปันจันตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,269 100006984 น.ส. กนกวรรณ สายบัวบาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,270 100006985 นาย วรวุฒิ โคตรชมภู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,271 100006986 น.ส. สงกรานต์ ไชยเพ็ชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,272 100006988 น.ส. รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,273 100006989 น.ส. รัชนี คํานัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,274 100006990 น.ส. เสาวรส ชะบา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,275 100006994 น.ส. สุภาพร สุขสนิท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,276 100006993 นาย อุทิศ อินทรกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,277 100006995 น.ส. ฐิติพร จันทร์คล้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,278 100006999 น.ส. กังสดาล อนุพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,279 100007000 น.ส. บุศรา ธนะฤกษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,280 100007004 น.ส. ณภัทร เพ็งเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,281 100007005 น.ส. จุรีภรณ์ แสงขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,282 100007008 น.ส. เบญญาภา ชูศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,283 100007009 นาย ธีรวุฒิ มานิตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,284 100007010 นาย นัฏฐพล กองยักษี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,285 100007011 น.ส. จุฑามาศ พรหมโลก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,286 100007016 น.ส. นาถลดา ภูมลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,287 100007017 น.ส. ฤทัยรัตน์ แก้วดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,288 100007018 ว่าท่ีร้อยตรี กิตติศักด์ิ เหลี่ยมสมบุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,289 100007019 นาย คมสันต์ หัศไทย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,290 100007020 น.ส. คริษฐา   สุนทรีรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,291 100007021 นาย ภรภัทร สังมาตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,292 100007023 น.ส. ลักษิกา โกมลวิทย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,293 100007024 นาย สุทธิศักด์ิ สุริรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,294 100007025 ว่าท่ีร.ต.หญิง อาภัสรา ทาสีดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,295 100007026 น.ส. วรรณนิษา สีสวย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,296 100007027 น.ส. จรรยารักษ์ สีเขียว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,297 100007028 น.ส. นรีรัตน์ รีเรียบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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3,298 100007029 น.ส. พรพรรณ พลโลก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,299 100007032 น.ส. อุมาภรณ์ จันโท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,300 100007034 น.ส. สารภี หนูด้วง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,301 100007035 นาย สมพงษ์ พันธ์พจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,302 100007037 น.ส. วรัญญ์ภร บุญเกษม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,303 100007038 นาย ทวีรัตน์ แดงงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,304 100007040 น.ส. สุกัญญา คํารินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,305 100007046 น.ส. มลฤดี ชัยสงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,306 100007047 น.ส. สุภาวะดี จันทร์สิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,307 100007048 นาย ธนชัย แสงจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,308 100007049 น.ส. อรุณวรรณ ครชาตรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,309 100007051 นาย วสินธุ์ เลิศภูมิธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,310 100007054 น.ส. วลัยพร ทาศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,311 100007055 น.ส. ถนอมวงษ์ วรรณกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,312 100007058 น.ส. เนตรดาว เปียดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,313 100007059 นาย วุฒิพรรณ แสงแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,314 100007063 น.ส. ยุพาพรรณ เพิ่มสิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,315 100007064 น.ส. สาวิตรี จันจินา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,316 100007065 น.ส. นิโลบล กัณหา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,317 100007066 น.ส. อรวรรณ ผดุงเกียรติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,318 100007067 น.ส. ปาริญ บุญเย็น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,319 100007068 น.ส. วีระนุช ดวงพลจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,320 100007069 น.ส. สาระพินธร์ ฟักศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,321 100007073 น.ส. อรุณี สุขากรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,322 100007075 น.ส. ภัฑฐณภรณ์ วงศ์ขัติย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,323 100007077 น.ส. วิรงค์รอง ศุภนาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,324 100007079 น.ส. บัณฑิตา โสภาชื่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,325 100007082 น.ส. รักจิต สิงห์สู่ถํ้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,326 100007087 นาย เทพนมพร กองเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,327 100007088 น.ส. รสสุคนธ์ ก้อนมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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3,328 100007089 น.ส. ขนิษฐา แก้วชูศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,329 100007095 น.ส. วันวิสา จิตรจํานอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,330 100007096 นาย อภินันท์ อัศวเมธสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,331 100007097 นาย ชมรักษ์ ชัยสนิท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,332 100007099 นาง ญาณิศา กองทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,333 100007100 น.ส. ณปภัช พิทักษ์ธฤติกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,334 100007102 นาง พัชชิระ ใจแสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,335 100007104 นาย ภูริชัช สุริยาวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,336 100007106 นาย สงวน ชวนละคร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,337 100007108 น.ส. พยุดา แย้มกลิ่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,338 100007109 นาย คุณากร เกียรติชื่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,339 100007110 น.ส. อุไร มหิงสุพรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,340 100007113 นาย ชูชัย แก้วคําจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,341 100007115 นาง วนิดา อุ่นเรือน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,342 100007116 น.ส. วารินทร์ ฉํ่าสมบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,343 100007118 น.ส. กนกนาต ชินช่งจู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,344 100007119 น.ส. จุฬาลักษณ์ สุขส่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,345 100007122 นาง นุชนาถ เสาวรา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,346 100007123 น.ส. พรรณนิภา  อินทะนัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,347 100007128 นาย พิมพิสาร ศรีโสภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,348 100007129 นาย ภานุวัฒน์ ราษฎร์มณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,349 100007134 น.ส. กาญจนา หาทอน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,350 100007135 ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐกริช โคศิลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,351 100007137 น.ส. กชพร ธรฤทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,352 100007138 น.ส. มนทริกา ลือยศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,353 100007139 ส.อ. สันติกุล พันฤทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,354 100007140 นาย สามารถ กลัดทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,355 100007141 นาย วิโชติ วิชิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,356 100007143 น.ส. อัจฉรา รูปสวย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,357 100007145 นาย จิรศักด์ิ ถามูลเลศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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3,358 100007150 นาง ปุณณภา  วัฒนสุชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,359 100007152 น.ส. สมหมาย แคล่วคล่อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,360 100007156 นาย ธีรภัทร สุระขันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,361 100007160 นาย ประมวล สุทธิสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,362 100007161 น.ส. รัชนิดา ใจกล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,363 100007162 นาย วาทิต สอ้ิงทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,364 100007163 น.ส. ปิยะดา วงษ์ปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,365 100007164 นาย วัชรพล สังข์มงคล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,366 100007165 น.ส. สุนิสา จิมานัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,367 100007166 นาย สุโชค หวังพระธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,368 100007167 น.ส. ปัทมา อําไพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,369 100007170 น.ส. ปรียานุช ใจกล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,370 100007172 น.ส. กรกมล รักตวัตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,371 100007174 น.ส. สุนิศา หวังพระธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,372 100007175 น.ส. ธารารัตน์ เสือปลาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,373 100007177 นาย วัชรา จันทะแย้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,374 100007181 น.ส. สุมาลย์ พงศ์พิมพ์พิพัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,375 100007182 นาย ธนาวุธ ไวจําปา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,376 100007186 นาย บุญรุ่ง บัวบาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,377 100007189 น.ส. ปรีชยา อุดมโชคโภคิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,378 100007191 น.ส. เจนจิรา วรสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,379 100007194 น.ส. ฐิติกาญจน์ ทินอุทัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,380 100007195 น.ส. ตุลาภรณ์ จินารักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,381 100007196 น.ส. พนิตนันท์ ศรีสําราญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,382 100007198 นาง สุมิตตา เจริญสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,383 100007202 นาย บุณยสิงห์ รอดชะพรหม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,384 100007204 น.ส. จินตนา อ่ินคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,385 100007205 น.ส. วาสนา ไทยถาวร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,386 100007206 น.ส. นฤมล แสงบุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,387 100007207 นาย กริช สุปินะเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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3,388 100007211 น.ส. สุพัตรา จันทร์สมัคร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,389 100007212 น.ส. ธัญลักษณ์ พรมสอน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,390 100007213 นาย วิศรุต มงคลหว้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,391 100007214 น.ส. ชญาภา คีมพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,392 100007215 น.ส. ธัญญา ใบบาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,393 100007220 นาย พิสุทธิ์ ด้วงโต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,394 100007224 น.ส. กวีธิดา ใจศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,395 100007229 ว่าที่ร้อยตรีหญิง เจนจิรา คนสนิท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,396 100007230 นาย เจษฎา เนตะวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,397 100007233 นาย ภาณุภณ วราเสรีวุฒิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,398 100007234 น.ส. เนาวรัตน์ หัศดวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,399 100007236 น.ส. กุลนาถ หงษ์ลอย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,400 100007238 น.ส. อัจฉราภรณ์ ใจปราณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,401 100007241 น.ส. ทิตาพร ธัญญเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,402 100007244 นาย รังสัน หล้าพรหม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,403 100007245 นาง ณัฐพัชร สมตระกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,404 100007247 น.ส. วีรรัตน์ เหลืองทองวัฒนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,405 100007248 น.ส. รัฐพร แพ่งโยธา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,406 100007251 น.ส. หนึ่งฤทัย เกิดบึงพร้าว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,407 100007254 นาย เมธา โม้พิมพ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,408 100007255 น.ส. วรรณนิสา โพธิ์นิ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,409 100007256 นาง โสพิศสุดา อําพันฉาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,410 100007258 น.ส. สวรรยา กุหลาบวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,411 100007259 น.ส. อาภรณ์ ลิ่มจู้หมึง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,412 100007260 น.ส. กัญญา ทิอ้าย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,413 100007261 นาย ยศวีร์ จันทนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,414 100007266 น.ส. ดวงกมล แสนสวาท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,415 100007268 น.ส. วิมลรัตน์ เคารพรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,416 100007270 น.ส. วิชญา บุญมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,417 100007277 นาย อาคม เวชทองคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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3,418 100007278 น.ส. ศุภราภรณ์ ผัดขัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,419 100007279 น.ส. ยศธร ภารสมบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,420 100007280 นาย เอกราช อัครกตัญญู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,421 100007282 น.ส. วิมลกานต์ สมบูรณ์ธนรัชต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,422 100007285 น.ส. ภัทราวดี ดวงประทุม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,423 100007286 นาย สันติ ศาลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,424 100007290 นาย มารุต จันทรสุทธิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,425 100007289 น.ส. เปรมวดี ธุระกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,426 100007298 นาย ฐิติศักด์ิ โปธิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,427 100007300 น.ส. วิลาวัลย์ พนมรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,428 100007304 น.ส. อนัญญา เกรียงจิตติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,429 100007305 น.ส. อัจฉรา เลี่ยมกระจ่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,430 100007308 น.ส. อังคณา สีกล่ํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,431 100007309 น.ส. เมทิกา ประภากรศิริ กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
3,432 100007312 น.ส. ณัฐนันท์ กอวัฒนาวรานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,433 100007313 นาย วิษณุ ตันตรรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,434 100007315 น.ส. จามจุรีย์ อินทวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,435 100007316 น.ส. มัทนียา สมศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,436 100007317 นาย สมพร พันเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,437 100007318 นาย กีรติ ลาภหงษ์ทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,438 100007319 น.ส. ชลดา กล่ําดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,439 100007320 น.ส. กุสุมา ยะซัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,440 100007322 นาย ธีระยุทธ วายโศรก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,441 100007323 น.ส. ศศิธร เตียวเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,442 100007324 นาย เจษฎา พานิชการ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,443 100007325 นาง สุจิตรา เวียงจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,444 100007326 น.ส. เรวดี นิจพิทักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,445 100007331 น.ส. มธุรส ศรีมหาพรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,446 100007334 น.ส. อนันทพร กลิ่นกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,447 100007336 น.ส. วัชรา ทองพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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3,448 100007337 นาย ขวัญชัย จันฉาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,449 100007338 น.ส. ศิรินภา แขวงจันอัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,450 100007339 น.ส. กรกนก คงสําเร็จ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,451 100007342 นาย ฐิติพงศ์ โสกันธิกา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,452 100007343 น.ส. สุวดี กระแสร์นาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,453 100007344 นาง วชิรา จันฉาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,454 100007345 น.ส. ศิริรักษ์ พิเศษโสภณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,455 100007346 นาย สุธี นุ่มมีศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,456 100007350 น.ส. จันทรา นิยมทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,457 100007351 นาย มีชัย กิจเต่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,458 100007355 น.ส. สุธาสินี หนูทิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,459 100007357 น.ส. วัชราภรณ์ นาคครื้น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,460 100007360 น.ส. สุภวรรณ เทพสุวรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,461 100007365 น.ส. วราภรณ์ อดเก่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,462 100007369 นาย มนตรี สว่างศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,463 100007374 นาย มานพ ปลื้มวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,464 100007376 น.ส. อิสรีย์ พงศ์พรฐากูร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,465 100007377 น.ส. ธิมาพร แซ่อิว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,466 100007381 นาย สุธิกิติ์ ประเสริฐฤทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,467 100007384 น.ส. รัตนาภรณ์ แดงศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,468 100007385 นาย อดิศักด์ิ สละ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,469 100007387 น.ส. นพวรรณ วรเวช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,470 100007392 น.ส. นภชนก มานะจิตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,471 100007393 น.ส. มนัสวีณ์ฐากร ทองอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,472 100007395 น.ส. บัวสอน บัวลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,473 100007400 นาย เสกศึก กาญจนะคงคา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,474 100007404 น.ส. ชัชชญา หร่ายมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,475 100007406 นาง ศุจินันท์ ศรีจันบาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,476 100007407 นาย ชัยวิวัฒน์ ซุ้ยไกร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,477 100007408 น.ส. สุจิตรตา อุมะลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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3,478 100007409 นาย สุริยะ   วรรณทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,479 100007421 น.ส. ศรัญดา ป้อสาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,480 100007424 น.ส. กอบพัชรกุล เป็นบุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,481 100007425 นาย ฉัตรชัย เล้าอรุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,482 100007430 น.ส. มาลีนันท์ กบิลบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,483 100007434 น.ส. สาวิตรี จงเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,484 100007437 น.ส. ชุลีพร วิเสโส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,485 100007441 นาย สมชาย บุญละออ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,486 100007442 นาย อัมพันธ์ อุดมดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,487 100007445 นาย เขมชาติ วิเสโส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,488 100007449 น.ส. ธนิกานต์ ศรีจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,489 100007450 น.ส. เบญจวรรณ แจ่มใส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,490 100007453 น.ส. พัชรีพร จิตรดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,491 100007455 นาย สรพงษ์ ก้องเวหา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,492 100007456 น.ส. อาภากรณ์ เจริญพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,493 100007461 นาย วิญญู สัจจารักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,494 100007464 น.ส. กนกรัชต์ สวนด้วง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,495 100007470 น.ส. เจนจิรา เฉลยพจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,496 100007472 นาย วิศรุต มีดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,497 100007473 น.ส. พรรษสรณ์ นันตาฤทธานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,498 100007480 น.ส. กนกวรรณ ทบภักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,499 100007484 น.ส. รัชประภา อยู่เย็น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,500 100007487 น.ส. อโณชา สมหา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,501 100007489 น.ส. รพีพรรณ เกตุอําไพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,502 100007492 นาย พีรดนย์ ฉัตรอุดมทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,503 100007494 น.ส. อัมพร อรัญมิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,504 100007495 นาง นันท์นภัส ฉัตรอุดมทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,505 100007499 น.ส. พรรษา ปัญญาคม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,506 100007501 นาย ศุภวิชช์ กิจสนาโยธิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,507 100007502 นาย สิโรตม์ อินทร์เนตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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3,508 100007503 นาย นิรุตติ์ พิสูตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,509 100007505 นาย มงคล สาธุพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,510 100007506 น.ส. สุกัญญา นางาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,511 100007507 พ.จ.ต. ไชยา เพียรภูเขา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,512 100007509 นาง พรรณทิพา สุนทรสัจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,513 100007510 นาง กัญญารัตน์ ตระการจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,514 100007511 น.ส. สุภาภรณ์ ทาสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,515 100007516 นาย อมรศักด์ิ บุญอุดม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,516 100007517 น.ส. ประภาวดี ศรีสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,517 100007518 นาย เสกสรรค์ มโนวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,518 100007519 นาย ฐิติชูพันธ์ สุนทรสัจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,519 100007520 นาย นเรศ รักวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,520 100007522 น.ส. จิราพรรณ ขยันหา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,521 100007523 ส.อ. มนตรี แก้วมาตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,522 100007525 น.ส. นุชนก ปลอดครบุรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,523 100007526 นาย ณัฐพงษ์ ไพรเขียว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,524 100007531 น.ส. รัชฎา เพชรเกตุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,525 100007532 น.ส. สุรัตน์วดี พาทัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,526 100007533 น.ส. เสาวรถย์ ดีล้วน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,527 100007536 น.ส. สุภาวดี บุญคุ้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,528 100007540 นาย ภาณุวัฒน์ วิเศษกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,529 100007541 น.ส. จุฑารัตน์ เตียะเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,530 100007543 น.ส. จิราภรณ์ จีนตุ้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,531 100007547 น.ส. กิริยา เจริญสิทธิชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,532 100007550 น.ส. พรพรรณ ไวสะอาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,533 100007551 น.ส. ละออ เทือกดอกไม้ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,534 100007552 น.ส. ลออรัตน์ ปานมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,535 100007554 นาย ศรัณยู เฉลิมมุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,536 100007555 น.ส. กิจชยา โพธเดชขจร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,537 100007556 นาย สนิท แสงสว่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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3,538 100007560 น.ส. อาริยา สุวรรณโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,539 100007561 น.ส. สุดสวาท เรืองดุก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,540 100007563 นาย อังคาร อังคณาแสงมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,541 100007566 น.ส. ก่ิงแก้ว อ่อนคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,542 100007568 น.ส. ประภาศิริ อ่ิมใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,543 100007571 นาย พลสินธุ์ ข่าขันมะลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,544 100007573 น.ส. นิตยา ปานธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,545 100007579 น.ส. มลิวัลย์ ใสแจ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,546 100007580 น.ส. กฤษณา พูนผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,547 100007581 นาย ภาณุพงศ์ เทียบโฮม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,548 100007582 นาย ภูริชญ์ รัตนสิงหา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,549 100007583 นาย สันติกานต์ พลชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,550 100007592 น.ส. สินจัย อินวิชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,551 100007593 น.ส. วรรณา จันทร์แก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,552 100007594 น.ส. นทีพร บํารุงญาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,553 100007595 น.ส. จริยา ฉิมมากูร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,554 100007599 น.ส. สิริทิพพา ปิมปาอุด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,555 100007600 นาย จักรี พรหมบริสุทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,556 100007609 น.ส. รําไพพรรณ ปรางนาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,557 100007611 น.ส. ทัศนีย์วรรณ สารมะโน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,558 100007614 น.ส. ภัณฑิรา แจ่มผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,559 100007616 น.ส. สุกัญญา ศิริสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,560 100007618 นาย ณัฐพล จงกลกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,561 100007619 นาย อดิศักด์ิ ด้านวังขวา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,562 100007624 นาย อานันท์ พุทธรักษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,563 100007625 นาย กิจชนะ ผะอบสวรรค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,564 100007627 นาย พงษ์ศักด์ิ ภูดวงจิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,565 100007628 น.ส. ศุภลักษณ์ หงส์พันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,566 100007634 น.ส. สุชาดา จงเจริญวัฒนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,567 100007633 น.ส. รัชนีวรรณ พาพันธุ์เรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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3,568 100007635 น.ส. กรวรรณ ม่วงศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,569 100007639 น.ส. อนุสรณ์ ยิ่งสุขสมหวัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,570 100007640 นาง ไอยเรศ ไพรโสภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,571 100007641 น.ส. อุไรวรรณ บุญยิ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,572 100007642 นาย พงษ์พิพัฒน์ เทียมสระคู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,573 100007643 น.ส. กมลทิพย์ สัตบุศย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,574 100007650 น.ส. พรรณนิภา เทพพรมวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,575 100007652 น.ส. วิมลวรรณ แสงเพ็ชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,576 100007659 น.ส. รุ่งทิพย์ จิตมกล่ํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,577 100007660 น.ส. พรพิมล ลิมปิทีป กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,578 100007663 นาย พงษ์ศักด์ิ พุทไธสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,579 100007670 น.ส. สุภาพร กองแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,580 100007678 น.ส. ธนกานต์ สุนทรรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,581 100007680 น.ส. อมรรัตน์ เขือนอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,582 100007681 น.ส. วัลลยา พระเดชพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,583 100007683 น.ส. อรุณนี อุนนาทรรัตนกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,584 100007687 น.ส. ภัทรพร เหลืองสอาดกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,585 100007688 น.ส. อมรรัตน์ อยู่จุ้ย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,586 100007689 นาย สมเจต หนูอ้น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,587 100007690 น.ส. งามพร้อม อ่อนบัวขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,588 100007695 น.ส. เนตรชนก ดอกเทียน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,589 100007698 นาง สุดาวดี อ่วมสอาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,590 100007705 น.ส. อรษา พรมศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,591 100007706 น.ส. กนกวรรณ สมจิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,592 100007710 น.ส. บังอร ปักกะทานัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,593 100007711 น.ส. จิตราภรณ์ ภูมิกระจ่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,594 100007712 นาง จุฑาภร จันทร์ดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,595 100007714 น.ส. วิลาภรณ์ สิงห์สําราญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,596 100007715 น.ส. วรญัญา พิมพวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,597 100007716 จ่าเอก วิศิษฐ์ อุดมรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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3,598 100007717 นาย สุทัศน์ สันโดษ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,599 100007719 นาย ปริทรรศน์ สุขศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,600 100007720 นาย พรศักด์ิ นิ่มสําเภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,601 100007723 น.ส. วรารัตน์ พงษ์สวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,602 100007724 นาย ยุติธรรม ชมภูทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,603 100007728 นาง ศรีธารา แหยมคง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,604 100007729 น.ส. จุรีกรณ์ ศรีมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,605 100007731 น.ส. เพ็ญสิริ เพ็ญกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,606 100007734 นาย ณัฐพนธ์ เพียรเสมอ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,607 100007735 นาย ฉัตรชัย ชนะบาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,608 100007736 น.ส. ณปภัช จิระนันทิกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,609 100007740 นาง บุญราศี หินเธาว์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,610 100007741 นาย มนัสชัย ธนพิสุทธิ์ศาสตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,611 100007742 นาง นิภารัตนา สติม่ัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,612 100007743 นาย ดนัยศักด์ิ สลีอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,613 100007745 น.ส. สมดังใจ สายสิงห์ทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,614 100007749 น.ส. มณีนุช ณ สุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,615 100007750 น.ส. รัชณีย์ ช่วยเก้ือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,616 100007754 น.ส. จิราภรณ์ จีนบัว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,617 100007756 น.ส. ภรณ์ทิพย์ ศิริบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,618 100007758 น.ส. ภิรญา ศรีภมร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,619 100007760 น.ส. ทิพย์วิมล กาศสนุก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,620 100007761 น.ส. ภวรัญชน์ วิโรจน์ศิริกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,621 100007770 นาย สารัท ฤกษ์ดาวชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,622 100007773 น.ส. ธัญพร พุ่มภาชี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,623 100007774 น.ส. ปิยะฉัตร ถือคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,624 100007778 น.ส. ณัฐนรี เบ็ญจรูญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,625 100007779 น.ส. ธันยพร นามบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,626 100007780 น.ส. กานดา รังสิโย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,627 100007782 น.ส. จุไรรัตน์ อ้อสุวรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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3,628 100007784 น.ส. ทิพย์วรรณ แป้นพะเนาว์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,629 100007786 น.ส. ฉวีวรรณ ไทยอุทิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,630 100007790 น.ส. ศรีเริง แข็งแรง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,631 100007791 น.ส. ปริสุทธิ์ วิบูลย์เจริญผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,632 100007793 น.ส. อนงค์ลักษณ์ โพธิ์บล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,633 100007795 นาย ศราวุฒิ เทพชุม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,634 100007796 นาง อาริตา สุขเพ็ญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,635 100007797 นาย อภิชาติ บาตรโพธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,636 100007798 น.ส. ธณัฐยา จันทรศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,637 100007799 น.ส. ประภา ปาณะศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,638 100007801 น.ส. ธิติวัณย์ โกลากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,639 100007804 น.ส. เพ็ญนภา มณีวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,640 100007806 นาย สุพิศ ศรีมงคล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,641 100007808 นาย พลศธร สุขพ่วง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,642 100007809 น.ส. สมใจ อดทน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,643 100007811 นาง ซีตีอาเฟเราะห์  แวปา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,644 100007812 นาย ทศพล สุขวิทย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,645 100007814 น.ส. ปฏิมา ชัยกิจวัฒนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,646 100007817 น.ส. อารี  ปุมะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,647 100007821 น.ส. จุฎฑารัตน์ เหนี่ยวทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,648 100007822 น.ส. อินทิรา ขุนไพชิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,649 100007826 นาง สุภาพร จิวบางป่า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,650 100007827 น.ส. อาริยา สรกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,651 100007829 น.ส. ณัฐกานต์ ฐิติกาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,652 100007830 นาย ชัชวาลย์ งอยภูธร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,653 100007835 น.ส. สาวิตรี อินเม้ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,654 100007837 น.ส. พัชยา บรรจงศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,655 100007842 น.ส. พิมพ์ขวัญ เหมืองศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,656 100007843 น.ส. ลําเพย คะดุน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,657 100007844 น.ส. ธัญญารินทร์ อาจญาจารย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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3,658 100007848 น.ส. มณีรัตน์ โพธิ์อินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,659 100007854 น.ส. ภัคธดา ภคโชติธาดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,660 100007855 นาง อุษณีย์ อุปมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,661 100007858 นาย วรวีร์ บุญราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,662 100007860 น.ส. รัจน์ติการ สุขสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,663 100007861 น.ส. อัจฉรา ภูมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,664 100007864 นาย วัชรชัย องคเรียน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,665 100007865 น.ส. จิราทิพย์ แสนวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,666 100007871 น.ส. จริยา เอกสิทธิ์ไชยกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,667 100007874 นาย ธีติ สีเผือก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,668 100007877 นาง รุ่งตะวัน บุญชื่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,669 100007884 น.ส. ตรีชฎา ม่วงอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,670 100007885 น.ส. มยุรินทร์ พันสนิท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,671 100007888 น.ส. ปิยมาศ แน่นอุดร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,672 100007889 น.ส. วีราลักขณ์ ยุทธศักด์ิเดโช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,673 100007894 น.ส. จิรัฎฐิติกาล บุญเงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,674 100007895 น.ส. ชุติกาญจน์ บุญสมภพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,675 100007897 นาย เศรษฐพงศ์ สัจจวาทีกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,676 100007899 นาย ยุทธนา คงสมโอษฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,677 100007901 น.ส. นริศร บรรยาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,678 100007902 นาย ศัลย์ รัตนาคม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,679 100007904 น.ส. สุรียพัชร์ พันละออง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,680 100007907 น.ส. เยาวพา นาคู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,681 100007908 น.ส. รุสนี บินดือเระ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,682 100007912 น.ส. ธนกร ขําเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,683 100007914 น.ส. ศศิภา บุญรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,684 100007918 น.ส. รัตนาภรณ์ สีดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,685 100007921 น.ส. ณัฐธีรา มีจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
3,686 100007922 นาย อธิป จันทรวิวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,687 100007925 น.ส. สุภาพร ฟุ้งจันทึก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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3,688 100007928 นาย สาธิต ปุ้งโพธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,689 100007931 น.ส. วีรกาญจน์ เตจินะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,690 100007933 น.ส. จิตราภรณ์ หมู่นนทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,691 100007936 นาย วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,692 100007937 นาย นันทนัทธ์ วนมัณฑนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,693 100007940 นาง นางสุภาพร  ผโลดม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,694 100007941 น.ส. ศุภวรรณ เลาหสุขไพศาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,695 100007945 นาง จิตติมา มิตร์วงษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,696 100007947 น.ส. จุฬาลักษณ์ วิริยอุดมศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,697 100007948 นาย วริทธร คุ้มครอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,698 100007949 น.ส. นัทธมน ขันติกุลานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,699 100007950 น.ส. กมลเนตร พุ่มกะเนาว์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,700 100007954 นาย ฤกษ์ชัย ธรรมสมบัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,701 100007957 น.ส. จุฑามาศ   โทนคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,702 100007958 นาย ไทรมงคล ปิ่นทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,703 100007959 น.ส. กรณ์พิรา แก้วฉิมพลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,704 100007961 นาย ธนเดช ธัญญธนาสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,705 100007962 น.ส. กรอุมา จิตรโอฬาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,706 100007963 นาย วิฑูรย์ คิดอยู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,707 100007964 น.ส. ปณิดา รังสิโย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,708 100007967 จ่าอากาศโท นที เครื่องคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,709 100007968 น.ส. ฉันท์ธิตา มุขวิลัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,710 100007969 น.ส. ศิริพร ธรรมทิกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,711 100007970 น.ส. ณัฐณิชา รุ่งศิลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,712 100007971 น.ส. มัลลิกา เถลิงรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,713 100007973 น.ส. สุรีย์พร วงษ์โพธิ์ขอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,714 100007975 น.ส. จินต์        สฤษดิ์นํา            กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,715 100007980 น.ส. จุฬาลักษณ์ วิบูลย์มา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,716 100007982 นาง สมุลตรา พลันสังเกตุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,717 100007984 น.ส. ภาการ ภูบานเช้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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3,718 100007988 น.ส. เมธญา รัตนสําอางค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,719 100007992 น.ส. วราภรณ์ ภู่ท่าทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,720 100007996 น.ส. ธัญญพัฒน์ ท่าดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,721 100007998 น.ส. ขวัญเดือน แส่กระโทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,722 100007999 นาง รัชณี โคมขุนทด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,723 100008000 น.ส. สิตานันท์ แสงแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,724 100008003 ว่าท่ีร้อยตรี ชวลิต ศิริวรรณดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,725 100008004 น.ส. อัจฉราวรรณ พวงเกตุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,726 100008006 น.ส. ปารณีย์ ก่ิงชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,727 100008007 น.ส. เจนจิรา รุ่งวราภรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,728 100008008 น.ส. ศิรินภา เห่งมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,729 100008009 น.ส. อนุวรรณ เปรมปรีดิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,730 100008010 น.ส. ภัคจิรา เสือนุ้ย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,731 100008013 น.ส. ขนิษฐา เขาบาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,732 100008014 น.ส. ญาณินท์ชญช์ กูลการขาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,733 100008015 น.ส. ลักษมณ ปีตานนท์ชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,734 100008016 นาง ธัญญา ขนันเยี่ยม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,735 100008017 นาย นฤชา แสนศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,736 100008018 น.ส. ชิดชมัย ยิ้มจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,737 100008020 นาย เอกชัย อนุชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,738 100008021 นาง เกศวรา บัวสุวรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,739 100008025 นาย อนุรักษ์ อนุชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,740 100008029 น.ส. อามัสยาห์ เพ็ชรสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,741 100008033 น.ส. ภัทรียา วงษาซ้าย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,742 100008035 น.ส. เสาวลักษณ์ บัวอินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,743 100008036 นาง สุภาคาร บุญเปรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,744 100008039 น.ส. วิจิตรา พ้ืนอินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,745 100008041 นาย นิติวัช สันบู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,746 100008043 น.ส. สุกัญญา ศิริจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,747 100008044 น.ส. สุพรรษา ดาสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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3,748 100008045 น.ส. เกนิชา บุญเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,749 100008049 นาย สุรเชษฐ์ โคตะมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,750 100008050 น.ส. เก้ือกูล หอมดอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,751 100008054 น.ส. ประทุมพร คําเขียว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,752 100008056 นาย ฉัตรชัย คุ่ยต่วน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,753 100008058 น.ส. วรรณนภา มะลิซ้อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,754 100008064 นาย พิชัย เจียวพงษ์พิพัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,755 100008067 น.ส. ศิริพร แพรกนัทที กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,756 100008068 น.ส. กฤติญา แก้วพิทักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,757 100008074 น.ส. ดวงพร แก้วกันยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,758 100008076 น.ส. นงคราญ เบ็ญจาธิกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,759 100008077 น.ส. ชุติกาญจน์ บุตะเคียน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,760 100008083 น.ส. กรรณิการ์ ศัตรูพินาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,761 100008088 น.ส. กรชิตา วังแก้วหิรัญ กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
3,762 100008089 น.ส. สุจิตรา คําผง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,763 100008091 น.ส. วรารัตน์ ชินโฮง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,764 100008094 น.ส. กุญช์ญาณ์ ทองดอนใหม่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,765 100008096 น.ส. โชติมา ศรีชัยชิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,766 100008100 น.ส. กฤษญานันท์ เลขะวัฒนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,767 100008101 น.ส. วรรณสกุล ปัญญาใส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,768 100008103 น.ส. วัชรีพร กุลสุวรรณ กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,769 100008104 น.ส. บังอร โหงกระโทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,770 100008105 นาย จํานงค์ ระวัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,771 100008106 นาย จิรรัฎฐ์ ไพบูลยเวช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,772 100008108 นาย อนุชา อินทรเทศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,773 100008109 นาย จิรวัฒน์ สังข์คง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,774 100008110 น.ส. นิลุบล สุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,775 100008111 น.ส. ปรัชญานี เหมือนแย้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,776 100008115 น.ส. ณัฏฐณิชา อํานวยศิลป์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,777 100008117 นาง จินตนา เธียรประมุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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3,778 100008120 นาย บรรจง ตั้งคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,779 100008121 นาย ชัยณรงค์ ศรีลาชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,780 100008123 น.ส. เมืองจันทร์ นิ่มนวน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,781 100008125 น.ส. วรากรณ์ ก้านเหลือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,782 100008128 น.ส. ภัชษนัญฑ์ จันตัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,783 100008129 น.ส. จีระนันท์ ภูตรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,784 100008133 นาย อนุชา ศรีราคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,785 100008137 น.ส. พัชรินทร์ พลนิกร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,786 100008138 น.ส. ธัญญ์พิชชา ศิริโชติวรกานน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,787 100008141 น.ส. เทวิตา เชียงใหม่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,788 100008143 น.ส. นิธิรัตน์ โอสถพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,789 100008147 น.ส. พัทธนันท์ บังสันเทียะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,790 100008148 น.ส. สุธิลัดดา นาไชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,791 100008149 น.ส. เมษา ลีวิวัฒน์วงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,792 100008151 นาย อภิภู พัฒนยินดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,793 100008153 นาย นันทวุฒิ จันทร์ปาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,794 100008154 น.ส. กาญจนา หะสด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,795 100008157 น.ส. จุฑาธิป เลิศมงคลโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,796 100008160 นาง ภาณิน สาครไพศาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,797 100008161 น.ส. อาทิตยา รุ่งสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,798 100008162 น.ส. เกศณี ขันทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,799 100008164 น.ส. อรนุช ฤทธิทิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,800 100008167 นาย ธันนพ เอี่ยวเฉย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,801 100008168 นาง ชณัฐติกานต์ เดชมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,802 100008169 นาย อลงกรณ์ รุ่งสว่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,803 100008170 น.ส. นหทัย คงทน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,804 100008172 น.ส. น้ําฝน หนองนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,805 100008174 นาง นาตยา คงคาสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,806 100008176 น.ส. วิภารัตน์ คําภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,807 100008177 นาย กฤษดา เปลี่ยนขํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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3,808 100008182 นาย สาธร  จิตรพินิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,809 100008183 นาย สุรัตน์ การบรรจง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,810 100008185 น.ส. ปฤษณา ทาศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,811 100008198 น.ส. เบญจา น้อยผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,812 100008201 น.ส. พัชรีย์ วงษ์เปีย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,813 100008202 นาง จิรสุภา ไวยครุฑ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,814 100008204 นาย ธนกร กลิ่นจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,815 100008207 น.ส. มัณฑนา อยู่เจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,816 100008212 นาย มูหมัดจํารี แวหามะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,817 100008213 นาย พงษ์เทพ แก้วแสงเอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,818 100008215 น.ส. นลินี ร่มเย็น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,819 100008216 นาย จิรชัย บุญศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,820 100008219 นาย โสภณ เจียรเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,821 100008221 นาย ทวีศักด์ิ ซ้ายยศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,822 100008225 น.ส. สมัชญา ศิริเตชสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,823 100008229 น.ส. พัชรินทร์ วิริยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,824 100008231 นาย ธนกร กลีบขจร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,825 100008236 น.ส. รุจิรา จันทร์ศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,826 100008238 น.ส. หทัยทิพย์ ช่อรัก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,827 100008239 น.ส. นิภาพรรณ ปานกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,828 100008244 นาย วิน ไลประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,829 100008247 น.ส. กวินทรา พานิชชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,830 100008248 น.ส. นิภาพร ทับทาบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,831 100008249 น.ส. ศิราณี ศรณะเนตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,832 100008251 น.ส. วัชราภรณ์ กอธวัช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,833 100008257 น.ส. สุทิพ ชุติพงศ์จินดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,834 100008258 น.ส. วิชุดา อินทรักษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,835 100008259 นาย ภีรภัทร์ แก้วบัวรบัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,836 100008260 นาย รังสรรณ์ ทีภูเวียง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,837 100008261 น.ส. นฤพร สมบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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3,838 100008262 น.ส. สุรีวัลย์ สันโดด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,839 100008263 นาย พุฒิพร ประทีป กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,840 100008265 น.ส. สุธีมนัส บุญหาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,841 100008267 นาย สมนึก บุญศรัทธา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,842 100008269 นาย อาทิตย์ ภิบาลกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,843 100008273 น.ส. ดวงเนตร ประชาเขียว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,844 100008278 นาย สุทธิพันธุ์ สายเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,845 100008279 นาย วีระศาสตร์ ขอพรกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,846 100008280 นาย วิศรุต ศิริปะชะนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,847 100008284 น.ส. ฐาณัชชา  พนมพรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,848 100008285 นาง เสาวคนธ์ โสมาบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,849 100008286 น.ส. บุณรดา พิบูลย์พงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,850 100008288 น.ส. ชิดชนก  พูลบัว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,851 100008289 น.ส. ปราณี ตรีจิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,852 100008290 น.ส. กรวรรณ จันทร์แสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,853 100008291 น.ส. กษมา โกยกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,854 100008293 นาย บุญเสริม  ซ้อมจันทา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,855 100008295 นาย ณัฐจักรภ์ จันทร์คูเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,856 100008297 น.ส. ภรภัทร นาคสีหราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,857 100008298 นาย อภิเชษฐ เกื้อสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,858 100008299 น.ส. กมลพร จันทรไพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,859 100008302 น.ส. นัยน์ปพร สุภากรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,860 100008307 น.ส. จันทรา มีแสงพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,861 100008309 นาย กิตติศักด์ิ ศรีเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,862 100008314 นาย สิทธิเดช ภาคสกุณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,863 100008316 น.ส. นิพารัตน์ ทมินทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,864 100008320 นาย รังสรรค์ ศักด์ิชัยนานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,865 100008322 น.ส. ธัญญ์นรี ทรัพย์แสนดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,866 100008325 นาย วุฒิพงศ์ เสริมสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,867 100008327 น.ส. เบญจรัตน์ รักซ้อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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3,868 100008328 นาง นนทนี สินธุไสย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,869 100008332 น.ส. อารยา กู้สิริกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,870 100008333 น.ส. อิสริยา รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,871 100008334 น.ส. เชาวณี อ้นลําพูน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,872 100008335 น.ส. ก่ิงกาญจน์ นันทะผา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,873 100008336 น.ส. กาญจนา กาพล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,874 100008337 น.ส. จิระภา วงษ์สวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,875 100008339 น.ส. จีรพา สุขกําเนิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,876 100008341 น.ส. สิริขวัญ หวังวรพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,877 100008342 นาย กฤตพจน์ เจริญสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,878 100008343 นาย ซาบรี อาแวกะจิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,879 100008347 น.ส. ขวัญชนก  โคกเพลาะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,880 100008348 นาย จิรวัฒน์ สมบูรณ์วงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,881 100008349 นาย อภิเดช ไชยคง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,882 100008352 นาง สุธีย์ญา ขําวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,883 100008354 น.ส. เบญจวรรณ รสสุนทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,884 100008356 นาง สวรรยา บุญเก่า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,885 100008359 นาย ธนพล โทจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,886 100008360 น.ส. นัฐวิมล สว่างนวล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,887 100008362 น.ส. นภาเพ็ญ ภูหาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,888 100008363 นาย แสนโชติ มงคลกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,889 100008364 นาย วัชรพงค์ มูลมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,890 100008366 นาย คําพอง ภูมิวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,891 100008368 น.ส. จุฑาภรณ์ ชูตระกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,892 100008370 น.ส. พิมพ์พนิต ไสยสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,893 100008372 น.ส. หนึ่งฤทัย เกิดฤทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,894 100008373 นาย ไตรรัตน์ อัตภูมิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,895 100008375 น.ส. กาญจนา พูลวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,896 100008378 น.ส. สุวรรณา รักวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,897 100008379 น.ส. ศิรีลักษณ์ มะโนหาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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3,898 100008380 น.ส. พรพิไล สองสีดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,899 100008385 น.ส. ธณัฎฐา เผ่าพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,900 100008386 น.ส. ณัฐรดา ศิริมงคล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,901 100008387 น.ส. เฟ่ืองฟ้า แสวงสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,902 100008389 น.ส. พัชราภรณ์ สุขร่องช้าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,903 100008396 น.ส. วราพร ผ่องสนาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,904 100008399 นาย พัชฏะ อัศวาวุฒิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,905 100008401 นาย พูนเพ่ิม พรไตรศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,906 100008402 นาย เกียรติศักด์ิ  โตแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,907 100008404 น.ส. ลักขณา สินธุมาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,908 100008406 น.ส. ปิยนุช ณ นิโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,909 100008408 นาย ปัณณวัฒน์ วงษ์บุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,910 100008412 นาง เสาวรัตน์ เดชเทศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,911 100008414 น.ส. ปวริศา จันทา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,912 100008415 นาย ตุลธรรม ชัยชนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,913 100008416 น.ส. กัลยาณี สินธุมาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,914 100008417 น.ส. นุตารัตน์ พาบุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,915 100008418 น.ส. อรอาภา อุดมชัยเสถียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,916 100008419 น.ส. รุ่งรัตน์ ทศานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,917 100008420 นาย ประเวศ วิจิตรวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,918 100008423 น.ส. บุศรินทร์  ศรีสันต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,919 100008424 น.ส. หฤทัย ไตรวิเชียร กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,920 100008425 น.ส. ระพีพร ตังควัฒนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,921 100008426 น.ส. เทียมแข คงกล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,922 100008430 น.ส. สุภัสสรา สมงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,923 100008434 น.ส. ชินารมณ์ คําฟองเครือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,924 100008437 น.ส. จามจุรี สมใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,925 100008439 น.ส. ปิยะนุช สุวรรณภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,926 100008440 นาย วงศ์วิทย์ บุญเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,927 100008442 น.ส. พันทิพา รัตนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล

            หน้าท่ี 131 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
3,928 100008445 น.ส. สกลวรรณ รูปหุ่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,929 100008446 น.ส. สุกัญญา อุ่นสนธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,930 100008448 นาย ธนกร พลแสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,931 100008449 นาย ชาญชัย บุตรโคษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,932 100008452 นาย ขจรศักด์ิ บุญคง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,933 100008453 นาง โสดาพร หลอดทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,934 100008456 น.ส. นฤชา แว่วสอน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,935 100008457 นาย ธวัชชัย บัวสาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,936 100008459 นาย ธีรยุทธ วิเศษศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,937 100008462 น.ส. นาฏนัฎฎา เนื่องโคตะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,938 100008467 นาย ประธาน ครองสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,939 100008468 ว่าท่ี ร.ต. พงษ์ชัยวัฒน์ คําสัตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,940 100008469 น.ส. อ้อมใจ บุญหนุน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,941 100008470 นาย นันทวุฒิ ปิริยะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,942 100008472 นาย อาคม ภูชําราบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,943 100008474 นาย ณัฐพล จันทร์เหล็ก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,944 100008473 น.ส. ปรียานุช สีชมภู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,945 100008475 นาง นภาพร ฝูงใหญ่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,946 100008481 น.ส. กัญญณัช ชํานาญเรียน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,947 100008482 นาย สุปรีดา ศิริบูลย์ภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,948 100008483 น.ส. วนิดา วงษ์บ้านใหม่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,949 100008491 น.ส. อรวีร์ กรการ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,950 100008496 น.ส. สิธานันท์ พรมสุรินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,951 100008497 น.ส. ธัญภัทร กุ้ยเหล็ก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,952 100008499 น.ส. เฉลิมศรี แหยมพลับ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,953 100008500 น.ส. ลําใย ทองคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,954 100008504 น.ส. พิมพิศา จูห้อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,955 100008505 น.ส. วิมลสิริ จูห้อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,956 100008507 นาย ชัยมงคล เพียรเสมอ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,957 100008509 น.ส. อรสา หอยสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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3,958 100008511 น.ส. สุกัญญา ยอนรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,959 100008513 น.ส. ปิยะดา เชื้อทองฮ้ัว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,960 100008514 น.ส. ศุวาณี สายัณห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,961 100008516 น.ส. กุลพิธาน์ พฤกษวัลต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,962 100008518 น.ส. สุพัตรา วุฒิชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,963 100008521 นาย นัทวุฒิ ผกาแดง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,964 100008524 นาย ธรรมนูญ   ธนะกลม กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
3,965 100008526 น.ส. มณฑิรา อุปจักร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,966 100008527 น.ส. สมพร ชื่นตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,967 100008530 นาง สุกัญญา ยิ่งเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,968 100008532 นาย วัชรพล นนทิการ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,969 100008536 น.ส. ศิริธร ผิวขํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,970 100008537 น.ส. รุจิรา เชาวรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,971 100008540 นาย เจตน์สฤษฏิ์ ดาทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,972 100008543 นาย เชิดพงษ์ เชาวรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,973 100008544 น.ส. นันท์ปภัทร์ ตะวงษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,974 100008548 นาย สนธยา บุญตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,975 100008549 น.ส. เกศรินทร์ วิเศษสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,976 100008550 นาย วิวัฒน์ ศรีทองทา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,977 100008551 นาย ธนภัทร์ วิสุทธิสมาจาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,978 100008552 นาง นิสากร ใจจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,979 100008556 น.ส. สุพรรณนิการ์ ตราชู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,980 100008560 น.ส. ศิริกัญญา ชมรัตนสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,981 100008561 น.ส. ศิริยาภรณ์ บางนาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,982 100008562 น.ส. ปิยาพร แก้วเกลี้ยง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,983 100008565 นาย ชานนท์ ธนุรเวท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,984 100008566 น.ส. รวีรัศม์ิ ไทยประดิษฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,985 100008571 น.ส. อริยาภา อัตตะสาระ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,986 100008572 น.ส. ปาวีณา แก้วเกลี้ยง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,987 100008573 นาย พรชัย ชุ่มจิตต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล

            หน้าท่ี 133 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
3,988 100008574 น.ส. จามจุรี แซ่ซ้ือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,989 100008579 น.ส. ปนัดดา บุญแจ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,990 100008582 น.ส. สุดารัตน์ นาหา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,991 100008583 น.ส. วัจนา อํานวย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,992 100008584 นาย ชวิน ใจกล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,993 100008585 น.ส. จิณห์ชญา อินทิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,994 100008588 นาย สุริยะ เสนคราม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,995 100008590 น.ส. ภาวิณี เทพคําราม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,996 100008591 น.ส. ประทุมพร สุทินเผือก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,997 100008598 น.ส. พรอุไร ทองเจียน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,998 100008600 น.ส. ชุติมณฑน์ วิสูตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
3,999 100008601 น.ส. สุภิญญา สุภานาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,000 100008602 นาย สมทบ อินตรา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,001 100008603 น.ส. ชลลดา ลี้มงคล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,002 100008604 นาย อมรเทพ พิมบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,003 100008605 น.ส. ปยิพร แซ่เล็ก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,004 100008606 น.ส. นัฐรี ธนะวรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,005 100008607 น.ส. สุรัชวดี สุภาพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,006 100008608 น.ส. ธนวรรณ สร้อยมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,007 100008609 น.ส. ธัญญรัตน์ อ่ิมผ่อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,008 100008611 นาย ยรรยง เขียวชอุ้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,009 100008613 น.ส. ศิริดา ดวงราษี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,010 100008615 น.ส. วรินทร์พร เรือนเงินธนกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,011 100008616 นาย ทรงพล พานิกร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,012 100008618 น.ส. ศานิตา บุญคง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,013 100008620 นาย สุรศักด์ิ สีสุธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,014 100008621 พันจ่าอากาศเอก อาทิตย์ พ่วงผลฉาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,015 100008624 นาย วันชนะ รูปโอ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,016 100008626 น.ส. ทิพยรัตน์ วงษ์สง่า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,017 100008629 นาย อนุสิทธิ์ สายแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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4,018 100008639 นาง นพวรรณ วาสุเทพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,019 100008640 น.ส. ธัญวรัตม์ สุขแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,020 100008641 นาย เกียรติศักด์ิ เนียมละออ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,021 100008645 น.ส. ปาลิตา ไชยวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,022 100008648 น.ส. นภาพร ทับทิมศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,023 100008650 น.ส. สุรินธร เชียงโญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,024 100008652 น.ส. ณัฐกานต์ คงสบาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,025 100008653 น.ส. รุ่งรวิน สุวรรณคร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,026 100008654 น.ส. จิราภรณ์ ฤทธิเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,027 100008655 น.ส. กลวิทย์ ไชยทองศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,028 100008656 นาย ศุภเรศ แดงขํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,029 100008657 น.ส. จุฑารัตน์ ชุมมะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,030 100008659 น.ส. จีระพร ทองเสริม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,031 100008660 น.ส. ฐิติมา ณรงค์รักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,032 100008663 น.ส. อุไรรัตน์ เล็กวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,033 100008665 น.ส. ปนัดดา ดาวแจ้ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,034 100008667 น.ส. ปัญจพร แผนสมบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,035 100008668 น.ส. รุ่งฤทัย อุดมขันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,036 100008670 น.ส. ชุติกาญจน์ คําแสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,037 100008673 น.ส. กิติลักษฌ์ ไม้เลี้ยง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,038 100008675 จ.อ.หญิง วัชราภรณ์  มีจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,039 100008677 น.ส. ภาวนา ทองกุลภัทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,040 100008680 นาย เอกรัตน์ กุลนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,041 100008683 น.ส. สุรีย์พร สุภชัยพานิชพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,042 100008684 น.ส. รุ่งรัตน์ เซี่ยงหวอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,043 100008685 น.ส. ณภัทร ผิวอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,044 100008686 น.ส. จิณัฐตา นึกเศษ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,045 100008687 นาย สมชัย สนคะมิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,046 100008690 นาย สุรกฤษณ์ นันทกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,047 100008695 น.ส. นงเยาว์ ลุนพิลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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4,048 100008699 นาย ชัยวัฒน์ แนบสนิท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,049 100008700 นาย จิระณัฐดิฐ์ แจ้งจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,050 100008702 นาย ไอศูรย์ สะภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,051 100008705 นาย ธนากร กุลโฮง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,052 100008704 น.ส. ยุพา ผาลิวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,053 100008707 น.ส. อุไรวรรณ   ศรีจอมพล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,054 100008709 ว่าท่ี ร.ต.หญิง กมลวรรณ สุนทรยาตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,055 100008710 น.ส. อรพรรณ นาสะกาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,056 100008713 น.ส. สํารี ผสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,057 100008715 น.ส. สายรุ้ง กอนแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,058 100008717 น.ส. อัญชลี แปงแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,059 100008720 น.ส. รัชฎาภรณ์ ช่วยเกิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,060 100008721 น.ส. เบ็ญจวรรณ ไข่คํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,061 100008724 น.ส. นิตยา อัตโณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,062 100008727 น.ส. ขันธิมา พันธพัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,063 100008731 น.ส. พิริยาภรณ์ สุดฉิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,064 100008733 น.ส. สุพรรษา บุญเศษ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,065 100008737 น.ส. แสงเทียน ทองคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,066 100008740 นาย มนตรี ยามี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,067 100008742 นาย ธีรวีร์ วาณิชโยปชีวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,068 100008746 น.ส. อําเภาวรรณ์ แสงเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,069 100008747 น.ส. ชมภัสร์ พรหมสว่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,070 100008748 น.ส. บุษบา กลิ่นมาลัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,071 100008749 นาย นุชิต ปัญญะพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,072 100008751 นาย มานิตย์ ปัญญะพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,073 100008752 น.ส. ชลธิชา อ่อนนุ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,074 100008753 น.ส. ธีติญา คงช่วยชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,075 100008757 น.ส. นิติกาญจน์ สังข์แก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,076 100008761 นาย สําพันธ์ สีหะวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,077 100008762 นาย อานันต์ ศรีสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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4,078 100008763 น.ส. พรปวีณ์ คงพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,079 100008766 น.ส. ประทุมวรรณ เทียมเท่าเกิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,080 100008765 นาย ไพโรจน์ ชาติพุดซา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,081 100008767 น.ส. สุจิตรา แดงนาวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,082 100008768 นาย จรรยวรรธน์ ชาญวิทย์การ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,083 100008769 น.ส. โรจนา โยธินวิทยุเวทย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,084 100008770 น.ส. นันทพร ยะลาทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,085 100008771 น.ส. ภัทร์สินี วงศ์ศรีแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,086 100008772 น.ส. พัชราวลัย เก่ียวแก่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,087 100008775 น.ส. ศิรินภา พุฒแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,088 100008776 นาง มารศรี แก้วปราณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,089 100008778 น.ส. ศิรดา เฑียรเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,090 100008780 น.ส. ตุลาพร อินทรตุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,091 100008784 น.ส. นาฏยา บุญอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
4,092 100008785 นาย อกนิษฐ์ เกริกกุลธร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,093 100008787 นาย นราธิป เรียบร้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,094 100008788 น.ส. กนกวรรณ ทันเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,095 100008789 น.ส. สุกัญญา ศรีมณีวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,096 100008790 น.ส. ชนนี โสมกําสด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,097 100008791 นาย สิทธิพร ต้นงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,098 100008792 นาย สุวพิชญ์ เลิศพุฒิสรรค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,099 100008793 น.ส. สุธศิา มาทน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,100 100008794 นาย นวภัทร ท่าวัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,101 100008795 น.ส. จิตรานนท์ อาจวิชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,102 100008797 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ประภาภรณ์ ไขโพธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,103 100008802 น.ส. ชบาไพร อุดเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,104 100008804 น.ส. นันท์นภัส อ่ิมพรกฤตานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,105 100008806 น.ส. ช่อทิพย์ กัวพานิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,106 100008807 นาย ธนภณ สุภเวชกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,107 100008809 น.ส. วรัญญา โชรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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4,108 100008811 นาย ไตรภพ แจ่มจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,109 100008812 น.ส. สุทธิลักษณ์ จิรารักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,110 100008814 น.ส. นาฏนัดดา ชวาลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,111 100008815 น.ส. ม่ิงกมล ปราบริปูตลุง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,112 100008816 นาย ไกรฤทธิ์ จันทร์แช่มช้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,113 100008818 น.ส. อัจฉรา ทองเติม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,114 100008819 นาย กิตติศักด์ิ หวังผลึก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,115 100008822 นาย เอกวิทย์ ก้านเหลือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,116 100008823 น.ส. ฤดีวรรณ จันทร์ดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,117 100008825 นาย เวทิน รักษาพล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,118 100008826 น.ส. จุฑามาศ สาลีศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,119 100008827 น.ส. สาวิตรี สายสมบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,120 100008829 น.ส. พอดู เผ่าประพัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,121 100008831 น.ส. จิราภา คเชนทร์พลอย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,122 100008832 น.ส. ปิยดาพร สู้ณรงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,123 100008833 น.ส. พัฒน์ชลิตา พุดขุนทด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,124 100008834 น.ส. นุชสรา  ทําไธสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,125 100008837 น.ส. นิตยา โบแบน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,126 100008838 นาย พงศพัศ วงค์วรพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,127 100008841 นาย สุทธิศักด์ิ เกษร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,128 100008842 นาง ปิยนาถ เกษรบัว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,129 100008843 น.ส. ขนิษฐา ระมนตรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,130 100008848 นาย พลชนก ขวัญโพธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,131 100008854 นาย สําเริง สุขสําราญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,132 100008856 นาย อุกฤษฏ์ ฦๅชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,133 100008858 นาย วาทิศ ผาปาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,134 100008859 น.ส. ศิริพร ผลถานุกิติถาวร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,135 100008861 น.ส. ศรีรัตน์ ธรรมมะธะโร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,136 100008864 น.ส. จินตนา คําเถ่ือน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,137 100008865 น.ส. กฤตปภา พินิจมนตรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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4,138 100008867 น.ส. ปัทมา สมมิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,139 100008868 น.ส. วิลาสินี ไทยคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,140 100008869 นาง สายรุ้ง คุ้มทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,141 100008870 นาย สมภพ ลีมูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,142 100008873 น.ส. รุจา กันภัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,143 100008876 น.ส. ผ่องอําไพ เทพดู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,144 100008878 นาง พิชญาภา หาญทวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,145 100008880 น.ส. ศิรินทิพย์ เทียมพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,146 100008881 น.ส. ชติธร เอียดวิจิตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,147 100008882 น.ส. ภิญโญ ประจงใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,148 100008883 นาย วีระพงษ์ วงษ์สุรินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,149 100008885 น.ส. พัณณ์นิญา  จิรวงศ์หิรัญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,150 100008892 น.ส. สุรินทร์ญา รักษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,151 100008893 น.ส. อรวรรณ สีนนตรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,152 100008894 น.ส. วิไลวัลย์ ชะชิกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,153 100008895 นาย ทิคัมพร นาคจู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,154 100008899 น.ส. สุวรีย์ เคนหงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,155 100008906 น.ส. ศิวะพร ขจรศักด์ิสิริกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,156 100008907 นาย อาทิตย์อุทัย หาวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,157 100008911 นาย ประสิทธิ์ คําฟู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,158 100008913 น.ส. ผกามาศ ใจฉลาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,159 100008915 น.ส. สุรักษ์ พูนะกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,160 100008917 นาย รัตนะ ใจอยู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,161 100008919 นาย อนันต์ หลีสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,162 100008921 น.ส. สุดาวัลย์ ฝั้นปันวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,163 100008922 นาย ชัยวัฒน์ หังสเนตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,164 100008923 น.ส. จิตนภา ประกิ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,165 100008925 นาย วิริยะ ศรีรัตนพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,166 100008926 นาง ดารวรรณ ไข่กลิ่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,167 100008927 นาย ภาคภูมิ พิริยสถิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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4,168 100008928 นาย ปรีชา แสงวุฒิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,169 100008929 น.ส. โชติรส แผ้วศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,170 100008931 น.ส. วารุณี ดิษฐสุ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,171 100008933 น.ส. จุฑาทิพย์ กุมผัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,172 100008936 น.ส. ณัฐนันท์ วุฒิภัทราภิวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,173 100008937 นาง อินทิรา มนัส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,174 100008938 น.ส. ภมร คงทน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,175 100008939 น.ส. ธัญย์ปภัสภ์ จิตร์รัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,176 100008944 นาย พิทยา แพงไทย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,177 100008946 น.ส. วันรวีร์ สินธุ์เจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,178 100008948 น.ส. พัฒน์นรี หนูชุม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,179 100008949 น.ส. อังศุมา  ประยูรพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,180 100008954 น.ส. กนกพร ชื่นใจดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,181 100008956 นาย ชลนวัตกรณ์ พูลสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,182 100008958 นาย สราวุฒิ ปามุทา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,183 100008963 นาง อารยา หอมทวีโชค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,184 100008969 นาย อัมฤทธิ์ จานุวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,185 100008970 ส.ต.ท.หญิง บุญนภัส ยงกิตติโกมล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,186 100008971 นาย สุบันชัย สารศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,187 100008974 นาย พงษ์ศักด์ิ บุญทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,188 100008975 น.ส. วันทนีย์ สุขกระชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,189 100008976 น.ส. จุฑารัตน์ โคกเทียน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,190 100008978 นาย สิริกร จันทร์มา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,191 100008979 น.ส. ทิพวรรณ ใจปราศัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,192 100008980 นาง อรอุมา กบิลพัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,193 100008981 น.ส. อาธิญา สมใหญ่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,194 100008984 นาย วีระศักด์ิ รัมมะเนตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,195 100008985 น.ส. ธันย์ชนก ทวีศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,196 100008986 นาย วรพงษ์ วงษาสืบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,197 100008991 นาย ชวนะ ยุทธสมภพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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4,198 100008992 น.ส. วิมลวรรณ สมหวัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,199 100008993 นาย สุวิทย์ โพธิจักร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,200 100008995 ว่าท่ีร้อยตรี ณรงค์ศักด์ิ ขําน้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,201 100008996 น.ส. พัชนิดา พะชะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,202 100009000 น.ส. วรารัตน์ แสวงผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,203 100009003 นาย นนท์วริศ พระพรหม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,204 100009005 น.ส. ธีตารัฐ สุวิจารณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,205 100009007 น.ส. กนกอร ทองผิว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,206 100009008 น.ส. เบญจพร ธีรธัญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,207 100009009 นาย เสกสรร แพงโคตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,208 100009010 น.ส. วิชชุดา เอ่ียมชื่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,209 100009013 น.ส. วิภารัตน์ คําชนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,210 100009014 นาย เกียรติศักด์ิ พลาบัญช์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,211 100009015 น.ส. ณัฐผลิน อํ่าโต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,212 100009018 น.ส. ตรีกุล อุบลวัตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,213 100009025 น.ส. จิรฐา ทองกล่ํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,214 100009028 น.ส. ณปภัช พงศ์จะนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,215 100009037 นาย พิษณุ จันทร์ควง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,216 100009039 นาย อัศวิน บรรพสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,217 100009041 น.ส. รัชนียา บัวโรย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,218 100009044 นาง กนกนวน พรหมชนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,219 100009045 น.ส. เตือนใจ พิมพกันต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,220 100009046 นาย วุฒิชัย จันทร์ต๊ะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,221 100009050 น.ส. นุสรา และอ่ิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,222 100009051 นาย ฉัตตริน สิงหะนัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,223 100009053 น.ส. สมปอง เชิญกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,224 100009055 ว่าท่ีร้อยตรี วุฒินันท์ ประทีปจิตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,225 100009057 น.ส. ศิริพัฒน์  ธงสันเทียะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,226 100009058 น.ส. ลัดดาวัลย์ พลับพลึง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,227 100009059 นาย ธีรพันธ์ พลับพลึง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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4,228 100009062 น.ส. เบญญาภา บุญฤทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,229 100009064 นาย เฉลิมฤทธิ์ ทองคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,230 100009066 น.ส. อัญชลี บุญฑาทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,231 100009069 น.ส. พรนภัส อัศวเย็นใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,232 100009070 น.ส. บุญสิตา  จันทร์ชม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,233 100009077 น.ส. อนุสรา วรศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,234 100009078 นาย วสันต์ ดอกดวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,235 100009079 นาย วิรพล ศรีกระจ่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,236 100009081 นาย เอกชัย เภาแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,237 100009083 นาย รัฐชัย ชํานาญไพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,238 100009087 นาย อาณัติ ดาแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,239 100009089 นาย ณัฐวุฒิ พุ่มดอกไม้ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,240 100009093 นาย อัลฟิฏร์ เจ๊ะอุมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,241 100009094 น.ส. วรนิพิฏณ์ สังข์วรรญณะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,242 100009096 น.ส. อัจฉรา ตันศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,243 100009099 น.ส. จันทรา โพธิ์คํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,244 100009101 นาง เขมิกา เหล่ากาวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,245 100009106 นาย ดนัทน์ ยมนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,246 100009109 นาย ประสิทธิ์ มงคลเกษตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,247 100009110 น.ส. อมรรัตน์ ไชยณรงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,248 100009112 น.ส. นิตยา ทาบุดดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,249 100009118 นาย ปาติโมกข์ กองแดง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,250 100009119 นาย ศราวุษ เหลาเกิ้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,251 100009125 น.ส. ลัดดาวรรณ พลหงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,252 100009126 น.ส. สุพัตรา งามวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,253 100009128 น.ส. กรองแก้ว พงประดิษฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,254 100009132 น.ส. ธันยดา ทันสมัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,255 100009134 นาย รัฐพล ทิพย์สุววรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,256 100009135 นาย ธรรมนูญ นิมิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,257 100009139 นาย พิชย์นิวิฐ พัจนสุนทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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4,258 100009140 น.ส. ก่ิงกานต์ อินทร์อุไร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,259 100009141 นาย ปณิธาน พิชาลัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,260 100009142 นาย นาซิฟ ดาซามิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,261 100009143 น.ส. ทัศนีวรรณ กันตรง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,262 100009147 น.ส. วรรณิศา ตันประดับสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,263 100009149 น.ส. นันทภรณ์  ไชยโคตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,264 100009150 นาง ณาตยา คําไทย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,265 100009152 น.ส. อนัตตา เนตรทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,266 100009159 นาย เมธา สารพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,267 100009160 น.ส. นูไรฮัน อาแวกอแด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,268 100009164 น.ส. สปัญญ์ อ่อนสําลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,269 100009165 น.ส. วรรดี อินทราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,270 100009166 นาย พิษณุ พงษ์พิพัฒน์วัฒนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,271 100009167 นาย อนัญวัติ พันธ์เพ็ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,272 100009170 นาย พลัง โชติมนต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,273 100009174 น.ส. ชลัยรัตน์ เดชาพิพัฒน์กุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,274 100009177 น.ส. สิริรัตน์ หงวน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,275 100009179 นาย สิริชัย เรืองวิเศษ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,276 100009180 นาย วิชวิธ ตามรภาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,277 100009181 น.ส. ฑิตยา กุลรัตนาวิโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,278 100009182 นาย สราวุธ ซ่ือดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,279 100009184 น.ส. ณัฐตา จันทะเนตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,280 100009187 น.ส. เบ็ญจพร ทุมมากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,281 100009188 น.ส. สลักจิต โมสุขะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,282 100009189 น.ส. กมลรัตน์ หน่องพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,283 100009190 น.ส. อุไร บุญสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,284 100009193 น.ส. สุบิน ปิระโต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,285 100009195 น.ส. กษิรา พงษ์ใหม่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,286 100009196 น.ส. สุภาพร เสกขา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,287 100009200 น.ส. ศิริพร แสนพลเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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4,288 100009204 นาย ภูมินทร์ ทองเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,289 100009208 นาย ณัฐกิจ เรียงทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,290 100009210 น.ส. ณัฐพร จีนประชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,291 100009214 น.ส. อมิตา ดํารัส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,292 100009216 น.ส. มยุรี ดาทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,293 100009217 น.ส. อมรรัตน์ เบ้าทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,294 100009226 นาย ศรัณวิชญ์ พ่ึงภักด์ิชินเกษม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,295 100009227 น.ส. ทัศพรพรรณ ทองดีเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,296 100009231 นาย นฤพนธ์ แก้วเจือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,297 100009233 น.ส. ณัฐชานันท์ ดิสสงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,298 100009235 นาย หัสดินทร์ สอนปะละ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,299 100009237 น.ส. สุภาพร รัตนประพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,300 100009240 น.ส. อรวรรณ นิลอุบล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,301 100009247 น.ส. ณิชา โกมลวิจิตรกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,302 100009248 น.ส. จรวยพร ขันทะยศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,303 100009249 น.ส. ศิริจิตร รัตนศักด์ิชัยชาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,304 100009251 น.ส. ศริญญา ทิพย์สระน้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,305 100009252 นาย โกวิท ครองตาเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,306 100009254 นาย พงศธร  กวานสุพรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,307 100009259 น.ส. กนกวรรณ จิตต์พงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,308 100009261 น.ส. พิทยาภรณ์ ตันติยากร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,309 100009262 นาย ชวนิตย์ ขันทองดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,310 100009263 น.ส. มนัสนันท์ หงษ์สําโรง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,311 100009266 นาย ปัญญา พันธ์เลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,312 100009269 นาง มนัสนันท์ โชติสกุลนันทพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,313 100009270 น.ส. จันทร์ประภา จันทร์เพ็ญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,314 100009271 ว่าท่ี ร.ต. โสธร เกิดแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,315 100009272 นาย กฤษกร มหานาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,316 100009276 นาย วุฒิชัย ศิริแสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,317 100009277 น.ส. อุไรวรรณ ประพันธ์พงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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4,318 100009278 นาย กฤตภาส น้อยวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,319 100009284 น.ส. จุฑามาศ ดอกผึ้ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,320 100009285 น.ส. นิดา ทองเรือนดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,321 100009288 น.ส. กรณิการ์ เจริญวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,322 100009289 น.ส. วิชชุดา แดงสนั่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,323 100009292 น.ส. สุพัตรา ทัศนวรานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,324 100009294 นาง จิดาภา บําเพ็ญบุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,325 100009296 นาย ปภังกร ปิติวัฒนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,326 100009298 นาย สนธยา ไพรภูธร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,327 100009299 น.ส. วิกานดา หร่ายขุนทด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,328 100009304 นาย วิชาญ คงนาวา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,329 100009312 น.ส. สุปราณี ทรัพย์สมบัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,330 100009311 นาย พิเชษฐ์ หนูมาก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,331 100009313 น.ส. สุภารัตน์ บุญรุ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,332 100009314 น.ส. สิริรัตน์ พิชิตพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,333 100009315 น.ส. สุกัญญา จํานงค์บุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,334 100009318 นาย ปิยะพงษ์ ราชคมน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,335 100009320 น.ส. นพรัตน์ นิ่มนวล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,336 100009321 นาย วรณิสร์ แก้วตีนแท่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,337 100009322 นาง พิมพ์กนก บุญสนอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,338 100009323 นาย ชนกนันท์ ทัศนครองสินธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,339 100009333 น.ส. ชญาพรรธน์ ตันเงินรพีภัทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,340 100009334 นาง ขตัติยา ทิมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,341 100009335 นาง ณัฐวดี เย็นใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,342 100009343 นาย ณัฐพล คงแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,343 100009345 น.ส. นวรัตน์ ภาคไพรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,344 100009348 น.ส. พิรุณรัตน์  หิริกมล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,345 100009352 น.ส. ธีราพร วงษหมอ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,346 100009353 น.ส. นนทกานต์ หลวงจอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,347 100009362 นาย พรเทวา สันทัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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4,348 100009366 นาย ศิริพงษ์ โคตรบรรเทา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,349 100009367 นาย นิพล จันทร์ราตรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,350 100009369 น.ส. ณิชากร คงแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,351 100009372 น.ส. เกวลี หาเรือนธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,352 100009373 น.ส. ชนัดดา บุบผามาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,353 100009376 น.ส. ธิยารัศม์ิ นนทวงษ์โชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,354 100009377 นาย ฐภัทร อรุณมาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,355 100009379 น.ส. นันทนา สุบรรณพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,356 100009380 น.ส. สุวิมล โภชาดม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,357 100009381 น.ส. วรรณวิมล นาคะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,358 100009383 น.ส. นันทิการ์ สุดาวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,359 100009387 น.ส. วรนันท์ ชูกําลัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,360 100009389 น.ส. นัตรดา ฟูใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,361 100009392 น.ส. ดาริน บุญเชิญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,362 100009396 น.ส. ธนติา เอ่ียมงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,363 100009401 น.ส. มาริษา รัตนมงคล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,364 100009405 นาง อารีรัตน์ พิพัฒน์ศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,365 100009408 นาย รัฐเวช เทียมปโยธร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,366 100009409 นาย ภูธินันท์ ศรีวิชัยมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,367 100009411 นาย อภิรักษ์ โคตะพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,368 100009413 น.ส. สุกัญญา วัชรากร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,369 100009415 น.ส. ปวีณา ฤทธิสนธ์ กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,370 100009420 นาย บุญเกิด นาราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,371 100009421 นาย พูลศักด์ิ ใหม่วงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,372 100009423 นาย ภูริเบศ เอ่ียมสี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,373 100009427 นาย ฆรรมพร จันทสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,374 100009428 นาย ชยันต์ พันธุ์ชาลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,375 100009430 นาย เสริมศิลป์ สินศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,376 100009432 น.ส. สุภาภรณ์ ไชยสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,377 100009433 น.ส. สุพรรณี นิลวรรณา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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4,378 100009437 น.ส. ไข่มุก หลักคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,379 100009438 น.ส. อุษา ท่าจีน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,380 100009439 น.ส. ขวัญ เมืองมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,381 100009440 น.ส. นภาลัย โกมลเมนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,382 100009441 น.ส. วรรณชุตา หยงสตาร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,383 100009443 น.ส. สุพิมพ์ จีนเพ็ชร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,384 100009445 นาง อรณิชชา ชรารัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,385 100009450 น.ส. ไพริน แก้วมูลนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,386 100009451 นาย วรรธนะ ขุนทองเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,387 100009452 นาง พิมพ์วลัญช์ แสวงสิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,388 100009454 น.ส. มิยดา นาเอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,389 100009457 น.ส. นิธิมา พงษ์ไพบูลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,390 100009462 น.ส. ทิพวัลย์ คงถอด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,391 100009463 นาย สมพงศ์ อันประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,392 100009465 นาง ชลิพร นิลกระวัตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,393 100009466 น.ส. พรทิพย์ ศรีไกรรส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,394 100009468 น.ส. วีรยา บุญซิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,395 100009470 นาย เสถียร ประทุมวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,396 100009473 น.ส. นิรมล สงศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,397 100009475 น.ส. นิภารัตน์ สุดชิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,398 100009478 น.ส. จารุวรรณ ธรรมรัตน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,399 100009479 น.ส. ณิชารัศม์ พัชรวิราพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,400 100009481 นาย วัฒนา อินลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,401 100009483 น.ส. วรานันท์ ภารประดิษฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,402 100009486 นาย ธนพนธ์ รื่นบรรเทิง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,403 100009501 น.ส. วันเพ็ญ สวายพล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,404 100009502 น.ส. พัชรภา โพธิตาปนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,405 100009505 น.ส. วันดี โชติยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,406 100009507 น.ส. พรพิมล อุดมสุขพรสิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,407 100009508 นาย นภนต์ สุรงครัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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4,408 100009509 นาย จักรพงศ์ พงษ์ไพฑูรย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,409 100009511 น.ส. อัญธิกา สุขรัตนอังกูร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,410 100009512 นาย ภัทรพงศ์ ภามาตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,411 100009513 น.ส. บุญเอ้ือ แสงเรืองรอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,412 100009516 นาย กัมพล พักเง้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,413 100009518 น.ส. อรรถอร ยามาเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,414 100009521 น.ส. กาญจนา ม่ังมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,415 100009531 นาย ขจร ทองคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,416 100009532 น.ส. จามจุรี จิตรสังคม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,417 100009533 น.ส. มัณฑนา คันธราษฎร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,418 100009534 นาย ธนวัฒน์ ทัพวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,419 100009537 น.ส. สุดาทิพย์ ยาสาไชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,420 100009539 น.ส. จีรนันท์ เนื่องจากฉิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,421 100009540 น.ส. วัฒนา อินอนันต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,422 100009541 น.ส. ฐิติรัตน์ ธิติภมรรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,423 100009542 น.ส. ถมรัตน์ วีระพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,424 100009543 น.ส. ชลาทิพย์ พิมพ์มานะกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,425 100009544 น.ส. จุฬาวัลย์ โสมรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,426 100009545 น.ส. รุ่งนภา ศรีสร้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,427 100009546 น.ส. ธัญญาวรรณ เรือนทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,428 100009548 นาย พิพัฒน์ ศรีภุมมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,429 100009552 นาย ณพล สติมานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,430 100009553 นาย ธนากร เผ่าพัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,431 100009557 น.ส. พนิดา ประทุมวัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,432 100009559 น.ส. พิชชา ทุมมากรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,433 100009560 น.ส. ธิดารักษ์ แสงอรุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,434 100009562 นาย ธงชัย จันทร์จู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,435 100009563 น.ส. ธีรกานต์ แสงพระจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,436 100009565 น.ส. กมลชนก แสนคํามูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,437 100009566 น.ส. อรวรรณ กองขุนราม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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4,438 100009567 น.ส. สุพรรษา โสสีสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,439 100009569 ว่าท่ี ร.ต.หญิง นิตยา นันทบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,440 100009570 นาย อรุทัย รัตนโอภาส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,441 100009571 น.ส. ฉัตรฤทัย พรชัยศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,442 100009579 นาย พงศ์สวัสด์ิ นุ่มนิ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,443 100009583 นาย สมยศ ศรีเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,444 100009587 น.ส. ธัญญลักษณ์ รัตนแสนศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,445 100009589 น.ส. พันธภรณ์ บุญเย็น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,446 100009591 นาย เฉลิมพล ปลื้มจิตต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,447 100009593 น.ส. อาภาพร จิตอาษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,448 100009595 นาย ปรมะ สีหะวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,449 100009597 น.ส. พัชชา ยุ่นสมาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,450 100009598 น.ส. มยุรา ประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,451 100009600 น.ส. กนกวรรณ คํารื่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,452 100009601 นาย วรุต มามีเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,453 100009605 นาย ยศวัฒน์ ทันวงษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,454 100009608 น.ส. วรรณา อาวรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,455 100009610 นาย ศุภวิชญ์ ไทยแสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,456 100009611 น.ส. ฐิตาพร เกื้อสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,457 100009614 น.ส. นิศารัตน์ จูฑานุวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,458 100009615 ว่าท่ี ร.ต. ชนัสถ์นนท์ พิมพ์สนาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,459 100009617 น.ส. อภิรดี ไชยตัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,460 100009618 น.ส. ณัฐนัญช์ ยอดดวงจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,461 100009621 น.ส. สภุัคนันท์ จันทร์สมบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,462 100009622 น.ส. นิลยา ฐานวุฒิโฆษิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,463 100009624 น.ส. รสริน ติณนรเศรษฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,464 100009626 นาย ยุรนันท์ ทุมมาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,465 100009627 นาง พีรญา วงศ์ตั้ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,466 100009628 น.ส. วิไลวรรณ นราพล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,467 100009629 น.ส. กรรณิการ์  ตันติมุทธา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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4,468 100009631 น.ส. ลดาวดี เขมะวิชานุรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,469 100009634 น.ส. สุวรรณี แรงครุฑ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,470 100009636 นาย เมธาวี ศรีสิทธิยานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,471 100009637 นาย ณัฐวุฒิ พุทธิยานันทสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,472 100009638 น.ส. สุภิยดา แสงอร่าม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,473 100009642 นาย วสันติ์ ขาวสงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,474 100009643 นาย วุฒิชัย เคลือสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,475 100009644 น.ส. นฤมล ป้อมสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,476 100009645 นาย ทศพล สว่างศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,477 100009647 น.ส. จรรยารัตน์ ขวัญแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,478 100009648 น.ส. นท สุวรรณมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,479 100009654 น.ส. ฐิติวรกาญจน์ วงศ์โยธา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,480 100009655 นาย อรรณพ ตระสินธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,481 100009662 น.ส. พรรณวิภา พลทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,482 100009663 น.ส. กาญจนา  กันกง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,483 100009665 นาง พรสวรรค์ จันดีบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,484 100009666 น.ส. นฤมล คนหมั่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,485 100009668 นาย อนุรักษ์ ชอุ่มประโคน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,486 100009671 น.ส. ชมัยพร กันกง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,487 100009673 น.ส. เพ็ญประภา นิวาศานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,488 100009674 น.ส. ชณัฐดา กระทุ่มเขต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,489 100009676 นาย ธนภูมิ แสนจุ้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,490 100009678 น.ส. พัชรินทร์ บุญอาสา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,491 100009680 น.ส. ประไพพรรณ ยิ้มย่อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,492 100009682 น.ส. สุรภี ด่านจอนฟอน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,493 100009684 นาย ชัยพร สังข์เพ็ชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,494 100009686 น.ส. ดัชนี ไชยพิมพ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,495 100009689 น.ส. โดมนภา รุ่งเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,496 100009690 น.ส. กานต์รวี มีนุ่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,497 100009693 นาย คูณ สุขรี่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล

            หน้าท่ี 150 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
4,498 100009694 นาย ทศพล ยอดประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,499 100009697 น.ส. ทิฆัมพร ทิพยจักรพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,500 100009698 นาง สิทธิพร หลังประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,501 100009701 น.ส. เอ้ืองฟ้า บํารุงวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,502 100009702 นาย ธีระเดช นาคสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,503 100009704 น.ส. ภาวินี ปานแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,504 100009703 น.ส. รวิสรา   วิสุทธิพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,505 100009706 นาย วรรรลพ สนงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,506 100009707 น.ส. อมราภรณ์ นวลจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,507 100009709 นาง สายชล เพ็ชรสันทัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,508 100009710 น.ส. พวงคราม บูรณ์เจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,509 100009712 น.ส. สาริศา เหล่าสิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,510 100009714 นาย ปกาศิต ฮงทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,511 100009717 น.ส. สุพัตรา เทียมพนัส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,512 100009718 นาย อานนท์ มาลัยติด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,513 100009719 น.ส. วิภาฉวี จวงพลงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,514 100009720 น.ส. พิชามญชุ์  ฉิมหาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,515 100009721 น.ส. กาญจนี ริดกว้าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,516 100009724 น.ส. ศยามล กองสุทธิผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,517 100009726 น.ส. สุวิมล เติมผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,518 100009727 นาย เกรียงไกร ดวงสา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,519 100009737 น.ส. อธิวรรณ์ เมืองแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,520 100009740 นาย ธีรพจน์ ชาลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,521 100009741 น.ส. พัชรียา สืบพงศ์เอ้ือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,522 100009750 นาย ฤทธิพร คมขุนทด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,523 100009753 นาย พรเทพ กลีบลําใย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,524 100009755 น.ส. มณฑิกานต์ สุขขวัญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,525 100009758 นาย ฤทธิพงษ์ สุขเกิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,526 100009764 น.ส. นราพร ฟ้าสว่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,527 100009783 น.ส. อรอุมา ดีเส็ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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4,528 100009784 นาย ประมวล ประทุมศรีขจร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,529 100009786 น.ส. น้ําผึ้ง วาจางามเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,530 100009789 น.ส. สุมาลี ยะมามัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,531 100009790 น.ส. ฐิติมา อ่ิมสําราญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,532 100009791 น.ส. ผกาวัน อุดมรัศมีโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,533 100009794 นาย กฤษณะ เมณกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,534 100009795 นาย เชาว์วัฒน์ กลิ่นทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,535 100009796 น.ส. ศศิธร ศรีทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,536 100009797 น.ส. สุดารัตน์ สาลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,537 100009802 น.ส. วิไลวรรณ์ ศรีสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,538 100009803 นาย กฤษณะ พินิจลึก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,539 100009804 น.ส. เกศสุดา กลิ่นเนียม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,540 100009807 นาง ลลิดา นับถือสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,541 100009809 น.ส. นุชนภา ฝ่ายเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,542 100009812 น.ส. ดารินทร์ ผ่องพุฒ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,543 100009814 น.ส. สิรินทิพย์ สุวรรณมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,544 100009816 นาง ชลธิชา นุชพรวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,545 100009818 ว่าท่ีเรือตรี จักรกฤช หงษ์ร่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,546 100009819 นาย มกร แสงสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,547 100009825 นาย ธรรมรัตน์ คงดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,548 100009828 นาย สุธิพงศ์ ยอดราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,549 100009829 น.ส. วรรณภา ตั้งวงศ์งาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,550 100009834 น.ส. ทัศนีย์ มาดาสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,551 100009837 น.ส. วรรณศิริ อารีย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,552 100009839 น.ส. เสริมศิริ สายสูง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,553 100009840 น.ส. สุพรรษา ทวงลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,554 100009841 น.ส. รินทร์ลภัส บุปผา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,555 100009845 นาย อิสระ สถิรชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,556 100009849 น.ส. สุมาตร วรนุช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,557 100009851 นาย ณัฐพงษ์ ไชยมงคล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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4,558 100009855 น.ส. ณภัสนันท์ ไชโย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,559 100009858 น.ส. พรพิมล มีโสภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,560 100009860 น.ส. อรยา เชียงจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,561 100009861 น.ส. สุนิสา หม่ันนางรอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,562 100009862 นาย ศุภรักษ์ ตาเดอิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,563 100009863 นาย อนุชา มานะงาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,564 100009864 น.ส. ทองศรี ศรเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,565 100009865 น.ส. กรรณิการ์ คงเคว็จ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,566 100009866 น.ส. สุพรรษา ศรีประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,567 100009867 น.ส. วราภรณ์ กางใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,568 100009868 นาย วิทูรย์ ทับกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,569 100009869 น.ส. สุภาพร ศรีชัยภูมิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,570 100009871 น.ส. รจนา ปั้นทองคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,571 100009872 น.ส. โสรยา ไชยชนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,572 100009874 นาย ชัยนรินทร์ ปันติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,573 100009876 นาย สราวุธ สุภศร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,574 100009879 นาง อิสริยา รักทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,575 100009882 น.ส. ปิ่นอนงค์ ตรีเทพชาญชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,576 100009881 น.ส. นพมาศ เส็งเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,577 100009883 น.ส. ศุภานันท์ ผลศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,578 100009884 น.ส. อัญชลี นวนชุม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,579 100009885 นาย อดุลย์ ชัยคําภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,580 100009890 น.ส. นิภาพร อาจนาเสียว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,581 100009891 นาย สันติ ไชยศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,582 100009892 นาย ชัชวาลย์ ขุนทดเรืองโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,583 100009894 นาย ศุภฤกษ์ นิทะโน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,584 100009896 จ.ท. ณัฐพล วัฒนสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,585 100009898 น.ส. นัยนา ศรีสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,586 100009901 น.ส. รัตติพร ลาภะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,587 100009900 นาย อานนท์ สุดยอด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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4,588 100009902 น.ส. สมพร  โฆษณา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,589 100009904 น.ส. ประภัสสร พวงแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,590 100009908 น.ส. นุช อ้อคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,591 100009910 น.ส. จุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,592 100009912 น.ส. อุบลรัตน์ ฝาชัยภูมิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,593 100009913 นาย ปวเรศ ดวงสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,594 100009914 น.ส. นิวรัตน์ โสมชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,595 100009917 น.ส. กัญญาพัช หาญสาริกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,596 100009918 น.ส. สายสุดา ประดุจชนม์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,597 100009919 น.ส. อัจฉราวดี กุลวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,598 100009921 นาย ธีระพงษ์ นางแย้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,599 100009924 นาย วัชรากรณ์ โสมชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,600 100009926 นาย วาสิฏฐ์ วรวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,601 100009929 นาย กิตติพงศ์ กุลวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,602 100009931 นาง พิมสิตาพัชร สิงห์โคกกรวด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,603 100009935 น.ส. สุทัศน์ดาว พ่ึงสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,604 100009936 น.ส. มัณฑิยา นาคทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,605 100009938 น.ส. ทัศพร ด้วงอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,606 100009939 นาง จันทร์หอม ศิริพันธะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,607 100009940 น.ส. นภัสวรรณ์ อธิกธนาทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,608 100009945 นาย ชาญชัย นิพนธ์วัฒนกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,609 100009947 นาย เมธี ไชยโย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,610 100009949 นาง เมธิณี อัมพานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,611 100009950 น.ส. นวลรัตน์ หนูขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,612 100009957 นาย รชตะ ตั้งพานิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,613 100009958 น.ส. พัชราภรณ์ อินทร์สุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,614 100009960 น.ส. ออมฤทัย วรศักดาพิศาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,615 100009961 น.ส. อุไรวรรณ แสนเขียววงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,616 100009966 น.ส. แก้วตา ภะตะมัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,617 100009968 นาย วราวุธ อุตรรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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4,618 100009973 น.ส. สุธาสินี เสนาะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,619 100009978 น.ส. วสุรัตน์ ตั้งคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,620 100009979 นาย ฐิติพงษ์ ปิยะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,621 100009980 นาย วรรักษ์ ลูกรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,622 100009982 นาย ปัญญา นามจุมจัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,623 100009986 น.ส. ศิราภรณ์ รางแดง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,624 100009990 น.ส. รุ่งทิพย์ พรมพิลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,625 100009991 น.ส. กรณพัฒน์ ถ่ินระหา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,626 100009994 นาย รังสรรค์ ลักษณะสกุลชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,627 100009996 น.ส. ภาวินี ยิ้มสวน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,628 100009998 น.ส. สุพัตรา ชนไธสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,629 100009999 นาย อรุณธรรม ปวุตินันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,630 100010001 น.ส. ณัฐริกา ผึ่งวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,631 100010004 นาง ลักขณา เกิดสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,632 100010006 นาย เอกชัย ชมภู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,633 100010008 น.ส. ประณิดา  ศิริสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,634 100010011 น.ส. กนกวรรณ ยอดแฉล้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,635 100010014 นาย ศุภชัย เสริมสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,636 100010016 นาย ม่าแอน หมัดอะด้ํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,637 100010018 น.ส. กัญญาภัค ไพยแสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,638 100010022 นาย อมรภัค รักษาศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,639 100010024 น.ส. พนิดา ชาญโคกกรวด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,640 100010025 น.ส. นิภาพร สมศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,641 100010029 น.ส. จรณี นพสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,642 100010030 นาย อนิรุตติ์ มีคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,643 100010031 น.ส. ยุพา นามเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,644 100010033 นาย อานิเทพ สมจิตต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,645 100010039 น.ส. นภัสภรณ์ บุญมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,646 100010041 น.ส. ธัญวรัตม์ คําปาละ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,647 100010043 น.ส. นงลักษณ์ กุมสินพันธ์ กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
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4,648 100010046 น.ส. อรวรรณ วัฒนยมนาพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,649 100010047 นาย นพพล รัมมะสังข์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,650 100010048 นาง เกษสุดา จิวานันทวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,651 100010049 น.ส. พิมพา โสภณพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,652 100010050 นาย วิฑูร รัมมะสังข์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,653 100010051 น.ส. สุกัญญา บุญสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,654 100010053 น.ส. ธัญลักษณ์ มาตรนอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,655 100010055 น.ส. เบญจมาศ สุขสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,656 100010059 นาย พยงศ์ ศิลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,657 100010064 น.ส. กนกวรรณ เมตตาจิตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,658 100010067 นาย ชูเกียรติ ลูกอินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,659 100010068 น.ส. ธชชธรรม์ หมอนทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,660 100010072 นาย ประเสริฐ ทวีทรัพย์เจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,661 100010073 น.ส. ภัทร์สุดา เชื้อบุญมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,662 100010074 น.ส. กนกภรณ์ พลเกษตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,663 100010075 น.ส. มาริสา จินดามณีวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,664 100010076 น.ส. อภาวดี ใจพยุงตน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,665 100010078 น.ส. รภัสศา สุขสําราญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,666 100010086 น.ส. นราพร ขวัญเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,667 100010087 น.ส. วิลัยวรรณ ยศสมบัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,668 100010089 น.ส. รินดร์ดา เจริญศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,669 100010090 น.ส. กรรณิการ์ สุโยธา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,670 100010091 น.ส. สุดาทิพย์ วรวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,671 100010093 น.ส. มัทนา ภูครองหิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,672 100010094 น.ส. ปิยะธิดา สืบเชื้อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,673 100010095 น.ส. จันทร์ทา ม่ังคํามี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,674 100010096 น.ส. ฐิตินันท์ หังสะไวศยะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,675 100010097 น.ส. วิระยา ทัพเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,676 100010100 นาย เอกพงษ์ นุ่มพู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,677 100010101 น.ส. รจนา นาคจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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4,678 100010104 น.ส. แพรตะวัน ศรีกิติพัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,679 100010105 น.ส. เกศิณี บุญทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,680 100010107 นาย ไกรสอน โภคทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,681 100010109 น.ส. วันทนา จันพลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,682 100010110 น.ส. นารีรัตน์ ยืนประโคน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,683 100010111 น.ส. กัญญารัตน์ จูปรางค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,684 100010113 นาง สุจิตรา แก้วพวง กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
4,685 100010115 น.ส. ไพรินทร์ เครือบุดดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,686 100010117 นาย ศุภวัฒน์ สอนลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,687 100010118 นาย เอกชัย เชิดชูเสนนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,688 100010119 น.ส. เบญจวรรณ ปาทาคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,689 100010120 น.ส. สิริลดา ขจรกาญจนกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,690 100010121 น.ส. เมลิสสา ยอดขยัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,691 100010122 น.ส. ฉวีวรรณ ชินวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,692 100010123 น.ส. อมรรัตน์ พรมแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,693 100010125 นาย ธนวัฒน์ ภูมิพวัฒนโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,694 100010126 น.ส. ทศมาส ยอดแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,695 100010127 น.ส. กนกอร พุ่มสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,696 100010129 น.ส. กันยารัตน์   ปัญญารัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,697 100010131 นาง วราภรณ์ พวงพุ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,698 100010132 นาย สุรเกียรติ คําชมภู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,699 100010134 นาย วรุต ณัทธพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,700 100010135 น.ส. อลิสา ชีไธสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,701 100010136 น.ส. กนกพร แก้วเงา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,702 100010137 น.ส. พรรณนภา เลาหสุวรรณรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,703 100010141 นาย ภาคภูมิ คําพิภาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,704 100010142 นาง ภัทร์วรัญญา ชมภู่ทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,705 100010143 น.ส. ศรัญญา หนูนาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,706 100010144 น.ส. พิมพ์ทอง ยี่โต๊ะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,707 100010146 นาง ฐิตาพร โชติมงคล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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4,708 100010150 น.ส. สุธิรา ฉิมทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,709 100010155 น.ส. อรทัย ชัยนคร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,710 100010157 น.ส. วารุณี นุ้ยประสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,711 100010159 น.ส. เบ็ญจมาภรณ์ แดนอินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,712 100010161 นาย สมปอง งามจันอัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,713 100010163 นาย ไปรวิทย์ ปาริน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,714 100010174 น.ส. ศิริพร สิงวะราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,715 100010177 นาง สุพัตรา วงษ์มา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,716 100010178 นาย วรยุทธ บริบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,717 100010179 ร.ต. องอาจ เหลาเคน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,718 100010182 น.ส. กรรณิการ์ กันทคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,719 100010183 นาย สุพจน์ จันเถร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,720 100010185 น.ส. บุษบา ทองแดง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,721 100010186 น.ส. ศศิธร ไชยบดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,722 100010187 น.ส. วรรณศรี พิเมย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,723 100010188 นาง กุลธันยา  สารรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,724 100010194 นาย ยุติศักด์ิ สโมสร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,725 100010195 น.ส. สุภรัตน์ ตนะทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,726 100010196 น.ส. พรพิมล มากผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,727 100010197 น.ส. ลาลียา ปาทาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,728 100010199 น.ส. จรรยา พุทธขิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,729 100010200 น.ส. ณัฐกฤตา คงรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,730 100010202 นาย เจณวิช ผาทิพพาที กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,731 100010204 น.ส. ชณัฏทิพพ์ สุจริตจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,732 100010207 นาย ปรากร แหยมประสงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,733 100010208 นาย วิโรจน์ นวมเผือก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,734 100010209 น.ส. จุรัฐติกาล อันทะแขก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,735 100010210 นาย  เชาวลิต  ทองจูด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,736 100010231 น.ส. ลัดดาวรรณ นนปะติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,737 100010235 น.ส. อมรรัตน์ ค่าเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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4,738 100010238 น.ส. นนทิยา สิทธิถาวร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,739 100010239 นาย สุริชาติ ยืนยั่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,740 100010240 นาย สนธญา บุญแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,741 100010242 น.ส. เกษศริน อ่อนจินลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,742 100010244 นาย จักรกฤษณ์ ทิพย์ปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,743 100010245 นาย เสน่ห์ นามณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,744 100010246 น.ส. อรทัย แย้มเศียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,745 100010247 นาง รณิดา อรุณพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,746 100010248 น.ส. อภิญญา แผงนอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,747 100010249 นาง วารุภา พรมทา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,748 100010251 น.ส. แรมใจ เผดิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,749 100010256 น.ส. จุฑารัตน์ วรรณกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,750 100010257 นาย เศกสรร นันทะเทศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,751 100010258 น.ส. กรองกาญจน์ ปานพูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,752 100010259 น.ส. ภัทรนิษฐ์ จรัสปัญจพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,753 100010260 นาย ประกิจ โชคอนุวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,754 100010262 นาง ชยานันต์ เชื้อเงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,755 100010265 น.ส. เอมอร สมจิตต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,756 100010268 น.ส. บุญเรือน บุญศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,757 100010270 น.ส. สุภาวดี ทับแว่ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,758 100010273 นาย อัครเดช วรนัฐสุนทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,759 100010277 น.ส. จตุพร ทรัพย์รุ่งโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,760 100010280 น.ส. ลัดดา แก้วรักษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,761 100010282 น.ส. จุฑามาศ ม่ิงกลิ่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,762 100010283 นาย จุฑาวัฒน์ มหาอุต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,763 100010284 น.ส. สุพัตรา สามารถกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,764 100010285 น.ส. ฌัฐกฤตา สินอนันต์วณิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,765 100010291 นาง มณฑาทิพย์ หม่ืนเขียว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,766 100010293 น.ส. ชฎาณัศ บุญสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,767 100010294 น.ส. อสมาภรณ์ กล่อมจิตร์ กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
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4,768 100010295 นาย อนุวรรตน์ เทียนเรียว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,769 100010296 ว่าท่ี ร.ต. จตุฏฐาพร เพชรพรหม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,770 100010298 นาย วัศนันท์ วันจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,771 100010302 น.ส. วิชาญาณ์ จิตรบรรจง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,772 100010303 นาง ศรัญญา แฝงเพ็ชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,773 100010305 น.ส. รวิ ยอดจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,774 100010306 น.ส. ปิยะวรรณ ผลจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,775 100010307 นาย พงศ์ชยุตม์ เพ็งพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,776 100010308 น.ส. นวลจันทร์ เวียงจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,777 100010309 ว่าท่ี ร.ต.ต.หญิง นัทภาธร เหลืองคงทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,778 100010310 น.ส. จิราภรณ์ บุญโสภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,779 100010320 น.ส. ณัฐพร สุขละม้าย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,780 100010322 น.ส. จุฑามาส หนูชนะภัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,781 100010323 นาย อุรุพงศ์ มีบํารุง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,782 100010326 น.ส. นิจวรรณ สนสุนันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,783 100010328 น.ส. ภาวินี มาสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,784 100010331 น.ส. สตรีรัตน์ จุมพิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,785 100010333 น.ส. อิสรีย์ ติ๊บปินวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,786 100010334 น.ส. วาสนา พลอยไป กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,787 100010336 น.ส. สตรีรัช กกแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,788 100010340 น.ส. สิราลักษณ์ ลิ้มประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,789 100010341 นาย ชยนันต์ ชัยณภัทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,790 100010344 น.ส. ชุติมา แซมเพ็ชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,791 100010345 น.ส. ดารณี  เจ๊ะมะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,792 100010346 น.ส. จินตนา วงศ์วังจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,793 100010347 น.ส. วรีเรศ เจือจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,794 100010348 นาย ทักษิน แน่นอุดร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,795 100010352 นาง สุพัฒ คณาเสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,796 100010353 น.ส. ระพีพรรณ คํามูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,797 100010354 นาย ไสว คณาเสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล

            หน้าท่ี 160 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
4,798 100010356 นาย กษิดิศ ยิ่งดํานุ่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,799 100010357 น.ส. รัชฎาภรณ์ งิ้วไชยราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,800 100010359 นาย อรรณพ ท้วมพิบูลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,801 100010361 น.ส. บานฤทัย ปัญญาไว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,802 100010362 น.ส. อาทิตยา อินต๊ะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,803 100010363 นาง วิไล  เครื่องคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,804 100010365 นาย ศตคุณ สมบัติโพธิอุดม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,805 100010366 น.ส. ขนิษฐา ตั้งอุทัยกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,806 100010367 นาย ภูมิรัฐ ชัยฑวังกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,807 100010369 นาย นที บุญเผือก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,808 100010371 น.ส. ธนาลินี ชมดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,809 100010372 นาย คเณศ ศรีตระกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,810 100010384 น.ส. สุภาวดี กิตติอรุณพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,811 100010387 นาย สุทธินันท์ บุษราประภากูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,812 100010388 น.ส. ฮารียานี กะนิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,813 100010390 น.ส. นันทภา นามภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,814 100010391 น.ส. กนกพร พามาสู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,815 100010394 น.ส. ฉัตรา ปทุมพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,816 100010397 น.ส. อาริศรา ศรีเชียงสา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,817 100010399 นาย พิชญุตม์ พลทม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,818 100010400 นาย ธนา บุตรแขก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,819 100010401 น.ส. รัตนา อ้วนนิมิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,820 100010402 น.ส. กมลทิพย์ บุญญะสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,821 100010403 น.ส. ลภัสรดา เสาธงหิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,822 100010404 น.ส. วิภานันท์ นามวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,823 100010405 น.ส. สุมาลี อารีย์รักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,824 100010406 น.ส. สุรีรัตน์ ชัยเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,825 100010407 นาย บริบูรณ์ คงชู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,826 100010409 นาย กิตตินันท์ สังฆจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,827 100010411 น.ส. ฐิติภัสร์ โชตน์สุขศุภกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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4,828 100010418 นาย เอกวัฒน์ ชวดนุช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,829 100010419 จ่าอากาศเอก พงษ์เทวิน  ตันต้าว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,830 100010420 น.ส. พิณทิพย์ ปี่ทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,831 100010421 น.ส. ปริยฉัตร แก้วฟู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,832 100010423 นาย พงศ์เทพ ประสพเหมาะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,833 100010424 น.ส. กาญจนา แสงอรุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,834 100010425 น.ส. ศิรินภา โรจนบุรานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,835 100010435 น.ส. ณัฐวดี ซ่ือสุทธิกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,836 100010437 นาย สมศักด์ิ หอมเกตุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,837 100010438 น.ส. โสภา สมบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,838 100010439 นาย นิติ แย้มพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,839 100010441 นาย กฤษณนัยน์ แก้วคําอ้าย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,840 100010442 น.ส. สุธิชา ดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,841 100010446 น.ส. สุภาพร หลักคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,842 100010448 น.ส. สมถวิล พันยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,843 100010449 นาย สัมฤทธิ์ ใจดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,844 100010452 น.ส. จุฑามาศ อินิจา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,845 100010455 นาง อุไรวรรณ เทศารินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,846 100010457 น.ส. วิมาลา ยอดสนิท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,847 100010458 น.ส. อุไรวรรณ ชื่นชม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,848 100010460 นาย มนัส นฤภัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,849 100010461 นาย ภานุวัฒน์ ต๊ะหล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,850 100010466 น.ส. เกวลิน วิรัชนิดากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,851 100010468 นาย นาคร รัตนอาภากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,852 100010472 นาย ปัญจวิชญ์ สุขกําเนิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,853 100010476 น.ส. จิระนันท์ แก้วมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,854 100010477 จ.อ.หญิง สุภลักษณ์ สิงห์คะมาลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,855 100010480 นาง พรพรรณ พุกชาวนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,856 100010484 น.ส. อรวรรณ  ตุ้ยทัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,857 100010485 นาย สามารถ ปิ่นแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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4,858 100010486 นาย กิตติพงษ์ มีชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,859 100010490 นาย สราวุธ สนิทกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,860 100010491 น.ส. วัชรินทร์ โคตะนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,861 100010492 น.ส. นิธิยา โอนสันเทียะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,862 100010493 น.ส. อริญรดา อรรคเสริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,863 100010497 น.ส. อาทิตยา ดวงสุพรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,864 100010498 น.ส. รชยา อาภารุ่งสิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,865 100010499 นาย เชาวลิต ต้นชมภู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,866 100010500 น.ส. สายชล ทุมมากร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,867 100010501 น.ส. สุชาดา อนันทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,868 100010502 นาย จตุพงศ์ ถ่ินตะเคียน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,869 100010506 น.ส. เปรมวดี ศรีวิชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,870 100010508 น.ส. มณีรัตน์ เงาศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,871 100010509 นาย ธารา ชะนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,872 100010510 นาย สมบูรณ์ ศรีภู่ทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,873 100010513 น.ส. ปาริชาติ เกตุขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,874 100010514 นาย ธนวัฒน์ สิงห์แจ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,875 100010518 น.ส. พิชญ์สินี นิยมค้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,876 100010519 น.ส. อนงค์ คงเซ็น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,877 100010520 น.ส. ช่อผกา อะโรคา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,878 100010521 น.ส. กฤตติยา เลิศทหาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,879 100010526 นาย เอกชัย ดวงแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,880 100010527 นาย ศรีประเสริฐ นามเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,881 100010528 น.ส. วิจิตรา ทองคําผุย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,882 100010529 น.ส. นรีกานต์ คําสี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,883 100010530 นาย โกสินทร์ รัตนสาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,884 100010532 น.ส. ศิริพร ผิวแดง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,885 100010534 น.ส. วรารัตน์ จุลทะกอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,886 100010539 น.ส. พัชรี ผลาหาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,887 100010540 น.ส. โสภิณ ศิริทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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4,888 100010544 นาย จักรา มังกร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,889 100010547 นาย ณัฐพร ขุมบุญโต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,890 100010548 นาย สรวุฒิ ฉายสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,891 100010549 น.ส. บุษรินทร์ อินนุรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,892 100010550 นาย วันเลิศ โพธิวรกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,893 100010551 น.ส. ปิยะเนตร แพทยกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,894 100010553 น.ส. ชุฏิกาญญ์ หนองแก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,895 100010554 น.ส. นพชนก ศิริประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,896 100010556 นาย เชิดศักด์ิ สายลุน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,897 100010557 น.ส. จันทรา ใหแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,898 100010558 น.ส. ณัฐชานันท์ คลังจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,899 100010559 น.ส. อัญชลี ม่วงสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,900 100010560 น.ส. อัจฉรา ม่วงสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,901 100010562 นาง สุภาพร วงษ์ดารา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,902 100010564 นาย สุธายุทธ นาคปนคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,903 100010574 นาย ราเชนทร์ ชมภูศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,904 100010576 น.ส. พิชญาดา รักษ์ชอบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,905 100010577 น.ส. ธัญชนก แสงสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,906 100010578 น.ส. ปัทมพร จรจรัญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,907 100010581 น.ส. วิไลวรรณ วงค์เครือศร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,908 100010583 นาย จารุต วิชัยคําจร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,909 100010584 น.ส. รัศวรรณ ดําขํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,910 100010586 น.ส. รัชนี ศรีมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,911 100010592 น.ส. อรพรรณ ปันแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,912 100010593 น.ส. กชกร ธํารงค์ทิพยคุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,913 100010598 น.ส. โสริตา ทิพย์สันเทียะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,914 100010600 นาย พงษ์พิพัฒน์ พจนาสุคนธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,915 100010601 นาย ทนาคร อาจหาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,916 100010603 นาง ชลิตตา อนุวรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,917 100010604 น.ส. สิริฉัตร อําพาวัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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4,918 100010607 นาย ชนะการณ์ แก้วเกิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,919 100010608 น.ส. ธนพร ทันธะศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,920 100010609 นาย อภิศักด์ิ ซิมกระโทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,921 100010610 นาย เผด็จศึก พ่ึงสามัคคี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,922 100010611 น.ส. สริกุล อนุลุน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,923 100010612 น.ส. ฤชุอร รัตนธํารง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,924 100010613 นาย คารมณ์ เพ็งลุน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,925 100010614 น.ส. กรกมล นวลตรีฉํ่า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,926 100010616 นาย อนุชิต ไกยกาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,927 100010619 น.ส. ชินานาฎ รักษ์วงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,928 100010623 นาง เสมียน ชื่นจิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,929 100010624 นาย รัฐพล บุตรโพธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,930 100010625 นาย ชโลธร ศรีระษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,931 100010627 น.ส. น้ําเย็น โพยนอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,932 100010630 นาย กัญญา แดงโสภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,933 100010632 น.ส. วิไลลักษณ์ อรรคติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,934 100010635 นาย พฤกษ์ วิทยาเกียรติเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,935 100010637 นาย มนตรี ประดิษฐ์ผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,936 100010638 น.ส. นวรรณ บัวขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,937 100010642 น.ส. สุมิตรา คะนะนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,938 100010643 นาย ณัฐดนัย วรรณวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,939 100010644 น.ส. รัชดาภรณ์ สุดโต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,940 100010646 น.ส. ปวีณา สุขหอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,941 100010647 น.ส. วรินยุพา อินทร์บ้าน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,942 100010648 น.ส. วัลลี   สิงหะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,943 100010649 นาย ธีรวุฒิ คําศิลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,944 100010651 น.ส. สุธิตา สุขีทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,945 100010655 น.ส. สุจิตรา สาตจีนพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,946 100010658 นาย วันชัย ขุนเพชรแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,947 100010659 ว่าท่ี ร.ต.หญิง กฤษณา สุรินทร์ต๊ะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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4,948 100010660 น.ส. ศุภางค์    ประพิณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,949 100010663 น.ส. ยุภาพร พุฒขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,950 100010664 นาย ทอมสัน ศรทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,951 100010666 นาย ขจรศักด์ิ ชุมแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,952 100010669 นาย ณัฐวุฒิ ไชยลาภ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,953 100010671 น.ส. สุพิชญา ผลโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,954 100010673 น.ส. ช่อผกา ปิงพยอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,955 100010676 นาย เรืองวุฒิ กาญจนารัตนากร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,956 100010678 น.ส. วิลาวัณย์ รักษ์วงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,957 100010684 น.ส. กัณธิมา ทุ่นใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,958 100010685 น.ส. ประกายเพชร ใจเฉพาะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,959 100010687 น.ส. ศิรกาญจน์ บ้านแสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,960 100010688 น.ส. ศศิธร  ไม้สูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,961 100010689 น.ส. อภิรัชฎา แสงแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,962 100010692 นาย โชคชัย บุพศิริ กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
4,963 100010693 นาย ธิติพล ศรีไตรรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,964 100010698 น.ส. กรกนก ซื่อตระกูลพานิชย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,965 100010702 น.ส. พิศมัย ปั้นอยู่สุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,966 100010704 น.ส. พรรณี สมประสงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,967 100010706 น.ส. พนัดดา จําปามี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,968 100010707 นาย กิตติศักด์ิ โต๊ะดุสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,969 100010708 นาย สุรชัย บุญเรอืง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,970 100010709 น.ส. ณัฐธยาน์ วีระพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,971 100010711 น.ส. เบญจวรรณ ช่วยทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,972 100010712 น.ส. เพ็ญนภา เสมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,973 100010714 น.ส. อรุณโรจน์ ศรีเจริญโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,974 100010715 น.ส. ศันสนีย์ เถียรหนู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,975 100010716 นาย นําโชค สังข์แก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,976 100010719 น.ส. มัทนิน ศรีทองคงทิชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,977 100010723 นาง วาสนา ตั้งพานิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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4,978 100010725 นาย วรุตมา ตั้งพานิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,979 100010727 นาย สรายุทธ์ หลําสะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,980 100010728 นาย สาธิต สารทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,981 100010736 น.ส. ไทยรัตน์ คนหาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,982 100010737 นาย พัทธมน เต็มยอด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,983 100010738 นาง ผุสดี ม่วงทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,984 100010739 น.ส. ภาคินี มีสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,985 100010741 น.ส. มนสวรรณ อุปถัมภ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,986 100010745 น.ส. จุฑารัตน์ ปานขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,987 100010747 น.ส. หรรษา ตันจินซุย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,988 100010749 น.ส. เกษมณี  ทันใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,989 100010750 น.ส. กาญจนา  เชื้อคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,990 100010751 นาย สมบัติ สุทธิประภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,991 100010753 นาย อภิชลักษณ์ ทองรักขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,992 100010761 น.ส. สุภาภร เมตตามิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,993 100010762 น.ส. กาญจนา โกละกะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,994 100010765 น.ส. วรางคณา จันทรสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,995 100010767 น.ส. หัทยา พรรณราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,996 100010769 น.ส. พิมพ์จันทร์ หวลอารมณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,997 100010771 นาย ฉกาจ จบนุช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,998 100010773 น.ส. พนิดา พิทักษ์รักษาเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
4,999 100010774 น.ส. พรทิพย์ ครึ่งธิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,000 100010776 น.ส. ณรินทร์ ลาภโสภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,001 100010777 น.ส. หัฐฑวรรณ เทศนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,002 100010778 น.ส. นิชานันท์ สุดกล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,003 100010780 น.ส. รวิชา อินหัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,004 100010782 นาย ชินาธิป แสงงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,005 100010788 น.ส. อรพิน ขันแข็ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,006 100010789 น.ส. พรทิพา พิพัฒน์ดิเรกกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,007 100010790 น.ส. แวนวิร์ยา แสงรูจีย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,008 100010794 ว่าท่ีร้อยตรี ชนินทร์ นาคขํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,009 100010795 น.ส. วารุณี ชัยกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,010 100010797 นาย กันตธร ร่าเริงยิ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,011 100010798 นาย ธนัญชัย ขวัญแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,012 100010799 นาย นันทกฤษ กุมพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,013 100010800 น.ส. ไพจิตร แสนยศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,014 100010802 นาย ปรัชญา บุญญาประสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,015 100010804 น.ส. วัลลภา เพ็ญศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,016 100010805 น.ส. สกุณา อบเทียน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,017 100010806 น.ส. วิไลพร คําดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,018 100010807 น.ส. ศศิธร หิรัญเขว้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,019 100010808 นาย ธนพล สุ่มแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,020 100010810 น.ส. กลอยใจ กันทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,021 100010813 น.ส. ปิยนาถ แข่งขัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,022 100010814 น.ส. จันทร์เพ็ญ นิจสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,023 100010816 น.ส. เยาวภา แม่นปืน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,024 100010817 น.ส. สุนิสา พันรอด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,025 100010818 น.ส. อุดมลักษณ์ แก้วจีน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,026 100010819 จ.อ.หญิง ปวีณา ยุบลไมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,027 100010820 นาย รังสรรค์ สายทองเถื่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,028 100010821 นาย ทันสมัย รสจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,029 100010829 น.ส. คนึงนิจ มีพวงผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,030 100010830 น.ส. สุภาพร ยอดเอื้อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,031 100010831 น.ส. วรัญญา ปินะถา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,032 100010835 นาย วีระชาติ นันตะเวช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,033 100010836 นาย ปฏิพันธ์ ปาหินา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,034 100010840 น.ส. ฐิตยาภรณ์ ลี้เรืองศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,035 100010841 น.ส. กันตา จิตอารี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,036 100010842 นาย สามารถ ประเสริฐศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,037 100010845 น.ส. กฤตติยา กิตติโชติวรนันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,038 100010850 นาย วุฒิศักด์ิ อินทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,039 100010852 น.ส. ยุวดี ระยับศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,040 100010854 น.ส. ปิยะนุช ชูปาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,041 100010856 น.ส. อรรถวรรณ แต้นวกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,042 100010861 นาย ธนกฤต ทองผิว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,043 100010866 น.ส. สุราวรรณ์ ศรีสังข์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,044 100010872 น.ส. นภาพร เปลี่ยนสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,045 100010876 น.ส. ภาวินี บุญทับ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,046 100010877 น.ส. กานดา ยิ้มเนียม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,047 100010879 จ่าสิบเอกหญิง สุภาพร ศรีนางแย้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,048 100010880 น.ส. ธิติมา เผือกนิ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,049 100010882 นาย อภิศักด์ิ สิทธิพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,050 100010883 น.ส. ณัตตยา ศีตะโรหิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,051 100010884 นาย วัฒนา ตุ้มทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,052 100010889 น.ส. พัชริยา พรมสีใหม่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,053 100010890 นาง ธนพร ด้วงมีเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,054 100010892 นาง ชลิตา จินโจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,055 100010896 น.ส. ศิริพร สุขประสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,056 100010898 น.ส. ยงฤดี ศรีนวล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,057 100010900 น.ส. กิตติยาภรณ์ ชื่นศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,058 100010902 น.ส. ประณิฎา  สะอาดเอ่ียม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,059 100010904 นาย มานพ เทียบทิมพ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,060 100010906 นาย สุริยา มาดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,061 100010907 น.ส. ดวงพร หวานแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,062 100010908 น.ส. ณัฐหทัย โหงวเกร็ด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,063 100010911 น.ส. สุณีย์ กองแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,064 100010913 น.ส. กาญจนา จินดารัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,065 100010916 น.ส. แสงเดือน เรือนคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,066 100010917 นาย ประวิทย์ รามศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,067 100010918 น.ส. ดวงใจ สีสวรรค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,068 100010921 น.ส. สุภาพร เกิดศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,069 100010922 น.ส. พรทิพย์ หินชูแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,070 100010923 น.ส. ทิพวรรณ ศรีแพรสําอางค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,071 100010925 น.ส. รสสุคนธ์ ขยันกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,072 100010926 นาย วรวิทย์ เรืองพริ้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,073 100010928 น.ส. ดวงพัตรา เศรษฐานันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,074 100010930 นาย ปพนสรรค์ นนธิจันทร์ กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,075 100010933 นาย เฉลิมเกียรติ นนธิจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,076 100010934 น.ส. ศุภลักษณ์ ผิวสีนวล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,077 100010935 นาย สง่า ปรีชาวนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,078 100010936 นาย ชนกันต์ หนูนาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,079 100010937 นาย นัทธิ์ธีร์ โสธรจรัสโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,080 100010940 นาย ทศพล ศิริมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,081 100010941 น.ส. สิริปูรณ์ หงษ์ไทย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,082 100010944 น.ส. จุฑารวี เล็บครุฑ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,083 100010945 นาย ศิริพงษ์ มะโนรส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,084 100010947 ว่าท่ี ร.ต.ต.หญิง เบญญา เล็บครุฑ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,085 100010952 น.ส. มัฎฐหทัย พันธุ์พฤกษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,086 100010953 นาย ธิติพงศ์ เท่ียงศักด์ิอนุกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,087 100010954 น.ส. กุลิสรา สิงขรอาสน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,088 100010955 น.ส. ณพชรมน จันทร์สม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,089 100010959 นาง นิภา แสงทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,090 100010961 น.ส. อรอุมา อินพรหมมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,091 100010963 นาง วนิดา งามระเบียบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,092 100010964 นาย พิชิต นาคสุ่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,093 100010965 น.ส. รุ่งฤดี เอ่ียมสะอาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,094 100010969 น.ส. พรธิพา สีสังข์งาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,095 100010970 น.ส. เสาวลักษณ์ แก้วพิกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,096 100010973 นาย อภิเดช สุรินทร์วงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,097 100010975 น.ส. วรารัตน์ รักชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,098 100010985 น.ส. ชัญญานุช พุทธิเสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,099 100010987 น.ส. อังคณา ชาญจตุณัฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,100 100010988 นาย หัสวรณัย เอ่ียมสอาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,101 100010989 น.ส. พิมลวรรณ กะแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,102 100010992 น.ส. ปทิตตา  ยอดเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,103 100010999 น.ส. กนิษฐา ไทยประยูร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,104 100011004 น.ส. วรนุช บุตรโคตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,105 100011006 น.ส. วนิดา เภาเพ่ิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,106 100011009 นาย วัชรพงษ์ อัคนิฐานันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,107 100011020 นาย ชินวุฒิ วิมลรัตน์ปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,108 100011022 น.ส. นิรมล ปิ่นเวหา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,109 100011023 น.ส. รดาภา ภู่ทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,110 100011025 นาย รณชัย จอดนอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,111 100011026 น.ส. ธาราทิพย์ หาญลํายอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,112 100011027 น.ส. สุภาพร ประเคน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,113 100011028 ว่าท่ีร.ต.หญิง ปรานอม คนสูง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,114 100011030 นาย วิชิต ไตรพิธสมบัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,115 100011033 น.ส. สุมนา สอนศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,116 100011034 น.ส. นันท์นภัส ทําสิมมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,117 100011037 น.ส. วิลาวัลย์ โตเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,118 100011039 นาย ทวีชัย บุญประเชิญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,119 100011040 น.ส. เยาวเรศ พระโพธิ์วังซ้าย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,120 100011041 นาย ไพศาล เรียงสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,121 100011042 น.ส. วันทนีย์ เสียงประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,122 100011045 นาง วิราวรรณ บุญประจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,123 100011046 น.ส. วนิศา คุ้มเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,124 100011049 น.ส. สุภาวรรณ สิงขรรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,125 100011050 นาง ปิยธิดา แสงอนุรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,126 100011053 น.ส. กัลยาณี กุลคง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,127 100011058 นาง ณัฏฐาทิพย์ เลิศบุญชู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,128 100011059 น.ส. ปรียาภรณ์  เพตะกร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,129 100011060 นาย ณภัทร มุ่งมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,130 100011062 น.ส. ผกายแก้ว สายบัว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,131 100011063 นาย มานิตย์ ชํานินา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,132 100011066 น.ส. ขวัญนภา ประกอบบุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,133 100011068 น.ส. เสาวลักษณ์ แผ่นกระโทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,134 100011071 น.ส. นวรัตน์ สามัญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,135 100011073 น.ส. ผ่องแผ้ว จันทร์พายัพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,136 100011075 นาย ปัญญา แป๊ะม่ันคง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,137 100011076 นาย ณรงค์ สุภาษร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,138 100011077 น.ส. ทัศวรรณ ศรีวะอุไร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,139 100011078 น.ส. นริศรา บังใบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,140 100011079 นาย ธีรสินธ์ ศิริรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,141 100011081 นาง ดวงหทัย เรืองสุวรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,142 100011084 นาย อภิชัย รักชน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,143 100011086 น.ส. วิมลรัตน์ นาเลื่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,144 100011087 น.ส. พรนภัส นาควิเชียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,145 100011091 น.ส. จุฑาภรณ์ ทองวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,146 100011092 น.ส. นลินรัตน์ เหนี่ยวองอาจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,147 100011093 น.ส. ผกานันท์ นันท์นฤมิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,148 100011100 นาย ปิยะ กรศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,149 100011101 น.ส. ปิยมาส มอญขาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,150 100011103 น.ส. น้ําเพชร สุขีวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,151 100011105 นาง สุจิรา ศรีนิล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,152 100011107 นาย ศุภวรรษ บุญเยื้อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,153 100011109 น.ส. พิมลัดดา บุญศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,154 100011110 น.ส. สุจินดา บุญมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,155 100011111 น.ส. ณัชชาทันต์ บุรินทร์รัตนโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,156 100011114 น.ส. กรณิศ ติปยานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,157 100011121 น.ส. ปริษา รัตนวิชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,158 100011122 นาย เปรมชัย อันเพ็ชรดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,159 100011124 น.ส. อัครมณี อานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,160 100011125 น.ส. กมลทิพย์ บูรณะสุคนธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,161 100011129 นาย จิรายุ สิงหาษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,162 100011132 นาง ชมภูนุช กุลกะดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,163 100011135 น.ส. ปรานอม บุตรสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,164 100011137 น.ส. ปาริชาติ ประดุดง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,165 100011139 นาง ชวนพิศ สุริย์แสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,166 100011144 นาย ธงชัย กาสา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,167 100011145 น.ส. วิมล จําปาแดง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,168 100011147 น.ส. พิชญ์สุรีย์ น้ําดอกไม้ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,169 100011148 น.ส. พัชรณัฏฐ์ ธนวิชญากิตติ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,170 100011150 นาย สากูล ผลไม้ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,171 100011153 น.ส. มณีรัตน์ ขันทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,172 100011159 น.ส. เบญจาฉัตร ประทีปชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,173 100011160 นาย รัฐพล ภูสาริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,174 100011163 น.ส. กนิษฐา ชํานิเกษตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,175 100011168 น.ส. ปนัดดา จุทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,176 100011169 นาย อัศวเหมันต์ อินทะนัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,177 100011171 นาย จิตรกรณ์ บุญทวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,178 100011172 น.ส. ฟาซียะห์ หะยีเจ๊ะแว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,179 100011181 ว่าท่ี ร.ต.หญิง รัญชณา กระแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,180 100011184 นาย ภาณุพันธ์ หอเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,181 100011188 นาย วารินทร์ โสภาสาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,182 100011189 น.ส. ภัทรา สวนวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,183 100011190 น.ส. ภูริชา สุริวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,184 100011192 นาย วีรพล แผนกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,185 100011193 น.ส. แสงเดือน ไตรพรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,186 100011194 น.ส. อินทุอร อุทัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,187 100011196 นาง ชุลีกร ตันกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,188 100011197 นาย ยุทธนา ศรีสมบัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,189 100011198 น.ส. วลัยพรรณ ไชยปรุง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,190 100011200 น.ส. ดวงกมล เนื่องไชยยศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,191 100011202 น.ส. วรรณวรางค์ สุทธะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,192 100011204 น.ส. พินพร พันทะราบขวา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,193 100011205 น.ส. อัจฉราภรณ์ จารนัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,194 100011207 น.ส. ปนิดา ศิริภัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,195 100011209 นาย อภิชาต จําปาเทศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,196 100011211 นาย พนมพร น้อยมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,197 100011213 นาย เอกวิทย์ ศรีรมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,198 100011214 น.ส. อรุณี พ่อสียา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,199 100011225 นาย เศฏฐวุฒิ ภูชํานิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,200 100011226 นาง โสภา พยัคฆเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,201 100011230 นาย กิจจา นิลประสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,202 100011234 นาง รุ้งเพชร ศิริบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,203 100011239 น.ส. จิราภรณ์ โตนวม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,204 100011241 นาย รัก บุตรดิษฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,205 100011242 นาย จักรพันธ์ จันทะนาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,206 100011249 นาย สุทธิพงศ์ โค้วสุวรรณวัฒนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,207 100011250 ว่าท่ี ร.ต.หญิง อุไรรัตน์ ดําอุดม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,208 100011254 น.ส. วราภรณ์ เซี่ยงอ้ึง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,209 100011255 น.ส. ศิรินาถ ทองศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,210 100011256 น.ส. ปัทมา โต๊ะสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,211 100011259 น.ส. อรวรรณ เกษมสู่บุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,212 100011263 น.ส. สุกัญญา ภิรมรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,213 100011264 น.ส. สร้อยสลา พลอยทับทิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,214 100011265 น.ส. ปาลิตา วัชรากร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,215 100011267 น.ส. เอมวิกา นามวงษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,216 100011269 น.ส. รัตนาภรณ์ คัชมาตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,217 100011270 นาย ราชัน ตันถนอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,218 100011274 น.ส. วิมล เจริญยิ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,219 100011275 นาย ศรัญ ลิ้มสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,220 100011278 น.ส. ยุวดี ไวยรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,221 100011279 น.ส. ศิวาภรณ์ มีนาศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,222 100011280 นาย ภูมิ กําจัดภัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,223 100011283 นาย เจษฎา อาชีวะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,224 100011286 น.ส. รัตนาภรณ์ ช่วยเกิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,225 100011287 น.ส. พิชามญชุ์ ก้อนทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,226 100011290 น.ส. อุมาพร กลิ้งฝอย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,227 100011292 น.ส. รัตนา ประทังคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,228 100011293 นาง มนพร สาระโภค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,229 100011294 น.ส. สูงสุด คุ้มภัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,230 100011301 น.ส. พัชราพร เรืองวิจิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,231 100011302 น.ส. สุภาวนา ขุนลาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,232 100011307 น.ส. กัญญาภัฎ ชินภัคพนิตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,233 100011308 นาย จักรี เจริญใส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,234 100011313 นาย พีรพล เลี้ยงเจริญทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,235 100011315 น.ส. สุพัดชา โอทาศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,236 100011319 นาย ณัฐกิตติ์ จันทร์ณรงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,237 100011326 น.ส. พิชามญชุ์  แซ่หยี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,238 100011330 น.ส. กิตติยาวดี ดาขวา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,239 100011338 น.ส. ณัฐชยา อรุณการ กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
5,240 100011340 น.ส. วิลาวรรณ นามวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,241 100011345 น.ส. ดวงเดือน ขุนชุ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,242 100011346 นาย ศรายุธ ลั่นอารัญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,243 100011353 น.ส. อนงค์ ชํานิจันทึก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,244 100011357 น.ส. พรรณภา พลายโถ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,245 100011358 น.ส. ศิรินภา ขํานิคม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,246 100011359 น.ส. ชุติมา สุขปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,247 100011360 นาง มนฑา เกิดทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,248 100011362 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปรียานุช สุขประทีป กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,249 100011364 นาง เกษร ผลบุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,250 100011365 น.ส. สุรัสวดี โพธิ์ทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,251 100011371 น.ส. ชารินี สีวิชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,252 100011373 น.ส. นาตยา ป่องเป็น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,253 100011377 น.ส. ศิรประภา เจริญพันธุวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,254 100011378 นาย สุทธี สอาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,255 100011379 นาย จักรพงศ์ พลโลก กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
5,256 100011380 นาง กัญญา จัตุรบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,257 100011383 น.ส. นภัสชล กล่อมเกลี้ยง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,258 100011384 น.ส. วิภาดา ตั้งการุณจิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,259 100011387 นาย ทัศศุรุฒญ์ ชัชวาลโชติเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,260 100011394 น.ส. อารยา ทะนงอาษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,261 100011396 นาย อานนท์ วงค์วาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,262 100011401 นาย กรพิสิษฐ์ ศุภวิฑูรย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,263 100011404 น.ส. ชาริณี พีระเชื้อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,264 100011405 น.ส. สุพัตรา ชัยเสือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,265 100011408 นาย กชนัฑ สุขสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,266 100011415 น.ส. สุมาลี ข้างแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,267 100011421 นาย กิตติพงศ์ รื่นงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,268 100011422 นาย กิตติพงษ์ มากวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,269 100011425 นาง ปาริชาติ พรมสะอาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,270 100011426 น.ส. นิพรพรรณ์ มุทุมล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,271 100011427 น.ส. งามตา จันทร์เขต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,272 100011429 น.ส. กมลวรรณ แจ้งดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,273 100011430 น.ส. จุฑามาศ บุตรดีลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,274 100011432 น.ส. ธันยกานต์ ธารีบุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,275 100011434 น.ส. ธนิดา ศิริสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,276 100011446 น.ส. อนุสรา ไหวคิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,277 100011447 นาย พลกฤษณ์ งามผิว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,278 100011448 น.ส. สุพรรณี อาจไพรินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,279 100011454 น.ส. ชัญญาภัค  มีสุขดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,280 100011458 นาย วรินทร พงษ์วัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,281 100011459 น.ส. ภรณ์ทิพย์ พุทธาอามาตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,282 100011463 นาย ปฏิพัทธ์ แขดอน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,283 100011466 น.ส. อัจฉราพร วงศ์พันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,284 100011467 นาย พณศักด์ิ ศรีเสริม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,285 100011469 น.ส. สุภลักษณ์ พรมสกล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,286 100011472 น.ส. ภิญญาพัชญ์ สุขใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,287 100011473 นาย พิศนุ อุไรรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,288 100011474 นาย สวัสด์ิ สังข์ภิรมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,289 100011480 น.ส. ณัฏฐ์ภรณ์ วงษ์ศรีนาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,290 100011487 นาย สิทธินันท์ อยู่ดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,291 100011488 นาย ภูวนาท จะรา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,292 100011490 น.ส. อัจฉรียา ดวงวิบูลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,293 100011492 นาย ภาณุพงศ์  แก้วโมรา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,294 100011494 น.ส. ณัฐกาญจน์ ยอดอารมภ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,295 100011495 พ.อ.อ. ศักด์ินิพนธ์ มาลาอุตม์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,296 100011498 น.ส. ทิวาพร สร้อยมณีวรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,297 100011499 นาย ธนพล ปะโมนะตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,298 100011500 น.ส.  ไกรวัลย์ กุศลคุ้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,299 100011501 นาย ชัยพร ศรีนวลจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,300 100011504 นาง ผกามาศ แจ่มเท่ียงตรง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,301 100011505 น.ส. ณัฐิยา ปาลพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,302 100011506 ว่าท่ีร้อยตรี พิษณุพร เนียมสมบุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,303 100011507 นาย นฤพล สุวรรณประภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,304 100011509 น.ส. ดวงกมล ณ นคร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,305 100011511 น.ส. สุทิตา ใจบุญมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,306 100011516 นาย ณัสธร ไชยมงคล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,307 100011519 น.ส. กานต์ญรินทร์ พันธ์เพ็ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,308 100011524 น.ส. อุ่นเรือน สายรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,309 100011525 น.ส. พรทิพย์ งีเกาะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,310 100011527 น.ส. นุชนภา หลงเชิง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,311 100011528 น.ส. คณิตา ชะอุ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,312 100011529 น.ส. เบญญพัฒน์ จารุภาคย์ชานนทน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,313 100011531 นาย ธีรวีร์ มานิตกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,314 100011533 นาย สําเริง สังขมานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,315 100011536 นาย ชัยยันต์ มอยแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,316 100011538 น.ส. ศิริพร โกมลวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,317 100011540 น.ส. สุภัชรินทร์ นันตะรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,318 100011547 นาย กิตติพัฒน์ ลิขิตวรโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,319 100011552 นาย จักรินทร์ ตั้งพิพัฒน์ทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,320 100011557 น.ส. ดนุลดา แสนคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,321 100011560 นาย ยุทธนา นุ่มลมูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,322 100011561 นาง ดวงใจ โวหารกล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,323 100011562 น.ส. ทัณฑิมา สุขเกษม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,324 100011568 น.ส. สองเมือง  สิทธิประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,325 100011570 น.ส. สุมาลี สิทธิประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,326 100011571 นาย ศักดา วรสูตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,327 100011573 น.ส. พัชราวิไล วรดิษฐวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,328 100011576 นาย ปรีชา กันหล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,329 100011578 นาย ปานเทพ ทวีโค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,330 100011579 น.ส. อารีรัตน์ หวังรวมกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,331 100011580 น.ส. นริสรา มะดีเยาะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,332 100011581 น.ส. นิตยา อ้นทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,333 100011582 น.ส. อภิรมณ์ ไทรเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,334 100011583 นาย สรายุทธ หม่ืนชํานาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,335 100011584 นาย ศศิณัฐ  แสงภู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,336 100011588 นาง นงลักษณ์ หม่ืนชํานาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,337 100011590 น.ส. สนุทรี เพราะประโคน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,338 100011591 นาย กิตติ์กําธร สงวนคัมธรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,339 100011592 น.ส. ศัลยาจิต ชูเวทย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,340 100011593 น.ส. นันท์นภัส อันทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,341 100011594 นาย เกรียงไกร บุญอ่ิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,342 100011595 น.ส. กัลยารัตน์ น้อยเกต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,343 100011596 น.ส. นริศรา ปานดอน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,344 100011597 นาย พงศธร ยิ้มเทศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,345 100011599 น.ส. จิราภา สันประเทียบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,346 100011604 น.ส. ฐิตารีย์ เลิศบุญวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,347 100011606 น.ส. กนกวรรณ ปัญญาไว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,348 100011607 น.ส. พรชนก เหรียญประยูร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,349 100011609 นาง ดาราวรรณ ภัทรพลชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,350 100011610 นาย ทรงศักด์ิ โพธิ์ศรีรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,351 100011611 นาย ทักษิณ จันทรารักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,352 100011617 สิบโท ศุภกร เพราะสําเนียง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,353 100011618 น.ส. ณิฏญา ตีระพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,354 100011619 นาง รจนา ภาชื่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,355 100011620 น.ส. ทิวารัตน์ นันทกร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,356 100011622 นาย สุรพงษ์ ภาชื่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,357 100011626 นาย นรวร สวนทรง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,358 100011627 น.ส. กิตติยาพร จิตหนักแน่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,359 100011628 นาย สุพัฒน์ ศรีวิเชียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,360 100011629 น.ส. ชญาดา คงสงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,361 100011630 น.ส. กชนิภา เกษมสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,362 100011632 น.ส. ปภัทสริญทร์ กุลเลิศวิจิตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,363 100011635 นาง ดวงใจ โทสุวรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,364 100011636 นาย เรวัต เอกพัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,365 100011637 น.ส. พัชรินทร์ อินทรทัต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,366 100011639 น.ส. สิรินญา ตันติกิตติชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,367 100011643 น.ส. กฤษณี ตันติโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล

            หน้าท่ี 179 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
5,368 100011644 น.ส. อุษา สีแดง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,369 100011645 น.ส. พิชฎาท์ ไม้สน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,370 100011646 นาย จิรสิน อินทะวัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,371 100011650 นาย รชต อินต๊ะพิงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,372 100011651 น.ส. กัญญาณี สารศิลป์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,373 100011653 น.ส. ปัณรส กมลมาลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,374 100011654 น.ส. พันธุ์ระวี บุตรกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,375 100011659 นาย สัมพันธ์ บุตรกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,376 100011661 น.ส. พัชราภรณ์ วงษ์แสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,377 100011662 น.ส. นลิน ไตรยราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,378 100011663 น.ส. ฐิตาภา นํ้าฉํ่า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,379 100011666 น.ส. นริศรา เผือกเวช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,380 100011667 น.ส. ปรียานุช แฝงสาเคน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,381 100011668 นาง บังอร พงษ์สวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,382 100011669 นาย อนุชา ชูรักษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,383 100011670 น.ส. ปิยะพร ขุนทองจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,384 100011671 น.ส. นารี ตันทะศิลป์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,385 100011672 นาย สงกรานต์ จันทะรัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,386 100011675 น.ส. พิมพ์รําไพ ว่องไว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,387 100011676 น.ส. นิติรส ท่ีรัก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,388 100011679 น.ส. วรัญญา ดําอาจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,389 100011680 นาง นิชานันท์ สุขจิตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,390 100011682 น.ส. กัญญา ดําชู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,391 100011683 นาย จักรกฤษณ์ มาตรา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,392 100011684 น.ส. วัชรมน ขันอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,393 100011687 นาง ศิริมาศ ทรัพย์สนอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,394 100011689 น.ส. ยุพาวดี โคตรพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,395 100011693 นาง เอื้อมพร โพธิขํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,396 100011695 นาย สมคิด ร้อยวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,397 100011703 น.ส. มณีกาญจน์ เทียมเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,398 100011705 นาย ชัยยันต์ บุญเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,399 100011706 นาย นรินทร แท่นวิมล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,400 100011707 น.ส. สาวิณี หลุดพา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,401 100011708 น.ส. สาวิตรี สารพัตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,402 100011711 นาย อณวัชร์ ชํานาญโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,403 100011718 นาย สาคร ตนะทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,404 100011719 ส.ต.ต. สมชาย กันเงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,405 100011725 น.ส. ณัฐพร อินทนูจิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,406 100011731 นาย กฤษดา แดนบุญจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,407 100011733 น.ส. รัชดาภรณ์ น้อยแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,408 100011735 น.ส. ปราณี ยืนยง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,409 100011736 น.ส. ฤดีรัตน์ คงขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,410 100011747 น.ส. จุฬาพร พลนิโคตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,411 100011748 นาย อรรถวิทย์ โรจนบุรานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,412 100011750 นาง พุทธา สมเพ็ชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,413 100011753 นาย รัมย์ สมเพ็ชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,414 100011754 นาย ธงชัย เหมทานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,415 100011761 นาย อนิรุทธ์ โกยรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,416 100011763 นาย รังสรรค์ โตรักษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,417 100011765 น.ส. จารุวรรณ สินทรัพย์กุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,418 100011770 น.ส. วารุณี พลณรงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,419 100011771 น.ส. หยกดาว แสนประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,420 100011772 นาย ศราวุธ กานต์นวดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,421 100011777 นาย พรพงศ์ ชัยมีแรง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,422 100011778 นาย นพดล ปลายเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,423 100011779 นาย ศราวุฒิ ศรีเพียงจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,424 100011781 นาง กฤษติยา กิติคุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,425 100011782 น.ส. ทิพาพร รุณดิษฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,426 100011784 นาย ศิรนาถ สรศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,427 100011785 นาย วีระชัย ใจแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,428 100011786 น.ส. สลิลา พาพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,429 100011788 น.ส. วราภา ธีระเสถียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,430 100011789 น.ส. ฐิตาภา รัตนมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,431 100011791 น.ส. ดวงใจ พลอาษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,432 100011794 นาย คมสัน วะสิกพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,433 100011796 จ.ท.หญิง สุภาณี โกมัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,434 100011797 น.ส. นัฐธีรา ปั้นหมวด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,435 100011798 น.ส. นริศรา รุ่งประชาเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,436 100011801 น.ส. ลลิตา แสงทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,437 100011802 นาย โกเศศ สมคิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,438 100011804 น.ส. รณิดา ศรีประสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,439 100011808 น.ส. พูลพิศ  นามปั่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,440 100011810 นาย วาทิตย์ ปริธิสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,441 100011812 น.ส. ชนม์นิภา ฝีมือดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,442 100011813 น.ส. บุษยมาส แสงอุ่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,443 100011818 น.ส. พัสนันท์ ลับเหลี่ยม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,444 100011819 นาย กฤษณ์ วีระแสงพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,445 100011820 นาย สุภัทร เขื่อนงูเหลือม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,446 100011821 น.ส. รติกร จิตรพีระ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,447 100011822 นาย ทนงศักด์ิ อ้นทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,448 100011823 น.ส. เกศสุดา รัศมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,449 100011826 นาย สุกิจ จุ้ยมอญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,450 100011827 น.ส. น้ําทิพย์ บุญช่วยชู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,451 100011828 น.ส. ขนิษฐา สุวรรณบัวสด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,452 100011829 น.ส. ดาวใจ หมีมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,453 100011830 น.ส. สิวินีย์ แจงบํารุง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,454 100011834 นาย ราม พรพิทักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,455 100011837 นาง กาญจนา ทองปลิว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,456 100011838 น.ส. กานต์มณี จันโท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,457 100011839 นาย สุพรชัย ประมงคุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,458 100011840 นาย มานิตย์ ประสงค์ทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,459 100011841 น.ส. พิรุฬห์ลักษณ์ คล่องการ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,460 100011843 น.ส. ณิชกานต์ เกตุชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,461 100011846 น.ส. จันทรกานต์ ธูปหอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,462 100011851 น.ส. อรวรรณ พรมรินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,463 100011852 น.ส. แสงมณี เกิดพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,464 100011853 น.ส. พรธิดา วงศ์ชมพู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,465 100011855 น.ส. สุทิวา สิมทะราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,466 100011857 น.ส. ปัทมาภรณ์ กล่ําสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,467 100011864 น.ส. นิภาพร แสนโง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,468 100011865 นาย วีระ ปะทะขีนัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,469 100011866 น.ส. มัทรีพร รักษารักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,470 100011870 นาย ธเนศ ปราบปราม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,471 100011871 น.ส. อัคค์จินดา ตรีสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,472 100011877 น.ส. ณัฐจารีย์ วิรัตไชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,473 100011880 น.ส. กัญญารัตน์ คงเปรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,474 100011881 น.ส. อัจริยา รัตนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,475 100011885 น.ส. คนึงนิตย์ รอดเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,476 100011891 นาย นิรุตต์ มงคล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,477 100011892 นาย นราธิป ผ่องแผ้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,478 100011895 น.ส. กาญจนนา คํากองแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,479 100011897 น.ส. อรุณวรรณ สุภาวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,480 100011899 น.ส. พัชรา กล่อมดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,481 100011901 นาย พอเจตร์ ศิลาการกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,482 100011903 นาย ผดุงศักด์ิ อ้อยทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,483 100011909 น.ส. กุสุมา เฉลิมมิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,484 100011912 น.ส. สุพรรษา ภูเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,485 100011915 นาย พัชร์เอก ล้านคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,486 100011917 น.ส. เพชรไพรินทร์ ทองขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,487 100011919 น.ส. ทิพวรรณ สุพรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,488 100011923 นาย พิทักษ์ ทองลาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,489 100011924 นาง ครองขวัญ เกตุสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,490 100011926 น.ส. ปรียาภัทร ยงสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,491 100011927 น.ส. ศิริลักษณ์ ชายเกลี้ยง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,492 100011928 น.ส. รติวัลย์ เนาวพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,493 100011930 นาย ธนิศร สังข์เกิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,494 100011933 ว่าท่ีร้อยตรี วรรณโชค ชมภูพลอย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,495 100011941 นาย จารุวัฒน์ เหมชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,496 100011942 นาย ณัฐพงษ์ วงษ์สุรินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,497 100011944 น.ส. รัตนภรณ์ กาทองทุ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,498 100011947 น.ส. ศศิภรณ์ กลิ่นจัตุรัส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,499 100011953 นาย กฤตสิทธิ์ เชตุพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,500 100011954 น.ส. ศศิกานต์ ช้างกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,501 100011955 น.ส. กัญญาณัฐ พุฒพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,502 100011957 น.ส. เพ็ญนภา แชเชือน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,503 100011961 น.ส. จามรี สุริโย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,504 100011962 น.ส. เบญญาภา เสนสุวรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,505 100011963 น.ส. นิสรา จันทร์ฉาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,506 100011964 น.ส. นารีรัตน์ จัดท่ี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,507 100011965 น.ส. วรารัตน์ สมบัติเชื้อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,508 100011968 นาย อภินันท์ ขันทะสีมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,509 100011969 น.ส. ธนาวดี ไกรกิติโชค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,510 100011970 น.ส. ณฤชล บุตรบรรจง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,511 100011973 น.ส. สุนีย์ ฉัตรศิริยิ่งยง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,512 100011978 นาย ธรรมจักร นิลรักษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,513 100011980 นาย ธรณิน เขจรภักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,514 100011981 น.ส. สุจิตรา พันชาตรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,515 100011985 น.ส. อัญชลี พ่วงประสงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,516 100011987 นาย จักราวุธ จึงเปรมปรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,517 100011990 น.ส. จันทนา ต้นโพธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,518 100011991 นาย โยธิน วันทองสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,519 100011992 น.ส. ปภัสรา อุจจธรรมรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,520 100011993 ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิศณี กระแสโท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,521 100011998 น.ส. วาริณีย์ วันตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,522 100012000 นาย เขมมนัส อยู่เล่ห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,523 100012002 นาง ศิรดา อยู่เล่ห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,524 100012003 น.ส. สิริมา ขาวมาก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,525 100012004 น.ส. จันทริยา จันยาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,526 100012006 นาย ธนวัฒน์ สาระสิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,527 100012007 นาย จรินทร์ อุตสาหะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,528 100012008 นาย ไกรทอง บุ้งทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,529 100012010 นาง สุมามาลย์ อุตสาหะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,530 100012013 น.ส. พิชญา ชูสระน้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,531 100012014 น.ส. จันทิมา ยศสมบัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,532 100012016 น.ส. ปิยนุช คงอินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,533 100012020 นาย จตุพร บงบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,534 100012025 น.ส. นิตยา  มีศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,535 100012026 น.ส. สุดารัตน์ ยอดศิลป์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,536 100012027 น.ส. รัชนก เชื้อบัว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,537 100012028 น.ส. เสมอใจ ชูช่วย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,538 100012031 น.ส. ปัณณภัสร์ ตันใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,539 100012032 น.ส. ธัญญธร บัวเหลือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,540 100012033 น.ส. โชติมา จอมพุทรา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,541 100012035 น.ส. ทิพวรรณ อํานวยพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,542 100012036 น.ส. อัญชลี จั่นเงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,543 100012037 นาย ไตรรัตน์ โสทน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,544 100012040 นาย พงศ์พันธ์ ทองไทย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,545 100012041 น.ส. วัชรานันท์ เสนาวัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,546 100012042 น.ส. กนกอร สีเผือก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,547 100012043 น.ส. ฐิติพร ชํานาญโพธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,548 100012045 น.ส. ทัชชภร ภาชื่นวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,549 100012046 นาย อรรถพล ยอดเยี่ยม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,550 100012048 น.ส. สิญารัตน์ พันธุมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,551 100012058 น.ส. วัชรี แสนไชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,552 100012060 น.ส. พนิดา ศรีตระเวร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,553 100012061 น.ส. วรรณนิภา นาดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,554 100012062 น.ส. นรารัตน์ ทองไฝ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,555 100012063 น.ส. ดวงพร ศิริสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,556 100012065 นาย อุบลชัย สมยงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,557 100012066 น.ส. จิรภัทร์ พุทธสุขขา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,558 100012072 น.ส. นริศรา เลิศสงคราม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,559 100012078 นาย สมชาย วรรณทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,560 100012079 น.ส. วิภา กาญจนารักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,561 100012080 น.ส. มนตรี ศรีสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,562 100012081 น.ส. สุคนธ์ธาทิพย์ เนียรวิชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,563 100012085 นาง หทัยทิพย์ บัณฑิตยนาถ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,564 100012086 น.ส. นฤมล คําเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,565 100012091 นาง จิตอําไพ เราประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,566 100012092 น.ส. จันทรา เอียดสุย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,567 100012093 นาย พลกฤษณ์ ถนอมพุดซา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,568 100012097 น.ส. นิตญา สีสถาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,569 100012104 นาย วรวิทย์ แสงคํากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,570 100012105 นาย วิศิษฏ์ ผลบุภพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,571 100012106 น.ส. ปิยะฉัตร ณ รังษี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,572 100012110 น.ส. กิรณา เทวอักษร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,573 100012112 นาง วิภาวี ลีไพบูลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,574 100012113 น.ส. นวรัตน์ แก้วศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,575 100012119 น.ส. ยุพาพร ร่มขวา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,576 100012120 นาย โกวิท นาคีสินธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,577 100012123 น.ส. นัฐภรณ์ สมฤทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,578 100012124 น.ส. นฤมล นาคจรูญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,579 100012125 น.ส. ศิริลักษณ์ เอ้ือฤทธิธนสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,580 100012128 น.ส. สุรินทร์ยา ศิริชะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,581 100012129 นาย อภิศักด์ิ บุญรอดชู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,582 100012130 น.ส. สุจิตรา วิโยธา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,583 100012132 น.ส. ณปภัช มาดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,584 100012137 น.ส. นันท์นลิน ยืนยง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,585 100012139 นาย ภาณุวัฒน์ ด้วงเลื่อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,586 100012141 น.ส. ปาจรีย์ คล่องใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,587 100012142 น.ส. พัชรี อําไพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,588 100012143 นาย กิตติศักด์ิ บุญลุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,589 100012146 นาย เทคนิค จินา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,590 100012147 น.ส. กานต์วดี เพ่ิมผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,591 100012152 น.ส. สุดารัตน์ ทองคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,592 100012154 น.ส. นิตยา สูงสนิท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,593 100012163 น.ส. ศิริลักษณ์ ประพิณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,594 100012165 น.ส. จารุวรรณ สังข์เอียด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,595 100012167 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชัชชาวี มุ่งดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,596 100012170 น.ส. ศศิธร เค้าเวียงจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,597 100012172 น.ส. ธัญญลักษณ์ นารี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,598 100012173 นาย สมพงษ์ ทองสามัญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,599 100012175 น.ส. ณิชาภา โพธิรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,600 100012178 น.ส. เสาวภา กรรโณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,601 100012181 น.ส. อาห์ลัม เจะแวมาโด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,602 100012182 น.ส. ทิพาพรรณ์ อาจศึก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,603 100012183 น.ส. จิตชนก เข็มกลัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,604 100012186 น.ส. วันทิตา พฤกษชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,605 100012187 น.ส. สิริรัตน์ เขียนโพธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,606 100012188 น.ส. อรฉัตร อินสว่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,607 100012191 น.ส. ชลธิชา ไทรราตรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,608 100012193 น.ส. อารีรัตน์ ดอนชาดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,609 100012194 นาย วิรชาติ พรมต๊ะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,610 100012195 น.ส. ปวริศา สุขอยู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,611 100012196 น.ส. ชนุพร ต่อชีพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,612 100012197 น.ส. ศิริรัตน์ ปานทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,613 100012198 นาย พร้อมพงศ์ แท่นประเสริฐกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,614 100012199 นาย วิทยา สิงหะหล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,615 100012204 น.ส. สุดาทิพย์ ภู่อัครสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,616 100012214 น.ส. ศิริทิพย์ สนิทมัจโร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,617 100012218 นาย บวรศักด์ิ ยุวะกนิษฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,618 100012219 นาย ธวัชชัย ปิงสุแสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,619 100012221 นาย สลาง คําภูเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,620 100012223 นาย ศรายุทธ กาฬภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,621 100012226 น.ส. สิมาทิพย์ มีเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,622 100012227 น.ส. สุภาวดี เริ่มจํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,623 100012228 น.ส. พิณทิพย์ นวลจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,624 100012229 น.ส. ณัฐทิตาภรณ์ โพธิ์จวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,625 100012232 นาย ไพฑูรย์ เปาเล้ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,626 100012233 น.ส. สิริเนตร โพระกัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,627 100012235 ว่าท่ีร.ต. ชัยชนะ อาจอ่ํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,628 100012245 น.ส. ประณยา จองมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,629 100012257 นาย ศรานุวัฒน์ เนตรไธสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,630 100012264 น.ส. ณัฏฐนันท์ จันท์กะพ้อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,631 100012266 นาย สรสิช ประสงค์สุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,632 100012268 น.ส. วราพร เกไธสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,633 100012270 น.ส. ทักษิณา ยอดประทุม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,634 100012271 นาย โกวิทย์ คําศรีเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,635 100012273 น.ส. นิลธิตา ฟรอมชัยภูมิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,636 100012276 น.ส. ธัญญลักษณ์ ชัยวรพล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,637 100012277 น.ส. กวิตา ทองเต็ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,638 100012278 น.ส. นฤมล ลัมมะวิชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,639 100012280 น.ส. เขมิกา ฐาปนกุลพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,640 100012281 น.ส. แววมณี โลกรัก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,641 100012283 น.ส. ชญาดา บึกนันตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,642 100012284 น.ส. สุนธรา เอกจิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,643 100012285 น.ส. เกศรินทร์ แสงนิล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,644 100012286 น.ส. สุกัญญา วงศ์นิติกร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,645 100012288 นาย ศุภฤกษ์ อนันตทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,646 100012289 น.ส. กนกพร วงศ์นิติกร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,647 100012292 น.ส. ปัญญรัศม์ิ ฉายรัศมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,648 100012293 น.ส. อภิลักขณ์ อู่โภคิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,649 100012298 น.ส. สกลวรรณ หนูคง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,650 100012300 น.ส. กัญชพร วรรณทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,651 100012302 น.ส. ศิริรัตน์ สิทธิพรวรกุล กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,652 100012304 นาง ศิริธิชา แพ่งสภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,653 100012303 น.ส. ศศิวรรณ สุอุทัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,654 100012306 นาย ฐิติกร เจริญจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,655 100012309 น.ส. บังอร สมดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,656 100012308 น.ส. นันทวัน เมืองพิล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,657 100012310 น.ส. หนึ่งฤทัย ล้วนเส้ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,658 100012311 น.ส. กุลนารีย์ ศิรกิตติวรพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,659 100012312 สิบตํารวจโท มาณพ หาญเสมอ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,660 100012313 นาย โกวิท เพชรงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,661 100012314 น.ส. เบญจพร สูงเทิง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,662 100012315 น.ส. ชุตินันท์ ผดุงก่ิงตระกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,663 100012319 นาย กิตติภัค หามวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,664 100012326 นาย ยุทธนา ปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,665 100012327 นาย ภควัน บุญโคตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,666 100012330 น.ส. อัญญุรี ตุ้ยแม้น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,667 100012331 น.ส. วันทนา ขวัญสวย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,668 100012332 น.ส. ศศิธร เขียงชัยภูมิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,669 100012333 น.ส. เบญจพร อ้ันทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,670 100012334 น.ส. ลภสร  กองณรงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,671 100012335 น.ส. ธนิดา ปุยรักษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,672 100012337 นาย สุรศักด์ิ สังวรกาญจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,673 100012338 นาง กนกรัตน์ พันธบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,674 100012343 นาย ภัทรพงษ์ ประชุมกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,675 100012344 น.ส. กีฎวิทย์ กาวิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,676 100012345 น.ส. กานต์ชนก พิริยะมาสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,677 100012347 นาย ชินภัทร จําปาเงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,678 100012348 น.ส. รวิภัสนันท์ ติคํารัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,679 100012349 น.ส. จันทิมา บํารุงทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,680 100012350 นาย นพรัตน์ สังเกตุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,681 100012351 นาย ปริญญา แก้วมณี กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
5,682 100012352 น.ส. ปวีณ์ธิดา ศรีเฮงไพบูลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,683 100012354 น.ส. ภิรดา เนาวบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,684 100012357 น.ส. สมฤทัย ทรัพย์วิริยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,685 100012360 นาย พราย โฉมหน่าย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,686 100012361 น.ส. ชไพรพร ควบพิมาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,687 100012364 จ่าสิบโท นุกกุน สีแพน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,688 100012367 น.ส. นวลศรี ศรีภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,689 100012369 น.ส. จารุวรรณ พิมพาภรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,690 100012370 น.ส. กัณณิภา สุนทรสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,691 100012373 น.ส. กิตติกาญจน์ ลอยลม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,692 100012379 นาย สมชาย ปันนาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,693 100012380 น.ส. สิรินทิพย์ รอดเณร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,694 100012382 นาง พรทิพย์ อาจไพวัลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,695 100012384 น.ส. ธารารัตน์ ศรีลาเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,696 100012385 น.ส. วิชชุลดา ทองแจ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,697 100012387 น.ส. สุภาพรณ์ อายุรไชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,698 100012388 น.ส. ปรียานุช จันทร์คํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,699 100012390 ว่าท่ีร้อยตรี ธีรชาติ แสงแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,700 100012393 นาย อาทิตย์ คมวีระวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,701 100012394 น.ส. กฤติยา เขียวคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,702 100012395 นาย ดํารงศักด์ิ สวนเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,703 100012402 น.ส. สาริศา โพธิ์เจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,704 100012403 นาย ธนเดช ยุ่งยั้ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,705 100012409 น.ส. คัทลียา เจริญสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,706 100012410 นาง เมธาวี ศรีระเฮียง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,707 100012415 น.ส. สุพัฒนา อัฎฐวรมงคล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,708 100012418 นาย ชัยพัทธ์ ช่วยชู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,709 100012419 น.ส. สิริพร สุบรรณเกตุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,710 100012422 นาย ปองพล ศรีสรรพางค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,711 100012425 น.ส. สุนันทา หินอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,712 100012426 น.ส. ภัทร์นรินทร์ กากแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,713 100012430 น.ส. นฤมล ร้องบุญลือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,714 100012432 น.ส. นิตยา จินดาวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,715 100012433 น.ส. จิตติมา ผ่องไสย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,716 100012436 น.ส. ศิวนาถ โสศรีสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,717 100012437 นาง ศุฐินีย์ ยิ่งทวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,718 100012439 น.ส. ชลธิชา วิชชุตเวส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,719 100012441 น.ส. พชรภรณ์ อาจณิกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,720 100012442 น.ส. ศุคิลา แสนชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,721 100012443 นาย สุรศักด์ิ พรมศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,722 100012449 น.ส. มณีนุช ขันติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,723 100012450 น.ส. รัสรินทร์ ศิริภัทรภูรีนนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,724 100012452 น.ส. ไมจิตร สุคําภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,725 100012453 น.ส. นฤมล ชนะสงคราม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,726 100012457 น.ส. กิตตินราภรณ์ สีสมเพช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,727 100012459 นาย วีรชน โศภาพิพัฒนวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,728 100012460 น.ส. วิยะดา ท่าตะเคียน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,729 100012463 น.ส. สุภัทร แจ่มกระจ่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,730 100012464 น.ส. จุฑาทิพ แจ่มสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,731 100012465 น.ส. บุณยวีย์ ดิษฐ์คําเหมาะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,732 100012467 น.ส. สุภาพร นิลโขง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,733 100012469 น.ส. จิดานุช วุฒิศักด์ิวรชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,734 100012470 นาย จุฑาทส อุตตรนคร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,735 100012473 นาง ศิรภัสสร เปลี่ยนศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,736 100012477 น.ส. มณีวรรณ สมยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,737 100012479 น.ส. จิตรลดา ตะคอนรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,738 100012483 นาย กิจจารักษ์ วงษ์ไพศาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,739 100012485 นาย ธีระศักด์ิ ชูหา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,740 100012488 นาย ณัฐพงษ์ สังข์ทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,741 100012494 นาย นิพนธ์ เจริญชุติถาวร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,742 100012496 นาย พนัส ศรีไชยบาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,743 100012498 น.ส. จตุพร ทองนุ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,744 100012501 น.ส. แสงดาว บริบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,745 100012509 นาง ศุภวรรณ สุขประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,746 100012512 นาย พงศ์เทพ จันทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,747 100012516 นาย สถาพร สิงหะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,748 100012517 น.ส. วราภรณ์ สะอาดบัว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,749 100012519 น.ส. เยาวภา จําปาแดง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,750 100012520 จ.อ. วรกิต สําเภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,751 100012521 นาย นิกร วงศ์สุวณิชชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,752 100012524 น.ส. พชรพร เรืองอร่าม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,753 100012529 น.ส. ณัฐธยาน์ จันทร์อํ่า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,754 100012530 นาย ปรีชา แผ่นคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,755 100012535 น.ส. ชุติมา สุขอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,756 100012536 นาย ชลธี หมุกแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,757 100012537 นาย ฐานัตถ์ นิวัฒนากูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,758 100012539 น.ส. หนูคิด กระจ่างศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,759 100012538 นาย ชัยรัตน์ สุขสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,760 100012540 น.ส. ฐิติวรรณ เนตร์เถ่ือน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,761 100012541 น.ส. จีญดา สุขสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,762 100012542 นาย ชัยณรงค์ ระวาดชู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,763 100012544 น.ส. กนกพร พงษ์พานิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,764 100012546 นาง เพ็ญณีติ์ นิวัฒนากูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,765 100012547 นาง มะลิ คล้ายเครื่อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,766 100012549 น.ส. นาฎพงษ์ ปัจฉิมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,767 100012551 น.ส. จารุภรณ์ สําเนียงแจ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,768 100012552 น.ส. เกตุสุวรรณ์ เกตุแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,769 100012553 น.ส. วราภรณ์ พ้ืนทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,770 100012554 นาย พลภัทร เจริญเวียงเวชกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,771 100012555 น.ส. ปัญชลีย์ รัตนศักด์ิโกสิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,772 100012557 น.ส. พันธ์นิชา ไชยลังกา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,773 100012558 น.ส. สมจิตร์ ฤทธิ์กลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,774 100012559 น.ส. สุวิภา ชิณวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,775 100012561 น.ส. ทิพย์วรรณ  เมลืองวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,776 100012563 นาย นัทธพร อาษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,777 100012564 นาง อนงค์ คลุ้มกระโทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,778 100012569 นาย ทัตเทพ ไชยพิเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,779 100012571 น.ส. สิรินาถ อินทร์อยู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,780 100012573 นาย อดิศักด์ิ บุญสร้าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,781 100012574 น.ส. สุดารัตน์ แช่มช้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,782 100012575 น.ส. วีรญา ธรรมขันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,783 100012577 น.ส. อนุธิดา มูลผึ้ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,784 100012578 น.ส. อัจฉราพร แสนจัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,785 100012579 น.ส. กิตติญา กาญบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,786 100012582 น.ส. เบญจพรรณ พิชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,787 100012584 น.ส. นภัสวรรณ ยะสง่า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,788 100012587 น.ส. จันทร์เพ็ญ อิสโร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,789 100012590 น.ส. นาซีฝ๊ะ ดอล๊ะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,790 100012591 น.ส. ปิ่นกนก  มีมาก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,791 100012594 น.ส. น้ําทิพย์ อิสโร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,792 100012597 น.ส. พรสวรรค์ ส้มไม้ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,793 100012599 น.ส. สุคนทิพย์ ผลอุดม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,794 100012601 นาย เอกศักด์ิ ตริยาวนิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,795 100012604 นาย ศุภนิตย์ จิตม่ัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,796 100012605 นาง ศิริวรรณ ประสมสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,797 100012606 น.ส. สุกัญญา รุ่งเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,798 100012608 นาง นฤมล ฉันทพิชญานันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,799 100012611 นาย ปรัชญา มาเอียด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,800 100012614 นาย กัณฑ์ชณัทศักด์ิ ไชยสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,801 100012615 น.ส. กาญจนา เคหะสมบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,802 100012618 น.ส. กัญญาภัค พิลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,803 100012620 นาง โสภาวดี สุวรรณมิ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,804 100012621 นาย อนุวัฒน์ ประชาชน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,805 100012623 น.ส. ทิพย์วัลย์ พลายพูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,806 100012625 นาย วัชระ นุ่มนวล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,807 100012626 นาง สรวรรณ ภูธรารักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,808 100012627 นาย สมชาย เขม้นงาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,809 100012630 น.ส. วัลภา น้ําดอกไม้ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,810 100012631 น.ส. วิลยา ไกรสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,811 100012632 น.ส. วรัท รักสูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,812 100012633 น.ส. ชลธิชา ถาดวิจิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,813 100012634 น.ส. รสริน เฉยบุญเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,814 100012636 นาย ณรงค์ศักด์ิ รัตนโชคทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,815 100012638 น.ส. แววดาว นันทยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,816 100012641 น.ส. ประพัสสร ถนัดพจนามาตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,817 100012643 น.ส. มุกดา โปทา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,818 100012644 น.ส. นิภา โพธิ์นามน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,819 100012645 น.ส. วัชรินทร์  หยุดรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,820 100012652 น.ส. อสพาภรณ์ สีสด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,821 100012654 น.ส. ธีราพร เที่ยงธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,822 100012659 น.ส. ศรีวรรณ เอกอุ่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,823 100012660 น.ส. ประภาพร คําสา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,824 100012661 นาย ภูมิธนิศวร์ อินต๊ะปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
5,825 100012662 นาย สุรศักด์ิ ตุ่นหนู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,826 100012664 น.ส. กฤติญา ชูประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,827 100012665 น.ส. เมธินี ตรึกทวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,828 100012666 น.ส. วิภาวรรณ เมธาสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,829 100012670 น.ส. สุพัตรา หารัญดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,830 100012673 นาย ณัฐภัค เพ่งพิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,831 100012676 น.ส. มาลัยทอง ศิวินา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,832 100012679 น.ส. รัศมี เจริญตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,833 100012680 น.ส. ธารีรัตน์ วราภรณ์วิมลชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,834 100012682 น.ส. เดือนเพ็ญ พ่วงโพธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,835 100012684 นาย เกษม ธีรสุนทรานันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,836 100012689 น.ส. ขวัญฤทัย นาเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,837 100012691 น.ส. สกาวรัตน์ งามหยดย้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,838 100012692 นาย ณัชภพ อินทะเนตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,839 100012696 น.ส. ธัญญารัตน์ สิทธิประภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,840 100012699 น.ส. ศศิธร ศรีสําอางค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,841 100012703 น.ส. วิภัสรา ทิพรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,842 100012705 น.ส. ภัทรเนตร ยะนิล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,843 100012706 นาย เกรียงศักด์ิ จงปัตนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,844 100012707 นาย นันทศักด์ิ ศิริธร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,845 100012710 น.ส. น้ําทิพย์ หวังสิวกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,846 100012712 นาย ชัยณรงค์ กิจประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,847 100012713 น.ส. วราภรณ์ กิจวัฒนาบูลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,848 100012729 น.ส. นิพาดา ทองคําแท้ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,849 100012734 นาย วัลลภ สังข์ศรีแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,850 100012735 นาง มธุรส บุตรกตัญญู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,851 100012736 น.ส. กชพรรณ พงษ์วิเศษ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,852 100012739 นาง ลักขณา สังข์ศรีแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,853 100012740 นาย จุฑาวัชร บุญทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,854 100012743 นาย พงศธร ภู่พัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,855 100012745 น.ส. วีรณา ละครมูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,856 100012746 นาย คุณาพร อั้งโสภณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,857 100012749 น.ส. จินตหรา ปัญญาใส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,858 100012750 น.ส. ปวรรัตน์ สุรเชิดเกียรติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,859 100012751 น.ส. รัตติกาล วิรุณพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,860 100012757 นาย ธีรยุทธ สุทธิวารี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,861 100012763 น.ส. วิภาวดี ดิษสาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,862 100012765 นาย ชุษณะ ไชยสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,863 100012767 น.ส. ปัญฑ์ชนิต ศรีสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,864 100012770 น.ส. พรหมพร เหล่าเพชรสกุลชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,865 100012771 น.ส. พัชยา เสถียรยานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,866 100012781 น.ส. ครองหทัย ขอมีกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,867 100012782 น.ส. สุพัตรา เหม่นแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,868 100012783 น.ส. นุจรี คงนิ่มนวล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,869 100012785 นาย เสกข์สมภพ เชาว์นิธิศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,870 100012788 นาย วงศกร ผาสุข กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,871 100012789 จ.ส.อ. ชานนท์ คล้ายภู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,872 100012790 น.ส. ธิดารัตน์ สุวรรณโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,873 100012792 น.ส. พัชรีภรณ์ บุญท้วม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,874 100012795 น.ส. จรรยา วรสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,875 100012799 น.ส. ประทุมรัตน์ สุขเกิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,876 100012800 นาย นรงฤทธิ์ ชุลดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,877 100012802 นาย วีระศักด์ิ นุ่นปาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,878 100012805 นาย ปิติพงศ์ ประทุมแพง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,879 100012807 น.ส. ฐิติวรดา ด้วงคําสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,880 100012808 น.ส. ยุวดี ศรีเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,881 100012820 น.ส. กิตติญา หนูสมแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,882 100012822 นาย ศุภชัย ทอนสูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,883 100012827 นาย กันตพงศ์ สาลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,884 100012829 น.ส. วิจิตรา ชื่นหมี้ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,885 100012831 นาย ภูเบศวร์ รัตนตรัยเสถียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,886 100012833 นาง อินทิรา พิทักษ์จินดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,887 100012835 น.ส. วัชรีพร อยู่ดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,888 100012836 นาย อมร แสนทวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,889 100012839 นาย สมเจตน์ โสภาพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,890 100012840 นาย จีระศักด์ิ จีระบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,891 100012841 นาง รุ้งลาวรรณ์ คนม่ัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,892 100012845 นาย ภัทราวุธ ปะตังถาโต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,893 100012847 นาย กัมพล ผดุงสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,894 100012850 น.ส. รัชณู ปรีชาวุฒิคุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,895 100012858 น.ส. ขวัญธิดาภัสร์ สุทธิพิทักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,896 100012861 นาย สุรวัฒน์ วุฒิศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,897 100012862 นาย ชนากร ศาสตร์สกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,898 100012866 นาย สกล จุ้ยแจ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,899 100012868 น.ส. ศิริพร ชูเอียด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,900 100012869 น.ส. สิริมาส มณีเทศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,901 100012870 นาย พิชเวทย์ นมรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,902 100012875 น.ส. ปนัดดา พันธ์พิบูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,903 100012877 น.ส. รัชนีกรณ์ มณีภาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,904 100012878 น.ส. หทัยชนก เบ้าบาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,905 100012880 นาง วิไลวรรณ สุริย์แสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,906 100012881 น.ส. พุทธชาด สําราญวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,907 100012882 น.ส. ปาริชาติ คอนขํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,908 100012884 น.ส. ปวีณา ชาตะวิทยากูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,909 100012890 นาย ณฐมน พันธ์หิรัญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,910 100012893 น.ส. กุลวดี มณีรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,911 100012895 น.ส. สุภรัตน์ คํามี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,912 100012901 น.ส. สุภาพร อินดํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,913 100012904 นาย วิชชา ฟักคง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,914 100012910 น.ส. ปาริตา ปาสีเหล็ก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,915 100012911 น.ส. หรรษา ชูชื่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,916 100012914 น.ส. จันทรา   คงทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,917 100012916 นาย ไพรัตน์ นนทรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,918 100012918 นาย ณรงศ์พล แสนสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,919 100012923 นาย พรพงศ์ ทองคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,920 100012928 นาย ภาคภูมิ ศรีดารา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,921 100012931 น.ส. จิตรี ศรีบุดดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,922 100012933 นาย ประวัติ คุณสมบัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,923 100012934 นาย ชุมพล เลิศจันทึก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,924 100012939 นาง ดวงใจ พรมศร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,925 100012940 นาง ภคพร มุขแจ้ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,926 100012941 นาย เอนก ฤทธิ์ทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,927 100012942 นาย ประมวล ดวงนิล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,928 100012945 น.ส. นิตยา น้อยคล้าย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,929 100012947 นาย ศักด์ิเกษม พรหมศร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,930 100012948 น.ส. สุณิตา เจริญพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,931 100012950 นาง ณิชาภัทร วันนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,932 100012953 น.ส. กาญจนา สมดีวีรเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,933 100012955 น.ส. จุรีพร เดชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,934 100012958 น.ส. สุกัลยา สาธร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,935 100012959 น.ส. ทิพยรัตน์ บุญนิตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,936 100012960 น.ส. ดนยา กันทะมัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,937 100012961 น.ส. สุภาพรรณ บาลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,938 100012962 น.ส. นงลักษณ์ องอาจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,939 100012966 น.ส. รุ่งทิพย์ นาเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,940 100012967 นาย กิตติชัย แก้วดํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,941 100012968 น.ส. สุณีย์รัตน์ สว่างวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,942 100012971 น.ส. ณัชปภา ส้มแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,943 100012972 น.ส. ทวินันท์ สีทาโส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,944 100012974 น.ส. ศิราพัฒน์ โทไข่ษร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,945 100012976 น.ส. จิดาภา เพ็งธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,946 100012975 น.ส. อารียา มุขสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,947 100012978 น.ส. ณัฐกฤตา สระโสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,948 100012985 น.ส. พรทิพย์ เลี้ยงถนอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,949 100012987 น.ส. ประทุมทิพย์ ปานหงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,950 100012988 น.ส. วารุณี บุญอาจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,951 100012990 น.ส. สุนสิา มะลิลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,952 100012991 น.ส. จันทิพย์ ถ่ินถาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,953 100012992 น.ส. ไพลิน กิจสมัคร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,954 100012993 นาย ธนรัชช คําเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,955 100012994 นาย ชานนท์ ไสยกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,956 100012995 น.ส. พิจิตรา นทีรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,957 100012996 น.ส. ชไมพร กาใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,958 100012997 น.ส. ลัดดา ยิ่งสันเทียะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,959 100012998 นาย คุณากร ขาวผ่อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,960 100012999 น.ส. รติกร ศิริมานะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,961 100013000 น.ส. ณัฏฐ์ศิกาญจน์ บัวดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,962 100013001 นาง รัดเกล้า เหมือนพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,963 100013007 น.ส. มนญตี ประสิทธิผลเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,964 100013009 น.ส. ฐิติรัตน์ สุคนธ์ทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,965 100013011 น.ส. ยุวนาฏ ราชพิบูลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,966 100013012 น.ส. ฑิตยา สังหาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,967 100013013 น.ส. ปิยชาติ ชูชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,968 100013014 น.ส. ณัฏฐ์พิดา ตรีแดงน้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,969 100013016 นาย ประสิทธิ์ เจริญกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,970 100013015 น.ส. ประทุม กงศูนย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,971 100013021 น.ส. กิตติยา เจียมจรรยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,972 100013023 น.ส. ธัญธิดา พิมพ์แก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,973 100013025 นาย ขรรค์ สุขใหม่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,974 100013026 น.ส. อัจฉรา บริสุทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,975 100013030 นาย ณัฐพงษ์ วงศ์ชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,976 100013034 นาย ชัยวุฒิ ทองเหม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,977 100013037 นาย อนุกูล สงค์แก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,978 100013038 น.ส. วีร์สุดา ศรีจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,979 100013039 นาย ธนากิต บุญเทาว์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,980 100013040 นาย อาทิตย์ คํานัสติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,981 100013041 นาย อาณัติ สําราญวานิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,982 100013045 น.ส. วัชราภรณ์ น้อยสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,983 100013046 นาง ปทุมพร ไชยปัญหา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,984 100013047 น.ส. อริยา กวางวิเศษ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,985 100013049 น.ส. พัชราภรณ์ จูแวน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,986 100013050 นาย องอาจ มธุรกันต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,987 100013051 น.ส. มีลักษณ์ ชัยกิตติเจริญวุฒิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,988 100013054 น.ส. จิราพร ธาดาพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,989 100013055 น.ส. ฐิติมา พัสดุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,990 100013056 น.ส. ณัฎฐาภรณ์ ผองสูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,991 100013058 น.ส. สุภัคจิรา อินสว่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,992 100013060 น.ส. พัชรี เนตรทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,993 100013061 น.ส. กุลธิดา สุภัทรศักดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,994 100013062 นาง เสาวภา สีบัวค้อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,995 100013064 นาย วุฒิสันต์ คุ้มไพรันต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,996 100013065 นาย ณสรวง สุขประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,997 100013066 น.ส. นันทวรัตน์ เนขุนทด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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5,998 100013067 น.ส. มลยุพา คําประวัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
5,999 100013068 น.ส. ศราวรรณ โกยรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,000 100013070 น.ส. ฤทัย วงศ์คํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,001 100013074 น.ส. สุดารัตน์ แก้วศรีเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,002 100013078 น.ส. นนท์รัตน์ ดาวัลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,003 100013079 น.ส. สุรภา พลดอน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,004 100013080 น.ส. สลษิา หนูจินดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,005 100013083 นาย วีรพล ศรีทวน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,006 100013085 น.ส. ช่อทิพย์ มินชาริน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,007 100013089 นาย ประสพศักด์ิ สุขสุแดน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,008 100013091 น.ส. อิสรีย์ เครือทองศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,009 100013093 นาย ธนภณ มั่นใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,010 100013094 น.ส. ละไม ดวงใจดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,011 100013097 นาย ชลรัฐ สาระจรัส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,012 100013098 น.ส. เปมิกา แวมายอ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,013 100013101 น.ส. จารุวี ทินกร ณ อยุธยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,014 100013102 น.ส. สุทธิกานต์ ไชยกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,015 100013104 น.ส. ธิติมา ศรีนวล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,016 100013106 นาย อนุรักษ์ สมสาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,017 100013109 นาย อาณัติ รุ่งเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,018 100013110 น.ส. ชุติมน นาคสมทรง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,019 100013111 นาย ปัญญา ทองทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,020 100013112 นาย เอกชัย สาระสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,021 100013113 นาย กัญจน์ณพงศ์ สายทิพย์วดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,022 100013116 น.ส. คณิตตา ผ่องโสภณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,023 100013121 นาย วิทยา บัวพา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,024 100013130 น.ส. อารีรัตน์ แก้วแท้ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,025 100013132 น.ส. พรทิวา ชูรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,026 100013134 นาง อรทัย โสภาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,027 100013137 น.ส. นงเยาว์ เจริญศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,028 100013141 น.ส. โรสนี สะมาแอ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,029 100013143 น.ส. ธนิสร ถ่ินฐาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,030 100013145 น.ส. สิริมล กะชิรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,031 100013146 น.ส. ต้องตา เพียรพิทักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,032 100013148 นาง แสงจันทร์ สระสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,033 100013152 น.ส. พลอย เพ็ชรพวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,034 100013154 น.ส. พรรณศิริ พิสิฐวรพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
6,035 100013155 น.ส. ตวงทอง ไชยลาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,036 100013157 นาย ธิติโรจน์ แสนแปง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,037 100013159 น.ส. สุกัญญา ทองกําเนิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,038 100013164 น.ส. พรศิริ จันทร์เพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,039 100013165 นาย ปราโมทย์ คําพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,040 100013167 น.ส. ชุติมา มณีรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,041 100013170 นาย ภูวดล แสงทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,042 100013171 น.ส. กนกพร เจริญสุขพลอยผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,043 100013173 นาย นพรัตน์ พันธ์วุ้น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,044 100013178 นาย ชาญวิทย์ แกล้วทนงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,045 100013179 นาย จักรกฤษณ์ เกตุสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,046 100013180 น.ส. อรทัย ขวัญเจริญทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,047 100013181 น.ส. กชพร สํารวมจิตต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,048 100013183 น.ส. วิชชุดา ยอดย้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,049 100013184 น.ส. ลัดดา ทอดสนิท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,050 100013185 นาย สุริโย รักษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,051 100013190 น.ส. ประภาศรี เมฆประดับ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,052 100013193 น.ส. จันทร์ประภา จันทร์จิตราพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,053 100013195 น.ส. พัชรี อ่อนศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,054 100013196 น.ส. ณาตยา บุญชด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,055 100013199 น.ส. เกษร พลายระหาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,056 100013202 น.ส. สิริวิภา อ๊อกศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,057 100013203 นาย สถาปัตย์ โปร่งฟ้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,058 100013206 น.ส. วัลนภา กุณาวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,059 100013207 น.ส. วรรณกมล บุญยวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,060 100013209 นาย ธรรมนูญ จรศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,061 100013211 น.ส. ศีลพา สัมฤทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,062 100013213 นาย ศุภณัฐ ต้นตระกูลรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,063 100013215 นาย ณัฐพล เที่ยงธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,064 100013217 น.ส. สุวิชชา มานะกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,065 100013220 น.ส. พเยาว์  สุวรรณพงษ์ กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,066 100013222 น.ส. กรชนก เจริญลพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,067 100013223 น.ส. ณภัทร วัชรแสงทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,068 100013224 น.ส. สุขฤทัย แพรกสมุทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,069 100013225 นาย อภิรมย์ อาทิตย์ตั้ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,070 100013227 นาย อํานาจ ใจตาวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,071 100013228 นาง ศิริรัตน์ เจริญยิ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,072 100013231 น.ส. ลดาวรรณ ศักด์ิเทวิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,073 100013236 น.ส. บุญญาพร เกรียท่าทราย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,074 100013237 น.ส. สุมาลี พิศเพียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,075 100013238 นาย ชัยวัฒน์ ญาณจินดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,076 100013239 น.ส. สุวรรณา ลาดล่าย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,077 100013242 น.ส. ธนาพร พันธุ์ทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,078 100013244 น.ส. กิตติวรรณ เจริญลิบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,079 100013245 นาง ณัฐชุดาพร ปะวะสี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,080 100013246 จ่าสิบโท นัฐพงษ์ พรหมทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,081 100013248 น.ส. ลักษวรรณ โกมาสถิตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,082 100013249 นาย ธนบดี วัฒนะพูนสิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,083 100013250 นาง ศรินทิพย์ สุวรรณสุขสําราญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,084 100013251 น.ส. จิราภรณ์ กองอรรถ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,085 100013253 น.ส. จิราภรณ์ พิณโพธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,086 100013256 น.ส. ปภัสนันธ์ จันทร์เรืองศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,087 100013259 น.ส. พัทธนันท์ นิสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,088 100013263 น.ส. ศศิพร งามขํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,089 100013264 น.ส. ศุภวารี รัตนกําเนิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,090 100013265 น.ส. อธิษา สุขแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,091 100013267 น.ส. สารินี โกยแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,092 100013270 น.ส. ฌานิทธิ์ จีนทู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,093 100013271 น.ส. จตุพร ศรีนวลจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,094 100013274 นาย ธนพล พยับกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,095 100013276 นาง พรทิพย์ บัวประทุม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,096 100013277 น.ส. จารุวรรณ เขียวหวาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,097 100013279 นาย ศรายุทธ วงศ์อนุรักษ์กุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,098 100013280 น.ส. รัชนีวรรณ อุณอนันต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,099 100013294 น.ส. ทุเรียน พงษ์สุพรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,100 100013296 นาย จํานงค์ ประชุมชน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,101 100013297 นาย นิติชัย ทรัพย์ประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,102 100013298 นาย ยุทธพงษ์ แก้วปัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,103 100013299 น.ส. นันทวัน สมหมาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,104 100013301 น.ส. สุดารัตน์ จันทะพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,105 100013302 นาย ศรัญย์ สนั่นรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,106 100013304 นาย ไกรสรณ์ คําเงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,107 100013305 นาย ศิลา ฤกษ์บรรเลง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,108 100013307 น.ส. พรภัทร ธรรมสุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,109 100013308 น.ส. รัตติกุล บุษบงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,110 100013310 นาย รฐกฤตยชญ์ บุษบงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,111 100013314 น.ส. ชุติมา ชูทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,112 100013316 น.ส. ชนิดาภา กิตติบัญชากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,113 100013317 นาย อภิปัทม์ รุ่งโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,114 100013319 น.ส. ณิชณิชา เม็ดดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,115 100013320 น.ส. จันทร์จิรา จันละคร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,116 100013321 นาย นพดล จันทร์แย้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,117 100013326 น.ส. พิกุล ทวยจัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,118 100013328 น.ส. ชุลีกร หลวงบํารุง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,119 100013327 นาย สุดปิติ เหียงมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,120 100013330 น.ส. ธนิดา วราห์คํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,121 100013331 น.ส. ธณชยกร ดวงศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,122 100013335 น.ส. อภิญญา มาลัยวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,123 100013336 น.ส. วิภารัตน์ ปาธิยะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,124 100013339 นาย วรภ ธัญธาดาพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,125 100013340 น.ส. ภิรัญชญา ทรายสมุทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,126 100013342 นาย เทพรัตน์ หนูทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,127 100013343 น.ส. สินีนาฎ แตงทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,128 100013345 นาย อธิคม ชนะจิตต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,129 100013346 น.ส. จรรยา จันทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,130 100013349 นาง นิภาพร อุ่นบรรเทิง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,131 100013352 น.ส. อัญชลีพร ไทยวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,132 100013353 น.ส. ชุติมา เชาว์คงคา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,133 100013355 น.ส. พัชรินทร์ เนียมพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,134 100013356 นาง คณัสนันท์ จันทาสูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,135 100013357 นาย วิศิษฏ์ ย่าพรหม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,136 100013358 นาย ธนพงศ์ หาญพละ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,137 100013359 นาง ปิยวรรณ เพ็งแจ่มศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,138 100013360 น.ส. น้ําทิพย์ ด้วงตะก่ัว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,139 100013362 นาย ธวัช แสนบัว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,140 100013363 นาย วิสูตร กองแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,141 100013364 นาย วัชรพล อารีย์วัฒนานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,142 100013365 นาย สุเมธ หงษ์สาชุม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,143 100013368 น.ส. ศิรินธิรา สาแมหาดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,144 100013369 นาย สุชาติ สุวรรณ์นุช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,145 100013373 น.ส. จินดารัตน์ เลิศสิรินพนันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,146 100013374 นาย โกวิท พลอยแสงโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,147 100013375 น.ส. สวนีย ขําเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,148 100013376 น.ส. ชลธิชา หนูน้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,149 100013377 นาย สมาน เพ็งคําเส็ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,150 100013380 น.ส. มัจฉา ทองดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,151 100013382 น.ส. เพ็ญพิศ อินทมะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,152 100013384 น.ส. ทัศยา ตาปราบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,153 100013385 น.ส. สุภาวดี จิตต์สมนึก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,154 100013389 น.ส. กฤติยา ศรีศักดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,155 100013390 น.ส. วิไล แสงปาก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,156 100013391 น.ส. กันยารัตน์ พุทธจร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,157 100013396 น.ส. ณิชาภา ก้อนแข็ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,158 100013402 น.ส. รัตนาพร รัฐเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,159 100013403 น.ส. วนิชา ลีพลงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,160 100013405 น.ส. กานดา เนียมตะคุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,161 100013407 น.ส. ศิรินรัตน์ สงวนชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,162 100013409 จ่าเอก วทูิล วรรณทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,163 100013410 นาย วราวุฒิ ฤกษ์ใหญ่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,164 100013411 น.ส. ถิรพร ปะธิเก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,165 100013413 น.ส. วัชรีพร วิเศษโกสิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,166 100013415 น.ส. พจนา คําแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,167 100013416 น.ส. สุภาภรณ์ ผมทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,168 100013419 นาย ณัจธคมน์ ดลธนศรีพัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,169 100013420 น.ส. นงลักษณ์ อุดมกุศลศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,170 100013421 น.ส. สิรีธร ศิริวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,171 100013422 น.ส. สุกฤตา ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,172 100013427 น.ส. วิสุตา พิทักษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,173 100013429 นาย ชนาธิป สาระรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,174 100013430 น.ส. อริษา เต็มดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,175 100013435 น.ส. อารีย์ ยาวิชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,176 100013436 น.ส. อรพรรณ จักขุเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,177 100013441 น.ส. ชุติมา นฤภัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,178 100013442 น.ส. ณัชชวรรณ วงษ์ศานิล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,179 100013444 นาย ประภัส โรจนนัครวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,180 100013448 น.ส. มีนา แสนโคตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,181 100013451 น.ส. ณัฐสรัลพร ปิยดนัยวุฒิกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,182 100013452 น.ส. อัมภวัน ลักขษร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,183 100013454 น.ส. จรรยา ทองรอด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,184 100013455 น.ส. อัฎฐพร รามแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,185 100013458 น.ส. เพ็ญประภา พันธ์ศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,186 100013459 นาง ชลรัตน์ ชูช่วย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,187 100013460 น.ส. มยุรี เบ็ญจวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,188 100013461 น.ส. อัจฉรา เก่งกสิวิทย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,189 100013463 นาย พงษ์เทพ โต๊ะทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,190 100013464 นาย ศรันย์ กาฬะสิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,191 100013467 น.ส. น้องนุช อํ่าอ่ิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,192 100013474 น.ส. ศุภรินทร์ สุวรรณานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,193 100013475 น.ส. ดาราณี อุทรัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,194 100013477 นาย อรรถกร หวั่นหนู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,195 100013482 นาย พงษ์ศักด์ิ แสงสุรินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,196 100013483 น.ส. สิริวรรณ อ้นพิทักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,197 100013485 น.ส. หทัยชนก เมืองเสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,198 100013488 น.ส. รตนกมล นพวิบูลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,199 100013491 น.ส. สายสมร บังเมฆ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,200 100013495 น.ส. ภาวิณี จ้อจันทึก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,201 100013497 น.ส. จิดาภา สระเศษ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,202 100013498 นาย จวน อินดร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,203 100013499 นาง จินตนา แสนคําสี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,204 100013500 น.ส. มณิภัทร งามเกิดเกียรติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,205 100013502 น.ส. เกศยา ประสีทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,206 100013503 นาย ธีรเดช สมบูรณ์สิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,207 100013504 น.ส. ธันยาภรณ์ ผุสะดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,208 100013506 น.ส. สมบูรณ์ คล่องปกรณ์กุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,209 100013507 น.ส. ทิพวรรณ์ มุมทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,210 100013509 นาย อัครเดช มาลาหอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,211 100013510 น.ส. จิราภรณ์ ผ่านสําแดง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,212 100013516 นาย ทรงพล พัฒนพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,213 100013518 น.ส. สุจิตรา อุตรีสร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,214 100013519 นาง วลัยพร สายอุทธา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,215 100013522 น.ส. ชนม์นิภา แก่นกล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,216 100013523 นาย สุทธิพัฒน์ พิทักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,217 100013524 น.ส. พวงรัตน์ หาดแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,218 100013525 นาง สุรัตดา ตาเสือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,219 100013526 น.ส. วันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,220 100013527 น.ส. รุจิวรรณ จักกะพาก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,221 100013529 นาย ธนากร ดารากัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,222 100013531 น.ส. ดวงเดือน วิงวอน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,223 100013532 นาง ทิพย์วิมล พลเยี่ยม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,224 100013535 น.ส. กุลนันท์ ยังคง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,225 100013538 นาย ศุภณัฐ โพธิ์เกตุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,226 100013539 น.ส. สุกัญญา สท้านไผท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,227 100013542 น.ส. มนันยา ทองอร่าม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,228 100013544 น.ส. อําพร พรสันเทียะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,229 100013545 นาย พงษ์สิริ ตาอินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,230 100013547 น.ส. นิศา ประดิษฐ์ชัย กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,231 100013548 น.ส. หฤทัย เรืองไพศาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,232 100013549 นาย ธนัทเทพ หนูเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,233 100013552 น.ส. นงลักษณ์ อังศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,234 100013553 น.ส. หทัยทิพย์ ลอยกุลนันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,235 100013558 นาย นราพรรณ บุญเปล่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,236 100013561 น.ส. พรทิพย์ ขุมเงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,237 100013563 นาง สุภัทรา เงินดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,238 100013564 น.ส. ชนัญญา อินทะรังษี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,239 100013565 นาย บงกช พิลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,240 100013576 น.ส. กุลภัสสร์ อุ่นใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,241 100013577 นาง ชญาภา จันทาทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,242 100013579 นาย หลักชัย บูรณ์เจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,243 100013581 นาย ภาณุมาศ ด้วงเกิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,244 100013582 น.ส. ระพีพรรณ ฟองมาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,245 100013591 น.ส. วิภาวี บุญมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,246 100013592 นาย วีระชัย วงละคร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,247 100013594 น.ส. วิภาดา บุญมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,248 100013596 น.ส. ปัทมา โพธิ์ทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,249 100013597 น.ส. สุนันท์ อินทร์เอ่ียม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,250 100013600 น.ส. วิริยา ธนูมาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,251 100013602 นาง วรารัตน์ ใจบุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,252 100013605 น.ส. พรพิมล อินสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,253 100013606 น.ส. ศุภิดา บุญนุช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,254 100013607 นาย ธิติ ภู่พลอย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,255 100013612 น.ส. อัมรา เจริญทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,256 100013616 นาย มานพ วงศ์ใหญ่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,257 100013621 น.ส. วรรณวิภา คุณพาที กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,258 100013625 น.ส. สุพัตรา มาลัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,259 100013626 นาง นพภรณ์ พราวศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,260 100013629 น.ส. จุฑามาศ สาระคู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,261 100013638 นาย ธเนศ แสนสุทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,262 100013642 น.ส. สุจิตตา จันทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,263 100013643 น.ส. ยุวดี ฐิตานุกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,264 100013644 น.ส. นงเยาว์ อุดสุรินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,265 100013645 น.ส. นุสรา พันธรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,266 100013646 น.ส. ศิริพร เอมเสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,267 100013647 นาย วิษณุ เจริญถนอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,268 100013651 นาย ณภัทร บุญญอารักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,269 100013653 น.ส. ทิพวรรณ พุฒธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,270 100013654 น.ส. สุพนิต จึงแย้มปิ่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,271 100013655 นาย จารึก จารุจิตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,272 100013660 น.ส. ธมลวรรณ รักโค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,273 100013661 น.ส. ปฏิมา อ่องแจ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,274 100013666 น.ส. สุมาลี ชูรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,275 100013667 น.ส. ธนาพร ธนะสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,276 100013669 น.ส. สุภาพร ทองพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,277 100013670 นาย ปรีชา เหลืองชูเชิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,278 100013678 น.ส. ยลนภา สุทธิศราวุธ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,279 100013679 น.ส. ทัศนีย์ บุตะเคียน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,280 100013680 นาย วิรัชญา วิเชียรรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,281 100013683 นาง ลัดดา สุขการ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,282 100013685 นาย นุกูล ฉิมสุนทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,283 100013686 น.ส. ขวัญชญดา สามเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,284 100013688 น.ส. อารีรัตน์ สุดสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,285 100013690 น.ส. นภารัตน์ มาประชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,286 100013692 น.ส. ณัฏฐนันท์ ปารมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,287 100013694 นาย ธรรมนูญ เส็มย้ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,288 100013697 นาย ภคินท์ ไทยทองหลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,289 100013698 นาง วีรยา สระทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,290 100013700 น.ส. ซาฮูรีน อะลีดิมัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,291 100013702 น.ส. ปาริชาติ ธานี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,292 100013705 น.ส. พัชริน ละมุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,293 100013706 นาย อดิเทพ มิจนทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,294 100013709 นาย บุญญฤทธิ์ ราชเนตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,295 100013710 นาย ธีรภัทร์ ยี่แม่นยิง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,296 100013712 นาง วนิดา เพชรกาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,297 100013714 น.ส. กัลชลี เท่ียงธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,298 100013715 น.ส. หทัยกานต์ สุภาษี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,299 100013718 นาย ศุภโชค ฤกษ์งาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,300 100013720 น.ส. อพิรุณ สัพโส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,301 100013725 น.ส. อาภาพร สินธุชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,302 100013727 น.ส. ปวีณา สอนศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,303 100013732 น.ส. ออฤทัย หมายสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,304 100013738 น.ส. อังคณา สิงห์ทอน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,305 100013740 น.ส. ณัฐขนิษฐ ตุลาทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,306 100013746 น.ส. วิวรรธนี วรศาสตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,307 100013750 น.ส. เบ็ญจพร ใจดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,308 100013753 นาย ยุทธพงษ์ วังเอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,309 100013756 นาย ณรงค์ธรรม พูลศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,310 100013759 น.ส. ดลนภา เพ่ิมสมบัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,311 100013760 นาย ธีรวัฒน์ กันยานี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,312 100013763 น.ส. พณิดา แย้มขุนทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,313 100013764 นาย นุวัฒน์ พ่ึงทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,314 100013765 น.ส. ธิดารัตน์ ไชยมงคล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,315 100013773 น.ส. ณัฐพร ลีมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,316 100013774 น.ส. พิมพ์วิมล จันทร์หอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,317 100013775 นาย นพดล สุริยะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,318 100013776 น.ส. สายชล งามสง่า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,319 100013777 น.ส. สุธิษา สายแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,320 100013779 น.ส. การะเกด แก้วประดิษฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,321 100013780 น.ส. นวพร บูรณ์เจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,322 100013781 น.ส. สุนารี เสมอใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,323 100013782 น.ส. มธุรวันต์ กองตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,324 100013787 นาย กฤติภัท เดชฐานะบวร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,325 100013788 น.ส. ซูไรดา โต๊ะเด็ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,326 100013789 นาย บัณฑิต แป้นทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,327 100013792 น.ส. อตินุช วิริยะจีระพิพัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,328 100013793 นาย สุลัยมาน สมวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,329 100013794 น.ส. ธัญยณิส เจียรพัฒนากิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,330 100013797 นาย พีระภ์ โตจิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,331 100013801 น.ส. วิลาวรรณ ฟุ้งสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,332 100013804 น.ส. อรอนงค์ ชาวชอบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,333 100013805 น.ส. หงษ์ทอง แก่นพรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,334 100013806 นาย ธีรจิตร์ สุมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,335 100013807 น.ส. อัญชิษฐา ศรีจันตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,336 100013809 น.ส. รัชนก ทองสุพรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,337 100013811 น.ส. ณัฐภัทร โคษาราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,338 100013813 น.ส. นิตยา พันธุ์อินป้อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,339 100013815 น.ส. วิไลลักษ์ ลาภเจียม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,340 100013816 น.ส. ตรีณารัตน์ กลิ่นคง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,341 100013818 นาย นาวิน ครายานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,342 100013820 นาย ชญา เรืองปราชญ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,343 100013830 น.ส. อรนุช บุญฤทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,344 100013832 น.ส. สุภารัตน์ จิรบุรณทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,345 100013834 น.ส. กัญญาณี กองเพิ่มพูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,346 100013835 นาง กรองกาญจน์ ใจซื่อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,347 100013836 น.ส. อุบลวรรณ คํารัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,348 100013852 นาย โยฮัน ยูโซะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,349 100013854 น.ส. รัชนีภรณ์ น้อยวิจิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,350 100013858 นาง ศิรินทร์ยา เจริญสุขทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,351 100013862 น.ส. เปรมจิต วงชารี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,352 100013866 น.ส. ณัฏฐากร มุสิราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,353 100013867 น.ส. ศุภาพรรณ ลิมปิชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,354 100013869 น.ส. พัสณียา เมืองบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,355 100013875 น.ส. กรรณิกา มุทะสิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,356 100013876 นาย ชัยวัฒน์ จันทร์เฮียง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,357 100013877 นาย ปรัชญา ขวัญกลัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,358 100013879 นาย สุรพงษ์ แจ่มจรัส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,359 100013880 น.ส. กิติยา อินทรอุดม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,360 100013883 นาย ณัฏฐสิทธิ์ บุญเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,361 100013885 น.ส. วรรณิศา ยาหยาหมัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,362 100013886 น.ส. ณัฏฐพัชร์ พงษ์พระเกตุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,363 100013887 น.ส. สิริณัฏฐ์ แก้วเสถียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,364 100013891 น.ส. อัจฉราภรณ์ มะลิวัลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,365 100013893 นาง จิราภรณ์ ทวีโชคไพศาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,366 100013894 น.ส. สมพิศ ทองสถิตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,367 100013895 น.ส. นุฐทรานันท์ กัณหาป้อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,368 100013898 น.ส. กรพินธุ์ หม่ันมานะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,369 100013899 นาง จันทร์เพ็ญ ทาภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,370 100013901 ว่าท่ีร้อยตรี สุรพงค์  พรมชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,371 100013904 นาย ทนง อุดมพล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,372 100013908 นาย วิทยา วาจาฉลาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,373 100013909 น.ส. พรทิพย์ พรมนิล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,374 100013912 น.ส. กมลรัตน์ จิตตสินนวา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,375 100013913 น.ส. ศิริรัตน์ ร้อยพรมมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,376 100013915 น.ส. ดวงกมล ศรีสง่า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,377 100013917 นาย โกวิท ดงนอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,378 100013918 นาย อัตชัย ปัตตัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,379 100013921 นาย คมกฤษฎ์ อินทรมงคล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,380 100013922 น.ส. กรแก้ว นามวิจิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,381 100013924 น.ส. ธัชนารถ เจริญกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,382 100013926 น.ส. ถวัลรัตน์ กัลชาญกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,383 100013927 น.ส. วิไล เกตุงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,384 100013928 น.ส. เยาวภา รักษาวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,385 100013932 น.ส. สุภาวดี มีเย็น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,386 100013933 น.ส. กมลวรรณ แจ้งอรุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,387 100013934 นาง บุษบากร นนทรตัน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล

            หน้าท่ี 213 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
6,388 100013935 น.ส. รัตนากร กุณฑี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,389 100013936 น.ส. ปรัชญาวรรณ กันธะมัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,390 100013939 น.ส. ปกเกศ ศุภเศรษฐศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,391 100013941 นาย เจษฎา คงคาสุริฉาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,392 100013943 น.ส. สิริอาภา จิตรวิขาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,393 100013944 นาย ฉัตรชัย ทุเรียนงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,394 100013945 น.ส. จุรีภรณ์ ศรีใหม่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,395 100013946 น.ส. กิตติยา บัวสาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,396 100013948 น.ส. อรทัย สอนนวน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,397 100013949 น.ส. จิดาภา สุดเสนาะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,398 100013953 น.ส. ศิวิมล พุฒชุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,399 100013955 น.ส. ชนัตพร ภู่เกิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,400 100013957 นาย ธนารักษ์ ณ ราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,401 100013959 น.ส. เพียงตะวัน โม้ตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,402 100013966 นาย นรากร ศรีจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,403 100013967 น.ส. ศิรินทร์ ขจรศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,404 100013969 น.ส. ชนกเนตร มณีรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,405 100013971 น.ส. ปรารถนาภรณ์ บ่องาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,406 100013972 น.ส. วลีพร ธิติธรรมพฤกษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,407 100013973 น.ส. ปัทมา ธิติธรรมพฤกษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,408 100013978 น.ส. จรรยา บุษบงก์ไพฑูรย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,409 100013979 นาย พิเชษฐ วงค์ศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,410 100013981 น.ส. สุกัญญา จรูญยิ่งยง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,411 100013982 น.ส. รุ่งทิพย์ แจ่มจํารัส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,412 100013984 นาย ธัชธรรม์ มังกรแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,413 100013985 นาย ชนินทร์ ชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,414 100013986 น.ส. นริศรา เปลื้องกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,415 100013987 น.ส. ภิรมย์พร กิตติเวช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,416 100013989 นาง พัชริยา สงศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,417 100013990 นาง กชพรรณ สุขสนาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,418 100013992 นาย วีร์ ศรีทิพโพธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,419 100013993 น.ส. ธิฌาฎา สมสี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,420 100014002 น.ส. ภัทร ถามล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,421 100014004 นาย อนันต์ นุ้ยดํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,422 100014005 น.ส. อัสมา ใบหมาดปันจอ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,423 100014006 นาย สงกรานต์ พยุงเกษม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,424 100014008 น.ส. สายสวาท ตันเยี่ยม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,425 100014011 น.ส. อติกานต์ คนขยัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,426 100014013 น.ส. สุรีรัตน์ รัตนประภากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,427 100014015 น.ส. เทพศิริ แก้วประดิษฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,428 100014017 น.ส. พัชร์ธนัน พิรพัฒน์ธนกร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,429 100014018 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุกัญญา เมืองชื่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,430 100014019 น.ส. ชมภูนุช โนนรุ่งเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,431 100014020 น.ส. ศุภรัตน์ วงค์ละคร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,432 100014023 นาย วิเชียร สุรเวคิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,433 100014027 น.ส. พิศวิไล นรสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,434 100014028 นาย อรรคพร เนตรประภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,435 100014029 น.ส. นริศรา ปางสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,436 100014030 น.ส. ฐิติยา อิทธิธนากร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,437 100014033 น.ส. ทรัพย์นรี เชื้อลีมาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,438 100014037 น.ส. จุรีรัตน์ รักษ์ติวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,439 100014040 น.ส. เกษร เสียงดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,440 100014041 น.ส. พิภาวรรณ อุเทนสุต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,441 100014043 นาย พงษ์ภากร แก้วประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,442 100014045 น.ส. จามรี คงประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,443 100014047 น.ส. ศุภมาศ ชัยรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,444 100014048 น.ส. ทิวาพร ถมปักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,445 100014057 น.ส. ดวงใจ งามนวล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,446 100014059 ว่าท่ีร้อยตรี วิรุฬห์ บุญสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,447 100014060 น.ส. วิชุตา บุษบงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,448 100014062 น.ส. กฤติกา ปานเขียว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,449 100014065 นาย จักรพันธ์  ดําขํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,450 100014066 น.ส. ผณิษทรา ตันท์ประพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,451 100014067 น.ส. พัทธนันนท์ พรหมบังเกิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,452 100014070 น.ส. หทัยทิพย์ เนตรสว่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,453 100014071 น.ส. เพ็ญนภา อุ้มบุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,454 100014072 นาย ยุทธชัย อยู่บํารุง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,455 100014073 น.ส. วิชุพร สายคําทอน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,456 100014074 น.ส. ประภาพร ซื่อสัตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,457 100014075 น.ส. ภัคภาภรณ์ วรขันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,458 100014076 น.ส. ชุติมา อวยสําราญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,459 100014077 น.ส. ธัชญา รักษ์กําเนิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,460 100014078 น.ส. นีรนาถ เพชรกําเนิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,461 100014079 น.ส. รุ่งนภา จารุวฒันชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,462 100014080 นาย อนุชิต น้ําพลอย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,463 100014081 น.ส. ณัชญาดา จรรยาคุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,464 100014082 นาย คมเพชร์ อกอุ่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,465 100014083 นาย ชานิศ ทองสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,466 100014084 นาย อดิศักด์ิ ขาวสาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,467 100014085 น.ส. ชรัชวรรณ ดีหริ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,468 100014090 น.ส. นภาพร มะนะมุติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,469 100014092 น.ส. ยุพา สุภาพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,470 100014093 น.ส. ฐณัชญพร ผาเวช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,471 100014094 นาย สุรชัย ทะจาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,472 100014097 นาย อนุสิษฐ์ บาลทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,473 100014099 นาย ปริชต์ สาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,474 100014102 นาย รังสิวุฒิ สมงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,475 100014103 นาย วัชรภูม์ิ ไวว่อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,476 100014104 น.ส. เมลดา ธุระพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,477 100014105 น.ส. นริศรา รอดเพชรภัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,478 100014106 น.ส. ประภาพร อุดเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,479 100014107 นาย ณัฐฐาปกรณ์ เธียรถาวร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,480 100014108 น.ส. ฟิตเราะห์ บอเถาะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,481 100014109 น.ส. ทิพวรรณ พรหมทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,482 100014110 น.ส. ศิริขวัญ คูณกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,483 100014111 น.ส. ดวงกมล ทีปกรกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,484 100014113 นาย กัมปนาท ประทายนอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,485 100014114 น.ส. ภัทร์มณวี พันธ์สําโรง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,486 100014118 นาง เทียนทอง วงษ์คําหาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,487 100014119 น.ส. ปัทมากร ราชวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,488 100014120 น.ส. เสาวนีย์ สุภิมารส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,489 100014121 นาย วาทิต ใจมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,490 100014122 นาย สามารถ กินูน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,491 100014126 น.ส. ณภัค เขตภัทรพิพิธ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,492 100014127 นาย ณฐนน จันทะวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,493 100014128 น.ส. ปัทมาพร ตะโหนดไธสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,494 100014129 นาย ไตรภูมิ สุขเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,495 100014131 นาย ฉัตรชัย พรหมม่วง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,496 100014132 นาย พูลศักด์ิ เกตุภูงา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,497 100014137 นาย นัทธี สงสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,498 100014139 น.ส. ภาณุมาศ ทิพย์กุมาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,499 100014140 น.ส. ภัทรานิษฐ์ บอนขุนทด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,500 100014142 น.ส. อรนุช บอนขุนทด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,501 100014145 น.ส. วิจิตรา ทับขัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,502 100014149 น.ส. ทิพย์วัลย์ ทรัพย์บุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,503 100014150 น.ส. ลัดดา สุขเกษม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,504 100014158 น.ส. จริยา ไพรภิบาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,505 100014162 น.ส. คัญฑมารา สิทธิไกรพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,506 100014163 นาย ปรัชญา คงบาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,507 100014164 น.ส. นุสรา ลาวัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,508 100014166 นาย ภูเบศร์ บุญมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,509 100014168 น.ส. ฐิติรัชต์ ทองสาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,510 100014174 น.ส. ธัญชนก เหลืองทองอร่าม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,511 100014175 น.ส. ชุติมา  รัตนโนรส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,512 100014176 น.ส. วรุณดา อินจินดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,513 100014177 นาย รัฐกาฬ วีระเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,514 100014180 น.ส. วรรณภา ทองละมุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,515 100014183 น.ส. ชลธิชา สาคร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,516 100014184 น.ส. ประภาพร อร่ามชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,517 100014186 น.ส. ธัญญพัทธ์ บุญยิ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,518 100014187 นาย สมคิด ทองช่วย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,519 100014188 นาย รุ่งอรุณ อ่อนส้มกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,520 100014190 น.ส. กรรณิการ์ สุดพราหมณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,521 100014196 น.ส. ภิชญาพร สมวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,522 100014198 น.ส. ศิริพร คัมภิรานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,523 100014199 นาง ชยาดา สังข์ทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,524 100014200 น.ส. สุธีรา เขียวกันยะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,525 100014201 นาง พรธิภา จันสุระวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,526 100014202 น.ส. จุฑามณี แจ่มสว่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,527 100014207 นาย นธีธร ศิลประสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,528 100014208 น.ส. อาภาสิรี ดวงพลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,529 100014209 นาย อัมรินทร์ มะรุช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,530 100014211 นาย กฤษฏิทัศณ์ พิมพรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,531 100014212 ว่าท่ีร้อยโท สมสกุล เทียนประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,532 100014215 น.ส. นิตยา เรืองปานกัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,533 100014216 น.ส. ธัญญ์นภัส เลิศปิติธัญศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,534 100014219 น.ส. กนกวรรณ วรรณโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,535 100014220 ว่าท่ีร้อยตรี จิรยุทธ พุฒตาลดง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,536 100014222 จ.ส.ต. สมภพ อภิวรชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,537 100014225 นาย โกวิท กันหาไชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,538 100014226 นาย สมโภชน์ รื่นบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,539 100014227 น.ส. พรรณทิพา พูลสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,540 100014233 นาย ทวีวัฒน์ คําหล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,541 100014236 น.ส. อัมพรทิพย์ งามสมทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,542 100014245 น.ส. กัญญาณี เทพบุตรดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,543 100014246 นาย ทายาท สุพิมพานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,544 100014249 น.ส. อรกวีพร บุรินทร์รัตนโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,545 100014250 นาย บุญเลิศ ยกยศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,546 100014252 นาย ณัฏฐกิติ เศตะพราหมณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,547 100014253 น.ส. นาฏนพางค์ เฉียงพรหม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,548 100014255 น.ส. สุรันยา จารุภูมิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,549 100014263 น.ส. จิรฐา นาคดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,550 100014265 น.ส. สายสมร บุณยานันต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,551 100014271 นาย สุวรรณวิทย์ สุวรรณประทีป กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,552 100014273 น.ส. อัจฉรา โอฬารจันทโรทัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,553 100014274 น.ส. จันทร์จิรา นวลวงค์อิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,554 100014276 น.ส. อารยา สวนแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,555 100014278 น.ส. กนิษฐา บัวเผื่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,556 100014279 น.ส. อัญชลี สุวรรณโส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,557 100014287 นาย ธิติ สามบุญเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,558 100014288 นาย เอกราช ชิตรกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,559 100014290 น.ส. สุธาดา มณีพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,560 100014291 น.ส. มยุรี กล่ําพูลสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,561 100014294 น.ส. ลฎาภา เนื่องทะบาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,562 100014293 น.ส. พรพิมล พิลึก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,563 100014296 นาย ประวิทย์ ทหารไทย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,564 100014297 น.ส. เกศิณี จันทร์โนทัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,565 100014302 น.ส. กมลวรรณ กฤตสัมพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,566 100014303 น.ส. สุชาดา เครือสงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,567 100014306 นาย อธิภาค บุญพร้อม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,568 100014307 น.ส. ดวงกมล กฤตสัมพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,569 100014308 นาย ลิขิต ภานุมาสวิวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,570 100014310 นาย อนุชา เพ็ชรกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,571 100014311 น.ส. วิภาวรรณ ชาวนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,572 100014313 น.ส. โศภาพิชญ์ ฉัตรนาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,573 100014317 น.ส. อามาลีนา สุหลง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,574 100014320 นาง นิตยา พลพุทธา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,575 100014324 นาย อณัณย์ สาถํ้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,576 100014326 น.ส. ทับทิม สุริยาส่องไพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,577 100014328 น.ส. คณิตรา พยัคกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,578 100014330 น.ส. กรวิกา น้อยเชียง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,579 100014331 นาย พีรพัฒน์ ฝ่ายบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,580 100014332 นาย จักรธร ผาจีน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,581 100014334 นาง ชนิตตา ศรีเฟือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,582 100014335 น.ส. ปัทมา เอมสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,583 100014336 นาง ฮามีด๊ะ สูโรโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,584 100014337 น.ส. วันเพ็ญ พริ้งเพราะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,585 100014338 นาย สยาม ทิมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,586 100014341 น.ส. ประไพ ระบือพิณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,587 100014343 น.ส. ญาตาวี บุญตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,588 100014344 พ.จ.อ. อาทิตย์ สุนรกุมภ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,589 100014345 น.ส. วารศรี ถ่ินเมืองปัก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,590 100014347 น.ส. ปณิชา พัฒนวนิชชากร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,591 100014353 นาย พิเชฐ โสภณแพทย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,592 100014354 น.ส. กุลวดี ศรีเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,593 100014355 น.ส. สุวรรณี ไวยากรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,594 100014358 น.ส. จุฑามาศ ป้อมแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,595 100014367 น.ส. นิชานันท์ พิมพ์ภักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,596 100014369 น.ส. สุวดี กิจเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,597 100014373 น.ส. พิชญา พิมพ์พงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,598 100014377 น.ส. ปฐมาวดี นาคช้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,599 100014380 น.ส. วาสนา ขันเงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,600 100014382 นาย อุเทน ประจงบัว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,601 100014385 นาย ศุภชัย แวงคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,602 100014386 น.ส. มุกดา ลั่นสิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,603 100014393 น.ส. วรวรรณ เพชรสุริยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,604 100014394 นาย นิรุทธ์ รัตนพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,605 100014395 ส.อ.หญิง สุขสวัสด์ิ ศรีมาตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,606 100014396 นาย สิทธิพงษ์ พงศ์พรอนันต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,607 100014397 นาย ยุทธภูมิ ดงแสนสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,608 100014401 น.ส. หฤทัย กุลสุทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,609 100014402 นาย เฉลิมพล ขําละม้าย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,610 100014403 น.ส. ณัฐวรรณ เอี้ยงผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,611 100014405 น.ส. วิพาพัฒ โลเกตุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,612 100014408 นาย ภูวนารถ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,613 100014409 น.ส. ณัฐณี เอ้ียงผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,614 100014410 น.ส. จารุภา รอญศึก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,615 100014414 นาย เฉลิมวุฒิ กองแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,616 100014415 นาย ชาติพิชิต ศรีมุกดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,617 100014418 นาย สันต์ชัยภรณ์ จิตรักวงศ์สกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,618 100014423 น.ส. อําพร กล่อมเกลี้ยง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,619 100014424 นาย อัมรินทร์ ธรรมนาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,620 100014425 นาย ชนินทร ภูกองไชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,621 100014427 นาย ปราโมทย์ นิติพจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,622 100014428 นาย กิตติคุณ เชื้อแถว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,623 100014432 น.ส. กฤษณา สุพรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,624 100014434 น.ส. ขนิษฐา ตรากลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,625 100014435 น.ส. ดวงเนตร พิกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,626 100014437 นาย ชาตรี ไกยนารถ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,627 100014438 น.ส. พิมลรัตน์ ทองคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,628 100014439 น.ส. อรอุมา ดวงเด่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,629 100014440 นาง ณัฐณิชา แก่นจันทร์ใบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,630 100014443 นาย สมชาติ ริพิมพ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,631 100014444 น.ส. อัจฉรา อํานาจรุ่งตระกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,632 100014446 น.ส. ศศิธร ใจหาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,633 100014450 น.ส. ศศิธร อํานาจรุ่งตระกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,634 100014452 นาย จักรพงค์ ซ้อมทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,635 100014453 นาย อิทธิวัฒน์ ทัพพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,636 100014454 นาง สรัญญา แก้วประเทือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,637 100014455 น.ส. ประภัสสร ฐานานุกรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,638 100014457 น.ส. ต่วนราตี โต๊ะกูบาฮา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,639 100014461 น.ส. ขจรพรรณ สุวรรณสําริด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,640 100014462 นาย พรฐนิศร์ ศรีสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,641 100014465 น.ส. ลัดดา ชัยภูมิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,642 100014467 นาย คมจิตร์ คามตะศิลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,643 100014468 น.ส. พิรานันท์ ศรีวิเชียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,644 100014470 นาย ชัยชนะ นาคะเกตุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,645 100014471 นาย ศุภรักษ์ เลิศไตรกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,646 100014473 น.ส. ศริธร สงดํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,647 100014476 น.ส. ดนิตา มงคลวิทย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,648 100014477 น.ส. ณัฐดา กองทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,649 100014478 น.ส. อริศรา นาแพร่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,650 100014479 นาง เอกลักษณ์ ภาคอุบล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,651 100014480 นาย ศราวุธ สุจริต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,652 100014481 น.ส. อัญมณี โชติศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,653 100014484 นาย ไพศาล สุวรรณวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,654 100014486 นาย จักรี มุติมาลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,655 100014487 นาย ธนพงษ์ ดิษยวณิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,656 100014489 นาย ทวีศักด์ิ บุญส่งศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,657 100014492 นาย ประสาน สืบเชื้อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,658 100014493 น.ส. ประทุมวรรณ ปาลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,659 100014494 น.ส. ธฤติ รอดฝุ่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,660 100014496 น.ส. สุดปรารถนา ดิลกสุนทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,661 100014499 นาย อิทธิพล ปรีชายศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,662 100014501 นาย สุเมธ บุตรดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,663 100014505 นาย อดินันต์ ศรีวัชรกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,664 100014508 น.ส. กมลกานต์ ยศปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,665 100014511 นาย ทองสิน กาญจนกันทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,666 100014512 นาย วิชัย เอ็นสันเทียะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,667 100014513 นาย เชาวลิต สายจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,668 100014516 น.ส. กฤติยา พุตติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,669 100014518 น.ส. ขวัญฤทัย พลอยงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,670 100014519 นาย เทพพิทักษ์ ศรีใส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,671 100014530 น.ส. ปิยมาภรณ์ ศรีแก่นจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,672 100014531 นาย เติมพงศ์ มโนธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,673 100014534 น.ส. ลักขณา ชักชวนวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,674 100014536 น.ส. อรทัย สีโท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,675 100014537 ส.ท. นัฐพล  น้อยคําเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,676 100014539 นาย วีรยุทธ แยบดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,677 100014540 น.ส. มนต์ฤทัย นอกกระโทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,678 100014541 น.ส. นภัสนันท์ ผลสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,679 100014542 น.ส. ปาริชาติ ทองพรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,680 100014544 นาย จักรกริช เขื่อนจันน่าน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,681 100014545 น.ส. พรภิสุข จิตภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,682 100014546 น.ส. วรรณา พรหมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,683 100014548 นาย สุภิญโญ วงษ์พยอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,684 100014550 น.ส. ทัศนีย์ ติมัส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,685 100014553 น.ส. ศศิวิมล ดีสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,686 100014554 น.ส. ศิริญญา ภาภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,687 100014556 น.ส. วรรณารีย์ ครองปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,688 100014559 นาย ภาคภูมิ เชื้อสวย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,689 100014561 นาย จักรี ศรีเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,690 100014562 น.ส. จุฑามาศ เลิศเกียรติรัชตะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,691 100014564 นาย นิตายูสศุบกี มุสตาฟา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,692 100014565 น.ส. พฤกษา ทนันชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,693 100014569 นาย สุธรรม มากะเต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,694 100014574 น.ส. ปรารถนา ละออเอี่ยม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,695 100014577 น.ส. สิริรัตน์ เหล่าสิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,696 100014579 นาย มานพ กกเปือย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,697 100014580 น.ส. แสงดาว  นาคปาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,698 100014583 น.ส. พิมลพรรณ แซ่เหลี่ยว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,699 100014585 น.ส. ปัทมา ฝั้นจักสาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,700 100014592 น.ส. อรทัย อินนันชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,701 100014595 น.ส. นฤมล ศิริจันโท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,702 100014598 นาย สุริยงค์ สุวรรณภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,703 100014599 น.ส. จีริสุดา อินศรีจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,704 100014607 น.ส. ทิวานันท์ ปัญญามูลวงษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,705 100014609 น.ส. วรญา แย้มกลิ่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,706 100014611 นาย สมคิด รัตนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,707 100014612 น.ส. อรทัย ผาสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,708 100014613 นาย สกลเกียรติ สังวรกิตติวุฒิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,709 100014614 น.ส. จิราพร สุขถนอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,710 100014615 นาย มลตรี ธัญญเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,711 100014616 น.ส. กตัญญู กองหาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,712 100014617 นาย นิรุทย์ ศิริวาริน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,713 100014619 นาย วีระยุทธ มารยาท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,714 100014618 น.ส. ฤกษิญาพร สวนกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,715 100014620 น.ส. อรษา ร่มโพธิ์ชี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,716 100014621 นาง วิชญ์ชยาภรณ์ ชัยสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,717 100014622 น.ส. ยูวีดา มะลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,718 100014624 นาย เอนก ปลัดชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,719 100014627 น.ส. พิมพัตร สุทธิประภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,720 100014632 น.ส. กัญญ์ณณัฏฐ์ เปี่ยมอยู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,721 100014633 น.ส. ภิญญดา พันธ์สมิง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,722 100014635 น.ส. วัชรีวรรณ หลินมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,723 100014636 นาง สุพัตรา วุฑฒยากร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,724 100014637 นาย พิสิษฐ์ วงศ์เมธานุเคราะห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,725 100014638 นาย อาธร ดอนทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,726 100014639 น.ส. พรพรรณ ดาโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,727 100014648 น.ส. อรทัย ใจว่อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,728 100014649 น.ส. ชลธิชา ขําเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,729 100014652 น.ส. อติพร ลิ้มลิขิตอักษร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,730 100014653 น.ส. ลิพาพร อิ่มจันทึก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,731 100014654 น.ส. ปรีดา สีเหลี่ยม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,732 100014655 น.ส. พรพิมล ใจมะสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,733 100014656 นาง ปราณี ศิริมุม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,734 100014657 น.ส. นิลุบล เลื่องเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,735 100014658 นาย ณัฐฐชัย ธีระภาต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,736 100014660 น.ส. ลลิตภัทร พุธอุดร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,737 100014661 น.ส. วิมฤดี เรือนงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,738 100014662 น.ส. พัชรี ศรีนอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,739 100014664 น.ส. รัสมี อินธิลาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,740 100014668 น.ส. เสาวลักษณ์ สีมะพริก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,741 100014673 นาย เอกณรงค์ กล่อมจิตต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,742 100014675 น.ส. จิตรลดา ลาภกระโทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,743 100014676 นาย ชินกฤต อสุนี ณ อยุธยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,744 100014677 น.ส. ปิยาพัชร เพชรนิล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,745 100014683 น.ส. วันวิสา พันธุ์แก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,746 100014684 น.ส. ศรัญญา ศรีจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,747 100014686 น.ส. กาญจนา มหาเวศย์สกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,748 100014689 น.ส. ชวลี อ่องแจ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,749 100014690 น.ส. วรัฏฐยา บุญขวัญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,750 100014691 นาย ศักรินทร์ เวชวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,751 100014692 นาย นิรันดร์ สุขสูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,752 100014697 น.ส. พิมลพรรณ ธรรมโชดก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,753 100014698 น.ส. ญาณภร วงษ์จันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,754 100014708 น.ส. ลัทธพรรณ บุญสนอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,755 100014711 น.ส. ปราชญาภรณ์ ประยงค์เพ็ชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,756 100014717 นาย ธงชัย ศรีชํานาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,757 100014718 น.ส. ผกาวรรณ นิ่มศิริพัฒนากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,758 100014719 นาย วิชัย พิมพุทธา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,759 100014721 นาย โชคอนันต์ แดงเอียด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,760 100014725 น.ส. ศศิวิมล ไชยเทศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,761 100014736 นาย อิทธิพล จิตรเอ้ือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,762 100014742 น.ส. ปิยนุช นันทะเวช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,763 100014743 น.ส. วรัมพร ลายเมฆ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,764 100014744 น.ส. ทัศวรรณ ทรัพย์ผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,765 100014747 นาย สุทัศน์ บุญชัยศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,766 100014749 นาย ชิณภัทร เรือนงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,767 100014750 น.ส. รุ่งศิรินทร์ เรืองเรื่อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,768 100014751 น.ส. ชัญญาวีร์ สุรินทร์ญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,769 100014752 น.ส. แพรวพรรณ พุกพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,770 100014753 นาย ศรายุทธ นาคสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,771 100014754 น.ส. รักชนก จันทนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,772 100014755 น.ส. ธันยภรณ์  หล่อดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,773 100014757 นาย ภูกิจ นุชประมูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,774 100014759 นาย โภคา จอมทองสถาพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,775 100014761 นาย โกมล ต่อชีพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,776 100014764 น.ส. พจมาน ป้องขันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,777 100014766 น.ส. พัชรินทร์ ไขยตะมาตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,778 100014767 น.ส. หทัยชนก บุญทา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,779 100014768 น.ส. ภัทรชยาธิป คชาชยพล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,780 100014770 นาย อดุลย์ ฤทธิ์ศาสตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,781 100014771 น.ส. ปิยวดี พิศาลรัตนคุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,782 100014778 น.ส. ยุวดี พุธมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,783 100014779 น.ส. จิราภรณ์ เพ็งด้วง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,784 100014781 น.ส. มนันยา พลบูรณ์ศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,785 100014782 นาย แสนยากร เหล่าอรรคะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,786 100014784 น.ส. กุลธิดา ศรีสินสมุทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,787 100014788 น.ส. สุทัชชา อดิศรเกษม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,788 100014789 นาย เสริมทรัพย์ ตั้วเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,789 100014790 น.ส. ทัศนาวรรณ ไพรสมุทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,790 100014791 น.ส. จุรีรัตน์ ท้ิงสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,791 100014793 น.ส. กุลธิดา สาคร กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
6,792 100014798 น.ส. เสาวลักษณ์ มูลสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,793 100014799 นาง นุชจรี ภูศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,794 100014804 น.ส. อรชา กํายาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,795 100014805 น.ส. ณปภัช แก้วผ่องศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,796 100014806 นาย นิคม เพ็งเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,797 100014812 นาย ภูมิปัทม์ จินากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,798 100014814 น.ส. สุกัญญา ม่ันเขตกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,799 100014815 นาย สมเจตน์ สําราญผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,800 100014816 นาง รุ่งทิวา สําราญผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,801 100014817 นาง ฐิติชญา สุขสมพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,802 100014818 น.ส. กาญจนา ประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,803 100014822 นาง อารีย์รัตน์ คําคุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,804 100014828 นาย ภานุกฤษ ธานีรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,805 100014829 นาย คมกฤช ขอพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,806 100014830 นาย คุณัชญ์ สุขสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,807 100014831 น.ส. รัชฎาวรรณ เกสโร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,808 100014833 น.ส. สาวิตรี คําตุ้ย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,809 100014834 น.ส. ณุตตรา จันทรเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,810 100014836 น.ส. จีราพร สีสัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,811 100014837 นาย ปัณณทัต อ่ินคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,812 100014841 น.ส. วัลลยา อุณจักร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,813 100014842 นาย สิทธิพงษ์ พลคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,814 100014843 น.ส. วรรณา พลีดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,815 100014844 น.ส. อัมพร บุดดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,816 100014848 น.ส. ประภาพร บุญรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,817 100014849 นาย วสันต์ นิลพฤกษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,818 100014858 น.ส. สุภาพร ดีวัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,819 100014861 น.ส. ศิริพร จะวะนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,820 100014865 น.ส. เกษร จันทร์กลับ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,821 100014869 น.ส. ศรีสวรรณ จันทร์ทา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,822 100014871 น.ส. ธิดาพร ลาดสลุง กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,823 100014872 น.ส. โสรยา พลายพิชิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,824 100014875 พันจ่าอากาศเอก จัตุวิทย์ แฉ่งกอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,825 100014877 น.ส. กฤติณดา อุ่นใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,826 100014881 นาย ธนิษฐ์ มาคล้าย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,827 100014884 นาย อานนท์ ดวงพิลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,828 100014887 น.ส. เมธินี  สืบเนียม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,829 100014888 นาย อรรถพล ระวิโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,830 100014890 น.ส. ภัชริน ส่งสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,831 100014891 น.ส. จุฑามาศ เนียมจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,832 100014895 น.ส. นฤมล เพ็งจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,833 100014896 นาง สุดา สุนันทกร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,834 100014897 น.ส. นิติมา แพทสูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,835 100014901 น.ส. จีระนันท์ วรรณพฤกษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,836 100014903 นาย รังษีนพดล โถทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,837 100014904 น.ส. จุฑามาศ คุณธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,838 100014909 น.ส. ณฐนนท บริสุทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,839 100014910 น.ส. วิจิตรา ศรีโสภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,840 100014912 น.ส. บุษรา นุชธิสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,841 100014914 นาย วิทยา ทองสีดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,842 100014915 น.ส. วันเพ็ญ ตั้งตรงสันติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,843 100014918 น.ส. นพรัตน์ ราชจินดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,844 100014919 นาย อนุวัฒน์ เสมอพร้อม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,845 100014920 น.ส. จารุวรรณ เลิศนิพัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,846 100014921 น.ส. ปิติพร วิทาโน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,847 100014922 น.ส. ฤทัยรัตน์ เตี้ยเนตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,848 100014924 น.ส. รินดา รัตนโสภาพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,849 100014926 น.ส. ธิดารัตน์ อุดมวัฒนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,850 100014928 น.ส. พัชรียา อยู่ยงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,851 100014929 น.ส. กรรณิการ์ จังสถิตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,852 100014930 น.ส. ธิดานันท์ บุญเต็ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,853 100014933 นาย มานพ สุธรรมปวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,854 100014934 นาย วิศิษฎ์ ชูประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,855 100014935 น.ส. อรุณรัตน สุขศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,856 100014939 นาย สุรสิทธิ์ ใจมาวิราศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,857 100014941 น.ส. ปิยะมาศ โพธิวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,858 100014942 นาย อํานาจ ชูตระกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,859 100014943 น.ส. ทัศนีย์ ทองสมบัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,860 100014951 น.ส. เยาวภาพันธุ์  คงคาศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,861 100014953 น.ส. จันทราวดี พิมพาเลีย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,862 100014955 นาย ปฐมพร เผือกพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,863 100014958 น.ส. อุมาพร คงสมบัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,864 100014959 น.ส. ดารัญ ขลิบปั้น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,865 100014960 น.ส. จารินี วัฒนไทย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,866 100014961 น.ส. ธันยธร พฤศวานิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,867 100014965 นาย คมเพชร สุทธิพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,868 100014966 น.ส. ปัตติมา สุทธิพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,869 100014967 นาง สุดารัตน์ จันทร์ต้น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,870 100014968 นาย กิตติศักด์ิ พุกหอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,871 100014970 นาย อมตฤทธิ์ ฤทธิรงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,872 100014971 นาย เอกวิทย์ ภาแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,873 100014973 นาย สันติ พรามจร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,874 100014975 น.ส. ประพิชญา กางโสภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,875 100014976 น.ส. ธัญญกานต์ ตุพิมาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,876 100014978 น.ส. ไพรรี สรรพศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,877 100014979 น.ส. สิราวรรณ รุ่งเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,878 100014981 น.ส. นิภาพร ก่ิงนอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,879 100014982 น.ส. จิรวดี หลวงสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,880 100014983 นาง เกศรา ช่วยชุ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,881 100014985 น.ส. ยูร เผือกนุช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,882 100014986 นาย สุวิจจักขณ์ อัฒจักร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,883 100014987 น.ส. ณัฏฐา แสงแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,884 100014989 นาย กิตติพงศ์ บุญสอน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,885 100014991 นาย อภิเชษฐ์ กลัดงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,886 100014992 น.ส. เพ็ญศิริ บุญนาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,887 100014993 นาย พิทักษ์สิน จําปี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,888 100014994 นาย เกษมชัย สายเสมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,889 100014995 น.ส. กุลญาภา ปิยาภาศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,890 100014998 น.ส. ศศิธร เทพวัลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,891 100014999 น.ส. ลลิดา บุญเฉลิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,892 100015001 นาย ชูวิช แพงพุฒ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,893 100015002 นาย จตุรงค์ ทองดารา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,894 100015005 นาย ณัฐกานต์ ปัดกอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,895 100015013 น.ส. ปสุตา ภูสอดสี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,896 100015015 นาง อุไรวรรณ ฤาไชยคาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,897 100015018 นาย วีรพัฒน์ สอนจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,898 100015019 น.ส. สิปภา สุขโขใจดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,899 100015020 นาย จิรทีปต์ จันทวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,900 100015022 น.ส. สุภานัน อ่อนละมูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,901 100015024 น.ส. อัจฉริยาภรณ์ บุระมุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,902 100015025 นาย ศักรินทร์ บุญฤทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,903 100015026 น.ส. ดวงพร วงศ์ขวัญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,904 100015028 น.ส. จิรฐา จํารัสแนว กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
6,905 100015031 น.ส. นัฐริกา สิงห์เดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,906 100015032 นาย ปัญญา ล้านทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,907 100015037 น.ส. อังคณา กลัดเข็มทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,908 100015040 น.ส. ปานวาด สุวรรณคาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,909 100015042 น.ส. วิรารัตน์ เมืองวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,910 100015044 น.ส. ศิริวรรณ เดชาวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,911 100015046 น.ส. ฐิตาภรณ์ พาขุนทด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,912 100015049 นาย จิรศักด์ิ หลวงไกร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,913 100015050 นาย วิเศษ เสาว์ทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,914 100015051 น.ส. ฐิตาภา ทองไชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,915 100015053 นาย เกียรติศักด์ิ นิลมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,916 100015056 นาย อาณัติ ผาสุขเจริญลาภ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,917 100015058 นาย ยศพล คงตระกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,918 100015061 น.ส. เพชรดาว กาเราะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,919 100015063 นาย ขวัญชัย เพ็ชรยิ้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,920 100015062 นาง ชิวามิ คําหลงแว่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,921 100015064 นาย นพพล อิ่มกมล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,922 100015068 น.ส. ศุภลักษณ์  เจริญศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,923 100015072 น.ส. สุพรรณา กางทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,924 100015078 นาย เสกสรร เกตุวัตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,925 100015081 น.ส. มุจลินท์ ศรีหิรัญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,926 100015083 น.ส. ศศิประภา มณีขันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,927 100015085 นาย อดิศักด์ิ ศักดาพิทักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,928 100015087 น.ส. รสรินทร์ อินตุ้ย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,929 100015093 น.ส. ภัทรา ศรีพุทธางกูร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,930 100015094 น.ส. วิมลรัตน์ กุศลธรรมรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,931 100015095 น.ส. นฤมล กิติพร้อมพานิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,932 100015097 น.ส. กฤษฏิกาญจณ์ เทพลิบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,933 100015101 น.ส. รฐาชคิณี นานาวัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,934 100015103 น.ส. จิตพธู จุ้ยแจ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,935 100015104 นาย อรรถพล เจิมประดิษฐวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,936 100015105 น.ส. ปางปฐม หัสชู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,937 100015107 นาย วรท จุลภักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,938 100015108 นาย ธงทศ ทองอิสาณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,939 100015109 นาง ดวงใจ  ดาโสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,940 100015112 น.ส. พิมพา สายวีระกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,941 100015114 น.ส. สิทธิพงษ์ บุญมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,942 100015115 น.ส. สุนิษา ชัยมงคล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,943 100015120 นาย วิชิต พฤกษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,944 100015121 นาย สุวิน ชุมชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,945 100015122 น.ส. สุนิศา บุญก่อเก้ือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,946 100015124 น.ส. ธัญญลักษณ์ การวิชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,947 100015125 น.ส. ปุณยนุช เชิงชัยภูมิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,948 100015127 นาย วิโรจน์ จันทรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,949 100015128 น.ส. ศศิยา ผิวเหลือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,950 100015130 น.ส. จันทร์ธิดา ภูทองพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,951 100015131 น.ส. ธนภรณ์ กริชแก้วสิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,952 100015132 นาย นพพล อินทรีย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,953 100015134 น.ส. อรุณี ทรงความเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,954 100015136 น.ส. ชลธิชา สายด้วง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,955 100015141 นาย กฤตนันทน์ เตนากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,956 100015142 นาง หฤทัย คําภู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,957 100015146 นาง อรอุมา เนาว์ถึง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,958 100015149 นาย ประหยัด เคนโยธา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,959 100015152 นาย ภิญโญ ภู่ย้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,960 100015156 น.ส. อ้อยทิพย์ ฦาชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,961 100015158 น.ส. ยุพิน บุญยง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,962 100015162 นาย จีรศักด์ิ เฉ่ือยสูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,963 100015167 น.ส. วิชชุตา สวนมะลิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,964 100015168 น.ส. เทพยุดา คงทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,965 100015169 นาย ลักษณ์กวิน พลาสัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,966 100015175 นาย สิทธิวัฒน์ อาสาหม้อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,967 100015176 นาย เกรียงศักด์ิ สันติวัฒนานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,968 100015177 นาง วรัชยา โคตรภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,969 100015179 น.ส. ผุษสดี ปิยะมโณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,970 100015183 นาย อิทธินันท์ ณัฏฐาชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,971 100015184 นาย จีรวัฒน์ จีราพัฒน์ทยากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,972 100015185 นาย อานนท์ ปรีชายศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,973 100015191 น.ส. คําพลอย สุโพธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,974 100015196 นาย รัชชานนท์ นันเสนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,975 100015200 น.ส. กาญจนา แก้วสีขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,976 100015203 น.ส. พรทิพย์ ผดุงพจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,977 100015204 นาย วัชระพงศ์ วงศ์สุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,978 100015206 นาย ณัฐนนท์ ธรรมชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,979 100015209 น.ส. อมรรัตน์ นิลศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,980 100015211 น.ส. กาญจนา ติง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,981 100015213 น.ส. พิมพิกา สุทธิมรรคผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,982 100015214 น.ส. นภัสรพี สุขกลิ่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,983 100015215 น.ส. ชิดชนก พูนสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,984 100015219 น.ส. รุ่งอรุณ หลักทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,985 100015220 น.ส. อรพิน สมสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,986 100015225 น.ส. ศุภนิตย์ สุดวิไล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,987 100015228 น.ส. หนูกาญจน์ บัวบาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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6,988 100015229 น.ส. ปทิตตา พัฒนกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,989 100015230 น.ส. ทราย ปรานสุจริต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,990 100015233 น.ส. จารุวรรณ อุดมสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,991 100015236 นาย กฤษฎ์ตินันท์ ธนสุขวิไล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,992 100015237 น.ส. รัชนี พันธ์ขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,993 100015238 นาย อริญชย์พนธ์ ไชยพิเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,994 100015243 นาง ธิดารัตน์ สําเร็จรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,995 100015244 นาย ยศพนธ์ พิสุทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,996 100015247 น.ส. วิภาดา เอ่ียมคง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,997 100015248 น.ส. อภิษฎา พฤฒิวรวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,998 100015250 น.ส. จํารักษ์ เนื้อทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
6,999 100015255 นาย พิเชษฐ สุขปาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,000 100015256 นาย ทนงชัย แก้วสีหะวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,001 100015258 น.ส. นฤมล พิพัฒสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,002 100015259 นาย ประพจน์ ดอกพิกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,003 100015263 น.ส. อนุธิดา แซ่ลิ้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,004 100015266 น.ส. สุชาดา ทองสว่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,005 100015268 น.ส. อภินทร์พร แดงสมบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,006 100015269 น.ส. เบญจวรรณ มิ่งมนต์ชัยกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,007 100015271 น.ส. เมธาวี บุญพิทักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,008 100015275 น.ส. เอมอร สุขสวัสด์ิอํานวย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,009 100015277 น.ส. ขวัญฤทัย อ่ึงฮวบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,010 100015278 น.ส. วราภรณ์ ยงถาวร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,011 100015283 น.ส. โชติกา คําภีระ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,012 100015285 นาง กนกวรรณ ทรงวศิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,013 100015286 น.ส. วิภาดา เติมเกาะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,014 100015287 นาย ชัยวัฒน์ มูลศาสตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,015 100015289 น.ส. เจริญจิตร์ ลีประโคน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,016 100015292 นาย ณรุณ ขอพิมาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,017 100015293 นาย สุเทพ สูงยิ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,018 100015294 น.ส. ฉันทนา พานทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,019 100015299 น.ส. นิชาภัทร ทุมมาคอน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,020 100015301 น.ส. ราตรี แก้วจินดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,021 100015304 นาย ธนพัฒน์ ม่ันศิลป์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,022 100015306 นาย วรุตม์ จุลนวล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,023 100015311 น.ส. ศศิธร พรมสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,024 100015314 น.ส. ภัทราภรณ์ กันเสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,025 100015315 นาย สิทธิศักด์ิ ศรีสะอาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,026 100015317 นาย เอกลักษณ์ ธรรมมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,027 100015319 นาง อิงอร แก้วกัญญาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,028 100015322 นาย ชูศักด์ิ สุปินะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,029 100015323 น.ส. แสงระวี ทองศรีเกตุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,030 100015324 น.ส. อุษา นรสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,031 100015326 น.ส. พจนา ทรัพย์ปราชญ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,032 100015328 นาง สุพัฒตา สวัสดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,033 100015334 น.ส. ศศิวิมล สําเนียงวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,034 100015335 น.ส. พัชรมณี ปานเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,035 100015336 น.ส. สุนันทา บุญเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,036 100015337 นาย จารุศักด์ิ ปุลาโส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,037 100015338 นาง ณิชาภา มูลเกษ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,038 100015340 น.ส. ชมพู พรโพธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,039 100015341 น.ส. ปรียานุช ปิ่นปกรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,040 100015343 นาง สลักจิตร สารบุญมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,041 100015344 นาย ภรัญโรจน์ วงค์อรยสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,042 100015345 น.ส. มาธุสร จันทรธีระ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,043 100015347 น.ส. สาลินี อุ่มมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,044 100015348 น.ส. จารีรัตน์ กวยแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,045 100015349 น.ส. พรทิพย์  เจิมทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,046 100015353 น.ส. วิลาวัณย์ สมประสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,047 100015354 นาย อนันตวุฒิ บุญเนือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล

            หน้าท่ี 235 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
7,048 100015356 น.ส. จีระนันท์ เดชสุธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,049 100015359 นาย มาโนชย์ เสน่ห์คุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,050 100015362 น.ส. ภมรรัตน์ บัวทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,051 100015363 น.ส. อัมภิการ์ ชูโฉม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,052 100015364 นาย ยุทธนา มานะกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,053 100015369 นาย เอกฉันท์ พละสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,054 100015371 น.ส. สุณัฏฐา นวลมาถต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,055 100015373 นาย ณัฐศักด์ิ สวนสวรรค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,056 100015374 น.ส. พิมพ์ชนก ชํานาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,057 100015375 นาย มนัสพาสน์ อรัญพิทักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,058 100015376 น.ส. วัลลิภา ปราณีสร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,059 100015378 น.ส. กนิษฐา แซ่ว่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,060 100015379 น.ส. ปราณี กันยานะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,061 100015380 นาย ศักด์ิสิทธิ์ วงค์ศรีทา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,062 100015382 น.ส. สุโรจนา ศากยะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,063 100015383 น.ส. วรัทยา ถาวรวชิรธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,064 100015384 น.ส. ปวริสา อินทศร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,065 100015385 น.ส. สุจิตรา จินดาดวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,066 100015386 น.ส. กาญจนา นิลพัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,067 100015388 นาย สัมฤทธิ์ ศรีงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,068 100015390 น.ส. แสงสุณี จุลเชาว์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,069 100015391 น.ส. สุนทรี แสนณรงค์ กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
7,070 100015392 ว่าท่ีร้อยตรี อาทิตย์ ศรีสินธุ์ชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,071 100015393 นาย ธีรพงค์ สิริแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,072 100015397 นาย ยุทธนา สารบรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,073 100015398 นาง ปิ่นทิพย์ ไชยศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,074 100015403 นาย โอภาส ชูเชิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,075 100015407 น.ส. ภาณุมาศ สังกรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,076 100015408 น.ส. ชลาพร ปิ่นสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,077 100015410 นาย ดนุวัศ ศศิภิญโญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,078 100015413 น.ส. พณณกร แสนศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,079 100015418 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ขนิษฐา ลําพันโพธิ์ศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,080 100015422 น.ส. คมคาย ทวีพุดซา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,081 100015421 น.ส. ปาริฉัตร ยิ้มภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,082 100015423 นาย ทวีวัฒน์ แก้วพฤกษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,083 100015424 นาย นิรันดร์ กะรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,084 100015425 นาย ณัฐภัทร กรกุม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,085 100015427 นาย นเรศ พัวพันวัฒนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,086 100015428 นาย พิพัฒน์ จินดาหลวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,087 100015433 นาง รุ่งประภา วรจันทรา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,088 100015435 จ่าสิบตรี อนุชา วรจันทรา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,089 100015437 น.ส. สุมาลี นามพรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,090 100015438 นาย ภคิน นุ้ยบรรพต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,091 100015440 นาย วัลลภ เกตุกรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,092 100015441 น.ส. สุรางค์ จะระจะแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,093 100015442 นาย สุปรีชา อดทนดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,094 100015444 น.ส. วิชุดา อุ่มก่ิง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,095 100015445 น.ส. วัชรินทร์ เจริญพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,096 100015446 นาย ปิลันธน์เชษฐ์ ทาศรีภู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,097 100015450 น.ส. น้ําฝน พูลท้วม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,098 100015452 นาย วุฒิพงศ์ ไข่มุกข์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,099 100015453 น.ส. จิดานันท์ กะเนรุพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,100 100015454 น.ส. ปราณี รุ่งเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,101 100015457 น.ส. สุภัทรา สุดใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,102 100015458 น.ส. ศิวิไล สกุลเอ้ือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,103 100015462 นาย ธงชัย หม่องต๊ะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,104 100015464 น.ส. อุไลวรรณ์ อินตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,105 100015468 นาย โชคชัย เพ็ชรอิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,106 100015470 น.ส. คัทธรินทร์ รามจุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,107 100015474 น.ส. จรัสดาว พิศุทธิ์วรัญญู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,108 100015479 น.ส. ศิริธร สระทองเบี้ย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,109 100015480 น.ส. ธัญญลักษณ์ บ้านแถว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,110 100015483 นาย อานนท์ ธนูหม่ืน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,111 100015485 น.ส. ธัญญธร มากโภคา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,112 100015492 น.ส. พัชราภรณ์ เชาวลิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,113 100015493 นาย วรพันธ์ สีดํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,114 100015496 นาย จารุตม์ กงบุราณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,115 100015500 น.ส. อัญชลี ยอยรู้รอบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,116 100015504 นาย โสภณ ราชปรากฎ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,117 100015505 นาย ถาวร   บุญวัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,118 100015506 นาย สามารถ อยู่คง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,119 100015508 น.ส. ฉัตรวรางค์ ธัญญ์นิธิโชติกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,120 100015512 นาย ณัฐพล พวงมาลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,121 100015520 น.ส. ศิริพร บุตรจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,122 100015524 น.ส. กนกฉัตร ยุระชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,123 100015525 น.ส. ศิรินทิพย์ สุวรรณรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,124 100015526 นาย อําพล เชยมาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,125 100015527 น.ส. ธัญญ์ชยา ยอดมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,126 100015533 นาย ธนา สมภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,127 100015540 น.ส. ภิรมพร สมบัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,128 100015545 น.ส. จิรัฐติกาล กันบัว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,129 100015548 น.ส. รวีวรรณ คัดทะจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,130 100015549 นาย ภาคภูมิ เติมอารมณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,131 100015552 นาย วุฒิชัย ศรีนิยม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,132 100015554 น.ส. จิรนันต์ ชิตเดชะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,133 100015557 น.ส. นันทวัน แสงจิตต์พันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,134 100015558 นาย วีระศักด์ิ ขันแข็ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,135 100015561 น.ส. กฤติกา อังผาดผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,136 100015562 น.ส. เพ็ญศิริ เมตตามิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,137 100015563 นาย โยธิน วรรณทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,138 100015565 จ่าอากาศเอกหญิง จิราภรณ์  สิงหะนัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,139 100015566 น.ส. ปาวีณา  ใจอารีย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,140 100015567 น.ส. วิยะดา ครุธนรสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,141 100015569 น.ส. สกลกานต์ พงศ์ประดิษฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,142 100015570 น.ส. สาวิตรี ผาสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,143 100015571 นาย อภิชาติ โยอาศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,144 100015574 นาย ธีระพงค์ พลเกษตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,145 100015584 น.ส. มาลินี ปรีวาสนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,146 100015586 น.ส. วาสนา ใคร่ครวญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,147 100015590 นาย วัชระ พอกพูนดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,148 100015591 นาย พัทธวัฒน์ รัตนผ่องใส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,149 100015592 น.ส. นิตยา บัวล้อม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,150 100015595 น.ส. มัธนา บุญอาษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,151 100015596 น.ส. รัตนาภรณ์ วงษาพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,152 100015602 ส.ต.ต.หญงิ วันทะนา พุธอุดร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,153 100015607 นาย สถาพร ขจัดสารพัดภัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,154 100015613 น.ส. ศิรินภา แรงประโคน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,155 100015614 นาย โชคอํานวย เถ่ือนสันเทียะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,156 100015617 นาย อรุณชัย สุภาทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,157 100015623 น.ส. พรรวินท์ นฤพรพุฒิพัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,158 100015624 น.ส. อุษดาลักษณ์ สุขนันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,159 100015627 นาย กําชัย สุวรรณเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,160 100015628 น.ส. จารุจรรย์ บุญนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,161 100015629 น.ส. ปัทมาวดี   ปัททุมมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,162 100015630 นาย ลําภูมิ เทียบชัยภูมิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,163 100015632 นาย ทวีศักด์ิ ใจศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,164 100015633 น.ส. อําภา กลิ่นมาลัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,165 100015639 น.ส. นคร ผิวอ้วน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,166 100015643 น.ส. จฑุามาศ  ทะนุชิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,167 100015644 ส.ต.หญิง เสาวณิต เกตุปาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,168 100015645 น.ส. นุชรินทร์ ศรีสังข์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,169 100015646 น.ส. กิตติยา สันประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,170 100015647 น.ส. อ้อม ทองบางผึ้ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,171 100015648 น.ส. อัมพร ดวงลายทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,172 100015650 น.ส. กิติมา มาสสําโรง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,173 100015652 น.ส. เสาวลักษณ์ บุญม่ัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,174 100015653 นาย ภัคพล ยุติธรรมดํารง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,175 100015657 น.ส. ชัญญณ์พัทธ์ พันโพธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,176 100015659 นาย ชาติชาย วงศ์ธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,177 100015663 น.ส. นุชนาฎ เหลี่ยมสิงขร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,178 100015665 น.ส. ภภัสสร รักพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,179 100015668 นาย วัชรินทร์ ลิ้มวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,180 100015669 นาย ดํารงฤทธิ์ ยินดีทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,181 100015671 น.ส. กรองกาญจน์ วัลยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,182 100015673 น.ส. สุพรรณี กาญจนกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,183 100015674 น.ส. เทวิกา ชัยจิระโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,184 100015681 น.ส. นิภารัตน์ พรหมจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,185 100015682 น.ส. นุชนารถ ตั้งประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,186 100015684 น.ส. พรชนก คงสมโอษฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,187 100015688 น.ส. สุปราณี สีสาวแห กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,188 100015689 น.ส. ศิริรัตน์ ตันประภาส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,189 100015690 น.ส. รพีพร ตันประภาส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,190 100015691 น.ส. ชนากานต์ มิสุด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,191 100015695 น.ส. พิชามญชุ์ พันธวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,192 100015696 น.ส. กรรณิกา โฉมวัฒนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,193 100015698 น.ส. ภานิดาภรณ์  เทศทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,194 100015700 นาย ณัฐวุฒิ ศรีจันทร์ดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,195 100015701 น.ส. วิภาวรรณ แก้วพรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,196 100015704 นาย วีรพงค์ สวยสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,197 100015707 น.ส. ชาติญา ธวัชอุดมธาดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,198 100015708 นาย มาณะ พุทละ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,199 100015709 นาย สุริยา ภูมิภักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,200 100015710 นาย วสันต์ จําปาขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,201 100015712 น.ส. พรทิพย์ สินสังข์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,202 100015715 น.ส. อรทัย วีระชัยรัตนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,203 100015717 น.ส. นราภรณ์ เตยหล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,204 100015718 นาย สหชัย รัชณรงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,205 100015721 นาง ชญานี น้อยสําราญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,206 100015723 นาย ขวัญชัย โพธิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,207 100015724 นาย ณุพัฒน์ ทนยิ้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,208 100015733 น.ส. อิงสุรัจจ์ สังข์เงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,209 100015742 น.ส. เพ็ญพรรณ บัวขุนเณร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,210 100015744 น.ส. ปัทมา สายจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,211 100015745 น.ส. สุพรรณนีย์ เบี้ยแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,212 100015748 น.ส. ปิยะวรรณ เกื้อเส้ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,213 100015749 น.ส. อรดา รินคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,214 100015752 นาย อุเทน ลีประโคน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,215 100015754 ว่าท่ีร้อยโท ธาวิน เกษรสังข์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,216 100015755 น.ส. สุกัญญา มาน้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,217 100015756 น.ส. ชมจันทร์ แจ่มจํารัส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,218 100015761 น.ส. ณภัสนันท์ แทนโอด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,219 100015762 น.ส. ณัฐกานต์ ยศกระโทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,220 100015766 น.ส. อัณณ์ชญาณ์ คุณยศยิ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,221 100015771 ส.อ. เกรียงไกร สายพาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,222 100015776 น.ส. นาฏกานต์ บุญนิกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,223 100015777 นาย วีรวัฒน์ บุญนิกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,224 100015778 น.ส. อภิญาณี คุณสมบัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,225 100015779 นาย สมโภช วัฒนไวฑูรย์ชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,226 100015780 นาย พนมพร ยิ่งยืน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,227 100015786 น.ส. อาภัสรา ชงกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,228 100015787 น.ส. ปภาสร ชมศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,229 100015790 นาย มีลาภ เทศทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,230 100015795 นาง เจนจิรา ต๊ะติ๊บ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,231 100015796 น.ส. พัชรินพร วงษ์เนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,232 100015797 ว่าท่ีร้อยตรี กฤษณ์ สินพิศุทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,233 100015798 น.ส. พรทิพย์ วิรุฬห์ทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,234 100015799 น.ส. สุภาพร นนทะธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,235 100015801 น.ส. ณัฐินี อุบลน้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,236 100015802 น.ส. ภริตพร บัวอนันต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,237 100015803 น.ส. อังศุมาลี ลําอิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,238 100015804 น.ส. พรชนิตว์ วุฒิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,239 100015806 นาย วรวิทย์ คงนอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,240 100015810 นาย ณฐพงศ์ เฉลิมหมู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,241 100015811 น.ส. ปนัดดา  นิ่มอร่าม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,242 100015813 น.ส. สุนิชา รักษาสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,243 100015814 นาย สิทธินันท์ สดใส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,244 100015816 น.ส. นพรัตน์ โกดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,245 100015819 น.ส. พรประภา  กล่ําคล้าย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,246 100015820 น.ส. ฉัตรทิพย์ จันทรโชตะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,247 100015821 นาง กาญจนา คํากอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,248 100015822 นาย ภิญโญธร งามพงศ์พรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,249 100015825 นาย ปณิธาน สุขสุมิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,250 100015826 น.ส. กนกอร วงศ์ใหญ่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,251 100015827 น.ส. ศิรินธร ลามอ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,252 100015828 นาย ชิษณุพงศ์ ฐิติเลิศลักขณา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,253 100015829 นาย จามร พันธ์อ่ิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,254 100015830 น.ส. กุษุมา อ่ิมจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,255 100015831 นาย มนตรี ยุติธร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,256 100015836 น.ส. ยุพาภรณ์ รัตนเดชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,257 100015837 น.ส. ศุภานัน นัสฐาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,258 100015838 นาย จักรกฤษดิ์  หัวนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,259 100015840 น.ส. อนงค์ นาคพินิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,260 100015841 น.ส. เรวดี สารศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,261 100015844 นาย วีระชัย รํามะนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,262 100015845 น.ส. สุมิตรา จงประสิทธิ์สุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,263 100015852 นาย สามารถ รุ่งโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,264 100015853 น.ส. วีณา จันย่อยศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,265 100015856 น.ส. ปัทวดี ไชยวุฒิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,266 100015857 น.ส. อรอุมา เสียงเย็น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,267 100015861 สิบเอก พีรวิชญ์ บัวลอย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,268 100015864 นาย ภิพบ คําสวาสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,269 100015869 น.ส. ชุลีพรรณ วงษ์มะณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,270 100015873 น.ส. สายฝน พยัฆจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,271 100015874 น.ส. วัสรินทร์ พันธุนิตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,272 100015876 นาย ยศวริศ นาดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,273 100015879 น.ส. เกวลิน อาจิณาจารย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,274 100015880 นาง กริชนิล อบภิรมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,275 100015881 น.ส. ชุติมา ยาสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,276 100015886 น.ส. นภัทร คชาชีวะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,277 100015895 น.ส. เสาร์วภา ต่อโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,278 100015896 นาง สุรินทร์ ชมมาลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,279 100015898 น.ส. เสาวนีย์ ป้อมประสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,280 100015901 น.ส. สุขศิริ พรหมพันธ์ชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,281 100015903 น.ส. อัจจิมา วิเลปนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,282 100015905 น.ส. เยาวลักษณ์    หวานส่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,283 100015906 นาย อรุณ แก้วแกมจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,284 100015907 น.ส. จรรยา วัชการ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,285 100015910 น.ส. อรอุมา ใหมพูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,286 100015911 น.ส. พฤกษชาติ สังขช์่วย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,287 100015912 น.ส. จิรายุ นาคพลกรัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,288 100015913 น.ส. จันทร์ฉาย หวังภูกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,289 100015914 น.ส. ระเบียบ ทองขํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,290 100015915 น.ส. รัศม์ศรินทร์ วงศ์ศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,291 100015918 น.ส. นิตยา จีนโสภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,292 100015919 นาย นัฐพล เลื่อนแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,293 100015921 นาย เกตุนริน ประมาณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,294 100015922 น.ส. นาตยา ชุ่มเย็น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,295 100015924 น.ส. อรพรรณ เรืองศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,296 100015926 น.ส. กัญญาภัค กิตติโกสินท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,297 100015929 น.ส. ทัยเทวี ว่องไว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,298 100015932 นาย เจตนา สารทอสี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,299 100015933 น.ส. ยุพิณ ชมพุ่มรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,300 100015934 นาย สฤษดิ์ ศรีเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,301 100015939 น.ส. จินตนา นําศิริโยธิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,302 100015940 นาย สังสรรค์ วงค์ตรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,303 100015942 น.ส. พรทิพา พ่ึงเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,304 100015945 นาย โอภาส ชาติปฐมพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,305 100015947 น.ส. อิสริยาภรณ์ สินศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,306 100015949 น.ส. มนฤทัย สอนเถื่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,307 100015952 นาย ประเสริฐ จันหนู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,308 100015953 น.ส. จิตรลดา ดวงไฟ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,309 100015954 น.ส. นุจรินทร์ โสรัจจ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,310 100015955 นาย ศุทพนา พันธ์แก่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,311 100015956 น.ส. มาลี ป้อมปัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,312 100015958 น.ส. นิภาพร วิเศษศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,313 100015959 น.ส. นภาภรณ์ อยู่เล่ห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,314 100015960 นาย รัชชสิทธิ์ คงนุมัต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,315 100015961 น.ส. สุดารัตน์ สาระพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,316 100015963 น.ส. ปิยาภรณ์ มฤคพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,317 100015965 นาง นฤมล สมไทย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,318 100015969 น.ส. นคร สุริยศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,319 100015975 น.ส. นิลวดี กาญจนภาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,320 100015977 น.ส. อุรสา จําปาทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,321 100015979 นาย จตุรวิทย์ สิมาฉายา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,322 100015980 น.ส. วันวิสา เทพอวยชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,323 100015981 น.ส. รชตะวัน สุขเเจ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,324 100015982 น.ส. ฐิติมา หลักทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,325 100015983 นาย ยุทธการ ขัดพูน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,326 100015985 น.ส. เนืองนิตร ผิวงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,327 100015986 น.ส. พรกมล นิลอรุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,328 100015987 นาย เมธา ประกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,329 100015988 น.ส. ราตรี สวนบ่อแร่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,330 100015989 น.ส. ดารารัตน์ ช้างด้วง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,331 100015993 นาย ศักด์ิสุรินทร์ พุทธา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,332 100015994 น.ส. สุคนธา รัตน์นิธิพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,333 100015995 น.ส. อัชรีฑ์ มณีรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,334 100016001 น.ส. มณีนุช คําเพียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,335 100016002 ว่าท่ี ร.ต. อนันต์ สิทธิวัฒนานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,336 100016011 น.ส. นราพร อภิรมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,337 100016012 น.ส. ณัฐนิช อุ่นคง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,338 100016013 น.ส. กาญจนา ประทุมมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,339 100016017 นาย อาทิตย์ แพงภูงา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,340 100016019 น.ส. ประพัฒน์ศร ประวันรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,341 100016020 น.ส. ฐิตินันท์ ประฎสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,342 100016022 นาย เอกชัย ชินะตังกูร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,343 100016025 น.ส. วนิดา เสี่ยมแหลม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,344 100016027 น.ส. ยมลสุทธิ์ สมรูป กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,345 100016031 น.ส. อรุณศรี พันธเสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,346 100016032 น.ส. กานต์แก้ว รุ่งไหรัญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,347 100016033 น.ส. ชลธิชา ชัยสมบัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,348 100016034 น.ส. กชพรรณ บุญกอบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,349 100016035 น.ส. อรทัย หิรัญวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,350 100016036 นาย จักรภพ ศรีสุนทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,351 100016037 นาย กฤษณพ หิรัญเขตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,352 100016038 น.ส. ภัทรภร ทิพสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,353 100016045 น.ส. ภรณี ภู่ยงยุทธ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,354 100016047 นาย กฤตกวีปกรณ์ พงษ์สนิท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,355 100016048 นาย ปิยะณัฐ ชัชวาลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,356 100016050 น.ส. ขนิษฐา พุทธสุขา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,357 100016051 น.ส. อัครรัสม์ิ ภาณุรัตน์พิชิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,358 100016052 น.ส. ทิชานันท์ ดิฐษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,359 100016053 น.ส. นิตยา ภิรมย์ภักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,360 100016055 น.ส. อังค์ริสา นาวารี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,361 100016057 นาย สุริยา คําดวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,362 100016058 นาย ศุภชัย รัตนพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,363 100016059 น.ส. พรพนา ฉันสิมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,364 100016061 นาย ก่อเกียรติ ตั้นพัฒนกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,365 100016066 น.ส. มยุรี ศรีทะชะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,366 100016069 พ.จ.อ. พลวัฒน์ เกงขุนทด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,367 100016073 น.ส. เขมิกา ชาติมนตรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,368 100016075 นาย จีรวัฒน์ บุญมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,369 100016079 น.ส. เกศสุดา คล้ายสุบรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,370 100016080 น.ส. มลธิรา บุญตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,371 100016082 นาย วรพงษ์ หอมหวล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,372 100016083 น.ส. อมรรัตน์ อักขระ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,373 100016085 น.ส. อรปภา ธีรภักดีชัยกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,374 100016086 น.ส. ธนิดา อินอําพล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,375 100016087 น.ส. กุลยา อยู่ณรงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,376 100016088 นาย อนนท์ พลอยแดง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,377 100016089 น.ส. วิไลลักษณ์ มุ่งร่มกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,378 100016092 น.ส. อรพรรณ ชมภูเอ่ียม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,379 100016097 น.ส. กชกร เพชรเนียม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,380 100016098 น.ส. นริสา นาควิสุทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,381 100016099 น.ส. สาวิตรี ดอนเจดีย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,382 100016103 น.ส. กัญญา อําตํางาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,383 100016104 นาย อเนก เจ้ยเปี้ยว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,384 100016105 น.ส. วิมนรัตน์ นามวิชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,385 100016108 นาย สุชีพ ภู่สว่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,386 100016109 พ.จ.อ. นพรัตน์ คงศิลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,387 100016111 น.ส. อรวันดา ทับทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,388 100016112 นาย สมควร น้อยจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,389 100016115 น.ส. สุณัฐฐา สุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,390 100016116 น.ส. เพียงพร บําเริบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,391 100016118 น.ส. แสงอรุณ เสียงเพราะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,392 100016119 น.ส. จิรปรียา คงกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,393 100016123 น.ส. กัญญา ครองไข่น้ํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,394 100016126 น.ส. อรพรรณ พรมขัดดุก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,395 100016127 น.ส. มารียะห์ ศรีเรืองทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,396 100016128 น.ส. สุมล ศรีเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,397 100016129 น.ส. สุภาพรรณ เมืองดิษฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,398 100016130 นาย อุรุพงษ์ พลีขํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,399 100016132 นาย ปรีชา หนอสิงหา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,400 100016133 น.ส. วรรณภา ชูรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,401 100016137 น.ส. กนกวรรณ จันทรเกษม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,402 100016140 นาย อนุกูล สุขล้น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,403 100016142 นาย พงศธร ชาลีนิวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,404 100016147 นาย ชาตรี นาคยิ้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,405 100016148 นาย โวหาร ทองเกลี้ยง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,406 100016149 นาย ณัฐพัทธ์ อ่ิมโดด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,407 100016150 นาย สรกฤช กระจ่างจิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,408 100016153 น.ส. ธิดารัตน์ คีมกระโทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,409 100016155 น.ส. พิชยาภรณ์ ณ ลําปาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,410 100016156 น.ส. อุไร พันเอ็ด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,411 100016159 นาย เชิดศักด์ิ พรประภาเกษตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,412 100016161 น.ส. จุฑารัตน์ สมจริง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,413 100016163 น.ส. ธัญมน สุขศรีนาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,414 100016165 น.ส. ณัฐธยาน์ จําปาทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,415 100016166 น.ส. วรินทร เชื้อบุญช่วย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,416 100016167 นาย คณิศร ด้วงเขียว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,417 100016170 นาง สาริศา เมืองกรุง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,418 100016172 นาย บุญชนะ รุ่งเรืองไพศาลสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,419 100016174 นาย จักรพันธุ์ อรรคพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,420 100016178 น.ส. สุรัสวดี แซ่จิว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,421 100016181 นาย ธนดล อ่อนพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,422 100016182 น.ส. จนัญญา บุญเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,423 100016187 น.ส. วราภรณ์ ราชภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,424 100016190 นาย วสันต์ สายอินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,425 100016194 น.ส. สุธีญา ผลวิเศษ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,426 100016195 น.ส. ลินจง พรมมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,427 100016197 นาย ศุภัทรชัย วรธรรมปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,428 100016207 น.ส. สุรีย์ รัตนภิรมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,429 100016213 น.ส. ณัฐกมล เมืองดู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,430 100016214 นาย กฤษดาพันธ์ สองคําชุม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,431 100016217 น.ส. ณัฏฐาชล แพ่งโยธา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,432 100016221 น.ส. จรัสศรี เสาร์ใช้ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,433 100016222 นาย คําภา เรืองรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,434 100016224 น.ส. วสุนธรา ศรีภูมิมาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,435 100016225 นาย อานัฎพงษ์ บุญภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,436 100016227 น.ส. ธีรกานต์ ชัยพรหม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,437 100016237 นาย ไพสิฐ พุทธิเกษตริน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,438 100016238 นาย ศราวุฒิ ครุฑศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,439 100016240 นาย พิสิฐ เภาแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,440 100016242 นาง สุคนธ์ทิพย์ ดีเหลือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,441 100016245 น.ส. หยาดรุ้ง โปงชนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,442 100016248 นาย สุชิน มีทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,443 100016250 น.ส. รดายา ม่ังมูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,444 100016252 น.ส. สุพัตรา อายุยง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,445 100016253 นาย ธีรพงษ์ อิสี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,446 100016258 นาย จีรณัทย์ รัตนะธาดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,447 100016260 นาย ไพศาล รัตนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,448 100016261 นาย อรรถพงศ์ พุ่มโต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,449 100016267 น.ส. ฌาฐิมล จันทร์ดอน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,450 100016268 น.ส. เทวี พุทไธยสงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,451 100016272 น.ส. อรุณี น้ําค้าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,452 100016276 น.ส. กรรณิการ์ พุทไธสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,453 100016278 น.ส. นุชจรี แจ้งกระจ่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,454 100016279 นาย ณัฐพงษ์ กลั่นเกษร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,455 100016283 น.ส. อังคณา ริยะเทน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,456 100016284 น.ส. ผุสดี ป้อชํานิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,457 100016286 นาง ณิศวรา พิมพ์จันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,458 100016287 นาง วัชราภรณ์ ทองถม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,459 100016288 น.ส. สุธิษา มูลตุ่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,460 100016290 น.ส. กันนิกา สุวัฒน์ศิริคุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,461 100016291 น.ส. สุพัฒนา วีระพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,462 100016292 นาย สุทัศน์ สายกระแสร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,463 100016293 น.ส. ปาณิศา ครุธปรอย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,464 100016294 น.ส. มุกดา พรรค์พิทักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,465 100016295 นาย ณัฐวรรธน์ ธรรมหิเวศน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,466 100016296 น.ส. เบญจวรรณ เพ่งพิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,467 100016299 นาย สมภพ รัตนพันธ์ดํารง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,468 100016301 นาง ชนาพร ระย้าย้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,469 100016302 นาย ณัฐพงศ์ ไชยมูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,470 100016303 น.ส. พัทธนันท์ จิตรฉํ่า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,471 100016305 นาง หัทยา ขาวบริสุทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,472 100016306 น.ส. กัญญาภัค นาคสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,473 100016312 น.ส. อารดา อารมณ์ชื่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,474 100016313 นาย สมพร แก้วศรีบุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,475 100016314 น.ส. ลักขณาพร ใจผ่อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,476 100016315 น.ส. บัวพันธ์ ชมบัว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,477 100016316 นาย ธนาเกียรติ แก้วมุติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,478 100016317 นาย ธีระพงศ์ ลครมูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,479 100016320 นาง สุธนี ชะโลธร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,480 100016324 น.ส. จุฑามาศ สุขกลัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,481 100016325 น.ส. มาลี หนุนนาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,482 100016326 นาย ศุภมิตร กึกก้องสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,483 100016327 นาง ภูสุตา บุญไว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,484 100016329 นาย กรกฎ มงคลธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,485 100016331 น.ส. โสรายา สาเรป กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,486 100016333 น.ส. ธิติมา เกิดทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,487 100016334 นาย ธัญทัต หวังพานิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,488 100016336 น.ส. จันทร์ธิดา แสงมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,489 100016337 นาย นภัส ปาเวียง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,490 100016341 นาง พรเพ็ญ พรรณธนาวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,491 100016344 น.ส. ธัญญ์ชยา บุญภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,492 100016345 นาย ภูริวัชร์ เชาว์โรจนนนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,493 100016347 ร.ต.หญิง วรรณวิศา แหนเศษ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,494 100016348 น.ส. มนัชญาพัฐ ชาญศรีเจริญพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,495 100016349 น.ส. มลฤดี บัวศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,496 100016351 นาง จิรภา โสนาคู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,497 100016352 น.ส. รังสิยา พรหมเผ่า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,498 100016353 นาย สนธยา โสนาคู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,499 100016360 นาย เอก อิทธิยาภภรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,500 100016361 น.ส. วชิราภรณ์ ศรีรมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,501 100016362 น.ส. เฌอรัชด์พัชร เขียววิชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,502 100016363 น.ส. อมรรัตน์ สุชาดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,503 100016366 น.ส. พิฐชญาณ์ ก่ิงก้าน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,504 100016365 น.ส. สุชาตา อุทัศน์ กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
7,505 100016367 น.ส. อรอนงค์ ช่วยชู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,506 100016370 น.ส. ธนารัตน์ เถาน้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,507 100016374 น.ส. ไอยเรศ บรมทองชุ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,508 100016376 น.ส. สุธิดา ปิ่นสุวรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,509 100016379 นาย พงษ์พันธุ์ พรหมพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,510 100016383 น.ส. อาภาภรณ์ จันทร์ณรงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,511 100016384 น.ส. วนิดา เรือนเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,512 100016385 น.ส. รุจิรา กมลสุทธิไพจิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,513 100016386 น.ส. อุมาพร คร้ามพิมพ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,514 100016387 น.ส. นารีรัตน์ พวงธนะสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,515 100016388 น.ส. กัลยา อุ่นอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,516 100016389 นาย อมรฤทธิ์ เนินผา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,517 100016390 น.ส. อดิการณ์ สุโขพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,518 100016391 น.ส. ปริศนา หงษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,519 100016392 น.ส. วรรณพา กําแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,520 100016395 น.ส. อาภากร ตรีแสงทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,521 100016399 น.ส. ภารนี ชีพสมุทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,522 100016401 นาย จตุพล ลักษณะงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,523 100016406 น.ส. จุฑาทิพย์ ทองจุไร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,524 100016411 นาย ชินณลักษณ์ แผนสง่า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,525 100016414 น.ส. กิรณา จรกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,526 100016415 น.ส. ศรินทิพย์ ภู่หลักแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,527 100016416 นาย วีระยุทธ บุญยิ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,528 100016419 นาย เชิดชัย ดอกรัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,529 100016421 น.ส. รีนา โพธิ์สา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,530 100016422 น.ส. พรทิพย์  สุฎวรรณคง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,531 100016424 น.ส. วรรณา ปลื้มพวก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,532 100016426 น.ส. ภูริชา ฉวีวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,533 100016427 น.ส. ชาลิสา พรมทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,534 100016428 นาย ยอดชาย สมบุญโต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,535 100016429 น.ส. สดับพร คชศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,536 100016430 นาย วสันต์ จันทร์เชื้อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,537 100016431 นาย ภวัต ฉวีวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,538 100016437 น.ส. จิตราวดี จิตพิทักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,539 100016439 นาย จารุชัย วงศ์กาไสย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,540 100016441 น.ส. วาราดา มูฮําหมัดสะและ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,541 100016444 น.ส. นงเยาว์ ชํานาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,542 100016445 นาย ธีรชัย ชูควร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,543 100016446 น.ส. วันเพ็ญ พลลาภ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,544 100016447 น.ส. เดือนเพ็ญ เนาว์ประโคน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,545 100016448 น.ส. สุริยา อุบล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,546 100016452 น.ส. สุชาดา แตงอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,547 100016456 น.ส. ปัทมา เพ็ชรกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,548 100016457 นาย ลําจอง กลัดปิ่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,549 100016458 น.ส. สุวรรณี สีทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,550 100016462 น.ส. ศุขฤดี พ่ึงอําพล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,551 100016464 น.ส. สกาวรี งามอักษร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,552 100016469 น.ส. พรรณวดี อักษร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,553 100016470 น.ส. จิรัชญา เมธีธนากร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,554 100016472 น.ส. อาริยา อยู่แคล้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,555 100016473 น.ส. วนิดา ศตวรรษจินดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,556 100016474 น.ส. ทิพย์มาศ ณ ชาตรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,557 100016475 นาย วรายุ  สิริธงชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,558 100016476 นาย สุรศักด์ิ บุราณสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,559 100016478 นาย วิเชียร บุญเกิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,560 100016481 น.ส. อนงค์รักษ์ มุงคุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,561 100016482 น.ส. รัชฎาภรณ์ ศรีกะกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,562 100016484 นาย อิสระพงศ์ เกลอดู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,563 100016486 นาย ชินภัทร สายะนันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,564 100016489 นาง ชัชฎาภรณ์ กอนเกิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,565 100016494 น.ส. พรรณภา อินทนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,566 100016496 น.ส. กมลรัตน์ ราศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,567 100016497 นาย รมณ พัฒนกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,568 100016498 น.ส. สมศรี วีระเสนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,569 100016501 น.ส. อมรกานต์ มงคล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,570 100016503 นาย ทัศนัย กันทะสี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,571 100016504 นาง พัชราภา มหานิยม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,572 100016505 นาย สุชิน ประทีป กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,573 100016507 น.ส. กฤษณา สมวุฒิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,574 100016509 นาง ภณิดา บุญเนาว์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,575 100016510 น.ส. วราลักษณ์ กิจประมวญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,576 100016511 นาย ศุภวิทย์ ขันคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,577 100016512 น.ส. วิลาวัลย์ แสงรถ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,578 100016513 น.ส. พรพรรณ อยู่ชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,579 100016514 น.ส. ศิวาภรณ์ สุขไกรไทย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,580 100016515 นาย ทท พ่อสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,581 100016516 น.ส. พิศมัย หินนนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,582 100016519 น.ส. รัชนีวรรณ สิงห์ก๋า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,583 100016525 นาย อมร ลีน้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,584 100016529 น.ส. เสาวลักษณ์ ศัพทเสวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,585 100016531 น.ส. บุษยา ศิริแย้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,586 100016533 น.ส. ปิยวรรณ  รุ่งเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,587 100016535 น.ส. ฐิติมา กลิ่นระคนธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,588 100016537 น.ส. รัตนา น้ําแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,589 100016538 น.ส. ปนัดดา แย้มสํารวล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,590 100016539 น.ส. อมรรัตน์ ช้างฉาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,591 100016540 นาย ดํารงเดช เฮงยิ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,592 100016542 น.ส. พิศม้ย ขอใหญ่กลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,593 100016543 น.ส. อรทัย บุญทิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,594 100016544 นาย ภูวนาท พรมมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,595 100016545 น.ส. ศรัญญา สุภาพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,596 100016547 นาย พรศักด์ิ ฤทธิเพ็ชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,597 100016548 น.ส. สุกัญญา สิริกิจวณิชย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,598 100016549 น.ส. ศุภักษร โชติโฆษิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,599 100016550 นาย นําพล เจริญพิพิธพรชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,600 100016551 น.ส. อัมพิลา โอสถเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,601 100016553 น.ส. พรรษา ทับทิมศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,602 100016555 น.ส. กัญญาพร ไทรชมภู กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
7,603 100016558 น.ส. ไพลิน เอกฉันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,604 100016567 น.ส. วิชชุดา ปัญญาศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,605 100016568 น.ส. กรองกาญจน์ สิงห์ประสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,606 100016569 น.ส. วรวรรณ วงษ์สนิท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,607 100016571 นาย บัณฑิต อุปสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,608 100016573 น.ส. สุภาพร ตั้งสุขวัฒนวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,609 100016575 น.ส. นันทวรรณ ม่วงมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,610 100016577 น.ส. ศิริลักษณ์ สุพรรณอาสน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,611 100016578 น.ส. ภิตินันท์ ดอกไม้ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,612 100016579 นาย สหรัฐ ขจรกลิ่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,613 100016581 น.ส. น้ําทิพย์ เลิศวิไล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,614 100016583 น.ส. กัญญาภรณ์ ทํานองดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,615 100016586 น.ส. รัตนาภรณ์ สะสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,616 100016587 น.ส. สุวรรณา จิตรแสวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,617 100016588 น.ส. ทัศนีย์ ศรีศรัทธา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,618 100016589 นาย ชานนท์ เกิดสิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,619 100016592 น.ส. พรนภา นานาวัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,620 100016593 นาง อัญชลี  เรืองรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,621 100016594 น.ส. สาวิตรี บุญกล่ํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,622 100016598 น.ส. กนกวรรณ ประสมทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,623 100016599 น.ส. วิชุดา นามวงษ์บุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,624 100016601 น.ส. ฤทัยรัตน์ สีนาคล้วน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,625 100016602 น.ส. สมพร ทูคํามี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,626 100016603 ส.ต.ต. ภูวดล หม่ืนตุ้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,627 100016605 นาย ประภากร สุเมรุรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,628 100016607 นาย อนุรัตน์ ป้อมประยูร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,629 100016610 นาย ทนงศักด์ิ แสงวิลัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,630 100016611 นาย วชิราวุฒิ นาดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,631 100016612 นาง ณัฐกฤตา แสงวิลัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,632 100016613 น.ส. อัญ หนูขวัญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,633 100016615 น.ส. สุทธยา ธรยงยุทธ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,634 100016616 นาย สันติ ผลพรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,635 100016617 นาย นพดล วิจิตรานุวัฒนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,636 100016625 นาย ปรีชา สุริวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,637 100016631 นาย ธนบูรณ์ ไตรรัตน์สิงหกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,638 100016632 น.ส. อรุณรัตน์ นานอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,639 100016635 น.ส. เสาวนิตย์ วิงมูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,640 100016636 น.ส. อรอุมา รังษีบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,641 100016638 น.ส. มณทิการ จุมปา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,642 100016639 นาง ณิชาภา ยายิรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,643 100016640 นาย โสพัฒน์ ปาณานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,644 100016642 นาย วงศกร อังคะคํามูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,645 100016644 นาย พงศ์พีสิธฐ ธรรมสุขี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,646 100016646 นาง ไพลิน เกษมสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,647 100016649 น.ส. จันทรา ธเนศโกศลสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,648 100016651 น.ส. จีระปภาภรณ์ หล้าแหล่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,649 100016655 น.ส. สร้อยสุฎา อินตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,650 100016657 น.ส. ธนิษฐา ปานนก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,651 100016660 น.ส. ปริญญารัตน์ แสงสว่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,652 100016667 น.ส. อัญชลี ดีสูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,653 100016671 น.ส. วันวิสาข์ สกุลเดชรัตนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,654 100016674 น.ส. เปรมฤดี โคกสระนอ้ย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,655 100016675 น.ส. ณฐมน พรมอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,656 100016678 น.ส. รมนปวีร์ บุญใหญ่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,657 100016679 น.ส. นิชนันท์ อยู่นาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,658 100016681 น.ส. วราภรณ์ ฉาดเส็น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,659 100016684 นาย อนุสรณ์ คําแป้น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,660 100016687 น.ส. อารีย์ ภูมิลําเนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,661 100016688 นาย ชวลิต ชวลิตธํารง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,662 100016693 น.ส. สุวิมล ชุมชอบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,663 100016700 นาย คณิต ฐิติพงศ์พิทักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,664 100016702 นาง ปาริฉัตร สุกแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,665 100016703 น.ส. ณริน ศรีคล้าย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,666 100016705 น.ส. กัญญพัชร บุญกัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,667 100016707 นาย วรยุทธ ทิพยานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,668 100016710 น.ส. วชิรา  พลราชม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,669 100016714 น.ส. ปียาพร บูชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,670 100016716 น.ส. ศิตา หอมทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,671 100016717 น.ส. พัดชา รารามนัส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,672 100016718 นาย จรามิ เมืองสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,673 100016719 น.ส. วาสนา ปราบภัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,674 100016720 นาย วุธิไกร ศรีจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,675 100016721 นาย ธนายุทธ ยุวรรณบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,676 100016724 น.ส. ดิศราพร ศรีสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,677 100016728 น.ส. ดวงนภา หอกระโทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,678 100016732 น.ส. เขมเรศ    อภิสุทธิพงษากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,679 100016736 น.ส. จิราวรรณ พลนุ้ย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,680 100016738 น.ส. วรพร แฮ้พฤกษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,681 100016739 นาง ฤดีวรรณ ลาธุลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,682 100016742 นาย ศิวกร คุสิตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,683 100016743 นาย ศุภเดช คุณาพิทักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,684 100016745 น.ส. จุฑารัตน์ เทียมหมอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,685 100016746 น.ส. ธนัชพร สุทธิพงศ์เกียรติ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,686 100016751 น.ส. สุพัฒนา บุญแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,687 100016752 น.ส. วิลาวัณย์ อ่อนแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,688 100016754 นาย พัชรพงศ์ อุดมกัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,689 100016756 น.ส. วราภรณ์ จันทรพ่ึงสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,690 100016758 น.ส. ศศิธร ศิริเสรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,691 100016757 นาย ปกรณ์ ประชากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,692 100016759 น.ส. ภรณ์ชนก ทิพภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,693 100016761 น.ส. สุณัฏฐา นนทะภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,694 100016762 ส.ต.ต. ภัคณวัฒน์ ยางงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,695 100016769 น.ส. สุรีย์พร โกยรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,696 100016771 น.ส. อาภากร วัชฤทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,697 100016773 น.ส. จารุวรรณ โกยรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,698 100016774 น.ส. ภัทรภร ธรรมโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,699 100016775 ส.ต.ต. ศุภณัฐ เกษเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,700 100016776 น.ส. พรทิพย์ นวลเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,701 100016782 นาย ธนเดช พารัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,702 100016788 นาง ฉัตรนภา อินทรามะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,703 100016791 น.ส. ภัสส์ชิสา ธีริศร์นันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,704 100016793 น.ส. ก่ิงกาญจน์ แตงกระโทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,705 100016800 นาย ศรุต ม่วงศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,706 100016804 น.ส. สุภาวดี สมุดไทย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,707 100016805 นาย ฤกษ์มงคล เย็นใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,708 100016806 นาย เฉลิมชัย สุโข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,709 100016810 นาย ตรัยจักร ปัทมนาวิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,710 100016811 น.ส. นพเกตุ มะอนันต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,711 100016814 น.ส. นิดา เจริญสวัสดิพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,712 100016815 นาย ภูมิเมธ ขวัญแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,713 100016816 น.ส. น้ําฝน ปวนลอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,714 100016825 นาย สุมณเฑียร เจ้หนูด้วง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,715 100016828 น.ส. ไพรทอง เพียงเงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,716 100016830 นาย ศรัณรัชต์ ชาญประโคน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,717 100016834 นาย วรกฤษฎิ์ คําเงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,718 100016835 น.ส. มณิรัช บุญเหลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,719 100016840 น.ส. ปิติมน ม่วงเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,720 100016841 นาย รัถฐา กิตติวิรยกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,721 100016847 นาย สมภพ บุสดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,722 100016849 น.ส. กนกพร มีกะแดะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,723 100016852 น.ส. สายชล พุ่มเกาะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,724 100016853 น.ส. ธนิดา สุราราษฎร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,725 100016855 นาง มณีรัตน์ จันทะแจ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,726 100016859 น.ส. สุกัลยา การสมชน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,727 100016863 น.ส. มานีวรรณ  ทิพย์แก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,728 100016864 น.ส. วรุฬลักษณ์ ศรีวิโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,729 100016865 น.ส. ทิวาพร จอมพุทรา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,730 100016866 นาย ศักด์ิชาญ ผลสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,731 100016868 น.ส. ปิยนุช เทศประพีป์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,732 100016869 น.ส. อรัญญาพร  เกตุมาลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,733 100016871 น.ส. ฟาวดี ปลุกใจหาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,734 100016874 น.ส. สราญลักษณ์ สิงห์รักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,735 100016876 นาย นิภัทร์ ไตรยขันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,736 100016881 นาย ทนงศักด์ิ ฝอยทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,737 100016886 นาย จีรวิทย์ แกล้วทนงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,738 100016888 น.ส. ธณัฏฐา สีพุฒ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,739 100016889 นาง วรรณภา ชูรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,740 100016895 น.ส. ปวีณา ปัญจวีณิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,741 100016896 น.ส. นุสรา ชายทวีป กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,742 100016897 น.ส. พันธ์วิภา สุขสบาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,743 100016899 น.ส. ณิชาดา ปัญจวีณิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,744 100016903 นาย สันติ จันทร์เปล่งแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,745 100016906 นาง พัชรากร รสจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,746 100016907 นาย กฤษณ์ ลําพุทธา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,747 100016910 น.ส. ศิรินภา มณีพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,748 100016911 น.ส. สิริรัตน์   ร้อยอําแพง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,749 100016914 น.ส. ฐนิชา คงประดิษฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,750 100016919 นาย วรพันธ์ ต้องใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,751 100016923 น.ส. สุมาลี อินลวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,752 100016924 น.ส. ลักษณภทัร แฝงเพ็ชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,753 100016925 นาย นทีธร ณ นคร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,754 100016927 นาย สราวุธ ชูอินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,755 100016929 น.ส. เบญจวรรณ พูลขุมทรัพย๋ฎ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,756 100016932 น.ส. พรพิมล ไชยวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,757 100016936 น.ส. จรินทร์ สวนยิ้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,758 100016938 น.ส. สิรินาฏ ชูปาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,759 100016939 น.ส. วารุณี วงค์มีแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,760 100016941 นาย เกียรติศักด์ิ ศรีจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,761 100016947 น.ส. นุชนาฏ จอมแสนปิง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,762 100016956 น.ส. ผุสดี ยาดํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,763 100016958 น.ส. เกศสุดา สาลีขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,764 100016961 น.ส. ขวัญรตา กิจบํารุง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,765 100016963 นาย นิรุตต์ อารีสมานรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,766 100016964 น.ส. นัญฆณา ถิ่นนาราม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,767 100016969 น.ส. กรรณิกานต์ ทิใหม่ธง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,768 100016970 น.ส. นาฏอนงค์ ศรีอําไพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,769 100016971 น.ส. นิรดา วรเวทดิษกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,770 100016976 นาย ปฏิภาณ พรประทุม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,771 100016978 นาย ปัญจลักษณ์ วานิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,772 100016987 น.ส. กนกวรรณ บุญยงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,773 100016989 นาย บรรยงค์ สัตบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,774 100016992 น.ส. พรพนา พูลสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,775 100016993 น.ส. มนัสพรณัต ศรีบุญเพ็ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,776 100016994 นาย อภิรักษ์ ไชยมังกร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,777 100016995 นาย วิชาญ ศรีพรหมทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,778 100016996 น.ส. ณิชาพัฒน์ วีรพัฒนคุปต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,779 100016997 นาง เจนจิรา ญาณวารี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,780 100017000 น.ส. รําไพ พลแสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,781 100017001 น.ส. สุปราณี ม่ังมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,782 100017006 น.ส. อรวรรณ กันนุช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,783 100017008 น.ส. ญาณิกา โอสถพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,784 100017010 น.ส. ทิตาภา จุลศิริวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,785 100017012 น.ส. เพ็ญประภา พลอยเพ็ชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,786 100017014 น.ส. สกุณา โรจนรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,787 100017016 นาย สันต์ พันธ์ชัยภูมิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,788 100017017 น.ส. ธัณย์สิตา วงพัตร์วรโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,789 100017019 นาย นววิช ปาลวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,790 100017020 นาง ขนิษฐา ละอองทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,791 100017021 นาง เจริญรัตน์ ศรีขวัญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,792 100017022 น.ส. ทวีพร ธรรมโสภณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,793 100017024 น.ส. นฤมล จริงภราดร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,794 100017025 น.ส. นาตถยา เสาวคนธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,795 100017026 นาง วัลยา วชิรสิทธิ์เสถียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,796 100017027 น.ส. เบญจมาศ เสาร์สุรินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,797 100017028 น.ส. วรรณวรุณ วัฒนานิล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,798 100017029 น.ส. อัมพิกา เริงเลื่อม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,799 100017030 น.ส. สมาพร จุ้ยมิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,800 100017032 น.ส. วิกานดา ศรีตระการจิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,801 100017033 น.ส. ยุคนธร ชัยกะเสวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,802 100017035 น.ส. สายสุนีย์ วรรณตัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,803 100017037 น.ส. วาสนา พงษ์พัว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,804 100017039 นาย โอภาส จิตตจารุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,805 100017042 นาย ประวิช อภิชิตศักด์ิชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,806 100017045 น.ส. วิลาวรรณ์ โทนสูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,807 100017046 น.ส. สุภาวิดา โทกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,808 100017047 น.ส. รัชนีย์ พิมพบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,809 100017048 น.ส. สุพรรณี ผดุงผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,810 100017050 น.ส. พัชรนันท์ เติมมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,811 100017051 น.ส. จุรีภรรณ เข็มปญัญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,812 100017052 นาย สุรพรชัย พุทธิมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,813 100017054 น.ส. ปิยาภรณ์ พรหมทัต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,814 100017055 น.ส. อภิวรรณ บัวบาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,815 100017056 นาง อารียา เส็งจีน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,816 100017057 น.ส. ปัญจพร เนินอุไร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,817 100017058 น.ส. ปวีณา เลิศศรีสุราษฎร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,818 100017063 นาย อภิชาติ น้อยนิล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,819 100017064 น.ส. ปิยะดา ปิยมาตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,820 100017065 น.ส. กานต์ชุดา ขําเอนก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,821 100017066 น.ส. กรรณิการ์ กลิ่นผลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,822 100017067 นาง เกศินี ดีมุงคุณวัตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,823 100017068 นาง ดารณี พิลาภ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,824 100017074 นาย พนมวรรณ จันระภู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,825 100017076 น.ส. ขวัญชนก  ธงทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,826 100017077 นาง ศิริพร สุขเกษม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,827 100017079 น.ส. พรทิพย์ จูจวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,828 100017080 น.ส. ทัศนีย์ ครุฑพิชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,829 100017083 น.ส. พรนิภา จุฑาภูวดล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,830 100017084 น.ส. สุพัตรา พูนกระโทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,831 100017085 นาย ดุลยสิทธิ์ ประชาชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,832 100017091 น.ส. อนุธิดา โตมอญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,833 100017092 น.ส. พรรณนที วิปุละ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,834 100017094 น.ส. สุเนตร มาระสูตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,835 100017096 น.ส. ฑิชากร จิระชยกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,836 100017100 น.ส. ขนิษฐา หมวกขุนทด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,837 100017101 น.ส. มัชฌิมา ทองบ่อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,838 100017102 นาง กรรณิการ์ ทิมรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,839 100017103 น.ส. มาริสา ยนต์พิทักษ์กิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,840 100017106 น.ส. ปรัตถจริยา วิสุทธิวัมมิก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,841 100017107 นาย ซูฮามิน มะดือเระ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,842 100017115 น.ส. จตุพร หอมเงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,843 100017116 นาย ฐิติพงษ์ เผือกเผ่า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,844 100017118 น.ส. นุชนาถ ประเสริฐศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,845 100017122 น.ส. ศิริลักษณ์ ทรัพย์ประเทือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,846 100017125 นาย ภาคภูมิ มณีทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,847 100017126 น.ส. ชนันต์ธร แก้วบุญสีสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,848 100017128 นาง เรณู พลเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,849 100017138 น.ส. กชพรรณ ผดุงโภค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,850 100017139 น.ส. เบญญาภา ปะโจระกัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,851 100017144 น.ส. สุภาณี ศรีเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,852 100017147 น.ส. กัลยรัตน์ มหาวรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,853 100017148 น.ส. บังอร อุปแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,854 100017149 น.ส. ฐิติมา พิพัฒนเวชสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,855 100017151 น.ส. วรรณกาญจน์ บุณยรัตผลิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,856 100017152 นาง ปรางทพิย์ ฤทธิธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,857 100017153 น.ส. วันดี คงใหม่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,858 100017155 นาย เฉลิม จันทร์ป๊อก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,859 100017158 นาย นพัฒน์ ธนาภรณ์วิริยะกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,860 100017159 น.ส. พัชรา พัฒนสุทธิชลกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,861 100017160 นาย อุดมศักด์ิ ยุคจร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,862 100017161 นาย กฤษฎา มาลีย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,863 100017162 น.ส. บํารุงรัตน์ แสงวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,864 100017165 น.ส. วิภาวี กุโรรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,865 100017170 นาย เสมียน ทองดีนอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,866 100017172 น.ส. อังวรา ไชยสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,867 100017175 นาย วิทยา หาญเชิงชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,868 100017177 นาย ศานิต ทองกุลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,869 100017178 นาย วสันต์ มรรคณา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,870 100017180 น.ส. ปณิฏฐา แก้วมะโน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,871 100017182 น.ส. อรทัย ปานง่อม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,872 100017184 นาย ศรายุทธ ดาษเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,873 100017185 น.ส. ภัทรา ญาณะปลูก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,874 100017187 น.ส. ญาริลย์ รัตนวาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,875 100017191 น.ส. ณัฐชยา โป้แล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,876 100017192 น.ส. อัมพร ชัยหิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,877 100017194 นาย ไพรัตน์ รักษ์งาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,878 100017195 น.ส. คณิตฐา คําภาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,879 100017196 นาย ราเมศวร์ อัปกาญจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,880 100017199 น.ส. อทิตยา หนูรอด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,881 100017203 น.ส. ปัญชลิกา  บุญมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,882 100017206 น.ส. นันทภรณ์ แช่มตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,883 100017208 นาย ศุภชัย เดชเดชะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,884 100017210 น.ส. พิไลวรรณ หล้าสุวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,885 100017215 น.ส. รตินธร บัณฑิตไทย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,886 100017216 นาย อภิเดช บุญชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,887 100017223 นาย ชัยวัฒน์ อัศวศิลาวสุกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,888 100017227 น.ส. กชพรรณ บุญชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,889 100017228 นาย ณรงค์เดช  ตาลพล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,890 100017234 นาย ราชัณ อุปนันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,891 100017235 นาย ชวลิต ทัพเครือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,892 100017242 นาย พนม สาผาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,893 100017247 นาย สรรค์พิชัย ปานโฉม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,894 100017249 นาย จรัญ หวานวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,895 100017250 นาย สุทธิพงศ์ หลีเหล็ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,896 100017251 น.ส. ธีรวรรณ บุญบํารุง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,897 100017257 น.ส. อจลญา พิกุลแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,898 100017261 น.ส. เพ็ญนภา ก่ิงป้อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,899 100017262 นาง สุมณฑา ควรรับส่วน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,900 100017263 น.ส. ชญานิน พวงทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,901 100017265 น.ส. สุมาลี ขาวผ่องศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,902 100017266 นาย สัมฤทธิ์ คงหาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,903 100017267 นาย ชัยณรงค์ เฉลิมวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,904 100017270 น.ส. ฐิติยาภรณ์ งามพิมลกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,905 100017272 นาย ถารนัน ปี่แก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,906 100017273 น.ส. อรจิรา ชาวนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,907 100017275 น.ส. รุ่งทิวา ปฐมอารีย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,908 100017276 นาย นักรบ ชินมาตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,909 100017277 นาง ศุภาวรรณ ลอยสนั่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,910 100017278 นาย อักษรินทร์ มิลินเจริญไชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,911 100017282 นาย ประเสริฐ พลพัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,912 100017283 นาย ปฐมเอก บุญกว้าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,913 100017284 นาย นิคม บุญสมปอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,914 100017285 น.ส. วัฒนา นรวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,915 100017290 น.ส. วิสา ผุดผ่อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,916 100017293 น.ส. สุพรรณี สมีราย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,917 100017294 น.ส. ศุรดา ขุนจันทร์ดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,918 100017296 น.ส. พีรภาว์ เพ็งประโคน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,919 100017297 นาย วิษณุ การาสี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,920 100017299 น.ส. ขนิษฐา เมฆขยาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,921 100017300 นาย มนตรี จันทรสุทธิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,922 100017302 น.ส. พิมพ์พิชชา กล้าถูก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,923 100017305 น.ส. พาอีซ๊ะ เลาะวา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,924 100017306 น.ส. อุไรวรรณ พงษ์พยัคเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,925 100017312 น.ส. นิภาพร  สุขด้วง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,926 100017313 นาย ยุทธพงศ์ บุญครบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,927 100017317 น.ส. อรวรรณ รุ่งเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,928 100017318 น.ส. ธัญชนก กาวิเนตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,929 100017319 นาย พิศุทธิ์ ดาวเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,930 100017323 น.ส. เกตน์นิภา สุริยะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,931 100017326 น.ส. จุฑามาส ปัญญวัฒนกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,932 100017327 น.ส. นภัสสร โทล่า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,933 100017330 น.ส. พิทยา วามะขันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,934 100017332 น.ส. ศิริลักษณ์ หาญเชิงชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,935 100017334 นาย วรวิทย์ มงคล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,936 100017337 น.ส. ปุณยวีร์ มิลินเจริญไชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,937 100017339 น.ส. ฉัตรดาว สุพรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,938 100017341 นาย พงษ์พัฒน์ จินดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,939 100017345 นาย นัฏธชาติ ม้าแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,940 100017347 นาย ฉันทพัฒน์ เข่งกํ่า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,941 100017348 น.ส. อาจะรี พรมบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,942 100017353 นาย กิตติศักด์ิ โรจนกุศล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,943 100017356 น.ส. พัชรินทร์ ทวีทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,944 100017358 นาย สิทธิชัย ประสารยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,945 100017365 น.ส. ภัทรานิษฐ์ รตะพิศาลพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,946 100017366 น.ส. ปรียาพร ไชยสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,947 100017367 น.ส. รุ่งนภา ภาวะโสภณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,948 100017368 น.ส. นภาคณา พลรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,949 100017370 นาย อรุณ ลามู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,950 100017371 น.ส. ธัญดา ยอดใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,951 100017372 น.ส. ระพีพรรณ พุ่มพฤกษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,952 100017373 นาย ยุทธนา ภัทรสกลเกียรติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,953 100017374 นาย อนุพันธ์ โรยทองคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,954 100017375 นาย วัลลภ ทิพย์สีราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,955 100017376 น.ส. ปิยาภา พรายหนู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,956 100017377 น.ส. ฉันท์สินี พุทธสอน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,957 100017381 นาย วุฒิไกร แซ่จู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,958 100017382 นาย เรืองฤทธิ์ ชูจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,959 100017383 นาย พีรเชษฐ์ ศุภโชคพรทวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,960 100017384 น.ส. ยุวลักษณ์ ศรีแนน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,961 100017389 น.ส. นวรัตน์ แก้วเมฆ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,962 100017391 นาย สุรชาติ โถทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,963 100017392 น.ส. ยุวดี วังคีรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,964 100017393 น.ส. วนิดา เทียนสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,965 100017396 นาย ประสิทธิ์ เดชทะศร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,966 100017397 น.ส. กนกรัตน์ แตงเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,967 100017399 น.ส. ปนัดดา ลาชมภู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,968 100017400 น.ส. เรณู แสนแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,969 100017410 น.ส. นราภรณ์ ฉายอรุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,970 100017411 นาย ณัชพล โชติชัยชรินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,971 100017412 นาย ธารวิสุทธิ์ ภูริวัฒน์ธาดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,972 100017414 นาง บุญญาภรณ์ สุดเสียงสังข์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,973 100017415 น.ส. จุฑารัตน์ ศรีณภู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,974 100017416 น.ส. วารีรัตน์ ภีระปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,975 100017419 นาง ธิดารัตน์ ราชราวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,976 100017423 นาย ปฏิญญา ชมกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,977 100017424 นาย วัชรพล ธิกานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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7,978 100017425 น.ส. นงลักษณ์ เรืองเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,979 100017427 น.ส. พิมพ์วลัญช์ คําวิหารภัทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,980 100017429 น.ส. สุภาวดี ครุยทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,981 100017430 น.ส. จีราวัฒน์ จีกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,982 100017435 น.ส. พีร์ชนิกาญ์ เรือนใจมั่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,983 100017442 น.ส. ปวีย์ภัทร์ พูลสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,984 100017444 น.ส. ศิณิชา ปันมงคล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,985 100017447 น.ส. ศุภวรรณ จันทร์ขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,986 100017449 นาย ศักด์ิสิทธิ์ เปี่ยมเมธางค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,987 100017451 นาย ปิติภูมิ พานิชเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,988 100017454 น.ส. ดุจดาว   วรรณทวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,989 100017455 น.ส. สมลักษณ์ ปิ่นแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,990 100017456 น.ส. ชลธิชา พ่วงสน กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,991 100017459 นาย กานต์ ล้วนแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,992 100017460 น.ส. ปุญณิศา ไทยช่วย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,993 100017461 น.ส. สุพรรษา ชุดนอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,994 100017462 นาย กิติเทพ ใหม่พระเนตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,995 100017464 น.ส. สุชภรณ์ เอ่ียมสุภาพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,996 100017465 น.ส. กัญญ์ญาภัค กรแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,997 100017468 น.ส. มินตรา ชูรัตน์ กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
7,998 100017469 น.ส. ธันยดา วิเศษะภูติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
7,999 100017470 นาย อาทิตยชัย สายธนู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,000 100017471 น.ส. ภัทรวรรณ อันภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,001 100017475 นาย วีระพงศ์ มูลบัวภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,002 100017476 นาย ธงชัย แทนจะโปะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,003 100017477 นาย พิชิตพล หมื่นหนู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,004 100017478 นาย อาคม ศรีพรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,005 100017479 น.ส. เพชรมนเธียร หนูกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,006 100017483 น.ส. ดุษฎี บุญฤทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,007 100017486 นาง รัชดาภรณ์ อมัติรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,008 100017487 นาย กิตติคุณ จิรกิตติกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,009 100017489 น.ส. เกษร แจ้งไชยศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,010 100017490 น.ส. ศรีนวล นาแพง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,011 100017491 นาย อนุชา อุ่นคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,012 100017495 น.ส. พนิดา เก็มประโคน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,013 100017496 น.ส. จรรยา บุญชูชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,014 100017502 น.ส. กมลพรรณ นิลพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,015 100017504 นาย มิติทัศน์ ลือขจร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,016 100017505 ว่าท่ี ร.ต. เริงเวห์ ศรีเอ่ียม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,017 100017507 น.ส. พรรณวดี ถาวรทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,018 100017508 น.ส. แสงจันทร์ พิมพ์ดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,019 100017510 นาย นริศ ยอดไชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,020 100017515 นาย ศราพงศ์ วงศารัตนศิลป์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,021 100017518 น.ส. จิราภรณ์ แสงศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,022 100017522 นาย ชวนากร ก่อบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,023 100017523 นาย สุรศักด์ิ คําหอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,024 100017524 น.ส. ณัชชา ศักด์ิไพบูลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,025 100017526 น.ส. จิตราภรณ์ คงแจ๋ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,026 100017527 น.ส. นันทิยา เทียนงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,027 100017529 น.ส. หทัยรัตน์ ยิติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,028 100017532 น.ส. ตรีทิพ ศรีเพ็ชรพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,029 100017533 น.ส. นงนุช พลอาวุธ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,030 100017538 นาง วิจิตรา ภิรมย์ไกรภักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,031 100017539 นาย กรฤต ทองมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,032 100017542 น.ส. สุทิศา สมิทธิเวชรงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,033 100017544 น.ส. ภัทรภร วงษ์เพิก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,034 100017545 น.ส. ชลิดา หม่ันผดุง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,035 100017546 น.ส. ดุจดาว ยะอนันต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,036 100017550 น.ส. สลวยพรรณ คงมีสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,037 100017551 นาง ณัฐธิดา นวลคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,038 100017552 น.ส. เกศสุดา บุญสุรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,039 100017554 น.ส. ลักขณา ราชิวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,040 100017555 นาง ปนัจชญา ทองราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,041 100017556 น.ส. รตยา ศิริรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,042 100017558 น.ส. พิมพ์สุดา น่วมภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,043 100017560 นาย สยามรัฐ บุญทา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,044 100017561 น.ส. มรกต สุวรรณลักษณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,045 100017562 นาย ศกุนพัฒน์ สําอางจิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,046 100017565 นาย ธีรเดช วงศ์ภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,047 100017567 น.ส. วีรนุช ทองมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,048 100017568 นาย กิติศักด์ิ สมุทรแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,049 100017569 นาย ปรีชา ม่ิงขวัญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,050 100017570 นาย ศุภณัฐ แก้วจินดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,051 100017573 นาย ธัญวุฒิ ศรีหาเวช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,052 100017577 น.ส. อรอริญชย์ สังข์ทองดํารง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,053 100017579 น.ส. ณัฐฐินันท์ ไชยสุด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,054 100017580 นาย ชัยวุฒิ สมัครเขตร์การณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,055 100017582 น.ส. ตรีชฎา แสนศรีชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,056 100017583 น.ส. ฮัซวานีย์ มาโซ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,057 100017584 นาย มนัสพงษ์ ศรีโยธี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,058 100017586 น.ส. ศศิธร สุริคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,059 100017590 น.ส. ก่ิงดาว มะโนวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,060 100017591 น.ส. พรทิพย์ ทับมาลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,061 100017594 น.ส. ฮาราตี รอนิง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,062 100017597 น.ส. ศิริพร อาจบัณฑิตกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,063 100017604 น.ส. อารีรักษ์ ยังคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,064 100017606 นาย ณัฐวรท ผ่องสุวรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,065 100017610 น.ส. สุพัตรา สมกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,066 100017611 นาย รวิพัฒน์ หาญภาคภูมิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,067 100017616 นาย ธีรพล คําชาลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,068 100017619 นาย เทอดพงษ์ ลิมาวัฒนชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,069 100017620 น.ส. นันทพร กัญญาโสภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,070 100017623 น.ส. อรุณรุ่ง คงสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,071 100017626 น.ส. ณัฐนิชา ออมทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,072 100017628 นาย นราวุฒิ หงษ์แก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,073 100017629 น.ส. อัญชุลี ทูลธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,074 100017633 นาย สิทธิชัย ประเสสัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,075 100017634 นาย ธนกฤต ดวงพรหมเมศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,076 100017637 นาย กานต์ ศรีอรุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,077 100017639 นาย ศราวุฒิ พานทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,078 100017640 นาย นิธิศ เสียงใส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,079 100017641 น.ส. ธนพร สมบุญยิ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,080 100017644 น.ส. มัทนา เวชสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,081 100017645 นาง บุณยนุช เสียงใส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,082 100017647 น.ส. กานต์รุณี มาอุ่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,083 100017648 นาย ทัตพงษ์ ราชเล็ก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,084 100017650 นาย ธีระศักด์ิ หุ้นชัยภูมิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,085 100017652 นาย ดิษฐพงค์ หมัดจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,086 100017654 น.ส. ศุภรัสม์ิ ปี่แก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,087 100017656 น.ส. สินีนาฏ พรหมศาสตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,088 100017659 นาง สุปราณี คงเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,089 100017660 น.ส. ศรัญญา ฝากคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,090 100017662 น.ส. เกศนีย์พร คลาดสนิท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,091 100017663 นาย ธราเวช แก้วศรชยั กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,092 100017664 นาย ณัทเดช ภูวธราดล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,093 100017669 น.ส. นัยนา นนทะมาตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,094 100017674 น.ส. รุ่งนภา ญาณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,095 100017682 นาย รัฐชัย พลายวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,096 100017683 น.ส. นุชชนาภา มณีด่านจาก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,097 100017685 น.ส. จุฬาลักษณ์ รัตนวัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,098 100017686 น.ส. ศรัญญา สืบสายหาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,099 100017688 นาย อัษฎากรณ์ สกุลดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,100 100017689 นาย ศราวุธ พจนศิลป กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,101 100017691 นาย พัฒน์ธนวัฒน์ คชเสนี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,102 100017693 ว่าท่ีร้อยตรี ปรัชญา ประทุมชมภู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,103 100017697 นาย ปฏิพัทธ์ ใจหาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,104 100017698 น.ส. สังวาลย์ แสนแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,105 100017700 นาย บันลือ นวลนุช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,106 100017701 น.ส. เพ็ญแข ใจเอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,107 100017703 น.ส. พรทิพย์ เชื้อนิล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,108 100017706 น.ส. วลัยทิพย์ เดชขุนทด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,109 100017710 นาย พจน์รพี ทองกัญชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,110 100017711 นาย ชินพงษ์ กุลประภาพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,111 100017712 น.ส. ประพิมพร จันทะโข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,112 100017715 นาย สมโภชน์ เอ่ียมสะอาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,113 100017717 น.ส. วรรณภา รักสวน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,114 100017718 นาง ภัทธิรา หวังโสะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,115 100017719 นาย ณัฐพล กมลมาศรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,116 100017720 น.ส. ปิยนุช แก้วเม่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,117 100017721 น.ส. ทัตตาภรณ์  ชุติมันต์ประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,118 100017722 นาย เกรียงไกร เจียวพ่วง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,119 100017723 นาย นิติ จันทร์ทองแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,120 100017725 น.ส. วรดา ฉิมงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,121 100017728 นาย ทรงยศ ไพรสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,122 100017729 น.ส. ดวงใจ วัดไธสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,123 100017730 นาย จักราวุธ จั่นรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,124 100017731 น.ส. ราตรี ปะโคทัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,125 100017736 น.ส. ศุภัสษร นิตย์กระโทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,126 100017739 นาย ปรัชญา สนิทมัจโร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,127 100017743 นาย อิทธิพล สนธิณรงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,128 100017744 น.ส. ยุวธิดา ฤทธิ์ศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,129 100017745 น.ส. กมลรัตน์ โนนทิง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,130 100017746 นาย สุทิน หมุดผา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,131 100017747 นาย ณรงค์ อูปแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,132 100017750 นาย พิเศษฤทธิ์ โพธิ์ย้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,133 100017754 นาย ธีระพงศ์ มณฑาสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,134 100017756 น.ส. พิชญารัตน์ สุวรรณสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,135 100017763 น.ส. ณัฐธญา วิไลวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,136 100017764 น.ส. เพียงพิศ ศรีเรือนทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,137 100017766 น.ส. รัชนี ตรีเลิศลัญจกร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,138 100017768 นาง สมคิด พืชทองหลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,139 100017769 นาย ศิริวิวัฒน์ แสนจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,140 100017770 น.ส. จิราภรณ์ จิรานภาพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,141 100017773 น.ส. ขนิษฐา  กิจวัตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,142 100017774 น.ส. สุดารัตน์ ฤทธิสนธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,143 100017777 นาย สิทธิศักด์ิ หอมยศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,144 100017782 น.ส. วิไลพร พฤกษวรรณกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,145 100017783 น.ส. ภรกานต์ วรเวทดิษกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,146 100017785 น.ส. ภคพร โคราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,147 100017789 น.ส. อัญชนา ขาวปาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,148 100017790 น.ส. พฤกษา ดอกกุหลาบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,149 100017791 น.ส. วราภรณ์ ยบุลโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,150 100017792 นาย วิเชียร โคตะวัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,151 100017795 น.ส. อทัยรัตน์ ศรีสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,152 100017798 น.ส. วลัญรัตน์ หอมดุสิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,153 100017801 นาย สมอาจ ปานะโปย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,154 100017802 นาย เอกนรินทร์ มีมาก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,155 100017803 นาย ธีระศักด์ิ พรมโภชน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,156 100017806 น.ส. สุภาวดี พัฒนเชียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,157 100017807 น.ส. สุริยาวดี สกุณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,158 100017810 นาย วราวุธ บุตรศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,159 100017811 น.ส. ณัฐิยา เชิดโฉม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,160 100017812 นาย ชัชวาลย์ น้อยวังฆัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,161 100017813 น.ส. สุพรรษา ส่งชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,162 100017816 น.ส. นิชฎา รู้น้อม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,163 100017817 นาย ภูริต รัตนาธรจิตติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,164 100017820 น.ส. สุริสา คนเล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,165 100017821 น.ส. ณราฏา โปรดปราน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,166 100017823 นาย ชูเกียรติ ชึขุนทด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,167 100017827 น.ส. ยุภาภรณ์ เจาะขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,168 100017829 นาย สันติ สินโทรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,169 100017832 น.ส. วาสนา รัตนปรีชาชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,170 100017835 น.ส. เสมอใจ ชูรอด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,171 100017836 น.ส. วลัยภรณ์ อินทรปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,172 100017837 น.ส. ปาริสุทธิ์ สีทองดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,173 100017840 น.ส. บุษยากรณ์ บุญทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,174 100017844 นาย ภควรรษ วงศ์พยัคฆ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,175 100017849 นาย ธนภัทร กฤตโยภาส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,176 100017851 นาย อัศนัย ทวีสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,177 100017854 นาย อาทร โพนทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,178 100017855 น.ส. จุฑารัตน์ รักธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,179 100017856 น.ส. พิกุล แสงจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,180 100017857 น.ส. วิรตี แสงเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,181 100017858 น.ส. สิริพร มูลเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,182 100017860 น.ส. รัตนาภรณ์ สมวงษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,183 100017861 น.ส. สุกัญญา ชิตอุทัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,184 100017862 น.ส. อมรพันธ์ ไชยพลบาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,185 100017863 น.ส. ขวัญชนก พืชจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,186 100017864 น.ส. อมรรัตน์ แกมชัยภูมิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,187 100017866 นาย ทองอยู่ กิติพัฒน์มนตรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,188 100017867 น.ส. จันจิรา ทําสะอาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,189 100017868 น.ส. ศิรินภา ชาคะริเวช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,190 100017874 น.ส. ศศิวิมล ประทีป กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,191 100017875 นาย สุภการณ์ กันทาเป็ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,192 100017881 น.ส. นงลักษณ์ เปลาเล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,193 100017882 นาย เจริญพร  ชูเวทย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,194 100017884 น.ส. วิรัลพัชร ใจวังเย็น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,195 100017886 น.ส. ละอองดาว ทองไทย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,196 100017887 น.ส. สุจันทร์เพ็ญ อนันทภิรมย์สุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,197 100017890 น.ส. มณีรัตน์ น้อยชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,198 100017891 น.ส. วินนตา บูชาทิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,199 100017892 น.ส. จตุพร สุทธิพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,200 100017893 นาย กฤตวิทย์ ศิริโสภณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,201 100017895 นาย อภินันท์ ฉิมพุก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,202 100017896 น.ส. นฤมล นาคสีทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,203 100017897 น.ส. ณิชาภา ถิรจารุนันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,204 100017898 น.ส. จิตราภรณ์ อินธนู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,205 100017900 น.ส. พรรณวดี ไข่มุกด์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,206 100017901 น.ส. อรสุลี ภวชโลทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,207 100017903 น.ส. ศิริพร บุญเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,208 100017904 น.ส. ภรณ์ทิพย์ พลายงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,209 100017906 น.ส. พิมพ์ชนก ผูกพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,210 100017908 น.ส. ขนิษฐา สายเสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,211 100017909 น.ส. ชญาภา วารินทร์ไหล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,212 100017913 น.ส. สุพรรณี มีพรบูชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,213 100017914 น.ส. ลลินธร แสนทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,214 100017915 น.ส. วิภาดา กลึงโพธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,215 100017916 น.ส. กนิษฐา กรวยทอง กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
8,216 100017917 น.ส. วัลภา แม้นชัยภูมิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,217 100017921 นาย สิทธิพล ชมบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,218 100017922 น.ส. สุมลทิพย์ ประนีศหัศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,219 100017923 นาย พีรณัฐ ศิริวัชราวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,220 100017924 น.ส. สุพัตรา วารี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,221 100017932 นาย ประยง ศิริรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,222 100017934 นาย สิทธิเดช เดชะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,223 100017936 นาง ชลธิชา แก้วสมศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,224 100017942 น.ส. ทองปัก เสวตวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,225 100017943 น.ส. พูนศรี พัฒนพงศ์จรัส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,226 100017949 น.ส. เบญญาภา จันทวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,227 100017952 น.ส. นันทวรรณ คราประยูร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,228 100017954 น.ส. วันสิริ ไม้เขียว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,229 100017955 น.ส. มานิตา    เครือทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,230 100017959 น.ส. กิรติการต์ ขยายแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,231 100017961 น.ส. อรทัย จะซา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,232 100017962 น.ส. อรพิน บูรณะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,233 100017963 นาย ธรรมนูญ อุตรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,234 100017964 นาย ดนย์ ทักศินาวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,235 100017966 นาง สุดารัตน์ เลศงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,236 100017967 นาย วัชรพงษ์ เชื้อหมอ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,237 100017971 น.ส. ปาภิรดา ทองอุทิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,238 100017972 น.ส. มสารัศม์ คัมภีร์พงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,239 100017973 น.ส. ปราณี ก้อนเพ็ชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,240 100017974 น.ส. ธิรารัตน์ นาคบุญนนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,241 100017975 นาย นัตพงศ์ ราหมาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,242 100017978 นาย ธนวรรธน์ โตอินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,243 100017979 นาย ประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,244 100017980 นาย ปาณสาร เทพเนาว์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,245 100017982 นาง ขนิจฐา สมใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,246 100017985 น.ส. อดิศรา ศิริเจริญวิไล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,247 100017987 น.ส. ขนิษฐา รักเศรษฐกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,248 100017988 น.ส. ณัฐธิดา เสมบุญหล่อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,249 100017991 นาย ชัยภัทร เกิดศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,250 100017998 น.ส. จิรพรรณ พุ่มยี่สุ่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,251 100018000 สิบตรีหญิง รัชนีวรรณ  พุ่มยี่สุ่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,252 100018002 น.ส. สารินี โฉมแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,253 100018005 น.ส. สาวิตรี บุญยรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,254 100018006 นาย อําพร  จันทร์เทพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,255 100018008 น.ส. ศุภาพิชญ์ สมน้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,256 100018009 นาย อานนท์ พยายาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,257 100018010 นาย นิยม แลบัว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,258 100018013 น.ส. วิไลวรรณ เรืองโสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,259 100018016 นาย ยุทธการ แท่นคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,260 100018020 นาย ภูนิวัฒน์ ทองพลับ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,261 100018021 น.ส. สุมานี ทองพลับ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,262 100018029 น.ส. มนัสธยา แตงโสภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,263 100018030 น.ส. พรพิมล พวงเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,264 100018031 น.ส. ศรินทร แก่นแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,265 100018035 นาย เทอดพงค์ แพงวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,266 100018039 น.ส. วราภรณ์ ดีน้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,267 100018041 น.ส. เสาวลักษณ์ ขันกสิกรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,268 100018042 น.ส. สุภาวดี  สวนแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,269 100018043 นาง รัชนีกร รัตนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,270 100018044 ส.อ. เทวฤทธิ์ ทะคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,271 100018045 นาย รัตนชัย ศักด์ิปานะรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,272 100018050 นาง รัตนา โพธิวรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,273 100018052 น.ส. เกณิกา รบุญญ์เรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,274 100018054 น.ส. ทัศนี ไม้น้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,275 100018057 นาย ภูวิสิษฎ์ ม่ังค่ัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,276 100018059 นาย นพพร เกตุมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,277 100018061 น.ส. ศุภณัฏฐ์ พิสัยพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,278 100018062 นาย ธาวิต เลพล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,279 100018063 น.ส. กาญจนา หาญแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,280 100018068 น.ส. ดวงฤทัย กายเพ็ชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,281 100018075 นาย ฐปกรณ์ สุวรรณวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,282 100018076 นาย ไชยเทพ คังคายะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,283 100018077 น.ส. ณัฐกานต์ หาญจริง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,284 100018081 นาย เจษฎา กันพ่วง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,285 100018082 นาย ปิยะพงษ์ วงค์กา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,286 100018085 นาย สุรชา ประกอบแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,287 100018086 น.ส. จิราพร วรรณเวช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,288 100018087 น.ส. พรศิริ บุปผาพิบูลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,289 100018088 นาง รุ้งรัตตา ดีอุดม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,290 100018089 น.ส. นิภาพร เลี่ยมปรีชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,291 100018090 น.ส. อัจฉรา ประพันธ์วิทยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,292 100018091 น.ส. จิรารัตน์ เวชยันต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,293 100018092 น.ส. มณฑลี สุขลาภ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,294 100018093 น.ส. กนกอร จินดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,295 100018094 นาง ณิชชา วรรณสุทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,296 100018096 นาง จันทวี ชัยโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,297 100018099 นาย จิรัฏฐ์ นิ่มเสนาะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,298 100018101 น.ส. วิชุดา อุดทามูน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,299 100018102 น.ส. จงจิตร จันทรสามารถ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,300 100018105 นาย สุรศักด์ิ นาคสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,301 100018110 นาย ธีรพงษ์ คงตุก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,302 100018112 น.ส. มุทิตา คุณกระมุท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,303 100018113 นาย อมรเชษฐ์ พิบูลย์ศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,304 100018116 น.ส. ศศินา สายจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,305 100018118 นาง อรญา เจียมตน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,306 100018123 นาย ณัฐกรณ์ มนขุนทด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,307 100018124 นาย ทวี  ทรัพย์สุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,308 100018126 นาย ทวีศักด์ิ เล็กประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,309 100018127 นาย ฐากูร ชัยยาคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,310 100018129 นาย ธิติพงศ์ มัจฉา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,311 100018132 น.ส. กัลยลักษณ์ สงวนสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,312 100018133 นาย ธวัชชัย เชษฐพรพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,313 100018136 นาย ณัฐพล สุพรรณลังสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,314 100018137 น.ส. ปนัดดา เกษศิลป์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,315 100018140 นาย ชนภักดี พลภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,316 100018141 น.ส. สร้อยสุรีย์ เรืองทับ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,317 100018142 น.ส. ภานิชา เจษฎาวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,318 100018143 นาย ไกรสร แก้วพิพัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,319 100018144 นาย รักสกุล อรุณรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,320 100018146 นาย วิทยา เรืองจันทึก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,321 100018150 น.ส. ชุลีวรรณ สนนิ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,322 100018156 นาย สมศักด์ิ  พรมโสภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,323 100018158 น.ส. มณฑกานต์ เลิศวิเศษกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,324 100018159 น.ส. ปิยะพร อินพลับ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,325 100018160 นาย ดลธรรม สวัสดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,326 100018162 นาย ณัฐภัทร ยุทธวรวิทย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,327 100018164 น.ส. นุชชญา กาญจนประดิษฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,328 100018165 น.ส. กฤษณา สมศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,329 100018168 น.ส. มาตา ขันที กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,330 100018170 น.ส. รัตติกร จงจิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,331 100018174 นาง จุฑาทิพย์ ภูชุม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,332 100018182 น.ส. ธฤตวัน แดนโคกสูง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,333 100018183 นาย ทรงศักด์ิ สมบัติสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,334 100018184 น.ส. อรุณวิไล ศิรินัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,335 100018185 นาย เสริมศักด์ิ สุใจยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,336 100018186 น.ส. นภชนก ศรีวารมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,337 100018187 ว่าที่ร้อยตรีหญิง วีรยา ประทุมชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,338 100018189 น.ส. นริสสา สีดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,339 100018192 น.ส. อุทุมพร ฐานะราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,340 100018194 น.ส. จริยา แย้มจรัส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,341 100018195 นาง ทาทิพย์ ช่วยเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,342 100018196 น.ส. ณิชาภา สิทธิศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,343 100018199 นาง รัชดา ลับไพรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,344 100018201 น.ส. อิสริยาภรณ์ ทิพย์รักษ์ กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
8,345 100018202 ว่าท่ี ร.ต. ธวัชชัย ตรีคุณา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,346 100018203 น.ส. จุฑาพร แดงกระจ่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,347 100018205 น.ส. พลอยไพลิน เผือกโสภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,348 100018208 น.ส. นงค์เยาว์ แก้วโมกข์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,349 100018210 นาง ดวงมณี สิงห์น้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,350 100018211 น.ส. จุฑามาศ  แดงกระจ่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,351 100018212 น.ส. สุภัทรา ลายเงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,352 100018215 น.ส. ปิลันทนา ศักด์ิแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,353 100018216 นาย สราวุธ พัฒนะมาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,354 100018217 น.ส. เสมอขวัญ สุขประชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,355 100018218 น.ส. บุษราคัม โพชนุกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,356 100018220 น.ส. แสงฉัตร์ งามสะอาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,357 100018221 นาย พิษณุ หิรัญธารา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,358 100018223 น.ส. เมธัชกาน พงษ์อุดม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,359 100018224 น.ส. ประไพศรี รัตน์เจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,360 100018225 น.ส. น้ําฝน สุทธะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,361 100018227 นาย เกษมสุข เจริญวัฒนธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,362 100018228 นาย ปราจีน อินกัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,363 100018229 น.ส. สุภารัตน์ วงค์วันดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,364 100018231 นาย สุธิพงษ์ เกตุพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,365 100018236 น.ส. บังอร พรมมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,366 100018237 น.ส. ประภาพันธ์ สาคร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,367 100018238 น.ส. ไพลิน แกล้วกล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,368 100018239 น.ส. มนสิชา มุละสีวะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,369 100018244 น.ส. กนกชล มูลมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,370 100018246 น.ส. จันทรัชต์ อินทร์แก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,371 100018247 น.ส. วิระวรรณ ชมเชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,372 100018249 น.ส. อัมรา เหมืองจา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,373 100018252 น.ส. อมรรัตน์ คงกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,374 100018256 น.ส. จิราภรณ์ เต็มแย้ม กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
8,375 100018257 น.ส. จันทิมา วงศ์ชัยสมร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,376 100018260 น.ส. วิภา วาสนสิทธิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,377 100018261 น.ส. มณฑิรา ดวงดีแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,378 100018263 น.ส. กัลยรักษ์ จันทร์กล่ํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,379 100018265 น.ส. รุจิรา วาเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,380 100018267 น.ส. ภาวดี เกิดทุ่งยั้ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,381 100018269 นาย อาลตา แก้วกลม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,382 100018270 นาย อนันทวุฒิ สืบเลย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,383 100018271 น.ส. มณีรัตน์ แจ้งประจักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,384 100018272 น.ส. ณัฏฐ์วรินท์ พออ่ิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,385 100018273 น.ส. ณภัทร มาลีหวล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,386 100018274 น.ส. เธียรวิภา กลิ่นบุบผา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,387 100018277 น.ส. พัชรี เพชรรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,388 100018280 น.ส. ขวัญชนก พึ่งวุฒิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,389 100018286 น.ส. รุ่งอรุณ จังพล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,390 100018287 น.ส. นิติพร รัตนสกุลพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,391 100018290 น.ส. ชุตินัธ สุดประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,392 100018297 น.ส. ดรุณี ลุนยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,393 100018303 น.ส. ปริญญา ปัญโญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,394 100018304 น.ส. จักรินกาญจน์ คันธิก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,395 100018309 นาย คําพล หนองยาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,396 100018308 นาย ปิยชาติ เจริญดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,397 100018314 นาย ปฏิการณ์ ขันพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,398 100018315 น.ส. ธีรนุช แสงทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,399 100018319 น.ส. จุฑากาญจน์ พินสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,400 100018321 น.ส. เรียวฟาง ดอนตุ้มไพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,401 100018322 น.ส. กัลยกร  บุญรักษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,402 100018325 น.ส. ชัญญาทิพย์ ปาปะเขา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,403 100018327 น.ส. ดุสิตา ทุ่งหว้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,404 100018328 น.ส. นิตยา จําปาพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,405 100018329 นาย ทรงยศ เทพสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,406 100018331 น.ส. กมลวรรณ เนตรวิจิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,407 100018333 น.ส. ชานิณี ประพิศพงศ์วานิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,408 100018334 น.ส. สุดใจ ถาวร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,409 100018335 นาย ธนชาติ บุญมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,410 100018342 นาง ชลาลัย พิมพ์ศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,411 100018346 น.ส. พรพรรษา ม่ิงขวัญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,412 100018347 น.ส. ภัทรภร ตลับกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,413 100018348 น.ส. วรางคณา ศุภภัคว์รุจา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,414 100018350 นาง กนก โต๊ะอาจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,415 100018351 นาย ธีรยุทธ พรมแพน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,416 100018352 น.ส. ยุวดี ศรีเพชรภูมิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,417 100018356 น.ส. ธิดารัตน์ อํ่ากลัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,418 100018357 นาย สามารถ พัดทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,419 100018358 น.ส. ธัญญลักษณ์ ทองสาลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,420 100018361 นาย หาญทรัพย์ วรรณพราหมณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,421 100018362 น.ส. พินิจดา แสงผะการ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,422 100018365 นาย วัชรพล แสนสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,423 100018366 นาย ณัฐภัทร ทองส่งโสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,424 100018369 น.ส. ภัสส์ศา ฉันทะไท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,425 100018371 น.ส. วรวัลย์ ทองแข็ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,426 100018374 นาย สมศรี โพกาวิญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,427 100018385 น.ส. พลอยลภัส เกียรติณรงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,428 100018386 น.ส. จินตนา เพชรพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,429 100018388 น.ส. ปัทมพาลินทร์ ชวนชาตรีสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,430 100018390 น.ส. วิรัตน์ กลัดพ่วง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,431 100018395 น.ส. จันทราพร เจ๊ะหมาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,432 100018398 น.ส. จันทร์ธิมา อรุณธัญญาวิรัช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,433 100018399 น.ส. วัลยา อ่อนชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,434 100018405 น.ส. จุฑารัตน์ สุวรรณคีรีขันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,435 100018407 น.ส. ธาราทิพย์ ถาวร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,436 100018411 นาย นรินทร์ อัยแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,437 100018417 น.ส. จริญญา มาศวรรณา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,438 100018418 น.ส. พรพิมล เกิดผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,439 100018419 น.ส. อาทิตยา แจ่มเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,440 100018421 น.ส. วิภาวดี เรืองชาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,441 100018424 น.ส. จุฑามาศ คณะทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,442 100018425 น.ส. เสาวรส เคลือนุตยางกูร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,443 100018426 น.ส. จริยาวดี มากชิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,444 100018433 น.ส. ปูชิฑา ศรีวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,445 100018434 น.ส. อรอุมา ไชยรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,446 100018435 น.ส. กัญญา มะระสี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,447 100018436 น.ส. สุกัญญา มาตสอาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,448 100018437 นาย มนตรี เจริญรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,449 100018443 นาย ธีรพงศ์ วงศ์จอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,450 100018444 นาย วสุ แก้วระยะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,451 100018447 น.ส. สรญา ด้วงมูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,452 100018448 น.ส. เพ็ญนภา ศิริสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,453 100018449 น.ส. ชรินทร์พร นนท์ศิลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,454 100018451 นาย กิตติบดี สุวรรณสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,455 100018455 น.ส. โสภนาถ ขําดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,456 100018457 น.ส. พรนภัส ชัยบัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,457 100018462 นาง วรัชญา แสงรุ่งเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,458 100018464 น.ส. ภัทจรีย์ จันทรหนู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,459 100018465 นาย ณพรรณพงษ์ สุนทราพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,460 100018466 นาง รัชนี ทองโปร่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,461 100018467 น.ส. ศิริลักษณ์ สรรเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,462 100018469 น.ส. ณัฐชญา ปิงตัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,463 100018470 น.ส. กรวรรณ จันทร์น้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,464 100018471 นาย ธนยศ โปร่งกระโทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,465 100018472 นาย วรายุทธ เจริญสูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,466 100018473 น.ส. สุมณฑา สุขภใส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,467 100018474 น.ส. เบญจวรรณ ศรีสูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,468 100018475 น.ส. จุรีย์รัตน์ คงน้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,469 100018476 น.ส. อมรรัตน์ โอภาสเพ่ิมพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,470 100018478 น.ส. วิภาวดี  เกณฑ์ขุนทด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,471 100018483 จ.ส.ต. ปิยะวุฒิ อ่อนน้อย กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
8,472 100018484 นาย เลิศวิทย์ บรรดาลทรง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,473 100018485 น.ส. อาภาพร เพริศแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,474 100018486 นาย กวีชัย สุวรรณโส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,475 100018487 นาย สุริยา แก้วบัวดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,476 100018488 น.ส. นิภาดา ราญมีชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,477 100018489 น.ส. สุภาวรรณ ธนสัมบัณณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,478 100018491 นาย สันติภาพ แสงวิภาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,479 100018492 นาย อุดมวิทย์ วิเศษสังข์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,480 100018493 น.ส. วรัญญา จันทรสาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,481 100018494 นาย จิรวัฒน์ วิเศษสังข์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,482 100018495 น.ส. นัฐชภัสร์ อินทราประสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,483 100018496 น.ส. อรพิน พละศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,484 100018497 นาง ยุวดี ศรีละคร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,485 100018498 นาย ภูริวัจน์ คันใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,486 100018499 น.ส. ไพพลอย ดาวขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,487 100018500 นาย อลงกรณ์ นุกูลรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,488 100018502 น.ส. ณัฏฐณิชชา ไม้ดัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,489 100018506 น.ส. พัฐชญาณ์ พรมลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,490 100018507 นาย ธรรมศักด์ิ สุขวิสุทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,491 100018509 น.ส. จุรีรัตน์ วรรณสา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,492 100018510 นาย กิตติศักด์ิ อภัยรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,493 100018511 น.ส. วาทินี อยู่สุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,494 100018512 น.ส. ศุภพร เทพศุภร กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,495 100018514 นาย ณัฐพงษ์ พวงปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,496 100018516 น.ส. กาญจนา เหลืองชบารัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,497 100018519 นาย เอกวัฒน์ ปัญยศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,498 100018521 นาย สุริยันต์ สีหัวโทน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,499 100018523 น.ส. เสาวณีย์ แจ้งอักษร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,500 100018524 น.ส. ผกามาศ แตงคูหา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,501 100018525 น.ส. ประทุมรัตน์ กําไลทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,502 100018526 น.ส. พลอยชมพู นิลพฤกษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,503 100018529 น.ส. วิภารัตน์ เพ็งพานิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,504 100018530 น.ส. สุดาทิพย์ พุ่มรัก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,505 100018531 นาย สมหวัง สนองคุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,506 100018532 นาย ไพสิทธิ์ พุทธาราม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,507 100018534 นาย วิทวัส ทองมุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,508 100018535 น.ส. ศศิธร วงศ์แหวน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,509 100018537 นาย ภัทรวุฒิ สุริยุทธ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,510 100018538 น.ส. ประภัสสร ทองสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,511 100018539 น.ส. ศิริวรรณ ทวีศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,512 100018540 นาย รุ่งโรจน์ ร่วมสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,513 100018542 น.ส. ฐริญชญาภัชก์ เจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,514 100018549 น.ส. อัครณัฐ วิริยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,515 100018552 น.ส. ฐาดา บุญส่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,516 100018553 นาย ชัชวาล ถึงรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,517 100018559 น.ส. มณฑาทิพย์ แก้วมณีโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,518 100018560 น.ส. วราภรณ์ บุญประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,519 100018561 น.ส. ภคนันท์ ไตรบุบผา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,520 100018562 นาย พีรเดช พันธจักร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,521 100018563 นาย ประพัฒน์ บัวแดง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,522 100018566 น.ส. จุรีพร สงชู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,523 100018570 น.ส. ปัญณภัทร ชงโค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,524 100018571 นาง ทิพวรรณ แก้วภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,525 100018576 นาย ฐิตวัฒน์ จิตต์แจ้ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,526 100018578 น.ส. ลําดวน จันทจร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,527 100018581 น.ส. ศาวิตรี ฉิมงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,528 100018584 น.ส. เพ็ญนภา เดชเกิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,529 100018594 น.ส. พรรพิศ จันทรา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,530 100018595 น.ส. ชญาน์นันท์ฺ ภัคลดากรวิวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,531 100018596 นาย นครินทร์ ชยาพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,532 100018598 นาง นวรัตน์ เพียปลัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,533 100018599 น.ส. ลัดดาวรรณ์ วันดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,534 100018601 นาย อนรรฆ กาญจนวัฒนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,535 100018604 น.ส. ประภาภรณ์ สิงห์นันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,536 100018605 นาย จักรกฤษณ์ ง่อยจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,537 100018606 น.ส. โสภิตา พลสา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,538 100018607 นาย ปานิต เสาร์รังษี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,539 100018608 น.ส. อิสรา วรวาส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,540 100018609 น.ส. ทิพรัตน์ แก้วหน่อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,541 100018610 น.ส. อารีรักษ์ ดีปาละ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,542 100018611 นาย สิโรจน์ ยั่งยืน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,543 100018612 น.ส. จิตสุภา สุขสว่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,544 100018613 น.ส. ปิยาภรณ์ อุ่นเสียม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,545 100018614 นาย คมสันต์ รุ่งกําจัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,546 100018616 น.ส. ชลิดา พุทธธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,547 100018618 นาย อรุณ แสนสมบูรณ์สุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,548 100018619 น.ส. ปานพรรณ พะลัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,549 100018621 น.ส. วีรญา แสงคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,550 100018622 น.ส. อนัญญา สุขประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,551 100018624 นาย สุรเกรียงไกร ทองดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,552 100018625 นาย สินสุริโย ปิ่นเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,553 100018631 น.ส. พรหมภัสสร น่วมขําทรง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,554 100018637 นาย พงศ์เพชร หนูเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,555 100018638 นาย กฤตติน กาญจนานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,556 100018641 น.ส. สรยา อรัญตุก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,557 100018645 นาย สุรศักด์ิ ทองชั่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,558 100018646 น.ส. รุ้งนภา แนวกันยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,559 100018648 น.ส. เบญจวรรณ ทองแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,560 100018650 นาย ฐิติวัชร์ สาระอาสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,561 100018651 น.ส. อาภาภรณ์ ใจหนักแน่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,562 100018652 นาย กิตติศักด์ิ สวยค้าข้าว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,563 100018655 น.ส. พัทธวรรณ แก้วกัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,564 100018656 น.ส. อุษณีษ์ สร้อยอากาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,565 100018657 นาย อิสสรากรช์ พันธ์วิริยะนนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,566 100018658 น.ส. เสาวนีย์ สวัสดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,567 100018659 นาย วุธธิชัย แตงไทย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,568 100018661 น.ส. ณัฐฐิรา หมื่นธราวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,569 100018662 น.ส. รัศมี สง่าศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,570 100018666 น.ส. สุภาพร แม่นปืน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,571 100018667 น.ส. วราภรณ์ วีระวัฒนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,572 100018669 น.ส. ธนินี เพชรศรีชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,573 100018679 นาย โคจร หลาวทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,574 100018681 น.ส. ยุพิณ วรรณทวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,575 100018684 น.ส. ปริณดา วรรณทวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,576 100018686 น.ส. จิตรา ฉิมรุ่งเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,577 100018698 นาย ศิรพลย์ สิงห์มณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,578 100018700 น.ส. ภานุรัตน์ เพชรบัว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,579 100018701 น.ส. สาคเรศ มากพานิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,580 100018703 น.ส. ยุพดี เงินทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,581 100018704 น.ส. กฤตยา สีตะวัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,582 100018707 น.ส. จันทร์จิรา ตันไชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,583 100018708 น.ส. นวรัตน์ มฤคศิรมาส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,584 100018709 น.ส. สิริลักษม์ ยอดปราง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,585 100018710 น.ส. นารีทิพย์ ณะก้านตรง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,586 100018712 น.ส. ดวงนภา ไชยวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,587 100018713 นาง พิชญา   บุญโต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,588 100018715 น.ส. ระวีพร รัฐสมุทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,589 100018716 น.ส. รัตนา หมวดรอหีม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,590 100018717 นาย สุมน ห้อยมาลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,591 100018719 นาย อภินันท์ จันทร์สว่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,592 100018721 น.ส. จุฑามาศ ดีกล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,593 100018724 น.ส. เนตรนภิต เพชรศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,594 100018725 น.ส. จิตต์โสภิณ เพชรศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,595 100018733 นาย ปฏิรูป พลหอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,596 100018735 ว่าท่ีร้อยตรี กิตติพงศ์ สินธะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,597 100018736 น.ส. ขวัญดาว บุญประสงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,598 100018741 น.ส. มณฑาทิพ บัวเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,599 100018743 นาย กสิณ แก้ววิชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,600 100018748 น.ส. มณฑา แกล้วกสิกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,601 100018759 น.ส. ทวี ศรีสงคราม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,602 100018761 น.ส. วริศรา อินทร์แก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,603 100018763 น.ส. ธิดารัตน์ จินารักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,604 100018765 นาย ขัตติยา เท่ียงจิตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,605 100018768 นาย ธีรพล สกุลพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,606 100018770 นาย วาริช สกุลพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,607 100018772 น.ส. ชนันธร หมื่นสา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,608 100018774 น.ส. เจียรนัยตร์ จันทร์สุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,609 100018777 น.ส. ยศญาณี จิตตโสภาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,610 100018778 น.ส. ราชิกุล เลขะเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,611 100018780 น.ส. กัษมาฤดี ขนตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,612 100018781 น.ส. ภารุจา ปรุงเหล็ก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,613 100018784 น.ส. ปทิตตา จูงเพ่ือนสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,614 100018787 น.ส. วิภาภรณ์ จูงเพ่ือนสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,615 100018788 นาย อนุสรณ์ สายผัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,616 100018790 นาย เกษม งามอนันตกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,617 100018794 น.ส. สกุลรัตน์ จักรราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,618 100018797 น.ส. มนฤทัย ประสพศิลป์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,619 100018798 น.ส. กรรณิกา ยิ้มสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,620 100018799 น.ส. นิชานันท์ อุดมกัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,621 100018801 นาง ศันศนีย์ ภูมิมาโนช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,622 100018802 น.ส. สิรีรัศม์ิ นันตะฑัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,623 100018805 นาย อรรณพ  ชวลิตวงศ์สกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,624 100018806 น.ส. ธนวันต์ ศรีบุญเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,625 100018811 นาย สมพร อักษรณรงณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,626 100018816 น.ส. กิตติวรรณ กาญจนมัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,627 100018822 น.ส. มยุรี จันทร์สายทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,628 100018823 น.ส. สุรีย์ ยิ้มไทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,629 100018828 น.ส. อรทัย ใจโส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,630 100018829 นาย ธิปัตย์ ปรีดิ์เปรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,631 100018830 น.ส. ณัฏฐณิชา  กองทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,632 100018832 นาย พิเชษฐ สมปาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,633 100018833 น.ส. พิชญาภา เจนนุวัตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,634 100018834 น.ส. ฐิตาภา พรหมสวาสดิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,635 100018843 น.ส. ชรินรัตน์ หนูชู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,636 100018845 นาย ณัฏชยพล ดาวศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,637 100018846 น.ส. กาญจนา ธรรมสา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,638 100018848 น.ส. รมย์ฑีญา กิติวัฒน์เจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,639 100018853 น.ส. วีราภรณ์ มณฑาพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,640 100018854 นาย ดนัย สมใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,641 100018856 น.ส. พัชรีย์ อ่ึงสังข์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,642 100018858 น.ส. จิรภา พิมสุคะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,643 100018860 จ.ต.หญิง สุชาดา มากระจัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,644 100018862 นาง ศุภลักษณ์ นิยมเชื้อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,645 100018863 น.ส. จุฑานันท์ คําแพง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,646 100018869 นาย เอก ชัยชูบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,647 100018870 น.ส. ชนัญชิดา เลี่ยงความชั่ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,648 100018873 น.ส. สุพิชฌาย์ วิไลวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,649 100018875 นาย วิรัญ ดวงแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,650 100018876 นาย พงศกร นาสา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,651 100018877 น.ส. ทิพวรรณ แตงสวน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,652 100018880 น.ส. ณัฐปภัสร์ มีนาภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,653 100018881 นาย วิชญ์วิสิฐ ธิราชรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,654 100018884 นาย ชัยภัทร สอนดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,655 100018885 น.ส. อาทิรัตน์ ชูพีรัชน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,656 100018886 น.ส. ธัญญานุช หอยสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,657 100018888 นาย จักรพงษ์ คงดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,658 100018889 น.ส. สาธิณี สืบสายอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,659 100018891 นาย นโม สัตย์ศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,660 100018893 น.ส. วิลาสินี มีแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,661 100018894 น.ส. ธิติยาภรณ์ ทองพิระ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,662 100018895 น.ส. สุดาทิพย์ ศรีบ้านดู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,663 100018896 นาย ธเนศ ทวีโรจน์สุพล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,664 100018898 น.ส. นพรัตน์ อารีราษฎร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,665 100018900 นาย สุวิชชา อ่อนคล้าย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,666 100018906 นาย สุทธิศักด์ิ กลิ่นแก้วณรงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,667 100018908 น.ส. ธัญลักษณ์ อาภรณ์เทวัญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,668 100018909 น.ส. อาทิตยา ศรีประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,669 100018911 นาย พรชัย แซ่อ้ึง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,670 100018912 น.ส. จิตรณภัสสร น้อยวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,671 100018914 น.ส. โสมวิการ์ ศิริสมพล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,672 100018915 นาย นิรันดร์ จันทร์ศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,673 100018916 นาย กฤติน ตันเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,674 100018917 ร้อยโท อภิรักษ์ ฉายแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,675 100018918 นาย วรพต จันทร์สคราญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,676 100018920 นาย วรชัย ธรรมชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,677 100018921 นาย อภิชาติ จันทรง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,678 100018924 น.ส. ระภีพร นุ่นเอียด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,679 100018925 นาย นวพล เทพทําพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,680 100018926 น.ส. เบญจมาศ โคตรชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,681 100018927 นาย กฤษณะ เวียรศิลป์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,682 100018930 นาย มานพ ผิวบัวคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,683 100018932 น.ส. สุวัฒนา ธรรมกรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,684 100018934 น.ส. วิสุนี บัวอ่ิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,685 100018940 นาง จิรภัทร สุขศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,686 100018941 นาย ปฤษฎี หล่อคุณธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,687 100018944 น.ส. นิภารัตน์ สาคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,688 100018947 นาย วีระเกียรติ สหวรเมธี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,689 100018950 นาย จันทร์ โคณบาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,690 100018951 น.ส. วรรณมาลี เจริญวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,691 100018954 นาย นรธรรม จิตรแหง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,692 100018955 นาย ศิรโชค ก่ิงแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,693 100018956 น.ส. เเก้วใจ นมัสศิลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,694 100018962 น.ส. สุกัญญา โสดยวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,695 100018964 น.ส. กมลญลักษณ์ เอ่ียมหลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,696 100018968 นาย อติชาต วัฒนวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,697 100018969 น.ส. กุลรภัส วิทยจันทร์ดีกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,698 100018970 น.ส. กนกภรณ์ ปาปวน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,699 100018971 นาย กรภัทร์ ราชกรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,700 100018975 น.ส. ชลธิชา คงยิ้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,701 100018977 น.ส. อรอินท์ุ ขําเล็ก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,702 100018978 น.ส. ปราณี เมฆหมอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,703 100018979 น.ส. ยุภาพร ชูรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,704 100018982 นาย ชํา จันเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,705 100018986 น.ส. นุชจนาถ เล็กอยู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,706 100018987 น.ส. ภาวิณี ปะวะเสนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,707 100018988 นาย ชัยพร อินผดุง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,708 100018992 น.ส. สุภาพรรณ  นันตาเครือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,709 100018994 นาย จินดา แก้วใส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,710 100018995 น.ส. วิลาวัลย์ วราพุฒ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,711 100018997 น.ส. กาญจนา ชุ่มเย็น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,712 100018998 น.ส. จุฬารัตน์ สมประสงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,713 100018999 น.ส. จิตติมา กิจสังสรรค์กุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,714 100019001 น.ส. ศศิวิมล ศรีเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,715 100019003 นาง รุ่งนภา แจ่มสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,716 100019004 น.ส. กําไล จิตรเฉย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,717 100019005 น.ส. นลินี รุกขวัฒนกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,718 100019006 น.ส. อําไพวรรณ ณัฐรมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,719 100019010 น.ส. ศิรวันประกาย วงศ์เบี้ยสัจจ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,720 100019011 นาย จิรวุฒิ ปานพรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,721 100019013 นาง ธิดารัตน์ บัวชิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,722 100019016 นาย วินัย โฉมอุไพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,723 100019018 น.ส. ปัณฑารีย์ คงสัตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,724 100019019 น.ส. อรพรรณ เฉลิมศิลป์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,725 100019022 นาย ชุษณะ เพ็ชร์ภักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,726 100019026 น.ส. พนิดา รุ่งเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,727 100019028 น.ส. วันวิสาข์ วงศ์พิทักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,728 100019033 นาย จีระพงษ์ อรพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,729 100019036 นาย สุทธิพงษ์ ลัดดากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,730 100019039 น.ส. วิราวรรณ พรรอาษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,731 100019040 น.ส. ชญาดา อรกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,732 100019046 น.ส. นาถยา อุทัยจรัสรัศมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,733 100019048 น.ส. สอาจ สากํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,734 100019051 น.ส. ขวัณราตรี ศรีรอด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,735 100019054 นาง สุภาพร ไวปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,736 100019057 น.ส. ประภาพร เรืองแสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,737 100019058 น.ส. รัตนา พุมธรักษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,738 100019060 น.ส. อัญชนาภา ศรีวิเชียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,739 100019063 นาย จักรกฤช เงาเกาะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,740 100019067 น.ส. วารี  ดวงกระโทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,741 100019068 น.ส. วงค์เดือน เยี่ยมเพ่ือน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,742 100019069 นาย ภูมิดล วิเศษสมบัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,743 100019072 นาย สาธิต สิทธิโพธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,744 100019074 นาย บัณฑิต กลิ่นสุคนธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,745 100019073 น.ส. ธัญญรัตน์ มณีแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,746 100019075 น.ส. อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,747 100019076 น.ส. วิมล ธนูศิลป์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,748 100019078 นาย ชานนท์ สีนวล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,749 100019080 น.ส. มยุรฉัตร เก้ือชู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,750 100019082 น.ส. จารุณี แผ้วชนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,751 100019083 น.ส. สุชาดา ภูโต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,752 100019084 น.ส. อาทิตยา บุญสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,753 100019085 น.ส. ฤทัยรัตน์ สุดมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,754 100019086 นาย รุ่งอรุณ จิณะไชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,755 100019089 น.ส. ศรินทิพย์ บุญรอด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,756 100019091 น.ส. พัชรา คงเฝือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,757 100019094 นาย วิทยา หงษ์สนิท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล

            หน้าท่ี 292 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
8,758 100019100 น.ส. สุธารทิพย์ ธูปทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,759 100019101 น.ส. เดือนเต็ม  ชัยชนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,760 100019103 นาย ธนาธิป เจริญรุ่งรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,761 100019104 น.ส. วีณา ชัยเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,762 100019105 น.ส. มณิสรา เอ่ียมวิจิตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,763 100019109 น.ส. กัญญาวรัตน์ คําแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,764 100019113 นาย ภาณุวัฒน์ อเนกพิพัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,765 100019115 นาย สุทธิพร ทองประยูร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,766 100019118 น.ส. น้ําอ้อย ทองนพคุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,767 100019121 น.ส. วาสนา พลอยแดง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,768 100019128 นาย ทรรศนะ ก้อนแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,769 100019130 น.ส. ชุติมา ศรีวิเชียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,770 100019132 นาย สุทธิพงษ์ เผ่าสีสุราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,771 100019133 น.ส. สุรัชนา แก้ววงค์ดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,772 100019136 น.ส. กรรณิการ์ ยอดวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,773 100019137 น.ส. ธนัชพร บุญศรีพร้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,774 100019138 น.ส. นพสร อู่แก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,775 100019141 นาย รณยุทธ ไพศาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,776 100019148 น.ส. ชุติมา เพียดสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,777 100019151 นาย เอกมร รองเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,778 100019153 น.ส. ศิริกัญญา ขยันดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,779 100019154 น.ส. สุฑามาศ อังสุพันธุ์โกศล กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,780 100019156 นาย สุชาติ มุ่งฝอยกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,781 100019158 น.ส. เดือนพัตรา แพไชยพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,782 100019159 น.ส. วราลักษณ์ วีระสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,783 100019160 นาย อคนาท ศรีสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,784 100019161 นาย ณกฤช พิมพิสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,785 100019162 น.ส. จงกล ประจันตะเสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,786 100019163 น.ส. สุพรรษา คําอยู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,787 100019164 นาย ธิติวัฒน์ จันดาคูณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,788 100019166 น.ส. สาวิตรี ยศทะราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,789 100019171 นาย พัฒนพงษ์ แก้ววังชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,790 100019173 นาง สิริสุดา ละอองทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,791 100019176 นาย อรุณโรจน์ สมิเปรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,792 100019178 น.ส. สุขุมาล วุฒิเขตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,793 100019180 น.ส. ภรทิพย์ ทองตัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,794 100019183 นาย นิทัศน์ นิสัยดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,795 100019185 น.ส. ปุณฑริกา ทับทิมใหม่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,796 100019188 นาง ลําพูล สุดตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,797 100019191 นาย ฐาณุพัฒน์ ศรีแสนยงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,798 100019194 นาย ขวัญชัย ตันแจ้ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,799 100019197 นาย สมบัติ บุญแท้ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,800 100019199 นาย พิสิฐ ทรงสังข์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,801 100019200 น.ส. บุหงา จินดาวานิชสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,802 100019202 นาย โกวิทย์ ศรีบัวบุญ กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
8,803 100019203 น.ส. องค์อร เสียงลือชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,804 100019204 น.ส. อํานวย ขันตี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,805 100019205 นาย ฐากูร นพตลุง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,806 100019207 นาย ไกรทอง สีทอน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,807 100019209 นาย พิศุทธิ์ นาควัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,808 100019210 น.ส. นัยนา คําภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,809 100019211 น.ส. นฤมล ปินตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,810 100019214 นาย สราวุธ สุภาเพ็ชร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,811 100019219 น.ส. ธนัญญา เลขยันต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,812 100019220 น.ส. ธํารงลักษณ์ สมศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,813 100019221 นาย ชาญศักด์ิ หงษ์สอ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,814 100019228 น.ส. สุวรรณี หร่ายกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,815 100019230 น.ส. สิริรักษ์  ปุยะติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,816 100019231 นาย พรชัย รักประทานพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,817 100019232 น.ส. เสาวลักษณ์ อบรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,818 100019234 นาย เกรียงศักด์ิ สร่างโศก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,819 100019235 น.ส. ณัฐปภัสร์ อ่อนทา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,820 100019238 นาย นพดล ปะปุณไต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,821 100019241 น.ส. เพ็ญลักษณ์ ปาละกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,822 100019242 น.ส. สุภาพร คงแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,823 100019243 นาย ศตวัฒน์ เวียงอินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,824 100019244 น.ส. จุฑาทิพย์ แก้วดวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,825 100019245 นาย สมชาย พิมพ์เชื้อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,826 100019247 น.ส. รพีพร ฟักเล็ก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,827 100019248 นาย ธีรนันท์ นาคพนม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,828 100019249 นาย เผ่าพันธุ์ ศรีสมทรง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,829 100019252 นาย อนัต แจ่มขํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,830 100019254 น.ส. วิราพร ใจคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,831 100019255 นาย กิตติคุณ อรัญรุตม์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,832 100019257 น.ส. มนัสนันท์ กองแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,833 100019258 น.ส. อําพร ปัญญาสืบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,834 100019259 นาย อํานาจ ตันติโรจนาเมธ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,835 100019260 น.ส. ศศิวิมล มังชินา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,836 100019261 น.ส. อ้อมจันทร์ เพ็ชรเย็น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,837 100019262 น.ส. วิไลลักษณ์ พุฒนอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,838 100019263 น.ส. บุษริน เบญจนิรัติศัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,839 100019264 น.ส. อรรฆิศา ฉัตรวิลาวัณย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,840 100019265 นาง พรเพ็ญ ทรัพย์มูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,841 100019266 น.ส. สิริกาญจน์ อาจสาลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,842 100019267 น.ส. นันทนา สิงห์ซอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,843 100019268 นาง พนิตตา ลายันต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,844 100019269 นาย โสรัจ ทรัพย์มูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,845 100019275 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ดวงเดือน ซุ้นลี่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,846 100019276 น.ส. ศิริวรรณ พิมพ์อ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,847 100019277 น.ส. กัญญาภัค ศรีนรา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,848 100019279 น.ส. สิริกาญจน์ สมบุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,849 100019280 น.ส. นุสรา อุดเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,850 100019281 น.ส. กษมา ตุ้มทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,851 100019282 น.ส. ไพวรรณ ยศอาจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,852 100019283 จ.ท. เชาวลิต แก้วโพนงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,853 100019286 น.ส. กุศลิน คิดถูก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,854 100019288 น.ส. ปิยาภรณ์ เจริญไชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,855 100019289 น.ส. ณัฐนพิน โปปัญจมะกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,856 100019290 นาย รัฐกร จันทร์มนตรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,857 100019291 นาง สุมาลี เพชรประดับ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,858 100019292 น.ส. นพวรรณ ตามสมัคร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,859 100019293 นาง กฤติยาภรณ์ ไทยเสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,860 100019294 น.ส. พัชราพร พุทธานุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,861 100019295 นาย คณาวุฒิ รัตนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,862 100019296 น.ส. จีราวรรณ บัวแย้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,863 100019297 ว่าท่ีร้อยตรี วันโชค มุ่งภู่กลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,864 100019298 น.ส. กาญจนา รัตนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,865 100019299 นาย สุขเกษม มาศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,866 100019301 น.ส. สุภาพร บุตรราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,867 100019303 น.ส. จตุพร ศรีสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,868 100019306 นาย ชูชาติ สุทธิลักษณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,869 100019307 น.ส. ตรีชฎา แก้วลีเล็ด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,870 100019309 น.ส. ศรัณย์รัสย์ ทองพรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,871 100019310 น.ส. ปัทมา เพ็ชรแดง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,872 100019311 น.ส. นภวรรณ ทางกลอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,873 100019312 น.ส. วรรณดี พรมสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,874 100019313 นาย พงศ์ภวัน หงษ์ภิบาลศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,875 100019314 นาย อภิชาติ เพ็งตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,876 100019317 น.ส. จิราภรณ์ ทองรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,877 100019318 นาย อนันต์ธนัท เพชรประดิษฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,878 100019319 นาย ฐิติวัฒน์ สามาอาพัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,879 100019320 น.ส. กัณณิกา ก้อนแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,880 100019325 น.ส. อารยา สาระปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,881 100019326 น.ส. วนิดา เหมหงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,882 100019327 น.ส. ภัค พัฒนเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,883 100019328 น.ส. พัชราพรรณ เปรมมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,884 100019330 น.ส. ศิริพร ทุมมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,885 100019331 น.ส. วิภานันท์ ชูดวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,886 100019333 น.ส. บุญรุ่ง เวฬุวนารักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,887 100019335 น.ส. เกศรินทร์ ธุระแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,888 100019336 น.ส. ศิริภรณ์ โฮ้ไทย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,889 100019337 น.ส. วรรทนี มีศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,890 100019338 นาย นายูฮัน สแลแม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,891 100019339 นาย วีระยุทธ สายบุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,892 100019340 น.ส. ณัฐกร เอี๊ยบกงไชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,893 100019341 น.ส. ฝ้าย แก้วทองเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,894 100019342 น.ส. ศรัญญา อุทัยมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,895 100019344 น.ส. ศิรินทิพย์ ชัชวาลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,896 100019348 น.ส. กิตติยา สิงห์โต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,897 100019350 นาย สถาพร วงศ์ประภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,898 100019351 นาย ปกรณ์ ยุกตวาทิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,899 100019352 น.ส. เขมวัณย์ ชิตกร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,900 100019353 น.ส. รัชนี อุทตรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,901 100019354 น.ส. อรวรรณ ศรีจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,902 100019355 น.ส. อมร สมใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,903 100019358 น.ส. วิมาลัย บุญเต็ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,904 100019359 นาย ธวัชชัย อินทร์แก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,905 100019360 น.ส. ณัฎศรา แสงอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,906 100019363 น.ส. ภัทรา สุริยะชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,907 100019364 นาง กรุณา นุมัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,908 100019366 น.ส. สิทธการย์  เทียบศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,909 100019367 น.ส. ปิยะนุช พรหมหากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,910 100019368 น.ส. จริยา จันทร์แย้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,911 100019372 น.ส. พลินี พุทธรักษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,912 100019373 น.ส. สาธิณี น้อยอ่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,913 100019375 นาย นรเศรษฐ์ เขียวษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,914 100019377 น.ส. ชุติมาภรณ์ สุขปิยงัคุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,915 100019379 น.ส. โสภิน เวชบุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,916 100019382 น.ส. กมลา กองเพชรนิล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,917 100019383 นาย ประสงค์ สุเมฆ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,918 100019385 น.ส. รัชฎาพร หมกทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,919 100019387 ส.อ. ทินพัฒน์ รุ่งเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,920 100019389 นาย ธีรพงษ์ วงษ์ภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,921 100019390 นาง นฤมล ศรีงิ้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,922 100019391 น.ส. พจนี โหตรภวานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,923 100019392 น.ส. จันทร์เพ็ญ เถาว์พิมาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,924 100019393 นาย ไพรัช ถาวร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,925 100019395 น.ส. ณัฐกฤตา เครือใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,926 100019396 นาย พิทักษ์ เฉลยศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,927 100019398 นาง ธิติมา จามรวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,928 100019400 นาง ปรียาภรณ์ มีเดชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,929 100019403 นาง ธารทิพย์ สาระเกตุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,930 100019406 น.ส. พิชชาภา ศรีสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,931 100019409 น.ส. ธันย์มนันท์ ธนศิระกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,932 100019410 น.ส. นิภา โพธิบุบผา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,933 100019411 นาง นัดดา โพธิ์ขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,934 100019413 นาย ทนารัตน์ พรามจร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,935 100019419 น.ส. สุมาลี ทองนรินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,936 100019421 น.ส. เมชญา หินซ้อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,937 100019423 น.ส. พันธ์ทิพภา ทองทวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,938 100019424 ว่าท่ีร้อยตรี เด็ดเดี่ยว วงค์ดาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,939 100019425 น.ส. ฤทัยชนก ไชยประสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,940 100019427 น.ส. ชนภา ดวงมาลัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,941 100019428 นาย สิทธิกร ศุภพันธานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,942 100019429 นาย สมพร อุทโท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,943 100019431 นาง ทัศสุดา โพธิ์สวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,944 100019432 น.ส. ศรินญา หรีกประโคน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,945 100019433 นาย นิวัฒน์ อิกําเนิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,946 100019434 นาย มนัส พังไธสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,947 100019435 น.ส. วรรณพร บุษบกแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,948 100019436 น.ส. นิศาชล วัฒนานันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,949 100019437 น.ส. อัมพร สุภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,950 100019438 น.ส. ลัสนรรห์ คลังข้อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,951 100019440 น.ส. ลดานุช บุญเพ่ิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,952 100019441 น.ส. นิตยา ศรีสว่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,953 100019442 น.ส. ธิติรัตน์ สายแปง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,954 100019443 น.ส. ศิรดา นัยผ่องศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,955 100019444 นาย รัฐพงษ์ ทัดเทียม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,956 100019448 นาย ธนิต แซ่เล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,957 100019450 น.ส. ผาณิตา อยู่ทน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,958 100019456 น.ส. ศศิวิมล กลิ่นเอ่ียม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,959 100019461 นาย จิรัญญ์โรจน์ นภาธนวัชร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,960 100019463 น.ส. บุญนาค ทองมอญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,961 100019467 น.ส. ธมลวรรณ คงแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,962 100019469 น.ส. สุพรรณี อุดขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,963 100019471 นาง รุ่งนภาพรรณ ถายะเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,964 100019472 นาย อิสรายุว์ ทองน้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,965 100019473 น.ส. สุมาลี อิสมาแอล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,966 100019474 น.ส. นภาพร ปานโด๊ะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,967 100019475 น.ส. เกษณี ปัจจัยโคถา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,968 100019476 น.ส. พัชรี อ่อนสุด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,969 100019477 น.ส. วันวิสาข์ จิดารักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,970 100019478 น.ส. ฐิติพรรณ ชมเชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,971 100019480 น.ส. ชยาภรณ์ พวงสร้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,972 100019482 นาย ศุภกิจ ใจรังษี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,973 100019485 น.ส. สุรัสวดี สังข์พิชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,974 100019502 น.ส. พิชญาภา ไชยธงรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,975 100019504 น.ส. จารุณี แดงอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,976 100019509 น.ส. ขนิษฐา เถื่อนยัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,977 100019517 น.ส. นงนุช นาเหมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,978 100019518 นาย เอกชัย ทองเต็ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,979 100019519 น.ส. เสาวณี จีระวัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,980 100019521 น.ส. นฤมล เชื้อฮ้อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,981 100019523 น.ส. รุ่งตะวัน ตั้งวิเทศจิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,982 100019525 น.ส. กรภัทร์ กําลังงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,983 100019526 น.ส. ศิรินภา มีแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,984 100019527 น.ส. ปิยะนุช กระเบา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,985 100019532 นาย ฐิรวัฒน์ ศรีเมืองกาญจนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,986 100019534 น.ส. เบญจวรรณ กองจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,987 100019535 น.ส. พูนศรี ไชยทองเครือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,988 100019538 น.ส. นริศรา สุธัญญาวัชชัย กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,989 100019540 นาง กุสุมา อาพรรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,990 100019541 นาย สุภวัจน์ อุบลทัศนีย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,991 100019544 นาย สุเมธ ฐิติปุณยาธร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,992 100019545 ส.ต.ท.หญิง ชไมพร ยะแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,993 100019546 น.ส. รุ่งรัศมี คุ้มศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,994 100019549 น.ส. สุรภี ประชุมพล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,995 100019552 น.ส. ปัณฑารีย์ เรืองแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,996 100019553 น.ส. ศิรินทร์พร สามสี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,997 100019554 นาย สิทธิโชค ยิ่งยวด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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8,998 100019555 นาย ศรณรินทร์ บือทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
8,999 100019556 น.ส. รัตนาวดี จันทโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,000 100019557 น.ส. พัชรวลัย แสนใจกล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,001 100019558 นาง ชุติมา ตรึกตรอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,002 100019559 นาย สมพร ธรรมอุด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,003 100019560 น.ส. สุกัญญา ทนงค์แผง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,004 100019564 น.ส. อนุสรา สาลีลาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,005 100019567 น.ส. จันทร์ศิริ สุขสวัสดิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,006 100019568 น.ส. วาสินี รัศมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,007 100019569 นาย นิรุติ จอมคําสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,008 100019571 น.ส. อัญชลินทร์ เรือนนาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,009 100019572 น.ส. ชนิดา นรสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,010 100019576 นาง ปาริชาติ สายคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,011 100019578 น.ส. อัญชลี คูหาวิชานันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,012 100019586 น.ส. ปิยะวรรณ อร่ามวัตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,013 100019590 น.ส. ชลกร ศาสตร์ศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,014 100019591 นาย นฤเดช สิทธิยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,015 100019598 น.ส. อุมารินทรื แซ่หลิว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,016 100019599 น.ส. วรรณนิศา เฉ้ียนเงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,017 100019602 นาง อรพินท์ อักษรพิทักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,018 100019605 นาง ศิวาพร รัตนศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,019 100019608 นาย เชิดศักด์ิ ทองหาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,020 100019610 น.ส. กรรณิการ์ อินต๊ะเขียว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,021 100019616 นาย มนตรี อําพันทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,022 100019618 น.ส. สุวรรณณิภา ขจรภพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,023 100019619 นาง กัญฐณา ปวงแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,024 100019620 นาย สรายุทธ พรหมอารี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,025 100019621 น.ส. ชนิดา โชติมุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,026 100019623 น.ส. สกุณา ศิริวาจนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,027 100019628 น.ส. สุภัคพรรณ มีประพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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9,028 100019631 นาย จักรพงษ์ ดรุณเนตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,029 100019633 นาย สง่า สารคุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,030 100019634 นาย พีรพล ปั้นมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,031 100019636 น.ส. วรรณภรณ์ ชอบชู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,032 100019639 น.ส. จิรภิญญา ประสิทธิภรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,033 100019640 น.ส. มัจมญ เพชรนนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,034 100019642 นาย สมพร ทองรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,035 100019654 น.ส. ณัฐปภัสร์ กันทะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,036 100019655 น.ส. พริสรา ภู่ศิริไพบูลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,037 100019656 นาย พรประยูร ผดุงอรรถ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,038 100019658 นาง นารากร สินธุศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,039 100019660 น.ส. ประภัสสร แสนธิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,040 100019661 น.ส. ณัฐมนผาสุกา บุญรอดรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,041 100019662 นาย โยธิน มุละสีวะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,042 100019663 น.ส. อนันทิตา แสงสุริยวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,043 100019665 น.ส. รัชฎา จรภัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,044 100019666 น.ส. นภัสศรัณย์ กิจลาภอนันต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,045 100019667 น.ส. ทิพย์ชาดา บาลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,046 100019668 นาง ลดาวัลย์ สุวัณณกีฏะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,047 100019669 น.ส. ลักขิกา นันทะสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,048 100019671 นาย ธันยากร เลิศวิริยะนุกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,049 100019678 น.ส. ลําไพ แจ่มใส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,050 100019683 น.ส. นิศาชล แก้วจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,051 100019685 นาย เกรียงไกร วงษ์ปาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,052 100019687 นาง อรุณณี บุตรสีตะราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,053 100019688 น.ส. สายพิน พรมหา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,054 100019690 น.ส. จารุวรรณ ตันเกียง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,055 100019691 น.ส. กาญจนา อ่วมเกตุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,056 100019693 น.ส. อริยาภรณ์ สอนวิจารณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,057 100019695 น.ส. คันธรส สมบตัิล้วน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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9,058 100019696 น.ส. สุดารัตน์ สุจิลินทรานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,059 100019698 น.ส. ชนิดาภา สอนภู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,060 100019700 น.ส. สายไหม ผลทับทิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,061 100019701 น.ส. สุจิวรรณ แก้วใส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,062 100019702 น.ส. สุวิมล สุขแสวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,063 100019703 นาย อนันต์ แหวนหล่อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,064 100019704 น.ส. สุชาดา เหน่คํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,065 100019706 นาย เทอดพงษ์ มุขดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,066 100019707 น.ส. ประอรรัตน์ ก่ิงแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,067 100019708 น.ส. ฉัตรสุรีย์ ไวยรัตนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,068 100019709 นาย ศกนต์ธนา ชมสวรรค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,069 100019710 น.ส. ดลธร ละหงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,070 100019711 น.ส. สุกันยา ติมุลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,071 100019712 น.ส. อรัญญาณีย์ เพชรคีรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,072 100019714 นาย กฤตพล สารเข้าดํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,073 100019715 น.ส. ทิพวัลย์ ฉลาดเจน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,074 100019716 จ่าเอก สมจิตร ห่วงเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,075 100019718 น.ส. อุบลวัลย์ สุขสําราญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,076 100019720 น.ส. อิสยา จงตั้งสัจกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,077 100019721 นาย มารุต ต่ายธานี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,078 100019723 น.ส. อาภาภรณ์ อาตวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,079 100019724 น.ส. นิชชรี สุวรรณสมัพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,080 100019728 น.ส. กนกวรรณ น้อมระวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,081 100019732 น.ส. อรอนงค์ อาจแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,082 100019737 นาย พิสุทธิ์ ถ่ินทวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,083 100019738 นาย นิเวศน์ วรรณคร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,084 100019740 น.ส. จิรัฐฐา แสงทับทิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,085 100019741 นาย สุรชัย โชควิสิฐกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,086 100019747 นาย อานนท์ โต้งยงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,087 100019750 น.ส. วิภา ศรีมูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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9,088 100019754 น.ส. นฤมล อรุณธีร์กิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,089 100019755 น.ส. ศศิวิมล มหาเทียน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,090 100019756 นาย สุวิชชา ฤทธิกาญจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,091 100019757 น.ส. สุรัสวดี สุพรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,092 100019758 น.ส. พัณณ์ชิตา ก่อแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,093 100019759 นาย วงศ์นรา เงินคีรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,094 100019760 น.ส. วิลาวัลย์ ฤทธิกาญจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,095 100019762 น.ส. ณัฐภัสสร วังสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,096 100019763 น.ส. ภรณ์ทิพย์ คชาไพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,097 100019764 น.ส. กัญญ์จิรานุช โสภาเพ็ญทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,098 100019767 น.ส. ทัศนีญา กิจใบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,099 100019769 นาย อนุชา พรพนาสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,100 100019771 น.ส. อุไรวรรณ สิทธิโส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,101 100019774 นาย ณัทกฤช       แววดี กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
9,102 100019775 นาย เสริมศักด์ิ ขันแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,103 100019777 นาง วรัญญา พิริยะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,104 100019778 น.ส. พิมพ์ระวี เทียนทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,105 100019779 น.ส. ปาริฉัตตก์ เสงี่ยมงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,106 100019784 น.ส. ปรียานุช พุฒกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,107 100019787 นาย พัชรพงษ์ เกตุวงษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,108 100019788 น.ส. วนิดา สังข์สิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,109 100019789 น.ส. สมหญิง บํารุงกิจไพบูลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,110 100019792 น.ส. อุดร อินหอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,111 100019794 น.ส. มาลัย ไนร์มัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,112 100019799 น.ส. จุฑามาศ มีดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,113 100019800 นาย ชัชวาลย์  แสงจินดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,114 100019801 น.ส. วิชชิริณี อ้ือรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,115 100019802 น.ส. เบญจมาศ ป้อมสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,116 100019804 นาย เอนก ทองปลาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,117 100019805 นาย สุริยา มีเปี่ยมสมบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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9,118 100019808 น.ส. กัญญาพัชญ์ สิงห์จันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,119 100019809 น.ส. บุษรินทร์ จิรัฐธนากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,120 100019811 นาย ณัฐพล วงศ์ไพรบูลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,121 100019810 นาย จักรพงษ์ พุทธสอน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,122 100019813 นาย ไพโรจน์ อุทธิยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,123 100019814 นาย ธเนศ เขตการ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,124 100019815 น.ส. จารุวรรณ ปกกันหะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,125 100019819 นาง แววตา ปราณีตพลกรัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,126 100019820 น.ส. สุภาวิตา คชหิรัญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,127 100019822 นาย อิสรา เกตุสุรจรรยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,128 100019830 น.ส. ญาณิศา พลหนองหลวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,129 100019832 นาย ประเสริฐศักด์ิ ศรีโสภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,130 100019833 นาย ชลสิทธิ์ ชาญนุชิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,131 100019834 น.ส. นิอร แสงเนตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,132 100019835 น.ส. ปาริฉัตร แน่นหนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,133 100019837 น.ส. กรกนก อุตมะวงศ์วรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,134 100019838 นาง จิรากัญ ปักเคเต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,135 100019843 น.ส. จิตติมาศ เจริญสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,136 100019844 นาย เสริมศักด์ิ ณรงค์อินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,137 100019847 น.ส. สุธิมา ธีรภัทรไพศาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,138 100019851 นาย ธเนศ ปาลาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,139 100019852 น.ส. โยถิกา แสนชัยแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,140 100019855 นาย ศักชัย บัวทองจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,141 100019856 นาย ณัฐวุฒิ พวงทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,142 100019857 นาง ดวงรัตน์ สถาผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,143 100019858 นาย สมชาย สวัสดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,144 100019859 นาย อดิเทพ เลิศเจษฎากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,145 100019861 นาย จรรยวรรธน์ จันส่องหล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,146 100019862 นาย สุพิน ละอองทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,147 100019863 นาย สุรศักด์ิฎ ฉัตรนันทภรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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9,148 100019869 นาย สัณชัย ไชยวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,149 100019872 น.ส. ประไพพิศ วิวัฒน์วานิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,150 100019874 นาง สุภาพร ศรพรหม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,151 100019875 น.ส. ทวีศักด์ิ น่าชม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,152 100019877 นาย วัชนุ เหล็กหล่อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,153 100019879 น.ส. พัชรา น้อยนาท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,154 100019880 น.ส. ปาลิตา   มุละชิวะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,155 100019881 น.ส. ผุสดี ปูธิพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,156 100019885 น.ส. สมาพร ต๊ะทองดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,157 100019886 นาย วิจิตร เจียมวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,158 100019889 นาย อดุล สุขโข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,159 100019890 น.ส. สุวัฒนา คงศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,160 100019893 น.ส. พิศมัย โนนศรีชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,161 100019894 นาย นันทิกร วชิรานันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,162 100019896 ว่าท่ีร้อยตรี เอกราช เพชรรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,163 100019897 น.ส. ภิญสุดา มณเฑียรสุภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,164 100019900 น.ส. นิตินา เนตินาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,165 100019904 น.ส. นงคราญ กมลรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,166 100019910 น.ส. สุดารัตน์  สุขสะอาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,167 100019914 น.ส. นงลักษณ์ พิศวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,168 100019915 นาง บรรเล็ง หอมคําพัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,169 100019916 นาย จักรพันธ์ ยิ้มพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,170 100019917 น.ส. พิสมัย วงค์จันทร์ติ๊บ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,171 100019920 น.ส. นุสราพร มงคลไตรรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,172 100019921 น.ส. ศักด์ิศรี เจตนะเสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,173 100019922 นาย บัณฑิต สว่างสินธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,174 100019926 นาย พิเชษฐพงษ์ ทองจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,175 100019928 นาง กชนัช ฟักสูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,176 100019930 น.ส. นิชาภา บํารุง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,177 100019932 น.ส. วิลาวรรณ คงกระจ่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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9,178 100019933 นาง อุไรพร งามมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,179 100019938 นาย อาซูลัน แวสือแม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,180 100019939 นาย สิทธิเวศน์ คงจุ้ย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,181 100019942 ส.อ. นิวัฒน์ ธรรมรักชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,182 100019944 น.ส. กาญจนา จันท้าว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,183 100019945 น.ส. อรชร ดํารงนิธิกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,184 100019950 นาย เสกสิทธิ์ เสลาหลัก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,185 100019951 น.ส. วรรณา พลอยศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,186 100019953 น.ส. ณัฐณิชา พรหมส่วน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,187 100019954 นาย นันทชัย คําสมหมาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,188 100019956 น.ส. สุนิศา แซ่ลี้ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,189 100019960 นาย ปริญญา เชียงทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,190 100019964 นาง นิดา ปักการะสัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,191 100019968 น.ส. นิจินันท์ สุริวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,192 100019970 น.ส. ชญานิศวร์ ทองกุลวรเสฏฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,193 100019971 นาย นรินทร์ศักด์ิ พรรคเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,194 100019974 นาย รัฏฐา ไชยศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,195 100019975 นาย ทรงพล ศุภนิมิตสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,196 100019976 น.ส. วาสนา โสภารักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,197 100019978 น.ส. ชญานิษฐ์ เทียมสวรรค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,198 100019982 น.ส. ซัลมา ตะเย๊าะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,199 100019983 น.ส. น้ําอ้อย   จันทร์ประสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,200 100019984 นาย สุรเชษฐ์  เล็กสุวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,201 100019987 ว่าท่ี ร.ต. วิศิษฏ์พงษ์ เพชรแต่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,202 100019988 นาย กิตติศักด์ิ เหลืองศิริธัญญะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,203 100019990 นาง สาวิตรี บริบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,204 100019991 นาย ทวีศิลป์ ถ่ินทวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,205 100019993 นาย มนูญ วอสูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,206 100019994 น.ส. วชิราพร ตาจา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,207 100019997 นาย เกรียงไกร ต่างใจรัก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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9,208 100020004 น.ส. สุภารัตน์ อุดรสรรพ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,209 100020005 น.ส. ศิริพรรณ จันดาพืช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,210 100020006 นาย เลิศฤทธิ์ เศรษฐชาติกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,211 100020008 นาย บรรเจิด ภัทรสิริวรกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,212 100020009 น.ส. ชวิกานต์ แจ่มจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,213 100020010 น.ส. กุลวดี ศิริศักดากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,214 100020015 น.ส. ธารทิพย์ โกมลภิส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,215 100020016 น.ส. กรณ์ทิพย์ ขีรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,216 100020018 น.ส. รุ่งนภา แก้วถ่ินเกตุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,217 100020019 นาย กฤษณพงษ์ ภูขลัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,218 100020020 นาย อิทธิพล ฟักสะอาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,219 100020024 น.ส. รุ่งฤทัย สิงห์อยู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,220 100020027 น.ส. สิรินาถ พันธุ์เชื้อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,221 100020030 นาย พงศ์ศักดิ์ พิมโคตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,222 100020039 นาย ภคพล รามชนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,223 100020041 น.ส. พิชชานี เย็นฉํ่า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,224 100020044 น.ส. กนกรัตน์ ฉัตรเวทิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,225 100020051 น.ส. ศิริรัตน์ คําสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,226 100020052 พ.จ.อ. สุทัศน์ ภาสุกัญจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,227 100020057 น.ส. พัชรี แผนสูง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,228 100020059 น.ส. สุดารัตน์ สมบูรณ์ชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,229 100020062 สิบโท คณิน เศวตวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,230 100020063 น.ส. วรารัตน์ สุภาวะหา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,231 100020064 น.ส. ยศณีย์ นวลละออ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,232 100020067 น.ส. นันทิยา กฤษประจันต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,233 100020071 นาย สันติ ทรัพย์โสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,234 100020081 น.ส. พรรณธิภา วันทะวงษ์ กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
9,235 100020082 น.ส. พรพิมล สีทา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,236 100020083 น.ส. ชญานิษฐา ภุมริทนร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,237 100020093 นาย พิเชษฐ์ จันทร์ทง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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9,238 100020094 น.ส. สุทาวดี มาน้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,239 100020098 น.ส. กนกนวล สายอุบล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,240 100020101 น.ส. กมลลักษณ์ คําโท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,241 100020102 น.ส. วิลาวรรณ มาลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,242 100020106 น.ส. กมลวรรณ กิจสมพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,243 100020107 น.ส. บังอร เบ็ญจศิล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,244 100020109 นาย วัชรา พิมพา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,245 100020110 น.ส. พัชรา แสงหิรัญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,246 100020111 นาย ชัชวาลย์ เพ็ชรกอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,247 100020113 น.ส. วิไลพร นามศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,248 100020116 น.ส. เมชญา ราศรีกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,249 100020118 ว่าท่ี ร.ต. พงศกร สุตนาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,250 100020119 น.ส. ธัญณิชา เปไธสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,251 100020122 นาย จิรยุทธ์ เส้งซ้าย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,252 100020123 นาง รวิวรรณ อภัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,253 100020128 นาย ธนกฤต เกษมสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,254 100020131 นาง สายชล พรหมดํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,255 100020132 น.ส. กรรณิการ์ ใจสมุทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,256 100020138 นาย รัตนสถิตย์ อุดม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,257 100020140 น.ส. อภิญญา บุศยพรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,258 100020141 นาย สุรเดช สีสุด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,259 100020143 น.ส. กมลพัชร ปัญญาอินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,260 100020145 น.ส. เจมจิรา จันต๊ะวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,261 100020149 น.ส. บุรัสกร เจริญกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,262 100020153 นาย อภิชาติ สินธุนาคิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,263 100020154 นาง สมพร โรจนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,264 100020155 นาง จีรานุช สินธุนาคิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,265 100020159 น.ส. จิดานันท์ มานะเจริญทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,266 100020160 น.ส. นิตยา พุ่มพา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,267 100020163 น.ส. ณัฏฐกานต์  คัดทะมาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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9,268 100020164 นาย วสันต์ จิตต์โภคกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,269 100020165 นาย จิรายุทธ์ ฮวดสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,270 100020167 นาย โยธิน รักษารัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,271 100020169 นาย วีระพงศ์ เพชรศรีเงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,272 100020172 น.ส. ธารารัตน์ สุขสบาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,273 100020173 นาย ธีรเดช แม้นพยัคฆ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,274 100020175 น.ส. ลออ เอ็กหลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,275 100020178 น.ส. ภาวินี นุชคําแหง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,276 100020180 น.ส. กัญญ์ชิสา นาคินชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,277 100020181 นาย สมบูรณ์ ดวงจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,278 100020182 น.ส. อรทัย สุวรรณ์พยัคฆ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,279 100020183 น.ส. หัสยาพันธุ์ อินทะสะโร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,280 100020184 น.ส. ภัทราวดี ทับแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,281 100020185 น.ส. เบญญาภา ฉัยยาศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,282 100020186 นาย ธนวัฒน์ อุตรา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,283 100020190 น.ส. ภัทราพร จิตตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,284 100020191 น.ส. เสาวคนธ์ แช่มช้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,285 100020194 น.ส. อัจฉรา ชาบาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,286 100020197 น.ส. อวยพร พูลรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,287 100020198 นาง รัตนา บุญเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,288 100020199 น.ส. มลวดี ศรีหะทัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,289 100020202 น.ส. ธิตินาม ยอดวัน กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,290 100020203 น.ส. ธิตินาถ ยอดวัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,291 100020207 น.ส. กรรณิการ์ โตสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,292 100020208 น.ส. วีระนุช โสภาที กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,293 100020210 น.ส. ธีระดา ยุบัว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,294 100020212 นาย ธาราธรณ์ เกษมศุภมงคล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,295 100020213 น.ส. วิจิตรา เกษามูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,296 100020214 น.ส. จิราพรรณ คนฉลาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,297 100020215 นาย กําแหง เศียรอุ่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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9,298 100020220 น.ส. พรรณนิภา ยางศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,299 100020223 นาย ณัฐวุฒิ เอการัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,300 100020225 น.ส. ขวัญใจ เจนใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,301 100020226 นาย สมพร บุญคง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,302 100020227 น.ส. วิชิตา หลักโลก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,303 100020229 น.ส. วราภรณ์ จิตสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,304 100020230 น.ส. วาสนา ปัดภัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,305 100020231 น.ส. นันทนา แก้วคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,306 100020234 นาย อิสรา หลักโลก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,307 100020240 น.ส. กาญจนา ปวงดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,308 100020244 นาย กิตติศักด์ิ หงษ์เรือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,309 100020248 น.ส. ดรุณี เข็มทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,310 100020249 นาย ธนัท จุลทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,311 100020250 น.ส. ดาราพร คงมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,312 100020254 นาย สมพงษ์ นาทุม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,313 100020257 น.ส. พิมพ์เพ็ญ ราชเพียแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,314 100020258 น.ส. สิริลักษณ์ สายพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,315 100020262 นาง จารุณี เจริญวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,316 100020263 นาย ทัพพ์เทพ มะวัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,317 100020264 น.ส. ภัคนันท์ จอสูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,318 100020268 น.ส. ชยานันต์ วงค์ปลั่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,319 100020269 นาย มนตรี ปิ่นหอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,320 100020274 น.ส. กมลวรรณ มหาแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,321 100020278 นาย จํารอง ศิลาวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,322 100020279 น.ส. พัสวีกาญจน์ เต็มเปี่ยม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,323 100020280 น.ส. พิชยา ถ่ินวิลัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,324 100020284 นาย สุพัฒนา ขันธ์ถม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,325 100020285 นาย เอสรา สืบสหการ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,326 100020287 น.ส. พิชญ์ภาวีร์ กานจน์วรโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,327 100020289 นาย นเรศ สุขะพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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9,328 100020290 น.ส. ปัฏฐญาณี จุมพลกุลพัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,329 100020291 น.ส. กนิกมาศ ดวงมาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,330 100020292 น.ส. ชัชชนก โอสถาภิรมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,331 100020296 น.ส. มยุรา รัตนวิศิษฏ์กุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,332 100020297 นาย ศักด์ิพันธุ์ บุญเอ่ียม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,333 100020298 น.ส. เจนจิรา สุริสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,334 100020299 นาย กนกศักด์ิ สุริยะโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,335 100020300 ว่าท่ีร้อยตรี บรรณธยาน์ เชื้อเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,336 100020301 นาย ทวีชัย กุลวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,337 100020305 น.ส. ปิยะมาศ โพธิสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,338 100020306 นาย คิมหันต์ โล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,339 100020307 นาง อมรทิพย์ ศรีสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,340 100020308 น.ส. สุพรรษา เตียวหยิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,341 100020309 นาย ธนะเทพ แก้วประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,342 100020310 น.ส. จันทิมา ศรีงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,343 100020311 นาง กันติชา อยู่เจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,344 100020312 น.ส. พจนา ยาคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,345 100020313 น.ส. จารุวรรณ ธรรมโม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,346 100020314 นาย โสภา แดงอาจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,347 100020315 นาย ไตรภพ เสนาะจิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,348 100020317 น.ส. มยุรี พิกุลเงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,349 100020322 นาย ปิยพงษ์ ม่ิงสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,350 100020324 นาย พิษณุ เพ็งนู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,351 100020326 น.ส. ชนิตา ต้ังปอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,352 100020329 น.ส. รัสมี กุลแพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,353 100020330 น.ส. กิตติยา บุตรธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,354 100020333 น.ส. ลลิตา จารัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,355 100020334 นาย สัญชัย จารัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,356 100020336 น.ส. อัจฉราภรณ์ อาแซ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,357 100020337 น.ส. นันทนา อินแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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9,358 100020340 น.ส. วิณัฐฐา วงศ์สารัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,359 100020341 นาย วรกรณ์ กฤติยะโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,360 100020342 นาย ชัยชนะ นาทองไชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,361 100020345 นาย ชุติพงศ์ เพชรอํานวย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,362 100020349 น.ส. สมหมาย บุญยิ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,363 100020357 น.ส. ศิรินภา ช่วยตรึกตรอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,364 100020359 น.ส. วิภา อุดมมหาไพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,365 100020360 นาย ชัยรัตน์ สุภาพรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,366 100020361 นาง ภควรรณ ศรีนคร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,367 100020362 นาย พิเชษฐ์ บูรณะสันติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,368 100020363 นาย อนุวัตร ศรีวลีรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,369 100020367 น.ส. ณัฐณิชา ทองศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,370 100020368 น.ส. สุทัสสา วงศ์ราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,371 100020369 น.ส. พัชริยา ยิ่งอินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,372 100020372 นาย วรรณชัย ขาวนุ้ย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,373 100020373 นาย ภาณุวัฒน์ สงขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,374 100020377 น.ส. จารุวรรณ แตงเที่ยง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,375 100020378 น.ส. ลัดดา ศิริบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,376 100020381 น.ส. สุกัญญา ศรีเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,377 100020385 นาย ศรลือชัย พิมพ์สิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,378 100020386 น.ส. อังศิริ จ่าหร่าย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,379 100020389 น.ส. สาวิตรี ตรียะประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,380 100020391 นาย ไซฟูลฮัฟซี อาแวกอแด กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,381 100020395 นาย จิรวัฒน์ พลับสวาท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,382 100020398 น.ส. วรัทยา นาคพนม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,383 100020403 น.ส. สาวิตรี ทรงสุภาพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,384 100020413 น.ส. พิรุณทิพย์ พันธุ์เพ็ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,385 100020416 นาย วรวรรษ ซุ้นหั้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,386 100020418 นาย สุภาพ เก้าซ้วน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,387 100020419 น.ส. พัชรี รัตนจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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9,388 100020422 นาง เยาวลักษณ์ กิตติคุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,389 100020421 นาย พลกฤต ผดุงฉัตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,390 100020424 น.ส. ธนกร เสาสมภพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,391 100020426 นาย ณภัทร เพชรานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,392 100020428 นาย อดิศร ปัดนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,393 100020433 นาย สถาพร อวยชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,394 100020437 น.ส. ธมนรักษ์ สิรยิ่งรุ่งเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,395 100020438 นาย ดนัย ศรีสังวร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,396 100020440 น.ส. ชนาภางค์ วุฒิธรรมากูร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,397 100020441 น.ส. สลิลทิพย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,398 100020442 น.ส. มัญชุฬี มัชฌิกะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,399 100020443 นาย ศุภวิชญ์ ยันตรีสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,400 100020444 นาง สุนิสา เงินทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,401 100020452 น.ส. ณัฐิกาญน์ ตุ้ยสมุทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,402 100020453 น.ส. สุนิศา วรราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,403 100020454 นาง ยศวรรณ สายเชื้อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,404 100020457 นาย มหาราช ขอสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,405 100020458 น.ส. สุภาวดี วงศ์ละคร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,406 100020460 น.ส. ภิญญาภัทร คําท้วม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,407 100020461 น.ส. สุรัตนา กิจเรือนทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,408 100020462 น.ส. ธนิดา สุวรรณโบสด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,409 100020464 น.ส. ชุธิมา มหาเธียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,410 100020465 นาย เอกราช ธรรมโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,411 100020466 น.ส. ดรัณภพ คําภิรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,412 100020468 นาย สุรศักด์ิ รอตภัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,413 100020470 น.ส. สาลินี เทพแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,414 100020471 น.ส. ปริศนา อินจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,415 100020475 น.ส. โสรดา นามช่างต่อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,416 100020476 น.ส. ธนาภรณ์ ยิ้มย่อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,417 100020479 น.ส. สุญาณี เดชบุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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9,418 100020480 น.ส. สิรินธรา ริ้วไหม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,419 100020483 นาย ยุทธพงศ์ รัตนพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,420 100020486 น.ส. โศรดา ไชยวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,421 100020487 นาย ธนกฤต อนรรฆมาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,422 100020488 น.ส. ประภาพรรณ จันทมาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,423 100020489 น.ส. นาฏฬดา ศุภผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,424 100020491 น.ส. บุหงา สมปาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,425 100020493 นาง อภิญญา จงจิตวิบูลย์ผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,426 100020495 นาย สุวิทย์ จงจิตวิบูลย์ผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,427 100020496 นาย สัมฤทธิ์ ประดับนาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,428 100020498 น.ส. วราภัสร์ บุญพรัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,429 100020502 นาง ชญาภา เจริญธนปรีชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,430 100020503 นาย ญาณเมที ยะฝั้น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,431 100020504 นาย สมศักด์ิ ทรัพย์พงศ์ปทีป กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,432 100020510 นาย เอกชัย สรรพอาสา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,433 100020515 นาย กฤษฎา ไฝขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,434 100020516 นาง สุภาพร ศิลป์ธนภรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,435 100020518 น.ส. รวิชา ศรีวงษ์ราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,436 100020519 น.ส. ดาราวรรณ วงศ์สม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,437 100020521 นาง นฤมล ไม้แดง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,438 100020525 น.ส. อังคณา ชุมภู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,439 100020528 นาย ปิยะศักด์ิ กลัดเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,440 100020529 น.ส. วาสนา แสงศรีเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,441 100020530 น.ส. วิชุฎา ไชยสําแดง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,442 100020535 น.ส. จุฑารัตน์ ทองอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,443 100020536 น.ส. ศิริษร ล่ํางาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,444 100020538 น.ส. พรรณลักษณ์ พันธ์วนิชดํารง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,445 100020543 นาง มณฑิรา วงศาโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,446 100020544 น.ส. กนกพร วารีย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,447 100020545 นาง วรุณสิริ สิทธิการ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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9,448 100020548 น.ส. สุพัตรา เอียดทองคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,449 100020550 น.ส. อุไรวรรณ คําแดง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,450 100020551 น.ส. ฤทัยรัตน์ อรรคบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,451 100020553 น.ส. สมร ประสมศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,452 100020555 น.ส. ร่มฉัตร ประสพสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,453 100020556 น.ส. ธัญญลักษณ์ เคนท้าว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,454 100020558 น.ส. จิรภา กองมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,455 100020559 น.ส. อัญชลี วงษ์ธัญการ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,456 100020560 น.ส. ยุรี สาเหล็ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,457 100020561 นาย เฉลิมพล เฉลิมพลโยธิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,458 100020564 น.ส. อัญชลี พ่ึงโพธิ์ทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,459 100020566 นาย สนธยา การะเกษ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,460 100020567 นาย อนุวัชร นามเชื้อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,461 100020568 น.ส. ศศิธร สายรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,462 100020569 น.ส. ธนิศวรี สุทิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,463 100020574 น.ส. ทิพย์ธิดา ดอนเตาเหล็ก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,464 100020575 น.ส. สุธิสา แก้วตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,465 100020577 นาง คุณามาศ ปรกแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,466 100020578 น.ส. สไบทอง กันนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,467 100020579 น.ส. พัชรี เพชรสองเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,468 100020581 น.ส. ศิริลักษณ์ ศรีประจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,469 100020582 นาย กําธร ภู่ขวัญเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,470 100020583 น.ส. กฤติญา ทองมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,471 100020584 น.ส. จุฑามาส ธนะวัฒนานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,472 100020587 น.ส. ปรัชญานี ไชยงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,473 100020588 นาง มาลี จันทนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,474 100020589 น.ส. อมรรัตน์ บุญชู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,475 100020591 น.ส. ดรุณี ลี้เกษมทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,476 100020592 นาย วีรวุฒิ       บัวทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,477 100020595 น.ส. จิราพร จุ้ยใจเหิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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9,478 100020600 น.ส. วิลัยวรรณ สว่างชื่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,479 100020601 น.ส. สมาพร คนทน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,480 100020602 น.ส. อมรรัตน์ พูลสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,481 100020604 น.ส. ลัดดาพร แฟสันเทียะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,482 100020606 นาย ณัฐพันธ์ ชนะทะเล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,483 100020607 น.ส. เสาวภา ดําแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,484 100020608 นาย สุขสรรค์ ชนะภัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,485 100020610 นาย ณัฐเดช จรุงจิตอภนิันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,486 100020611 น.ส. นภัสชา ไขแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,487 100020613 นาง ปนัสดา พูลเผ่า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,488 100020616 นาย ไตรสรณ์ วรพิศุทธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,489 100020619 นาย สุรชาติ เพชรสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,490 100020620 น.ส. วนิดา นิคนธา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,491 100020624 น.ส. จุฑามาศ มหานิล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,492 100020625 นาย สุเมฆ สงทาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,493 100020626 นาย บุญมี เครือเสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,494 100020629 นาย ศริตวรรธน์ นันทกมลวารี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,495 100020630 นาย ยศภร ช่วยพัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,496 100020631 น.ส. กษมา สมบัตินันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,497 100020632 ว่าท่ีร้อยตรี เจนยุทธ ท่ังกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,498 100020633 น.ส. สุกัญญา มะโนเกี๋ยง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,499 100020635 น.ส. พิมทอง คําใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,500 100020636 น.ส. กัญญา ทัดดอกไม้ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,501 100020637 น.ส. สนุิสา ถูกคะเนย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,502 100020638 น.ส. จินตนา วิเศษชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,503 100020639 น.ส. วิไลลักษ์ สัจจริง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,504 100020640 น.ส. มณฑาทิพย์ ฉลาดแพทย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,505 100020644 นาย สุธี จําปาอูป กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,506 100020645 น.ส. ดรุณี ถัดจอหอ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,507 100020646 น.ส. ชาลิณี ปั้นปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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9,508 100020647 น.ส. พจนา ปัญญาคิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,509 100020648 น.ส. ชุลีรัตน์ วงฉยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,510 100020649 นาย วสันต์ อินทรพลอย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,511 100020650 นาย ขจรศาสตร์ เจียมจันทร์คุปต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,512 100020651 น.ส. ดวงประภา ณ ลําปาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,513 100020652 นาย สรเชษฐ ขจรกฤติยากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,514 100020657 นาย วิทยา  เดียวประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,515 100020658 น.ส. วิภาดา พิมพะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,516 100020661 น.ส. บุญมี สระแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,517 100020662 นาง ปุณยนุช บุญทัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,518 100020663 น.ส. ฐปนีย์ คชเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,519 100020666 นาย ธาดาพันธ์ ยอดนุ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,520 100020667 น.ส. รังสิมา เมืองพูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,521 100020668 น.ส. ศิรัสกร วัฒนะบุปผา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,522 100020670 นาย ศิวะ พินาศภัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,523 100020672 น.ส. สุทธิรัก บัวแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,524 100020674 น.ส. มณีรัตน์ รัตนชมภู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,525 100020681 นาย กิจณพงศ์ สุดใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,526 100020684 นาย กิติพงศ์ ทองพวา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,527 100020686 นาย กิตติศักด์ิ แซ่หลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,528 100020688 น.ส. พัชรี จําปาทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,529 100020689 นาย บุญฤทธิ์ ขวัญแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,530 100020690 น.ส. อังคณา เลขนอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,531 100020691 นาย ณพล รัตนเพียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,532 100020692 นาง ปริณดา เจียมเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,533 100020693 น.ส. อัจฉราวรรณ ศักด์ิสุนทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,534 100020694 น.ส. พิชชาวัลย์ สิริประภาวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,535 100020696 น.ส. สุภาภรณ์ สารศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,536 100020698 น.ส. กฤตยา ศรีมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,537 100020699 น.ส. หทัยกาญจน์ เทศศรีเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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9,538 100020704 นาย พิสิฐ เพ็ชรสันทัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,539 100020705 น.ส. รุ่งนภา ทองสงฆ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,540 100020706 น.ส. รัตตรี ปรางมาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,541 100020707 น.ส. ชุติมา เฟ่ืองฟุ้ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,542 100020710 น.ส. มนัสนันท์ วุฒิพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,543 100020713 น.ส. อุบลมาศ หลิมภาพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,544 100020720 นาย รัชมงคล มงคลดาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,545 100020721 น.ส. ภัชนี ทวีทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,546 100020722 น.ส. ทิพวัลย์ จีนละเอียด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,547 100020723 นาง วลัยลักษณ์ กะการดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,548 100020728 นาย ปีติภูมิ เพชรใหม่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,549 100020729 นาย จักรพงษ์ ใชยสา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,550 100020730 นาย ดนัย ซิยัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,551 100020734 นาย พิทักษ์ อินทร์ปาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,552 100020735 น.ส. สุนิสา กล่ําฟอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,553 100020737 น.ส. กิตติยา แสงชาตรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,554 100020738 น.ส. เพ็ญพรรณ สัตยะมุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,555 100020740 นาย อัสณัย ตะวันนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,556 100020744 น.ส. ศิริลักษณ์ ศรีโรโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,557 100020746 นาง นิภารัตน์ ดวงใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,558 100020751 นาย ทัด พิพัฒน์กุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,559 100020752 น.ส. พรรณนิภา สุโพภาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,560 100020754 น.ส. กาญจนา ยี่โต๊ะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,561 100020756 น.ส. อรพินท์ ดวงแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,562 100020757 นาย อภิมงคล ป่าโสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,563 100020760 น.ส. ทิฆัมพร ปินะถา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,564 100020762 น.ส. ระยอง ช่วยงาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,565 100020763 น.ส. พรทิพย์ ค่าแพง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,566 100020765 น.ส. รัชกร จันทร์ไข่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,567 100020766 น.ส. อารยา เหงี่ยมสูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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9,568 100020767 น.ส. ณัฐชนา เพ็ญสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,569 100020768 นาย บวร ประทีปพรศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,570 100020771 น.ส. เกศกนก บุญรอด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,571 100020773 น.ส. วิสารัตน์ กีรติตระกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,572 100020774 น.ส. อาทิตยา สนธิรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,573 100020775 น.ส. ณัฏฐา ปัญญาพูนตระกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,574 100020776 นาย นครรัตน์ นีระพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,575 100020779 นาย จักรกฤษณ์ ศรีวังแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,576 100020780 น.ส. ชุติมา รัตนชันษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,577 100020783 นาย ชัยพร พัวเฮง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,578 100020785 นาย จิรพงศ์ สุภะโส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,579 100020786 นาย ธนพล ชูชื่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,580 100020790 นาย ประสิทธิ์ สุขวิเศษ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,581 100020792 น.ส. อรอนงค์ แช่มเอ่ียม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,582 100020795 นาย รัฐ ลอยสงเคราะห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,583 100020796 นาย วีรชัย ศรีภัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,584 100020797 ว่าท่ีร้อยตรี นพรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,585 100020798 นาย สุราษฎร์ วงหาริมาต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,586 100020799 นาย นิติพงศ์ เดือนเพ็ญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,587 100020800 นาย วัชรศักด์ิ ค้าขาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,588 100020801 น.ส. อภิญญา คณาวัลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,589 100020804 น.ส. ศรีไพร สุขรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,590 100020805 นาย ไพรฑูรณ์ แสนพรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,591 100020806 นาย รัฐวุฒิ สาแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,592 100020810 นาย สันติ วงค์ชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,593 100020815 น.ส. ปุญชรัศม์ิ บุตรจง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,594 100020819 น.ส. สุจิตรา พิมจักร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,595 100020820 น.ส. ปัญจมาพร จตุรนต์รัศมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,596 100020821 น.ส. ปาริชาต วัจนะรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,597 100020823 ว่าทีฎฎร้อยตรี พรเทพ ภู่ระย้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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9,598 100020824 นาย กัมปนาท คล้ายสุบรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,599 100020825 นาย สมคิด  สงคลิ้ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,600 100020827 น.ส. ชนัดดา โพธิ์ศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,601 100020829 น.ส. สุภาพร พุฒหอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,602 100020832 น.ส. วรรณิพา บุญปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,603 100020833 นาย สมเจตน์ ลายอด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,604 100020835 น.ส. สุทธิรัตน์ ศิลาคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,605 100020837 น.ส. พรพรรณ ภูผายาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,606 100020839 นาย ชัชวาล สีเหลือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,607 100020840 น.ส. ทิพย์วรรณ พิณพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,608 100020841 น.ส. ชนิษา ชุมเกษียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,609 100020842 น.ส. ศศิวิมล พุ่มเถื่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,610 100020843 นาย ถาวร อุ่นตาดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,611 100020844 น.ส. ปวีณา ฟองสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,612 100020847 น.ส. เอ็มอร นิยม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,613 100020850 น.ส. สายชล ชูเกาะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,614 100020851 นาย สุรินทร์ อารง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,615 100020853 นาย เฉลิมพงศ์ จันทะเสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,616 100020854 นาย สรัล สาสุนีย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,617 100020859 น.ส. หทัยชนก สังฆมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,618 100020860 นาย ถิระธรรม์ เชาว์โชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,619 100020861 น.ส. จุธาภรณ์ ชุมบุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,620 100020865 น.ส. พรรณวรทญ์ ดําใหม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,621 100020867 น.ส. ธิญาดา ธุรารัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,622 100020868 นาย เอกฤกษ์ สมคะเน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,623 100020869 น.ส. เพ็ญพักติภา ปราบชมภู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,624 100020870 น.ส. นิภาวรรณ บุญจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,625 100020874 น.ส. อัญชลิกา ทรารมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,626 100020875 นาย ภูวฤทธิ์ ปานทองเสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,627 100020876 นาย ชาตินัย หวานวาจา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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9,628 100020878 น.ส. กาญจนา แดงนวล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,629 100020877 น.ส. วิชยาพร ไชยวงศ์น้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,630 100020881 น.ส. ปริศนา สมนึก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,631 100020882 นาง วรรณวิษา ขุนศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,632 100020885 นาย อิศรา ภิรมย์รื่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,633 100020886 นาย ภควัต เกิดเสวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,634 100020887 นาย ภาคภูมิ ปริตรวดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,635 100020889 น.ส. มัคคุนา ชนะภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,636 100020892 น.ส. สมปรารถนา ปัญจะลักษณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,637 100020894 นาย ชาญวิทย์ สัมมาขันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,638 100020895 น.ส. กฤษณา ผ่านสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,639 100020898 น.ส. อุไรพร พิมพ์ดีด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,640 100020899 นาย วัฒนา หินผา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,641 100020900 น.ส. มุตา พาชิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,642 100020902 นาง หทัยทิพย์ แทนกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,643 100020903 นาย สําเริง พรหมศรียา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,644 100020904 นาย วิศรุต เย็นมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,645 100020906 นาง บังอร พรหมจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,646 100020907 น.ส. ปรียา พาทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,647 100020909 น.ส. สรัญญา สถาปนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,648 100020910 น.ส. รชกร ขําจรครบุรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,649 100020911 น.ส. จิราภรณ์ อ่อนเกิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,650 100020913 น.ส. บุษรา วิสารัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,651 100020916 น.ส. ณุกานดา สินธุสอาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,652 100020917 น.ส. สุภาธินี จันทร์คล้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,653 100020918 น.ส. จินตนา เวียงสิมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,654 100020920 น.ส. นารีรัตน์ วงศ์สูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,655 100020921 น.ส. สุวพิชญ์ แก้วกุลเศรษฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,656 100020922 น.ส. ชนัญญา ฟักสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,657 100020923 น.ส. ละเอียด ปานทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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9,658 100020925 น.ส. ธนิดา เสมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,659 100020928 น.ส. อรพิน จินดารัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,660 100020930 นาย จรัญ ขุนเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,661 100020932 น.ส. ศุภวรรณ คุ้มครอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,662 100020936 น.ส. เบญจพร แก้วบุญทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,663 100020937 นาย พิเชษฐ์ พรหมรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,664 100020938 นาย คงคิด เท่ียงภักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,665 100020941 นาย วัชรินทร์ จารุนัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,666 100020942 ว่าท่ี ร.ต. เอกรัฐ คําศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,667 100020944 น.ส. วรรษพร เฮ้งศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,668 100020945 นาง มนปริยา นวลทา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,669 100020946 น.ส. สุภารัตน์ ทองทวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,670 100020947 นาย ธนาคาร แถมเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,671 100020948 น.ส. สรินดา ยิ่งยอด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,672 100020949 น.ส. ธารินี บุญเกิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,673 100020950 นาง อรทัย ตาทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,674 100020952 น.ส. อรวรรณ พระคุณเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,675 100020953 น.ส. ชนิตา อินทะเสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,676 100020955 น.ส. ปิยธิดา แก้วประสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,677 100020956 น.ส. ศุภากร มิตรชอบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,678 100020957 น.ส. พรพิตตรา ไมตรีเวช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,679 100020960 น.ส. แก้วตา วัฒนเสาวลักษณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,680 100020961 นาย ธีรวุฒิ วิรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,681 100020962 น.ส. สวภัทร วงค์อ่ิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,682 100020964 นาง มัณทนา จิวไธสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,683 100020966 นาย จรุเวช ตัณฑะสุวรรณะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,684 100020968 นาย ชยุตพงศ์ ชูเส้นผม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,685 100020971 น.ส. ณัทนัน  ศรีบัวรอด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,686 100020972 นาย รักษ์พงศ์ รัชตะวิเศษ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,687 100020974 นาย ปรีดิ์ พิมพ์สุวรรณา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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9,688 100020977 นาย ปุณณเสฏฐจิ์ กันธิยะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,689 100020979 น.ส. ปฏิการ สวนสําราญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,690 100020980 น.ส. พลอยไพลิน ศิริราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,691 100020984 นาย สรรเพชญ สุขแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,692 100020985 น.ส. อัญชลี โสภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,693 100020988 น.ส. เบญจมาศ สืบตระกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,694 100020990 น.ส. จิราภรณ์ สมหมาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,695 100020991 น.ส. อังคณา เฉลยปราชญ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,696 100020992 น.ส. สุจิตรา กุลบุญมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,697 100020997 น.ส. ลักขณา ไชยโคตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,698 100020998 นาย ชาตรี พรมนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,699 100020999 น.ส. จิราพรรณ ไชยโคตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,700 100021000 นาย รัตนโชติ ถนอมตน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,701 100021003 นาย ฐิติวัฒน์ พัฒนสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,702 100021004 น.ส. ศรุดา เดชพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,703 100021007 น.ส. วิภาวดี ตาลธิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,704 100021009 น.ส. รัชนีกร จ่างเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,705 100021010 น.ส. ชญพร อักษรกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,706 100021013 นาย ฉัตรชัย ประทุมทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,707 100021015 นาย มงคล ศิลาลาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,708 100021016 น.ส. พลอยชนก ขันทีท้าว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,709 100021021 น.ส. แสงระวี วงษ์กาไชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,710 100021024 นาง จุฬาพร วงษ์ไทยเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,711 100021035 นาย พรรทิพงศ์ ฮวบลอยฟ้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,712 100021036 น.ส. สุดารัตน์ ธนบัตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,713 100021039 นาย ถนอมพงษ์ ตระการเจริญพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,714 100021040 นาย จักรเพชร นิลอุปถัมภ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,715 100021043 นาย เจริญชัย สุวรรณศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,716 100021047 นาย วันเฉลิม ใจพินิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,717 100021048 น.ส. สินาพร สุขเกษม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล

            หน้าท่ี 324 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
9,718 100021050 น.ส. อลิศรา แตงอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,719 100021051 นาย ธนกฤต ธนภูสิทธ์อุดม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,720 100021053 นาย ณรงค์เดช จันทร์วิถี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,721 100021055 น.ส. สุดาภรณ์ สีวัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,722 100021057 น.ส. สุธาสินี สุทธิเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,723 100021060 น.ส. กัญญ์จรินทร์ ละออศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,724 100021063 น.ส. พิมลพรรณ เทพา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,725 100021065 น.ส. พัชรินธร เกิดเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,726 100021067 น.ส. วลัยลักษณ์ พิริยะพฤทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,727 100021071 น.ส.  วิไลพร  ทองน้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,728 100021073 น.ส. ประภัสสร สุขสุทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,729 100021075 นาย ชัย หงษ์วิเศษ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,730 100021077 นาย วสันต์ ยอดยศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,731 100021078 พ.อ.อ. สุเมธ นาคหนองหาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,732 100021082 นาย กิตติคุณ เชื่อมลิขิตตระกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,733 100021083 นาย อนุชา เสนาพิทักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,734 100021086 นาง ยุพิน แสวงเวช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,735 100021088 นาง กฤติยา ใส้พงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,736 100021089 น.ส. สุภาพร แสวงเวช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,737 100021093 น.ส. เฉลิมขวัญ รัชฎานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,738 100021094 นาย เสนีย์ แสงคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,739 100021097 น.ส. มุกฐิตา ดวงศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,740 100021098 น.ส. วรัชยา หนูทิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,741 100021100 นาย ธีรพล สังข์ทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,742 100021102 น.ส. ปวีณา ขรมกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,743 100021103 นาย ภาณุพงศ์ ศรีหม่ืนไวย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,744 100021104 นาย สิทธิชัย ชุมนิรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,745 100021108 นาย เสกสรร พุทธัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,746 100021109 น.ส. อาภาวัลย์ คาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,747 100021110 น.ส. อลันดา ประสานพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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9,748 100021113 น.ส. ณิชชา แก้วเสียง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,749 100021114 นาย กิต เพ่ิมพูลพรอุทัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,750 100021123 น.ส. ณัฐทพัสส์ แสนพันศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,751 100021124 นาย กูสอและ กูยาหยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,752 100021127 นาย อภิรักษ์ สุขปิติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,753 100021128 น.ส. ภณิดา ชูช่วยสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,754 100021133 นาย อารชวิน ภู่หริย์วงศ์สุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,755 100021136 น.ส. วราพรรณ อยู่เม่ียง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,756 100021138 น.ส. ทัศนีย์ ดีสุวรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,757 100021143 นาง เพ็ญนภา ขวัญมงคล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,758 100021144 น.ส. ยุภดี แหยมสุขสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,759 100021145 น.ส. ทรายแก้ว เวียงสงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,760 100021146 นาง ขวัญมงคล สมศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,761 100021153 นาย ธนกร ศรัทธา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,762 100021154 นาย คัชญศิลป์ บุญพิทักษ์สกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,763 100021155 น.ส. รัตนาวิไล ทองดีวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,764 100021156 น.ส. ภาณุพรรณ คําพุฒ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,765 100021158 น.ส. ระวีวรรณ ศรีทัพไทย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,766 100021161 นาย ธงชัย พลทา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,767 100021163 น.ส. ปิยะดา ปัญญาธิคุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,768 100021164 น.ส. บุหลัน ชวนงูเหลือม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,769 100021171 นาย มิตร ใจมั่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,770 100021173 น.ส. วนาลี ทวีแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,771 100021174 น.ส. สุภัสรา แช่มช้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,772 100021175 น.ส. ประภัสสร เนียมคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,773 100021177 น.ส. เพ็ญประภา คุณธาราภรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,774 100021178 น.ส. นวลละหงษ์ คํามุงคุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,775 100021180 นาย ธนสาร อ่อนละมูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,776 100021184 น.ส. สมหมาย คํามุงคุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,777 100021185 นาย ชํานาญ สังเถี่ยว กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
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9,778 100021186 นาง ดรุณี สมพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,779 100021187 นาย ภูวดล ภูฆัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,780 100021188 น.ส. ยุพิน จงดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,781 100021192 น.ส. เพ็ญวิษา เทอดสิทธิพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,782 100021193 น.ส. สุมาลี พูลพิพัทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,783 100021194 น.ส. จิรวัฒน พุกพัก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,784 100021195 นาย สาธิต คําผง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,785 100021197 นาย ธงไชย วิบูลพัฒนมงคล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,786 100021199 น.ส. อรัชพร กิตติญาณนนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,787 100021202 น.ส. ศศิธร สิมเข้าจ้ํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,788 100021203 น.ส. นัทธมน พรหมมาก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,789 100021204 นาย ภูษิต บุญหนัก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,790 100021205 นาย สุรศักด์ิ เนวิลัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,791 100021206 นาย ภัทรดนัย ดุงสูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,792 100021207 น.ส. วรรณธณี หญีตน้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,793 100021213 น.ส. พิมพ์ชนก หลิมศิริวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,794 100021216 น.ส. วราภรณ์ หม่ืนศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,795 100021230 นาย ณัฐพัชร์ แป่มจํานัก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,796 100021231 น.ส. สุธาสินี ดาไกร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,797 100021232 น.ส. นาวินี โรยแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,798 100021233 นาย พัชรินทร์ เรืองศิลป์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,799 100021234 น.ส. วรรษวรรณ สําราญอยู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,800 100021236 น.ส. วรรณวิสา ทาสะโก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,801 100021237 นาย วันนรัตน์ ขจิตต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,802 100021239 นาย ชุมพล มณีเนตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,803 100021242 นาย ปักษคม พิมวัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,804 100021244 นาย กิตติกุล สารสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,805 100021246 นาย อัครเดช ทองชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,806 100021247 นาย อิทธิพร วินัยพานิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,807 100021248 น.ส. อรอุมา แก้วเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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9,808 100021251 นาย ธีรวุฒิ จานิมิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,809 100021252 น.ส. วันเพ็ญ นานา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,810 100021256 น.ส. บุปผาฎรัฐ รอดภัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,811 100021258 นาย สมพร ราชภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,812 100021259 นาย ณัฐชนน พลกล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,813 100021262 นาย ชํานาญวิทย์ สืบโถพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,814 100021263 นาย นิรุตต์ พนมสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,815 100021264 น.ส. ยุพา สิทธิไกรพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,816 100021268 นาย อรรถพร พงษ์สวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,817 100021269 น.ส. อรธีรภา จิตรการนทีกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,818 100021271 น.ส. ทิพวรรณ ยงยุทธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,819 100021272 นาย เกรียงศักด์ิ กลิ่นแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,820 100021275 นาย พิสิฐ แย้มนุ่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,821 100021276 นาย อนุวัฒน์ รัสมะโน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,822 100021277 น.ส. แก้วพรรษา มีใจเย็น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,823 100021279 นาย พงศกร เอี่ยมสอาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,824 100021280 น.ส. วิภาวรรณ แม้นรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,825 100021282 นาย ณัฐวุฒิ สุขารมณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,826 100021287 น.ส. ปุณญิศา แสนอ่ินคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,827 100021289 น.ส. ปวริศา เหลี่ยววงศ์ภูธร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,828 100021290 นาย สุเชาว์ เกิดช่วง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,829 100021292 นาย บูรณ์ปิยวัฒน์ วงค์เทพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,830 100021296 น.ส. รจนา สืบตระการ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,831 100021298 น.ส. จิรัฐติกาล แก้วตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,832 100021302 นาย ชฎิล นิยบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,833 100021303 น.ส. ศิริพร สุวรรณสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,834 100021305 นาย ศีลวัต โพธิ์กัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,835 100021311 น.ส. พรพรรณ นุชโพธิ์พันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,836 100021312 น.ส. กฤษฎี ขุนทองจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,837 100021314 น.ส. ศิวพร สวนอยู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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9,838 100021315 น.ส. วรนุช ศรีสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,839 100021317 นาย ดนุพล เกษมพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,840 100021321 นาย ชญานิน อินชาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,841 100021322 น.ส. นฤมล คงควร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,842 100021327 น.ส. ชะเอม มีเชาว์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,843 100021331 น.ส. วชิรญาณ์ นิลภูศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,844 100021332 น.ส. สุรัสวดี แสนสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,845 100021333 น.ส. อรุณลักษณ์ ประคองใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,846 100021336 นาย เฉลิมพล แสงชมภู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,847 100021338 นาย ทวีวุฒิ กันธิยะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,848 100021339 น.ส. สุธิรา เก้ือท่าดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,849 100021343 น.ส. นราวดี มะลิวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,850 100021357 นาย ณัฐพล อยู่ประยูร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,851 100021370 นาย ชาญชัย บุญโต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,852 100021371 นาย สุวัตถ์ิชัย พรหมจิตติพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,853 100021378 นาย ศิวาวุธ บวรรัตนกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,854 100021379 น.ส. ภาณุวรรณ ศรีภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,855 100021383 น.ส. พรพิมล พันธุสุนทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,856 100021408 นาย ประทีป แก้วดวงแข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,857 100021416 น.ส. อุสา กลางแท่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,858 100021419 นาย อภิชาติ ขาวทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,859 100021424 นาย วิรัตน์ สันตะกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,860 100021428 นาย วันโชค วรรณวิไล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,861 100021434 น.ส. กชพรรณ ดวงมุสิก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,862 100021436 น.ส. วรพรรณ ล้วนมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,863 100021443 นาย คเชนทร์ พานิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,864 100021445 น.ส. ประภัสสร แย้มกลีบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,865 100021446 น.ส. พิลาภรณ์ พรมทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,866 100021449 นาย นวรรช จันทร์หอมฟุ้ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,867 100021450 น.ส. สตรีรัตน์ จันทร์ศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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9,868 100021451 น.ส. เนตรนภา ลิ้มประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,869 100021452 น.ส. วรินทร วรรธนอารีย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,870 100021453 นาย กฤษฎา พลายหม่ืนไวย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,871 100021455 น.ส. มณีวรรณ ดุมแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,872 100021456 นาย วีระยุทธ ละอองเอี่ยม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,873 100021458 นาย นันทพงษ์ นามแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,874 100021459 น.ส. ศิริพร  เสนาธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,875 100021462 น.ส. รตนวรรณ มนตรีพิลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,876 100021465 นาย สมสกุล สิทธิโชค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,877 100021467 น.ส. อรทัย การภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,878 100021474 นาย ราเมศ ภูเขียว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,879 100021475 น.ส. กฤติมา ซ่ือตรง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,880 100021479 นาย พิสิษฐ์ชัย เกตุเวชสุริยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,881 100021484 นาย สุวรรณ สุโน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,882 100021486 นาย จีรวิชญ์ แพงแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,883 100021491 นาย นิวัตน์ เพ็งพูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,884 100021492 น.ส. พิกุล เพชรมะโน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,885 100021494 นาง สุธิภรณ์ จุ้ยเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,886 100021496 นาย กษิดิศ พรหมเช็ก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,887 100021499 ว่าท่ีร้อยตรี พสิษฐ์ ไล้สุวรรณชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,888 100021501 น.ส. กัญญาภัทร กลิ่นมาลัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,889 100021502 น.ส. สิริเลขา วิทยานุศาสน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,890 100021505 น.ส. สาวิตรี พูลศิลป์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,891 100021507 น.ส. นวรัตน์ ทองแสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,892 100021509 น.ส. สร้อยสุนีย์ นามจิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,893 100021512 น.ส. ลัดดาวัลย์ บุญสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,894 100021514 นาย สถาพร คงสอน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,895 100021513 น.ส. มณีรัตน์ จันทร์เพ็ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,896 100021515 น.ส. อรนุช เฉยฉิว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,897 100021516 นาย ศักด์ิไชย ไชยปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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9,898 100021517 นาย ภูมินทร์ ขุมทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,899 100021519 นาย สิภีม สุภาไตรย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,900 100021521 พ.อ.อ. พงษ์ ตรีโสภณกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,901 100021524 นาย อรรณพ นับถือดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,902 100021525 น.ส. สาวิตรี พางาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,903 100021526 น.ส. กนกวรรณ  มะโนเก๋ียง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,904 100021529 น.ส. เยาวเรศ บังควร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,905 100021530 น.ส. ปาริฉัตร เชื้อชะเอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,906 100021531 น.ส. อ้อยใจ หมั่นอภัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,907 100021533 น.ส. เนตรนภา ระวังกาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,908 100021536 น.ส. กมลทิพย์ เกิดประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,909 100021537 นาย อภิรัฐ เหลียงพานิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,910 100021540 นาย ประยุทธิ์ รักจุ้ย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,911 100021544 นาง อรทัย รังวัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,912 100021545 นาย เกน พอใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,913 100021547 นาย เศรษฐวัฒน์ จงวัฒนาพาณิชย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,914 100021548 น.ส. รุ่งรัตน์ คล้ายเจ๊ก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,915 100021549 น.ส. กมลวรรณ สุดแสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,916 100021552 น.ส. วรัยลักษณ์  สาลีเพ็ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,917 100021554 นาย สมฤทธิ์ ลิ้มวนานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,918 100021556 นาย สมชาย  มนตรีพาณิชย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,919 100021557 นาย สุเชาว์ เหมือนมิ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,920 100021563 น.ส. ไพลิน ณ กาฬสินธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,921 100021567 น.ส. สุพรรษา พลอยชุม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,922 100021568 น.ส. เมธาวดี ไมอักรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,923 100021570 นาย พิทยพัฒน์ เพียรเดชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,924 100021572 นาย มนัสพล ทิพย์มณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,925 100021573 นาย ศิวากร มาลาวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,926 100021575 นาย จิตเทพ ตันประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,927 100021576 นาย มานัส ตัญญาภักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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9,928 100021580 นาย สมศักด์ิ คิดดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,929 100021581 น.ส. จิตรวดี วงษ์ปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,930 100021583 น.ส. สุภัตรา แสงงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,931 100021588 น.ส. อุบล ปัญญาเหลือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,932 100021591 นาย วสันต์ จันตาเขียว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,933 100021592 น.ส. อรอมล บูรณะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,934 100021595 นาย ภาคิน พิมพันธุ์ดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,935 100021596 นาย ณชพล พันธาสุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,936 100021597 นาย จํารัส บุญเพ็ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,937 100021598 น.ส. สิเรียม ทองใบใหญ่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,938 100021600 น.ส. สุรีพร แซ่อ้ึง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,939 100021602 น.ส. นพิษฐา กลัดเงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,940 100021603 น.ส. ธนิดา มัชฌิมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,941 100021604 นาง กาญจนา แสงแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,942 100021605 นาย ภาณุมาส ประมูลจักโก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,943 100021607 น.ส. นิศารัตน์ แสงรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,944 100021608 น.ส. ศิรินภา บุญปกครอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,945 100021615 น.ส. ภรณ์รวี วงศ์ธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,946 100021616 น.ส. ฐิติพร โพธิ์ทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,947 100021620 น.ส. วิยนัส คล้อยจันทึก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,948 100021624 นาย ปฏิญญา แสงโพธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,949 100021629 น.ส. สุวิมล เมฆจินดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,950 100021631 นาง นิชนันท์ สมพงศ์ กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,951 100021632 น.ส. สุภาณี การสมพิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,952 100021633 น.ส. ปิยะภรณ์ กรรณรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,953 100021634 นาย ภูมิพิทักษ์ อนันต์ฤทธิ์กุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,954 100021639 นาย ทรงเพชร คงไมตรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,955 100021640 น.ส. กนิษฐา น้ําหอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,956 100021647 นาย ประพันธ์ ไชยสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,957 100021653 น.ส. เบญจมาพร แซ่โง้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล

            หน้าท่ี 332 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
9,958 100021661 นาย พยงค์ อินทรสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,959 100021663 นาย ชํานาญ ก่ิงมะลิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,960 100021668 นาย มารุต ขาวเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,961 100021675 น.ส. วาสนา จันโทวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,962 100021676 น.ส. พีระกานต์ สิริวงษ์คุณาพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,963 100021678 น.ส. วิภาวี ธีระกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,964 100021686 น.ส. พัชรินทร์ สมทรง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,965 100021688 น.ส. เบญจวรรณ สุขประสทิธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,966 100021689 นาย พรมมา ประทุมวัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,967 100021691 นาย ไชยา ทับท่ีสุด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,968 100021692 น.ส. ณัฐฐา ถิรโสภี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,969 100021693 นาง สายทอง โพธิ์ก่ิง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,970 100021697 นาย สิรภพ หาญเสมอ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,971 100021702 นาย ธนูเดช ฤกษ์ปาณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,972 100021705 น.ส. จุฑามาศ อ้อมนอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,973 100021707 น.ส. พัชราภรณ์ สิงหนาท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,974 100021708 น.ส. ชลทิพย์ ไชยตะมาตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,975 100021709 นาย อดิศักด์ิ สายยศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,976 100021711 น.ส. วรรณา แสงอรุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,977 100021713 นาย ธนกร ปุลิย์พงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,978 100021716 นาย เดชา เดินช่วยกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,979 100021723 น.ส. อนันตา สันติกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,980 100021724 น.ส. จิรารัตน์ สว่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,981 100021726 น.ส. ศิริรัตน์ ถูอาษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,982 100021727 น.ส. สาทิสลักษณ์ ชาติเสริมศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,983 100021728 น.ส. วราภรณ์ พลเสนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,984 100021729 นาย นพพร พระสุจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,985 100021730 น.ส. อินทุอร โรจนวิภาต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,986 100021733 น.ส. พรทิพย์ จันทะสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,987 100021734 นาย ภานุวงศ์ วงศาสตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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9,988 100021735 น.ส. มลฤดี ลูกอินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,989 100021736 น.ส. ลินดา พืชสี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,990 100021737 น.ส. นิศากร ธรรมโสภณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,991 100021740 นาย จิรายุ เสโน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,992 100021744 น.ส. นันทิกาญจน์ แก้วเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,993 100021745 นาย ประเทือง ทองนอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,994 100021746 นาย นคพล บุญโสดากร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,995 100021748 น.ส. จุฬาภรณ์ เรืองอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,996 100021754 น.ส. อัญชลีกร นําชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,997 100021756 นาย เกียรติศักด์ิ แหลมจริง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,998 100021763 นาย ชวลิต พืชนอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
9,999 100021764 นาย วส้นต์ ซาวบุญตัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,000 100021765 น.ส. คัทลียา แสนสงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,001 100021766 น.ส. ณัฐธิดา พิกุลรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,002 100021767 นาย ประทีป พูลเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,003 100021770 นาย กรฤต วงศ์กูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,004 100021774 นาย ธรรมวัช นิลสดใส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,005 100021776 นาย ณัฏฐพงศ์ อินทรประพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,006 100021777 น.ส. วิสา ภูตลาดขาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,007 100021778 นาย วีรวงษ์ ฉายฝาก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,008 100021779 น.ส. จารุตา หมูยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,009 100021780 น.ส. ณัฏฐ์ชยา สมิตินันทน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,010 100021781 น.ส. กัสวัน ปิ่นมุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,011 100021784 นาง วรัญญา คงมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,012 100021785 นาย วรพจน์ จิ้วไม้แดง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,013 100021786 นาง บุญญิสา หม่ืนศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,014 100021787 นาย นาวิน ทองแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,015 100021788 น.ส. ณัฐญากานต์ โรจนรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,016 100021790 น.ส. ธิดารัตน์ จันทร์ตาสอน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,017 100021792 นาย นพรัตน์ แสนโสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล

            หน้าท่ี 334 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
10,018 100021793 น.ส. นรันย์ทรณ์ จันทุย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,019 100021797 น.ส. มาลี ทองสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,020 100021798 น.ส. วราภรณ์ สุขใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,021 100021799 นาย วาทิต ชัยชนะทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,022 100021805 น.ส. วารุณี เล๊ะนุ๊ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,023 100021807 นาย รติพงษ์ ศรีสุม่ิง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,024 100021811 น.ส. พิมพ์ลภัส เจริญศรี กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
10,025 100021812 น.ส. ลัคครินทร์ ภูมิปรัชญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,026 100021816 นาย กิตติศักด์ิ มณีอินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,027 100021818 นาง กาญจนีย์ ศิลาจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,028 100021822 ว่าท่ีร้อยตรี เทวราช มหาไม้ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,029 100021823 นาย นพพล ศรีประทุมทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,030 100021824 นาย สุนทร คําผา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,031 100021825 น.ส. ณัฎฐศิริ ก๋าแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,032 100021827 น.ส. สุรีรัตน์ ขามาลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,033 100021828 น.ส. ปรารถนา จันทราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,034 100021833 น.ส. ปภาดา เผ่าเพ็ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,035 100021834 น.ส. จตุพร คงทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,036 100021836 นาย อาณัติ สิงห์สังข์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,037 100021837 น.ส. หทัยกานต์ มูลคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,038 100021839 น.ส. วิรงรอง ทรงอารมภ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,039 100021840 นาง อัมพร ทองโอ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,040 100021841 นาย อํานาจ เอ่ียมสะอาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,041 100021843 นาย มนัสพาสน์ ชูสิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,042 100021844 นาย นิวัฒน์ คานพรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,043 100021845 น.ส. ศรีไพ ใจวัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,044 100021848 นาย มนตรี กุศล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,045 100021846 นาย ทวีศักด์ิ เนาว์แสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,046 100021849 น.ส. รัตนา อนุรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,047 100021851 นาย ศราวุธ มาเฉลิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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10,048 100021852 นาย ธนิตชัย คําแถลง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,049 100021853 น.ส. กาญดา ผุดผ่อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,050 100021855 น.ส. ภัทรวลัย  ประภาศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,051 100021861 น.ส. ประภัสสร อยู่อินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,052 100021860 น.ส. ณฐมน สกุลจุมจัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,053 100021862 น.ส. รมย์ชลี ขํานาท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,054 100021865 น.ส. กิตติมา เท่ียงมน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,055 100021866 น.ส. สุภาณี ลิ้มขจรเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,056 100021867 น.ส. กาญจนา อินต๊ะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,057 100021869 น.ส. ประภาพร เจินเทินบุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,058 100021870 น.ส. ชนนพร ปัญญาผาบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,059 100021871 น.ส. เกวลิน กาวารี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,060 100021872 นาย ชัจกฤษฎิ์ ชูช่วย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,061 100021874 น.ส. ธิดาวรรณ    วรรณศิโรรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,062 100021875 น.ส. ศรินยา หงษ์เวียงจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,063 100021876 น.ส. ภักด์ิวิภา จันทะเวช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,064 100021877 นาง เบญจมาศ มณีรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,065 100021878 น.ส. สุชานันท์ เอ่ียมพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,066 100021879 นาย ทวีสิทธิ์ พุ่มพฤกษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,067 100021880 นาย วุฒิชัย ไฉนวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,068 100021881 นาย นครินทร์ สุทธิภักดี กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
10,069 100021884 น.ส. ภัทรา รัตนนิล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,070 100021886 น.ส. ฉวีวงศ์ อภิมุขสุรกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,071 100021889 น.ส. แสงเดือน นาคศรีสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,072 100021892 น.ส. จริยนันท์ ขวัญสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,073 100021893 นาย อิสระภาพ ส่วนเสมอ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,074 100021894 นาย นพดล ศรีแจ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,075 100021897 น.ส. สุวรรณี มุขดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,076 100021900 น.ส. นัทธมน คงเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,077 100021901 น.ส. จุฑามาศ มโนรมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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10,078 100021903 นาย พจนพล พร้อมเพรียงชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,079 100021905 น.ส. มณีกร ทองล้ําเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,080 100021906 นาย มีชัย นวลเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,081 100021910 นาย สามารถ เศษศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,082 100021911 น.ส. สุมิตตา เดชศิริกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,083 100021912 น.ส. ปรียาภรณ์ คงพารา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,084 100021913 น.ส. อารยา เดชฟุ้ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,085 100021915 น.ส. กาญจน์ชนิตา สินครบุรี กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
10,086 100021916 น.ส. จิฬาภรณ์ สุขกล่ํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,087 100021917 น.ส. ยสวดี เมืองรมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,088 100021918 นาย อนุรักษ์ เลิศลอยปัญญาชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,089 100021920 น.ส. จุฑามาศ สิทธิฤทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,090 100021922 น.ส. สุวารี ลาภส่งผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,091 100021923 น.ส. ศิวสุดา รอดเสียงล้ํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,092 100021925 น.ส. กฤติยา หม่ืนขัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,093 100021929 นาย เจริญสิน สุขกาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,094 100021930 น.ส. ศิรประภา รอดจากเข็ญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,095 100021934 น.ส. วาศิณี โลไธสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,096 100021935 น.ส. รัตน์นรินทร์ แซ่เติ๋น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,097 100021936 นาย สหัสดนย์ ยศบรรดาศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,098 100021937 นาย ณรงค์พงศ์ คณาพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,099 100021938 นาย พฤธิสิทธิ์ อุทุม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,100 100021939 น.ส. โสภาพรรณ เกษประทุม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,101 100021942 น.ส. พิทยาภรณ์ โองอินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,102 100021943 น.ส. ปิยะวรรณ จันตรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,103 100021946 นาย ศิริบูรณ์ สิงห์สวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,104 100021947 นาย บัณฑิต พงษ์ศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,105 100021949 น.ส. ศศินันท์ ปุเรตัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,106 100021950 นาย กฤษฏิ์ ธนกิติธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,107 100021951 น.ส. พรอนงค์ ธิมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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10,108 100021952 นาย คมสันต์ จันทร์หอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,109 100021953 นาย คมกริช เทนุรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,110 100021954 นาย ณัฐดนัย เกตุเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,111 100021955 นาย วรวุฒิ เลิศสัตยานุศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,112 100021956 นาย เมรุราช เมี้ยนมิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,113 100021957 นาย ไชยรัตน์ อยู่แสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,114 100021959 น.ส. ลัดดา ปานกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,115 100021960 นาย นายยุทธพล ผลโยน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,116 100021961 น.ส. วราภา จันทร์สม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,117 100021964 น.ส. สงกรานต์ ปาคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,118 100021965 น.ส. จิราวรรณ โชติพนิชเศรษฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,119 100021969 น.ส. บุษบา นักฟ้อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,120 100021971 นาย วิชิต มากเก้ือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,121 100021979 นาย โอภาส พงษ์ศิลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,122 100021980 น.ส. รัตนาพร น้อยงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,123 100021987 น.ส. สุนทรี แสงศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,124 100021988 นาย บรรชา จันทะคัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,125 100021989 น.ส. พรพรรณ ทองสุทธิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,126 100021990 น.ส. ทรรศวัย สุวรรณนพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,127 100021991 น.ส. ชลิตา หลวงเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,128 100021992 นาย ภากร วิเชียรเก้ือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,129 100021993 นาง ชฎาพร เหล่าคะเณย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,130 100021995 น.ส. ฉัตร์ชลชญาณ์ ทานประสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,131 100021996 นาย อรรถพล ชวดนุช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,132 100021997 น.ส. สุพิชญา แสนสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,133 100021999 น.ส. วิลาวรรณ เจริญดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,134 100022001 นาย วรวุฒิ เพชราเวช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,135 100022003 น.ส. ไพจิตร อินปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,136 100022004 ว่าท่ีร.ต. ธัชทฤต สุขเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,137 100022005 นาย กิตติ นัคเร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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10,138 100022008 น.ส. งามจิตร เกสีจอหอ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,139 100022010 น.ส. วงศ์ฐิตา จุลพรรค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,140 100022014 น.ส. สุธีรัตน์ ศิริพานิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,141 100022013 นาง วราภรณ์ ศรีนวลจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,142 100022015 น.ส. เจตนา ด้วงคําภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,143 100022019 น.ส. ธาริณี ลุ่มจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,144 100022023 น.ส. ณัฏฐปัณชญา กจิวิขาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,145 100022025 น.ส. ลัดดา   อุทัยนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,146 100022027 น.ส. สุภาภรณ์ สมชนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,147 100022029 น.ส. สุภาว์ มณีงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,148 100022030 นาย วัชรินทร์ สมบุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,149 100022031 น.ส. ภัสร์ชนกพร โอดชุ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,150 100022035 น.ส. จิราพร วงษ์พาดกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,151 100022037 นาย โชคชัย ใจดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,152 100022039 น.ส. นฤพร อุทัยนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,153 100022040 น.ส. น้ําทิพย์ อุ่มแซม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,154 100022041 น.ส. อธัญญา  ตันสุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,155 100022043 น.ส. วลีทิพย์ สนธิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,156 100022044 นาย โสวัจ อาทรเมทนี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,157 100022045 น.ส. ธัญลักษณ์ ศิลาขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,158 100022046 น.ส. วรรณา วัฒนะนอ้ย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,159 100022047 น.ส. นาฏสุดา วงศ์ดนตรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,160 100022049 นาง ทิพวรรณ เทตะรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,161 100022050 น.ส. ศศิธร ศิลาโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,162 100022051 น.ส. ธัญญรัตน์ สนธิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,163 100022054 น.ส. วรพรรณ ถนอมวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,164 100022055 นาย อัครวัฒน์เดโช ถาปะนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,165 100022056 นาย ณรงค์ฤทธิ์ พิทักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
10,166 100022057 นาย มานพ สวัสดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,167 100022058 น.ส. สุกัญญา เจริญมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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10,168 100022060 น.ส. พรรณทิภา พาพะหม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,169 100022061 นาย ณัฐพล วิระขันคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,170 100022063 นาย จีระศักด์ิ ไชยวรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,171 100022064 น.ส. นภาวรรณ สายโสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,172 100022067 นาย อธิป กุลอํานวยชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,173 100022069 น.ส. วิจิตรา ครูละวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,174 100022071 น.ส. ทิพสุคนธ์ คุณเศรษฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,175 100022072 น.ส. พรทิวา คล้ายเดช กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,176 100022074 น.ส. กัญญารัตน์ เพชรศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,177 100022077 นาย วิรัตน์ กวินภูวดลมาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,178 100022078 นาย สุธีรยุทธ พรหมทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,179 100022081 น.ส. สุรีรัตน์ เจริญดํารงทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,180 100022085 น.ส. ชุติมา ศรีเงินยวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,181 100022086 นาย ฤทธิรุตม์ ตันติโกวิทย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,182 100022088 น.ส. กีรติรัชต์ เกษมสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,183 100022089 นาย วีรวิทย์ จันทะเล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,184 100022093 น.ส. สุภลักษณ์ อินทราวุธ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,185 100022098 น.ส. จาศินี พุทธรักษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,186 100022105 นาย บัญญัติ จรูญไชยพิพัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,187 100022107 นาย ศักดา สินธุรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,188 100022111 น.ส. สุธีรัตน์ ม้าอุตสา่ห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,189 100022113 น.ส. รตินันท์ มีชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,190 100022118 น.ส. ณปภัช อึงคทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,191 100022119 นาง ศุภรัตน์ ชุ่มอภัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,192 100022123 นาย ไพศาล ปิ่นบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,193 100022126 น.ส. วรรณา สมประชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,194 100022127 น.ส. จุรีพร พางาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,195 100022128 นาย วชิระ ชัยสุนทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,196 100022129 น.ส. สุนันท์ เทียนสว่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,197 100022130 น.ส. ธิติพร คําของ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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10,198 100022133 น.ส. ภาวิไล พรหมมิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,199 100022140 นาย เฉลิมพล ศรัทธาธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,200 100022142 น.ส. ณัฐพัชร์ คํารพมิ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,201 100022145 น.ส. จิตจารัตน์ โนนรุ่งเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,202 100022147 น.ส. ธัฎนย์ชนกพร พงษ์สิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,203 100022149 นาย จักรพันธุ์ วิริยะประสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,204 100022150 น.ส. ธัญกมล หมายถิ่นกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,205 100022157 น.ส. ชญาดา วรไวย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,206 100022158 น.ส. จิราธร บุญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,207 100022162 น.ส. มัณฑนา สินทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,208 100022166 นาย นพคุณ นพแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,209 100022165 นาย ฐิติพงศ์ พุทธขันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,210 100022167 นาย ศังกร มณีรมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,211 100022168 น.ส. กุสุมา มุ่งเรืองกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,212 100022169 น.ส. ประทวน ขันทอง กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,213 100022171 น.ส. พัชยา จันทรเสนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,214 100022173 นาง ปิยะพร พันชนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,215 100022174 น.ส. นันทนาภรณ์ เริ่มศิลป์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,216 100022176 น.ส. ชนิพัท ภู่อยู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,217 100022178 น.ส. ธารารัตน์ อินเกลี้ยง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,218 100022179 น.ส. พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,219 100022183 น.ส. กนกวรรณ เทียนแจ่ม กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,220 100022185 น.ส. สุดารัตน์ เตชะสุน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,221 100022187 น.ส. ภัทรีดา   อยู่มากญาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,222 100022188 น.ส. ตรงกมล บุตรโท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,223 100022191 น.ส. ชลอรัตน์ กันทะวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,224 100022192 น.ส. รจวรรณ จันทรวิจิตรกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,225 100022196 น.ส. รัชนีวรรณ  คําชาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,226 100022198 น.ส. วงแข การภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,227 100022199 น.ส. ธัญญลักษณ์ พาษี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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10,228 100022204 นาง จริยา เอ่ียมละออ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,229 100022205 นาย สุวัฒนะ จรดล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,230 100022207 นาย กงจักร ลมวิชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,231 100022209 น.ส. ตันหยง ชุนศิริทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,232 100022210 น.ส. ฐิติรัตน์ กัญจนพรวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,233 100022212 น.ส. หทัยชนก  ชินพิมาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,234 100022216 น.ส. จตุพร สมมุติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,235 100022217 น.ส. ชญาพร โกศัลวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,236 100022218 นาย จาตุพล ศรีประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,237 100022222 น.ส. อารีย์รัตน์  ดกงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,238 100022223 นาย จุติเพชร บุญเนตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,239 100022224 นาย สมศักด์ิ โชขุนทด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,240 100022228 นาย ภัควี ขุนสันเทียะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,241 100022229 นาย ประพฤติ เท่ียงทางธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,242 100022231 น.ส. รัชนี เจตินัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,243 100022232 น.ส. มนสิชา บุตรโพธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,244 100022234 นาย ธนพล สังขพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,245 100022235 น.ส. ทิพวรรณ เชื้อม่ัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,246 100022237 น.ส. ฐิญาภัณณ์ พงศ์สิริบํารุงกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,247 100022236 น.ส. ปราณี ยิ่งจอหอ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,248 100022238 น.ส. เจษจํานงค์ งามวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,249 100022239 นาง สุนิชา กรวยสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,250 100022240 นาย ชัยพิชิต โค้นหล่อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,251 100022241 นาย ชวภณ พลกองเส็ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,252 100022243 พลทหาร ธนิต ทาทองดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,253 100022245 น.ส. กนิษฐา  กาญจนสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,254 100022246 น.ส. อภิญญา ศรีสําราญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,255 100022249 นาย มอฮามะรุสดี สะแมดัม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,256 100022251 นาย อลงกต  ศาลางาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,257 100022253 น.ส. ทวีพร สิทธิชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล

            หน้าท่ี 342 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
10,258 100022258 น.ส. วิลัยวรรณ โชยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,259 100022259 นาย ชัยรัตน์ จงเจริญสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,260 100022264 นาย ไผท สุวรรณเสวตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,261 100022265 นาย สุกิจ สามารถ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,262 100022266 น.ส. วิลาพร รักษาชอบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,263 100022269 นาย อรุณ กาเจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,264 100022273 นาย เอกพล พูนชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,265 100022274 น.ส. ศิรินภา บุญโต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,266 100022275 นาย ปิยะพงศ์ สนั่นพัฒนพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
10,267 100022279 น.ส. อัจฉรา ศิลาพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,268 100022280 นาย เฉลิมพงษ์ สุพรรณภูมิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,269 100022281 น.ส. ณัฐชา คชกฤษ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,270 100022283 นาย สุรชัย เหล่าบุศณ์อนันต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,271 100022284 นาง สุทิพวรรณ ปรีดาธวัช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,272 100022285 นาย กิติศักด์ิ ชิณพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,273 100022287 น.ส. ภานินี อ้นเพ็ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,274 100022289 น.ส. เอมิกา อนันทชัยวรกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,275 100022290 นาง นิตยา วัดสว่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,276 100022294 นาย ลาภวัต พุทธซ้อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,277 100022295 น.ส. วาธินี สมานันตกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,278 100022298 ส.อ. วิทยา สุขเต็มดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,279 100022303 นาย พชรพงษ์ พัฒนสมบัติสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,280 100022304 นาย ภัทรพงศ์ ดอกจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,281 100022307 น.ส. จารุณี แก้วคงบุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,282 100022309 นาย ทิวากร เกื้อหนุน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,283 100022311 น.ส. แสนคํา บุญรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,284 100022314 นาย สมเกียตร ละม่อม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,285 100022316 นาง นฤมล ฤทธิเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,286 100022319 นาย ทวีวัช ฮ่ันสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,287 100022320 น.ส. นฤมล นาสอน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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10,288 100022325 น.ส. ณัฏฐิตา สุวนันทวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,289 100022331 นาง ร่มฟ้า ใจคําสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,290 100022332 น.ส. ศิริณัฏฐ์ ศรบุญทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,291 100022340 นาย วิจัย พิรักษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,292 100022341 นาย ภานุพงษ์ คามวุฒิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,293 100022344 นาย ธนา กณะโกมล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,294 100022346 น.ส. สุพัตรา สมทรง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,295 100022349 น.ส. จุฬารัตน์ เชื้อเมอืงพาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,296 100022358 นาย ธนัทนรินทร์ พัชรภูมิพัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,297 100022360 น.ส. เยาวลักษณ์ ดีเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,298 100022363 นาย เฉลิมพล ตาแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,299 100022365 น.ส. สัญสนีย์ ศรีวิลัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,300 100022366 นาง วีณา กานดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,301 100022368 นาย อนัต ประชาศรัยสรเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,302 100022371 นาย ไพโรจน์ สุมามอญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,303 100022374 น.ส. ปณิตา อาจหาญ กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,304 100022386 น.ส. สุจิตรา คําภาส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,305 100022387 นาย เกียรติพงษ์ ทองเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,306 100022388 นาย ณรงค์ชัย ประใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,307 100022389 น.ส. จุฬาภรณ์ พรหมพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,308 100022390 นาย สิโรตม์ บุญประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,309 100022398 นาย สตางค์ หัสนันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,310 100022400 น.ส. ชนัญพิชญา โกสินโท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,311 100022404 น.ส. จามรี จําปา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,312 100022405 น.ส. สุภักค์ธนัน ศรุตหิรัญธนชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,313 100022407 นาย จิราวุฒิ เรืองสินทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,314 100022409 นาย สนิท ทองทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,315 100022414 น.ส. จรีรัตน์ สมสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,316 100022419 นาย ภานุพงษ์ นากองศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,317 100022420 นาย สุรพงษ์ บุญยั่งยืน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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10,318 100022421 น.ส. รัตน์จิภรณ์ จันสุวรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,319 100022423 น.ส. วราพร ฤทธิ์เดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,320 100022424 น.ส. ศศิประภา ถาวร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,321 100022427 น.ส. ผุสดี คําหลํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,322 100022430 น.ส. ขวัญหทัย โพธิ์ทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,323 100022433 นาย อุทิศ แก้วพิทักษ์คุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,324 100022434 น.ส. อังคณา อรุณเบิกฟ้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,325 100022435 น.ส. ทุติยาภรณ์ มิลินทจินดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,326 100022436 น.ส. ศันสนีย์ นกทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,327 100022440 น.ส. พรพรรณ กุศลสิทธารถ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,328 100022444 นาย วรวรรณ ทองบุญอยู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,329 100022446 น.ส. ธีพิมล คงแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,330 100022449 น.ส. อสนี จางเต็ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,331 100022452 น.ส. ไอลดา  ไธสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,332 100022455 นาย นายคมศักด์ิ ชภภูวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,333 100022456 นาย สิทธิโชค วัจนมาธูร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,334 100022459 สิบตรี คมเดช คงมีสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,335 100022463 น.ส. ดวงฤดี แก้วพวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,336 100022464 นาย ศุภัทร พาขุนทด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,337 100022469 นาย มหาภาค สุราอามาตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,338 100022470 นาย วรพจน์ ทรัพย์อยู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,339 100022474 น.ส. สาวิตรี แซ่เจียม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,340 100022475 นาย ศรชัย ไชยวฒุิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,341 100022476 น.ส. สิรินดา อํ่าเอ่ียม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,342 100022482 น.ส. จันทิมา ประดิษฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,343 100022485 น.ส. สมปอง มุละสิวะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,344 100022487 น.ส. พรพรรณ จินตกานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,345 100022489 นาง โฉมยงค์ ใจศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,346 100022496 ว่าที่ร้อยตรีหญิง รังสิมาลิน เทพาธิป กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,347 100022497 นาย พัธณ์พล เนติพันธกานต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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10,348 100022500 น.ส. ธิดารัตน์ บุญฉันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,349 100022502 นาย กมล เสนีวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,350 100022504 น.ส. รุจิรารัตน์ สตารัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,351 100022506 น.ส. นิจจารีย์ วงษ์กาฬสินธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,352 100022510 น.ส. จินดา สงเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,353 100022513 น.ส. จิราวรรณ วรรณรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,354 100022515 น.ส. นฤมล คาํเข่ือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,355 100022517 น.ส. เกศดาว ผลเหม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,356 100022520 น.ส. เอมอร มานะวะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,357 100022521 นาย ณัฐพล ฮมแสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,358 100022523 น.ส. รัตนาภรณ์ เก้าเอ้ียน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,359 100022526 น.ส. วันทนีย์ รักเดชะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,360 100022530 นาย สัญญา มงคลสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,361 100022531 น.ส. กาญจนา โตแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,362 100022532 น.ส. สุพรรณี สมศรีใส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,363 100022535 น.ส. เสริมศรี คงศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,364 100022538 น.ส. พีรยา สอนไสย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,365 100022539 น.ส. วาสนา ยุภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,366 100022540 น.ส. สุภาพร อัญญะโพธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,367 100022544 นาย ธีระภรพัชร์ เนื่องโคตะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,368 100022546 น.ส. หนูเดือน พงษ์สังข์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,369 100022547 นาย ธนรัชต์ ขาวอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,370 100022550 นาย รณวิษณ์ ศิริสุวรรณพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,371 100022551 น.ส. นริศรา ภูภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,372 100022554 นาย ประพล ใช้ประทุม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,373 100022557 นาง ขวัญเรือน พันธ์ศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,374 100022561 นาง ภัสสรา ศรีชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,375 100022564 นาย ชัยวัฒน์ แท่นจินดารัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,376 100022566 นาย อดิศักด์ิ ถูกคะเนย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,377 100022567 นาง แก้วตา สว่างภพ กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
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10,378 100022571 น.ส. สุมาลัย ไทยงูเหลือม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,379 100022574 น.ส. ศิริลักษณ์ ปะนาโท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,380 100022576 นาย ทวีวัฒน์  กิตติกูรธินานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,381 100022578 น.ส. วรรณวิภา ฟูบุญมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,382 100022579 นาย คณพศ รําแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,383 100022580 น.ส. ดวงนภา สิริสุขขากุลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,384 100022584 นาย จันทรรัตน์ ยี่สุ่นศรี กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
10,385 100022586 น.ส. ชุลีกร ผ่องแผ้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,386 100022589 นาย นันทิพัฒน์ โรจนบุรานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,387 100022590 นาย พลสินธ์ โนนสูง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,388 100022592 นาย สิทธิกร ดํารงสุสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,389 100022594 น.ส. ชนม์ชนก กุทาพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,390 100022595 น.ส. นพรรษวรรณ แก่นเชิดชู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,391 100022597 นาย พรเทพ พรประสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,392 100022599 น.ส. จันทิรา แสวงดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,393 100022601 นาย วรวัฒน์ แหวนหล่อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,394 100022605 น.ส. เหมันต์ เมฆแสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,395 100022606 น.ส. ธัธชพธูพิชย์ งามตะคุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,396 100022611 นาย วิภู เศรษฐพรรค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,397 100022612 น.ส. วราลักษณ์ รองรัตน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,398 100022614 น.ส. ยุภาวดี ทานะกาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,399 100022615 น.ส. สมุนทา ใจห้าว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,400 100022616 ส.อ. พิศณุ แพงอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,401 100022617 น.ส. รุจิรา ส่งศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,402 100022618 น.ส. ทิพย์วรรณ นันใจยะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,403 100022621 น.ส. รัชนี บุตรประโคน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,404 100022629 น.ส. อริศรา นาประดิษฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,405 100022630 นาย ภูวเนตร ช่วยเลื่อม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,406 100022633 นาง ช่อเอ้ือง สอนแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,407 100022639 นาย ธรรมนูญ บุญเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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10,408 100022645 น.ส. ณัฏฐ์ลัลญ์ สว่างศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,409 100022647 น.ส. ภณิตา พงษ์วุฒิธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,410 100022651 น.ส. อัจฉรา ดาบลาอํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,411 100022662 น.ส. อุมาวดี คงมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,412 100022663 น.ส. อัญชัญ เปี่ยมสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,413 100022671 น.ส. กรรณิกา มาลัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,414 100022674 น.ส. ศรีไพร โสมเกษตรินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,415 100022676 นาย วัชรพงษ์ ตะนะเกตุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,416 100022681 นาง ศศิชา สมบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,417 100022682 นาย ศุภมิตร แสงวิเชียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,418 100022688 น.ส. ลัดดา มุ่งต่อกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,419 100022691 นาง อัญชลี สิงห์โต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,420 100022692 นาง วิไลลักษณ์ ปิยไฎพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,421 100022693 น.ส. วาสินี ลีละตานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,422 100022698 น.ส. สมภักด์ิ พยับเจริญพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,423 100022699 น.ส. จิราวรรณ ดีรื่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,424 100022702 นาย ธนภัทร มะเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,425 100022705 นาง สิริมา เต่าคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,426 100022706 น.ส. ภมรทิพย์ สุพรรณสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,427 100022708 น.ส. น้ํามนต์ ปัญญากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,428 100022709 นาย ธีรเชษฐ์ เต่าคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,429 100022710 นาย วิเจริญ บุษบาไพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,430 100022712 นาย เกรียงเดช เพช็รผึ้ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,431 100022715 นาย ธัชชัย สินธพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,432 100022716 น.ส. กิติญพัฒน์ ล้อมฉิมพลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,433 100022717 ว่าท่ีร้อยตรี ทนง สอนบวบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,434 100022719 นาย เทวัญ เนียมกรด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,435 100022721 น.ส. ภัทราวรรณ สนั่นไทย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,436 100022722 นาย ทวีรัศม์ี ฉัตรสงวนชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,437 100022723 น.ส. อุมาพร ณ พิกุล กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
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10,438 100022725 น.ส. ศศิธร ภูฆัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,439 100022727 น.ส. จิรวดี โกฏิรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,440 100022728 นาย อภิชาติ แสงสืบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,441 100022729 น.ส. วัลดี ผ่องใส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,442 100022737 นาย กิตติพงศ์ แสนสุขโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,443 100022738 นาย เฉลิมพล กองแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,444 100022740 น.ส. นารีรัตน์ พุ่มผกา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,445 100022741 น.ส. วัสนันท์ เมืองมูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,446 100022742 น.ส. ดวงใจ ตะเคียนเกลี้ยง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,447 100022743 นาย รุจิระ โรจนเมธีสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,448 100022744 น.ส. กิตติยา ศิริอนันตภัทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,449 100022745 น.ส. ลักษณา นาคทิพวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,450 100022747 น.ส. พิมพ์ชญา ตันวัฒนวิทย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,451 100022748 น.ส. จตุพร หงิมห่วง กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
10,452 100022749 นาย ศรัณย์ เพ็งพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,453 100022751 นาย สงคราม ทองดุน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,454 100022753 นาง กนกวรรณ แตงวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,455 100022754 นาย ธรรมศักด์ิ หนูสุก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,456 100022758 น.ส. วราภรณ์ โคกบัว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,457 100022760 น.ส. เกศินี มีศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,458 100022761 นาย วีระพงษ์ แทนโป กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,459 100022764 นาย ชัชชล สรวยสุวรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,460 100022773 นาง วราภรณ์ หงษ์ชเูวช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,461 100022776 น.ส. สิริรัตน์ ศรีเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,462 100022777 น.ส. ชัชฎา เรืองทองดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,463 100022779 น.ส. ธัญญาภรณ์ ใจหนัก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,464 100022780 น.ส. พรสวรรค์ นาควิสุทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,465 100022781 น.ส. จินตนา สมาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,466 100022783 น.ส. นวลจันทร์  ท่าดี กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
10,467 100022786 น.ส. อรพินธ์ หนองแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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10,468 100022790 นาย เทพน้อย บัตรประโคน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,469 100022794 นาย ภุมรินทร์ เตาวโรดม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,470 100022797 นาย นพดล ศักด์ิสุริยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,471 100022798 น.ส. รัชนิดา บุญรอด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,472 100022801 น.ส. สุภาภรณ์ พิทักษ์การ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,473 100022802 น.ส. อนงค์นาถ ชัยเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,474 100022803 นาย อาจหาญ สุทธิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,475 100022805 น.ส. จิราภา ราชลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,476 100022806 น.ส. ศิริขวัญ นิธิศฐิตานันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,477 100022810 น.ส. ชนัญชิดา สุขเกิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,478 100022811 น.ส. พัชราวลี บุณยศรีสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,479 100022813 น.ส. มาเรียม เล็กหีม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,480 100022814 นาง อภิรมย์ เทียมจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,481 100022815 น.ส. เสาวลักษณ์ โมสิกมาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,482 100022816 น.ส. วาทินี สิริวัฒนปภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,483 100022818 นาย เศกสิทธิ์ รู้จริง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,484 100022823 นาย ธีรพล ลือชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,485 100022825 นาย ณัฐพล กระจกรูป กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,486 100022826 น.ส. ขวัญแก้ว นุ่มปั่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,487 100022829 น.ส. กรองกาญจน์ แก้วไกรสร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,488 100022830 นาย จักรี ขอเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,489 100022831 น.ส. นภาพร ปิ่นสันเทียะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,490 100022832 นาง กาญจนา มณฑาทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,491 100022834 น.ส. กนกวรรณ มั่นศิล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,492 100022837 น.ส. ชุลีวรรณ อักโขสุวรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,493 100022840 น.ส. อุษณีย์ ยินดีสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,494 100022841 น.ส. อรอุมา ไตรภพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,495 100022843 นาย นุวัตร แสงสว่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,496 100022847 น.ส. ธนิตา งามละมัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,497 100022848 น.ส. ณัฐชา ประจักษ์ กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
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10,498 100022850 น.ส. นิศาชล สังข์เจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,499 100022857 น.ส. คณิจญ์ นิลฉวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,500 100022859 น.ส. อมรรัตน์ อารุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,501 100022865 น.ส. วิภา กลิ่นสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,502 100022870 นาย พงศ์พล ลือจันทึก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,503 100022872 น.ส. สลักจิตร์ นาคสีเหลือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,504 100022873 น.ส. วิไลวรรณ ชอบอาษา กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
10,505 100022874 น.ส. ธนพร นพวิจิตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,506 100022876 นาย กิตติกร นาคะชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,507 100022877 น.ส. น้ําอ้อย  เล้าสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,508 100022878 น.ส. วิภาสา ประชากิตติกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,509 100022879 น.ส. สุภาวีร์ สุวปรีชาภาส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,510 100022881 นาย ภูสิทธิพงษ์ คุณดิลกวัฒนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,511 100022883 นาย ยุรนันท์ วันสาลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,512 100022884 นาย ณัฐกร บุตรกลัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,513 100022885 นาย ศรัณย์ วงษ์แก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,514 100022886 น.ส. ชญาณินก์ แสงวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,515 100022887 น.ส. มูรนีย์ บริบูรณ์สุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,516 100022889 น.ส. นันทิรา สีเขียว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,517 100022890 นาย พณา ศุภฐิติพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,518 100022891 น.ส. ชิสา โห้เหรียญ กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
10,519 100022894 น.ส. กุลวดี ตนะทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,520 100022895 น.ส. วิไลพร เรียงความ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,521 100022898 น.ส. ปริชาติ ศรีระพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,522 100022903 สิบตํารวจโทหญิง ศรีสุดา ยอดแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,523 100022904 น.ส. จารวีย์ ใจสะอาดซื่อตรง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,524 100022905 นาย วชรพงษ์ สาริวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,525 100022909 ส.ต.ต.หญิง วาสนา วรรคไธสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,526 100022910 น.ส. ศิลา ไม้น้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,527 100022912 น.ส. บัณทิตา ต๊ะอ้าย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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10,528 100022914 น.ส. ศิริวรรณ บรรเทากิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,529 100022915 นาย วัฒน แก้วมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,530 100022917 นาย สถาพร เสถียรเนตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,531 100022918 น.ส. ประพาพร คงทน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,532 100022920 น.ส. ภัควดี มะเดโช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,533 100022922 นาย วีรวุฒิ หุตะประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,534 100022924 น.ส. ฐิติพรรณ แหลมภู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,535 100022926 น.ส. นรากร เหมือนนาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,536 100022929 น.ส. ชลลดา สํารวมรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,537 100022931 น.ส. จุไรรัตน์ เรืองโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,538 100022932 นาง สุรีรัตน์ สุวรรณเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,539 100022933 น.ส. นิชาภา แหลมภู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,540 100022934 น.ส. ขนิษฐา เจนช่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,541 100022938 นาย เอกมาศ วงศ์ไพรินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,542 100022940 น.ส. ชณัฐกานต์ โสมพะยอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,543 100022942 น.ส. ปาริชาติ ผลกุศล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,544 100022944 นาย อนุวัฒน์ คงสว่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,545 100022945 น.ส. สุวรรณี หล้าคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,546 100022947 น.ส. รุ่งทิพย์ พรหมทา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,547 100022949 น.ส. วชิรญาณ์ จิรศิริกุลวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,548 100022950 น.ส. ลัดดา ระย้าย้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,549 100022951 นาง ธัญมาส พวงทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,550 100022953 น.ส. ปิยวรรณ โทแหล่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,551 100022955 น.ส. วิไลวรรณ ชมภู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,552 100022957 นาย ภัทรวุธ ศรีอนันต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,553 100022963 น.ส. วรรณิศา เล็กประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,554 100022966 น.ส. ธารินี หรั่งเพ็ชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,555 100022968 น.ส. ทฤฒมน ทองกลัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,556 100022970 นาย คมสันต์ สุคําภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,557 100022971 น.ส. เดือนเต็ม บุญเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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10,558 100022972 นาย ธนิตวพล กอมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,559 100022974 น.ส. กนกลดา เวียงจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,560 100022975 น.ส. มาริสา หาญประสพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,561 100022976 น.ส. พรทิพย์ จันทมุลตรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,562 100022977 นาย จิรศักด์ิ จันทร์แดง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,563 100022982 น.ส. ศุภัคกาญจน์ วรรณนิยม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,564 100022983 น.ส. นุชรา บุดดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,565 100022987 น.ส. สุกัญดา แก้วน้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,566 100022988 น.ส. วัชราภรณ์ อากร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,567 100022991 น.ส. พวงผกา บริบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,568 100022992 น.ส. มนพัทธ์ น้ํากระโทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,569 100022994 นาย วิเศษ หลวงจิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,570 100022993 น.ส. พเยาว์ บัวแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,571 100022995 นาย นคร สุดทะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,572 100022998 น.ส. ศิริพร ธรรมสา กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
10,573 100023001 น.ส. ณัฐรียา อยู่สะบาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,574 100023005 น.ส. พัชรี ปูกระโทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,575 100023006 นาย อัสมี ดิษฐาภินันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,576 100023007 นาย ธีรพันธ์ ลิมสัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,577 100023009 น.ส. ธารินี ศรีด้วง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,578 100023010 น.ส. สหัสทยา บุญเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,579 100023012 น.ส. นิชนันท์ รื่นสขุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,580 100023013 นาย ชัชวาลย์ วิงวอน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,581 100023014 น.ส. พชรพร ศัลยกะลิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,582 100023016 นาย อนิรุธ อยู่ม่ัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,583 100023017 นาย กิตติพัฒน์ ขันนาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,584 100023018 น.ส. สุพิศ เบ้าแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,585 100023019 น.ส. มณีรัตน์ ชัยสิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,586 100023021 น.ส. พัทรศยา หนองหงอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,587 100023024 นาย สาทิตย์ จักรเทพวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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10,588 100023026 น.ส. สุดารัตน์ มหานิล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,589 100023027 นาย พัสกร แจ่มแจ้ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,590 100023028 นาง กาญจนา แก้วจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,591 100023029 น.ส. ภัทรานิษฐ์ ทวีกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,592 100023030 นาย กฤษณะ จันทร์เกิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,593 100023031 น.ส. สุธาทิพย์ มากน้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,594 100023034 น.ส. ประภัสสร ผลเต็ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,595 100023035 น.ส. ชลทิชา เฮงสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,596 100023036 น.ส. วิบูลย์พักร์ ธงชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,597 100023037 น.ส. สุภานัน ปันทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,598 100023038 น.ส. ปะการัง อินทรจินดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,599 100023040 น.ส. ฐานิดา ตรงจิตต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,600 100023041 นาย ปรัสเชษฐ์ พบพาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,601 100023043 น.ส. พลอยไพลิน กันธิยะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,602 100023044 นาย พเยาว์ ผาใต้ กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,603 100023045 น.ส. พชรา ทนกระโทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,604 100023047 น.ส. อัจฉราภรณ์ ปิ่นทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,605 100023057 น.ส. อรณี วงษ์ชัยเพ็ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,606 100023061 น.ส. กรรณิการ์ คํากาละ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,607 100023064 น.ส. วรรษมน สาวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,608 100023067 น.ส. จุฑารัตน์ สมในใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,609 100023069 น.ส. วลัยพร ระหา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,610 100023072 นาย ทวี ทองทา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,611 100023075 น.ส. สุริยาพร ขุนแก้วพะเนาว์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,612 100023076 น.ส. นริศรา ภัทรชีวนนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,613 100023078 น.ส. วิสาขา นิรมานสกุลพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,614 100023080 น.ส. วราภรณ์ ไขกล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,615 100023085 น.ส. ศิรินทรา สาแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,616 100023086 น.ส. กมลวรรณ เต่าให้ กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
10,617 100023088 น.ส. อรุณรังสี โอฆะพนม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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10,618 100023089 น.ส. พรสวรรค์ สงขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,619 100023091 น.ส. คนึงนุช โฉสูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,620 100023094 น.ส. โสภิตรา ทัดเทียม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,621 100023096 นาย สุรพัฒน์ แสงทวีป กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,622 100023097 น.ส. ขนิษฐา เบ็ญจศิล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,623 100023098 นาย ธีระยุทธ รองสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,624 100023099 น.ส. ก่ิงแก้ว ศรีจันทร์แสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,625 100023101 น.ส. รมิดา บุญทา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,626 100023102 น.ส. ทิพวรรณ แสงใส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,627 100023103 นาย มนูญ รุ่งเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,628 100023104 นาย ธีระพงศ์ ห้วยหงษ์ทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,629 100023106 นาย ณรงศักด์ิ จันทนนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,630 100023107 น.ส. ขันทอง ดวงแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,631 100023108 นาย ฐิติพงศ์ ศิริมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,632 100023109 น.ส. อมรรัตน์ อุตราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,633 100023110 นาย ธนพนธ์ วรมิศร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,634 100023112 น.ส. จารุวรรณ พลเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,635 100023115 นาย กิจภีม เลิศพานิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,636 100023116 น.ส. วันทนีย์ สุปินะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,637 100023117 นาย อรรถพล บุญปก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,638 100023118 นาย ฐิติพงศ์ วานิชชัชวาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,639 100023123 นาย ศุภชัย หมีนสัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,640 100023124 น.ส. นันท์ณภัส วงศ์อามาตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,641 100023125 นาย สันติชัย นารานิทัศน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,642 100023127 น.ส. ภีรภา พลแสน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,643 100023128 จ.ส.อ. สิทธิเดช บานชื่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,644 100023132 น.ส. ปรีย์วรา สมใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,645 100023133 น.ส. ทิพฟ้า ดวงเลขา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,646 100023136 น.ส. ฐปนรรฆ์ สุภาสอน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,647 100023138 นาย ธีระศักด์ิ พยุหกฤษ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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10,648 100023142 นาย สุรศักด์ิ ใจกล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,649 100023146 นาย ชญนนท์ อินโอ้ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,650 100023147 น.ส. อัญชลี สิทธิธีรกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,651 100023148 น.ส. สุภาพร คุ้มเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,652 100023150 น.ส. พรรัมภา พงษ์ดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,653 100023151 น.ส. ญาติมา ทองคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,654 100023152 น.ส. นงนุช จําลองมุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,655 100023159 นาย ศุภชยั นาถาดทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,656 100023160 นาย กิติพงศ์ พรมศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,657 100023161 นาย ภาณุวัฒน์ อ้วนสา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,658 100023164 นาย ยุทธนา ชุมพล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,659 100023165 น.ส. ธิดารัตน์ จันทร์เกตุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,660 100023166 น.ส. สุภาพร นามะยอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,661 100023167 นาง เบญญาภา อภัยเผื่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,662 100023168 น.ส. สุวลักษณ์ สะอาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,663 100023169 น.ส. ทัศนีย์ วิบูลย์อรรถกร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,664 100023171 นาย ปริญญา เงินมูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,665 100023173 นาย ธีรพล ทะไชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,666 100023175 น.ส. สุวรรณา ชูสุย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,667 100023176 น.ส. ชนัสส์ฉัตร์ น้อยสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,668 100023177 นาง วรรณศิริ คนเจน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,669 100023178 น.ส. ปิยกานต์ วงค์ปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,670 100023179 น.ส. จันทร์กนก เพ็งยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,671 100023181 น.ส. สุทัศนา บุญขํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,672 100023182 นาย สุทธิพงษ์ จินดาพล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,673 100023183 นาย ชัยยา บัวทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,674 100023185 นาย วุฒิชัย พูนชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,675 100023189 นาง เพ็ญแข วงศ์วัฒนากูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,676 100023191 น.ส. สุวีรฌาย์ ตาวิโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,677 100023192 น.ส. อาวชิราพรรณ ตาวิโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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10,678 100023193 น.ส. ณัญธริกา รัตนกระจ่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,679 100023197 นาย จักริน กําแพงศิริชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,680 100023200 นาย นิธิวิทย์ มหาภาส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,681 100023202 นาย อวยชัย ตระกูลมุทุตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,682 100023203 นาย ธีระธรรม เทพราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,683 100023208 น.ส. วิภาวรรณ คําใส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,684 100023212 น.ส. วราพร สีพลเละ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,685 100023216 น.ส. มนิสสา มาเทียน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,686 100023219 น.ส. เพ็ญนิภา ศาลางาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,687 100023223 น.ส. กิตติกมล เจริญทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,688 100023224 นาย พงษ์ศักด์ิ ช่วยรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,689 100023225 น.ส. สุภาวดี ขําอ่ิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,690 100023226 นาย ตุลวัฒน์ พูนเพ่ิมสุขสมบัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,691 100023227 นาย มงคล สีแปงวงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,692 100023229 นาย เฉลิมชัย สลุงอยู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,693 100023230 น.ส. กุลธิดา สุขสาลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,694 100023233 นาย พัสกร แทนครบุรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,695 100023234 น.ส. สุรีพร พรหมลายก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,696 100023236 นาย ปิติ ทวีทรัพย์อาภรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,697 100023237 นาย บรรชา บุญทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,698 100023240 นาย เอกลักษณ์ ชุมวรฐายี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,699 100023246 นาง ยุพิน เพ็ชรรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,700 100023247 นาย ธนจักร บุญวณิชย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,701 100023248 นาย ธนชั สระประเทศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,702 100023253 นาย ทิฆัมพร ตันติวิญญูพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,703 100023254 น.ส. อัญธิกา ต๊ะสุทา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,704 100023257 น.ส. รัตนา เย็นสถิตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,705 100023258 น.ส. ธัญญลักษณ์ เสร็จกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,706 100023259 นาย ภีรศักด์ิ บุตรราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,707 100023260 นาย วิเชียร นามวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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10,708 100023261 นาย อนนท์ ยงไธสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,709 100023264 นาย อนุชา  กันจาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,710 100023265 น.ส. โสรยา ศรีทองทาบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,711 100023266 น.ส. ณิชากร สกุลรักษาทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,712 100023271 นาย ไอยเรศน์ วลัยสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,713 100023272 น.ส. กลอยใจ ตันสกุลวงศา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,714 100023275 น.ส. ชนิศรณ์ สุดชารี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,715 100023276 น.ส. พนิดา ศรีประเทศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,716 100023277 นาย ภูมิไท ศศิวรรณพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,717 100023280 นาย กิตติรัตน์ แก้วบัวปัด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,718 100023284 น.ส. กุสุมา ภูมิโสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,719 100023285 นาย โสภณ มณีชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,720 100023287 น.ส. อ้อย ฟืมชัยภูมิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,721 100023290 น.ส. หทัยรัตน์ กามขุนทด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,722 100023291 น.ส. ภาวิณี ทวีรัตน์ กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,723 100023292 น.ส. วราพร ใยบัว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,724 100023296 น.ส. จีระพันธ์ จันทา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,725 100023300 นาย วินัย ชัยศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,726 100023301 นาย จิรวัฒน์ แจ่มจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,727 100023303 น.ส. วันเพ็ญ สายด้วง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,728 100023304 น.ส. สุทธาทิพย์ แสงสวิทย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,729 100023306 นาย บุญรัตน์ดิษฐ์ บุญยรัตนสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,730 100023307 นาง สุชาวดี เลื่อนชิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,731 100023308 น.ส. อัฐกนก คํากุนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,732 100023311 น.ส. ฮาซีด๊ะ  หะระตี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,733 100023314 น.ส. ทัศนี เศวตเศรนี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,734 100023315 นาย ชินกร บุญชิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,735 100023317 น.ส. พัลยมนต์ สุทัศน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,736 100023318 นาง จุฬาพร ชูจิตต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,737 100023320 นาย เบญจพล ไชยรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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10,738 100023322 น.ส. ทิรันยา ลือโสภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,739 100023324 นาย ศักด์ิชัย ชื่นสมบัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,740 100023326 นาย นทีพงศ์ เมืองแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,741 100023328 น.ส. สมจิตร์ สนั่นเอ้ือ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,742 100023329 นาย วรัญญู แก่นคง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,743 100023330 น.ส. เกษร แช่มชื่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,744 100023331 น.ส. จุไรรัตน์ ปินค่าว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,745 100023335 น.ส. สายใจ ดําสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,746 100023336 นาย ศราวุธ มาลยาภรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,747 100023337 ว่าท่ีรัอยตรี ธีระพงศ์ แดงด้วง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,748 100023339 น.ส. นงคราญ ศรีจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,749 100023340 นาย ณัฐธพันธ์ ม่วงมูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,750 100023342 นาย สิทธิชัย ทาระโท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,751 100023343 น.ส. นุจรีย์ คล้อยปาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,752 100023344 น.ส. สุภาพร เฉยรุ้ง กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
10,753 100023346 นาย ธิติ ไชยมุติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,754 100023348 นาย พิริยพงศ์ ศิริกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,755 100023350 นาย กฤชณัท พานิชย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,756 100023351 น.ส. ศันสณีย์ ศิริลักษณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,757 100023353 นาย ก่อฤษ์ ตั้งชูทวีทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,758 100023355 นาย จักริน บุญลัทธิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,759 100023359 น.ส. ทัศนีย์วรรณ บรรเทา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,760 100023362 นาย ปิยะพงษ์  ทองงอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,761 100023366 นาย วัลลภ เพชรวิจิตร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,762 100023370 นาย เอกรักษ์ จันทร์ฉาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,763 100023374 นาง ผุสดี  คําทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,764 100023375 น.ส. ชุติมา เชื้ออภัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,765 100023376 น.ส. วรณัชชา อนุชิตอารมณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,766 100023378 น.ส. ชุติกาญจน์ เห็มทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,767 100023380 น.ส. มุกดา ชะนะบุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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10,768 100023381 น.ส. รจนีย์ นครราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,769 100023384 น.ส. จิราพร ด้วงพลับ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,770 100023386 น.ส. ชุรีพร เจนโรจน์พลเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,771 100023390 น.ส. นภัสวรรณ บุตรลพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,772 100023393 นาย จีรศักด์ิ จันพุ่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,773 100023396 นาย อานนท์ หวานสนิท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,774 100023397 นาย กวี วิสุทธิอาภรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,775 100023398 น.ส. นันทา ทองประโคน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,776 100023399 น.ส. วรรวิษา โตทิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,777 100023402 นาย กฤษณะพล รักร่วม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,778 100023403 นาย เฉลิมชัย เหล่าทองสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,779 100023404 น.ส. สุเมธ วังหินกอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,780 100023405 น.ส. พรพรรรณ ครุฑคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,781 100023407 นาย เอกรินทร์ สาริยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,782 100023410 น.ส. วิสุดา สาระวัตรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,783 100023411 น.ส. ปรีดาภรณ์ คําที กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,784 100023413 น.ส. อาวีศรี ยกย่อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,785 100023415 น.ส. ฤดีพร ลางคุลานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,786 100023420 น.ส. จีรวรรณ รัตถา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,787 100023425 นาย ศุภรัตน์ กันสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,788 100023426 นาง พิมพรรณ ระงับทุกข์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,789 100023427 น.ส. รัตนา ประสานพวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,790 100023428 น.ส. จิตรา เที่ยงตรง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,791 100023434 นาย ดนุพล สอนศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,792 100023437 น.ส. จงรัตน์ ภูมิโคกรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,793 100023439 นาง ปวีณา สว่างศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,794 100023441 นาง ศุภมิตร ชูเกียรติศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,795 100023445 นาย วีรเทพ ถมยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,796 100023446 น.ส. สมควร จิตรีโภชน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,797 100023448 น.ส. กัญกร จอมโพธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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10,798 100023449 น.ส. ณัฐธนิชชา อนุเผ่า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,799 100023451 นาย พีรวัส คิดเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,800 100023453 นาย เลิศชาย นิธิดิลกสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,801 100023454 น.ส. ปิยะมาศ ชินทศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,802 100023457 นาย ปริวัตร ธรรมรงค์จ้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,803 100023459 น.ส. ชนากานต์ สินสุวรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,804 100023461 นาย พิมาน สะพานแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,805 100023466 นาย วิโรจน์ ศุภราช กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
10,806 100023468 น.ส. พิศมัย ทองนอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,807 100023469 น.ส. ปาริชาต ฤทธิ์ทรงเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,808 100023471 น.ส. พรพรรณ สิงห์นุช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,809 100023472 น.ส. รัชนีกร วรรณทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,810 100023475 นาย ฤทธิรุทร เขตรําพรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,811 100023476 น.ส. สุนิสา กันณะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,812 100023477 น.ส. กนกพร กิตตินันทพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,813 100023480 น.ส. สมใจ แก้วยก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,814 100023483 น.ส. วชิราภรณ์ นวมทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,815 100023487 น.ส. กนกอร กิตตินันทพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,816 100023488 นาย ธนวรรธน์ ยุทธชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,817 100023494 นาย ปรีชา ไตรรุ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,818 100023495 นาย สมมาศ สงณรงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,819 100023498 น.ส. เกษร สิงห์สวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,820 100023501 นาย เจษฎา แสงไพโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,821 100023504 น.ส. กัลยารัตน์ ชอบค้าขาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,822 100023506 น.ส. กาญจนา หนูนุ้ย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,823 100023507 นาย สุริยัน ทาบุดดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,824 100023509 นาย ศราวุฒิ พิชัยยุทธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,825 100023512 นาย ธวัช พรหมพิทักษ์กุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,826 100023513 น.ส. อรทัย ลุงไธสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,827 100023516 น.ส. กฤษณา สุระศร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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10,828 100023517 น.ส. สุดาพร จันต๊ะพิงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,829 100023518 น.ส. ปรายูรศรี ลั่นเต้ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,830 100023521 น.ส. กิตติกานต์ เพ็งโนนยาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,831 100023523 น.ส. รินทร์ดา ศิริมงคล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,832 100023525 นาย วิชา สิทธิชัยกิตติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,833 100023527 นาย ชัยสิทธิ์ ภักดีประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,834 100023530 นาย จาตุรนต์ มหิทธิกร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,835 100023532 นาย เสรี พรายอินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,836 100023534 นาง พิมประภา ประทุมมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,837 100023535 นาย พงศกร วงศ์หงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,838 100023537 นาย ภาคภูมิ พู่สกุลสถาพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,839 100023540 นาง วัชรี แข็งสาริกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,840 100023541 น.ส. กรรณิกา คงสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,841 100023543 น.ส. สมควร เก่งนอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,842 100023544 น.ส. วรรณิศา จันทราวุฒิกร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,843 100023545 น.ส. เกษรา โกศลจิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,844 100023547 น.ส. วาสนา แนบชิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,845 100023548 นาย อนันต์ ยันต์สา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,846 100023553 นาย ธนากร แย้มขะมัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,847 100023555 นาย อรรถพล มังคลาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,848 100023558 นาย ปรีชา หมื่นฤทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,849 100023560 น.ส. จารุณี สิทธิการ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,850 100023562 น.ส. ณัฐวดี รัตนพรรณทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,851 100023563 นาย ธีรพงษ์ อาจหาญ กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,852 100023567 น.ส. หทัยพัชร์ คู่สันเทียะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,853 100023569 น.ส. สุภา แสนบุญศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,854 100023570 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุชาดา มารยาท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,855 100023571 น.ส. เมธาวี ศรีสังข์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,856 100023573 น.ส. อารยา สิงคเวหน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,857 100023575 น.ส. รินรดา รัตนพรรณทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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10,858 100023578 นาย กิตติพงษ์ ตั้งใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,859 100023579 น.ส. ฐิญากมล พรหมดวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,860 100023582 น.ส. ธัญยธรณ์ สวัสดิวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,861 100023595 นาย กิตติพงษ์ แก่นแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,862 100023598 นาย ธเนศ ไพราม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,863 100023599 น.ส. อรวีรินทร์ อัครเกษมพงษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,864 100023601 น.ส. สมจิตร์ แก้วประพาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,865 100023603 น.ส. รพีพร จตรุภัทรพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,866 100023604 น.ส. ทฤฒมน พรมมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,867 100023606 น.ส. สุภาพร บุบผาชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,868 100023607 นาย ระนอง บุญมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,869 100023608 นาย วิโรจน์ ใจงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,870 100023609 น.ส. สุระนา ดีมาก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,871 100023610 น.ส. ปาริชาต เพ็งจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,872 100023612 นาง บุณณดา โชคบัณฑิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,873 100023614 น.ส. ปทัมา น้อยแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,874 100023616 น.ส. สุภาพร จิตรอาษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,875 100023617 น.ส. ณพวรรณ ปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,876 100023619 น.ส. วริสรา พูนโตนด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,877 100023620 น.ส. หทัยพัชร์ พูขุนทด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,878 100023624 น.ส. รัชดา ศรีเผด็จ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,879 100023625 ส.อ. ณัฐพล แสนทวีสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,880 100023627 น.ส. กรกนก อรญัภูมิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,881 100023628 นาย ชุมพร ผลประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,882 100023629 นาย สุเมธ ปรีดาเกษมรุ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,883 100023631 น.ส. สรินท์ยา บุญสีลา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,884 100023633 น.ส. ขนิษฐา บุญคํามา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,885 100023634 น.ส. สุพรรณี อรุณจรัส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,886 100023635 นาย วิษณุ สํารวญหันต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,887 100023636 น.ส. ทิพรัตน์ ขวัญเผือก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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10,888 100023637 น.ส. ขวัญธิดา ศศิสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,889 100023641 น.ส. พรสวรรค์ พันธ์เลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,890 100023645 น.ส. ธิดาทิพย์ ขุนทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,891 100023649 นาย อภิญญา สมหวัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,892 100023650 นาย วีรพงษ์ แสงเพชร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,893 100023660 นาย ธวัชชํย ศรีบาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,894 100023661 น.ส. นวพร บุญเพชรแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,895 100023662 น.ส. อาภรณ์ อัตวิชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,896 100023664 นาย สิรภพ บุญสารวัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,897 100023667 นาย ฤทธิชัย บัวชื่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,898 100023668 น.ส. อัญชนา มานะบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,899 100023669 น.ส. วิภาดา ศรีนรจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,900 100023673 น.ส. ณิชาพร ลิ้มติ้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,901 100023674 น.ส. ผกามาส รุ่งเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,902 100023677 น.ส. สายทอง มีของ กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
10,903 100023680 น.ส. วรรณวิจิตร วิจิตรธนสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,904 100023682 น.ส. จันทร์จิรา ยุ่งยั้ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,905 100023683 น.ส. ม่ิงขวัญ วงษ์ศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,906 100023685 น.ส. กฤติกา ทิพศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,907 100023686 นาย ธรรมรัตน์ ศรีวิเชียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,908 100023687 น.ส. ธิดารัตน์ ศรีเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,909 100023688 น.ส. วรรษา จันทอง กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,910 100023691 นาง พณณกร ลิ้มเพชรทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,911 100023692 น.ส. ประภาพรรณ วรรณแสงขํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,912 100023697 น.ส. พัชรา อร่ามเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,913 100023699 น.ส. นฤมล เรือนใหม่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,914 100023701 น.ส. จินตนาถ เพียงกระโทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,915 100023703 น.ส. อัญชลี ภักดีจอหอ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,916 100023704 น.ส. ทัศนีย์ สาแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,917 100023707 นาย ธเนศ จึงเจริญพานิชย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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10,918 100023708 น.ส. สาวลี อินปาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,919 100023711 น.ส. รวีวรรณ แสงเกตุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,920 100023712 นาย วชิรพล โกวฤทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,921 100023714 น.ส. สุภัชชา  รุ่งเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,922 100023718 น.ส. พรทิพย์ เอมเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,923 100023719 นาย นัฐพล แซ่ลิ้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,924 100023720 น.ส. ศิรินันท์ ต๊ะวิไชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,925 100023723 นาย ดํารงชัย ทรัพย์กุญชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,926 100023724 นาย อาทิตย์ บุดดาดวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,927 100023726 นาย สมเมือง พวงเกตุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,928 100023728 น.ส. สุกัญญา พวกสนิท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,929 100023729 นาย ฏิมากร บุ้นก้ี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,930 100023730 น.ส. พรชนก เกษมสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,931 100023732 น.ส. กนกวรรณ เกษมสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,932 100023736 นาย ธีรพงษ์ มุขบัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,933 100023740 นาย ยุทธการ ก้านจักร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,934 100023741 น.ส. พูลทรัพย์ ได้พ่ึง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,935 100023746 น.ส. อัมพร ไตรรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,936 100023747 น.ส. อุรัสยา จ้อยหนองบัว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,937 100023748 ว่าท่ี ร.ต. พนากร โมธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,938 100023749 น.ส. ศิรินภา ดาทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,939 100023751 นาย สมบัติ หลุมทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,940 100023752 นาย ภาคภูมิ คําเขียว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,941 100023753 นาย เกษม พุทธยะรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,942 100023754 น.ส. รุ่งนภา เชื้อเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,943 100023755 นาย กิตติชัย ช่วยสงคราม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,944 100023756 น.ส. บุษบัน สุวรรโณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,945 100023758 น.ส. บุษรา ชูมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,946 100023760 น.ส. สาวิตรี บุญประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,947 100023761 น.ส. สุพิชฌาย์ ภักดีฎกูล กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
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10,948 100023763 น.ส. สุทธิวัลย์ สาระจูม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,949 100023764 นาย วิฑูรย์ จันตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,950 100023765 น.ส. ประภาศรี ขันแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,951 100023766 นาย ชฎาธาร พรมผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,952 100023767 นาย เปรม ปรูกระโทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,953 100023768 นาย ปิยะพงค์ กิตชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,954 100023769 น.ส. จตุพร ก้อนเมฆ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,955 100023770 น.ส. นภาพร ฉลาดแต่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,956 100023771 นาย อภิชาติ ศรีสุทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,957 100023772 นาง มาลิสา มณีอําพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,958 100023773 น.ส. ฤดี งามเกลี้ยง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,959 100023774 น.ส. ปัทมรัษฎ์ บัวทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,960 100023777 นาง สิริมิตร จิตร์ใจฉ่ํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,961 100023778 นาย อายุวัฒน์ วรรณชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,962 100023782 น.ส. อรนุช คงธนจิตติภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,963 100023783 น.ส. สมพร เรือนรส กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,964 100023784 น.ส. พัฒนี ทองทุ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,965 100023785 น.ส. ธัญธิพา เมืองใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,966 100023787 นาย สุทธิพงษ์ สิทธิขันแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,967 100023791 น.ส. ธัญรดี สาระดวงขวัญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,968 100023792 น.ส. รัชฎาวรรณ วิทจิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,969 100023793 น.ส. ธรรศญา ทองพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,970 100023794 นาย มารุต เครือภู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,971 100023795 น.ส. จันทรกานต์   เอ้ือมงคล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,972 100023797 น.ส. นันท์นภัส รุณเกษม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,973 100023798 น.ส. กนกวดี  จันทร์งาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,974 100023799 นาย ณัฐชา เครือรุ่งเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,975 100023800 น.ส. วิสาลินี ศรีเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,976 100023803 นาย มนตรี ปุยพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,977 100023804 น.ส. อสมาภรณ์ เทียนทง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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10,978 100023806 นาย จักรพันธ์ คนคล่อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,979 100023807 น.ส. อรวรรณ วันแสวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,980 100023809 นาย สุไลมาน มะมิง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,981 100023811 นาย วิษณุ โยคะวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,982 100023813 นาย กรกฎ งามเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,983 100023815 นาย อรรถพล วัฒนศรีส่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,984 100023816 นาย อธิวัฒน์ กุบแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,985 100023818 นาง ฝ้าย แสงหงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,986 100023822 น.ส. สุกัญญา นาพยัคฆ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,987 100023824 น.ส. ศรัณยา หาญใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,988 100023829 น.ส. เสาวภา เทพตะขบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,989 100023830 น.ส. ปัทมาภรณ์ เฮงสมบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,990 100023831 น.ส. ราชินีวรรณ มั่นคง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,991 100023832 นาย นนทวัช ลายทิพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,992 100023834 นาย ภูมินทร์ ตุ่มไทยสาคร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,993 100023835 นาย ศิริชัย โต๊ะเงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,994 100023838 น.ส. วลิกา มูลเงิน กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,995 100023840 น.ส. สุมาลี พรมศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,996 100023841 น.ส. จุฑามณี ยอดปรางค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,997 100023845 น.ส. วันวิสาข์ เหลือจาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,998 100023847 นาย อิทธิพล ศรีดาชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
10,999 100023848 นาย พชรวัฒน์ เผือกขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,000 100023849 น.ส. พิมพา ไชยยศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,001 100023851 น.ส. นัฏฐภรร ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,002 100023852 นาง ศรีสุดา ดิษฐ์ผดุง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,003 100023853 น.ส. สุรางค์ จันทร์เพ็ญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,004 100023854 น.ส. กัญญาภัค สิงหา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,005 100023855 น.ส. น้องนุช คําหอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,006 100023857 นาย ศรีชาติ สีนุชาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,007 100023864 น.ส. เนตรนภา นัยวิรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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11,008 100023865 น.ส. กนกรัตน์ ไพทูลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,009 100023867 น.ส. ไอลดา ธรรมสังข์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,010 100023868 น.ส. บุษณี ปุญญะฐิติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,011 100023869 นาย อดิศร ปลอดโคกสูง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,012 100023872 น.ส. จิราพร เจริกรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,013 100023874 นาย เกรียงไกร บุญชู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,014 100023875 น.ส. ณรินี ทัศนนิติกร กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
11,015 100023876 น.ส. รุ่งนภา วังสรรค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,016 100023877 น.ส. อาณะกร กระจ่างศิวาลัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,017 100023878 น.ส. ปราริชาติ คุ่ยสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,018 100023879 นาง พรทิพย์ คาคะวารี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,019 100023880 น.ส. ณภัทสนันท์ สีทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,020 100023882 น.ส. อรวรรณ พรหมวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,021 100023883 น.ส. พัทธนันท์ จับใจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,022 100023886 นาย ปริญญา ทองอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,023 100023885 น.ส. ฉัตรลดา ตุ้มเงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,024 100023887 นาง ปฐมรัตน์ หัศกรรจ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,025 100023889 น.ส. มณี อองกุลนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,026 100023890 น.ส. ณัฐญา ม่วงเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,027 100023893 น.ส. ธนิตา สายธนู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,028 100023895 นาย ประวิทย์ สุสกุลโชคดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,029 100023896 น.ส. สุกัญญา พนมทม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,030 100023898 นาย ปพน เรืองทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,031 100023901 นาย เฉลิมลาภ อ้วนศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,032 100023903 นาย ยศสวิน อมราพิทักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,033 100023904 นาย นิพนธ์ แสนศรีเชาว์พันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,034 100023906 นาง รวิวรรณ ศรีสุนนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,035 100023908 นาย เกริกศักด์ิ บุญชู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,036 100023911 น.ส. สพัชญ์สนันท์ พสกภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,037 100023912 น.ส. ขนิษฐา นราปุย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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11,038 100023914 นาย ธณกร ภัทรเสฏฐกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,039 100023915 น.ส. เบญจวรรณ จําเริญรัตน์พันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,040 100023917 นาย วิระดี สายสกล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,041 100023922 นาย มนตรี ขัติกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,042 100023924 นาย จาตุรนต์ นพรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,043 100023925 น.ส. สิริเนตร วิวัฒน์เจนเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,044 100023927 นาย ธีรเทพ ศรีทองช่วย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,045 100023929 น.ส. ฐิติมาพร พลเยี่ยม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,046 100023932 น.ส. วชิรกานต์ อําลอย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,047 100023933 นาย อภิเชษฐ์ วิบูลศรีสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,048 100023936 น.ส. เบญญาภา หงษาวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,049 100023939 นาย ไชยนันต์ ไตรดํารง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,050 100023940 น.ส. นริตตา เหมแหวน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,051 100023941 นาย พีรพัฒน์ กันตังกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,052 100023945 น.ส. กุฎาพัชร สุวรรณเตมีย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,053 100023946 น.ส. อรวรรณ ศรีผ่องงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,054 100023947 นาย บุญญานนท์ ศรีโท กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,055 100023948 น.ส. ถนอมพักตร์ พัฒนรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,056 100023949 นาย ปัญญา ดียิ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,057 100023950 น.ส. รัฐประทานพร กันหา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,058 100023951 น.ส. มะลิกา สิงห์ทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,059 100023952 น.ส. วรรณา ปรางค์ปรุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,060 100023954 น.ส. ลัดดา ทัพพิลา กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
11,061 100023959 นาย ภาณุพงศ์ เพชรร่วง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,062 100023960 นาย ธงชัย กาญจนคลอด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,063 100023961 น.ส. วรัญญา พานมะลิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,064 100023962 น.ส. ศิริขวัญ ชาวจีน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,065 100023964 นาง ชญาพร ชัยสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,066 100023966 น.ส. พิมณต์รักษ์ โพธิ์ขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,067 100023967 น.ส. นารีรัตน์ ราสุวรรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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11,068 100023971 นาย ธิติพนธ์ วงศ์สุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,069 100023977 น.ส. จารุณี บังเกิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,070 100023980 นาย ธีรพงศ์ สมัครสมาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,071 100023985 นาง นุจรินทร์ อุปวัฒนานันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,072 100023986 นาย ยงยุทธ พ่อค้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,073 100023987 น.ส. สุภาภรณ์ พรมแสงใส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,074 100023988 นาย ธันวา เอ้งฉ้วน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,075 100023989 น.ส. อารยานี แวเย็ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,076 100023991 น.ส. วนิดา ขันธศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,077 100023992 นาย ธีรพล ทองหล่อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,078 100023996 นาง อัญชลาภรณ์ บัวทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,079 100023997 นาย ยุทธศิลป์ กล่อมสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,080 100024001 นาย ภัทรพล ทศมาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,081 100024005 น.ส. วรัญญา ก้อนสมบัติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,082 100024006 น.ส. สุทธิวรรณ สุขศรีดากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,083 100024009 น.ส. อนุธิดา หลงกอหราบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,084 100024011 น.ส. ดวงรัตน์ ธรรมสโรช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,085 100024013 น.ส. อิศราภรณ์ ขวัญรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,086 100024015 น.ส. อนงค์นาฏ ราชเมืองศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,087 100024017 น.ส. ปิยนุช นามวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,088 100024021 น.ส. สุมลฑา ดวงจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,089 100024022 น.ส. อธิฐาน จันชะนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,090 100024023 น.ส. นุสรา เครอืวงค์ปัญญา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,091 100024027 น.ส. ปรารถนา ตู้ดํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,092 100024028 นาย สุขเกษม เกิดวัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,093 100024032 น.ส. เครือวรรณ สาระนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,094 100024035 นาย สมนึก โพธิ์จําเริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,095 100024038 นาง สุพัชรี อําไพรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,096 100024039 นาย เอกณณงค์ แก้วอํารัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,097 100024042 น.ส. ทิพยวดี เวชโอสถ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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11,098 100024045 น.ส. ภคินี รุจิโฉม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,099 100024046 นาย บดินทร์ หางแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,100 100024047 น.ส. นิภา จันทร์เปีย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,101 100024049 น.ส. สมพร คงใหม่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,102 100024050 นาย นิรัชชัย โปทาหนัก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,103 100024052 น.ส. วาสนา เฟ่ืองกฤษฎา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,104 100024056 นาย อิทธิเดช ลอยลม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,105 100024057 นาย ศักดินันท์ คุณเอนก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,106 100024058 น.ส. อมรรัตน์ แสงทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,107 100024059 น.ส. วรรณนภา บุญมากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,108 100024061 น.ส. อัญชนา โคตรพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,109 100024065 น.ส. วัลลภา โพธาสินธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,110 100024067 นาย บุญศรี ขันธ์วงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,111 100024069 น.ส. ดวงสมร เณรหลํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,112 100024072 น.ส. กรรณิกา พามาดาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,113 100024074 นาย วุฒิพงษ์ สมานชื่น กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,114 100024078 นาย พร้อมศักด์ิ มาลาหอม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,115 100024079 น.ส. เมธาพร หมั่นตลุง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,116 100024080 นาย สิทธิพงษ์ กองสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,117 100024081 น.ส. จิราภรณ์ เตชะยศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,118 100024089 น.ส. แววตา นนทะการ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,119 100024090 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ประวีณา ธรรมรส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,120 100024091 นาย กิตติพล  เมฆมหัศจรรย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,121 100024095 น.ส. ปิยธิดา สุขประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,122 100024097 น.ส. กาญจนา กันคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,123 100024098 น.ส. บุณฑริกา สงข์ขํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,124 100024099 น.ส. ชนิดา นวลคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,125 100024101 น.ส. สุวิภา ชื่นตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,126 100024102 น.ส. สิรมิา ปกป้อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,127 100024103 น.ส. วิชชุตา ชัยชะนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล

            หน้าท่ี 371 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
11,128 100024104 นาย สิทธิชัย โสมาณวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,129 100024105 นาย วชิรวิชญ์ โสพิณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,130 100024108 นาย ตระกูล ชัยยะมนตรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,131 100024110 นาย นพพล คุ้มแพ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,132 100024111 น.ส. พัชรนันท์ ทวีพงศ์จิรภาส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,133 100024112 นาย ปวิน ศุภการกําจร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,134 100024113 นาย พนัส ภานุมาศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,135 100024115 นาย วิเชียร ขัดศรีพรหม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,136 100024118 น.ส. ประภาพร ประถม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,137 100024117 น.ส. ฝนทิพย์ พรหมแพง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,138 100024119 นาย อัษฏพล วิไลวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,139 100024120 น.ส. พิมพ์ทิชา สังฆพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,140 100024121 น.ส. วรรณวณัช บุญสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,141 100024122 น.ส. สุพัชรรงค์ สุมารินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,142 100024123 น.ส. นุจรี จันทร์แย้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,143 100024124 น.ส. ตฤณญดา สัจจานันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,144 100024126 น.ส. เกษศิรินทร์ มัชฌิมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,145 100024128 น.ส. นันทนา สุขประเสริฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,146 100024129 ว่าท่ีร้อยตรี ปรวัฒน์ สีฟูม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,147 100024130 น.ส. กัญทิมา อาขุบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,148 100024131 น.ส. มันทนา แก้วมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,149 100024133 น.ส. พัทธ์ธีรา จารุตมงคลกุล กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,150 100024138 น.ส. ออมพักตร์ วิไลวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,151 100024139 นาย บัญชา ฤทธิ์ไทสงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,152 100024144 น.ส. ทรรศิตา กล้าการขาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,153 100024145 จ่าสิบเอก ศรานุวัฒน์ ไชยคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,154 100024146 นาง วิไลวรรณ เกียรติอร่ามกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,155 100024148 น.ส. กัลยา กูรอหมีน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,156 100024150 นาย ธวัชชัย อ่ืนประโคน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,157 100024151 นาย ธํามรงค์ คงกล่อม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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11,158 100024152 น.ส. กาญจนา ผ่องแผ้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,159 100024153 นาย นิวัฒน์ ไชยสมศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,160 100024158 น.ส. กัญญณัช สูตะบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,161 100024160 น.ส. วารีรัตน์ ป้องขันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,162 100024164 นาย ยุทธศักด์ิ ไกยะชน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,163 100024166 น.ส. ชัชนิจ สุณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,164 100024167 นาย นิธิศหิรัญ อธิธัชนิธิธนากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,165 100024171 นาย ธนากร ปล่องทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,166 100024174 น.ส. ชนัญญา  ม่ิงไธสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,167 100024179 นาย ภีรรัศม์ิ เจริญวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,168 100024180 จ่าอากาศเอก ภานุวัฒน์ ปั้นเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,169 100024182 นาย เจนวิทย์ สมอคร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,170 100024181 น.ส. จรินทิพย์ ฟักอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,171 100024183 นาง สุวามินี พรหมห้อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,172 100024184 น.ส. ณัฐรี สร้อยมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,173 100024185 น.ส. นูรียะห์ มามะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,174 100024186 น.ส. อภิสรา มีเทศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,175 100024193 น.ส. รัชนก ใจกันทา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,176 100024197 น.ส. รจนา กลิ่นทองหลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,177 100024200 น.ส. จตุพร เชยทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,178 100024202 นาย สุพัฒน์ ลักษณา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,179 100024203 น.ส. สาริณีย์ ตรีรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,180 100024205 น.ส. พุธธิดา เเซ่อ่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,181 100024206 น.ส. อัจฉราภรณ์ คําสนุก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,182 100024207 นาง เสริมศรี ผางน้ําคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,183 100024208 น.ส. ทิยานันท์ อินทะชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,184 100024210 นาย ซอลีฮีน บิลังโหลด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,185 100024212 น.ส. รุ่งทิวา ฉัตรเวทิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,186 100024214 นาง กนกวรรณ สําเร็จงาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,187 100024217 นาง ลกัษณ์นารา นวลจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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11,188 100024218 น.ส. สุธาทิพย์ ฤทธิไกรวรกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,189 100024219 นาย อัฐ คงสงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,190 100024220 นาย สุทธิ วิเชียรฉาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,191 100024222 นาง นุศรา สุขมุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,192 100024223 น.ส. วิยาภรณ์ ปรีชากร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,193 100024224 น.ส. แตงโม ราชอัคคี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,194 100024226 น.ส. กานติมา สันรัก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,195 100024228 น.ส. สุวิมล พลโดด กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,196 100024227 นาย ศราวุธ บรรจงทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,197 100024229 นาย เจนวิทย์ สุขกา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,198 100024230 นาย พงศธร เวชกามา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,199 100024231 น.ส. สุชารัตน์ วงศ์ศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,200 100024232 น.ส. ชิดชนก บุญโกย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,201 100024233 นาย เกรวรรณดิษฐ์ สมไพบูลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,202 100024237 น.ส. ชุดาภา ทองมาก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,203 100024242 น.ส. อุมาภรณ์ กุมภา กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,204 100024243 น.ส. กีรตยา สุนทรชาตะพงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,205 100024244 นาง สุกัญญา โตสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,206 100024245 นาย ศรัทธา เจ๊ะสู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,207 100024247 น.ส. สุจิตรา ซารีย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,208 100024248 น.ส. จุฑามาศ อักษรเมฆากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,209 100024252 นาย ชยธัช พูลนวล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,210 100024257 นาย เฉลิมพล โยวะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,211 100024258 น.ส. ภูชิดา เซี่ยงฉิน กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
11,212 100024265 น.ส. นภาภรณ์ กอมาตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,213 100024267 นาง ปัญญา วงศ์มณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,214 100024268 นาย นิพัฒน์ พรหมขันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,215 100024269 น.ส. สุชาดา มีผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,216 100024272 น.ส. วิไลย์ลักษณ์ อาจสนาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,217 100024274 นาย มนต์ชัย เรืองลักษณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล

            หน้าท่ี 374 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
11,218 100024276 นาย เจษฎาภรณ์ ชัยชนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,219 100024278 น.ส. ศศิธร สีหาพรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,220 100024279 นาย วินัย เวียงสิมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,221 100024280 น.ส. ชลชลาลัย ปุ้งมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,222 100024281 น.ส. พนิดา รัตนชน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,223 100024283 น.ส. ขวัญพัฒน์ เจือจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,224 100024284 น.ส. อัจฉริยาพร ชัยชนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,225 100024289 น.ส. ณัฐชา ว่องสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,226 100024290 น.ส. เพ็ญนภา รอดลอย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,227 100024292 น.ส. ชนินาถ สิทธิหล่อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,228 100024293 นาย ภูธัญ จิตบรรจง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,229 100024296 นาย หัสดิน สติปัญญาเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,230 100024298 น.ส. ผกากรอง ขุนชํานาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,231 100024302 น.ส. ธรรมธิดา เลิศมงคล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,232 100024306 น.ส. พิชญา นาคนงนุช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,233 100024308 น.ส. ปัทมาภรณ์  สิงห์ชะฎา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,234 100024309 น.ส. อมรรัตน์ ศรีชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,235 100024312 น.ส. ปรียาณัฐ บุญหวา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,236 100024314 น.ส. มรุกัญญา แตงโสภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,237 100024316 นาง ทวีทรัพย์  กลางคาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,238 100024318 น.ส. ภัทรภร ผลฉัตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,239 100024321 น.ส. นวรัตน์ วงศาโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,240 100024323 นาง ปภัสสร ขมิ้นเขียว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,241 100024324 นาย มูหํามัรอพีฎดี ดรอนิง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,242 100024325 นาย วิทยา ชวลิตชัยชาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,243 100024326 น.ส. นิภาวดี มาลมพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,244 100024327 นาง พนิดา ชูแข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,245 100024328 นาย พรชัย ผิวฝ้าย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,246 100024330 น.ส. ฐานิตา รักไทย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,247 100024332 น.ส. สุญาณี เปลี่ยนสี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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11,248 100024333 น.ส. วรวรรณ ปนิชิจิวาสันต์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,249 100024335 น.ส. ปรีดาภรณ์ สสิกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,250 100024337 นาย วัชระ แก้วพรหม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,251 100024339 นาย ภรรธนกฤษ กุนมล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,252 100024342 น.ส. สุภาภรณ์ กลางคาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,253 100024343 นาง อรทัย เมืองนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,254 100024344 น.ส. มนัญญา กล่อมทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,255 100024346 น.ส. ณิชญรัตน์ ปลั่งกลาง กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
11,256 100024347 ว่าท่ีร้อยตรี รัตนาพร เขียวทา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,257 100024350 น.ส. ปิยะทัศน์ พินะสา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,258 100024352 นาย ไพรศักด์ิ บวรวงศ์ดิลก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,259 100024355 น.ส. ณัฐมน เชื้ออ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,260 100024360 น.ส. สุรภี นวลเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,261 100024361 น.ส. กรรณิการ์ กันทะวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,262 100024363 นาย อัตพร ชายเมฆ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,263 100024365 นาย นพณัช บวัขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,264 100024369 น.ส. ศศิวิภา หาสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,265 100024370 นาย ปิยพงษ์ คงมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,266 100024372 น.ส. อัชฌา วู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,267 100024373 น.ส. สุพรรณิการ์ บุษราคัม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,268 100024374 น.ส. วรายุภา ภูรีวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,269 100024375 นาย สุขสันต์ มงคล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,270 100024381 นาย สมชาย  อ่ิมแมน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,271 100024383 นาย ไพฑูรย์ หนูแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,272 100024387 นาย มนตรี หนูแดง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,273 100024388 น.ส. วิไลลักษณ์ จันทร์กระจ่าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,274 100024395 นาย เลิศพงศ สมศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,275 100024399 น.ส. ปัญจิดา อยู่ผาสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,276 100024400 น.ส. พิชญาภา กิตติคุรุปกรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,277 100024403 นาย ปิยะวัฒน์ ไวนุขันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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11,278 100024404 นาย ธงชัย กิจเก้ือกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,279 100024407 น.ส. สุพัตรา มุ่งพูนกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,280 100024409 น.ส. เบญจวรรณ วันจะนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,281 100024410 น.ส. ชลดา บํารุงธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,282 100024411 น.ส. อภิญญา ว่องไพกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,283 100024412 น.ส. พรธิมา เอิกเกริก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,284 100024413 น.ส. สุฑารัตน์ สัตตะวุธ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,285 100024414 น.ส. สุชนัน ลาวัณย์เสถียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,286 100024418 น.ส. วราภรณ์ ตะบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,287 100024419 นาย วิชญ์รพี มากเพ็ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,288 100024420 นาย มนูญ ฤทธิทิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,289 100024421 น.ส. ณัฏฐา นวลจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,290 100024422 น.ส. วิลาวัณย์ โฆสีต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,291 100024423 น.ส. ธิดารัตน์ หอมสง่า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,292 100024428 นาย สุริยา สทุธการ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,293 100024431 น.ส. ขวัญตา แก้วสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,294 100024432 น.ส. กิติยวดี ศรีจันทา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,295 100024433 น.ส. วชิรามาศ วงศรีอาจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,296 100024434 น.ส. ภิณชรัศม์ิ มาไชยรุ่งเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,297 100024437 น.ส. พัชรี ซ้งโนนรัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,298 100024438 น.ส. ดวงกมล เริ่มตระกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,299 100024439 น.ส. รัชดาภรณ์ สืบวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,300 100024442 น.ส. ปริศนา ทับดิษฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,301 100024443 น.ส. จันทร์ฉาย คําดวง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,302 100024444 นาย ศุภฤกษ์ ริมใหม่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,303 100024445 น.ส. ภัทราพร ตันโสดเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,304 100024446 น.ส. กาญจนา ลาดกําแพง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,305 100024448 น.ส. บุญส่ง ราชสีห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,306 100024451 น.ส. กุลวดี คํามาก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,307 100024458 น.ส. จันทร์เพ็ญ ดําแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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11,308 100024459 น.ส. นารีรัตน์ พิมพ์สะอาด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,309 100024460 น.ส. วิมลพรรณ ปัญญาอุด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,310 100024463 น.ส. ขนิษฐา พรมผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,311 100024464 น.ส. ดาริน อยู่สมบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,312 100024465 น.ส. ณัฐฐิดา สัตยารัฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,313 100024470 น.ส. ณัฏฐินี ไชยมงคลพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,314 100024473 น.ส. นภาพร รินจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,315 100024475 นาย ภาคภูมิ เพ็งพูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,316 100024476 นาย ชูศักด์ิ วงศ์ศักด์ิขนิษฐ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,317 100024477 นาย สมศักด์ิ ปัญโญนันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,318 100024478 น.ส. จิตรลดา โพธิสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,319 100024479 น.ส. ทิพย์สุคนธ์ เกษสมบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,320 100024481 น.ส. รัตติยา โคบาล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,321 100024486 นาย มนตรี ยอดทอง กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,322 100024485 นาย มงคล สิทธิวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,323 100024489 น.ส. จารุวรรณ เกษสมบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,324 100024491 นาย ดุสิต คําหนองไผ่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,325 100024492 น.ส. มลฤดี คําจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,326 100024493 นาย พุชฌค์ สมตระกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,327 100024494 น.ส. วจิรา แก้วขุนทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,328 100024496 น.ส. วรรณิภา ศีรภูธร กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
11,329 100024495 น.ส. สุนทรี ทวีทรัพย์ไพบูลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,330 100024500 นาย ไชยสิทธิ์ อิรัชวา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,331 100024503 น.ส. ศิริรัตน์ เฉลยสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,332 100024504 นาย ประพัฒน์ อธิปัญจพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,333 100024505 น.ส. ธนวรรณ สัตยธีรานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,334 100024507 นาย นิรุทธ์   ดูระยับ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,335 100024508 นาย คณิตย์ พันสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,336 100024512 นาย อเนก ปานะโปย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,337 100024514 น.ส. ทัศนีย์ อุดม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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11,338 100024517 น.ส. ณัฐชยา ผิวเงิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,339 100024518 น.ส. ปวีณา ลาแอ้น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,340 100024519 นาย กิตติพงศ์ ศรีมานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,341 100024520 นาย เมธาวี ประเสริฐศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,342 100024528 น.ส. เบญจลักษณ์ เกลี้ยงแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,343 100024530 น.ส. สันทนา เภาวนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,344 100024531 นาย ปิติพงษ์ วงศ์สมศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,345 100024532 นาย พรพรหม อิทธิกมลกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,346 100024535 น.ส. วิลาสินี วงศ์สมศักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,347 100024536 น.ส. ผกามาศ โถสัมฤทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,348 100024537 นาย ไชยพล ชัยกรวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,349 100024538 นาย นครินทร์ ร่มเย็น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,350 100024540 น.ส. สุภาภรณ์ ศรีวิเศษ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,351 100024541 น.ส. กรทิพย์ เกตุด้วง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,352 100024542 นาย เอกธาดา จีนหลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,353 100024544 น.ส. ธัญญารัตน์ นามวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,354 100024549 นาย อนุวัตร์ ขําเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,355 100024548 น.ส. นกานต์ กาญจนสุนทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,356 100024550 นาย ผาณิต อานามวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,357 100024553 นาย ธีรวุธ ชอบกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,358 100024555 น.ส. ปภาดา ศุภพิบูลย์กุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,359 100024557 น.ส. มรกต หงส์วรวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,360 100024558 น.ส. สุรางค์ หม่ันไชย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,361 100024559 นาย บุรินทร์ เหล่าศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,362 100024561 น.ส. อรชร ดํารงจิตติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,363 100024564 น.ส. ปรารถนา พวงประทุม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,364 100024565 น.ส. ณัฏฐา จิตวรรณรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,365 100024566 น.ส. สุกาญดา ทําสันเทียะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,366 100024567 นาย มาหามะรุสลี เต็งมะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,367 100024568 น.ส. ปยิวรรณ วิไลพัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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11,368 100024570 น.ส. เบญจมาศ นาคราช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,369 100024574 น.ส. ปิยนุช จันทร์อักษร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,370 100024576 นาย ศิระ รัตนพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,371 100024577 น.ส. พิมพิศา ยิ้มย่อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,372 100024578 น.ส. สุรีย์ เครือภู่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,373 100024580 น.ส. กรุณา สุวรรณคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,374 100024581 น.ส. สมคิด ภูมิมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,375 100024582 นาย ธีรเดช สง่าโสภณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,376 100024583 นาย ประวิทย์ เป้าบ้านเซ่า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,377 100024587 น.ส. กัณฐมณี มากช่วย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,378 100024592 น.ส. พรพิมล ศรีไกรภักด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,379 100024593 น.ส. ศิริวรรณ เอี่ยมบัณฑิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,380 100024598 น.ส. อัจฉรา กองกะมุด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,381 100024600 นาย ฟัดลี มะแซกูเบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,382 100024603 น.ส. ญณดา คะนะมะ กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
11,383 100024604 นาย ปริญญ์ สิงห์แก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,384 100024607 น.ส. ขวัญฤทัย อุทิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,385 100024606 น.ส. พัชราวดี บุญเยือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,386 100024608 น.ส. วราภรณ์ โพธิ์หล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,387 100024609 นาย ฉกาจ งามภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,388 100024610 น.ส. นันวดี ศรีโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,389 100024611 น.ส. พีระวี พุ่มแจ้ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,390 100024614 น.ส. ปิยมาส เพ็งอารีย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,391 100024615 นาย วสัณชัย สุวรรณมาลี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,392 100024619 นาย ธนพล อาจสัญจร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,393 100024620 น.ส. โศศิษฐา ชูปาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,394 100024621 น.ส. ชนิดา จิตเท่ียง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,395 100024622 นาย ปัญญา สาซ่อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,396 100024625 น.ส. พิมลพา เมืองมูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,397 100024630 น.ส. ทิพย์ธนา สว่างวงศ์ กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
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11,398 100024632 นาย วิทวัส บุตรโพธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,399 100024634 นาย ชัยวัฒน์ เหนี่ยวองอาจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,400 100024638 น.ส. อัจฉรา สมบัตินันทนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,401 100024641 น.ส. รุ่งนภา ศรีช่วย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,402 100024643 นาย ภูมินทร์ กงไสยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,403 100024645 น.ส. สุจารี เลี่ยนยงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,404 100024647 นาย วัชรินทร์ อินทรอารีย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,405 100024649 นาย ณัฐวุฒิ สมภารเพียง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,406 100024652 นาย ณรงค์ศักด์ิ คงศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,407 100024655 นาย นิกร อินเต็ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,408 100024656 นาย พบลาภ บุตรศรีด้วง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,409 100024660 น.ส. นภัสนันท์ พันธ์ศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,410 100024666 นาย สุนทร รอดด้วง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,411 100024668 นาย คมวิศิษฏิ์ สิงห์สถิตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,412 100024671 นาย ชาลี พร้อมเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,413 100024673 น.ส. สุวารี ยิ่งนอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,414 100024675 น.ส. รจรูญ ปุเรชะตัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,415 100024677 นาย ธเนษฐ ธมิกานนท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,416 100024678 น.ส. ผุสดี ชูกร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,417 100024680 นาย วิศิษศักด์ิ กรรณาริก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,418 100024681 น.ส. มลุลี บุญเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,419 100024683 นาย มนัสวี พลเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,420 100024685 นาย เอกรัตน์ รัตนวิจิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,421 100024686 นาย โอฬาร นิลใบ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,422 100024688 น.ส. ชนัดดา พิมพสุทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,423 100024689 น.ส. ภัทรมณี ศรีมณีนพรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,424 100024690 น.ส. ขนิษฐา สุวรรณวัฒนกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,425 100024691 นาย อภินันท์ บํารุงสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,426 100024692 ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิตถินันท์ อังกูรวัฒนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,427 100024693 นาย ยศพล พลับพลาชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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11,428 100024695 น.ส. รภัสศา ฮงสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,429 100024696 น.ส. เกษรา ศรีจันทร์บุญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,430 100024700 นาย ลือเดช แปวกระโทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,431 100024701 นาย นรากร บุญตัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,432 100024702 น.ส. พนัญญา ชนะสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,433 100024703 น.ส. เขมจิรา ศรีวิเศษ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,434 100024705 นาย ศิริ์กาญจน์ ศิริสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,435 100024706 น.ส. ภาพร ชนะสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,436 100024707 น.ส. อโณชา เทศเนตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,437 100024711 น.ส. จารุวรรณ กลิ่นสูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,438 100024713 นาย สาโรช กาฬษร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,439 100024714 น.ส. รุจิรา สมภาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,440 100024715 น.ส. อาภัสรา รอดสารี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,441 100024716 น.ส. พิณพนัช รัชตปวุฒิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,442 100024717 น.ส. ปวีณา พิมพาลัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,443 100024721 นาย ฉลอม พรมซุย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,444 100024720 นาย ยทุธภูมิ ทัณทะรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,445 100024722 นาย ถิรวุฒิ แต้สกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,446 100024724 นาย ณัทพล สุขพัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,447 100024726 น.ส. ปรางค์ทอง พวงทรัพย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,448 100024728 น.ส. ขวัญชนก ชิโนเรสโยธิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,449 100024729 นาง อารีย์ หล่อปรีชากุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,450 100024730 น.ส. ศิริลักษณ์ จุมพลพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,451 100024732 น.ส. ธนิดา วสุชัยกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,452 100024733 น.ส. สุพรรษา หนูเริก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,453 100024734 นาง วัชรินทร์ ตั้งพรหมจรรย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,454 100024736 น.ส. บงกช ดารารัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,455 100024737 นาย ธราธร เวชโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,456 100024738 น.ส. อาทิตยา สว่างแจ้ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,457 100024739 น.ส. รินชล บุญพรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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11,458 100024740 น.ส. ขวัญฤทัย นักฆ้อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,459 100024743 น.ส. สิริกาญจน์ คุมสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,460 100024744 จ.ส.อ. ปฏิพัทธ์ ร้อยดาพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,461 100024745 น.ส. นฏกร คําอ้ายล้าน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,462 100024746 น.ส. สุรีพร อยู่สุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,463 100024748 นาย วสันต์ แจ้งแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,464 100024749 นาย นิรวัทธิ์ ขันธท์อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,465 100024750 นาย พิธวัฒ พลหาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,466 100024751 นาย พรรษวุฒิ กลิ่นเสถียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,467 100024752 น.ส. จีรติ อบอาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,468 100024755 นาย สฤษดิ์ ไชยศิลป์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,469 100024757 นาย ชาคริต  โพธิ์เดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,470 100024758 น.ส. ปิยะนุช ปัญญารักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,471 100024761 นาย ศุภเชษฐ์ พรหมสังข์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,472 100024762 นาย วิทวัส หาญวานิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,473 100024768 นาย ภานุวัฒน์ สุภัทรประทีป กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,474 100024773 น.ส. ริสา ฟองสายชล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,475 100024774 นาย พรเทพ พาหุรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,476 100024775 นาย ศรศัลย์ ใจผ่อง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,477 100024778 น.ส. รัชวรรณ ดวงดารา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,478 100024779 นาย ชาลี กิตติเวชวรกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,479 100024781 นาง ศุศิฏฐา วงศ์ขัติยะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,480 100024782 นาย ชวลิต มุทาพร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,481 100024785 นาง สายยุทธ์ อ่ืนประโคน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,482 100024787 น.ส. ศรัญญา ปานเจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,483 100024788 นาย ดนัย สุวรรณวิเศษ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,484 100024793 น.ส. ละอองทิพย์ สุริยะศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,485 100024795 น.ส. จุฬาลักษณ์ อ้ึงศรีวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,486 100024797 น.ส. เชาวรัตน์ พรมกลัดพะเนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,487 100024801 น.ส. สุภามาตร บุญประสม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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11,488 100024805 น.ส. สหัทยา สุวรรณรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,489 100024806 น.ส. ทิพวรรณ อาสุระ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,490 100024807 น.ส. สุนิสา เทศวิเชียร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,491 100024811 น.ส. จันทรา กมลโรจน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,492 100024819 น.ส. ธิดา รักษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,493 100024820 นาย ภัทรพงศ์ มาตขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,494 100024822 นาง สุดาวัลย์ แสงมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,495 100024824 นาย ภูวนาท ทัดศรี กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,496 100024825 น.ส. โสวณีย์ แจ้งจุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,497 100024829 ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐวุฒิ มาคุ้มทัพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,498 100024830 น.ส. รัตนา ศรีนงนุช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,499 100024833 น.ส. ชนชนก ปอสูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,500 100024834 น.ส. พรทิวา ชัยศัตรา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,501 100024835 นาย วีระ กุลศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,502 100024836 น.ส. ดลปภร รัตนะกุลเชษฐ กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,503 100024839 นาย ธนธง มีโพธิ์ทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,504 100024840 นาย ณัฐภาส ศรีเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,505 100024845 นาย รัฐกิจ รุ่งเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,506 100024847 น.ส. สุกีตา บินรัตแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,507 100024848 น.ส. คงภัค ชื่นหมื่นไวย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,508 100024851 น.ส. พิมพ์ใจ ราษีนวล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,509 100024852 น.ส. สิริมา อยู่คง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,510 100024853 นาย ณัชชัชพงศ์ แดงสกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,511 100024854 น.ส. นภาวรดี เรืองเดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,512 100024855 น.ส. วรรณวิมล โสภิสเข่ือนขันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,513 100024857 น.ส. นภาวดี สงค์มณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,514 100024858 น.ส. ภาณญาดา เจริญกลิ่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,515 100024859 น.ส. ทัศนันท์ วังแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,516 100024860 นาย ฐิตินันท์ ประเทืองคุณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,517 100024862 น.ส. เพ็ญพนา ดาราเพ็ญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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11,518 100024864 น.ส. เพ็ญประภา ศรีสง่า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,519 100024865 น.ส. ประกายดาว เหล็กดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,520 100024867 น.ส. จันทณี ไหลธรรมนูญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,521 100024866 น.ส. ศิริพร เสาศิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,522 100024870 น.ส. บุญประครอง พาประจง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,523 100024871 นาย ณัฐวัฒน์ ขันที กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,524 100024872 น.ส. ภัทรวลัญช์ แก้วสง่า กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
11,525 100024875 น.ส. ขวัญชนก ธีระกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,526 100024877 น.ส. อรุณรัตน์ โนนกลาง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,527 100024878 นาย สฤษธิชัย บุญช่วย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,528 100024879 น.ส. ชฎากาญจน์ สีแดง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,529 100024880 น.ส. พัทธ์ธีรา บุษบง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,530 100024881 น.ส. สิตาพัชญ์ เสนีย์ธํารงชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,531 100024883 นาย ชนะศักด์ิ สุขวิสุทธิ์ กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,532 100024884 นาย ฌ กะเฌอ มณีเทพ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,533 100024886 น.ส. รพีพร กลิ่นแก้วณรงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,534 100024888 นาย ณัฐพล จันทรสุขโข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,535 100024892 น.ส. สุพรรษา เจริญสิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,536 100024893 นาง นงลักษณ์ วงษ์โพยม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,537 100024897 นาย กิตติชัย จันทร์ดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,538 100024898 น.ส. อธิชนัน อุทธิสินธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,539 100024902 นาย สมนกึ ประเทืองสุขพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,540 100024905 นาง จงจิตร์ ทองอินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,541 100024906 น.ส. พิมพกานต์ พังงา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,542 100024908 น.ส. ฐิตาภรณ์ ร่มลําดวน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,543 100024909 น.ส. จุฑาทิพย์ ยุทธ์ธนอุม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,544 100024913 นาง สุภาวดี กิจไธสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,545 100024914 นาย วิทยา ชนะสาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,546 100024915 นาง พรชิศา สายไหม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,547 100024916 นาย อภิวัฒน์ เติมประโคน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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11,548 100024917 น.ส. ปรัจฉันน์ เรืองเกลี้ยง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,549 100024918 น.ส. ทัศนีย์ แก้วจินดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,550 100024919 น.ส. ชุลีพร จารุจินดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,551 100024920 นาย สรรพกิจ สายไหม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,552 100024921 นาย พิรชัช สุขสมร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,553 100024924 น.ส. อําพา ตาใส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,554 100024927 น.ส. ศิริธนามาศ นิธิสินพุฒิชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,555 100024930 น.ส. พัฒญา  โททุมพล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,556 100024935 น.ส. พรพิมล คงพ่วง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,557 100024937 นาย อภิชาติ สูรโรคา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,558 100024938 น.ส. สมเคราะห์ นิลุบล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,559 100024939 น.ส. สิริลักษณ์ เขียวรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,560 100024941 น.ส. พิชญากร ศรีพิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,561 100024944 นาย สําเริง สืบสิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,562 100024945 น.ส. หทัยกาญจน์ สุขลาภ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,563 100024946 นาย ขจรศักด์ิ รุ่งเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,564 100024949 นาย กฤษ นุชแผน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,565 100024950 นาย ภาณุวัฒน์ อาจโยธา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,566 100024951 น.ส. สุดาวรรณ ฝายนันชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,567 100024952 นาย ประยุทธ พรมรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,568 100024956 นาง กฤศกาญ จํารัสศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,569 100024957 น.ส. พัชรินทร์ โพร่ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,570 100024959 นาย พเนาว์ เทียนทอง กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
11,571 100024960 นาย วิริทธิ์ ตันกระโทก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,572 100024964 นาย ไสว ก่ิงจันมน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,573 100024965 น.ส. ปรารถนา ม่วงงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,574 100024966 น.ส. สุดารัตน์ ศิริวงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,575 100024971 นาย พิชัยยุทธ สมสวย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,576 100024972 นาย เอกลักษณ์ แก้วรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,577 100024973 นาย สัมผัส ศิวิไล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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11,578 100024974 นาย กฤษฎา ลีละเศรษฐกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,579 100024976 น.ส. สุพรรษา คําวาสี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,580 100024982 น.ส. จริยา โพธิ์เหมือน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,581 100024985 นาย พิสิทธิ์ ศิลาอาศน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,582 100024987 นาย ธีรวัชร์ ศักด์ิกิตติพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,583 100024993 นาย ชวนะ วสุธาลัยนันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,584 100024995 นาง ภัคศินีพิชญ์ กุลทัตพงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,585 100024997 น.ส. ปัทมา หมีปาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,586 100024998 นาย วสันต์ สีหะวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,587 100024999 น.ส. อารีรัตน์ ฉิมไทย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,588 100025001 นาย เพ่ิมยศ สร้อยสุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,589 100025003 นาย สุรชัย ขันติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,590 100025004 นาง ธีราพร เทพประสิทธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,591 100025006 น.ส. ชนากานต์ วรรณวัตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,592 100025007 น.ส. จีรนันท์ นาคเสน กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
11,593 100025008 น.ส. ชนิสรา หนูเริก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,594 100025009 น.ส. กาญจนา ญาติมิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,595 100025011 น.ส. กัญญานุช กรินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,596 100025016 น.ส. ลัดดา บุรินรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,597 100025019 นาย พิพัฒน์พงศ์ โพธิวัลย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,598 100025021 น.ส. จุฬารัตน์ เหล่าการ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,599 100025023 น.ส. อาทิพร มุกดาหาร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,600 100025025 นาย โกสินทร์ ยังมี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,601 100025026 นาย ทชภณ ลิไธสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,602 100025027 น.ส. ณธมณ ธนเพ็ญภาส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,603 100025028 นาย สมพงศ์ สังข์แก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,604 100025032 น.ส. วีรณา ปรเสริฐศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,605 100025033 น.ส. ชมพูนุท เจดีย์วุฒิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,606 100025039 น.ส. จิตสุภา ผิวสา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,607 100025040 น.ส. เสาวลักษณ์ โถแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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11,608 100025044 นาย วสันต์ จิสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,609 100025048 นาย จอมไตร ตันติเสวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,610 100025052 นาย ธนบรรณ อู่ทองมาก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,611 100025055 น.ส. อนุสรา ทองเอี่ยม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,612 100025057 น.ส. เกษศริน รอดศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,613 100025058 นาย สุทธิวัฒน์ โพธิ์นอก กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,614 100025059 น.ส. ชนิษฎา โอ๊อ้ิว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,615 100025068 นาย จิรพล ตะรุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,616 100025069 นาย พัฒนพันธ์ บูระพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,617 100025071 นาย พันธุ์เทพ มหาพันธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,618 100025072 นาย อาทิตย์ วัฒนจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,619 100025073 น.ส. จินดารัตน์ ธนาเลิศสมบูรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,620 100025074 นาย อาฮามะ เจะวานิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,621 100025075 น.ส. วิชชุดา ชูติวัตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,622 100025076 น.ส. พัชนี อ้ิดแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,623 100025077 น.ส. วิมลรัตน์  เจริญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,624 100025078 น.ส. อุชิสา แก่นจําปา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,625 100025079 น.ส. แก้วตา คงนุ่น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,626 100025081 น.ส. สุดาพร ประโคทัง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,627 100025083 น.ส. วิไลพร พรมมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,628 100025086 นาย นภัสกร ชื่นพิมาย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,629 100025087 น.ส. ปรีดาภรณ์ ถิระวัฒน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,630 100025089 นาง พิชญา ศราวณะ กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
11,631 100025090 นาย อิทธิพัทธ์ จําญาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,632 100025094 นาย ธเนศ แตงเลี่ยน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,633 100025096 น.ส. นันทกาล มีชนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,634 100025097 นาง สัญญาลักษณ์ ศรีพรมงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,635 100025099 นาง มยุรา เลิศวิจิตรโสภณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,636 100025101 น.ส. นิภาพร ทองภู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,637 100025102 นาง ชัชฎาภรณ์ กล่อมจิตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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11,638 100025103 นาง ดารารัตน์ ศรียุบล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,639 100025108 นาย ภานุวัฒน์ กาวี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,640 100025112 น.ส. อนงค์ มีสิทธิ์ดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,641 100025114 น.ส. คุณนิษฐ์ ห้องตรง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,642 100025115 น.ส. อัมพวรรณ มณีโชติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,643 100025116 น.ส. วันทิพย์ พรนที กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,644 100025117 น.ส. อาภามาศ แหวนทับทิม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,645 100025118 น.ส. ธันย์ชนก ตวงสิทธินันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,646 100025119 นาย นที ทองบ้านบ่อ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,647 100025121 น.ส. กุลริศา หิรัญดรงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,648 100025123 นาย วิริทธิ์พล ตรังคอภิรักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,649 100025124 น.ส. รัตติกาล เคนดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,650 100025125 นาง วิมุตติยา ครุฑรัมย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,651 100025127 น.ส. พูนสดุา ต้ังบัณฑิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,652 100025128 น.ส. พชรมน พรมชา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,653 100025129 น.ส. ณัฐชญา พึ่งโต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,654 100025131 น.ส. เกตุสริน ดวงแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,655 100025132 น.ส. นิศาชล อยู่เย็น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,656 100025134 น.ส. พูนธิดา ต้ังบัณฑิต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,657 100025135 น.ส. รุ่งนภา กุสาวดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,658 100025136 นาย ณัฐพงศ์ จินาพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,659 100025137 น.ส. วาสิทธิ์ชา อยู่เย็น กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,660 100025139 น.ส. เต็มศิริ ศรีกอนติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,661 100025140 นาย จักรวรรดิ์  ช่วยชู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,662 100025141 น.ส. ปานทิพย์ มงคลเพชรสิริ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,663 100025142 นาย ธิษณะ เรืองศุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,664 100025143 น.ส. กรรณิการ์ หวานฤดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,665 100025149 น.ส. จนิตนา ค้ิวราชแยง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,666 100025151 น.ส. นัทธมนต์ รังสีพันธ์เดช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,667 100025153 น.ส. กนกวรรณ กางกรณ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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11,668 100025155 น.ส. วชิรวรรณ บุตรโส กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,669 100025156 น.ส. สมหญิง บานแย้ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,670 100025158 น.ส. กนิษฐา แก้งคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,671 100025159 นาง นิชาวัลย์ สีหาภาค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,672 100025161 นาย นิกรณ์ นิลเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,673 100025163 นาย เกรียงศักด์ิ อินต๊ะจักร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,674 100025166 น.ส. จิราพร เชียงชะนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,675 100025169 น.ส. สมัญญา ตรีรัตนาเศรฐ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,676 100025170 นาย อานนท์ บุญทองดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,677 100025174 น.ส. ชิดชนก ศักด์ิแสง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,678 100025176 น.ส. อัญชลี บุตรทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,679 100025179 น.ส. ละอองดาว สาระพันธ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,680 100025182 นาย ปกรณ์ ภารา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,681 100025183 น.ส. ณัฐพิมล อ้นขวัญเมือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,682 100025185 นาย ธนเดช สมศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,683 100025187 นาย เก่ง วิกสูงเนิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,684 100025188 น.ส. สุกัญญา พันธุ์ทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,685 100025190 น.ส. ดวงฤดี สุโพธิ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,686 100025191 นาย อภิสิทธิ์ บุญสร้าง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,687 100025192 น.ส. รัตนา สุริยา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,688 100025194 นาง รัตนา ช้างจีน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,689 100025197 น.ส. ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,690 100025198 น.ส. ศิริพร คงระบํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,691 100025199 นาย พงษ์ทวี มหายศนันท์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,692 100025202 น.ส. ชิดชนก ยิ้มละมัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,693 100025203 น.ส. เกษสุดา ศรีจักร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,694 100025204 นาง ภนัสฎา นิลอุบล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,695 100025206 นาย ณัฐวุฒิ พลวารินทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,696 100025209 นาย พงศกร สดากร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,697 100025210 น.ส. ราตรี ชนะสิงห์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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11,698 100025213 น.ส. วารุณี กาแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,699 100025214 น.ส. พิมพ์พิชชา พลอยเพชร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,700 100025215 น.ส. ปาริชาติ นุชจํานงค์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,701 100025216 น.ส. ธามิศา หน่อใหม่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,702 100025217 น.ส. ชลธิชา กุณโม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,703 100025220 นาย ฐาปกรณ์ คารีขัน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,704 100025221 นาง ลัคณา  อินทร์เลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,705 100025222 นาย เจนณรงค์ ดําประภา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,706 100025223 นาย สาธิต ปานอ่อน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,707 100025224 น.ส. ธนวรรณ พูลน้อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,708 100025226 น.ส. วรพรรณ อยู่แพทย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,709 100025229 นาย ปฐวี คันธะคง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,710 100025230 นาย ปฐม เดชะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,711 100025231 น.ส. ศิวพร ศรีสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,712 100025232 นาย เอกพล ธัมมิกะกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,713 100025233 น.ส. กัสมาพร พงษ์ขาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,714 100025238 นาย ทวศัีกด์ิ สุดดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,715 100025239 น.ส. หทัยชนก ฤทธิ์ดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,716 100025240 ว่ฎาท่ี ร.ต.หญิง สุพรรษา ศรีพรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,717 100025241 น.ส. สุทธาฎทิพย์ สายคําฟู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,718 100025242 นาย อนุสรณ์ คําภิมาบุตร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,719 100025243 นาย ปิยะนันท์ มูลตรีมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,720 100025244 นาย พิศิษฐ์ พิมพ์รัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,721 100025245 น.ส. ปริชาติ วงคําซาว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,722 100025253 นาย ธีรภัค พูลภักดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,723 100025256 น.ส. มุจลินทร์ ชาญสมุทร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,724 100025259 น.ส. จิรวดี ศรีสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,725 100025260 น.ส. เพชราพรรณ สุสินธุ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,726 100025263 น.ส. บรรจงจิตร แปโค กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,727 100025267 นาย ไชยรัตน์ บุญเฉื่อย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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11,728 100025269 น.ส. แพรวพรรณ ปันใจดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,729 100025268 น.ส. อัมพร สุวรรณรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,730 100025270 น.ส. พรทิพย์ ธรรมวงษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,731 100025271 น.ส. กชพรรณ ออกดีเลิศ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,732 100025274 น.ส. วรรณลักษณ์ ดาวสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,733 100025275 นาย อภิชาติ อนุวรชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,734 100025277 น.ส. ปภาดา สุวรรณเกตุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,735 100025278 นาง บุษบา กาพย์ศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,736 100025283 น.ส. กษมา แสงมณี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,737 100025284 น.ส. ศศิธร สันติวิชัยกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,738 100025286 นาย นิตินันท์ อัครบวร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,739 100025287 นาย ปฐมพงษ์ รักญาติ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,740 100025291 น.ส. ยอดขวัญ โสวรรณะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,741 100025290 นาย ภาคภูมิ ดวงสวัสด์ิ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,742 100025292 นาย พรสถิต เถกิงผล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,743 100025295 น.ส. มัจฉรี สํานักนิตย์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,744 100025296 นาย อนุกูล อุทัยธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,745 100025297 น.ส. วราภรณ์ แสงกล้า กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,746 100025299 นาย วริทธิ์ธร แก้วรักษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,747 100025300 น.ส. อาภาภรณ์ สุภรัตน์ธนกุล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,748 100025303 น.ส. มณีเนตร มะโนชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,749 100025305 น.ส. สมใจ คงเกลี้ยง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,750 100025307 น.ส. วนิดา นามมา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,751 100025308 นาย สิทธิศักด์ิ จันทร์เฮียง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,752 100025309 น.ส. ศศิธร คําตา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,753 100025310 ส.ต.ต. ชวลิต บุษบา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,754 100025312 น.ส. วิภาวรรณ หาญเชิงชัย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,755 100025317 นาย บุญเลิศ ใจหาญ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,756 100025318 น.ส. สุภาพ เมืองจันทร์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,757 100025320 น.ส. ภารวี มากะจาย กรุงเทพฯ และหรือปรมิณฑล
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11,758 100025322 นาย พงศร มีวาสนา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,759 100025321 น.ส. จุฬาพัฒน์ ช่างเกตุ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,760 100025323 นาย สุริโย โสดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,761 100025325 น.ส. พุริดา แสงแก้วชูสิน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,762 100025326 นาย ชัยรินทร์ พงษ์สุวรรณ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,763 100025327 นาย สุริยฉัตร วาทะวัฒนะ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,764 100025328 น.ส. นุชณา เอียดเกิด กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,765 100025331 น.ส. ยุภาภรณ์ ไชยสงค์ กรงุเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,766 100025334 น.ส. กนกวัลย์ เตชวันโต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,767 100025336 น.ส. เจนจิรา ตันตระกูล กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,768 100025339 นาย มณฑป กฤตศุภฤกษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,769 100025341 น.ส. รัตนา ปั้นงาม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,770 100025344 น.ส. วรรณภา ฤทัยทิพากร กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,771 100025348 น.ส. ธัญญามณี หมีทอง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,772 100025358 น.ส. วีณา จันทะวงค์ กรุงเทพฯ และหรอืปริมณฑล
11,773 100025363 น.ส. ณัฐชลี กาลพันธา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,774 100025366 น.ส. เสาดะห์ แวโดยี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,775 100025368 น.ส. จุฑามาส บุญประเสริฐยิ่ง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,776 100025369 นาย อลงกต จําฟู กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,777 100025370 น.ส. ไลลา หมัดหมาน กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,778 100025376 นาย สุวัฒน์ชัย เจริญสุข กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,779 100025377 นาย ธวัชชัย สิทธิวรการ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,780 100025379 น.ส. สุนสิา ศิลรักษา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,781 100025382 น.ส. ปวีณา รัตนโชติพานิช กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,782 100025383 น.ส. นวรัตน์ สุธรรม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,783 100025384 น.ส. กานต์ชนก ไกรโสดา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,784 100025385 นาย ธีระพงษ์ เกตุเต็ม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,785 100025386 นาย เอกภพ ประทุมารักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,786 100025389 น.ส. จุฑามาศ แก้วเรือง กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,787 100025395 นาย วิระพงษ์ สีลาพา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
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11,788 100025397 น.ส. จิณัฐพร คําศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,789 100025398 นาย เกียรติคุณ บัวคํา กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,790 100025400 น.ส. ศศิธร แคล้วปรปักษ์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,791 100025403 น.ส. เพ็ญวนา ปรานสุจริต กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,792 100025405 น.ส. พรทิวา อ้ายดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,793 100025406 น.ส. ชมัยพร ดอกพุฒ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,794 100025409 น.ส. วันวิสา ไกรแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,795 100025410 นาย ศุภชัย ศิริรัตน์ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,796 100025411 นาย นวกร เรืองศรี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,797 100025413 นาง ณิชชารีย์  อัครพงศ์กุลกิจ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,798 100025415 น.ส. อัญชลี ศรีหม่ืนไวย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,799 100025416 นาย ธนภัทร ทองดี กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,800 100025418 น.ส. วิมล แซ่เซี้ย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,801 100025420 น.ส. อณิษฐา หาญภักดีนิยม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,802 100025421 น.ส. วรรณกร ชาวนาไร่ กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,803 100025423 น.ส. สุณิสา  ปวงแก้ว กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,804 100025424 นาย สุภัทท์ ฝั้นคําอ้าย กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,805 100025426 นาง จันทิมา ดีอ่วม กรุงเทพฯ และหรือปริมณฑล
11,806 200000011 นาย ทนงศักด์ิ ทองเจริญ จังหวัดพิษณุโลก
11,807 200000012 นาง ศิรินรัตน์ กุหลาบ จังหวัดพิษณุโลก
11,808 200000013 นาย ภูไท ศรีเสน จังหวัดพิษณุโลก
11,809 200000016 น.ส. ธัญพร หล้าซิว จังหวัดพิษณุโลก
11,810 200000020 น.ส. พิชญาภร ต๊ะสิงห์ จังหวัดพิษณุโลก
11,811 200000022 นาง สุมาลี ญวนเขียว จังหวัดพิษณุโลก
11,812 200000028 ว่าท่ี ร.ต. เอกชัย คําโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
11,813 200000035 นาง ธัญญรัตน์ โฉมแดง จังหวัดพิษณุโลก
11,814 200000041 น.ส. ศศิภรณ์ สิทธิชมภู จังหวัดพิษณุโลก
11,815 200000046 นาย นิรันดร์ กันทะวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
11,816 200000050 ว่าท่ีร้อยโท มงคล ทัพผา จังหวัดพิษณุโลก
11,817 200000051 น.ส. อรุณรัตน์ ขาวละมูล จังหวัดพิษณุโลก
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11,818 200000054 นาง บัวผัน แสนยาเจริญกุล จังหวัดพิษณุโลก
11,819 200000056 น.ส. ธันยพร ชมชื่น จังหวัดพิษณุโลก
11,820 200000058 นาย วสันต์ พงษ์ไพบูลย์ จังหวัดพิษณุโลก
11,821 200000065 น.ส. พรสวรรค์ พับพุ จังหวัดพิษณุโลก
11,822 200000072 ว่าท่ีรต. วโรดม คําสม จังหวัดพิษณุโลก
11,823 200000073 นาย พีรดนย์ วิชารักษ์ จังหวัดพิษณุโลก
11,824 200000077 น.ส. พัชรี อภิวงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
11,825 200000078 น.ส. นพมาศ สิทธิมงคล จังหวัดพิษณุโลก
11,826 200000082 นาง โกลัญญา พร้อมสุข จังหวัดพิษณุโลก
11,827 200000079 น.ส. กัญชพร วงค์สุยะ จังหวัดพิษณุโลก
11,828 200000099 นาง สุรัสวดี วัฒนาพันธุ์ จังหวัดพิษณุโลก
11,829 200000100 น.ส. ณัทรนันท์ แสงผึ้ง จังหวัดพิษณุโลก
11,830 200000103 น.ส. ปุณณ์สิริ ถนอมมิตร จังหวัดพิษณุโลก
11,831 200000116 นาย พงศ์ระวี ลํามะศักด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
11,832 200000120 นาย กมเรศว์ โต้ติ้น จังหวัดพิษณุโลก
11,833 200000130 น.ส. ผกามาศร์ กันทิพย์วรากุล จังหวัดพิษณุโลก
11,834 200000135 น.ส. นันทวรรณ แก้วแสน จังหวัดพิษณุโลก
11,835 200000137 นาย โชติชัย อินนันชัย จังหวัดพิษณุโลก
11,836 200000142 ว่าท่ีร้อยตรี พิภูมิพงศ์ บัวอ่อน จังหวัดพิษณุโลก
11,837 200000150 น.ส. วัณณิตา อุ่ยเจริญ จังหวัดพิษณุโลก
11,838 200000152 นาย พรศักด์ิ สนิท จังหวัดพิษณุโลก
11,839 200000157 นาย ชวลิต นิมิตรศิลป์ จังหวัดพิษณุโลก
11,840 200000158 น.ส. ชลิตดา ศิริธรรม จังหวัดพิษณุโลก
11,841 200000179 น.ส. พันธุ์ทิพย์ นนทรีย์ จังหวัดพิษณุโลก
11,842 200000182 น.ส. ปานทิพย์ ไชยมงคล จังหวัดพิษณุโลก
11,843 200000183 น.ส. เสาวลักษณ์ หิรัญรักษ์ จังหวัดพิษณุโลก
11,844 200000186 น.ส. ศิรินทรา ริยะกาศ จังหวัดพิษณุโลก
11,845 200000189 นาย วสันต์ เหลี่ยววิริยกิจ จังหวัดพิษณุโลก
11,846 200000193 นาย ณัฐวัชร อุ่ยเจริญ จังหวัดพิษณุโลก
11,847 200000194 นาย ชาญวิทย์ บุตรหลวง จังหวัดพิษณุโลก
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11,848 200000196 น.ส. ศิริรัตน์    ธรรมใจ จังหวัดพิษณุโลก
11,849 200000207 น.ส. ทิพย์ไพวรรณ์ สุนันตา จังหวัดพิษณุโลก
11,850 200000209 น.ส. วรรษา เหลี่ยววิริยกิจ จังหวัดพิษณุโลก
11,851 200000214 น.ส. พรรวินท์ ไกรวารีวิไล จังหวัดพิษณุโลก
11,852 200000216 น.ส. สายพิน ยาสุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
11,853 200000220 น.ส. ณีรวัลย์ กันทะวี จังหวัดพิษณุโลก
11,854 200000221 ว่าท่ี ร.ต. นันทศักด์ิ นาวา จังหวัดพิษณุโลก
11,855 200000236 น.ส. เจษฎาภรณ์ ไพรวัลย์ จังหวัดพิษณุโลก
11,856 200000237 นาย จตุพร ธรรมกิติ จังหวัดพิษณุโลก
11,857 200000242 น.ส. พัชราพร คงคาน้อย จังหวัดพิษณุโลก
11,858 200000241 นาย ฆงรักษ์ ศตสุขสกุล จังหวัดพิษณุโลก
11,859 200000247 นาย ศุภกร ตุลพงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
11,860 200000248 น.ส. ชนิสรา กองกันภัย จังหวัดพิษณุโลก
11,861 200000252 น.ส. สุชาดา สุดชัยพร จังหวัดพิษณุโลก
11,862 200000256 นาย กิตติศักด์ิ พุกอูด จังหวดัพิษณุโลก
11,863 200000260 นาย ภาคภูมิ หลวงมณีวรรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
11,864 200000262 น.ส. มาลินี เลาหเทียนโรจน์ จังหวัดพิษณุโลก
11,865 200000263 นาย จักรกฤษณ์ แกมนิล จังหวัดพิษณุโลก
11,866 200000270 นาย ณัฐวุฒิ ไชยถา จังหวัดพิษณุโลก
11,867 200000273 น.ส. กัญญา ชาวส้าน จังหวัดพิษณุโลก
11,868 200000275 นาย เลอพงศ์ หมีโชติแป้นไทย จังหวัดพิษณุโลก
11,869 200000276 น.ส. มณทิชา พิณโนเอก จังหวัดพิษณุโลก
11,870 200000277 น.ส. พัทธ์ธีรตา สิริชัยวัฒนกุล จงัหวัดพิษณุโลก
11,871 200000281 น.ส. ชมัยภรณ์ วนวาสี จังหวัดพิษณุโลก
11,872 200000282 นาย รชานนท์ อินทุภูติ จังหวัดพิษณุโลก
11,873 200000285 น.ส. สุนทรี ก้อนจันเทศ จังหวัดพิษณุโลก
11,874 200000286 นาย จักรพงษ์ วุฒิรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
11,875 200000287 นาง ศิราพร สายโปธิ จังหวัดพิษณุโลก
11,876 200000289 นาย วรพล โม่งตา จังหวัดพิษณุโลก
11,877 200000300 น.ส. เสาวณีย์ แก้วแสนเมือง จังหวัดพิษณุโลก
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11,878 200000307 น.ส. สุจิตรา ยั่วยวน จังหวัดพิษณุโลก
11,879 200000308 น.ส. บารมี ทะลา จังหวัดพิษณุโลก
11,880 200000310 นาย ปฏิภาณ สักลอ จังหวัดพิษณุโลก
11,881 200000311 นาง นฤภร กองเงิน จังหวัดพิษณุโลก
11,882 200000318 น.ส. เมฆา สาพิน จังหวัดพิษณุโลก
11,883 200000319 น.ส. ธัญญารัตน์ สิญจวัตร จังหวัดพิษณุโลก
11,884 200000322 น.ส. พิมพา นวลฝั้น จังหวัดพิษณุโลก
11,885 200000323 น.ส. มาลัยพร อุ่นใจ จังหวัดพิษณุโลก
11,886 200000325 น.ส. นราทิพย์ จนัสน จังหวัดพิษณุโลก
11,887 200000327 น.ส. ปวริศา จันทร์วังโป่ง จังหวัดพิษณุโลก
11,888 200000329 น.ส. จันทรประภา ดวงอุปปะ จังหวัดพิษณุโลก
11,889 200000335 น.ส. ณัฐวรรณ นวนน่วม จังหวัดพิษณุโลก
11,890 200000336 นาย รภัทร กันทาสุข จังหวัดพิษณุโลก
11,891 200000338 น.ส. พัชรกร ฉิมไล้ จังหวัดพิษณุโลก
11,892 200000344 น.ส. รุ่งทิวา ทานะขันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
11,893 200000356 น.ส. สุทธิลักษณ์ นาคสุทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
11,894 200000363 น.ส. จารุณี อินทะวัง จังหวัดพิษณุโลก
11,895 200000366 น.ส. อาภาศรี คงจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
11,896 200000370 น.ส. อรทัย ปันเต็ม จังหวัดพิษณุโลก
11,897 200000373 นาย ณัฐพล ปกเกษ จังหวัดพิษณุโลก
11,898 200000387 นาย พงศภัค เชียงคํา จังหวัดพิษณุโลก
11,899 200000390 น.ส. ทิวาพร สุทธกัน จังหวัดพิษณุโลก
11,900 200000396 น.ส. จําเลียง ศรีสวัสด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
11,901 200000397 นาย อิทธิพงษ์ ลุ้งบ้าน จังหวัดพิษณุโลก
11,902 200000399 น.ส. ปวีณา ทองแจ่ม จังหวัดพิษณุโลก
11,903 200000400 นาย ชณัญชิต ไชยมงคล จังหวัดพิษณุโลก
11,904 200000404 น.ส. พัชรี อรุณสุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
11,905 200000409 น.ส. นารีรัตน์ จันทร์งาม จังหวัดพิษณุโลก
11,906 200000410 น.ส. ธิรัตติญา ลือชัย จังหวัดพิษณุโลก
11,907 200000412 นาย อาทิตย์ กิติกา จังหวัดพิษณุโลก
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11,908 200000414 นาย ถิรวัฒน์ มีเหตุผล จังหวัดพิษณุโลก
11,909 200000418 น.ส. อัจฉรพรรณ จันทร์ประทีป จังหวัดพิษณุโลก
11,910 200000423 น.ส. พัณภัช เดชครุฑ จังหวัดพิษณุโลก
11,911 200000426 น.ส. วิจิตรา ยาวิเลิง จังหวัดพิษณุโลก
11,912 200000441 น.ส. รจนา มูลเมือง จังหวัดพิษณุโลก
11,913 200000452 น.ส. ศศินันท์ ชุ่มมะโน จังหวัดพิษณุโลก
11,914 200000454 น.ส. วาสนา วงษ์อ่อง จังหวัดพิษณุโลก
11,915 200000466 น.ส. จีรอาภา ใจจินา จงัหวัดพิษณุโลก
11,916 200000476 นาย สงคราม ไหวดี จังหวัดพิษณุโลก
11,917 200000489 น.ส. อาภาพร จุ้มเขียว จังหวัดพิษณุโลก
11,918 200000502 นาย พนม สุริยา จังหวัดพิษณุโลก
11,919 200000509 นาย เกียรติกูล บุษย์ศรีเจริญ จังหวัดพิษณุโลก
11,920 200000523 น.ส. สุวรรณี เมฆเรืองแสง จังหวัดพิษณุโลก
11,921 200000525 ส.ต.ต. ชัยนุวัฒน์ ปูนคําปีน จังหวัดพิษณุโลก
11,922 200000526 น.ส. พิกุล พรมตาแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
11,923 200000535 น.ส. อัมพร พรมตาแก้ว จงัหวัดพิษณุโลก
11,924 200000537 น.ส. ธัญชนก นามเจิง จังหวัดพิษณุโลก
11,925 200000539 นาย กัมพล วงศ์ชนะยุทธ จังหวัดพิษณุโลก
11,926 200000542 น.ส. มลิวรรณ ใจอินปัน จังหวัดพิษณุโลก
11,927 200000544 น.ส. ณัฐชยา ประวิง จังหวัดพิษณุโลก
11,928 200000546 นาย จีรวัฒน์ รอดทอง จังหวัดพิษณุโลก
11,929 200000550 น.ส. วรมน มูลลคร จังหวัดพิษณุโลก
11,930 200000554 น.ส. นิตติญา ทาสุวรรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
11,931 200000566 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ จังหวัดพิษณุโลก
11,932 200000574 น.ส. เพ็ญฑิตา เอ่ียมชม จังหวัดพิษณุโลก
11,933 200000575 นาง วาทินี บางทิพย์ จังหวัดพิษณุโลก
11,934 200000578 นาย สุภณ สายสุทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
11,935 200000584 น.ส. จิราพร ปาลี จังหวัดพิษณุโลก
11,936 200000587 นาย พีรพัชร  จันทร์แก้ว จังหวัดพิษณุโลก
11,937 200000593 นาย ธนสาร ปานอ่อง จังหวัดพิษณุโลก
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11,938 200000606 น.ส. เสาวลักษณ์ ไชยดา จังหวัดพิษณุโลก
11,939 200000616 นาย ฐาปกรณ์ อ๋อมใจกาศ จังหวัดพิษณุโลก
11,940 200000622 น.ส. สุธาสินี ศรีสวัสด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
11,941 200000624 นาง ทิพวรรณ จินดา จังหวัดพิษณุโลก
11,942 200000640 จ่าสิบโท ส่งศักด์ิ ทรัพย์สระนิตร์ จังหวัดพิษณุโลก
11,943 200000643 นาย กฤษฎา หงษ์ทอง จังหวัดพิษณุโลก
11,944 200000657 นาย พชรพงศ์ มหาวงศนันทน์ จังหวัดพิษณุโลก
11,945 200000659 น.ส. กิตติมา ครองเมือง จังหวัดพิษณุโลก
11,946 200000661 นาย สุรพันธ์ กันธาซาว จังหวัดพิษณุโลก
11,947 200000662 นาย ภัทร พิตรพิฑูร จังหวัดพิษณุโลก
11,948 200000673 นาย มนตรี สมมุติ จังหวัดพิษณุโลก
11,949 200000674 นาง ดาวรุ่ง มงคล จังหวัดพิษณุโลก
11,950 200000688 นาย ชูชาติ ทิพย์มา จังหวัดพิษณุโลก
11,951 200000700 น.ส. ทิพวรรณ เจริญมณี จังหวัดพิษณุโลก
11,952 200000704 นาง เกศราภรณ์ สีเงิน จังหวัดพิษณุโลก
11,953 200000705 นาย สันติ สิทธิ จังหวัดพิษณุโลก
11,954 200000720 น.ส. พัชยา อรรถผล จังหวัดพิษณุโลก
11,955 200000724 น.ส. ศรินภรณ์ หอมเชย จังหวัดพิษณุโลก
11,956 200000725 น.ส. หนึ่งฤทัย บัวระหงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
11,957 200000728 นาย อภิชาติ คําแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
11,958 200000729 นาย วิศวะ ไชยมงคล จังหวัดพิษณุโลก
11,959 200000734 นาง สุนารีย์ พวงสายใจ จังหวัดพิษณุโลก
11,960 200000739 นาง สมพิศ กันแพงศรี จังหวัดพิษณุโลก
11,961 200000758 นาย อดุลย์ วงศ์รัตนปัญญา จังหวัดพิษณุโลก
11,962 200000760 น.ส. ผกาวดี เทพกันธา จังหวัดพิษณุโลก
11,963 200000764 นาย อัตถศาสตร์ ผาบไชย จังหวัดพิษณุโลก
11,964 200000768 น.ส. พัชรินทร์ เป็ดเวียง จังหวัดพิษณุโลก
11,965 200000773 นาย ฐิติวุฒิ ดีธรรมมา จังหวัดพิษณุโลก
11,966 200000788 น.ส. ฐิตินันท์ สินธุปัน จังหวัดพิษณุโลก
11,967 200000793 นาง วาสนา วงค์เสือ จังหวัดพิษณุโลก
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11,968 200000796 น.ส. สาวิตรี เจนการ จังหวัดพิษณุโลก
11,969 200000802 น.ส. พิมพ์ประภา วิเวก จังหวัดพิษณุโลก
11,970 200000806 น.ส. รุ่งทิวา วงค์ป้อ จังหวัดพิษณุโลก
11,971 200000807 นาย สิปปวิชญ์ สิทธิเดช จังหวัดพิษณุโลก
11,972 200000812 น.ส. รัถญา สีรอด จังหวัดพิษณุโลก
11,973 200000814 น.ส. นิ่มอนงค์ ปินทอง จังหวัดพิษณุโลก
11,974 200000816 น.ส. สุพรรษา สารีอินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
11,975 200000822 นาง ลัดดา ยารวง จังหวัดพิษณุโลก
11,976 200000823 น.ส. นัสรินทร์ กุลอินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
11,977 200000824 นาย จักรกฤษณ์ พลขันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
11,978 200000828 น.ส. สุภาพร อ่ินแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
11,979 200000830 นาง วิภาณี ปัญญาวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
11,980 200000836 นาง สุธาทิพย์ ธรรมใจ จังหวัดพิษณุโลก
11,981 200000837 น.ส. ณัฐปภัสร์ ตาจุมปา จังหวัดพิษณุโลก
11,982 200000839 นาย เทวกฤช วรศิริ จังหวัดพิษณุโลก
11,983 200000843 น.ส. โยธิตา เพ็ชรรัตน์ จังหวดัพิษณุโลก
11,984 200000845 นาย ชินภัทร ม่วงอิน จังหวัดพิษณุโลก
11,985 200000847 นาย พิสุทธิ์ บันสิทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
11,986 200000852 นาย พรพงศ์ รอดเทศ จังหวัดพิษณุโลก
11,987 200000854 น.ส. เพ็ญศิริ โพธิ์โชติ จังหวัดพิษณุโลก
11,988 200000855 นาย สัตยา วรรณวงศ์กา จังหวัดพิษณุโลก
11,989 200000859 นาง รักษา ครุฑดิลกานันท์ จังหวัดพิษณุโลก
11,990 200000860 น.ส. นภัทร วงค์คม จังหวัดพิษณุโลก
11,991 200000869 น.ส. อมรรัตน์ สมรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
11,992 200000871 น.ส. ปาริฉัตร จําปาทอง จังหวัดพิษณุโลก
11,993 200000880 นาง อภิสรา กึกก้อง จังหวัดพิษณุโลก
11,994 200000881 น.ส. อรัญญา กันทะ จังหวัดพิษณุโลก
11,995 200000882 น.ส. สมถวิล ตุ่นจาอ้าย จังหวัดพิษณุโลก
11,996 200000883 นาย เทวาธิบดี สุทธวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
11,997 200000886 นาย ไมตรี มูลกันทา จังหวัดพิษณุโลก
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11,998 200000889 น.ส. แสงวรรณ สมปาน จังหวัดพิษณุโลก
11,999 200000893 นาย วิวัฒน์ แสนหลวง จังหวัดพิษณุโลก
12,000 200000896 น.ส. แทนขวัญ ดวงแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
12,001 200000897 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุภาพร ต๊ะทา จังหวัดพิษณุโลก
12,002 200000900 นาง สุภาทิพย์ ไชยเวช จังหวัดพิษณุโลก
12,003 200000906 นาย เฉลิมชัย ชัยรังษี จังหวัดพิษณุโลก
12,004 200000908 น.ส. โชติรส แก้วอินตา จังหวัดพิษณุโลก
12,005 200000911 นาง นพภาภรณ์ อินธนู จังหวัดพิษณุโลก
12,006 200000921 นาย วินัส ใจจิตต์ จังหวัดพิษณุโลก
12,007 200000922 น.ส. วิชุนีย์ ชื่นจิตร์ จังหวัดพิษณุโลก
12,008 200000930 น.ส. ชุติมา ซาวแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
12,009 200000936 นาย พงษ์ศิริ วิโนจา จังหวัดพิษณุโลก
12,010 200000950 น.ส. อัญชลี ยอดคํา จังหวัดพิษณุโลก
12,011 200000957 น.ส. สวิตา วิชาธร จังหวัดพิษณุโลก
12,012 200000965 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชลธิชา สุตานันท์ จังหวัดพิษณุโลก
12,013 200000966 นาย มงคล เชื้อบัณดิษฐ จังหวัดพิษณุโลก
12,014 200000968 นาย ธีรศักด์ิ อุ่นพา จังหวัดพิษณุโลก
12,015 200000970 น.ส. ศิริทิพย์ มะณีโชติ จังหวัดพิษณุโลก
12,016 200000983 น.ส. พัทธนันท์ วีระโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,017 200000985 นาย นิคม แก้วสมนึก จังหวัดพิษณุโลก
12,018 200000989 น.ส. วิไลวรรณ ธะขัด จังหวัดพิษณุโลก
12,019 200000993 น.ส. อัจฉราภรณ์ ดอนทราย จังหวัดพิษณุโลก
12,020 200000995 น.ส. ณัฐรินีย์ ว่องไววุฒิ จังหวัดพิษณุโลก
12,021 200000999 นาง อัญชนา เมทา จังหวัดพิษณุโลก
12,022 200001001 น.ส. พิมพรรณ พงษ์พรต จังหวัดพิษณุโลก
12,023 200001007 น.ส. มณฑกานต์ น้อยหมอ จังหวัดพิษณุโลก
12,024 200001018 น.ส. วรรณิศา ทิพย์วีรนันท์ จังหวัดพิษณุโลก
12,025 200001024 น.ส. ธัญลักษณ์ หิรัญ จังหวัดพิษณุโลก
12,026 200001026 นาย ธนดล ประสงค์สม จังหวัดพิษณุโลก
12,027 200001029 น.ส. กัญน์ สินท์สขุ จังหวัดพิษณุโลก
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12,028 200001036 นาง จิรนันท์ คําเพ็ชร จังหวัดพิษณุโลก
12,029 200001040 น.ส. พัทธนันท์ พิชิตปฐพี จังหวัดพิษณุโลก
12,030 200001044 ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐวุฒิ นาคะเปรมินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
12,031 200001045 นาย วินัย อุ่นใจ จังหวัดพิษณุโลก
12,032 200001047 น.ส. เกษณี ไกยเกษ จังหวัดพิษณุโลก
12,033 200001053 นาง วลัญช์รัตน์ พะยอมดง จังหวัดพิษณุโลก
12,034 200001055 นาง ปิยาพัชร จันทร์เพ็ญ จังหวัดพิษณุโลก
12,035 200001058 น.ส. น้ําฝน สมบูรณ์ชยั จังหวัดพิษณุโลก
12,036 200001063 น.ส. กัญจณ์ชญา กันทะ จังหวัดพิษณุโลก
12,037 200001064 น.ส. อรพรรณ ศรีธินนท์ จังหวัดพิษณุโลก
12,038 200001066 นาย พิทักษ์ รอดทุกข์ จังหวัดพิษณุโลก
12,039 200001067 นาย ธีระ สุทธิเจริญ จังหวัดพิษณุโลก
12,040 200001073 นาง สาคร อินต๊ะขัน จังหวัดพิษณุโลก
12,041 200001074 น.ส. เกษรินทร์ เทพณรงค์ จังหวัดพิษณุโลก
12,042 200001094 น.ส. ผกามาศ หาญป้อ จังหวัดพิษณุโลก
12,043 200001096 นาง สุนิดา ธนารัตน จังหวัดพิษณุโลก
12,044 200001097 นาง อุไรวรรณ แก้วเต็ม จังหวัดพิษณุโลก
12,045 200001105 นาย สิทธิกร ทองเพ็ชร จังหวัดพิษณุโลก
12,046 200001107 น.ส. อรอาภา เมืองสุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
12,047 200001123 น.ส. พัชรี แซ่ตัน จังหวัดพิษณุโลก
12,048 200001132 น.ส. ธนาภรณ์ ศรีทิพย์ จังหวัดพิษณุโลก
12,049 200001142 นาย วีรพงษ์ พิละกันทา จังหวัดพิษณุโลก
12,050 200001152 น.ส. มนทกานติ ปรากฎวงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,051 200001155 นาย ปิยนัฐ โชติกลาง จังหวัดพิษณุโลก
12,052 200001157 น.ส. ฉัตราภรณ์ วังอิน จังหวัดพิษณุโลก
12,053 200001160 นาย เกษม อิทธิวุฒิ จังหวัดพิษณุโลก
12,054 200001169 น.ส. พิมพ์นิภา เครือเทพ จังหวัดพิษณุโลก
12,055 200001178 น.ส. ลภัสรดา บวรพิชชาพร จังหวัดพิษณุโลก
12,056 200001180 น.ส. ปิยะวัลย์ ใจสูงเนิน จังหวัดพิษณุโลก
12,057 200001181 นาย ยุทธพงศ์ วงศ์คําลือ จังหวัดพิษณุโลก
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12,058 200001184 น.ส. ปิ่นประภา ปิงเทพ จังหวัดพิษณุโลก
12,059 200001190 นาง สุภาวดี ศิรายุพงศธร จังหวัดพิษณุโลก
12,060 200001191 นาย พิพัฒน์ รัตนวงศ์ไชย จังหวัดพิษณุโลก
12,061 200001192 น.ส. ขวัญชนก หมื่นทะวงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,062 200001195 น.ส. รัฐลานนา คํานวล จังหวัดพิษณุโลก
12,063 200001196 น.ส. จีราภรณ์ มาตั๋น จังหวัดพิษณุโลก
12,064 200001199 นาง นงนุช สิริจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
12,065 200001200 น.ส. อภันตรี น้ําแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
12,066 200001202 น.ส. วรวลัญช์ เปลี่ยนวิลัย จังหวัดพิษณุโลก
12,067 200001203 นาย กิตติพันธ์ ศิรายุพงศธร จังหวัดพิษณุโลก
12,068 200001208 น.ส. ปรางทิพย์ จันทร์ธิยะ จังหวัดพิษณุโลก
12,069 200001209 นาย ยุทธพงษ์ กิตติรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
12,070 200001215 นาย คณิศร์ เรืองแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
12,071 200001225 น.ส. ธัญญวลัย โกมลรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
12,072 200001231 นาย เก่งกล้า ประจันทกาญจน์ จังหวัดพิษณุโลก
12,073 200001236 ส.ท. อรรถพงษ์ ประเสริฐ จังหวัดพิษณุโลก
12,074 200001243 น.ส. สุพัตรา สลีสองสม จังหวัดพิษณุโลก
12,075 200001256 น.ส. สิรภัทร สารเจริญ จังหวัดพิษณุโลก
12,076 200001258 นาย เอกพล ศิริภาร์ จังหวัดพิษณุโลก
12,077 200001259 น.ส. ดวงฤทัย นันชัย จังหวัดพิษณุโลก
12,078 200001260 น.ส. บุญฑิลา อินสุยะ จังหวัดพิษณุโลก
12,079 200001261 น.ส. เจษฎาพร ศิริมาตย์ จังหวัดพิษณุโลก
12,080 200001265 น.ส. ศิวพร นวลจันทร์ จังหวัดพิษณโุลก
12,081 200001268 นาย ไพฑูรย์ ทองเกิด จังหวัดพิษณุโลก
12,082 200001275 นาย พิทักษ์ แววคุ้ม จังหวัดพิษณุโลก
12,083 200001279 น.ส. ภรณี  เกียรติสิน จังหวัดพิษณุโลก
12,084 200001281 น.ส. ภัชรฌาภรณ์ จีนา จังหวัดพิษณุโลก
12,085 200001291 น.ส. กัญญ์รดาดาว  ลาพิตร จังหวัดพิษณุโลก
12,086 200001296 น.ส. โสภา ดวงแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
12,087 200001299 นาง พิมพ์พิศา คําคง จังหวัดพิษณุโลก
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12,088 200001321 น.ส. พนารัตน์ ครุฑบึงพร้าว จังหวัดพิษณุโลก
12,089 200001325 นาย ทนงศักด์ิ ปาวนา จังหวัดพิษณุโลก
12,090 200001350 นาย พิพัฒน์ สีมา จังหวัดพิษณุโลก
12,091 200001351 น.ส. นุชนาฎ เทพนัน จังหวัดพิษณุโลก
12,092 200001353 น.ส. นันทิดา รังสรรค์ จังหวัดพิษณุโลก
12,093 200001365 น.ส. อําภารัก หอคํา จังหวัดพิษณุโลก
12,094 200001376 นาย รัฐพล บั้งเงิน จังหวัดพิษณุโลก
12,095 200001387 นาย สืบศักด์ิ อิสสระ จังหวัดพิษณุโลก
12,096 200001388 น.ส. อัญชิสา บัวสุข จังหวัดพิษณุโลก
12,097 200001399 ว่าท่ีร้อยตรี ปกรณ์ คลังพหล จังหวัดพิษณุโลก
12,098 200001403 น.ส. ธีร์วรา ดวงพระจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
12,099 200001404 น.ส. ชุติพร ฟูปิง จังหวัดพิษณุโลก
12,100 200001413 น.ส. เบ็ญจมินทร์ ถาวรชาติ จังหวัดพิษณุโลก
12,101 200001415 นาย อรรถสิทธิ์ ผาบไชย จังหวัดพิษณุโลก
12,102 200001417 น.ส. ณัฐภัทรา ผาทอง จังหวัดพิษณุโลก
12,103 200001421 น.ส. ณิการ์รัศย์ สมบรูณ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,104 200001427 น.ส. วรรณภา ก๋าถ้วย จังหวัดพิษณุโลก
12,105 200001441 นาย วงศ์ตระกูล มาเกตุ จังหวัดพิษณุโลก
12,106 200001444 นาย ชูศักด์ิ ยิ้มละม้าย จังหวัดพิษณุโลก
12,107 200001447 นาย สานิตย์ ศรีเริญ จังหวัดพิษณุโลก
12,108 200001453 นาย ไพทูรย์ สีลาโคตร จังหวัดพิษณุโลก
12,109 200001467 น.ส. อัมรินทร์ จี้อาทิตย์ จังหวัดพิษณุโลก
12,110 200001478 ว่าท่ี ร.ต.หญิง เพ็ญณัฏฐา ฮ้อยไชย จังหวัดพิษณุโลก
12,111 200001480 นาย จิตติ บุรีรักษ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,112 200001492 น.ส. อลิษา ชุมภูพล้อย จังหวัดพิษณุโลก
12,113 200001497 นาย เสริมพล พรมเสน จังหวัดพิษณุโลก
12,114 200001502 น.ส. เยาวพา ไชยเลิศ จังหวัดพิษณุโลก
12,115 200001505 น.ส. ปิยวรรณ เกษา จังหวัดพิษณุโลก
12,116 200001506 น.ส. วิชุดา มานุ จังหวัดพิษณุโลก
12,117 200001510 น.ส. จิรัฏฐ์ฎา คํารังษี จังหวัดพิษณุโลก

            หน้าท่ี 404 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
12,118 200001520 นาย อิทธิสรา ศิริมงคล จังหวัดพิษณุโลก
12,119 200001527 นาง กชพร มั่นใจ จังหวัดพิษณุโลก
12,120 200001540 น.ส. รินทร์นภา กสิฎวิทย์ จังหวัดพิษณุโลก
12,121 200001548 น.ส. ณิชชา ทุคหิต จังหวัดพิษณุโลก
12,122 200001549 น.ส. พิมพ์พิชา  โสภาการเวก จังหวัดพิษณุโลก
12,123 200001551 น.ส. พรทิพย์ คําฝอย จังหวัดพิษณุโลก
12,124 200001552 นาย พิชิต ขวัญชัยนนท์ จังหวัดพิษณุโลก
12,125 200001556 นาย ณัฐพล เณรทอง จังหวัดพิษณุโลก
12,126 200001560 นาง อรุณี สงิคํา จังหวัดพิษณุโลก
12,127 200001569 นาย คมสันต์ เทือกตา จังหวัดพิษณุโลก
12,128 200001570 น.ส. ทิวาพร วงศ์แคะหล้า จังหวัดพิษณุโลก
12,129 200001574 นาง ชีวารัตน์ อุ่นนันกาศ จังหวัดพิษณุโลก
12,130 200001577 นาย วิธิสรรค์ ปราสาททรัพย์ จังหวัดพิษณุโลก
12,131 200001579 นาง จุฑามาศ สมณะ จังหวัดพิษณุโลก
12,132 200001580 น.ส. วรรณพร เขื่อนเพชร จังหวัดพิษณุโลก
12,133 200001592 นาง ปวีณา มหาวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
12,134 200001596 น.ส. สุภัสสรา แสงสุข จังหวัดพิษณุโลก
12,135 200001602 น.ส. ปุญชรัสม์ิ ภัทรภิรมย์รักษ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,136 200001607 น.ส. พิไลวรรณ ปิ่นหอม จังหวัดพิษณุโลก
12,137 200001611 น.ส. ณวพร เรือนศิลา จังหวัดพิษณุโลก
12,138 200001612 นาย ณรงค์ แดงทูน จังหวัดพิษณุโลก
12,139 200001620 นาง ชุลีพร เสวิสิทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,140 200001622 นาย กาญจน์ณัท ปาตีคํา จังหวัดพิษณุโลก
12,141 200001624 นาง ปณัฐดา กุลกิจวโรภาส จังหวัดพิษณุโลก
12,142 200001625 นาง วิไลลักษณ์ ทองสนิท จังหวัดพิษณุโลก
12,143 200001636 น.ส. ปาริฉัตร เพชรอ่อน จังหวัดพิษณุโลก
12,144 200001638 น.ส. ธัญรัตน์ ปัญญาคันธา จังหวัดพิษณุโลก
12,145 200001655 น.ส. มัลลิกา บัวโพช จังหวัดพิษณุโลก
12,146 200001667 น.ส. รุจยา ชราชิต จังหวัดพิษณุโลก
12,147 200001671 น.ส. ยุพิน สิทธิไกรพงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
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12,148 200001675 นาย ไพรัช ปันชู จังหวัดพิษณุโลก
12,149 200001677 นาง กมลทิพย์ สําราญจักร์ จังหวัดพิษณุโลก
12,150 200001678 นาย ยุทธศักด์ิ เจริญการ จังหวัดพิษณุโลก
12,151 200001681 น.ส. พัชรี นาเหมือง จังหวัดพิษณุโลก
12,152 200001685 น.ส. ยุพา หลุยจําวัน จังหวัดพิษณุโลก
12,153 200001688 น.ส. กนกอร จิตตะยโศธร จังหวัดพิษณุโลก
12,154 200001697 น.ส. ธิดารัตน์ จรัสพันธุ์กุล จังหวัดพิษณุโลก
12,155 200001700 นาย กฤติเดช ชะนะภัย จังหวัดพิษณุโลก
12,156 200001702 นาย เฉลิมพล เขียวแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
12,157 200001703 น.ส. สุพัตรา หมุนอุดม จังหวัดพิษณุโลก
12,158 200001704 นาย วรชัย ชีวสิทธิรุ่งเรือง จังหวัดพิษณุโลก
12,159 200001708 นาย เอกราช เดสูงเนิน จังหวัดพิษณุโลก
12,160 200001733 น.ส. ลลิตตา ดวงจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
12,161 200001735 น.ส. ณัฏฐินี พูลพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,162 200001744 น.ส. สตรี พันกันทา จังหวัดพิษณุโลก
12,163 200001751 น.ส. สุภาพร โพธิ์เพียร จังหวัดพิษณุโลก
12,164 200001757 น.ส. วันทนีย์ อุ่นเรือน จังหวัดพิษณุโลก
12,165 200001758 น.ส. ชนิสรา เจริญศิริ จังหวัดพิษณุโลก
12,166 200001763 นาย สมนึก พ่ึงม่วง จังหวัดพิษณุโลก
12,167 200001765 นาย พิทักษ์พงษ์ วงศ์เกตุ จังหวัดพิษณุโลก
12,168 200001769 น.ส. พิชญ์ณัชชา ชมภูศรี จังหวัดพิษณุโลก
12,169 200001773 น.ส. รัชณี อินเกตุ จังหวัดพิษณุโลก
12,170 200001774 น.ส. รัตนพร โฉมวันดี จังหวัดพิษณุโลก
12,171 200001775 นาย ธนบูลย์ จันธิมา จังหวัดพิษณุโลก
12,172 200001776 น.ส. สาวิตรี อํ่าอําไพ จังหวัดพิษณุโลก
12,173 200001784 น.ส. สุวิมล ทองแกมแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
12,174 200001786 น.ส. นิศากร วงษ์ใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก
12,175 200001787 นาย ธิติสรรค์ ด่านนคินทร์รัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
12,176 200001795 นาย ธนบดินทร์ วงษ์เมืองแก่น จังหวัดพิษณุโลก
12,177 200001802 นาย ปุณณรัตน์ เดชอัครา จังหวัดพิษณุโลก
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12,178 200001814 น.ส. กัญญ์วรา มูลยะ จังหวัดพิษณุโลก
12,179 200001816 นาย ธรรมทรรศน์  ภักดี จังหวัดพิษณุโลก
12,180 200001823 นาย บรรจง เรือนรู จังหวัดพิษณุโลก
12,181 200001828 นาย วัฒนา วงค์จันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
12,182 200001830 น.ส. กัณญาภรณ์ สงวนทรัพย์ จังหวัดพิษณุโลก
12,183 200001842 นาย ณัฐพงษ์ โพธิ์ศรี จังหวัดพิษณุโลก
12,184 200001850 นาง พรรณนิภา ผลทรัพย์ จังหวัดพิษณุโลก
12,185 200001869 นาย วิทยา เกตุชรา จังหวัดพิษณุโลก
12,186 200001874 น.ส. สายน้ํา จูแสน จังหวัดพิษณุโลก
12,187 200001879 จ่าอากาศตรี อภิชาติ กัญจน์ธนะโชติ จังหวัดพิษณุโลก
12,188 200001880 นาง กาญจนา นาคคล้าย จังหวัดพิษณุโลก
12,189 200001883 น.ส. รัชกร ยาลังกาญจน์ จังหวัดพิษณุโลก
12,190 200001884 นาย ดนัยฤทธิ์ พิลา จังหวัดพิษณุโลก
12,191 200001886 น.ส. เครือมาส ศรีชมภู จังหวัดพิษณุโลก
12,192 200001890 นาย กรนันท์ เขียวมัง จังหวัดพิษณุโลก
12,193 200001891 นาย มาตุภูมิ ธรรมราช จังหวัดพิษณุโลก
12,194 200001895 น.ส. วิยะดา สุรีย์ จังหวัดพิษณุโลก
12,195 200001900 นาย เอกลักษณ์ ธรรมใจอุด จังหวัดพิษณุโลก
12,196 200001905 น.ส. ปาณิสรา แก้วผนึก จังหวัดพิษณุโลก
12,197 200001914 น.ส. ศิริลักษณ์ มลิวัลย์ จังหวัดพิษณุโลก
12,198 200001918 น.ส. กฤติยาณี เสนาธรรม จังหวัดพิษณุโลก
12,199 200001919 นาย ธิตินทร์ จารักษ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,200 200001921 นาย วัชรพงษ์ เนตรช่วงโชติ จังหวัดพิษณุโลก
12,201 200001922 นาย ภาณุวัฒน์ ไชยมงคล จังหวัดพิษณุโลก
12,202 200001924 นาย ณัฐวุฒิ ตุ่นธิ จังหวัดพิษณุโลก
12,203 200001926 น.ส. โกลัญญา ณ ลําปาง จังหวัดพิษณุโลก
12,204 200001927 นาย กฤษติภูมิ คงด้วง จังหวัดพิษณุโลก
12,205 200001929 นาย สรวิชญ์ พีรัชชัยนนท์ จังหวัดพิษณุโลก
12,206 200001931 นาย วรพงศ์ แสงน้อย จังหวัดพิษณุโลก
12,207 200001934 น.ส. ทิพรัตน์ บุญปล้อง จังหวัดพิษณุโลก
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12,208 200001935 น.ส. พิมพันธ์ จาดเมือง จังหวัดพิษณุโลก
12,209 200001941 นาง ศิริวรรณ ปันโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,210 200001943 น.ส. สุพิชฌาย์ เหมืองจา จังหวัดพิษณุโลก
12,211 200001945 น.ส. ณัณณ์ธิญาญ์ เลือดพระปฐม จังหวัดพิษณุโลก
12,212 200001947 จ่าสิบโท ฉัตรชัย ชํานาญไพร จังหวัดพิษณุโลก
12,213 200001959 นาย พิพัฒน์พงศ์ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ จังหวัดพิษณุโลก
12,214 200001960 น.ส. กมลวรรณ ไทยวงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,215 200001961 นาย ธนากร ปันโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,216 200001968 น.ส. ภูชิษา สอนศรี จังหวัดพิษณุโลก
12,217 200001979 น.ส. นิรวรรณ เทวี จังหวัดพิษณุโลก
12,218 200001982 น.ส. เสาวนีย์ ถ่ินคง จังหวัดพิษณุโลก
12,219 200001989 น.ส. วินันท์ ปอกปา จังหวัดพิษณุโลก
12,220 200001995 น.ส. พชรพร รัตโนทัย จังหวัดพิษณุโลก
12,221 200001997 นาย ดํารงค์ศักด์ิ ท่าชะออน จังหวัดพิษณุโลก
12,222 200002000 นาง ปิยวรรณ เพชรดี จังหวัดพิษณุโลก
12,223 200002002 นาย ศุภวิทย์ ศรีบุตรตา จังหวัดพิษณุโลก
12,224 200002009 น.ส. จงลักษณ์ ฤทธิ์เทพ จังหวัดพิษณุโลก
12,225 200002013 นาย มานะ นะวัน จังหวัดพิษณุโลก
12,226 200002017 น.ส. โชติรส ฉวีพัฒน์ จังหวัดพิษณุโลก
12,227 200002019 นาย กําพล นินภมร จังหวัดพิษณุโลก
12,228 200002026 น.ส. ปิยรัตน์ ชิ้นประเสริฐพงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,229 200002029 น.ส. สุรัสวดี บุญสนอง จังหวัดพิษณุโลก
12,230 200002036 นาย กรกฎ เตชาวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,231 200002039 นาย ศุภศิลป์ ธรรมธิลา จังหวดัพิษณุโลก
12,232 200002040 นาง ขนิษฐา จันทร์มณี จังหวัดพิษณุโลก
12,233 200002042 นาง พิมพ์นิภา มีสา จังหวัดพิษณุโลก
12,234 200002054 น.ส. สุรีนาถ วงศ์ศรีชัย จังหวัดพิษณุโลก
12,235 200002056 ว่าท่ีร.ต.หญฺฎง ขวัญหทัย ขวัญเขียว จังหวัดพิษณุโลก
12,236 200002057 นาย ธนิศร ช่วยอุระชน จังหวัดพิษณุโลก
12,237 200002065 น.ส. ณปภัช มูลยะเทพ จังหวัดพิษณุโลก
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12,238 200002077 น.ส. แสงเทียน สว่างใจธรรม จังหวัดพิษณุโลก
12,239 200002081 นาย ทวีศักด์ิ ปานเพ็ชร จังหวัดพิษณุโลก
12,240 200002082 น.ส. ธัญรดี แสงบุญเรือง จังหวัดพิษณุโลก
12,241 200002087 นาย กฤชณรงค์ ครองสุข จังหวัดพิษณุโลก
12,242 200002088 นาย ฐิติพงศ์ ไชยนันทน์ จังหวัดพิษณุโลก
12,243 200002089 น.ส. สุภาวดี หมู่ใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก
12,244 200002096 นาย นักพรต อินขาน จังหวัดพิษณุโลก
12,245 200002097 น.ส. ศิริธร ภาดี จังหวัดพิษณุโลก
12,246 200002107 น.ส. พิไลวรรณ ปะทะดวง จังหวัดพิษณุโลก
12,247 200002109 น.ส. กัญญารัตน์ ฉิมเอ่ียม จังหวัดพิษณุโลก
12,248 200002111 นาง วันเพ็ญ  ทรงพุฒิ จังหวัดพิษณุโลก
12,249 200002123 น.ส. กฤติการ์ พะกะจ่าง จังหวัดพิษณุโลก
12,250 200002125 น.ส. สุภัค สมฤทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,251 200002132 น.ส. นันทิญา อินทะนี จังหวัดพิษณุโลก
12,252 200002133 น.ส. นนทญา สามภักดี จังหวัดพิษณุโลก
12,253 200002144 นาย เนติพล นนทธรรม จังหวัดพิษณุโลก
12,254 200002160 นาย จรัส เจริญชัยพูนผล จังหวัดพิษณุโลก
12,255 200002163 น.ส. พัชรินทร์    สุภนัส จังหวัดพิษณุโลก
12,256 200002183 นาย พีรวิชญ์ สามารถ จังหวัดพิษณุโลก
12,257 200002192 น.ส. รพีพรรณ จันทรภักดี จังหวัดพิษณุโลก
12,258 200002196 น.ส. รัตติกาล สฎาทู จังหวัดพิษณุโลก
12,259 200002208 นาย ชัชวาลย์ กิติสิทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,260 200002210 นาย พีรวิชญ์ คุณารูป จังหวัดพิษณุโลก
12,261 200002212 น.ส. ชฎาพร เทพา จังหวดัพิษณุโลก
12,262 200002222 น.ส. วันวิสาข์ จงกาล จังหวัดพิษณุโลก
12,263 200002227 น.ส. วริศนันท์ แหงหาญ จังหวัดพิษณุโลก
12,264 200002230 นาย จิรพล ยอดจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
12,265 200002242 นาย ยมนา เนตรคํา จังหวัดพิษณุโลก
12,266 200002255 น.ส. ปิยรติกร ยศมงคล จังหวัดพิษณุโลก
12,267 200002261 น.ส. เพชรลดา สร้อยเพ็ชร์ จังหวัดพิษณุโลก
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12,268 200002262 นาย กฤษฎา การพงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,269 200002270 น.ส. ปุณฑริกา กาลปักษ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,270 200002277 นาย สุพรรณ นิกรสันติธรรม จังหวัดพิษณุโลก
12,271 200002278 น.ส. เบ็ญจวรรณ ถาแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
12,272 200002286 น.ส. ทัศนี อ่อนละมัย จังหวัดพิษณุโลก
12,273 200002289 นาย สันติภาพ สังข์คํา จังหวัดพิษณุโลก
12,274 200002291 น.ส. อุมาพร เจริญคุณธรรม จังหวัดพิษณุโลก
12,275 200002293 นาย สืบพงศ์ ปราศจาก จังหวัดพิษณุโลก
12,276 200002298 น.ส. สมฤทัย ประเทอืง จังหวัดพิษณุโลก
12,277 200002300 น.ส. นงลักษณ์ ขําเตี้ย จังหวัดพิษณุโลก
12,278 200002301 นาย อธิวัฒน์ ถวิลอรุณพงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,279 200002320 น.ส. สถาพร นนกันธา จังหวัดพิษณุโลก
12,280 200002328 น.ส. ศิริพร วงใจ จังหวัดพิษณุโลก
12,281 200002334 นาย ศราวุธ เหมือนสังข์ จังหวัดพิษณุโลก
12,282 200002339 นาย ณัฐนนท์ ปินคํา จังหวัดพิษณุโลก
12,283 200002338 นาง อารีรัตน์  อุณหรุ่งโรจน์ จังหวัดพิษณุโลก
12,284 200002345 นาย พชรศิลป์ สิงห์สม จงัหวัดพิษณุโลก
12,285 200002346 น.ส. วัชรี เชียงแรง จังหวัดพิษณุโลก
12,286 200002352 น.ส. ภัทรานิษฐ์ งอนมี จังหวัดพิษณุโลก
12,287 200002353 น.ส. สุพัดชา ขัดสาย จังหวัดพิษณุโลก
12,288 200002359 นาง ไพรวรรณ์ พุทธสอน จังหวัดพิษณุโลก
12,289 200002364 น.ส. กนกภรณ์ วงศ์ใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก
12,290 200002366 นาย ปิยพงษ์ แลคํา จังหวัดพิษณุโลก
12,291 200002371 นาย ธีรจักษ์ พุทธสอน จังหวัดพิษณุโลก
12,292 200002373 น.ส. สกายเดือน ปันตะ๊ จังหวัดพิษณุโลก
12,293 200002376 น.ส. สมสมร ป้อมภา จังหวัดพิษณุโลก
12,294 200002378 นาง สมเสน่ห์ อําภาพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,295 200002381 น.ส. รัชนี สมอทอง จังหวัดพิษณุโลก
12,296 200002384 น.ส. ดวงพร หอมจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
12,297 200002385 น.ส. กัณฐาภรณ์ อุปถา จังหวัดพิษณุโลก

            หน้าท่ี 410 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
12,298 200002393 น.ส. อนุสรา กันทาอ้าย จังหวัดพิษณุโลก
12,299 200002396 นาย ฤทธิพงศ์ สุทธสาส์น จังหวัดพิษณุโลก
12,300 200002397 นาย พศิน วิริยะ จังหวัดพิษณุโลก
12,301 200002404 น.ส. พิมพิชญา บ่อคํา จังหวัดพิษณุโลก
12,302 200002405 นาย ธวัชชัย พรมเสพสัก จังหวัดพิษณุโลก
12,303 200002406 น.ส. ฉัตรนภา อุ่นคํา จังหวัดพิษณุโลก
12,304 200002419 นาย นิพนธ์ ตาขัน จังหวัดพิษณุโลก
12,305 200002424 นาย วุฒิชัย ลิขสิทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,306 200002440 น.ส. ปวีณ์ธดิา ยันต์ทองอยู่ จังหวัดพิษณุโลก
12,307 200002443 น.ส. มยุรี เป็งโกะ จังหวัดพิษณุโลก
12,308 200002444 น.ส. จิรานุช บุญเทียม จังหวัดพิษณุโลก
12,309 200002457 นาย นิรุธ ประชุมพร จังหวัดพิษณุโลก
12,310 200002467 นาย ชัยวัฒน์ กุศล จังหวัดพิษณุโลก
12,311 200002468 น.ส. จันทิมา ทิมเครือจีน จังหวัดพิษณุโลก
12,312 200002479 นาย ศรัญพจน์ แสงสุรินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
12,313 200002524 นาง พิชชานิจ เชียงวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
12,314 200002525 น.ส. สุกัญญา ทิอ้าย จังหวัดพิษณุโลก
12,315 200002542 น.ส. ทิพย์สุดา ผาหลัก จังหวัดพิษณุโลก
12,316 200002546 น.ส. รพีพรรณ จันต๊ะพิงค์ จังหวัดพิษณุโลก
12,317 200002549 นาง ทิฆัมพร แจ้งสว่าง จังหวัดพิษณุโลก
12,318 200002551 น.ส. ฉัตรวรรณ คีรีวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
12,319 200002563 นาง อ้อมอรุณ สมเสมอใจ จังหวัดพิษณุโลก
12,320 200002568 น.ส. ชนัญชิดา ปัญญาน่าน จังหวัดพิษณุโลก
12,321 200002577 น.ส. สุวรรณนา กินูน จังหวัดพิษณุโลก
12,322 200002586 นาง อาทิตยา วาปีศิริ จังหวัดพิษณุโลก
12,323 200002590 น.ส. พิชญาพร สมเด็ด จังหวัดพิษณุโลก
12,324 200002602 น.ส. รัตนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน จังหวัดพิษณุโลก
12,325 200002604 นาย อรรถภูมิ สาใจ จังหวัดพิษณุโลก
12,326 200002605 น.ส. ศุภลักษณ์ ภูดอนตอง จังหวัดพิษณุโลก
12,327 200002607 น.ส. สุภาพร แสงศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก
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12,328 200002608 นาย เฉลิมเกียรติ รักถึง จังหวัดพิษณุโลก
12,329 200002610 น.ส. อภิญญา อุปหนอง จังหวัดพิษณุโลก
12,330 200002617 นาย วัชรวิทย์ ลาดใจ จังหวัดพิษณุโลก
12,331 200002621 น.ส. พิไลรัตน์ เชื้อเตชะ จังหวัดพิษณุโลก
12,332 200002626 น.ส. สกุลกาญจน์ ใจหาญ จังหวัดพิษณุโลก
12,333 200002632 น.ส. วิจิตรา สุริวินิจ จังหวัดพิษณุโลก
12,334 200002634 น.ส. อนุธิดา ไชยสอน จังหวัดพิษณุโลก
12,335 200002640 น.ส. ลาภิกา โยธาภักดี จงัหวัดพิษณุโลก
12,336 200002644 นาย อิทธิภัทธ์ สุขเกษม จังหวัดพิษณุโลก
12,337 200002651 น.ส. จิรภัทร์ โยธาภักดี จังหวัดพิษณุโลก
12,338 200002652 นาง สิริกุลพันธุ์ ภูเขา จังหวัดพิษณุโลก
12,339 200002659 น.ส. ประกายวรรณ ชาวนา จังหวัดพิษณุโลก
12,340 200002666 นาย สุธีร์ ปิมปวง จังหวัดพิษณุโลก
12,341 200002668 น.ส. เบญจรัตน์ ครุขยัน จังหวัดพิษณุโลก
12,342 200002671 น.ส. รัชนก ศรีปาน จังหวัดพิษณุโลก
12,343 200002673 นาย อนุชา สุขถาวรกจิ จังหวัดพิษณุโลก
12,344 200002674 น.ส. จารุวรรณ มูลธิ จังหวัดพิษณุโลก
12,345 200002678 น.ส. ธิติกานต์ ศรีใจวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,346 200002679 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ชรินทร์ทิพย์ บุญทรัพย์ จังหวัดพิษณุโลก
12,347 200002686 น.ส. จันทรา ประดิษฐ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,348 200002687 นาง นัฎฐิกา สายศร จังหวัดพิษณุโลก
12,349 200002698 นาย ปฏิภาณ นาสา จังหวัดพิษณุโลก
12,350 200002701 น.ส. อัจจิมา แอฤทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,351 200002716 น.ส. สุนีย์  นาคานุกูล จังหวัดพิษณุโลก
12,352 200002724 นาย ธีริทธ์ทีปต์ ฤทธิพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,353 200002725 น.ส. ณัชชา บุญชู จังหวดัพิษณุโลก
12,354 200002728 นาง วรุณกานต์ พรหมพฤกษ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,355 200002736 น.ส. ทัชวรรณ์ บรรเทา จังหวัดพิษณุโลก
12,356 200002738 นาง เกษร ร้อยลา จังหวัดพิษณุโลก
12,357 200002744 น.ส. รดาณัฐ แก้วเกตุ จังหวัดพิษณุโลก
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12,358 200002745 น.ส. สุภัสชา จันพร จังหวัดพิษณุโลก
12,359 200002751 น.ส. พัชรนันท์ คําดํา จังหวัดพิษณุโลก
12,360 200002755 นาย พรรณเชษฐ จริยา จังหวัดพิษณุโลก
12,361 200002758 น.ส. ลักขณา กล่อมกมล จังหวัดพิษณุโลก
12,362 200002761 น.ส. ภาวิณีย์ รัตนพรหม จังหวัดพิษณุโลก
12,363 200002769 น.ส. จีรนารถ อินสาคร จังหวัดพิษณุโลก
12,364 200002779 นาย พงษ์สิทธิ์ หิตกรดี จังหวัดพิษณุโลก
12,365 200002780 น.ส. เชษฐ์สุดา อินตา จังหวัดพิษณโุลก
12,366 200002792 น.ส. สุธิดา แก้วเกษศรี จังหวัดพิษณุโลก
12,367 200002795 น.ส. พัชราวลัย ยานะ จังหวัดพิษณุโลก
12,368 200002797 พันจ่าอากาศเอก ภูวดล เค้าคลึง จังหวัดพิษณุโลก
12,369 200002804 น.ส. สุรีพร สุขศิริ จังหวัดพิษณุโลก
12,370 200002811 น.ส. วรรณษา แก้วธานี จังหวัดพิษณุโลก
12,371 200002820 นาย ตวงสิทธิ์ ประทินสุขอําไพ จังหวัดพิษณุโลก
12,372 200002829 น.ส. ธัญญ์ชยา ฉางข้าวคํา จังหวัดพิษณุโลก
12,373 200002837 นาง ปาริฉัตร นาห้วย จังหวัดพิษณุโลก
12,374 200002838 น.ส. วนันท์ยา เข่ือนป้อ จังหวัดพิษณุโลก
12,375 200002850 นาย จิรายุ เตชะวรากร จังหวัดพิษณุโลก
12,376 200002866 น.ส. ญาณตา อ่อนจิ๋ว จังหวัดพิษณุโลก
12,377 200002867 น.ส. สุกัญญา อุบลศักด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
12,378 200002870 นาย กังวาน พรมไทย จังหวัดพิษณุโลก
12,379 200002871 น.ส. อภัสนันท์ ภูมิผล จังหวัดพิษณุโลก
12,380 200002875 นาย ศรันยู ป้อมขํา จังหวัดพิษณุโลก
12,381 200002876 นาย อนิรุทธิ์ พงษ์แก้ว จังหวัดพิษณุโลก
12,382 200002877 น.ส. ปิยะมาศ พวงทอง จังหวัดพิษณุโลก
12,383 200002879 นาย อิทธิพล ยศโม่ง จังหวัดพิษณุโลก
12,384 200002881 นาย ณัฐวัชต์ ศรีสุจนิต์ จังหวัดพิษณุโลก
12,385 200002882 นาง สิริณัฐดา เดชะบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,386 200002887 น.ส. นริศรา วงษ์ลา จังหวัดพิษณุโลก
12,387 200002890 น.ส. วิมล ประยุง จังหวัดพิษณุโลก
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12,388 200002902 น.ส. ปรัชญ์ประเทือง มีสุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
12,389 200002910 น.ส. นิรัชชา คําสุกดี จังหวัดพิษณุโลก
12,390 200002912 น.ส. วรัญญา พรมเสน จังหวัดพิษณุโลก
12,391 200002920 น.ส. เยาวลัษณ์ อภิสิทธิ์อมร จังหวัดพิษณุโลก
12,392 200002925 นาง นงคราญ บุรินทร์กุล จังหวัดพิษณุโลก
12,393 200002928 น.ส. ณัฐณิชา อ้นป้อม จังหวัดพิษณุโลก
12,394 200002933 นาย ภาณุพงค์ เต็มแบบ จังหวัดพิษณุโลก
12,395 200002942 น.ส. ลภสัรดา สมประเสริฐ จังหวัดพิษณุโลก
12,396 200002947 นาง จิราภรณ์ ลีจ้อย จังหวัดพิษณุโลก
12,397 200002956 น.ส. ศุภกาญจน์ พระเพชร จังหวัดพิษณุโลก
12,398 200002960 นาย อธิวัฒน์ ศรีพุก จังหวัดพิษณุโลก
12,399 200002973 น.ส. ลัดดาวัลย์ นาคคูณ จังหวัดพิษณุโลก
12,400 200002986 นาง วาสนา ขัติยะราช จังหวัดพิษณุโลก
12,401 200002991 น.ส. มัลลิกา กันธะตา จังหวัดพิษณุโลก
12,402 200002994 น.ส. มนทกานต์ เพชรปิตุพงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,403 200003003 นาย เบญจรงค์ ศิริมาตย์ จังหวัดพิษณุโลก
12,404 200003009 นาย พงศกร คําแสงมาตย์ จังหวัดพิษณุโลก
12,405 200003015 นาย นิรุตติ์ กันธิยะเทพ จังหวัดพิษณุโลก
12,406 200003021 น.ส. ภัทราวรรณ ไชยมงคล จังหวัดพิษณุโลก
12,407 200003022 น.ส. สมทรัพย์ ปินตาดง จังหวัดพิษณุโลก
12,408 200003025 น.ส. พิมพารัตน์ เป็งมณี จังหวัดพิษณุโลก
12,409 200003037 น.ส. นัฐธิณีย์ ธรรมจีรัญ จังหวัดพิษณุโลก
12,410 200003039 นาย กิตติศักด์ิ เหลี่ยมไทย จังหวัดพิษณุโลก
12,411 200003041 น.ส. นัสริน บินอิสหาก จังหวัดพิษณุโลก
12,412 200003050 นาย ปวริศ อ่ินอ้าย จังหวัดพิษณุโลก
12,413 200003052 น.ส. มัณทนา จินจา จังหวัดพิษณุโลก
12,414 200003055 น.ส. ชวิกา ภู่สัตยาธนพร จังหวัดพิษณุโลก
12,415 200003060 น.ส. สุทธิรา อุดใจ จังหวัดพิษณุโลก
12,416 200003063 นาย ชาติชาย ศีติสาร จังหวัดพิษณุโลก
12,417 200003066 น.ส. จุฑามาศ ปานจู จังหวัดพิษณุโลก
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12,418 200003074 นาง สุภาวดี วังจิตต์ จังหวัดพิษณุโลก
12,419 200003075 นาง วนิดา ศิริกันไชย จังหวัดพิษณุโลก
12,420 200003077 นาง ลภัสรดา ใจเอื้อ จังหวัดพิษณุโลก
12,421 200003081 น.ส. ไพลิน รัศมีมาลา จังหวัดพิษณุโลก
12,422 200003085 น.ส. ชุติมณฑน์ แรกข้าว จังหวัดพิษณุโลก
12,423 200003091 น.ส. อัญชลี เรือนแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
12,424 200003093 นาย อํานาจ คุณสมบัติ จังหวัดพิษณุโลก
12,425 200003098 น.ส. จิตรา คนดี จังหวัดพิษณุโลก
12,426 200003099 นาย อัครวุฒิ หงษ์สามสิบเจ็ด จังหวัดพิษณุโลก
12,427 200003118 น.ส. ศรีวร   ไชยศิลป์ จังหวัดพิษณุโลก
12,428 200003138 นาง รัตนาภรณ์ วันวาศรี จังหวัดพิษณุโลก
12,429 200003145 น.ส. ศุภางค์ ตีคํา จังหวัดพิษณุโลก
12,430 200003146 นาย นุพล ศรีสุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
12,431 200003148 น.ส. เกนิกา เจริญสุข จังหวัดพิษณุโลก
12,432 200003169 น.ส. ปริศรา ริยะกาศ จังหวัดพิษณุโลก
12,433 200003174 น.ส. ณิชทิพมณี ปิ่นแก้ว จงัหวัดพิษณุโลก
12,434 200003180 น.ส. ปราณี เสาวรส จังหวัดพิษณุโลก
12,435 200003186 นาง ช่อทิพย์ พุ่มพวง จังหวัดพิษณุโลก
12,436 200003188 นาง วงค์กต สนมฉ่ํา จังหวัดพิษณุโลก
12,437 200003194 นาย สมภพ ฉิมสุข จังหวัดพิษณุโลก
12,438 200003197 น.ส. จุฬารัตน์ หล่ําชู จังหวัดพิษณุโลก
12,439 200003206 น.ส. นิชาภา รัศมี จังหวัดพิษณุโลก
12,440 200003209 น.ส. พนิตา กิตตินานนท์ จังหวัดพิษณุโลก
12,441 200003214 นาย วรวิทย์ บรรลือ จังหวัดพิษณุโลก
12,442 200003219 น.ส. ศิริรัตน์ สิงห์คํา จังหวัดพิษณุโลก
12,443 200003225 น.ส. วาทินี วิทยารัตนกุล จังหวัดพิษณุโลก
12,444 200003226 นาง นัยนา ปวงรังษี จังหวัดพิษณุโลก
12,445 200003228 นาย คเณค์ มโนวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
12,446 200003239 นาง สมปอง จิณวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,447 200003240 น.ส. ศิราณี ธรรมเทศน์ จังหวัดพิษณุโลก
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12,448 200003241 นาย ศุภฤกษ์ ฤทธิรอน จังหวัดพิษณุโลก
12,449 200003246 นาย อภิรักษ์ รุจิระภูมิ จังหวัดพิษณุโลก
12,450 200003250 นาย จตุรวิธ ดีอุดม จังหวัดพิษณุโลก
12,451 200003269 นาย ณุวัต อุณฑพันธุ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,452 200003276 น.ส. ณัฐชยา นุ่มน้อย จังหวัดพิษณุโลก
12,453 200003277 นาง ปาริชาติ ศรีอินทยุทธ จังหวัดพิษณุโลก
12,454 200003280 ว่าท่ีร้อยตรี สมโภช ขู่คําราม จังหวัดพิษณุโลก
12,455 200003281 น.ส. กฤษณา ชยามฤต จังหวัดพิษณุโลก
12,456 200003286 นาย ธนะชล ศิริวัฒนาโยธนิ จังหวัดพิษณุโลก
12,457 200003288 น.ส. นุชนาฏ บวบขม จังหวัดพิษณุโลก
12,458 200003289 น.ส. สกาวเดือน บุญงาม จังหวัดพิษณุโลก
12,459 200003293 น.ส. เจนจิรา พานน้อย จังหวัดพิษณุโลก
12,460 200003297 น.ส. รุจิรา มูลงาม จังหวัดพิษณุโลก
12,461 200003298 น.ส. นงนุช จันทวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,462 200003299 น.ส. ดวงรัตน์ อินพรม จังหวัดพิษณุโลก
12,463 200003300 นาย ฉัตรชัย สํารวมใจ จังหวัดพิษณุโลก
12,464 200003305 น.ส. วิไล เนียมพิบูลย์ จังหวัดพิษณุโลก
12,465 200003307 นาง เสาวลักษณ์ มณีศิลป์ จังหวัดพิษณุโลก
12,466 200003310 นาง ศุภิกา ตระการ จังหวัดพิษณุโลก
12,467 200003312 น.ส. หนึ่งฤทัย ไชยกันทานุสรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,468 200003315 นาง กัลยา โทปุญญานนท์ จังหวัดพิษณุโลก
12,469 200003317 น.ส. ก่ิงเทียน ธรรมปัญโญ จังหวัดพิษณุโลก
12,470 200003319 น.ส. นิธิตา ชูประเสริฐศักด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
12,471 200003322 น.ส. ภาวิดา ปัญญาประเสริฐ จังหวัดพิษณุโลก
12,472 200003326 น.ส. รัศมี สอนศรี จังหวัดพิษณุโลก
12,473 200003328 น.ส. กานดา ฟองเอม จังหวัดพิษณุโลก
12,474 200003333 น.ส. จีระภา นวลแพง จังหวัดพิษณุโลก
12,475 200003336 นาง จรวยพร ทองสุกใส จังหวัดพิษณุโลก
12,476 200003340 น.ส. เบญจมาศ หนูเป้า จังหวัดพิษณุโลก
12,477 200003352 น.ส. อังคณา เก่งการนา จังหวัดพิษณุโลก
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12,478 200003366 น.ส. บุญนํา ชาญวิกย์การ จังหวัดพิษณุโลก
12,479 200003371 น.ส. อัจฉราภรณ์ นาขยัน จังหวัดพิษณุโลก
12,480 200003376 น.ส. ดาราวัลย์ พงษ์ตุ้ย จังหวัดพิษณุโลก
12,481 200003379 น.ส. วันเพ็ญ อาภรณ์ทอง จังหวัดพิษณุโลก
12,482 200003387 น.ส. นันทยา กันคํา จังหวัดพิษณุโลก
12,483 200003392 นาย ฉัตรชนะ ฉัตรทอง จังหวัดพิษณุโลก
12,484 200003394 นาย ภูวดล วงศ์ศรีใส จังหวัดพิษณุโลก
12,485 200003397 น.ส. สายทอง กันทะโว จังหวัดพิษณุโลก
12,486 200003400 นาย ธนกฤต รวีชัยเกษม จังหวัดพิษณุโลก
12,487 200003406 นาย อนุรักษ์ ลาตรินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
12,488 200003408 นาย เจตน์ ปรางทับทิม จังหวัดพิษณุโลก
12,489 200003409 นาย ปราณ ปัญจขันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,490 200003412 นาง พิจิตรา ชื่นเมือง จังหวัดพิษณุโลก
12,491 200003413 น.ส. ศลิษา  โตแห้ว จังหวัดพิษณุโลก
12,492 200003414 น.ส. เบญจมาศ แปลงศรี จังหวัดพิษณุโลก
12,493 200003418 น.ส. นงค์รักษ์ คํามี จังหวัดพิษณุโลก
12,494 200003424 น.ส. จตรุพร พูลเพ่ิม จังหวัดพิษณุโลก
12,495 200003432 น.ส. สุพัตรา โสมภา จังหวัดพิษณุโลก
12,496 200003436 น.ส. สุภาวดี พิใจ จังหวัดพิษณุโลก
12,497 200003437 นาย สุทธิพงษ์ วลัยพรอนันต์ จังหวัดพิษณุโลก
12,498 200003447 นาง สุทธินี เครือดวงคํา จังหวัดพิษณุโลก
12,499 200003458 นาย ศักย์ศรณ์ ธรรมสอน จังหวัดพิษณุโลก
12,500 200003459 นาย อธิวัฒน์ คุณนํา จังหวัดพิษณุโลก
12,501 200003464 น.ส. นันทิชา  เชียงเกตุ จังหวัดพิษณุโลก
12,502 200003466 น.ส. นินทิรา คชคง จังหวัดพิษณุโลก
12,503 200003467 นาย วรพงศ์ จินวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,504 200003475 น.ส. กนกวรรณ จันทร์เจริญ จังหวัดพิษณุโลก
12,505 200003477 น.ส. รัตนาภรณ์ อินเพ็ชร จังหวัดพิษณุโลก
12,506 200003482 น.ส. มนัสวี รุ่งวัฒนา จังหวัดพิษณุโลก
12,507 200003485 นาง สิริพาภรณ์ สู่ทรัพย์ จังหวัดพิษณุโลก
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12,508 200003493 นาย เอกมนตรี อินทร์น้อม จังหวัดพิษณุโลก
12,509 200003494 น.ส. วรารัตน์ เซ็งแซ่ จังหวัดพิษณุโลก
12,510 200003495 นาย สมาน กาวิใจ จังหวัดพิษณุโลก
12,511 200003496 น.ส. อาทิตยา เกิดแพร จังหวัดพิษณุโลก
12,512 200003497 นาย มนตรี พรมทอง จังหวัดพิษณุโลก
12,513 200003503 นาง คนึง สมบุญมี จังหวัดพิษณุโลก
12,514 200003505 นาย พินิจ บุญเอ่ียม จังหวัดพิษณุโลก
12,515 200003511 น.ส. รัตนลักษณ์ ธนวัฒน์กิจขจร จังหวัดพิษณุโลก
12,516 200003514 นาย วิทยา ขําน้ําคู้ จังหวัดพิษณุโลก
12,517 200003515 น.ส. ผกาวดี ทิพย์ลุ้ย จังหวัดพิษณุโลก
12,518 200003518 น.ส. กมลภรณ์ ทิมทอง จังหวัดพิษณุโลก
12,519 200003520 น.ส. พิศสุภางค์ สุขสัน จังหวัดพิษณุโลก
12,520 200003519 นาย ภาวิช จันทร์มงคล จังหวัดพิษณุโลก
12,521 200003525 น.ส. อรทัย   ถึงสุข จังหวัดพิษณุโลก
12,522 200003527 น.ส. บุษบา สุภาพ จังหวัดพิษณุโลก
12,523 200003528 น.ส. สุพัชชา สุขน้อย จังหวัดพิษณุโลก
12,524 200003533 นาย กิฎตติเดช เทียมดาว จังหวัดพิษณุโลก
12,525 200003541 นาย ธีรเดช ดุสิตากร จังหวัดพิษณุโลก
12,526 200003548 น.ส. สุลาวัลย์ แซ่ตั้ง จังหวัดพิษณุโลก
12,527 200003549 นาง ปริฉัตร ปรีชาวนา จังหวัดพิษณุโลก
12,528 200003553 นาง สุมาลี แย้มยุบล จังหวัดพิษณุโลก
12,529 200003558 น.ส. ฐิติมา หล้าอ่อน จังหวัดพิษณุโลก
12,530 200003575 นาย กฤษณกันท์ จันทร์ศิริ จังหวัดพิษณุโลก
12,531 200003586 นาย ธนากร แก้วเกษศรี จังหวัดพิษณุโลก
12,532 200003591 น.ส. เจนจิรา กาวงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,533 200003602 น.ส. อัจฉรา ปัญญาดิษฐวงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,534 200003605 นาย ธีรพงค์ พงษ์พานิช จังหวัดพิษณุโลก
12,535 200003606 น.ส. บุษบา บริคุต จังหวัดพิษณุโลก
12,536 200003607 นาย ศรศักด์ิ เรืองคํา จังหวัดพิษณุโลก
12,537 200003610 นาย เอนก จันทร์แจ จังหวัดพิษณุโลก
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12,538 200003618 น.ส. วัชราภรณ์ ทองดี จังหวัดพิษณุโลก
12,539 200003619 น.ส. ชลีรัตน์ ฟูโคตร จังหวัดพิษณุโลก
12,540 200003623 น.ส. กชพร ปัญญาวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
12,541 200003631 นาย ธีรัชพงศ์ อินทระ จังหวัดพิษณุโลก
12,542 200003646 น.ส. ปุณยนุช จันทร์สุข จังหวัดพิษณุโลก
12,543 200003649 นาง อุทัยวรรณ บุญทวี จังหวัดพิษณุโลก
12,544 200003650 น.ส. พัชรี โนวงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,545 200003652 น.ส. ขวัญใจ พูลผล จังหวัดพิษณุโลก
12,546 200003658 นาย สมนึก จิณะไชย จังหวัดพิษณุโลก
12,547 200003660 น.ส. พัชรีรัตน์ ประกายแสงเพชร จังหวัดพิษณุโลก
12,548 200003664 นาง รัชฎาภรณ์ แวงวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
12,549 200003663 น.ส. แจ่มใส สวนแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
12,550 200003666 น.ส. สุธากานต์ วงค์ไชย จังหวัดพิษณุโลก
12,551 200003667 น.ส. พรทิพย์ ศิริแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
12,552 200003672 นาย ชุมพล บุญชัยวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
12,553 200003673 น.ส. สุรัตวดี ขุนไกร จังหวัดพิษณุโลก
12,554 200003674 น.ส. วิไลวรรณ นุ่นสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก
12,555 200003676 นาย พีรพล วนิชชากร จังหวัดพิษณุโลก
12,556 200003684 นาย นิธิ พรหมปัญญา จังหวัดพิษณุโลก
12,557 200003700 น.ส. จิราพร กันปี จังหวัดพิษณุโลก
12,558 200003701 นาย ศรายุทธ์ สมประสงค์ จังหวัดพิษณุโลก
12,559 200003704 นาย เกรียงศักด์ิ โชติวิชาศิริกุล จังหวัดพิษณุโลก
12,560 200003710 นาย มารุต หิรัญศรี จังหวัดพิษณุโลก
12,561 200003714 น.ส. รัชนีวรรณ บุญเจริญ จังหวัดพิษณุโลก
12,562 200003717 น.ส. แพรพรรณ การะเกตุ จังหวัดพิษณุโลก
12,563 200003719 น.ส. สร้อยมาลา ไชยาโส จังหวัดพิษณุโลก
12,564 200003728 น.ส. สุรีย์รัตน์ ทนุโวหาร จังหวัดพิษณุโลก
12,565 200003729 นาย ศุภฤกษ์ ออกลกิจ จังหวัดพิษณุโลก
12,566 200003730 นาย ชาติชาย ตั้งปฏิการ จังหวัดพิษณุโลก
12,567 200003735 น.ส. วัชรินทร์ คลังเอ่ียม จังหวัดพิษณุโลก
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12,568 200003737 น.ส. ลภัสนันท์ บุญสม จังหวัดพิษณุโลก
12,569 200003738 นาย อนุศักด์ิ เครือม่วง จังหวัดพิษณุโลก
12,570 200003739 น.ส. เนตรนรินทร์ ดอกเก๋ียง จังหวัดพิษณุโลก
12,571 200003742 น.ส. สิริกร เรือนพิษ จังหวัดพิษณุโลก
12,572 200003749 นาง วิลัยพร อุ่นแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
12,573 200003761 นาย ปิติภัทร มาทา จังหวัดพิษณุโลก
12,574 200003764 น.ส. นุชนาฏ ตันตา จังหวัดพิษณุโลก
12,575 200003770 นาย วุฒิพงษ์ ภาชนนท์ จังหวัดพิษณุโลก
12,576 200003787 น.ส. ทัศวรรณ สุขรอด จังหวัดพิษณุโลก
12,577 200003794 นาย ชู ท้าววัฒนากุล จังหวัดพิษณุโลก
12,578 200003795 นาย สุภินันท์ สุธนาธิชาพงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,579 200003814 นาย มงคล วรากรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,580 200003816 น.ส. ทัศนา  ใจมา จังหวัดพิษณุโลก
12,581 200003824 น.ส. ดวงมณี แขไข จังหวัดพิษณุโลก
12,582 200003826 น.ส. วิไลพร ปานทอง จังหวัดพิษณุโลก
12,583 200003830 น.ส. จุรัสวดี แจ่มใส จังหวัดพิษณุโลก
12,584 200003831 นาย อนุพงค์ เตสะเส็ด จงัหวัดพิษณุโลก
12,585 200003840 นาย ชาฤทธิ์ ดําดี จังหวัดพิษณุโลก
12,586 200003842 นาง นันธณัฐ วงศ์แพทย์ จังหวัดพิษณุโลก
12,587 200003844 นาย อรัณย์ อิกําเหนิด จังหวัดพิษณุโลก
12,588 200003846 น.ส. วัชราภรณ์ มะโนคํา จังหวัดพิษณุโลก
12,589 200003851 น.ส. พัชรินทร์ ยศปินตา จังหวัดพิษณุโลก
12,590 200003854 น.ส. กานต์สินี ถาวร จังหวัดพิษณุโลก
12,591 200003863 น.ส. กรุณา วรรณวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
12,592 200003868 น.ส. ดวงฤทยั ไชยภาพ จังหวัดพิษณุโลก
12,593 200003870 น.ส. กนกทิพย์ จักษุ จังหวัดพิษณุโลก
12,594 200003875 นาย สุนนท์ชัย ทามณี จังหวัดพิษณุโลก
12,595 200003878 น.ส. นันทภัค ทองศรีอ้น จังหวัดพิษณุโลก
12,596 200003881 นาย สิทธิชัย สีวิชัยปู่ จังหวัดพิษณุโลก
12,597 200003890 นาย ยุทกรานต์ ไข่คํา จังหวัดพิษณุโลก
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12,598 200003897 นาย พิษณุกร ย่อมครบุรี จังหวัดพิษณุโลก
12,599 200003906 น.ส. ปาณิศา จันทร์รัก จังหวัดพิษณุโลก
12,600 200003910 นาย ศราวุฒิ มงคลพิภาค จังหวัดพิษณุโลก
12,601 200003913 น.ส. อภิญญา สกุลแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
12,602 200003917 น.ส. วราภรณ์ ปันสุรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
12,603 200003925 น.ส. รัชนีพร แซ่เจียม จังหวัดพิษณุโลก
12,604 200003927 น.ส. สุนิดา สิงห์คํา จังหวัดพิษณุโลก
12,605 200003939 น.ส. สุรีย์วัลย์ เป็งติ๊บ จังหวัดพิษณุโลก
12,606 200003945 นาย ศตวรรษ อายุยืน จังหวัดพิษณุโลก
12,607 200003976 น.ส. วิลัยพร จันทร์เพ็ญ จังหวัดพิษณุโลก
12,608 200003978 นาย จักรกฤษ ดวงเป็ง จังหวัดพิษณุโลก
12,609 200003983 นาง ลักษณา ศรีวิชัยวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
12,610 200003985 นาย พลัฏฐ์ ทิโน จังหวัดพิษณุโลก
12,611 200003988 จ่าสิบตรี ฤทธินันท์ ศรีวิชัยวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
12,612 200003991 น.ส. ณัฐรินีย์ อินก๋า จังหวัดพิษณุโลก
12,613 200004002 น.ส. ชลนาถ เต็งอินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
12,614 200004012 น.ส. อริยาภรณ์ อธิพรทองศิลป์ จังหวัดพิษณุโลก
12,615 200004017 น.ส. แววตา วงค์คม จังหวัดพิษณุโลก
12,616 200004023 น.ส. กนกวรรณ วิงวาท จังหวัดพิษณุโลก
12,617 200004026 นาย ดนุพล พุฒจีน จังหวัดพิษณุโลก
12,618 200004029 น.ส. สุพัตรา งามสมพงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,619 200004033 น.ส. เกศรา แก้วก้อน จังหวัดพิษณุโลก
12,620 200004042 นาง พรชนก ครุธแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
12,621 200004043 น.ส. อรุโณทัย สุทธิ จังหวัดพิษณุโลก
12,622 200004053 นาง รัตติกาล อินดี จังหวัดพิษณุโลก
12,623 200004054 น.ส. มนฤดี นันธิ จังหวัดพิษณุโลก
12,624 200004058 น.ส. อัญชลี ปิ่นประดับ จังหวัดพิษณุโลก
12,625 200004071 นาง เบญจมาส ศรีจุมพล จังหวัดพิษณุโลก
12,626 200004083 สิบเอก วรวุฒิ วิริยะอัมพรกุล จังหวัดพิษณุโลก
12,627 200004084 น.ส. กมลพร แก้วนาคแนว จังหวัดพิษณุโลก
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12,628 200004094 นาย อัครชาตรี ศรีสง่า จังหวัดพิษณุโลก
12,629 200004109 น.ส. ประกายดาว ไชยทน จังหวัดพิษณุโลก
12,630 200004113 น.ส. ชนิดา วิรุฬหิต จังหวัดพิษณุโลก
12,631 200004120 น.ส. เปียจิตร แก้วสว่าง จังหวัดพิษณุโลก
12,632 200004122 น.ส. สุชิรา โพธิ์ศรี จังหวัดพิษณุโลก
12,633 200004125 นาง อารีย์ สิงห์อําพล จังหวัดพิษณุโลก
12,634 200004126 น.ส. สุกัญญา ชัชวาลย์ จังหวัดพิษณุโลก
12,635 200004128 น.ส. ฐิติรัตน์ เวศแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
12,636 200004132 น.ส. ธนัญญา ธาตุอินจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
12,637 200004135 นาง กรรณิกา ภาคีธง จังหวัดพิษณุโลก
12,638 200004151 นาย วัชรพงค์ เพชรรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
12,639 200004164 น.ส. นิตยา กันทะยอม จังหวัดพิษณุโลก
12,640 200004165 นาย ดีเดย์ บรรเลงกลอง จังหวัดพิษณุโลก
12,641 200004167 น.ส. จุฑามาศ เฮงประเสริฐ จังหวัดพิษณุโลก
12,642 200004168 น.ส. นารีรัตน์ แสงแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
12,643 200004169 น.ส. จุฑารัตน์ หนอ่แก้ว จังหวัดพิษณุโลก
12,644 200004171 นาง สุภาณี กันภัย จังหวัดพิษณุโลก
12,645 200004172 นาง เตือนใจ พิมพ์มะมุก จังหวัดพิษณุโลก
12,646 200004173 น.ส. ธมกร ขันธศิริกุล จังหวัดพิษณุโลก
12,647 200004174 น.ส. ณัชชา สุริยวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,648 200004177 นาย พงศ์พัฒน์ วัยวัฒน์ จังหวัดพิษณุโลก
12,649 200004188 น.ส. ชญานิศา สุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
12,650 200004195 น.ส. วรางคณา ศรีบรรจง จังหวัดพิษณุโลก
12,651 200004203 น.ส. รัตนฤ์ทัย เสืออ่ิม จังหวัดพิษณุโลก
12,652 200004209 น.ส. นฤมล คงนวน จังหวัดพิษณุโลก
12,653 200004210 น.ส. เมษยา เอื้ออารีย์กุล จังหวัดพิษณุโลก
12,654 200004218 นาย ปฏิญญา ป๊กคํา จังหวัดพิษณุโลก
12,655 200004219 นาย สิรธีร์ อินลวง จังหวัดพิษณุโลก
12,656 200004222 น.ส. มะลิ อ่ิมเอ่ียม จังหวัดพิษณุโลก
12,657 200004228 น.ส. รสสุคนธ์ สร้อยคํา จังหวัดพิษณุโลก
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12,658 200004229 น.ส. นีรนุช ทองนิ่ม จังหวัดพิษณุโลก
12,659 200004247 น.ส. มัตติกา แบนอ้น จังหวัดพิษณุโลก
12,660 200004254 น.ส. พนิตานันทน์ กลิ่นบ้านหม้อ จังหวัดพิษณุโลก
12,661 200004285 นาง กิติญานันท์ ธนันต์ชัยเลิศ จังหวัดพิษณุโลก
12,662 200004287 นาย อัครินทร์ ธนันต์ชัยเลิศ จังหวัดพิษณุโลก
12,663 200004296 น.ส. รัชนีวรรณ ปัญโญ จังหวัดพิษณุโลก
12,664 200004316 นาย จักรพงษ์ สาบุญมา จังหวัดพิษณุโลก
12,665 200004317 น.ส. ศุทธินี มูลม่อม จังหวัดพิษณุโลก
12,666 200004320 น.ส. อภิญญา ผลดี จังหวัดพิษณุโลก
12,667 200004343 น.ส. ปาณิสรา เกิดกุรัง จังหวัดพิษณุโลก
12,668 200004349 น.ส. ทัศนีย์ แก้วแดง จังหวัดพิษณุโลก
12,669 200004374 น.ส. อุฬาริน อยู่รอด จังหวัดพิษณุโลก
12,670 200004383 นาย เอกชัย กองทรัพย์ จังหวัดพิษณุโลก
12,671 200004384 น.ส. สุพรรณี ชัยพิพัฒน์ จังหวัดพิษณุโลก
12,672 200004387 นาย ประยุกต์ ปล้องสา จังหวดัพิษณุโลก
12,673 200004388 น.ส. จันทร์ธวัช ยาดี จังหวัดพิษณุโลก
12,674 200004391 น.ส. วารีลักษณ์ กําแพงแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
12,675 200004399 น.ส. ประภาพรรณ ธรรมเดช จังหวัดพิษณุโลก
12,676 200004403 นาย พิษณุ ยศหล้า จังหวัดพิษณุโลก
12,677 200004407 น.ส. ปัญญดา พลพลึก จังหวัดพิษณุโลก
12,678 200004416 น.ส. ศิวพร มากกุญชร จังหวัดพิษณุโลก
12,679 200004433 นาง ปรียนันท์   พงษ์จิตสุภาพ จังหวัดพิษณุโลก
12,680 200004445 น.ส. กันต์กมล บุญสขุ จังหวัดพิษณุโลก
12,681 200004453 น.ส. สุจิตรา แดนแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
12,682 200004458 น.ส. มณีรัตน์ ม่ังพรม จังหวัดพิษณุโลก
12,683 200004459 น.ส. ปราณี บุญญา จังหวัดพิษณุโลก
12,684 200004461 น.ส. ดวงสมร แก้วกองมูล จังหวัดพิษณุโลก
12,685 200004463 นาย เสน่ห์ คําเพ็ง จังหวัดพิษณุโลก
12,686 200004467 น.ส. สุรีย์รัตน์ อินทร์ยะ จังหวัดพิษณุโลก
12,687 200004476 นาย ปกรณ์ คุ้มไกรสร จังหวัดพิษณุโลก
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12,688 200004477 น.ส. ก่ิงกานต์ บุตรา จังหวัดพิษณุโลก
12,689 200004482 น.ส. รุ่งอรุณ หงษ์ทอง จังหวัดพิษณุโลก
12,690 200004487 นาง เกศริน คุ้มไกรสร จังหวัดพิษณุโลก
12,691 200004492 น.ส. สุกัญญา นุ้ยเย็น จังหวัดพิษณุโลก
12,692 200004502 นาย สุเมธ ตาลตา จังหวัดพิษณุโลก
12,693 200004503 น.ส. โชติกา พัชรจุฑา จังหวัดพิษณุโลก
12,694 200004517 นาย ณรงค์ ศรีทนันชัย จังหวัดพิษณุโลก
12,695 200004520 น.ส. ชลภัท ธนะบวรนนท์ จังหวัดพิษณุโลก
12,696 200004522 น.ส. นวรัตน์ พละทรัพย์ จังหวัดพิษณุโลก
12,697 200004524 น.ส. ณัฐธิดา ทาริยะ จังหวัดพิษณุโลก
12,698 200004525 น.ส. ดวงหทัย เนียมพุ่มพวง จังหวัดพิษณุโลก
12,699 200004527 นาย ธวัชชัย พุ่มนาค จังหวัดพิษณุโลก
12,700 200004532 น.ส. วารุณี สีนวลเขียว จังหวัดพิษณุโลก
12,701 200004535 น.ส. นลินี สุรินต๊ะ จังหวัดพิษณุโลก
12,702 200004537 น.ส. วนิดา พ้ัวพวง จังหวัดพิษณุโลก
12,703 200004540 น.ส. ธนัฏฐา แก้วกองมูล จังหวัดพิษณโุลก
12,704 200004543 น.ส. อริสรา ธนูแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
12,705 200004546 น.ส. ฐิติชญาณ์ จุใจ จังหวัดพิษณุโลก
12,706 200004549 น.ส. วิมลจันทร์ สุริวงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,707 200004566 น.ส. สุทธิกานต์ ปันผาง จังหวัดพิษณุโลก
12,708 200004567 น.ส. สุพันธ์นิดา นาคอินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
12,709 200004577 น.ส. ศิริพรรษา สี่ตระกูล จังหวัดพิษณุโลก
12,710 200004585 นาย อุเทน ทะนะวัน จังหวัดพิษณโุลก
12,711 200004590 นาง วรรษภัสสร มงคลวัชรพงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,712 200004595 นาย วรากร ยศหล้า จังหวัดพิษณุโลก
12,713 200004597 น.ส. รัชฎาภรณ์ กลิ่นจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
12,714 200004599 นาง ชลธิชา สุวรรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,715 200004605 นาย ฉัตรชัย คัมภีระ จังหวัดพิษณุโลก
12,716 200004607 นาย วรวิทยา ชุติมา จังหวัดพิษณุโลก
12,717 200004609 นาง สุปราณี รุ่งเรือง จังหวัดพิษณุโลก
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12,718 200004610 นาย เจษฎา ต้อนรับ จังหวัดพิษณุโลก
12,719 200004611 น.ส. ณัฐรดา เนตรสว่าง จังหวัดพิษณุโลก
12,720 200004623 นาย พิสิษฐ์ แม่หละเจริญพร จังหวัดพิษณุโลก
12,721 200004632 น.ส. รสวรา พัฒนภิญญ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,722 200004637 นาย อนุพนธ์ เกษธรรม จังหวัดพิษณุโลก
12,723 200004643 นาย จักรกฤษ นิลกําแหง จังหวัดพิษณุโลก
12,724 200004655 น.ส. กาญจนา เกตุอินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
12,725 200004659 นาย สุริยา ถูกอย่าง จังหวัดพิษณุโลก
12,726 200004664 น.ส. พรทิพย์ สืบโม้ จงัหวัดพิษณุโลก
12,727 200004666 นาย อิสรพงษ์ สิงห์คะ จังหวัดพิษณุโลก
12,728 200004669 นาย ปริญญา อยู่ดี จังหวัดพิษณุโลก
12,729 200004676 น.ส. ธวัลพร รักตะเมธากูล จังหวัดพิษณุโลก
12,730 200004679 นาย วรภัทร  กล่อมเกลี้ยง จังหวัดพิษณุโลก
12,731 200004681 น.ส. สุภวรรณ พรมคําตัน จังหวัดพิษณุโลก
12,732 200004683 น.ส. นิตยา นุ่มเนื้อ จังหวัดพิษณุโลก
12,733 200004707 นาย ฤทธิรงค์ เหมันต์ จังหวัดพิษณุโลก
12,734 200004715 น.ส. แพรวนิต จันทะคุณ จังหวัดพิษณุโลก
12,735 200004717 นาย วิษณุกร เนตรประสาท จังหวัดพิษณุโลก
12,736 200004719 นาย อโนเชาว์ สุนันต๊ะ จังหวัดพิษณุโลก
12,737 200004725 นาย อภิวัฒน์ โพธิมะณี จังหวัดพิษณุโลก
12,738 200004728 นาย สามารถ แก้วมูล จังหวัดพิษณุโลก
12,739 200004748 น.ส. รวีวรรณ กัววัฒนาพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,740 200004755 น.ส. มัลลิกา ปวนเครือ จังหวัดพิษณุโลก
12,741 200004766 น.ส. เพียงฤทัย ขวารัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
12,742 200004774 น.ส. นฤมล กลิ่นสุคนธ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,743 200004775 น.ส. เนตรนภา คําคุณเมือง จังหวัดพิษณุโลก
12,744 200004778 นาย สหชาติ ชัยสิทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,745 200004787 น.ส. น้ําฝน ไชยทัศ จังหวัดพิษณุโลก
12,746 200004790 น.ส. พัทธ์ชัญญา พรมนา จังหวัดพิษณุโลก
12,747 200004793 นาง พิชฎาภัสร์ ไชยวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
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12,748 200004806 น.ส. ศิริวรรณ โกตะมะ จังหวัดพิษณุโลก
12,749 200004808 นาย ธีรยุทธ  วงษ์นภาพิศ จังหวัดพิษณุโลก
12,750 200004815 น.ส. กรุณา แก้วมงคล จังหวัดพิษณุโลก
12,751 200004834 นาย ปัญจพล มโนหาญ จังหวัดพิษณุโลก
12,752 200004838 น.ส. จิราพร ศรีสกุล จังหวัดพิษณุโลก
12,753 200004841 น.ส. ธัญญรัตน์ ภัทรชนนวรพล จังหวัดพิษณุโลก
12,754 200004844 น.ส. ชญานิศก์ คํามา จังหวัดพิษณุโลก
12,755 200004845 นาย เวชยันต์   วงค์ลอดแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
12,756 200004849 นาง วัชรินทร์ ศรีสกุล จังหวัดพิษณุโลก
12,757 200004855 นาย ณัฐพล ฉายศิริ จังหวัดพิษณุโลก
12,758 200004863 นาย จิรวัฒน์ ทับจาต จังหวัดพิษณุโลก
12,759 200004866 นาง พณณกร เตชะปัน จังหวัดพิษณุโลก
12,760 200004869 นาย ชิษณุสิทธิ์ ทารินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
12,761 200004870 นาง เกษร ไชยสลี จังหวัดพิษณุโลก
12,762 200004872 น.ส. สุดารัตน์ ชัยชะนะ จังหวัดพิษณุโลก
12,763 200004873 นาย เจษฎา วิมลสกุลตรา จังหวัดพิษณุโลก
12,764 200004877 น.ส. จารุกัญญ์ คําพรม จังหวัดพิษณุโลก
12,765 200004907 นาย มนตรี มุ่นเชย จงัหวัดพิษณุโลก
12,766 200004910 นาย ธนกริช ศรีสิงห์ จังหวัดพิษณุโลก
12,767 200004912 น.ส. สุพรรณี ขอดเฝือ จังหวัดพิษณุโลก
12,768 200004914 น.ส. ณัฐญดา ขัดชมภู จังหวัดพิษณุโลก
12,769 200004921 น.ส. ธนิษฐา ธรรมพิทักษ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,770 200004925 นาง อรนุช จันต๊ะนาเขตต์ จังหวัดพิษณุโลก
12,771 200004928 น.ส. วรางคณา แสนศิริพันธุ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,772 200004936 น.ส. รฐา รังษีวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
12,773 200004937 น.ส. พัชรินทร์ อินทะรส จังหวัดพิษณุโลก
12,774 200004939 นาย อํานาจ หัสแดง จังหวัดพิษณุโลก
12,775 200004941 นาง จิราภรณ์ แสนดี จังหวัดพิษณุโลก
12,776 200004953 น.ส. รุ่งกานต์ เต็งเจริญ จังหวัดพิษณุโลก
12,777 200004955 นาย ทินกร เสนาจิตร จังหวัดพิษณุโลก
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12,778 200004957 นาง ศิริรัตน์ แดงโสภณ จังหวัดพิษณุโลก
12,779 200004959 นาง ศศิธร ประเสริฐศรี จังหวัดพิษณุโลก
12,780 200004973 น.ส. ศันสนีย์ ธรรมจักร์ จังหวัดพิษณุโลก
12,781 200004974 น.ส. วิไลวรรณ รักทวีโชค จังหวัดพิษณุโลก
12,782 200004976 น.ส. ศุภักษร วงศ์ใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก
12,783 200004978 น.ส. นุชจรี ปิมปาอุด จังหวัดพิษณุโลก
12,784 200004982 นาย จักรพงษ์ มูลถี จังหวัดพิษณุโลก
12,785 200004989 น.ส. พันทิวา ปันติ๊บ จังหวัดพิษณุโลก
12,786 200004990 นาย จิรพัฒน์ เกิดมี จังหวัดพิษณุโลก
12,787 200004993 น.ส. ทัศนีย์วรรณ ชัยประสงค์ จังหวัดพิษณุโลก
12,788 200004995 นาย นคเรศ จินดาปลูก จังหวัดพิษณุโลก
12,789 200004997 น.ส. วรมน มีบุญ จังหวัดพิษณุโลก
12,790 200004999 น.ส. กนกพร เตชะติ จังหวัดพิษณุโลก
12,791 200005018 นาง รัตนาภรณ์ ทองคําดี จังหวัดพิษณุโลก
12,792 200005023 น.ส. เดือนฉาย บุญนํา จังหวัดพิษณุโลก
12,793 200005024 นาย ยุทธศิลป์ พงศ์ศิริ จังหวัดพิษณุโลก
12,794 200005025 นาง เก็จลฎา วังษา จังหวัดพิษณุโลก
12,795 200005026 นาย บําเหน็จ เสวิสิทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,796 200005027 น.ส. วรวลัญช์ อ่อนละมูล จังหวัดพิษณุโลก
12,797 200005029 น.ส. กัณฑ์ฐิมา มากอยู่ จังหวัดพิษณุโลก
12,798 200005033 นาย ประจักรวัฒน์ คงรอด จังหวัดพิษณุโลก
12,799 200005034 น.ส. พัชรินทร์ โปธา จังหวัดพิษณุโลก
12,800 200005036 น.ส. วรัญญา ระมั่งทอง จังหวัดพิษณุโลก
12,801 200005043 น.ส. สุรญัญา แก้วบุตร จังหวัดพิษณุโลก
12,802 200005044 นาง กนกนาถ คนากรไกรสิน จังหวัดพิษณุโลก
12,803 200005045 น.ส. ขวัญชนก กล่อมเมฆ จังหวัดพิษณุโลก
12,804 200005054 น.ส. สุภาพร นิกรสุข จังหวัดพิษณุโลก
12,805 200005056 นาย นรภัทร ธนะขว้าง จังหวัดพิษณุโลก
12,806 200005057 นาย ปรัชญา ภูลา จังหวัดพิษณุโลก
12,807 200005060 น.ส. ทิพวรรณ มาตี จังหวัดพิษณุโลก
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12,808 200005064 นาย ธีระพงษ์ อินทรตระกูล จังหวัดพิษณุโลก
12,809 200005070 ว่าที่ร้อยตรีหญิง นารีนารถ ศุขโรชณี จังหวัดพิษณุโลก
12,810 200005071 น.ส. พัทธนารี จันทร์ทอง จังหวัดพิษณุโลก
12,811 200005085 น.ส. ลักษณา นกครุฑ จังหวัดพิษณุโลก
12,812 200005087 นาย ปฏิวัติ ประธรรมโย จังหวัดพิษณุโลก
12,813 200005088 นาย วีระพงค์ พิมพกันต์ จังหวัดพิษณุโลก
12,814 200005092 น.ส. ภาวิณี บุญช่วย จังหวัดพิษณุโลก
12,815 200005096 น.ส. วาสนา ทะนิวทอง จังหวัดพิษณุโลก
12,816 200005097 น.ส. พรทิพย์ เรืองคํา จังหวัดพิษณุโลก
12,817 200005102 น.ส. ปิยะธิดา จอมดวง จังหวัดพิษณุโลก
12,818 200005103 น.ส. ฉวีวรรณ ราชไชยา จังหวัดพิษณุโลก
12,819 200005111 น.ส. ลภัสรดา ผ่องจันที จังหวัดพิษณุโลก
12,820 200005112 นาย ชูชาติ เคือสาร จังหวัดพิษณุโลก
12,821 200005117 น.ส. มนชยา ศักดาศรี จังหวัดพิษณุโลก
12,822 200005119 น.ส. พิมพ์พิไล ศรีชัย จังหวัดพิษณุโลก
12,823 200005125 นาง สุวรรณา ชุมสิทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,824 200005126 นาย นิติธร ณ วิเชียร จังหวัดพิษณุโลก
12,825 200005127 น.ส. สุนิชา ดาวกระจาย จังหวัดพิษณุโลก
12,826 200005142 นาง ฐิตินันท์ บุญบูรา จังหวัดพิษณุโลก
12,827 200005146 นาง สุทธิกานต์ รอดพ่าย จังหวัดพิษณุโลก
12,828 200005152 น.ส. ปนัดดา กลั่นสุข จังหวัดพิษณุโลก
12,829 200005162 น.ส. เสาวณีย์ ชัยชาญ จังหวัดพิษณุโลก
12,830 200005168 นาย สุวรรณ จันเจริญ จังหวัดพิษณุโลก
12,831 200005189 นาง อัจฉรา อูปทอง จังหวัดพิษณุโลก
12,832 200005198 น.ส. จุดารัตน์ สุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
12,833 200005199 นาย ศุภโชค อุ่นทรัพย์เจรญิ จังหวัดพิษณุโลก
12,834 200005204 น.ส. ธัญชนก ทาสัก จังหวัดพิษณุโลก
12,835 200005207 น.ส. หนึ่งฤทัย ทองเลี่ยม จังหวัดพิษณุโลก
12,836 200005212 นาย กิติศักด์ิ คล้ายวิเชียร จังหวัดพิษณุโลก
12,837 200005226 นาง จอมจันทร์ ทองเพ็ชร จังหวัดพิษณุโลก
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12,838 200005236 นาย ไพบูลย์ วรรณโวหาร จังหวัดพิษณุโลก
12,839 200005255 น.ส. สุดสงวน นวลศิริ จังหวัดพิษณุโลก
12,840 200005261 น.ส. นุชรัตน์ ป้อมฟู จังหวัดพิษณุโลก
12,841 200005267 น.ส. ยุวดี เทียนเงิน จังหวัดพิษณุโลก
12,842 200005268 น.ส. สุลีพร ติณะคัต จังหวัดพิษณุโลก
12,843 200005269 น.ส. ฟ้าใหม่ ไชยสุ จังหวัดพิษณุโลก
12,844 200005271 น.ส. ปุณย์จรีย์ มุจรินทร์ จังหวดัพิษณุโลก
12,845 200005278 น.ส. กนกวรรณ แก้วโมลี จังหวัดพิษณุโลก
12,846 200005279 น.ส. ณัฐธยาน์ ทัดช่อม่วง จังหวัดพิษณุโลก
12,847 200005282 น.ส. ธนาภรณ์ กีรติกาลกุล จังหวัดพิษณุโลก
12,848 200005285 นาย สิทธิชัย จงไพศาล จังหวัดพิษณุโลก
12,849 200005286 น.ส. จงกลนี งามทรง จังหวัดพิษณุโลก
12,850 200005298 น.ส. นุชนาฎ อินทชื่น จังหวัดพิษณุโลก
12,851 200005301 น.ส. ปาวีนา กาบทอง จังหวัดพิษณุโลก
12,852 200005305 น.ส. ชนาภา มโนทัย จังหวดัพิษณุโลก
12,853 200005306 น.ส. ขวัญฤทัย อยู่รอง จังหวัดพิษณุโลก
12,854 200005315 จ.ส.ท. อัคเดช ชาติสุภาพ จังหวัดพิษณุโลก
12,855 200005318 น.ส. จิราวรรณ เอี่ยมหอม จังหวัดพิษณุโลก
12,856 200005321 นาย สุทธิพงษ์ เสือดี จังหวัดพิษณุโลก
12,857 200005336 นาง กาญจนา พรมรักษ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,858 200005337 น.ส. เต็มศิริ สังข์จันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
12,859 200005338 น.ส. จีราพร ชูเกียรติวนา จังหวัดพิษณุโลก
12,860 200005340 น.ส. มาลาตี สวัสดิฎนะที จังหวัดพิษณุโลก
12,861 200005341 นาง รจนา ขัติกุล จังหวัดพิษณุโลก
12,862 200005342 นาย ภฑิล นิยม จังหวัดพิษณุโลก
12,863 200005343 นาง สุจินดา ถุงแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
12,864 200005345 น.ส. ภรัญฑิตา ชูเกียรติวนา จังหวัดพิษณุโลก
12,865 200005352 น.ส. สร้อยสุรีย์ ศรีเมือง จังหวัดพิษณุโลก
12,866 200005359 นาย อนันต์ ปันยอด จังหวัดพิษณุโลก
12,867 200005372 น.ส. อรสา ไทยเจริญ จังหวัดพิษณุโลก
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12,868 200005378 นาย อดิศร สร้อยสุวรรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,869 200005391 น.ส. มาริสา วงษ์ปราชญา จังหวัดพิษณุโลก
12,870 200005398 นาย อัครวัฒน์ เดชศิริกุลวัฒน์ จังหวัดพิษณุโลก
12,871 200005399 น.ส. ชนิกา ขาวนวล จังหวัดพิษณุโลก
12,872 200005412 นาย จีรพันธ์ กันทะเนตร จังหวัดพิษณุโลก
12,873 200005425 นาย ณัฐดนนท์ นิลพันธุ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,874 200005427 น.ส. สุพรรณี ไชยวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
12,875 200005431 น.ส. อัญชลี ใจกล้า จังหวัดพิษณโุลก
12,876 200005432 นาย สิทธินนท์ พ่ึงวงษ์เขียน จังหวัดพิษณุโลก
12,877 200005436 น.ส. อัมพิกา คําแหง จังหวัดพิษณุโลก
12,878 200005441 นาย สัมฤทธิ์ เรียบฮวด จังหวัดพิษณุโลก
12,879 200005443 น.ส. พัชราภรณ์ จงเจตน์ดี จังหวัดพิษณุโลก
12,880 200005445 นาย สุเทพ ศุภนาม จังหวัดพิษณุโลก
12,881 200005453 น.ส. กรรณิการ์ อินทะกอง จังหวัดพิษณุโลก
12,882 200005455 น.ส. เข็มทอง หรพูน จังหวัดพิษณุโลก
12,883 200005456 นาย ฌานัญศักด์ิ เทพรักษา จังหวัดพิษณุโลก
12,884 200005459 นาย รฐัภูมิ รัศมีเวียงชัย จังหวัดพิษณุโลก
12,885 200005462 นาย อภิเชษฐ์ ญาณรังษี จังหวัดพิษณุโลก
12,886 200005464 นาย ไพโรจน์ โพแหล่ง จังหวัดพิษณุโลก
12,887 200005465 นาย ประเดียว คําศรี จังหวัดพิษณุโลก
12,888 200005467 นาย อุบล อุปแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
12,889 200005470 นาย ณัฐกฤตย์ ใหญ่โต จังหวัดพิษณุโลก
12,890 200005473 นาย เอกลักษณ์ ร่มโพธิ์เจริญ จังหวัดพิษณุโลก
12,891 200005479 นาย ปวรวิช พิชวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
12,892 200005481 นาย นันทวี อัศวาภรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,893 200005485 นาง ทัศนีย์ ญาณรังษี จังหวัดพิษณุโลก
12,894 200005486 น.ส. ณัฐกานต์ ชัยยะ จังหวัดพิษณุโลก
12,895 200005489 นาย สถิตย์ เขียวปัญญา จังหวัดพิษณุโลก
12,896 200005495 น.ส. ภัทรีรัชฏ์ สุวรรณพฤกษ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,897 200005496 น.ส. กัญญ์ณพัชญ์ ก๋าเมืองลือ จังหวัดพิษณุโลก
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12,898 200005505 นาย สัจจคุณ เขื่อนรอบเขต จังหวัดพิษณุโลก
12,899 200005533 น.ส. สุดารัตน์ ธรรมวัน จังหวัดพิษณุโลก
12,900 200005534 น.ส. ศรีประทิน ธินะ จังหวัดพิษณุโลก
12,901 200005536 นาย นรภัทร สิงห์คํา จังหวัดพิษณุโลก
12,902 200005556 น.ส. จันทร์สวย พรมก๋า จังหวัดพิษณุโลก
12,903 200005562 นาย ธิติพงศ์ ขัตตะละ จังหวัดพิษณุโลก
12,904 200005564 นาย สัญทัต กอนผึ้ง จังหวัดพิษณุโลก
12,905 200005565 นาย มงคล น้องรัก จังหวัดพิษณุโลก
12,906 200005578 นาง พัชรีวรรณ พรหมจักร์ จังหวัดพิษณุโลก
12,907 200005591 นาย เก้ือกูล พรหมจักร์ จังหวัดพิษณุโลก
12,908 200005594 น.ส. ศิวาพร เกษรเพ็ชร จังหวัดพิษณุโลก
12,909 200005596 นาง ผ่องฉวี คําโทน จังหวัดพิษณุโลก
12,910 200005598 น.ส. พิมพิกา พรหมรินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
12,911 200005601 น.ส. พรพรรณ สูงปานขาว จังหวัดพิษณุโลก
12,912 200005602 นาง ราตรี พาจรทิศ จังหวัดพิษณุโลก
12,913 200005608 นาย ธนดล วิเศษทรานนท์ จังหวัดพิษณุโลก
12,914 200005610 นาง วิสุดา ภูษี จังหวัดพิษณุโลก
12,915 200005613 น.ส. ธันยาพร กฤษณพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,916 200005618 น.ส. รัชนู รัตนเสถียร จังหวัดพิษณุโลก
12,917 200005622 นาย ศราวุธ สุวรรณทา จังหวัดพิษณุโลก
12,918 200005623 นาย ดนัยเทพ คํามูล จังหวัดพิษณุโลก
12,919 200005624 น.ส. ศิริลักษณ์ เกียรติพรานนท์ จังหวัดพิษณุโลก
12,920 200005629 นาย ทรงธรรม ไชยสูง จังหวัดพิษณุโลก
12,921 200005631 นาย อุเทน อินอุดออน จังหวัดพิษณุโลก
12,922 200005644 นาง อรอนงค์ อินอุดออน จังหวัดพิษณุโลก
12,923 200005646 น.ส. ลักขณา แก้วน้อย จังหวัดพิษณุโลก
12,924 200005648 น.ส. ธนันต์ญดา นันทดิลกวริทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,925 200005651 น.ส. อุษณีย์ มณีนุตร์ จังหวัดพิษณุโลก
12,926 200005653 น.ส. อัจริยพร ครุฑพงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,927 200005654 น.ส. วรางคณา ศิริเวช จังหวัดพิษณุโลก
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12,928 200005657 นาย กิติพงษ์ ไชยปิง จังหวัดพิษณุโลก
12,929 200005658 นาย ศุภวาร วงศ์รอบ จังหวัดพิษณุโลก
12,930 200005659 น.ส. ญาณนันท์ มณีขัติย์ จังหวัดพิษณุโลก
12,931 200005660 น.ส. จินตนา มั่นคง จังหวัดพิษณุโลก
12,932 200005661 น.ส. ชื่นจิต ขัติทะเสมา จังหวัดพิษณุโลก
12,933 200005662 นาย สุพจน์ หมอยา จังหวัดพิษณุโลก
12,934 200005673 น.ส. โศรยา หิมโสภา จังหวัดพิษณุโลก
12,935 200005677 น.ส. นิภาพร สมานเขตกิจ จังหวัดพิษณุโลก
12,936 200005684 น.ส. ศุกัญยาภัทร์ ลําทา จังหวัดพิษณุโลก
12,937 200005686 นาง ศุภวรรณ จ๊ะราจา จังหวัดพิษณุโลก
12,938 200005688 น.ส. นรินทร์ทิพย์ ฮ่องลึก จังหวัดพิษณุโลก
12,939 200005694 น.ส. น้ําฟ้า โคตรแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
12,940 200005696 นาย ธวัชชัย จตุรพักตร์สกุล จังหวัดพิษณุโลก
12,941 200005702 น.ส. สิริกร จันทร์ชวลิต จังหวัดพิษณุโลก
12,942 200005703 น.ส. ฐิติมา วิเทศ จังหวัดพิษณุโลก
12,943 200005705 นาย อัมรินทร์ ทองยอด จังหวัดพิษณุโลก
12,944 200005706 นาย วรวลญัช์ วงษา จังหวัดพิษณุโลก
12,945 200005711 น.ส. วรัญญา วรรณลังกา จังหวัดพิษณุโลก
12,946 200005718 น.ส. ณฐมณ กันธิยะ จังหวัดพิษณุโลก
12,947 200005738 นาย พชร พ่วงพี จังหวัดพิษณุโลก
12,948 200005739 น.ส. เสาวลักษณ์ เพ็ชรทูลย์ จังหวัดพิษณุโลก
12,949 200005754 นาย นิรันดร์ ผูกไมตรีสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,950 200005755 น.ส. นิภาพร แย้มใย จังหวัดพิษณุโลก
12,951 200005760 น.ส. ธีรนันท์ เท่ียงพนม จังหวัดพิษณุโลก
12,952 200005763 น.ส. อุมาพร  เวสูงเนิน จังหวัดพิษณุโลก
12,953 200005766 นาย ปพน เจริญสุข จังหวัดพิษณุโลก
12,954 200005775 นาง สุธิดา คําแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
12,955 200005776 น.ส. พัชญ์ธนัน กล้ากุลพิพัฒน์ จังหวัดพิษณุโลก
12,956 200005778 นาย วชิรศักย์ ชัยมานะ จังหวัดพิษณุโลก
12,957 200005785 น.ส. สุภาพร อุ๊ตแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
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12,958 200005790 นาย ธนพนธ์ โชติชีวเกษม จังหวัดพิษณุโลก
12,959 200005794 น.ส. อังศนา ขันติ จังหวัดพิษณุโลก
12,960 200005799 ว่าท่ีร้อยตรี นวรัตน์ ประชุมพร จังหวัดพิษณุโลก
12,961 200005803 นาง คณพร ชวลิตชีวิน จังหวัดพิษณุโลก
12,962 200005809 น.ส. ศิริยุง สุ่มมูล จังหวัดพิษณุโลก
12,963 200005820 นาย รุ่งโรจน์ ธรรมยอม จังหวัดพิษณุโลก
12,964 200005850 นาง นฤมล ปิยะ จังหวัดพิษณุโลก
12,965 200005852 นาย วิรุฬห์ โพธิ์ทอง จังหวัดพิษณุโลก
12,966 200005853 น.ส. รัตนากร เขาค่าย จังหวัดพิษณุโลก
12,967 200005858 น.ส. พัชยา ภัคจีรสกุล จังหวัดพิษณุโลก
12,968 200005860 นาย ภาฒิภัทร ฉิมเสือ จังหวัดพิษณุโลก
12,969 200005862 นาย พีรพงษ์ ตลับทอง จังหวัดพิษณุโลก
12,970 200005864 นาง ธนวรรณ ตุ้ยกาศ จังหวัดพิษณุโลก
12,971 200005872 นาย อนุสรณ์ สุขสมบัติ จังหวัดพิษณุโลก
12,972 200005873 น.ส. ลดาวัลย์ ขันใจ จังหวัดพิษณุโลก
12,973 200005878 น.ส. สุรีย์ลักษณ์ สมหวัง จังหวัดพิษณุโลก
12,974 200005882 น.ส. หทัยรัตน์ สินเปียง จังหวัดพิษณุโลก
12,975 200005884 นาง ธัณญพัชร์ วงศ์เทพเตียน จังหวัดพิษณุโลก
12,976 200005889 นาย คณิศร มณีกาศ จังหวัดพิษณุโลก
12,977 200005895 น.ส. อัมราพร จันทร์เท่ียง จังหวัดพิษณุโลก
12,978 200005898 นาย กฤษฎา แดงสกุล จังหวัดพิษณุโลก
12,979 200005899 น.ส. นภัสวรรณ ป้อมกสันต์ จังหวัดพิษณุโลก
12,980 200005905 น.ส. สุทธีรา ศรีอ๊อต จังหวัดพิษณุโลก
12,981 200005906 น.ส. วิดาวรรณ ญานะคํา จังหวัดพิษณุโลก
12,982 200005909 น.ส. พนมวรรณ อยู่พร้อม จังหวัดพิษณุโลก
12,983 200005910 น.ส. ชนิสรา รงค์ทอง จังหวัดพิษณุโลก
12,984 200005918 น.ส. ธิดาพร คําปา จังหวัดพิษณุโลก
12,985 200005921 น.ส. สุจิตราภรณ์ กันตุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
12,986 200005930 นาง วีรรัช ชีพธํารง จังหวัดพิษณุโลก
12,987 200005935 น.ส. ดวงสมร เนียมนัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
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12,988 200005942 น.ส. จรรยา สมพมิตร จังหวัดพิษณุโลก
12,989 200005951 นาง กาญจนา เทียมนุช จังหวัดพิษณุโลก
12,990 200005956 น.ส. ทิพวรรณ บํารุงเพชร จังหวัดพิษณุโลก
12,991 200005957 น.ส. สตพร ศรียาบ จังหวัดพิษณุโลก
12,992 200005960 น.ส. ชรินทร์รัตน์ ใหม่เต็ม จังหวัดพิษณุโลก
12,993 200005961 น.ส. กมลชนก หอมแก่นจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
12,994 200005968 น.ส. กุลนาถ พิกุลเงิน จังหวัดพิษณุโลก
12,995 200005969 น.ส. นภาลัย หลักม่ัน จังหวัดพิษณโุลก
12,996 200005972 นาย นราดรน์ วงค์สวัสด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
12,997 200005979 น.ส. โสตถิพันธุ์ โสตถิกุล จังหวัดพิษณุโลก
12,998 200005983 นาง กนกพร อนันตรักษ์ จังหวัดพิษณุโลก
12,999 200005984 นาง อรุณศรี วงค์สวัสด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
13,000 200005987 น.ส. กาญจนา วงศ์ชัย จังหวัดพิษณุโลก
13,001 200005990 น.ส. จิตรา จับเทียน จังหวัดพิษณุโลก
13,002 200005991 นาย ภานุวัฒน์ อนันตรักษ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,003 200006004 นาย สุริยนต์ พงศ์สถิตบวร จังหวดัพิษณุโลก
13,004 200006013 นาย นันทกร จีนเชื้อ จังหวัดพิษณุโลก
13,005 200006016 น.ส. อนิตา หาญรักษ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,006 200006018 น.ส. นารีรัฐ นาคบาตร จังหวัดพิษณุโลก
13,007 200006021 นาง มงคลรัตน์ ชัยแสงแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
13,008 200006030 น.ส. อโณชา เนียมใจดี จังหวัดพิษณุโลก
13,009 200006032 นาย อัฐพล ถวิลการ จังหวัดพิษณุโลก
13,010 200006034 นาย ไพรัช โพธิ์ศรีเมือง จังหวัดพิษณุโลก
13,011 200006038 น.ส. ณปภัช พุ่มผึ้ง จังหวัดพิษณุโลก
13,012 200006043 น.ส. พัชรี ไสยพาที จังหวัดพิษณุโลก
13,013 200006049 นาย นรงฤทธิ์ คงหอม จังหวัดพิษณุโลก
13,014 200006059 น.ส. ฐิรัติภรณ์ คุ้มสมบัติ จังหวัดพิษณุโลก
13,015 200006062 นาย อภิรักต์ พุ่มจําปา จังหวัดพิษณุโลก
13,016 200006064 นาง กาลัญญุตา แสนชา จังหวัดพิษณุโลก
13,017 200006068 นาย รณชัย ม่ังใหม่ จังหวัดพิษณุโลก
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13,018 200006074 น.ส. ปรียาพัศ ปรางทับทิม จังหวัดพิษณุโลก
13,019 200006075 น.ส. ทัศวรรณ์ ว่องไว จังหวัดพิษณุโลก
13,020 200006078 นาย ชาคริต ดีหล้า จังหวัดพิษณุโลก
13,021 200006080 น.ส. นิธันยา สมกูล จังหวัดพิษณุโลก
13,022 200006084 นาง อัญชนีพร  เพ็ชรดวงดี จังหวัดพิษณุโลก
13,023 200006090 น.ส. กรุณา มโนธรรม จังหวัดพิษณุโลก
13,024 200006095 นาย อภิชัย สุฎภา จังหวัดพิษณุโลก
13,025 200006099 น.ส. นิศานาถ ธนะรังสฤษฏ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,026 200006102 น.ส. ศิริพร มิ่งประเสริฐ จังหวัดพิษณุโลก
13,027 200006116 น.ส. พัชราภรณ์ บดีรัฐ จังหวัดพิษณุโลก
13,028 200006118 นาง สุภัคว์นิจ ช่วยชู จังหวัดพิษณุโลก
13,029 200006123 นาง จริยา หล้าปาวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,030 200006125 นาย กฤษดา บดีรัฐ จังหวัดพิษณุโลก
13,031 200006135 นาย ธวัฒน์ชัย ราชสาร จังหวัดพิษณุโลก
13,032 200006140 น.ส. กฤตพร กระแสทิพย์ จังหวัดพิษณุโลก
13,033 200006148 นาย อดิเทพ วงค์ไชย จังหวัดพิษณุโลก
13,034 200006151 น.ส. สุพัฒนา ว่องไว จังหวัดพิษณุโลก
13,035 200006155 น.ส. พิมพรรณ กันทาสุวรรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,036 200006164 น.ส. นิธินาถ สุดจิตร จังหวัดพิษณุโลก
13,037 200006169 น.ส. วัชราภรณ์ อนันทยศ จังหวัดพิษณุโลก
13,038 200006172 นาย ชาตรี ดวงไพศาล จังหวัดพิษณุโลก
13,039 200006173 น.ส. แพรวา นันท์ชัย จังหวัดพิษณุโลก
13,040 200006176 นาย นาวิน สิงห์ชํานาญ จังหวัดพิษณุโลก
13,041 200006198 ว่าท่ี ร.ต.หญิง รสสุคนธ์ ม่วงชุม จังหวัดพิษณุโลก
13,042 200006199 นาย ณัฐพงศ์ สมหม่ัน จังหวัดพิษณุโลก
13,043 200006201 น.ส. จิราพร ขัติยศ จังหวัดพิษณุโลก
13,044 200006212 น.ส. วิราวรรณ แดงคํา จังหวัดพิษณุโลก
13,045 200006213 นาย ภาคภูมิ เมฆโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,046 200006216 น.ส. นภนภัส จายส่วย จังหวัดพิษณุโลก
13,047 200006229 นาย ธนดล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม จังหวัดพิษณุโลก
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13,048 200006235 นาย พนัส เถ่ือนถ้ํา จังหวัดพิษณุโลก
13,049 200006236 นาย ธิติวัฒน์ อินทวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,050 200006248 น.ส. ณภัสนันท์ กรองแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
13,051 200006251 น.ส. วิชุดา เนตรคํายวง จังหวัดพิษณุโลก
13,052 200006258 น.ส. ณพิชญา ทับทิมทอง จังหวัดพิษณุโลก
13,053 200006260 นาย นิติพงศ์ พงศ์ธนาสุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
13,054 200006263 น.ส. กัลยา โตประเสริฐ จังหวัดพิษณุโลก
13,055 200006266 นาย สุทาทร จันทร์หอม จังหวัดพิษณุโลก
13,056 200006270 น.ส. มนตรี ราชเนตร จังหวัดพิษณุโลก
13,057 200006280 น.ส. นัฐภรณ์ ดอนน้อย จังหวัดพิษณุโลก
13,058 200006286 นาย อํานาจ กาศเกษม จังหวัดพิษณุโลก
13,059 200006293 นาย สุเมธ ธรรมนิยม จังหวัดพิษณุโลก
13,060 200006294 น.ส. กัลยาณี ประเสริฐขรวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,061 200006298 น.ส. วันดา สีใส จังหวัดพิษณุโลก
13,062 200006300 นาย เกรียงไกร  คําลือปลูก จังหวัดพิษณุโลก
13,063 200006319 นาย ศรายุทธ ศุภศิริ จังหวัดพิษณุโลก
13,064 200006323 นาง อัจฉรา อุดอิน จังหวัดพิษณุโลก
13,065 200006324 น.ส. ปาริชาติ เพียงฤทัย จังหวัดพิษณุโลก
13,066 200006332 นาย สายัณห์ กันตีมูล จังหวัดพิษณุโลก
13,067 200006338 นาย วิชิต เดชาฤทธิไกร จังหวัดพิษณุโลก
13,068 200006342 นาย ศราวุธ ชุ่มมงคล จังหวัดพิษณุโลก
13,069 200006347 นาย ธราเทพ แกล้วกสิกรรม จังหวัดพิษณุโลก
13,070 200006349 นาย คมฉัตร สุทธิตานนท์ จังหวัดพิษณุโลก
13,071 200006354 น.ส. ดรุณรัตน์ ชัยมาสพงค์ จังหวัดพิษณุโลก
13,072 200006356 นาย อาทิตย์ สายคําฟู จังหวัดพิษณุโลก
13,073 200006358 น.ส. พรทิพย์  ระมั่ง จังหวัดพิษณุโลก
13,074 200006364 นาย มนตรี สิงห์ใจมา จังหวัดพิษณุโลก
13,075 200006375 นาย อนุพันธ์ ศรีบุญยตานนท์ จังหวัดพิษณุโลก
13,076 200006376 น.ส. สุธัญญา ทิพรส จังหวัดพิษณุโลก
13,077 200006377 น.ส. จารุวรรณ  ถือม่ัน จังหวัดพิษณุโลก

            หน้าท่ี 436 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
13,078 200006379 น.ส. อรุณทิพย์ คํามุง จังหวัดพิษณุโลก
13,079 200006389 นาย ชาตรี น้อยสี จังหวัดพิษณุโลก
13,080 200006396 นาง กรภัค วงษ์ยาทัน จังหวัดพิษณุโลก
13,081 200006422 ว่าท่ีร.ต. พัฒนนันท์ ปานพาน จังหวัดพิษณุโลก
13,082 200006435 นาย อภินัทธิ์ มูลชนะ จังหวัดพิษณุโลก
13,083 200006442 นาย เสกสรรค์ แปงใจดี จังหวัดพิษณุโลก
13,084 200006456 น.ส. สุวิญชา ข่มอาวุธ จังหวัดพิษณุโลก
13,085 200006463 นาย อนุกุล มูลฟอง จังหวัดพิษณุโลก
13,086 200006464 นาย กิติพงศ์ จันทร์ไพโรจน์ จังหวัดพิษณุโลก
13,087 200006467 นาย มนู ติ๊บมะโน จังหวัดพิษณุโลก
13,088 200006469 น.ส. จิราวรรณ จัดพูน จังหวัดพิษณุโลก
13,089 200006476 นาย ทรงวุฒิ อ่อนเขว้า จังหวัดพิษณุโลก
13,090 200006481 นาง สุนทรี ฮ่อธิวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,091 200006503 น.ส. ลภัสรดา บรรณสาร จังหวัดพิษณุโลก
13,092 200006506 น.ส. จินตนาการ เตรียมทนะ จังหวัดพิษณุโลก
13,093 200006508 นาย สุภชัย วรรณมณี จังหวัดพิษณุโลก
13,094 200006515 น.ส. ปณิธาน วงศ์ใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก
13,095 200006516 น.ส. ศิริรัตน์ แสงเพ็ชร์ จังหวัดพิษณุโลก
13,096 200006521 น.ส. ธนิษฐา สิงห์สา จังหวัดพิษณุโลก
13,097 200006526 นาง พัชรินทร์   รู้ศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก
13,098 200006529 นาง ธญพร อุดด้วง จังหวัดพิษณุโลก
13,099 200006531 นาง จุมพิตรา ศรีเจริญจิตร์ จังหวัดพิษณุโลก
13,100 200006544 น.ส. นิภาพร ศรีหารัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
13,101 200006547 นาง มัณทนา จันทร์ศิริ จังหวัดพิษณุโลก
13,102 200006548 นาง ประภาพร บวบทอง จังหวัดพิษณุโลก
13,103 200006550 น.ส. เกษร คําเย จังหวัดพิษณุโลก
13,104 200006560 น.ส. นฤมล ทองเงิน จังหวัดพิษณุโลก
13,105 200006563 นาง ศิวารมย์ แก้วเนิน จังหวัดพิษณุโลก
13,106 200006564 น.ส. รัชนีย์ ศิริรักษ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,107 200006570 นาย อาสาฬ์ ศรีเทพ จังหวัดพิษณุโลก
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13,108 200006573 น.ส. นวพรรษ อินอ่อน จังหวัดพิษณุโลก
13,109 200006580 น.ส. จารุวรรณ ปิ่นจอม จังหวัดพิษณุโลก
13,110 200006584 นาง เดือนรุ่ง โพธิ์เนียม จังหวัดพิษณุโลก
13,111 200006598 น.ส. หทัยวาจน์ วันไชย จังหวัดพิษณุโลก
13,112 200006605 นาย นิรันดร มาอินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
13,113 200006617 น.ส. จิรัชญา อุบลไพร จังหวัดพิษณุโลก
13,114 200006620 นาย นราวุฒิ พุฒโต จังหวัดพิษณุโลก
13,115 200006622 นาย วรการ สุดาแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
13,116 200006623 นาย สุพงษ์ แก้วสาย จังหวัดพิษณุโลก
13,117 200006630 น.ส. พรชนก รอดนิกร จังหวัดพิษณุโลก
13,118 200006631 น.ส. ณัฐกา กุลรินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
13,119 200006635 นาย สุพัฒน์ ศรีญาณลักษณ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,120 200006647 น.ส. หทัยรัตน์ โหกลัด จังหวัดพิษณุโลก
13,121 200006651 นาย ณรงค์ชัย ปู่เป็ง จังหวัดพิษณุโลก
13,122 200006652 น.ส. วราภรณ์ สุภาวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
13,123 200006658 น.ส. รังสิมา ทาพา จังหวัดพิษณุโลก
13,124 200006661 น.ส. สิรภัทร บุญเอม จงัหวัดพิษณุโลก
13,125 200006686 น.ส. ธัญรินน์ สิงตะนะ จังหวัดพิษณุโลก
13,126 200006687 นาง ธารารัตน์ คํานวน จังหวัดพิษณุโลก
13,127 200006696 นาย ประเสริฐ นุมัติ จังหวัดพิษณุโลก
13,128 200006698 นาง ชัญญานุช พุทธธรรม จังหวัดพิษณุโลก
13,129 200006699 น.ส. นฐพร ดิลกเมธานนท์ จังหวัดพิษณุโลก
13,130 200006702 นาย ชาติชาย ชิดเชื้อ จังหวัดพิษณุโลก
13,131 200006704 นาง กมลพร กันเสน จังหวัดพิษณุโลก
13,132 200006705 น.ส. ชญาพร วันชนะ จังหวัดพิษณุโลก
13,133 200006710 น.ส. มัณทณีย์ ดนุพงศ์อมร จังหวัดพิษณุโลก
13,134 200006712 นาง สุวิภา พลอยงาม จังหวัดพิษณุโลก
13,135 200006718 นาย พีรพัฒน์ แจ้งศรีพงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,136 200006719 น.ส. สุมาลี ปานจักร จังหวัดพิษณุโลก
13,137 200006725 น.ส. สุปรางค์วดี พิมพ์แดง จังหวัดพิษณุโลก
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13,138 200006728 น.ส. อรทัย เงินมูล จังหวัดพิษณุโลก
13,139 200006736 น.ส. ปิยภรณ์   อุวัน จังหวัดพิษณุโลก
13,140 200006740 นาง รุ่งฤดี วัตรสุข จังหวัดพิษณุโลก
13,141 200006743 น.ส. ศิริภา สีม่ี จังหวัดพิษณุโลก
13,142 200006747 น.ส. อารี แดนมะลิดอย จังหวัดพิษณุโลก
13,143 200006755 นาย วรากานต์ อุดมพิทักษ์เดชา จังหวัดพิษณุโลก
13,144 200006770 น.ส. อรนงค์ จงไกรจักร จังหวัดพิษณุโลก
13,145 200006774 น.ส. สุภานัน พิมสาร จังหวัดพิษณุโลก
13,146 200006779 นาง สุทธินี มูลประเสริฐ จังหวัดพิษณุโลก
13,147 200006780 นาย ณัชฐ์ธนภัสร์ ทรงทวีปัญญา จังหวัดพิษณุโลก
13,148 200006781 น.ส. ฐปนรรฆ์ สุดใจ๋ จังหวัดพิษณุโลก
13,149 200006785 น.ส. นงค์คาร หงษ์คอย จังหวัดพิษณุโลก
13,150 200006786 นาง พัชรีวรรณ จําปา จังหวัดพิษณุโลก
13,151 200006788 นาง สุภาภรณ์ ท่นไชย จังหวัดพิษณุโลก
13,152 200006802 น.ส. พรทิพย์ นุจร จังหวัดพิษณุโลก
13,153 200006811 น.ส. พัชรินทร์ เรอืงจิต จังหวัดพิษณุโลก
13,154 200006827 น.ส. กันยากร ลิมประวัติ จังหวัดพิษณุโลก
13,155 200006835 น.ส. พัชรีย์ เหล็งไทย จังหวัดพิษณุโลก
13,156 200006840 น.ส. อนัญญา ชัยชอุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
13,157 200006870 นาย อลงกรณ์ วงค์สิงห์ จังหวัดพิษณุโลก
13,158 200006871 น.ส. เพ็ญจันทร์ รินสาร จังหวัดพิษณุโลก
13,159 200006877 น.ส. วรรณวิสา เฮิงมล จังหวัดพิษณุโลก
13,160 200006882 น.ส. มลกาญจน์ มาตแม้น จังหวัดพิษณโุลก
13,161 200006889 น.ส. กนกทอง ปัญญาเยอะ จังหวัดพิษณุโลก
13,162 200006894 น.ส. กานต์รุจี แก้วบุญเรือง จังหวัดพิษณุโลก
13,163 200006896 น.ส. มณฑา กิติมา จังหวัดพิษณุโลก
13,164 200006900 น.ส. ณิษชาภัศร์ มุทุมณ จังหวัดพิษณุโลก
13,165 200006906 น.ส. จันทร์เพ็ญ มุขเมือง จังหวัดพิษณุโลก
13,166 200006913 น.ส. พัชรสิริ สว่างวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,167 200006929 นาง สมมาตร เพ็ชรก่ิง จังหวัดพิษณุโลก
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13,168 200007003 น.ส. ภัทรภา อ่ินแก้วสืบ จังหวัดพิษณุโลก
13,169 200007012 นาย รณชัย กองสังข์ จังหวัดพิษณุโลก
13,170 200007013 นาง สุชาดา รักเขตวิทย์ จังหวัดพิษณุโลก
13,171 200007014 น.ส. พัชราภรณ์ ไชยสิทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,172 200007015 นาย รัฐพงษ์ กันสุทธิ จังหวัดพิษณุโลก
13,173 200007031 นาย มาโนทย์ เรียงผา จังหวัดพิษณุโลก
13,174 200007036 น.ส. สาวิตรี อรชุนกะ จังหวัดพิษณุโลก
13,175 200007039 น.ส. ธิติมา วงศ์วัลลภ จังหวัดพิษณโุลก
13,176 200007042 น.ส. อุไรวรรณ อ่วมรอด จังหวัดพิษณุโลก
13,177 200007050 น.ส. กัญญาณัฐ เทพมณี จังหวัดพิษณุโลก
13,178 200007052 น.ส. ฐานิดาภา โล่งกระโทก จังหวัดพิษณุโลก
13,179 200007053 น.ส. ธิดารัตน์ ชินศรี จังหวัดพิษณุโลก
13,180 200007056 นาย อลงกต เทพคําอ้าย จังหวัดพิษณุโลก
13,181 200007057 น.ส. พัชรี  เลอยศขจาย จังหวัดพิษณุโลก
13,182 200007060 น.ส. นิสา สินเจริญ จังหวัดพิษณุโลก
13,183 200007061 น.ส. ศิราณี ปันชยั จังหวัดพิษณุโลก
13,184 200007062 น.ส. สุวิชาดา คันทัพไทย จังหวัดพิษณุโลก
13,185 200007083 น.ส. วราภรณ์ ฉิมสุข จังหวัดพิษณุโลก
13,186 200007084 น.ส. ศันสนีย์ ศรีวิชัย จังหวัดพิษณุโลก
13,187 200007085 นาย เบญจ อินดาวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,188 200007086 สิบเอก สังวาลย์ จันทร์หอม จังหวัดพิษณุโลก
13,189 200007094 นาง จินตนา นุชสาคร จังหวัดพิษณุโลก
13,190 200007103 น.ส. ชฎากรณ์ ภิรมย์ จังหวัดพิษณุโลก
13,191 200007105 น.ส. ปทัมา รอดศรี จังหวัดพิษณุโลก
13,192 200007107 นาง เกสราภรณ์ ห้าวเส็ง จังหวัดพิษณุโลก
13,193 200007112 น.ส. กานติมา ครุฑธาโรจน์ จังหวัดพิษณุโลก
13,194 200007114 นาง ศันสนีย์ ยุชัย จังหวัดพิษณุโลก
13,195 200007120 น.ส. ชาลินี บุญเทียม จังหวัดพิษณุโลก
13,196 200007125 นาย ชินวัตร์ ปุ๊ดภาษี จังหวัดพิษณุโลก
13,197 200007132 นาง พรสวรรค์ วจนชัย จังหวัดพิษณุโลก
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13,198 200007147 นาย    ฐกฤต โมสิกานนท์ จังหวัดพิษณุโลก
13,199 200007149 นาง พัชรีย์ สีหะวงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,200 200007154 นาย ชัยวุฒิ ปูธิปิน จังหวัดพิษณุโลก
13,201 200007157 น.ส. ปฐมาภรณ์ ผ่องพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,202 200007185 น.ส. ณัจฉรียา ศรีสันติวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
13,203 200007190 น.ส. ณิชา กาศลังกา จังหวัดพิษณุโลก
13,204 200007193 นาย ทศพล จินดามณี จังหวัดพิษณุโลก
13,205 200007197 น.ส. รวิดา อุตธรรมชัย จังหวัดพิษณุโลก
13,206 200007201 น.ส. ดวงฤทัย โพธิกุล จังหวัดพิษณุโลก
13,207 200007203 นาง สุวรรณา งามสิทธิโชค จังหวัดพิษณุโลก
13,208 200007208 นาง ดาวเรือง จอมกาศ จังหวัดพิษณุโลก
13,209 200007218 น.ส. บุณฑภิดา ประสานสิน จังหวัดพิษณุโลก
13,210 200007225 นาง กานดา ชะนะภู จังหวัดพิษณุโลก
13,211 200007226 น.ส. จุฬาลักษณ์ ศรีวรรณะ จังหวัดพิษณุโลก
13,212 200007228 นาย เกษณริณร์ จอมกาศ จังหวัดพิษณุโลก
13,213 200007232 นาย วัชรพงศ์ อุตส่าห์ จังหวัดพิษณุโลก
13,214 200007250 น.ส. ศรัญญา สิงห์อุดร จังหวดัพิษณุโลก
13,215 200007252 นาย พัฒนพงษ์ เพ่ิมพิพัฒน์ จังหวัดพิษณุโลก
13,216 200007262 นาย อนุพงศ์ จิตต์ใจ จังหวัดพิษณุโลก
13,217 200007264 น.ส. ศริญญา ปินตาเป็ง จังหวัดพิษณุโลก
13,218 200007267 นาง ญาโณทัย ถาคําวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
13,219 200007273 นาย ณรงค์ เต๋จ๊ะ จังหวัดพิษณุโลก
13,220 200007274 นาง ชาลิสา เลิศหล้า จังหวัดพิษณุโลก
13,221 200007287 น.ส. ส่องหล้า เอ่ียมนุ้ย จังหวัดพิษณุโลก
13,222 200007288 นาง พิมพ์ใจ กลิ่นหอม จังหวัดพิษณุโลก
13,223 200007291 น.ส. สุพัตรา ต๊ะแสนเทพ จังหวัดพิษณุโลก
13,224 200007293 น.ส. นริศรา สุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
13,225 200007295 นาง จารุวรรณ เผ่าสิงห์ จังหวัดพิษณุโลก
13,226 200007299 น.ส. ลภัสรดา ไชยโย จังหวัดพิษณุโลก
13,227 200007303 น.ส. นันท์ชนก หล้าดอก จังหวัดพิษณุโลก

            หน้าท่ี 441 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
13,228 200007332 นาย ภาคภูมิ ชินวงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,229 200007333 นาง สุนิสา ม่วงสิมมา จังหวัดพิษณุโลก
13,230 200007347 น.ส. กุลชญา มณีกาศ จังหวัดพิษณุโลก
13,231 200007348 นาย ชาติชาย พลกลาง จังหวัดพิษณุโลก
13,232 200007353 นาย บัญญัติ ยะวัน จังหวัดพิษณุโลก
13,233 200007354 น.ส. ธิดา พลกลาง จังหวัดพิษณุโลก
13,234 200007364 น.ส. หทัยชนก เจนจบ จังหวัดพิษณุโลก
13,235 200007366 นาย วินัย แก้วเทพ จังหวัดพิษณุโลก
13,236 200007367 น.ส. ปุณณภา เทพทินกร จังหวัดพิษณุโลก
13,237 200007372 นาง พิชญาภรณ์ แก้วเทพ จังหวัดพิษณุโลก
13,238 200007375 นาง ภัทรกันย์ บุญคง จังหวัดพิษณุโลก
13,239 200007379 น.ส. ลัดดาวัลย์ ขุนอินโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,240 200007394 น.ส. วนิชชา กันธา จังหวัดพิษณุโลก
13,241 200007399 น.ส. พรชุลี รังสิยารมณ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,242 200007402 น.ส. ชวิศา เทียนโสภา จังหวัดพิษณุโลก
13,243 200007412 นาง พิชญา ทิพยวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,244 200007416 สิบเอก พิเชษฐ์ ยิ้มเยาะ จังหวัดพิษณุโลก
13,245 200007420 นาย ณัฐนิช รักขติวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,246 200007426 น.ส. กาญจนา สุริต จังหวัดพิษณุโลก
13,247 200007454 นาย สุรเชษฐ์ พินทรากุล จังหวัดพิษณุโลก
13,248 200007458 นาย ยอดรัก ไชยทิศ จังหวัดพิษณุโลก
13,249 200007462 นาย จักรกฤษณ์ คําจริง จังหวัดพิษณุโลก
13,250 200007465 น.ส. พยอม สารขัติ จังหวัดพิษณุโลก
13,251 200007467 น.ส. ชญานิศ พันธ์อุโมงค์ จังหวัดพิษณุโลก
13,252 200007475 น.ส. ปนิธิดา พ่ึงอ่อน จังหวัดพิษณุโลก
13,253 200007476 น.ส. บุญยาณี แทนออมทอง จังหวัดพิษณุโลก
13,254 200007483 น.ส. ณฐมน สามชัย จังหวัดพิษณุโลก
13,255 200007486 นาย บดินทร์ ทิพยมณฑล จังหวัดพิษณุโลก
13,256 200007488 นาย สมภพ เจิมพักตร์ จังหวัดพิษณุโลก
13,257 200007493 นาย จักรพงศ์ บุญเรือง จังหวัดพิษณุโลก
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13,258 200007497 นาย สรายุทธ สรวิชญ์ธนากุล จังหวัดพิษณุโลก
13,259 200007496 น.ส. พรสุดา เชื้อหมอ จังหวัดพิษณุโลก
13,260 200007498 น.ส. วันเพ็ญ เนียมรอด จังหวัดพิษณุโลก
13,261 200007504 น.ส. อัญมณี ศรีพนม จังหวัดพิษณุโลก
13,262 200007508 นาย กมลศักด์ิ กิติวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
13,263 200007513 น.ส. พุทธรักษา ยังทิศ จังหวัดพิษณุโลก
13,264 200007515 นาย ประเสริฐศักด์ิ ทองดุลย์ จังหวัดพิษณุโลก
13,265 200007530 นาย สันติ สุธรรมา จังหวัดพิษณโุลก
13,266 200007534 นาย สุชิน เส็งฉนวน จังหวัดพิษณุโลก
13,267 200007535 นาง ณัฐวรา เรือนเขียว จังหวัดพิษณุโลก
13,268 200007537 น.ส. สุภาพร แก้วดวง จังหวัดพิษณุโลก
13,269 200007538 นาย ชํานาญวุฒิ กล้าหาญ จังหวัดพิษณุโลก
13,270 200007539 นาย สุกฤษฎิ์ ท่ังหิรัญ จังหวัดพิษณุโลก
13,271 200007542 นาย นพดล ผ่อนพัก จังหวัดพิษณุโลก
13,272 200007544 นาง จิราพร ทั่งหิรัญ จังหวัดพิษณุโลก
13,273 200007545 น.ส. ธัญชนก มิ่งมูล จังหวัดพิษณุโลก
13,274 200007546 น.ส. วิภาณี พวงลําเจียก จังหวัดพิษณุโลก
13,275 200007557 น.ส. สุพรรณิภา กันธิมา จังหวัดพิษณุโลก
13,276 200007565 น.ส. สุสิตรา สิงโสม จังหวัดพิษณุโลก
13,277 200007567 นาย ปฏิพัทร์ แก้วเมืองอนันท์ จังหวัดพิษณุโลก
13,278 200007570 นาย อนุชา ปัญญารัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
13,279 200007577 นาย สุปรีชา เอกกฤตสุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
13,280 200007578 น.ส. มธุรส ศรีสุนันทา จังหวัดพิษณุโลก
13,281 200007596 น.ส. ประวีณา สันป่าแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
13,282 200007603 นาย โชคชัย ฤทธิ์โพธิ์ จังหวัดพิษณโุลก
13,283 200007605 นาย พีระพงศ์ คูตระกูล จังหวัดพิษณุโลก
13,284 200007610 นาย อนุสรณ์ แก้วทันคํา จังหวัดพิษณุโลก
13,285 200007612 นาย วรพจน์ ติโลกระวิชัย จังหวัดพิษณุโลก
13,286 200007615 นาง นงเยาว์ อุดแตน จังหวัดพิษณุโลก
13,287 200007620 น.ส. เรสิร์กา ใจวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
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13,288 200007645 น.ส. ขวัญฤทัย กล้าจริง จังหวัดพิษณุโลก
13,289 200007647 นาย สุเวช แสงฝ้าย จังหวัดพิษณุโลก
13,290 200007648 นาง วนิดา สายมา จังหวัดพิษณุโลก
13,291 200007649 นาย ณัฐวรัญญ์ ด้วงทอง จังหวัดพิษณุโลก
13,292 200007651 น.ส. กรวรรณ เงินทอง จังหวัดพิษณุโลก
13,293 200007653 นาย ทนิตย์ ภิธรรมมา จังหวัดพิษณุโลก
13,294 200007654 น.ส. เบญจวรรณ พรหมปัญญา จังหวัดพิษณุโลก
13,295 200007657 น.ส. ปรารัตน์ สุขดี จังหวัดพิษณุโลก
13,296 200007662 น.ส. สุธิดา เขียวบุตร จังหวัดพิษณุโลก
13,297 200007665 น.ส. ณัฐฐ์ญา แปลงใจ จังหวัดพิษณุโลก
13,298 200007668 นาย เผ่าพงศ์ ทาดาริน จังหวัดพิษณุโลก
13,299 200007672 น.ส. นัยน์ปพร นาควารีสุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
13,300 200007693 นาย ธนพนธ์ แก้วบุรี จังหวัดพิษณุโลก
13,301 200007694 น.ส. เพชรรัตน์ แก้วมณี จังหวัดพิษณุโลก
13,302 200007700 น.ส. ภัทรวดี แจ่มสุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
13,303 200007702 นาง ลดาวัลย์ พวงสมบัติ จังหวัดพิษณุโลก
13,304 200007707 นาย อนันต์ ไวปัญญา จังหวดัพิษณุโลก
13,305 200007708 นาย นพดล อินน้อง จังหวัดพิษณุโลก
13,306 200007721 น.ส. บุษยาพรรณ สีทา จังหวัดพิษณุโลก
13,307 200007722 น.ส. ลักษมา กมลมาลย์ จังหวัดพิษณุโลก
13,308 200007726 น.ส. นภาพร วงษา จังหวัดพิษณุโลก
13,309 200007727 น.ส. จันทร์เพ็ญ สังข์หลวง จังหวัดพิษณุโลก
13,310 200007732 น.ส. บุษราภรณ์ อินพรหม จังหวัดพิษณุโลก
13,311 200007733 น.ส. กอบแก้ว เลิศตระกุลพนา จังหวัดพิษณุโลก
13,312 200007738 นาง กัญญรัตน์ นรดิษฐ์ จังหวัดพิษณโุลก
13,313 200007739 นาย พิพัฒน์ วันอิน จังหวัดพิษณุโลก
13,314 200007746 นาย สุชิน เสือนา จังหวัดพิษณุโลก
13,315 200007748 น.ส. ณัฐฐาพร ยะอะนันต์ จังหวัดพิษณุโลก
13,316 200007755 น.ส. สุวิสา เปาสอน จังหวัดพิษณุโลก
13,317 200007763 นาย ภาณุพงศ์ ทองแสน จังหวัดพิษณุโลก
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13,318 200007767 น.ส. สุรีย์พิชญ์ พัชรกีรติ จังหวัดพิษณุโลก
13,319 200007772 น.ส. ปนิดา ทองปุ่น จังหวัดพิษณุโลก
13,320 200007781 นาย เอกพร นอบเผือก จังหวัดพิษณุโลก
13,321 200007783 นาย ภูมิพัฒน์ วงศ์ไชย จังหวัดพิษณุโลก
13,322 200007788 น.ส. ณัฐรดา โสพิลา จังหวัดพิษณุโลก
13,323 200007789 น.ส. อัญชลี มีคําเหลือง จังหวัดพิษณุโลก
13,324 200007800 นาย ธนศักด์ิ จุ่มหล้า จังหวัดพิษณุโลก
13,325 200007802 น.ส. ดาราวรรณ บุญสุภา จงัหวัดพิษณุโลก
13,326 200007803 น.ส. สมปอง ประดู่ จังหวัดพิษณุโลก
13,327 200007805 นาย วัฒนา บุญแท่ง จังหวัดพิษณุโลก
13,328 200007810 น.ส. ชนากานต์ ลําเหลือ จังหวัดพิษณุโลก
13,329 200007831 นาย จิระศักด์ิ โภชนา จังหวัดพิษณุโลก
13,330 200007841 น.ส. อังศิณา บัณฑิต จังหวัดพิษณุโลก
13,331 200007847 น.ส. วัชรีภรณ์ สลีอ่อน จังหวัดพิษณุโลก
13,332 200007853 น.ส. พันทิวา เงาเมฆ จังหวัดพิษณุโลก
13,333 200007870 น.ส. ปณิศฬา คานศุวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
13,334 200007876 นาง ธัญญารัตน์ อินทร์สุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
13,335 200007880 นาย อดุลย์ อะทะวงษา จังหวัดพิษณุโลก
13,336 200007882 นาง นิภา กาวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,337 200007883 น.ส. พิชชากานต์ ใจแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
13,338 200007890 นาย อาลักษณ์ สมบุญมี จังหวัดพิษณุโลก
13,339 200007892 นาง ปารลักษณ์ นามวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,340 200007896 น.ส. ศรัญญา รอดบํารุง จังหวัดพิษณุโลก
13,341 200007905 นาย ปริญญา โปธาเกี๋ยง จังหวัดพิษณุโลก
13,342 200007915 น.ส. สุภารตัน์ สร้อยมี จังหวัดพิษณุโลก
13,343 200007916 นาย คนิสรณ์ พงษ์ปัญญานนท์ จังหวัดพิษณุโลก
13,344 200007920 น.ส. กัญญารัตน์ พิมศิริ จังหวัดพิษณุโลก
13,345 200007923 น.ส. รัตนาภรณ์ สาธิยามาศ จังหวัดพิษณุโลก
13,346 200007927 น.ส. จุฬารัตน์ ทะปะละ จังหวัดพิษณุโลก
13,347 200007930 นาย เดชาวัต ขัดสาย จังหวัดพิษณุโลก
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13,348 200007932 นาง สนธยา บุญเรือง จังหวัดพิษณุโลก
13,349 200007935 น.ส. ธันยรัตน์ แสนคํา จังหวัดพิษณุโลก
13,350 200007942 นาง กมลพร สุขสีทา จังหวัดพิษณุโลก
13,351 200007943 น.ส. ภัทรานิษฐ์ บุรีรักษ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,352 200007951 น.ส. วิไลลักษณ์ แสนปวง จังหวัดพิษณุโลก
13,353 200007955 น.ส. ทิพวรรณ แสงแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
13,354 200007972 นาย เอกศราวุธ ผิวขาว จังหวัดพิษณุโลก
13,355 200007983 นาย วิษณุ วงผดุง จังหวัดพิษณุโลก
13,356 200007991 น.ส. ศศิวิมล มูลวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,357 200007997 น.ส. กัณฑมณีย์ จันทรบัตร จังหวัดพิษณุโลก
13,358 200008011 น.ส. จิราภรณ์ เอ่ียมโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,359 200008012 น.ส. ขวัญปวีณ์ กายาสา จังหวัดพิษณุโลก
13,360 200008022 จ.ท. เอนก บุญสิงห์ จังหวัดพิษณุโลก
13,361 200008024 น.ส. นันทวดี จันทร์เสน จังหวัดพิษณุโลก
13,362 200008026 น.ส. ปภัทราพร เสนานุช จังหวัดพิษณุโลก
13,363 200008027 นาย ชาญศิลป์ สั่งสอน จังหวัดพิษณุโลก
13,364 200008034 นาง ลําพูน ขํายิ่งเกิด จังหวัดพิษณุโลก
13,365 200008057 น.ส. รัตติยากร ศิริราช จังหวัดพิษณุโลก
13,366 200008061 นาย วรัญญู อุ่นสนิท จังหวัดพิษณุโลก
13,367 200008062 นาย มานิตย์ จันทร์ติ๊บ จังหวัดพิษณุโลก
13,368 200008069 น.ส. รัตนาพร กลึงเอ่ียม จังหวัดพิษณุโลก
13,369 200008082 น.ส. สุธาสินี มโนสุวรรณกุล จังหวัดพิษณุโลก
13,370 200008112 นาง ธัญพร บัตรแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
13,371 200008122 น.ส. สกาย อุปสอด จังหวัดพิษณุโลก
13,372 200008126 นาง จงจิน วังเขียว จังหวัดพิษณุโลก
13,373 200008135 นาย ดิเรกฤทธิ์ ธีระวุฒิชัยกิจ จังหวัดพิษณุโลก
13,374 200008150 น.ส. ณัฐพร บัวโคกสูง จังหวัดพิษณุโลก
13,375 200008152 นาย วิสุทธิ์ กันทะวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
13,376 200008159 นาย ธีรวัฒน์ เอ้ืออรุณ จังหวัดพิษณุโลก
13,377 200008163 น.ส. อรณิชชา ณัฎฐ์ณิชาณิช จังหวัดพิษณุโลก
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13,378 200008165 นาย วันชัย ใจยุติธรรม จังหวัดพิษณุโลก
13,379 200008166 น.ส. พรทิวา วงรอบ จังหวัดพิษณุโลก
13,380 200008171 น.ส. ณัฐนรี ไชยม่ิง จังหวัดพิษณุโลก
13,381 200008175 นาย รุ่งโรจน์ สาดซิว จังหวัดพิษณุโลก
13,382 200008178 น.ส. นิลวรรณ ประแกกัน จังหวัดพิษณุโลก
13,383 200008179 น.ส. พิมพการัง พรมอยู่ จังหวัดพิษณุโลก
13,384 200008184 น.ส. คนึงนิจ ปฎิเสน จังหวัดพิษณุโลก
13,385 200008193 น.ส. นฐมน จตุพักตร์ จังหวัดพิษณุโลก
13,386 200008194 น.ส. จุฑามาศ เอกตะ จังหวัดพิษณุโลก
13,387 200008197 นาย ดําเกิง ลักษณะโยธิน จังหวัดพิษณุโลก
13,388 200008199 น.ส. แสงดาว ใจเอ้ือ จังหวัดพิษณุโลก
13,389 200008200 นาย ราชันย์ เจียมศิริ จังหวัดพิษณุโลก
13,390 200008205 นาย ชูศักด์ิ อินใจดี จังหวัดพิษณุโลก
13,391 200008206 น.ส. อมรพรรณ เรืองขํา จังหวัดพิษณุโลก
13,392 200008210 น.ส. สุธิศา วรรณบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,393 200008214 น.ส. อรสา บุญพรม จังหวัดพิษณุโลก
13,394 200008220 น.ส. เสาวลักษณ์ ปวนนวล จังหวัดพิษณุโลก
13,395 200008223 น.ส. สุธิศา คุณยศยิ่ง จังหวัดพิษณุโลก
13,396 200008226 น.ส. อ้อมจิตต์ ศักด์ิสิทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,397 200008228 นาย ศุภฤกษ์ เชื้อขัด จังหวัดพิษณุโลก
13,398 200008232 นาย ธนวรรธก์ โชติบุญ จังหวัดพิษณุโลก
13,399 200008235 นาย ภาคภูมิ รณะบุตร จังหวัดพิษณุโลก
13,400 200008237 นาย ศรายุทธ สีทิอ้าย จังหวัดพิษณุโลก
13,401 200008255 น.ส. รัชนี ฑีฆาวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
13,402 200008270 นาย ดํารงศกัด์ิ สีเก๋ียง จังหวัดพิษณุโลก
13,403 200008271 น.ส. เกษณี ธรรมวันตา จังหวัดพิษณุโลก
13,404 200008272 ว่าท่ี ร.ต. วสันต์ จันทร์โอภาส จังหวัดพิษณุโลก
13,405 200008276 น.ส. ชุษณะ คุณาจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
13,406 200008277 น.ส. พัชรี ดีหลี จังหวัดพิษณุโลก
13,407 200008281 นาย ภูมินทร์ ศรีสมุทร์ จังหวัดพิษณุโลก
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13,408 200008287 นาย ธรรศ กนกวราสุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
13,409 200008292 น.ส. ชนัตถธร สาธรรม จังหวัดพิษณุโลก
13,410 200008300 นาย รัฐกรณ์ ชูยกปิ่น จังหวัดพิษณุโลก
13,411 200008305 น.ส. ภัครดา วงศ์รอด จังหวัดพิษณุโลก
13,412 200008306 น.ส. ณัฐรดา ภวธีชานนท์ จังหวัดพิษณุโลก
13,413 200008310 นาย ธรรมรัตน์ พวกดี จังหวัดพิษณุโลก
13,414 200008313 น.ส. ปนิตา ขวัญยืน จังหวัดพิษณุโลก
13,415 200008317 สิบโท กิติทัศ กวางทุม จังหวัดพิษณุโลก
13,416 200008321 น.ส. สุธาสินี มาภริมย์ จังหวัดพิษณุโลก
13,417 200008326 นาย อนุสรณ์ ลิ้นฤาษี จังหวัดพิษณุโลก
13,418 200008330 น.ส. สุวรรณี สุรินต๊ะ จังหวัดพิษณุโลก
13,419 200008331 น.ส. วิชชุนันท์ ชํานาญนา จังหวัดพิษณุโลก
13,420 200008346 น.ส. ภคมน คําเผื่อน จังหวัดพิษณุโลก
13,421 200008350 น.ส. มนันยา กรรณิการ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,422 200008357 นาย เจษฎา ขาวขํา จังหวัดพิษณุโลก
13,423 200008358 น.ส. วราภรณ์ สุนันต๊ะ จังหวัดพิษณุโลก
13,424 200008361 นาย ฉัตรชัย กองแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
13,425 200008369 นาย วรวิทย์ มุ่งโนนบ่อ จังหวัดพิษณุโลก
13,426 200008383 น.ส. นริสา นรินทรางกูร จังหวัดพิษณุโลก
13,427 200008388 นาย ทศวรรษ ปัญญาแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
13,428 200008393 น.ส. ธาราทิพย์  พุกโหมด จังหวัดพิษณุโลก
13,429 200008395 น.ส. สาวิตรี เม่นสิน จังหวัดพิษณุโลก
13,430 200008413 น.ส. สุฑาทิพย์ เขียวขํา จังหวัดพิษณุโลก
13,431 200008432 นาย สมบัติ จูเปาะ จังหวัดพิษณุโลก
13,432 200008433 นาง วรลักษณ์   นอบเผือก จังหวัดพิษณุโลก
13,433 200008435 นาย อนุชิต ยาเจริญ จังหวัดพิษณุโลก
13,434 200008438 นาง กนกอร ชํานาญชัย จังหวัดพิษณุโลก
13,435 200008443 นาย สุชาติ เจริญศรี จังหวัดพิษณุโลก
13,436 200008444 นาย วรากร   สิทธิเดชะ จังหวัดพิษณุโลก
13,437 200008447 น.ส. จิตลดา บรรเทิงสุข จังหวัดพิษณุโลก
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13,438 200008450 น.ส. ปุญชรัสม์ิ คําเพียร จังหวัดพิษณุโลก
13,439 200008454 นาย นฤดล ไชยแยง จังหวัดพิษณุโลก
13,440 200008455 นาย วิเชียร ใจคํา จังหวัดพิษณุโลก
13,441 200008458 น.ส. จันทร์จิรา อินทราธิราช จังหวัดพิษณุโลก
13,442 200008464 น.ส. พิจักขณา แดงเมือง จังหวัดพิษณุโลก
13,443 200008479 นาย ศิริชัย แก้วนาค จังหวัดพิษณุโลก
13,444 200008489 นาย ชินกร สุริผัด จังหวัดพิษณุโลก
13,445 200008492 น.ส. ศิรินภา ภู่ไพบูลย์ จังหวัดพิษณุโลก
13,446 200008495 น.ส. อุไรวรรณ ประชามิ่ง จังหวัดพิษณุโลก
13,447 200008501 นาย ประวิตร ประธรรมโย จังหวัดพิษณุโลก
13,448 200008508 นาง ปทิตตา ไชยสังกา จังหวัดพิษณุโลก
13,449 200008512 นาย สมบูรณ์ บุษบาไพร จังหวัดพิษณุโลก
13,450 200008522 น.ส. ณัชชา อินปัญโญ จังหวัดพิษณุโลก
13,451 200008525 น.ส. รสริน อมรพันธุ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,452 200008528 นาย เพ่ิมพูล มีบุญ จังหวัดพิษณุโลก
13,453 200008533 ว่าท่ีร.ต. จิรเมธ ฟองจางวาง จังหวัดพิษณุโลก
13,454 200008538 น.ส. สุกัญญา กาติ๊บ จังหวัดพิษณุโลก
13,455 200008539 ว่าท่ีรอ้ยตรี กมล อินแฝง จังหวัดพิษณุโลก
13,456 200008546 น.ส. ธนัชญกร คําวังพฤกษ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,457 200008563 น.ส. วิภาดา บริสุทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,458 200008564 น.ส. อินทิรา ผ้าเหลือง จังหวัดพิษณุโลก
13,459 200008575 น.ส. สุรีย์ เลิศพิพัฒน์วงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,460 200008577 นาย พิทักษ์ สุเกตุ จังหวัดพิษณุโลก
13,461 200008581 น.ส. ชุติกร ไชยสาร จังหวัดพิษณุโลก
13,462 200008586 น.ส. สิริสรณ์ สิทธิรินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
13,463 200008587 นาง รัตนาพร จิตตรง จังหวัดพิษณุโลก
13,464 200008597 น.ส. อุไรลักษณ์ สุพรม จังหวัดพิษณุโลก
13,465 200008612 นาย ก้องภพ พิทักษ์ปทัตตา จังหวัดพิษณุโลก
13,466 200008628 น.ส. กรรญกร กํานาด จังหวัดพิษณุโลก
13,467 200008630 น.ส. ณัจยา แก้ววรรณา จังหวัดพิษณุโลก

            หน้าท่ี 449 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
13,468 200008632 นาย ศราวุธ เสาร์แก้ว จังหวัดพิษณุโลก
13,469 200008636 นาย มานิตย์ ข่ายทอง จังหวัดพิษณุโลก
13,470 200008637 ว่าท่ีร้อยตรี รังสรรค์ จอมนวล จังหวัดพิษณุโลก
13,471 200008642 นาย นพดล คําเสาร์ จังหวัดพิษณุโลก
13,472 200008643 น.ส. ปาจรีย์ มธุรสาทิส จังหวัดพิษณุโลก
13,473 200008644 น.ส. สุรีพร ห้วยหล่าย จังหวัดพิษณุโลก
13,474 200008646 น.ส. ธนัญชกร ศรีมูล จังหวัดพิษณุโลก
13,475 200008647 น.ส. ชนัญชิดา กันมะโณ จังหวัดพิษณุโลก
13,476 200008658 น.ส. พนิดา นันทโต จังหวัดพิษณุโลก
13,477 200008662 น.ส. เกษราภรณ์ กุณามี จังหวัดพิษณุโลก
13,478 200008664 น.ส. ยุวดี อินทะเสน จังหวัดพิษณุโลก
13,479 200008672 น.ส. อัปสรสุดา ตุ้ยหล้า จังหวัดพิษณุโลก
13,480 200008691 น.ส. ระวีวรรณ พูลสวัสด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
13,481 200008693 นาย เชิดชาย แก้วนรินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
13,482 200008694 น.ส. นันทพัทธ์ วงศ์กันตา จังหวัดพิษณุโลก
13,483 200008706 น.ส. สุภคัชญา โชตทวีชัยกุล จังหวัดพิษณุโลก
13,484 200008714 น.ส. วนิดา มุ่งการนา จังหวัดพิษณุโลก
13,485 200008718 นาย ดนพล สําราญพงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,486 200008723 น.ส. กาญจนา เรือนสติ จังหวัดพิษณุโลก
13,487 200008728 น.ส. ปัทมพันธ์ เรืองศักด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
13,488 200008735 น.ส. ชนากานต์ มีศรีสวัสด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
13,489 200008736 นาย ปิยะณัฐ ขุนนันท์ จังหวัดพิษณุโลก
13,490 200008738 น.ส. ณฐมน จิวเดช จังหวัดพิษณุโลก
13,491 200008744 น.ส. จินดารัตน์ วงค์คํา จังหวัดพิษณุโลก
13,492 200008745 น.ส. วศินี ขวัญคํา จังหวัดพิษณุโลก
13,493 200008754 นาง สุภาพร ธรรมธีระนันท์ จังหวัดพิษณุโลก
13,494 200008755 น.ส. เพ็ญศิณี ดิฐชัยพันธุ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,495 200008759 น.ส. ปองขวัญ นิมิตกุล จังหวัดพิษณุโลก
13,496 200008773 น.ส. รุ่งทิวา ทับแป้น จังหวัดพิษณุโลก
13,497 200008798 น.ส. ปณิชา วีระพันธ์ จังหวดัพิษณุโลก
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13,498 200008799 นาย อัครวัฒน์ หลําแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
13,499 200008800 น.ส. วารีญา น้อยเทพ จังหวัดพิษณุโลก
13,500 200008801 นาย ภูเมธ ศรุตธนานนท์ จังหวัดพิษณุโลก
13,501 200008821 น.ส. เนตรนภา ไชยเมืองชื่น จังหวัดพิษณุโลก
13,502 200008824 นาง จีรพา อุดนัน จังหวัดพิษณุโลก
13,503 200008836 น.ส. จีราพรรณ์ เทพครเมือง จังหวัดพิษณุโลก
13,504 200008840 น.ส. ลินดา ทําดี จังหวัดพิษณุโลก
13,505 200008849 น.ส. ศิรินภา กิติวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
13,506 200008850 นาย กฤษดา มั่นกันนาน จังหวัดพิษณุโลก
13,507 200008851 น.ส. ณฐกร ผลสว่าง จังหวัดพิษณุโลก
13,508 200008874 น.ส. พรรษา ฉิมมา จังหวัดพิษณุโลก
13,509 200008877 น.ส. นิชาภา อิทธิชัยมงคล จังหวัดพิษณุโลก
13,510 200008879 น.ส. นิชาภา แก้วปินตา จังหวัดพิษณุโลก
13,511 200008884 นาง ยุวดี กรเอ่ียม จังหวัดพิษณุโลก
13,512 200008888 น.ส. เจนจิรา รัตนะ จังหวัดพิษณุโลก
13,513 200008889 น.ส. สุกัญญา แคนดา จังหวัดพิษณุโลก
13,514 200008890 นาย ปรีดา ศิริใหม่ จังหวัดพิษณุโลก
13,515 200008891 นาง ทิพกฤตา ศรีวิชัย จังหวัดพิษณุโลก
13,516 200008900 นาย ไชยวัฒน์ ไชยสุวรรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,517 200008908 น.ส. ศิริญญา ปามา จังหวัดพิษณุโลก
13,518 200008920 น.ส. ฐิติมา ราศรี จังหวัดพิษณุโลก
13,519 200008934 นาง ภัทรา  บุญเรือง จังหวัดพิษณุโลก
13,520 200008941 น.ส. ดารณี สุนันต๊ะ จังหวัดพิษณุโลก
13,521 200008947 น.ส. นภาวรรณ พัทธสีมา จังหวัดพิษณุโลก
13,522 200008950 นาง กัญยา วงค์คีรี จังหวัดพิษณุโลก
13,523 200008952 น.ส. ปวีณา บัวบาง จังหวัดพิษณุโลก
13,524 200008957 นาย สุรศักด์ิ อู่เงิน จังหวัดพิษณุโลก
13,525 200008962 นาง กันยรัตน์ ศรีโลเจียว จังหวัดพิษณุโลก
13,526 200008967 น.ส. สุปราณี แก้วนรินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
13,527 200008990 น.ส. สมเพียร เพชรกลึง จังหวัดพิษณุโลก
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13,528 200009002 นาง อารีรัตน์ สาธาระณะ จังหวัดพิษณุโลก
13,529 200009004 น.ส. หทัยชนก ไกรโชค จังหวัดพิษณุโลก
13,530 200009006 น.ส. นิจติญา แก้วทาสี จังหวัดพิษณุโลก
13,531 200009016 นาง วัชรี ม่ังมี จังหวัดพิษณุโลก
13,532 200009023 นาง รุ่งทิพย์ แก้วยม จังหวัดพิษณุโลก
13,533 200009027 น.ส. ฤทัยรัตน์ เขทํา จังหวัดพิษณุโลก
13,534 200009032 นาย ทวีเดช ปันดี จังหวัดพิษณุโลก
13,535 200009040 นาย สมจิตร อภิชัย จังหวัดพิษณุโลก
13,536 200009042 น.ส. วิไลรัตน์ สมพุทธ จังหวัดพิษณุโลก
13,537 200009048 นาง ศิรินภา เอมะสุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
13,538 200009049 นาย หัชราดล มูลเมือง จังหวัดพิษณุโลก
13,539 200009052 นาย วาทิต กระรัน จังหวัดพิษณุโลก
13,540 200009060 น.ส. กรรณิการ์ มณีหาญ จังหวัดพิษณุโลก
13,541 200009074 น.ส. กิตติมา สารีคํา จังหวัดพิษณุโลก
13,542 200009082 น.ส. ขวัญทิพย์ เนตรแสงสี จังหวัดพิษณุโลก
13,543 200009090 น.ส. สุกัญญา รินสม จังหวัดพิษณุโลก
13,544 200009092 น.ส. พิชามญชุ์ อินถา จังหวัดพิษณุโลก
13,545 200009097 น.ส. พรพรรณ พงษ์อยู่ จังหวัดพิษณุโลก
13,546 200009103 น.ส. กนกวรรณ กรศรี จังหวัดพิษณุโลก
13,547 200009104 น.ส. เพ็ญพักตร์ พงษ์อยู่ จังหวัดพิษณุโลก
13,548 200009107 นาย นพพล ฟูแสง จังหวัดพิษณุโลก
13,549 200009111 น.ส. จิตติยา สังข์ยัง จังหวัดพิษณุโลก
13,550 200009115 นาย ยอดชาย อย่าเก่ง จังหวัดพิษณุโลก
13,551 200009120 นาง มีนา เปล่งใส จังหวัดพิษณุโลก
13,552 200009144 นาย เสนีย์ สังข์ยก จังหวัดพิษณุโลก
13,553 200009161 น.ส. กาญจนา เงาเงิน จังหวัดพิษณุโลก
13,554 200009173 น.ส. อัจฉรา รักษาพล จังหวัดพิษณุโลก
13,555 200009176 น.ส. อังศุมาลี อภิวันท์สนอง จังหวัดพิษณุโลก
13,556 200009186 น.ส. นภัสสรณ์ เปียชู จังหวัดพิษณุโลก
13,557 200009197 นาย ศิวาวุธ ศิวิวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
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13,558 200009199 น.ส. นราจันทร์ แก้วเลื่อมใส จังหวัดพิษณุโลก
13,559 200009202 น.ส. ทัศนีย์ รุ่งสว่างสาธิต จังหวัดพิษณุโลก
13,560 200009206 นาย ยุทธนา แก้วเทพ จังหวัดพิษณุโลก
13,561 200009209 นาย ณัฐพล จําแปงตา จังหวัดพิษณุโลก
13,562 200009213 นาย วงศ์ไทย บุดดี จังหวัดพิษณุโลก
13,563 200009229 นาย อวิรุทธ์ จิญกาญจน์ จังหวัดพิษณุโลก
13,564 200009244 น.ส. เกศรา พุ่มปาน จังหวัดพิษณุโลก
13,565 200009245 น.ส. มลจิรา สมมี จังหวัดพิษณุโลก
13,566 200009265 นาย เลอพงศ์ ธารสมบัติ จังหวัดพิษณุโลก
13,567 200009274 น.ส. ชนิดา คุ้มไกรสร จังหวัดพิษณุโลก
13,568 200009279 ส.อ. สุทธิชัย พูลเพ่ิม จังหวัดพิษณุโลก
13,569 200009280 น.ส. อาภาภรณ์  ศุภสิน จังหวัดพิษณุโลก
13,570 200009281 น.ส. ชนมน ฟูเต็มวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,571 200009282 น.ส. ทิวา ก้อนสิน จังหวัดพิษณุโลก
13,572 200009287 นาย คณิต ผานุการณ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,573 200009307 นาง ปรียานุช ลาภเกิด จังหวัดพิษณุโลก
13,574 200009319 น.ส. พิมพ์พิศา วงศ์รังสิมา จังหวัดพิษณุโลก
13,575 200009327 นาย จักวัน เอ่ียมประเสริฐ จังหวัดพิษณุโลก
13,576 200009330 น.ส. วรวดี ฐานะวิจิตร จังหวัดพิษณุโลก
13,577 200009336 น.ส. สุพรรษา หอมเนียม จังหวัดพิษณุโลก
13,578 200009339 น.ส. รวิพิมพ์ สกุลยืนยง จังหวัดพิษณุโลก
13,579 200009341 น.ส. กรนิภา สุวรรณศักด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
13,580 200009344 น.ส. ทิวาพร สุวรรณศักด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
13,581 200009349 นาง วณิชชา คันธสร จังหวัดพิษณุโลก
13,582 200009351 นาง รจนา มธวุร จังหวัดพิษณุโลก
13,583 200009355 น.ส. ปวริศา ทิพวรรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,584 200009361 น.ส. ชไมพร หนูวงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,585 200009363 น.ส. ทิวาวรรณ คล้ายคลึง จังหวัดพิษณุโลก
13,586 200009365 น.ส. รัชฎาภรณ์ ธิรินทอง จังหวัดพิษณุโลก
13,587 200009370 นาย กีรติ ปรีชานุกูล จังหวัดพิษณุโลก
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13,588 200009375 น.ส. กัญญพัชร์ พยาวัง จังหวัดพิษณุโลก
13,589 200009378 น.ส. กรรณิการ์ จะวะนะ จังหวัดพิษณุโลก
13,590 200009382 น.ส. อาทิตยา หอยสังข์ จังหวัดพิษณุโลก
13,591 200009386 นาง นงนุช กันทะอุโมงค์ จังหวัดพิษณุโลก
13,592 200009388 นาง ลําภู สิงห์เพ็ชร จังหวัดพิษณุโลก
13,593 200009390 น.ส. นีรนุช เรือนใจ จังหวัดพิษณุโลก
13,594 200009391 น.ส. จิราภรณ์ จําปาจี๋ จังหวัดพิษณุโลก
13,595 200009394 น.ส. ชญาณพิ์มพ์ อินทร์หนุน จังหวัดพิษณุโลก
13,596 200009397 นาย รณชัย ช่อชั้น จังหวัดพิษณุโลก
13,597 200009398 น.ส. นพเกล้า ศรไชย จังหวัดพิษณุโลก
13,598 200009400 นาย เก่งกาจ ตราชื่นต้อง จังหวัดพิษณุโลก
13,599 200009412 นาย พิชิต ไข่ถาวร จังหวัดพิษณุโลก
13,600 200009416 น.ส. สลักจิตร จอมพระรักษา จังหวัดพิษณุโลก
13,601 200009422 น.ส. ศรินรัตน์ ภัสสรเรืองสกุล จังหวัดพิษณุโลก
13,602 200009425 น.ส. สิริกร คําพีระ จังหวัดพิษณุโลก
13,603 200009426 น.ส. เกศินี พุ่มเพชรสา จังหวัดพิษณุโลก
13,604 200009431 นาย กฤตภาส โพธิ์แก้ว จังหวัดพิษณุโลก
13,605 200009442 น.ส. ปาริฉัตร ร่มโพธิ์ทอง จังหวัดพิษณุโลก
13,606 200009448 น.ส. นภาภรณ์ ธรรมป๊อก จังหวัดพิษณุโลก
13,607 200009453 น.ส. วรัมพร บุญส่ง จังหวัดพิษณุโลก
13,608 200009464 นาย วิโรจน์ คําแดง จังหวัดพิษณุโลก
13,609 200009469 นาย รณชัย ไชยญะอนุกูล จังหวัดพิษณุโลก
13,610 200009471 น.ส. อังคณา จงแพร จังหวัดพิษณุโลก
13,611 200009482 น.ส. ผุสดี จิรนากุล จังหวัดพิษณุโลก
13,612 200009484 น.ส. มัลลิกา ยะธะนะ จังหวัดพิษณุโลก
13,613 200009485 นาย สิริวัศ ปัญเศษ จังหวัดพิษณุโลก
13,614 200009488 นาย ศราวุฒิ สมวะถา จังหวัดพิษณุโลก
13,615 200009492 น.ส. กมลวรรณ ศรีสว่าง จังหวัดพิษณุโลก
13,616 200009494 น.ส. นงลักษณ์ ชุ่มฤทัย จังหวัดพิษณุโลก
13,617 200009496 น.ส. ทิพย์สุดา ขวาอุ่นหล้า จังหวัดพิษณุโลก
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13,618 200009497 น.ส. สุภาวดี มีหัวโทน จังหวัดพิษณุโลก
13,619 200009499 น.ส. จิราลักษณ์ สร้อยคํา จังหวัดพิษณุโลก
13,620 200009503 น.ส. พันทิพา ศรีสว่าง จังหวัดพิษณุโลก
13,621 200009522 น.ส. ณัฐณิชา นันเต๋ จังหวัดพิษณุโลก
13,622 200009529 นาย ธนาพงษ์ อุปลศิลป์ จังหวัดพิษณุโลก
13,623 200009530 น.ส. อรทัย ใจกาศ จังหวัดพิษณุโลก
13,624 200009551 น.ส. ธนาพรรณ สุภาคํา จังหวัดพิษณุโลก
13,625 200009556 นาย พัสกร วงษ์โท จังหวดัพิษณุโลก
13,626 200009572 น.ส. วราภรณ์ ยั่งยืน จังหวัดพิษณุโลก
13,627 200009573 น.ส. จินตหรา จิตราช จังหวัดพิษณุโลก
13,628 200009578 นาย ธีระพัฒน์ แสงจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
13,629 200009582 น.ส. วนาลี พุทธวัตร์ จังหวัดพิษณุโลก
13,630 200009584 น.ส. ปิยดา อินเทพ จังหวัดพิษณุโลก
13,631 200009590 นาย ธิติวัชร์ ทองสว่าง จังหวัดพิษณุโลก
13,632 200009612 น.ส. จารุวรรณ ศรีวิชัย จังหวัดพิษณุโลก
13,633 200009620 น.ส. ปาริชาติ ไชยภักด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
13,634 200009623 น.ส. ลัดดา โพธิคามบํารุง จังหวัดพิษณุโลก
13,635 200009625 น.ส. ตวงพร เอี่ยมเข่ง จังหวัดพิษณุโลก
13,636 200009632 น.ส. นิธิมา หาญคํา จังหวัดพิษณุโลก
13,637 200009639 น.ส. ลัดดาวัลย์ ยอดผกา จังหวัดพิษณุโลก
13,638 200009640 น.ส. วิริรดาภรณ์ ลาบรรเทา จังหวัดพิษณุโลก
13,639 200009656 นาย ศิริวัฒน์ สอนสระเกษ จังหวัดพิษณุโลก
13,640 200009657 นาย ณัฎชชา อินตา จังหวัดพิษณุโลก
13,641 200009658 น.ส. อัจฉราภรณ์ ใจบุญ จังหวัดพิษณุโลก
13,642 200009661 น.ส. ชนาพร อินชัยวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
13,643 200009664 นาง นุชรินทร์ นิลยา จังหวัดพิษณุโลก
13,644 200009672 นาง สาวิตรี ชัดเจน จังหวัดพิษณุโลก
13,645 200009679 น.ส. นฤพร น่วมอินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
13,646 200009691 น.ส. จิรภา กันตา จังหวัดพิษณุโลก
13,647 200009692 น.ส. ปณิดา ดอกจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก

            หน้าท่ี 455 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
13,648 200009695 นาย นพปฎล อยู่ประสิทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,649 200009705 น.ส. กติกร ศรสุรินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
13,650 200009715 น.ส. นันทกา จิ๋วอยู่ จังหวัดพิษณุโลก
13,651 200009722 นาย วรวุฒิ เอ่ียมอ่อน จังหวัดพิษณุโลก
13,652 200009730 นาย สุธีร์ สุดแดน จังหวัดพิษณุโลก
13,653 200009733 นาย สมชาย จินาเฟย จังหวัดพิษณุโลก
13,654 200009735 น.ส. สุมิตรา ไชยเรือน จังหวัดพิษณุโลก
13,655 200009736 น.ส. สุภาภรณ์ สายยาน จังหวัดพิษณุโลก
13,656 200009742 น.ส. ชลธชิา  ก๋าแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
13,657 200009745 นาง นวพรรณ ณ วิเชียร จังหวัดพิษณุโลก
13,658 200009747 นาย รชตะ เพชรล้อม จังหวัดพิษณุโลก
13,659 200009751 น.ส. ณัฐณิชา หารกา จังหวัดพิษณุโลก
13,660 200009752 น.ส. ศรัณพร พิมพ์จันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
13,661 200009754 น.ส. ณัฐภัทร รักจ้อย จังหวัดพิษณุโลก
13,662 200009760 น.ส. อัชฌา อายะบุตร จังหวัดพิษณุโลก
13,663 200009763 น.ส. สุรดา วัจนะประดิษฐ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,664 200009768 น.ส. แวววลี อนุเวที จังหวัดพิษณุโลก
13,665 200009771 นาย คชา กันมูล จังหวัดพิษณุโลก
13,666 200009772 น.ส. มลทยา เทศนาบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,667 200009778 นาย กฤษกร กองคํา จังหวัดพิษณุโลก
13,668 200009779 น.ส. ธฤตา โลกคําลือ จังหวัดพิษณุโลก
13,669 200009781 น.ส. จิรสร อินทสิน จังหวัดพิษณุโลก
13,670 200009785 น.ส. อุดมลักษณ์ การะเกษ จังหวัดพิษณุโลก
13,671 200009798 น.ส. เสาวลักษณ์ ขาวเหลือง จังหวัดพิษณุโลก
13,672 200009799 น.ส. สุชาดา เงินบํารุง จงัหวัดพิษณุโลก
13,673 200009808 น.ส. สวิชญา สมบุญโสด จังหวัดพิษณุโลก
13,674 200009821 น.ส. เนาวรัตน์ กองนาค จังหวัดพิษณุโลก
13,675 200009827 น.ส. สุพรรษา พันธ์สน จังหวัดพิษณุโลก
13,676 200009843 น.ส. อรุณี ดําชม จังหวัดพิษณุโลก
13,677 200009844 นาย วชิร ยะถากรรม จังหวัดพิษณุโลก
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13,678 200009847 น.ส. นรารัตน์ มังคละ จังหวัดพิษณุโลก
13,679 200009853 นาย เฉลิมพล ชินะรา จังหวัดพิษณุโลก
13,680 200009859 นาง อัจฉรา ปันวงษา จังหวัดพิษณุโลก
13,681 200009877 น.ส. เบญจพร คําแจ้ จังหวัดพิษณุโลก
13,682 200009893 น.ส. วัชราภรณ์ ขัดแป้น จังหวัดพิษณุโลก
13,683 200009895 น.ส. เพ็ญประภา หมอกมืด จังหวัดพิษณุโลก
13,684 200009897 น.ส. วาสนา อุ่นบุญตัน จังหวัดพิษณุโลก
13,685 200009903 น.ส. จิราพร อุ่นเรือน จังหวัดพิษณุโลก
13,686 200009905 น.ส. กันต์สินี พูลสวัสด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
13,687 200009907 นาย กัมปนาท อินทะนิล จังหวัดพิษณุโลก
13,688 200009915 น.ส. บุษบา คํานัน จังหวัดพิษณุโลก
13,689 200009916 นาง สุทธิวรรณ ไชยลังกา จังหวัดพิษณุโลก
13,690 200009922 นาย นคร อินลิธิ จังหวัดพิษณุโลก
13,691 200009927 นาย ณฐกร  อุปยาโน จังหวัดพิษณุโลก
13,692 200009928 น.ส. สุพัตรา น้อยละ จังหวัดพิษณุโลก
13,693 200009930 น.ส. สิรินญา ศิริบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,694 200009932 น.ส. จนัทร์มอญ คําลือ จังหวัดพิษณุโลก
13,695 200009934 นาย วสวัตติ์ พิจอมบุตร จังหวัดพิษณุโลก
13,696 200009944 น.ส. น้ําอ้อย คงผ่อง จังหวัดพิษณุโลก
13,697 200009948 น.ส. วัลลภา กาสี จังหวัดพิษณุโลก
13,698 200009952 น.ส. ชุติกาญจน์ ชุ่มดวง จังหวัดพิษณุโลก
13,699 200009954 น.ส. วิภาวณี คําภีระ จังหวัดพิษณุโลก
13,700 200009956 น.ส. วัลลภา มณีเชษฐา จังหวัดพิษณุโลก
13,701 200009962 นาง รัตติกาล คํามงคล จังหวัดพิษณุโลก
13,702 200009965 นาง กรรณิการ์ ขันคํานันต๊ะ จังหวัดพิษณุโลก
13,703 200009971 นาง ปวีณา เยอเจริญ จังหวัดพิษณุโลก
13,704 200009972 นาย กัตเวท เยอเจริญ จังหวัดพิษณุโลก
13,705 200009975 น.ส. กมลธนัสร์ ศรีสุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
13,706 200009977 นาย ณัทกร เยอเจริญ จังหวัดพิษณุโลก
13,707 200009989 นาย นาวิน จงนิมิตรสถาพร จังหวัดพิษณุโลก

            หน้าท่ี 457 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
13,708 200010000 นาย วุฒิไกร ตันแดง จังหวัดพิษณุโลก
13,709 200010002 น.ส. สัญศณีย์ ทินวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,710 200010009 นาย ยุทธสิทธิ์ ศรีนนเคน จังหวัดพิษณุโลก
13,711 200010012 น.ส. ชื่นจิต สันป่าแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
13,712 200010015 นาย จักรี ใจชื่น จังหวัดพิษณุโลก
13,713 200010019 น.ส. ศิริวรรณ์ ป๊อกบุญเรือง จังหวัดพิษณุโลก
13,714 200010020 นาง เกศสุวิญ  ศรีวิชัย จังหวัดพิษณุโลก
13,715 200010021 น.ส. สุภาพร เครือมูล จังหวัดพิษณุโลก
13,716 200010023 น.ส. เบญจวรรณ อุทจักร์ จังหวัดพิษณุโลก
13,717 200010028 นาย สมจิตร ศรีกุล จังหวัดพิษณุโลก
13,718 200010032 นาย สิปปวิชญ์ มูลผดุง จังหวัดพิษณุโลก
13,719 200010034 น.ส. ธนาภรณ์ ทองธรรม จังหวัดพิษณุโลก
13,720 200010042 นาย นคร ภิระบรรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,721 200010052 น.ส. เพ็ญประภา ม่วงทอง จังหวัดพิษณุโลก
13,722 200010054 น.ส. จิรดา เขื่อนสุวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,723 200010056 น.ส. ประภัดสร จันทร์อินทร์ จงัหวัดพิษณุโลก
13,724 200010057 น.ส. ปุณยาพร พิเศษวิศิษฏ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,725 200010060 น.ส. นงนภัส จิตอารี จังหวัดพิษณุโลก
13,726 200010062 น.ส. จารุณี ทองอยู่ จังหวัดพิษณุโลก
13,727 200010066 นาย อนุศาสน์ อารีประเสริฐสุข จังหวัดพิษณุโลก
13,728 200010069 นาย กอบชัย ศรีแสงฉาย จังหวัดพิษณุโลก
13,729 200010071 น.ส. เนรัญชลา โปธาคํา จังหวัดพิษณุโลก
13,730 200010082 น.ส. ณัฐมน จินาโส จังหวัดพิษณุโลก
13,731 200010083 น.ส. ผกามาศ ชุมภกูาวิน จังหวัดพิษณุโลก
13,732 200010085 นาย นิเวศ มุ่ยทุม จังหวัดพิษณุโลก
13,733 200010088 นาย กิตติภูมิ ถ่ินสืบ จังหวัดพิษณุโลก
13,734 200010098 นาย อรัณย์ น่าชม จังหวัดพิษณุโลก
13,735 200010114 น.ส. ปวีณา วาฤทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,736 200010140 นาย กฤษฎา วิศาลนิตย์ จังหวัดพิษณุโลก
13,737 200010148 นาง พัชรินทร์ ยารังษี จังหวัดพิษณุโลก
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13,738 200010154 น.ส. วรารัตน์ สุริยะวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,739 200010156 น.ส. ธนาภรณ์ เนียมกลั่น จังหวัดพิษณุโลก
13,740 200010162 นาง แสงเดือน ปัญญาสงค์ จังหวัดพิษณุโลก
13,741 200010165 น.ส. ปวีณา คัชฌากร จังหวัดพิษณุโลก
13,742 200010166 นาง นภศร สุภาพร จังหวัดพิษณุโลก
13,743 200010171 นาย เฉลิมชัย โมกศิริ จังหวัดพิษณุโลก
13,744 200010175 น.ส. ณิชารัตน์ ก้านจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
13,745 200010176 น.ส. มัลลิกา รักษ์ธรรม จังหวดัพิษณุโลก
13,746 200010189 น.ส. บูรณา เหล็กหล่อ จังหวัดพิษณุโลก
13,747 200010205 นาย ปัฐวีกรณ์ เกียรติวัชระโสธร จังหวัดพิษณุโลก
13,748 200010221 นาย นําพล แก้วจีน จังหวัดพิษณุโลก
13,749 200010226 น.ส. พัทยา ปานอ่อน จังหวัดพิษณุโลก
13,750 200010230 น.ส. นริศรา มะโนดี จังหวัดพิษณุโลก
13,751 200010236 น.ส. ณัฏฐิญา ยาณะปลูก จังหวัดพิษณุโลก
13,752 200010243 น.ส. วันทนี กลมเกลี้ยง จังหวัดพิษณุโลก
13,753 200010263 น.ส. นิภาพร สุดแสง จงัหวัดพิษณุโลก
13,754 200010264 น.ส. กมลวรรณ ทองอ่อน จังหวัดพิษณุโลก
13,755 200010267 นาย ภาคภูมิ กําลังมาก จังหวัดพิษณุโลก
13,756 200010269 น.ส. สุภาวดี เจริญผล จังหวัดพิษณุโลก
13,757 200010281 น.ส. ศรัญญา บุษราคัม จังหวัดพิษณุโลก
13,758 200010288 น.ส. เพลินตา ต่ายลํายงค์ จังหวัดพิษณุโลก
13,759 200010292 น.ส. จันทร์จิรา แซ่ตั่น จังหวัดพิษณุโลก
13,760 200010297 น.ส. พัชรา ศรีสง่า จังหวัดพิษณุโลก
13,761 200010299 น.ส. กฤษณา วากยะบรร จังหวัดพิษณุโลก
13,762 200010301 นาย ธนภูวพัศ จุงวงศ์สุข จังหวัดพิษณุโลก
13,763 200010312 น.ส. อมรรัตน์ แก้วยศ จังหวัดพิษณุโลก
13,764 200010315 น.ส. สุพรรณี สุวรรณประภา จังหวัดพิษณุโลก
13,765 200010317 น.ส. เสาวลักษณ์ เหลืองทอง จังหวัดพิษณุโลก
13,766 200010318 น.ส. ศิริรัตน์ อยู่คงชีพ จังหวัดพิษณุโลก
13,767 200010319 น.ส. ศศิวิมล ทุมวัน จังหวัดพิษณุโลก
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13,768 200010321 น.ส. จุฬี ตั้งวงศ์วิโรจน์ จังหวัดพิษณุโลก
13,769 200010324 นาย ลิขิต แก้วแท้ จังหวัดพิษณุโลก
13,770 200010325 นาง จตุพร คําวิลัย จังหวัดพิษณุโลก
13,771 200010327 น.ส. ธัญญารัตน์ สุขสมบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,772 200010329 น.ส. จรรยารักษ์ วุฒิ จังหวัดพิษณุโลก
13,773 200010337 น.ส. กันยารัตน์ คําปา จังหวัดพิษณุโลก
13,774 200010350 น.ส. กุลลดา โพธิกาวิน จังหวัดพิษณโุลก
13,775 200010360 นาง สุกัญญา พิษณุนาวิน จังหวัดพิษณุโลก
13,776 200010368 นาย ภูวนาท คําปัน จังหวัดพิษณุโลก
13,777 200010370 นาย พรเทพ เรืองศิริ จังหวัดพิษณุโลก
13,778 200010373 น.ส. จุฑารัตน์ คนเก่ง จังหวัดพิษณุโลก
13,779 200010376 น.ส. แสงหล้า  สิงห์แก้ว จังหวัดพิษณุโลก
13,780 200010395 น.ส. ประภัสสร นาชอน จังหวัดพิษณุโลก
13,781 200010398 น.ส. สิรินพรรณ จรุงวัฒนทรัพย์ จังหวัดพิษณุโลก
13,782 200010410 นาย วิทยา ภาษา จังหวัดพิษณุโลก
13,783 200010412 น.ส. ดวงนภา กุมภาพร จังหวัดพิษณุโลก
13,784 200010413 นาย นพพล กลิ่นเกตุ จังหวัดพิษณุโลก
13,785 200010414 นาง กันยารัตน์ กาฬรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
13,786 200010415 น.ส. ธิดารัตน์ สุวรรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,787 200010416 น.ส. โสรญา ผลคําแปง จังหวัดพิษณุโลก
13,788 200010417 น.ส. อัญญารัตน์ วงศ์ลือ จังหวัดพิษณุโลก
13,789 200010426 น.ส. อมรรัตน์ ประมาณเมือง จังหวัดพิษณุโลก
13,790 200010430 น.ส. สุวิมล หน่อท้าว จังหวัดพิษณโุลก
13,791 200010434 น.ส. วรางคณา กาทองทุ่ง จังหวัดพิษณุโลก
13,792 200010440 นาย ธีระพงษ์  กําหนด จังหวัดพิษณุโลก
13,793 200010443 น.ส. รุ่งฤทัย รังษี จังหวัดพิษณุโลก
13,794 200010450 น.ส. รุ่งทิวา หันพนัส จังหวัดพิษณุโลก
13,795 200010451 น.ส. นีพาพร ยาวิชัยป้อง จังหวัดพิษณุโลก
13,796 200010453 น.ส. สุภาพร สะหรี จังหวัดพิษณุโลก
13,797 200010454 น.ส. ภาวิณี เนตรปัญญา จังหวัดพิษณุโลก
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13,798 200010456 น.ส. ศิริพร วรรณบุตร จังหวัดพิษณุโลก
13,799 200010471 นาย สุพจน์ แตกหนองโน จังหวัดพิษณุโลก
13,800 200010482 น.ส. พัชรียา เจ้ากลดี จังหวัดพิษณุโลก
13,801 200010483 น.ส. พนิดา เอ้ืออารี จังหวัดพิษณุโลก
13,802 200010488 น.ส. เพลินพิศ พุกทอง จังหวัดพิษณุโลก
13,803 200010489 น.ส. กุสุมา ปานธีระ จังหวัดพิษณุโลก
13,804 200010503 นาย รัตน์กวี บุญเมฆ จังหวัดพิษณุโลก
13,805 200010504 น.ส. มริสา ฟักแฟง จังหวัดพิษณุโลก
13,806 200010505 นาย ชัยพร เชื้อกรุง จังหวัดพิษณุโลก
13,807 200010507 น.ส. พิมพ์ณภา คําใจ จังหวัดพิษณุโลก
13,808 200010512 น.ส. พิไลวรรณ นิยมญาติ จังหวัดพิษณุโลก
13,809 200010522 นาย ดนุพล ศรีคง จังหวัดพิษณุโลก
13,810 200010531 น.ส. ภัสราภรณ์ วิจิตรวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,811 200010533 น.ส. บุษรินทร์ สุทธะนะ จังหวัดพิษณุโลก
13,812 200010535 นาย พชร สุทธะนะ จังหวัดพิษณุโลก
13,813 200010536 นาง รดาณัฐ กาศโอสถ จังหวัดพิษณุโลก
13,814 200010555 น.ส. จีราพร ดวงทิพย์ จังหวัดพิษณุโลก
13,815 200010566 นาย ประเสริฐ ลีโชติวโรดม จังหวัดพิษณุโลก
13,816 200010568 นาย วีระ กันทะวัง จังหวัดพิษณุโลก
13,817 200010571 น.ส. อัญชลี สุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
13,818 200010572 น.ส. มัลลิกา การะเกตุ จังหวัดพิษณุโลก
13,819 200010573 น.ส. อรุณี มารุ่งเรือง จังหวัดพิษณุโลก
13,820 200010585 น.ส. สุขฤทัย ดีพราหมณ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,821 200010594 น.ส. เบญจพร จิตตางกูร จังหวัดพิษณุโลก
13,822 200010596 นาย ขจรยศ เหมะฤดี จังหวัดพิษณโุลก
13,823 200010606 นาย จิรัฏฐ์ ตรีเดชา จังหวัดพิษณุโลก
13,824 200010618 นาย กิตติคุณ อุทา จังหวัดพิษณุโลก
13,825 200010620 น.ส. ศิริขวัญ อุทา จังหวัดพิษณุโลก
13,826 200010622 นาง เรวดี แดงใจ จังหวัดพิษณุโลก
13,827 200010626 นาง อนงนาฎ เวียงนาค จังหวัดพิษณุโลก
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13,828 200010633 น.ส. วิภาวรรณ กาชัย จังหวัดพิษณุโลก
13,829 200010653 น.ส. ขวัญเรือน ศิวิไล จังหวัดพิษณุโลก
13,830 200010657 นาย ถาวร กิจเรณู จังหวัดพิษณุโลก
13,831 200010667 น.ส. โสภา วงศ์ลังกา จังหวัดพิษณุโลก
13,832 200010670 น.ส. ธนิสรา ส้มฉุน จังหวัดพิษณุโลก
13,833 200010674 นาย ภาสกร  บุญสิริมงคล จังหวัดพิษณุโลก
13,834 200010675 น.ส. พิชายาเพ็ญ ไชยบุรี จังหวัดพิษณุโลก
13,835 200010680 นาย จิรารุวัฒน์ แสนวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
13,836 200010683 นาง พิรญาณ์ ชุติกุลสุข จังหวัดพิษณุโลก
13,837 200010691 น.ส. ศิริรัตน์ กัญจา จังหวัดพิษณุโลก
13,838 200010694 น.ส. วรินทร พลขัน จังหวัดพิษณุโลก
13,839 200010695 นาย วีรศักด์ิ สินโสภา จังหวัดพิษณุโลก
13,840 200010696 น.ส. อุมาพร สุระขันต์ จังหวัดพิษณุโลก
13,841 200010697 นาย พิสิฐ โพธิ์ทิพย์ จังหวัดพิษณุโลก
13,842 200010701 นาง เพ็ญนภา เรืองทุม จังหวัดพิษณุโลก
13,843 200010726 น.ส. อารีย์ วงศ์ราษฎร์ จังหวัดพิษณุโลก
13,844 200010731 น.ส. วิมลรัตน์ พูลหน่าย จังหวัดพิษณุโลก
13,845 200010734 น.ส. มณัชยา จิตต์สะอาด จังหวัดพิษณุโลก
13,846 200010742 นาย ธนพงษ์ กาใจยา จังหวัดพิษณุโลก
13,847 200010743 น.ส. สิมาพร  ฤทธิปัญญา จังหวัดพิษณุโลก
13,848 200010746 น.ส. สายสมร ศรีสุขวัฒนกิจ จังหวัดพิษณุโลก
13,849 200010748 น.ส. ศิริพร แซ่ลิ้ม จังหวัดพิษณุโลก
13,850 200010754 นาย สุเทพ นวลปันยอง จังหวัดพิษณุโลก
13,851 200010756 น.ส. ปรียาภรณ์ แปลกเปรมวงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,852 200010786 น.ส. ณัฐภัทรา จํารัสรัตนกร จังหวัดพิษณุโลก
13,853 200010793 น.ส. ธีรนุช งามโฉมจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
13,854 200010803 น.ส. สนธยา สิงห์แก้ว จังหวัดพิษณุโลก
13,855 200010812 น.ส. บงกชธร เธียรธนู จังหวัดพิษณุโลก
13,856 200010815 น.ส. กัญญารัตน์ ยาประเสริฐ จังหวัดพิษณุโลก
13,857 200010823 น.ส. กรรณิกา วงค์ยศ จังหวัดพิษณุโลก

            หน้าท่ี 462 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
13,858 200010824 น.ส. จิราพร วิริยา จังหวัดพิษณุโลก
13,859 200010827 นาย รุ่งอรุณ สุ่มแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
13,860 200010828 น.ส. อัชฌา โลหะกฤษณะ จังหวัดพิษณุโลก
13,861 200010832 น.ส. วรรณนิภา โตจั่น จังหวัดพิษณุโลก
13,862 200010837 น.ส. ลดาวัลย์ น้าคณาคุปต์ จังหวัดพิษณุโลก
13,863 200010838 น.ส. นันทพร อินทนิล จังหวัดพิษณุโลก
13,864 200010839 น.ส. กัญญาภัทร ณ น่าน จังหวัดพิษณุโลก
13,865 200010847 น.ส. เก้ือกูล นามวงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,866 200010859 นาย พรประเสริฐ จุมพล จังหวัดพิษณุโลก
13,867 200010860 น.ส. เจนจิรา ฉิมสุข จังหวัดพิษณุโลก
13,868 200010865 น.ส. เพ็ญพร ชํานาญพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,869 200010869 น.ส. สุวรรณา ยุพา จังหวัดพิษณุโลก
13,870 200010873 น.ส. นันทญา มากจ้อย จังหวัดพิษณุโลก
13,871 200010875 น.ส. วิมล ทองมะไพ จังหวัดพิษณุโลก
13,872 200010881 น.ส. ธชาดา พิมสิม จังหวัดพิษณุโลก
13,873 200010887 นาย ถาวร นาคคํา จังหวัดพิษณุโลก
13,874 200010888 นาย อานัณย์ พันวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
13,875 200010894 น.ส. อนัญญา สืบมาแต่ปั้น จังหวัดพิษณุโลก
13,876 200010897 นาย อนุสรณ์ ปุดแดง จังหวัดพิษณุโลก
13,877 200010901 น.ส. อารียา กรรมกร จังหวัดพิษณุโลก
13,878 200010912 น.ส. ธิดารัตน์ นันกด จังหวัดพิษณุโลก
13,879 200010914 น.ส. ทิวานันท์ เอมาวัฒน์ จังหวัดพิษณุโลก
13,880 200010924 นาย โสภณัฐ  กาญจนสิน จังหวัดพิษณุโลก
13,881 200010927 น.ส. นงค์เยาว์ นิ่มนิมิตรดี จังหวัดพิษณุโลก
13,882 200010929 นาย ปิติ ปิติพงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,883 200010931 น.ส. ฉัพพรรณาภา ยินดี จังหวัดพิษณุโลก
13,884 200010949 น.ส. ธิติเนตย์ มะลิวันเครือ จังหวัดพิษณุโลก
13,885 200010951 น.ส. ชโลชา โรจนวิจิตร จังหวัดพิษณุโลก
13,886 200010966 นาย ภิญโญ โกธรรม จังหวัดพิษณุโลก
13,887 200010967 น.ส. สุทธิพร เมืองฤทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
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13,888 200010977 น.ส. จันจิรา สามานาม จังหวัดพิษณุโลก
13,889 200010982 น.ส. วรรณวิภา บุตรดา จังหวัดพิษณุโลก
13,890 200010983 น.ส. ทิญาพรรณ เพชรปุ่น จังหวัดพิษณุโลก
13,891 200010991 น.ส. วาสนา ใจคํา จังหวัดพิษณุโลก
13,892 200010994 น.ส. สุพรรณิการ์ หวันแลบ จังหวัดพิษณุโลก
13,893 200010995 น.ส. ธัญลักษณ์ พรมประเสริฐ จังหวัดพิษณุโลก
13,894 200011010 นาย วิทยา งามมาศ จังหวัดพิษณุโลก
13,895 200011013 น.ส. วาสนา ป๊อกบุญเรือง จังหวัดพิษณุโลก
13,896 200011015 นาย วชิรวชิญ์ ยศธนเศรษฐ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,897 200011016 น.ส. สุกุลทิพย์ นุตตะละ จังหวัดพิษณุโลก
13,898 200011017 น.ส. อาภาภรณ์ ขําจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
13,899 200011031 นาย ภาคภูมิ ดวงใน จังหวัดพิษณุโลก
13,900 200011032 น.ส. ปทุมทิพย์ ธิวงษา จังหวัดพิษณุโลก
13,901 200011035 นาย ปิยวัฒน์ ก๋าใจคํา จังหวัดพิษณุโลก
13,902 200011036 น.ส. อัฐภิญญษ ชุ่มมา จังหวัดพิษณุโลก
13,903 200011038 น.ส. สิรินาถภัสสรณ์ รัชเจริญบวร จังหวัดพิษณุโลก
13,904 200011048 น.ส. จิราพร ธีระกูล จังหวัดพิษณุโลก
13,905 200011051 นาย เสกสรร  วงศ์ราษฎร์ จังหวัดพิษณุโลก
13,906 200011069 นาย ปรีดา มวนศักด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
13,907 200011094 นาย ณัฐวุฒิ พุฒฤทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,908 200011095 นาย เดชา เงินเย็น จังหวัดพิษณุโลก
13,909 200011096 นาย เผด็จ ชมภูศรี จังหวัดพิษณุโลก
13,910 200011102 นาย นันทชิต มโนวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
13,911 200011104 น.ส. ธิดารัตน์ ไชยสุนทร จังหวัดพิษณุโลก
13,912 200011117 น.ส. นลินี คงม่ัน จังหวัดพิษณุโลก
13,913 200011118 นาย พงศกร ปินตา จังหวัดพิษณุโลก
13,914 200011119 น.ส. เสาวลักษณ์ ตุแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
13,915 200011131 นาง กรรณิการ์ วันดี จังหวัดพิษณุโลก
13,916 200011136 น.ส. กรรณิการ์ สุทธิกุล จังหวัดพิษณุโลก
13,917 200011140 น.ส. อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์ จังหวัดพิษณุโลก
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13,918 200011141 นาย อธิราช โมธุรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
13,919 200011149 น.ส. รัตนินันท์ ช่วยหล่ํา จังหวัดพิษณุโลก
13,920 200011155 น.ส. ธาราตรี เจตน์อัศวภิรมย์ จังหวัดพิษณุโลก
13,921 200011157 น.ส. รัตนา อินโองการ จังหวัดพิษณุโลก
13,922 200011161 นาย อร่ามพงศ์ ดีอินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
13,923 200011164 น.ส. จริญญา เจริญสุข จังหวัดพิษณุโลก
13,924 200011165 นาย จรณินทร์ พรมสุข จังหวัดพิษณุโลก
13,925 200011166 น.ส. อลิสา ดาบัว จังหวัดพิษณุโลก
13,926 200011167 นาย สุภาพ สว่างวงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,927 200011173 นาย อานนท์ จันทร์ทิม จังหวัดพิษณุโลก
13,928 200011174 นาง เสาวณิต อภิสุข จังหวัดพิษณุโลก
13,929 200011176 น.ส. สิริรัญญา สุต๋า จังหวัดพิษณุโลก
13,930 200011177 นาย ณรงค์ชัย ใต้เงาสน จังหวัดพิษณุโลก
13,931 200011183 น.ส. สุชาดา ชมชื่น จังหวัดพิษณุโลก
13,932 200011185 น.ส. เกศนี เพ็ชรมาตย์ จังหวัดพิษณุโลก
13,933 200011186 น.ส. กุลธิดา มลิดล จังหวัดพิษณุโลก
13,934 200011199 น.ส. ชลธิชา โถงโฉม จังหวัดพิษณุโลก
13,935 200011201 น.ส. ประชารัตน์ สิทธิศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก
13,936 200011206 น.ส. จินตนา สิทธิเทพ จังหวัดพิษณุโลก
13,937 200011210 นาย วชิรา บางจู จังหวัดพิษณุโลก
13,938 200011212 น.ส. อัญชลี ข้องดี จังหวัดพิษณุโลก
13,939 200011215 น.ส. วิไลพร ทิพย์ปัญญาเลิศ จังหวัดพิษณุโลก
13,940 200011216 นาย จําเริญ ฝั้นเต่ย จังหวัดพิษณุโลก
13,941 200011217 น.ส. รพีพร พงษ์กลาง จังหวัดพิษณโุลก
13,942 200011218 นาย เพชรรัตน์ ศิริสวัสด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
13,943 200011223 นาง ภารวี แสงยะ จังหวัดพิษณุโลก
13,944 200011227 นาย ธนกฤต กุลพรม จังหวัดพิษณุโลก
13,945 200011228 นาย ประทีป จันทรา จังหวัดพิษณุโลก
13,946 200011229 น.ส. วารุณี สิทธิ จังหวัดพิษณุโลก
13,947 200011231 น.ส. วัชรียา อริวรรณา จังหวัดพิษณุโลก
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13,948 200011232 นาย ศุภกร ทองกลม จังหวัดพิษณุโลก
13,949 200011248 น.ส. กนกวรรณ ธาตุอินจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
13,950 200011260 น.ส. วรัชญา พิทักษ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,951 200011261 นาย ภาคภูมิ ภักดี จังหวัดพิษณุโลก
13,952 200011266 นาย ประสิทธิ์ มากมีธนกุรชร จังหวัดพิษณุโลก
13,953 200011273 นาย อนุชา อ่ินคํา จังหวัดพิษณุโลก
13,954 200011281 นาย กานต์พิสิษฐ์เดช ฟักเอม จังหวัดพิษณุโลก
13,955 200011282 นาง ภิญญาพัชญ์ หลานคํา จังหวัดพิษณุโลก
13,956 200011285 นาย นิรันดร์ หลานคํา จังหวัดพิษณุโลก
13,957 200011298 นาย ภานุรุจ พรหมคําแดง จังหวัดพิษณุโลก
13,958 200011310 นาง ชนิกานต์ ปัญญาคํา จังหวัดพิษณุโลก
13,959 200011318 นาย นัฐพงษ์ ใจเจ็น จังหวัดพิษณุโลก
13,960 200011324 น.ส. ดอกไม้ คงหนองลาน จังหวัดพิษณุโลก
13,961 200011325 นาง กัลยาณี สุนันท์ จังหวัดพิษณุโลก
13,962 200011328 นาง วิไลกุล ปัญญาพรหม จังหวัดพิษณุโลก
13,963 200011333 นาง ฉันทนา ใจธิ จังหวัดพิษณุโลก
13,964 200011336 นาย ชัชวาล คํามา จังหวัดพิษณุโลก
13,965 200011339 นาย เทวา วงศ์ทะเนตร จังหวัดพิษณุโลก
13,966 200011348 นาย ศราวุธ ช่างทองเก่ง จังหวัดพิษณโุลก
13,967 200011350 นาย พงศ์ธร โพธิ์เส็ง จังหวัดพิษณุโลก
13,968 200011355 นาย อัครชัย วุฒิเสน จังหวัดพิษณุโลก
13,969 200011356 น.ส. พิชยา พานธงรักษ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,970 200011361 น.ส. ปุณิกา จงสิริวัฒน์ จังหวัดพิษณุโลก
13,971 200011363 น.ส. วิไลวรรณ ภูศรีเทศ จังหวัดพิษณุโลก
13,972 200011366 น.ส. พัณณ์ชิตา กาสุยะ จังหวัดพิษณุโลก
13,973 200011370 น.ส. ชไมพร ปานคํา จังหวัดพิษณุโลก
13,974 200011375 น.ส. อรจิรา สุภาติ จังหวดัพิษณุโลก
13,975 200011389 นาย นุกูล กองแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
13,976 200011390 น.ส. พรทิพย์ บุษรา จังหวัดพิษณุโลก
13,977 200011392 นาย อุทัย สีแสง จังหวัดพิษณุโลก
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13,978 200011398 นาย ปิยณัฐ เชียงกุมาร จังหวัดพิษณุโลก
13,979 200011397 นาย สุดแดน เอ่ียมประเสริฐ จังหวัดพิษณุโลก
13,980 200011400 นาย กําพล พรศิริ จังหวัดพิษณุโลก
13,981 200011402 น.ส. พรทิพย์ นาบํารุง จังหวัดพิษณุโลก
13,982 200011403 นาย เอกชัย ราชจริต จังหวัดพิษณุโลก
13,983 200011406 น.ส. ชญานัท อินเหลา จังหวัดพิษณุโลก
13,984 200011409 น.ส. ผกาเกสร เอมกริช จังหวัดพิษณุโลก
13,985 200011411 น.ส. เรณู แตงบาง จังหวัดพิษณุโลก
13,986 200011418 นาย ณัฐวุฒิ หล่อใจ จังหวัดพิษณุโลก
13,987 200011419 ว่าท่ีร้อยตรี หญิง ศศิธร ไทยใจอุ่น จังหวัดพิษณุโลก
13,988 200011428 น.ส. นงนภสร ทองศิลา จังหวัดพิษณุโลก
13,989 200011433 นาย นัฐวุฒิ ศรีจอมคํา จังหวัดพิษณุโลก
13,990 200011436 น.ส. พรพัสนันท์ ศรีหะบุตร จังหวัดพิษณุโลก
13,991 200011437 นาย ทวิชาติ คําพีระ จังหวัดพิษณุโลก
13,992 200011439 นาย เจษฎา โสมวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
13,993 200011441 นาง ปรียาภรณ์ ทักคุ้ม จังหวัดพิษณุโลก
13,994 200011443 นาย อัษฎาวุธ ชัยศรี จังหวัดพิษณุโลก
13,995 200011452 นาง จันทนาภรณ์ ยศโม่ง จังหวัดพิษณุโลก
13,996 200011461 นาย นพรัตน์ วังมูล จังหวัดพิษณุโลก
13,997 200011470 น.ส. เบญจวรรณ ไชยลังกา จังหวัดพิษณุโลก
13,998 200011471 น.ส. มิลันตี ฟูตุ้ย จังหวัดพิษณุโลก
13,999 200011477 นาง รัตนาภรณ์ สุขใย จังหวัดพิษณุโลก
14,000 200011478 นาย เมธี เสนวิรัช จังหวัดพิษณุโลก
14,001 200011481 นาย วรวัฒน์ สร้อยเงิน จังหวัดพิษณุโลก
14,002 200011484 นาง สุกัญญา มณฑา จังหวัดพิษณุโลก
14,003 200011489 น.ส. เจนจิรา ปู่มณี จังหวัดพิษณุโลก
14,004 200011503 นาย ศุภกร คําศรี จังหวัดพิษณุโลก
14,005 200011510 ว่าท่ี ร.ต. ชัยพัทธ์ รชตเหมภาส จังหวัดพิษณุโลก
14,006 200011513 นาย สันทัด ทับไทย จังหวัดพิษณุโลก
14,007 200011517 นาย ทัศวุฒิ นาทิพย์ จังหวัดพิษณุโลก
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14,008 200011522 น.ส. พัชรี แก้วกัน จังหวัดพิษณุโลก
14,009 200011523 น.ส. พิรุณพร มโนเจริญ จังหวัดพิษณุโลก
14,010 200011539 นาย อภิดล ศรีวิชัยนันท์ จังหวัดพิษณุโลก
14,011 200011541 น.ส. กชนันท์ ดามา จังหวัดพิษณุโลก
14,012 200011544 นาย รชตะ ธนพชรรัชต์ จังหวัดพิษณุโลก
14,013 200011551 น.ส. กมลภรณ์ พรมปัน จังหวัดพิษณุโลก
14,014 200011556 น.ส. อภิวันท์ ไชยยา จังหวัดพิษณุโลก
14,015 200011563 น.ส. ชลิดา สียา จังหวัดพิษณุโลก
14,016 200011567 นาง อุทัย สุดชีแสง จังหวัดพิษณุโลก
14,017 200011575 น.ส. วริศรา นันทะเขียว จังหวัดพิษณุโลก
14,018 200011586 นาย อนุชา ปงลังกา จังหวัดพิษณุโลก
14,019 200011585 น.ส. ขวัญชีวา คุ้มญาติ จังหวัดพิษณุโลก
14,020 200011598 น.ส. อุมาภรณ์ รุ่งแจ้ง จังหวัดพิษณุโลก
14,021 200011600 นาย พิรัชชัย คําตุ้ย จังหวัดพิษณุโลก
14,022 200011601 นาย สุรชาติ ติ๊บกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,023 200011605 น.ส. สิริกัญญา ไกรกลิ่น จังหวัดพิษณุโลก
14,024 200011608 น.ส. รัตน์วรา ชมเมือง จังหวัดพิษณุโลก
14,025 200011612 น.ส. กนกพร ล้านหล้า จังหวัดพิษณุโลก
14,026 200011613 น.ส. ม่ิงขวัญ อินต๊ะพิงค์ จังหวัดพิษณุโลก
14,027 200011614 น.ส. เบญญภา วงศ์ศรี จังหวัดพิษณุโลก
14,028 200011615 นาย อนุวัต แก้วด้วง จังหวัดพิษณุโลก
14,029 200011616 น.ส. ณฐพฤฒ ธีตรานนท์ จังหวัดพิษณุโลก
14,030 200011621 น.ส. เกศสุดา สมบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,031 200011624 น.ส. อลิสา แก้วจินดา จงัหวัดพิษณุโลก
14,032 200011625 น.ส. อรทัย เดชวงศ์ยา จังหวัดพิษณุโลก
14,033 200011652 นาย รัฐศาสตร์ สร้อยมาต จังหวัดพิษณุโลก
14,034 200011656 นาย กฤษฎาบัณ ปานโท้ จังหวัดพิษณุโลก
14,035 200011657 น.ส. กรุณา คําบ่อ จังหวัดพิษณุโลก
14,036 200011673 น.ส. กรนิกา กงบัวภา จังหวัดพิษณุโลก
14,037 200011678 น.ส. อิสสริยา ทองแบบ จังหวัดพิษณุโลก
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14,038 200011686 นาย ชนาธิป พิมพิรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
14,039 200011688 นาง สุดารัตน์ สิทธิกัน จังหวัดพิษณุโลก
14,040 200011694 นาย สิทธิชัย แร่นาค จังหวัดพิษณุโลก
14,041 200011698 นาย สิรภพ หมอนทอง จังหวัดพิษณุโลก
14,042 200011702 นาย ธีระพงษ์ ใจยวน จังหวัดพิษณุโลก
14,043 200011709 นาง อิสรีย์ วัฒนาฟุ้งเจริญ จังหวัดพิษณุโลก
14,044 200011724 นาง อัมราภรณ์ อุปมา จังหวัดพิษณุโลก
14,045 200011727 นาง พิรุฬห์วัลย์ อ่ิมอ่อง จังหวัดพิษณุโลก
14,046 200011728 นาย ภูษิต คําร้อย จังหวัดพิษณุโลก
14,047 200011732 นาย ณฐัจักร ชํานิชลธิศ จังหวัดพิษณุโลก
14,048 200011737 น.ส. อัจฉราพร นวลเนตร จังหวัดพิษณุโลก
14,049 200011739 นาง นันทินา ต๊ะมูล จังหวัดพิษณุโลก
14,050 200011742 น.ส. รสสุคนธ์ ประดิษฐ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,051 200011743 นาย อุเทน ต๊ะมูล จังหวัดพิษณุโลก
14,052 200011744 นาย ยศพนต์ ด่านสมบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,053 200011756 น.ส. ภัทร์รุจา บุญคง จังหวัดพิษณุโลก
14,054 200011757 น.ส. สุคนธ์ นวลกําแหง จังหวัดพิษณุโลก
14,055 200011758 น.ส. สุธีรา แตงบาง จังหวัดพิษณุโลก
14,056 200011759 น.ส. ศิริพร ปัญโญแสง จังหวัดพิษณุโลก
14,057 200011760 นาง สุภัทรษร ธิรินทอง จังหวัดพิษณุโลก
14,058 200011767 น.ส. กุลจิรา สิงห์ธนะ จังหวัดพิษณุโลก
14,059 200011768 น.ส. เสาวนีย์ พาที จังหวัดพิษณุโลก
14,060 200011790 น.ส. ฤทัยรัตน์ ศรีแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
14,061 200011793 นาย นิพพนธ์ อินถา จังหวัดพิษณุโลก
14,062 200011795 น.ส. จิรวรรณ ทวีเขตกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,063 200011799 น.ส. ณิชาภัทร อยู่พิพัฒน์ จังหวัดพิษณุโลก
14,064 200011800 น.ส. อารีย์ แซ่ซ้ง จังหวัดพิษณุโลก
14,065 200011803 นาย ประพัต อาจสามารถ จังหวัดพิษณุโลก
14,066 200011816 น.ส. สุณี ฝักแคเล็ก จังหวัดพิษณุโลก
14,067 200011817 นาง ธนัชพร ศรีวิลัย จังหวัดพิษณุโลก
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14,068 200011824 น.ส. วาริณี วงศ์นันตา จังหวัดพิษณุโลก
14,069 200011831 นาย อภิสิทธิ์ วงค์วิริยะ จังหวัดพิษณุโลก
14,070 200011833 น.ส. ภัทรวดี หอมเนียม จังหวัดพิษณุโลก
14,071 200011835 นาย สุเมธว์ คงสมบัติ จังหวัดพิษณุโลก
14,072 200011836 น.ส. เอมอร สว่างสุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
14,073 200011849 นาย นพรัตน์ จันทร์รักษ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,074 200011850 นาง พสชณันค์ พรหมจรรย์ จังหวัดพิษณุโลก
14,075 200011854 นาง พชรวรรณ อ่อนคําหล้า จังหวัดพิษณุโลก
14,076 200011856 น.ส. อภิรดี บุญยิ้ม จังหวัดพิษณุโลก
14,077 200011860 น.ส. ปิยสุดา  ประกอบเขตการ จังหวัดพิษณุโลก
14,078 200011862 น.ส. นิชาภา มณีรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
14,079 200011863 น.ส. นาตยา แก้วทรัพย์ จังหวัดพิษณุโลก
14,080 200011868 นาย ชนาธิป สีสด จังหวัดพิษณุโลก
14,081 200011873 น.ส. สุพรรณี ธิคําลอง จังหวัดพิษณุโลก
14,082 200011874 นาย ธนากร เนื่องพืช จังหวัดพิษณุโลก
14,083 200011875 นาย ธนกร ปวกพรมมา จังหวัดพิษณุโลก
14,084 200011876 นาย ศุภฤกษ์ บุญเจริญ จังหวัดพิษณุโลก
14,085 200011879 นาย กันอัณณพ ชัยเร็ว จังหวัดพิษณุโลก
14,086 200011882 น.ส. พัทราภรณ์ อุดตึง จังหวัดพิษณุโลก
14,087 200011883 น.ส. ธารทิพย์ หงสีธิ จังหวัดพิษณุโลก
14,088 200011884 น.ส. สุธิษา คล้ายสุข จังหวัดพิษณุโลก
14,089 200011886 น.ส. สุฎจิตรา องอาจ จังหวัดพิษณุโลก
14,090 200011887 น.ส. วันปรีดี คํารพมิ่ง จังหวัดพิษณุโลก
14,091 200011888 นาย อํานาจ นกครุฑ จังหวัดพิษณุโลก
14,092 200011893 น.ส. อรอุมา ทรงแสงฤทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,093 200011898 นาย กฤตธี ประจันตะเสน จังหวัดพิษณุโลก
14,094 200011908 นาง มนทิรา ใจชื้น จังหวัดพิษณุโลก
14,095 200011910 น.ส. ศิวพร รัตนพงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,096 200011914 น.ส. ก่ิงแก้ว    บรรจง จังหวัดพิษณุโลก
14,097 200011925 น.ส. นภัสวรรณ ศรีสอน จังหวัดพิษณุโลก
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14,098 200011929 น.ส. เมริณธ์ วงรี จังหวัดพิษณุโลก
14,099 200011931 นาง เยาวลักษณ์ ช่างจัด จังหวัดพิษณุโลก
14,100 200011936 น.ส. ณัชชา อินกองงาม จังหวัดพิษณุโลก
14,101 200011937 น.ส. ปรียาภรณ์ กรรณิกา จังหวัดพิษณุโลก
14,102 200011940 น.ส. วิภาภรณ์ อุ่นภา จังหวัดพิษณุโลก
14,103 200011945 นาง นิวัลย์ โกมินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
14,104 200011946 นาง ศรัญญาภรณ์ สุทปา จังหวัดพิษณุโลก
14,105 200011948 นาย บุญช่วย  อุดคํามี จังหวดัพิษณุโลก
14,106 200011966 น.ส. ดรุณี ทิพย์ปลูก จังหวัดพิษณุโลก
14,107 200011967 น.ส. สะโรทัย สมบัติเชื้อ จังหวัดพิษณุโลก
14,108 200011972 นาง ธารธิชา ศักด์ิศรีหิรัญ จังหวัดพิษณุโลก
14,109 200011977 น.ส. เยาวลักษณ์ โพธิ์สิน จังหวัดพิษณุโลก
14,110 200011999 น.ส. ชงโค เกตุทิพย์ จังหวัดพิษณุโลก
14,111 200012001 น.ส. ภูริชญา รัสมี จังหวัดพิษณุโลก
14,112 200012005 น.ส. ภัทรภร พวยพุ้ง จังหวัดพิษณโุลก
14,113 200012009 นาย ณัฐพงษ์ อําพันธุ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,114 200012011 น.ส. อณัฐดา ขันสุธรรม จังหวัดพิษณุโลก
14,115 200012012 น.ส. ชลาลัย ดิสกุล จังหวัดพิษณุโลก
14,116 200012021 น.ส. วาสนา วันป้าน จังหวัดพิษณุโลก
14,117 200012024 น.ส. มาลัยพร อยู่เส็ง จังหวัดพิษณุโลก
14,118 200012029 นาย ภูเดช พิณเมืองทอง จังหวัดพิษณุโลก
14,119 200012038 น.ส. มะลิษา จันแดง จังหวัดพิษณุโลก
14,120 200012050 น.ส. เมธิณี ยะครุฑ จังหวัดพิษณุโลก
14,121 200012051 ว่าท่ีร.ต. ไพฑูรย์ สุวรรณามังกร จังหวัดพิษณุโลก
14,122 200012056 นาย นพฤทธิ์ บุญชุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
14,123 200012075 นาย อนุชา ประโลมรัมย์ จังหวัดพิษณุโลก
14,124 200012082 นาย ภูวนัย ดีใจ จังหวัดพิษณุโลก
14,125 200012090 น.ส. ปานสกุน ปาลาศ จังหวัดพิษณุโลก
14,126 200012094 น.ส. บงกช กุลจิตร์ จังหวัดพิษณุโลก
14,127 200012100 น.ส. รัชนีพร ทุเรียน จังหวัดพิษณุโลก
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14,128 200012101 น.ส. ศุภรดา วาอุทัศน์ จังหวัดพิษณุโลก
14,129 200012103 จ.ส.ต. ไพรวัลย์ บุทู จังหวัดพิษณุโลก
14,130 200012109 น.ส. สุภาพร โนจา จังหวัดพิษณุโลก
14,131 200012111 น.ส. พัทธ์นรี ธนภัทร์จารุพงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,132 200012115 นาย ดนัย อุ่มชัย จังหวัดพิษณุโลก
14,133 200012122 น.ส. วันวิสา ลําดวน จังหวัดพิษณุโลก
14,134 200012144 น.ส. ญาดา กะราม จังหวัดพิษณุโลก
14,135 200012157 น.ส. ชนันญา ชาติปราโมทย์ จังหวัดพิษณุโลก
14,136 200012160 น.ส. กันทิมา นิลประสิทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,137 200012162 น.ส. ชุติมันต์ จันทร์สายทอง จังหวัดพิษณุโลก
14,138 200012174 น.ส. จุฬาลักษณ์ แตงอํ่า จังหวัดพิษณุโลก
14,139 200012176 นาย นพรัตน์ บุญเพ็ง จังหวัดพิษณุโลก
14,140 200012177 น.ส. วณัชภรณ์ ดอนคําใจ จังหวัดพิษณุโลก
14,141 200012180 นาย พรเทพ กงชุน จังหวัดพิษณุโลก
14,142 200012185 น.ส. สุภารัตน์ ขัดเรือน จงัหวัดพิษณุโลก
14,143 200012189 น.ส. ผกามาศ เครือคํา จังหวัดพิษณุโลก
14,144 200012192 น.ส. กนกวรรณ อิ่มสมบัติ จังหวัดพิษณุโลก
14,145 200012200 น.ส. ปุณฎา เทียนเส็ง จังหวัดพิษณุโลก
14,146 200012202 นาง ไปรยา ลบเมือง จังหวัดพิษณุโลก
14,147 200012203 นาย สรภัทร อินทร์ชู จังหวัดพิษณุโลก
14,148 200012205 น.ส. กมลกานต์  จิรัชยากร จังหวัดพิษณุโลก
14,149 200012216 นาง ปิยมาส น้อยลา จังหวัดพิษณุโลก
14,150 200012217 น.ส. ปวีณา จริตธรรม จังหวัดพิษณุโลก
14,151 200012220 นาย สารัช จํารัสฤกษ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,152 200012222 น.ส. กาญจนา สัญญะวิชัย จังหวัดพิษณุโลก
14,153 200012241 น.ส. จริยา เนตรแสงศรี จังหวัดพิษณุโลก
14,154 200012242 น.ส. จุฑามาศ สุวรรณคาม จังหวัดพิษณุโลก
14,155 200012243 นาง รัฐติกาล เหล็กเพชร จังหวัดพิษณุโลก
14,156 200012246 นาง ลัดดา สมหนองบัว จังหวัดพิษณุโลก
14,157 200012247 น.ส. กนกวรรณ จันทร จังหวัดพิษณุโลก
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14,158 200012255 น.ส. วรรณภา กันธิยะ จังหวัดพิษณุโลก
14,159 200012261 นาย พีระชาติ สันธะนันชัย จังหวัดพิษณุโลก
14,160 200012263 น.ส. มณีวรรณ ซาวคําเขตต์ จังหวัดพิษณุโลก
14,161 200012269 น.ส. ศุภลักษณ์ มีลาภ จังหวัดพิษณุโลก
14,162 200012275 น.ส. วิไลลักษณ์ มะโนปิง จังหวัดพิษณุโลก
14,163 200012279 น.ส. ประภาทิพย์ มณกลม จังหวัดพิษณุโลก
14,164 200012294 น.ส. ปวีณา ติดทะ จังหวัดพิษณุโลก
14,165 200012316 น.ส. นลพรรณ คําปลวิ จังหวัดพิษณุโลก
14,166 200012323 นาย ศุภฤกษ์ สิงห์ทอง จังหวัดพิษณุโลก
14,167 200012325 น.ส. อัจจิมา ณ น่าน จังหวัดพิษณุโลก
14,168 200012328 นาย สงกรานต์ ไชยวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
14,169 200012329 น.ส. อุไรวรรณ ปุกคํา จังหวัดพิษณุโลก
14,170 200012336 น.ส. ทัศนา สายสอน จังหวัดพิษณุโลก
14,171 200012340 นาย ชนะศักด์ิ เกิดประสงค์ จังหวัดพิษณุโลก
14,172 200012346 น.ส. ปานจิต ภิธรรมมา จังหวัดพิษณุโลก
14,173 200012366 น.ส. วราภา ทองแผน จังหวัดพิษณโุลก
14,174 200012368 น.ส. อุษณีย์ สายนวล จังหวัดพิษณุโลก
14,175 200012374 นาย ถิรวิช เพชระกระจ่าง จังหวัดพิษณุโลก
14,176 200012377 นาง ณัฐกิจ พลเยี่ยม จังหวัดพิษณุโลก
14,177 200012378 น.ส. แสงทอง ศิริบุญมา จังหวัดพิษณุโลก
14,178 200012381 น.ส. กรรณิการ์ แสงเมือง จังหวัดพิษณุโลก
14,179 200012386 น.ส. สุกัญญา สายสมพูล จังหวัดพิษณุโลก
14,180 200012391 น.ส. ชาลินี นิลพัฒน์ จังหวัดพิษณุโลก
14,181 200012397 นาย สมเกียรติ ใจจร จังหวัดพิษณุโลก
14,182 200012400 น.ส. กนกกาญจน์ อินศรี จังหวัดพิษณุโลก
14,183 200012411 น.ส. วาสนา มะโนพรหม จังหวัดพิษณุโลก
14,184 200012416 น.ส. จีรภา ไพรมุ้ย จังหวัดพิษณุโลก
14,185 200012421 น.ส. พัทธ์ธีญา ไพรมุ้ย จังหวัดพิษณุโลก
14,186 200012424 นาย ประสิทธิ์ ศรีราชา จังหวัดพิษณุโลก
14,187 200012431 น.ส. ดาริน คุ้มไกรสร จังหวัดพิษณุโลก
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14,188 200012435 นาง พัชรพรรณ สืบแสน จังหวัดพิษณุโลก
14,189 200012438 นาง สุชญา ศรีวันทนาสกุล จังหวัดพิษณุโลก
14,190 200012445 นาย มหาชัย สืบแสน จังหวัดพิษณุโลก
14,191 200012455 น.ส. มัตติกา ลอยเมฆ จังหวัดพิษณุโลก
14,192 200012462 น.ส. ปาริฉัตร ปันเงิน จังหวัดพิษณุโลก
14,193 200012466 น.ส. ณัฐยาน์ สีทิ จังหวัดพิษณุโลก
14,194 200012468 น.ส. สรารัตน์ ฉัตรคําฝั้น จังหวัดพิษณุโลก
14,195 200012471 น.ส. ศิริวรรณ สุวรรณมัย จังหวัดพิษณุโลก
14,196 200012478 น.ส. กวิสรา แก้วดามเรือน จังหวัดพิษณุโลก
14,197 200012486 น.ส. รุ่งทิวา นิติธีรพงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,198 200012487 นาย เจริญ รอดปันนา จังหวัดพิษณุโลก
14,199 200012492 น.ส. จุฬาธาร ยะถิ่น จังหวัดพิษณุโลก
14,200 200012495 น.ส. พิมสิณีย์ เพ่ิมข้ึน จังหวัดพิษณุโลก
14,201 200012500 น.ส. ชลธิชา บัวงาม จังหวัดพิษณุโลก
14,202 200012502 นาย แสงสุรีย์ คําลา จังหวัดพิษณุโลก
14,203 200012507 น.ส. วิภารัต แดงตั๋น จังหวัดพิษณุโลก
14,204 200012511 น.ส. ชญาภา ลีฝ้าย จังหวัดพิษณุโลก
14,205 200012514 น.ส. ยุภาภรณ์ แก้วม่วง จังหวัดพิษณุโลก
14,206 200012515 นาย ชวลิต ธีระวัฒนประสิทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,207 200012518 น.ส. สุจิตรา มาเรียงกา จังหวัดพิษณุโลก
14,208 200012522 นาย สิริศักด์ิ แสงสุรินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
14,209 200012523 นาง สุพิชา สุวรรณเวียง จังหวัดพิษณุโลก
14,210 200012527 นาย สมชาย ยอดจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
14,211 200012531 น.ส. อัจฉราพรรณ ตันถนอม จังหวัดพิษณุโลก
14,212 200012532 น.ส. ทัศยาภรณ์ เสาร์ใจ จังหวัดพิษณุโลก
14,213 200012533 น.ส. ภรชฎา อ่างศิลา จังหวัดพิษณุโลก
14,214 200012534 น.ส. ธัญญาวรรณ วงตันกาศ จังหวัดพิษณุโลก
14,215 200012545 นาย เชิดพงศ์ สุวรรณรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
14,216 200012548 น.ส. ปริญานุช กิริยา จังหวัดพิษณุโลก
14,217 200012556 นาง ณัฐวิภา สุขอัตตะ จังหวัดพิษณุโลก
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14,218 200012560 น.ส. พิชญดา ทาจินะ จังหวัดพิษณุโลก
14,219 200012562 น.ส. บุษราพรรณ กันธรรม จังหวัดพิษณุโลก
14,220 200012566 น.ส. กฤชภร ประธานราษฎร์ จังหวัดพิษณุโลก
14,221 200012568 น.ส. อุไรวรรณ แดงจิระ จังหวัดพิษณุโลก
14,222 200012570 นาย จงรักษ์ ลาทอง จังหวัดพิษณุโลก
14,223 200012572 น.ส. รับขวัญ ใจสุภาพ จังหวัดพิษณุโลก
14,224 200012580 นาย เอกนรินทร์ พรมมายอม จังหวัดพิษณุโลก
14,225 200012586 น.ส. ยุวดี สีเมือง จังหวัดพิษณุโลก
14,226 200012589 นาย กฤตภาส สุคันธมาลา จังหวัดพิษณุโลก
14,227 200012592 น.ส. วิกานต์ดา บุญเทียม จังหวัดพิษณุโลก
14,228 200012593 น.ส. อาภรณ์ น้ําจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
14,229 200012596 น.ส. จันทนา สายน้ําใส จังหวัดพิษณุโลก
14,230 200012598 นาย เอกภพ พยอม จังหวัดพิษณุโลก
14,231 200012602 ว่าท่ีร้อยตรี อัษฎา ยอดทองเลิศ จังหวัดพิษณุโลก
14,232 200012610 นาย ธรรมนูญ ศิริโยธา จังหวัดพิษณุโลก
14,233 200012628 นาง สุกัญญา ยอดปา จังหวัดพิษณุโลก
14,234 200012635 นาย วุฒิพงษ์ ชนะวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,235 200012637 น.ส. สิริวรรณ กาซาย จงัหวัดพิษณุโลก
14,236 200012647 น.ส. พิรุณพร เอี่ยมกําแพง จังหวัดพิษณุโลก
14,237 200012648 น.ส. ณัฐพร จารุรัตนศุภมิตร จังหวัดพิษณุโลก
14,238 200012651 นาย วีรศักด์ิ ประทีปกรานนท์ จังหวัดพิษณุโลก
14,239 200012655 น.ส. ศุภรักษ์ พงศ์พานิช จังหวัดพิษณุโลก
14,240 200012668 นาง ภัสสรา ปาละวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,241 200012686 น.ส. หทัยกานต์ ปะระดี จังหวัดพิษณุโลก
14,242 200012688 น.ส. เบญจพรรณ พริบไหว จังหวัดพิษณุโลก
14,243 200012690 น.ส. พรทิพา ภูเลื่อน จังหวัดพิษณุโลก
14,244 200012697 นาย ตฤณ อินทร์แพง จังหวัดพิษณุโลก
14,245 200012704 น.ส. ชนัญชิดา ไชยวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
14,246 200012711 น.ส. ศิริพร ท้วมโพธิ์แก้ว จังหวัดพิษณุโลก
14,247 200012716 น.ส. เจนจีรา ธงสิบเก้า จังหวัดพิษณุโลก
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14,248 200012719 นาง เยาวภา นิมิตร จังหวัดพิษณุโลก
14,249 200012720 นาง รมย์ธีรา จินาติ จังหวัดพิษณุโลก
14,250 200012724 นาย วินัย ปาปวง จังหวัดพิษณุโลก
14,251 200012730 นาย ภานุวัตร สนอ่อง จังหวัดพิษณุโลก
14,252 200012732 นาย ธีรศักด์ิ นันทกิจจามร จังหวัดพิษณุโลก
14,253 200012744 นาย วายุภัคร์ ร้อยแว่น จังหวัดพิษณุโลก
14,254 200012752 นาย ชํานาน สุภาพรม จังหวัดพิษณุโลก
14,255 200012753 นาย ณัฐพงษ์ ศรีสว่าง จังหวัดพิษณุโลก
14,256 200012762 น.ส. สุภารักษ์ ทิอ้าย จังหวัดพิษณุโลก
14,257 200012772 น.ส. อภิชญา อินทร์หม่อม จังหวัดพิษณุโลก
14,258 200012775 นาย วิระพงศ์ สุวรรณรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
14,259 200012778 นาย พิชุกร ศรีนุต จังหวัดพิษณุโลก
14,260 200012779 นาง ศศิธร ยี่ภู่ศรี จังหวัดพิษณุโลก
14,261 200012794 นาย ปาลณวัฒน์ อัตตโน จังหวัดพิษณุโลก
14,262 200012798 นาง ธนภร นิลเอม จังหวัดพิษณุโลก
14,263 200012801 น.ส. พูนทิพย์ โปงกาวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
14,264 200012804 น.ส. กัลย์พิชยา สินนุรักษ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,265 200012809 นาย คมสัน สุวรรณเลิศ จังหวัดพิษณุโลก
14,266 200012810 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ฐิติรัตน์  ทองเที่ยงธิติวุฒิ จังหวัดพิษณุโลก
14,267 200012811 น.ส. นิรมล ปั๋นแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
14,268 200012813 น.ส. พรประภา ข้ามสาม จังหวัดพิษณุโลก
14,269 200012814 น.ส. สายรุ้ง ทองเที่ยง จังหวัดพิษณุโลก
14,270 200012816 น.ส. กรองกาญจน์ รูปใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก
14,271 200012817 น.ส. ฤทัยรัตน์ วิเศษศักด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
14,272 200012819 น.ส. กาญจนา เทียมแสน จังหวัดพิษณุโลก
14,273 200012823 น.ส. ศิริพร ผุยใจ จังหวัดพิษณุโลก
14,274 200012824 นาง แสงดาว วิชัยยา จังหวัดพิษณุโลก
14,275 200012826 นาง แสงดาว ใจกระเสน จังหวัดพิษณุโลก
14,276 200012828 นาย พีระเดช กลยนีย์ จังหวัดพิษณุโลก
14,277 200012830 นาง พัชรินทร์ ดวงคํา จังหวัดพิษณุโลก
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14,278 200012838 น.ส. วรัญญา เสนก๋าวี จังหวัดพิษณุโลก
14,279 200012846 น.ส. ณัชชารีย์ อนาวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
14,280 200012853 น.ส. ศิรินุช สวนสอน จังหวัดพิษณุโลก
14,281 200012854 นาง รักคณา จงสมจิตต์ จังหวัดพิษณุโลก
14,282 200012860 น.ส. ขวัญจิต มหายศนันท์ จังหวัดพิษณุโลก
14,283 200012865 น.ส. กุลดา พันธ์บุตรดา จังหวัดพิษณุโลก
14,284 200012872 น.ส. ธีรยา ชมภูราษฎร์ จังหวัดพิษณุโลก
14,285 200012873 น.ส. ศศิกานต์ ตั้งเจริญไพศาล จังหวัดพิษณุโลก
14,286 200012876 นาง ทิพย์วรรณ์ เทพทอง จังหวัดพิษณุโลก
14,287 200012879 นาย สุทธิพงษ์ กุลวงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,288 200012886 น.ส. นันทกร ทะสี จังหวัดพิษณุโลก
14,289 200012887 นาย กฤตนัย เกตุแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
14,290 200012897 น.ส. อุทุมพร  คงสีไพร จังหวัดพิษณุโลก
14,291 200012898 น.ส. วิยะดา แก้วเคียงคํา จังหวัดพิษณุโลก
14,292 200012902 น.ส. ภัทรฉัตร คงสีไพร จังหวัดพิษณุโลก
14,293 200012903 น.ส. มัทนา จันคง จังหวัดพิษณุโลก
14,294 200012906 น.ส. ดลใจ ธรรมนันท์ จังหวัดพิษณุโลก
14,295 200012907 นาง นพรัตน์ เกตุนาคมณี จังหวัดพิษณุโลก
14,296 200012908 นาง รุ่งนภา ตั๋นเฟย จังหวัดพิษณุโลก
14,297 200012919 น.ส. วิภา ทองสุระวิโรจน์ จังหวัดพิษณุโลก
14,298 200012927 น.ส. สุพรรณ มีเชื้อ จังหวัดพิษณุโลก
14,299 200012936 น.ส. รุ้งลาวัลย์ ศิริโสม จังหวัดพิษณุโลก
14,300 200012943 น.ส. ผกาวดี คชสารมณี จังหวัดพิษณุโลก
14,301 200012944 น.ส. ปาริชาติ ร่องยืด จังหวัดพิษณุโลก
14,302 200012949 น.ส. รุ่งนภา ชนะศึก จังหวัดพิษณุโลก
14,303 200012984 น.ส. จิราภรณ์ ก้อฝั้น จังหวัดพิษณุโลก
14,304 200013004 นาย พรชัย ไวสุ จังหวัดพิษณุโลก
14,305 200013005 น.ส. ชลกร รอดสุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
14,306 200013008 ว่าที่ร้อยตรีหญิง โสฬส ยันต์วิเศษ จังหวัดพิษณุโลก
14,307 200013010 น.ส. น้ําฝน ยาปัน จังหวัดพิษณุโลก
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14,308 200013017 นาย ชาญชัย สีสุข จังหวัดพิษณุโลก
14,309 200013027 นาย ปรัชญา ปาลี จังหวัดพิษณุโลก
14,310 200013031 น.ส. อัญชลี ยิ้มยวน จังหวัดพิษณุโลก
14,311 200013032 น.ส. นารีรัตน์ ยืนยง จังหวัดพิษณุโลก
14,312 200013036 นาง ชมพูนุช อานันต์บุญทรัพย์ จังหวัดพิษณุโลก
14,313 200013043 น.ส. ธวชินี ธูปนิ่ม จังหวัดพิษณุโลก
14,314 200013073 นาย ศุภกิจ ศรีบุญเรือง จังหวัดพิษณุโลก
14,315 200013076 นาย กิติคุณ ใจวงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,316 200013086 น.ส. บุญฑริกกา กัญจนะไชยวรรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,317 200013087 น.ส. กชกร อาริยะวัฒนา จังหวัดพิษณุโลก
14,318 200013092 นาย ประพันธ์ วงศ์น้ํานอง จังหวัดพิษณุโลก
14,319 200013095 น.ส. เปมิกา วงศ์น้ํานอง จังหวัดพิษณุโลก
14,320 200013114 น.ส. ปองกานต์ จองไพจิตรสกุล จังหวัดพิษณุโลก
14,321 200013115 นาง สุพรรษา หย่ําวิลัย จังหวัดพิษณุโลก
14,322 200013117 นาย ปิยชาติ อุปวงศิลป์ จังหวัดพิษณุโลก
14,323 200013119 นาย ภาณุพงศ์  ต่วนชะเอม จังหวัดพิษณุโลก
14,324 200013123 นาย ณัฐสิทธิ์ สงวนสุข จังหวัดพิษณุโลก
14,325 200013127 น.ส. พัชรีภรณ์ หรพร้อม จังหวัดพิษณุโลก
14,326 200013128 น.ส. สุธีรา พินิจ จังหวัดพิษณุโลก
14,327 200013136 น.ส. อัญชลี เมฆบังวัน จังหวัดพิษณุโลก
14,328 200013138 น.ส. พัชรินทร์ดา แก้วดํา จังหวัดพิษณุโลก
14,329 200013139 นาง พรรณพร เพิ่มเพ็ง จังหวัดพิษณุโลก
14,330 200013140 น.ส. วิลาวัณย์ บุตรศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก
14,331 200013149 น.ส. นันทวัน มากกุญชร จังหวัดพิษณุโลก
14,332 200013151 นาย วุฒิชัย อริวรรณา จังหวัดพิษณุโลก
14,333 200013156 นาง ฐิตาภรณ์ ฉายไสว จังหวัดพิษณุโลก
14,334 200013158 นาย เกรียงกร สุหนั่น จังหวัดพิษณุโลก
14,335 200013162 นาย ณัฐกร จินะตา จังหวัดพิษณุโลก
14,336 200013168 น.ส. ปฏิมา ศรศิริ จังหวัดพิษณุโลก
14,337 200013169 นาง กรรณิการ์ แจ้ใจ จังหวัดพิษณุโลก
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14,338 200013174 น.ส. ประภาพร ณ ลําพูน จังหวัดพิษณุโลก
14,339 200013176 น.ส. วารุกาญจน์ ธรรมโชติโก จังหวัดพิษณุโลก
14,340 200013182 น.ส. สหัทยา คํากุณะ จังหวัดพิษณุโลก
14,341 200013188 นาย ณฐนน มาป้อง จังหวัดพิษณุโลก
14,342 200013191 น.ส. นัฏฐา พันธุ์ชูเพ็ชร จังหวัดพิษณุโลก
14,343 200013197 นาย ปิยะวตร วิเชฏฐพงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,344 200013200 น.ส. มัณฑนา คําพยอม จังหวัดพิษณุโลก
14,345 200013205 นาย กรกฎ  พิทักษ์วินัย จังหวัดพิษณุโลก
14,346 200013208 น.ส. พัชรินทร์ เรือนเป็ง จังหวัดพิษณุโลก
14,347 200013210 นาย สิเนรุ แสนทอง จังหวัดพิษณุโลก
14,348 200013212 น.ส. ดารณี กาวีระจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
14,349 200013221 นาง วันทนา อู่นาท จังหวัดพิษณุโลก
14,350 200013229 น.ส. ดวงพร สมุดความ จังหวัดพิษณุโลก
14,351 200013230 นาย ดิศกุล ฐานานุกูล จังหวัดพิษณุโลก
14,352 200013233 น.ส. วรัชยา อุปธิ จังหวัดพิษณุโลก
14,353 200013240 นาง กัญญรัตน์ วิไลกุล จังหวัดพิษณุโลก
14,354 200013247 น.ส. วิลาวรรณ นยัเนตร จังหวัดพิษณุโลก
14,355 200013252 นาย เด่น เมืองติ๊บ จังหวัดพิษณุโลก
14,356 200013254 น.ส. วิไลลักษณ์ ขุนทอง จังหวัดพิษณุโลก
14,357 200013255 นาย สรศักด์ิ บุญไข จังหวัดพิษณุโลก
14,358 200013269 น.ส. ภาวิณี รงค์ทอง จังหวัดพิษณุโลก
14,359 200013282 น.ส. เสาวลักษณ์ เสือเพ็ง จังหวัดพิษณุโลก
14,360 200013283 นาย ปรัชญา สมเพชร จังหวัดพิษณุโลก
14,361 200013285 นาย สันติพงษ์ แสงไชย จังหวัดพิษณุโลก
14,362 200013286 นาย สุวิทวัส สาโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,363 200013287 น.ส. รัตนาภรณ์  ปนันตา จังหวัดพิษณุโลก
14,364 200013288 นาง กรรณิการ์ บุญยัง จังหวัดพิษณุโลก
14,365 200013289 น.ส. อมรรัตน์ ใจวงสา จังหวัดพิษณุโลก
14,366 200013292 นาง สกาวเดือน ยศเวียง จังหวัดพิษณุโลก
14,367 200013293 นาง นฤมล วงษ์ประดิษฐ์ จังหวัดพิษณุโลก
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14,368 200013303 นาย ธีรภัทร ทวี จังหวัดพิษณุโลก
14,369 200013306 น.ส. ปรางเพชร วีระกุล จังหวัดพิษณุโลก
14,370 200013309 น.ส. ธนาภรณ์ สืบสุข จังหวัดพิษณุโลก
14,371 200013315 น.ส. นภาพร ปินทรายมูล จังหวัดพิษณุโลก
14,372 200013324 น.ส. ศศิธร  ทองคาร จังหวัดพิษณุโลก
14,373 200013325 นาย ศุภลักษณ์ ยศอาลัย จังหวัดพิษณุโลก
14,374 200013370 น.ส. ปานประดับ ปานเกิด จังหวัดพิษณุโลก
14,375 200013379 น.ส. กฤษฎาพร เวียงลอ จังหวัดพิษณุโลก
14,376 200013381 นาย วัชรพล พงศ์ธรสาธร จังหวดัพิษณุโลก
14,377 200013386 น.ส. พิชชานันท์ุ ใจคํา จังหวัดพิษณุโลก
14,378 200013388 นาย ปพนธนัย ยองจา จังหวัดพิษณุโลก
14,379 200013395 น.ส. ผกากาญจน์ ถาหมี จังหวัดพิษณุโลก
14,380 200013400 น.ส. วารุณี วังสุข จังหวัดพิษณุโลก
14,381 200013401 น.ส. สิริลักษณ์ อินทะไชย จังหวัดพิษณุโลก
14,382 200013406 น.ส. อภิญญา วีระพาพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,383 200013412 น.ส. ณัฐิกานต์ หาญน้อย จังหวัดพิษณุโลก
14,384 200013417 น.ส. นิตยา ไชยอาคะ จังหวัดพิษณุโลก
14,385 200013424 น.ส. ศริญญา ปลาทอง จังหวัดพิษณุโลก
14,386 200013426 นาย วิทยา ปารีเลียม จังหวัดพิษณุโลก
14,387 200013431 นาย ทิชกร สุวรรณวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,388 200013433 น.ส. เพ็ญพยอม ประทีปแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
14,389 200013434 น.ส. รังสินี ทายะนา จังหวัดพิษณุโลก
14,390 200013437 นาย นรินทร์ หม่ืนคุณ จังหวัดพิษณุโลก
14,391 200013439 น.ส. ปรียานุช ทายะนา จังหวัดพิษณุโลก
14,392 200013443 น.ส. กรรณิการ์ กุมทา จงัหวัดพิษณุโลก
14,393 200013466 นาง ราณี เนตรน้อย จังหวัดพิษณุโลก
14,394 200013471 นาย อธิวัฒน์ จันทร์เชื้อ จังหวัดพิษณุโลก
14,395 200013473 น.ส. ศิริรัตน์    ดีโต จังหวัดพิษณุโลก
14,396 200013486 น.ส. จงรักษ์ คําทอง จังหวัดพิษณุโลก
14,397 200013489 นาย วีรพจน์ ธีรชาญวิทย์ จังหวัดพิษณุโลก
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14,398 200013490 นาย ชยาวัจน์ ไชยพนิตนันท์ จังหวัดพิษณุโลก
14,399 200013517 นาย พายัพ บ้านสระ จังหวัดพิษณุโลก
14,400 200013536 นาย อาณุภาพ ไทยเทเวศน์ จังหวัดพิษณุโลก
14,401 200013541 น.ส. เพชรไพลิน การะกัน จังหวัดพิษณุโลก
14,402 200013551 น.ส. เกศรินทร์ ทองจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
14,403 200013555 น.ส. ณีรนุช ทองจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
14,404 200013556 นาย ณัฐวุธ ซาวคําเขตต์ จังหวัดพิษณุโลก
14,405 200013562 นาย พิพัฒน์ ศรีทอง จังหวัดพิษณุโลก
14,406 200013567 น.ส. ชวัลพัชร เขียวแท้ จังหวัดพิษณุโลก
14,407 200013571 น.ส. ปิยดา ฉันทอภิชัย จังหวัดพิษณุโลก
14,408 200013573 นาง วารุณี กันธิยะ จังหวัดพิษณุโลก
14,409 200013578 นาย ณัฐวุฒิ โพธิ์ดี จังหวัดพิษณุโลก
14,410 200013584 น.ส. ลภัสรดา มณีวรรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,411 200013585 น.ส. ณัฐชาภรณ์ ปินตา จังหวัดพิษณุโลก
14,412 200013589 น.ส. วงเดือน บุญเรือง จังหวัดพิษณุโลก
14,413 200013595 น.ส. ญาณินี ศรีสวุรรณ จังหวัดพิษณุโลก
14,414 200013599 น.ส. นวรัตน์ จันทร์สอน จังหวัดพิษณุโลก
14,415 200013603 นาย ญาณวัฒน์ จันทร์กูล จังหวัดพิษณุโลก
14,416 200013611 นาย นันทวัฒน์ อาจองค์ จังหวัดพิษณุโลก
14,417 200013618 นาย วิสุทธิ์ ถาวรประเสริฐ จังหวัดพิษณุโลก
14,418 200013620 นาย จักรสิทธิ์ ไชยติขะ จังหวัดพิษณุโลก
14,419 200013622 นาย วรากร เลิศปรีชา จังหวัดพิษณุโลก
14,420 200013630 นาย ธานี ไชยวงศ์คํา จังหวัดพิษณุโลก
14,421 200013631 น.ส. นาตยา หวาเกตุ จังหวัดพิษณุโลก
14,422 200013634 นาย ชยุต พวงชัยยะ จงัหวัดพิษณุโลก
14,423 200013635 นาง ฉันทนา เอี่ยมวชิรากุล จังหวัดพิษณุโลก
14,424 200013637 น.ส. สุพรรณี กันขัด จังหวัดพิษณุโลก
14,425 200013640 นาย วันฉัตร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา จังหวัดพิษณุโลก
14,426 200013641 ว่าท่ี ตร. ณภัทร นาวา จังหวัดพิษณุโลก
14,427 200013657 นาย อภิวันทน์ หยุดยั้ง จังหวัดพิษณุโลก
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14,428 200013665 น.ส. นิภาวรรณ  บุญเพ็ง จังหวัดพิษณุโลก
14,429 200013668 นาย วันวิสาข์ จันทิกา จังหวัดพิษณุโลก
14,430 200013674 นาย ธนวิชญ์ ปันทัน จังหวัดพิษณุโลก
14,431 200013675 น.ส. ศรีสุดา บุญสิงห์ จังหวัดพิษณุโลก
14,432 200013676 นาย สุรเชษฐ์ วงษา จังหวัดพิษณุโลก
14,433 200013687 นาย ภูดิท อินไทย จังหวัดพิษณุโลก
14,434 200013691 น.ส. ชิตาวี ศรีนวล จังหวัดพิษณุโลก
14,435 200013695 น.ส. ชนา อารยางกูร จังหวัดพิษณุโลก
14,436 200013701 น.ส. พิมพ์มณี คํานิมิตร จังหวัดพิษณุโลก
14,437 200013704 นาย ปฐมพงษ์ ตากองแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
14,438 200013707 นาย อภิชาต ปิ่นชัยพัฒน์ จังหวัดพิษณุโลก
14,439 200013717 น.ส. สวรรยา พานอังกาบ จังหวัดพิษณุโลก
14,440 200013719 น.ส. พรรณนิดา อรุณดี จังหวัดพิษณุโลก
14,441 200013722 น.ส. กชพรรณ ไชยเตกุล จังหวัดพิษณุโลก
14,442 200013723 นาย อิทธิพร นาคพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,443 200013726 นาย นพดล สุขสาร จังหวัดพิษณุโลก
14,444 200013734 น.ส. พิมพิภา ทิหวาย จังหวัดพิษณุโลก
14,445 200013739 นาย เทพประทาน วงษ์เดิม จังหวัดพิษณุโลก
14,446 200013755 น.ส. ชลิตา เมธาสันติกุล จังหวัดพิษณุโลก
14,447 200013758 นาย วิชัย สง่างาม จังหวัดพิษณุโลก
14,448 200013762 นาย ภูธเนศน์ ศรีสังวรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,449 200013768 น.ส. จิราภรณ์ สมร่าง จังหวัดพิษณุโลก
14,450 200013769 นาย สุรชัย มะโนเพียว จังหวัดพิษณุโลก
14,451 200013784 น.ส. รัฐพร กลัดภู่ จังหวัดพิษณุโลก
14,452 200013786 นาย ศักด์ิดา ทูลไธสง จังหวัดพิษณุโลก
14,453 200013790 น.ส. สุภาพร จันทร์ศรี จังหวัดพิษณุโลก
14,454 200013799 น.ส. วิไลวรรณ พิยะ จังหวัดพิษณุโลก
14,455 200013802 น.ส. สุวพิชญ์ แสงกิติสุวัฒน์ จังหวัดพิษณุโลก
14,456 200013810 นาง นิรชา ทั่งจ้อย จังหวัดพิษณุโลก
14,457 200013825 น.ส. สุปรานี เทียนแพร จังหวัดพิษณุโลก
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14,458 200013826 นาย จิรายุ อาจองค์ จังหวัดพิษณุโลก
14,459 200013831 น.ส. สุวีณา คําสม จังหวัดพิษณุโลก
14,460 200013837 น.ส. กัญจน์รัตน์ ขันตาเครือ จังหวัดพิษณุโลก
14,461 200013838 นาง พัสณีย์ กิติคํา จังหวัดพิษณุโลก
14,462 200013839 นาย กุลธวัช นาคอ้าย จังหวัดพิษณุโลก
14,463 200013844 น.ส. จรัสรัตน์ จอมโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,464 200013847 นาย ยศดนัย ทองคําสุก จังหวัดพิษณุโลก
14,465 200013848 น.ส. กฤษณา อินต๊ะยศ จังหวัดพิษณุโลก
14,466 200013856 นาย เสกสรรค์ สุวรรณล้อม จังหวัดพิษณุโลก
14,467 200013859 นาย กําพล แก้วยศ จังหวัดพิษณุโลก
14,468 200013861 นาง คัมภีรดา เหมืองทอง จังหวัดพิษณุโลก
14,469 200013864 น.ส. พัชรินทร์ อินทร์วรรณ จังหวัดพิษณุโลก
14,470 200013865 น.ส. ศิรินภา มูลตา จังหวัดพิษณุโลก
14,471 200013871 น.ส. พรสุรีย์ นาคเอ่ียม จังหวัดพิษณุโลก
14,472 200013873 นาย กิตติศักด์ิ นวลจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
14,473 200013884 น.ส. ศศิกร บาลทิพย์ จังหวัดพิษณุโลก
14,474 200013888 นาย จารวุัตร อินทรรุจิกุล จังหวัดพิษณุโลก
14,475 200013897 นาย สมศักด์ิ ทองวิเศษ จังหวัดพิษณุโลก
14,476 200013902 นาย ชาติชาย หางนาค จังหวัดพิษณุโลก
14,477 200013905 นาง ชุติกาญจน์ สุขล้ําเลิศ จังหวัดพิษณุโลก
14,478 200013910 นาง อรัญญา เอสุจินต์ จังหวัดพิษณุโลก
14,479 200013923 น.ส. วาทินี ขันธิกุล จังหวัดพิษณุโลก
14,480 200013925 นาย ทศพล แก่นประเสริฐสกุล จังหวัดพิษณุโลก
14,481 200013929 นาง ดวงดารา เงินโน จังหวัดพิษณุโลก
14,482 200013931 น.ส. หยาดฝน ชื่นชมน้อย จังหวัดพิษณุโลก
14,483 200013938 น.ส. รัฐพร ปันกองงาม จังหวัดพิษณุโลก
14,484 200013940 น.ส. นันทวรรณ์ กาปัญญา จังหวัดพิษณุโลก
14,485 200013960 น.ส. จิราพร  พรมพิงค์ จังหวัดพิษณุโลก
14,486 200013962 น.ส. เบญจวรรณ โกสุมาร จังหวัดพิษณุโลก
14,487 200013964 น.ส. ณัฏสิมา สุวรรณโชติ จังหวัดพิษณุโลก
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14,488 200013970 น.ส. วรวรรณ  คงโนนกอก จังหวัดพิษณุโลก
14,489 200013995 น.ส. ควรถวิล กาบจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
14,490 200013996 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ทิพวรรณ สอาด จังหวัดพิษณุโลก
14,491 200013998 น.ส. สายฝน เมืองแก่น จังหวัดพิษณุโลก
14,492 200013999 น.ส. สุรีพร วันควร จังหวัดพิษณุโลก
14,493 200014003 น.ส. สุภัค ทิพย์โภชนา จังหวัดพิษณุโลก
14,494 200014007 นาย ชานนท์ กันทะขู้ จังหวัดพิษณุโลก
14,495 200014009 น.ส. ศิวลัคน์ สุนทร จังหวัดพิษณุโลก
14,496 200014014 นาย เกรียงไกร สนธินุช จังหวัดพิษณุโลก
14,497 200014024 น.ส. วิภานี ด่อนนาคดี จังหวัดพิษณุโลก
14,498 200014025 นาย ทรงพณ เป๊กทอง จังหวดัพิษณุโลก
14,499 200014026 นาย ตุลย์ สุขะตุงคะ จังหวัดพิษณุโลก
14,500 200014032 น.ส. พิมทิพย์ ดีเมฆ จังหวัดพิษณุโลก
14,501 200014036 น.ส. พรชนก เอมะสุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
14,502 200014038 น.ส. สุธาสินี ทิสา จังหวัดพิษณุโลก
14,503 200014042 น.ส. เกษศิรินทร์ เสนาป่า จังหวัดพิษณุโลก
14,504 200014044 น.ส. นฤมล สุขกันต์ จังหวัดพิษณุโลก
14,505 200014046 น.ส. วิมลมาศ เจติยานุกูล จังหวัดพิษณุโลก
14,506 200014050 น.ส. นภาลัย ไชยวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
14,507 200014053 นาย วิทยา เหมืองจา จังหวัดพิษณุโลก
14,508 200014091 น.ส. นิชาภา ฉิมขัณฑ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,509 200014117 น.ส. สุภาพร ทวนทัย จังหวัดพิษณุโลก
14,510 200014125 น.ส. ชลิดา สิงหจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
14,511 200014130 น.ส. มณฑกานต์ ยืนนาน จังหวัดพิษณุโลก
14,512 200014135 น.ส. เครือมาศ ภักดีไพบูลย์ จังหวัดพิษณุโลก
14,513 200014143 นาย นฤชัย ศรขําพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,514 200014144 น.ส. ชุติกาญจน์ ฤกษ์อุดม จังหวัดพิษณุโลก
14,515 200014146 นาย พิษณุ ทัดเท่ียง จังหวัดพิษณุโลก
14,516 200014148 นาย ปราโมท สุขสถิตย์ จังหวัดพิษณุโลก
14,517 200014157 นาง รัตนาวรรณ จินดาหอม จังหวัดพิษณุโลก
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14,518 200014181 นาย สมบูรณ์ คงเมืองคํา จังหวัดพิษณุโลก
14,519 200014182 นาย อาทิตย์ ดีมี จังหวัดพิษณุโลก
14,520 200014194 น.ส. รวินท์อร สัมฤทธิ์กิจเจริญ จังหวัดพิษณุโลก
14,521 200014195 นาง นางสงกรานต์ เพ็งวิภาศ จังหวัดพิษณุโลก
14,522 200014210 น.ส. โสภาพรรณ โมทนา จังหวัดพิษณุโลก
14,523 200014213 น.ส. จุฑามาศ ประเสริฐ จังหวัดพิษณุโลก
14,524 200014228 นาง บุษกร  คํายา จังหวัดพิษณุโลก
14,525 200014232 นาย พฤทธ์มงคล วงศ์ลังกา จังหวัดพิษณุโลก
14,526 200014234 นาย ทนงศักด์ิ คํายา จังหวัดพิษณุโลก
14,527 200014238 น.ส. วิภาวรรณ หาญกล้า จังหวัดพิษณุโลก
14,528 200014254 น.ส. น้ําผึ้ง ราชสุทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,529 200014256 น.ส. พจนีย์ มีงาม จังหวัดพิษณุโลก
14,530 200014257 น.ส. จินตนา สุวรรณมณี จังหวัดพิษณุโลก
14,531 200014258 น.ส. ผการัตน์ สงแทน จังหวัดพิษณุโลก
14,532 200014260 นาย ดนับ ปัญญา จังหวัดพิษณุโลก
14,533 200014261 น.ส. อัจฉมาภรณ์ สุนะ จังหวัดพิษณุโลก
14,534 200014262 น.ส. ประไพพรรณ ไคร้งาม จังหวดัพิษณุโลก
14,535 200014266 นาย วีรศักด์ิ พามา จังหวัดพิษณุโลก
14,536 200014270 น.ส. ธัญญลักษณ์ ธุระพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,537 200014275 น.ส. จอมศิริ ธนัญต์ปินตาสกุล จังหวัดพิษณุโลก
14,538 200014277 น.ส. นันทยา อาจหิรัญ จังหวัดพิษณุโลก
14,539 200014280 น.ส. นิชาภา ไม้สนธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,540 200014282 นาย วิวัฒน์ สังวาลย์ จังหวัดพิษณุโลก
14,541 200014284 น.ส. ปณิตตรา แก้วดวงเล็ก จังหวัดพิษณโุลก
14,542 200014298 นาย สันติภาพ ไกรกิจราษฎร์ จังหวัดพิษณุโลก
14,543 200014304 น.ส. อมรรัตน์ เทพสุรี จังหวัดพิษณุโลก
14,544 200014312 นาย นวพน เกษาพร จังหวัดพิษณุโลก
14,545 200014315 นาย ศรัญญู ฉุ้นย่อง จังหวัดพิษณุโลก
14,546 200014316 น.ส. จรุณี บุญทวี จังหวัดพิษณุโลก
14,547 200014321 นาย นิทัศ บุญสูง จังหวัดพิษณุโลก
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14,548 200014333 น.ส. เสาวภาคย์ โล่ห์เพ็ชร จังหวัดพิษณุโลก
14,549 200014340 นาย เอกลักษณ์ เนืองวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,550 200014342 นาย รัชพล เที่ยงดี จังหวัดพิษณุโลก
14,551 200014346 น.ส. เบญญาภา สุดแสวง จังหวัดพิษณุโลก
14,552 200014348 นาย ธีระพงศ์ พันธ์ธง จังหวัดพิษณุโลก
14,553 200014361 น.ส. ลัดสณาวรรณ์ วังสาร จังหวัดพิษณุโลก
14,554 200014362 น.ส. วาสนา ธิพึง จังหวัดพิษณุโลก
14,555 200014364 นาง รัตนา จําปา จังหวัดพิษณุโลก
14,556 200014368 น.ส. ปิยะวดี ประพฤติ จังหวัดพิษณุโลก
14,557 200014372 นาย ขวัญชัย วงค์ปัญญา จังหวัดพิษณุโลก
14,558 200014376 น.ส. ปวีนา ทิศสุกใส จังหวัดพิษณุโลก
14,559 200014378 น.ส. วรกรานต์ นาดี จังหวัดพิษณุโลก
14,560 200014381 น.ส. ดรุณ ปัญญา จังหวัดพิษณุโลก
14,561 200014384 น.ส. ภัทราพร ขุนวิทะ จังหวัดพิษณุโลก
14,562 200014398 น.ส. กัญชพร ไวสาริกิจ จังหวัดพิษณุโลก
14,563 200014399 น.ส. ลักษณวิไล กาญจน์ธนภัทร จังหวัดพิษณุโลก
14,564 200014404 นาย วัชระ ต๊ะแปงปนั จังหวัดพิษณุโลก
14,565 200014406 น.ส. อรณิชา ปรางค์มณีรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
14,566 200014412 นาง สัญชวัล ผูกพานิช จังหวัดพิษณุโลก
14,567 200014417 นาง เรณู โรมา จังหวัดพิษณุโลก
14,568 200014419 น.ส. วันเพ็ญ วงศ์วาลย์ จังหวัดพิษณุโลก
14,569 200014459 น.ส. วิลาวัลย์ เชิญขวัญมา จังหวัดพิษณุโลก
14,570 200014469 น.ส. เบญจวรรณ สุขนิยม จังหวัดพิษณุโลก
14,571 200014474 นาย เทพดํารง ม่วงฉลาด จังหวัดพิษณุโลก
14,572 200014475 น.ส. บุษกร มหาวัน จังหวัดพิษณุโลก
14,573 200014483 น.ส. เพียงออ ศรีเพ็ชร จังหวัดพิษณุโลก
14,574 200014490 น.ส. กฤษาภรณ์ ผู้ประสิทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,575 200014497 น.ส. ภวรัญชน์ ดวงประภา จังหวัดพิษณุโลก
14,576 200014500 น.ส. รสริน ก๋องคํา จังหวัดพิษณุโลก
14,577 200014504 นาย ภัคภณ ชัยวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
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14,578 200014506 น.ส. ฐิติพร ทนันชัยชมภู จังหวัดพิษณุโลก
14,579 200014515 น.ส. ชลธิชา สุวรรณจันทร์รัศมี จังหวัดพิษณุโลก
14,580 200014520 นาย อริยวัตร สันติพูนพงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,581 200014521 น.ส. จรรยา แซ่อุ้ย จังหวัดพิษณุโลก
14,582 200014524 น.ส. เสาวภา คันศร จังหวัดพิษณุโลก
14,583 200014525 น.ส. กนกอร เพ็งอําไพ จังหวัดพิษณุโลก
14,584 200014528 นาง ศุภกาญจน์ ปุณกะบุตร จังหวัดพิษณุโลก
14,585 200014533 น.ส. สุชาดา อินเฉดิฉาย จังหวัดพิษณุโลก
14,586 200014543 นาง สุชาดา แรงกสิวิทย์ จังหวัดพิษณุโลก
14,587 200014547 น.ส. ธิดารัตน์ แสงโสภณ จังหวัดพิษณุโลก
14,588 200014549 น.ส. วิลาสินี ศรีกุล จังหวัดพิษณุโลก
14,589 200014558 น.ส. ณัชพร ชื่นครุธ จังหวัดพิษณุโลก
14,590 200014560 นาย บงกช จันทร์สุขวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
14,591 200014563 น.ส. วิไลวรรณ โตวงอ่วม จังหวัดพิษณุโลก
14,592 200014566 นาง ชุณห์พิมาน รุ่งสุรีย์โชค จังหวัดพิษณุโลก
14,593 200014568 น.ส. รัฐสิณี นําหาโชค จังหวัดพิษณุโลก
14,594 200014570 นาย แทนทรนงค์ พรมน้ําอ่าง จังหวัดพิษณุโลก
14,595 200014571 น.ส. นิตยา สิทธิธรรม จังหวัดพิษณุโลก
14,596 200014578 น.ส. มนัสวี มานัตร์ จังหวัดพิษณุโลก
14,597 200014584 น.ส. สุธิดา คําใจ จังหวัดพิษณุโลก
14,598 200014597 น.ส. สุพัชรี จําปา จังหวัดพิษณุโลก
14,599 200014603 นาย วสันต์ สมาธิ จังหวัดพิษณุโลก
14,600 200014606 น.ส. เสาวณีย์ ทัพหน้า จังหวัดพิษณุโลก
14,601 200014610 น.ส. วรรณวิศา พันธ์ถา จังหวัดพิษณุโลก
14,602 200014629 นาย ศรีวิศาล จันทร์สุข จังหวัดพิษณุโลก
14,603 200014630 น.ส. ปกิตตา คนเพียร จังหวัดพิษณุโลก
14,604 200014646 นาง กรสิริ ชุมพล จังหวัดพิษณุโลก
14,605 200014647 นาย ภาณุ ปัญญาแม จังหวัดพิษณุโลก
14,606 200014651 นาย กมลภพ จินาวา จังหวัดพิษณุโลก
14,607 200014663 น.ส. กําไร เชื้อเพชร จังหวัดพิษณุโลก
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14,608 200014667 นาย ทรงยศ โคกวิทยา จังหวัดพิษณุโลก
14,609 200014670 นาย ธนธร จบศรี จังหวัดพิษณุโลก
14,610 200014671 น.ส. มานิดา หม่ืนสันธิ จังหวัดพิษณุโลก
14,611 200014672 น.ส. ไอริณ สุธัญญาวัชชัย จังหวัดพิษณุโลก
14,612 200014674 น.ส. ศิริลักษณ์ เตชะสืบ จังหวัดพิษณุโลก
14,613 200014678 น.ส. จิตติมา จันทโคตร จังหวัดพิษณุโลก
14,614 200014679 นาย นิคม ประมาณ จังหวัดพิษณุโลก
14,615 200014693 นาย พิทักษ์ จันต๊ะตึง จังหวัดพิษณุโลก
14,616 200014695 น.ส. พูนสุข ขันทับทิม จังหวัดพิษณุโลก
14,617 200014699 นาย อนุสรณ์ จันทรา จังหวัดพิษณุโลก
14,618 200014702 น.ส. กนกกาญจน์ จันทร์หอม จังหวัดพิษณุโลก
14,619 200014709 น.ส. เจนจิรา น้ําใจดี จังหวัดพิษณุโลก
14,620 200014713 น.ส. ปรัชภรณ์ แว่นสระน้อย จังหวัดพิษณุโลก
14,621 200014715 นาย ธเนศ สุภาวดี จังหวัดพิษณุโลก
14,622 200014716 นาง สายฝน ไชยอะทะ จังหวัดพิษณุโลก
14,623 200014722 น.ส. พิมพ์นารา นาเมืองรักษ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,624 200014726 น.ส. วาสนา บัวยอ้ย จังหวัดพิษณุโลก
14,625 200014731 น.ส. สุปรานี สุดยอด จังหวัดพิษณุโลก
14,626 200014732 นาง กมลพร สิทธิยศ จังหวัดพิษณุโลก
14,627 200014735 น.ส. นิภาพร ปิวรรณนา จังหวัดพิษณุโลก
14,628 200014737 นาย อภิวัฒน์ เมืองมูล จังหวัดพิษณุโลก
14,629 200014738 นาง กชพรรณ บัวเพ็ง จังหวัดพิษณุโลก
14,630 200014741 นาย ชาติชาย ภูริภัตราวัฒน์ จังหวัดพิษณุโลก
14,631 200014745 น.ส. วราภรณ์ ศิริรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
14,632 200014756 น.ส. สุรีย์พร เชียงพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,633 200014758 นาย พรทวี เขียวปลอด จังหวัดพิษณุโลก
14,634 200014762 น.ส. ปัณยตา นิลปั่น จังหวัดพิษณุโลก
14,635 200014769 สิบตรี วีระพงษ์ เมืองพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
14,636 200014772 น.ส. เกษกุล สุรางคณา จังหวัดพิษณุโลก
14,637 200014775 น.ส. นิษฐ์สรัญ จันทร์เลน จังหวัดพิษณุโลก
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14,638 200014776 น.ส. ใกล้รุ่ง อ่ิมสาย จังหวัดพิษณุโลก
14,639 200014780 นาง สุธาทิพย์ ยิ่งยง จังหวัดพิษณุโลก
14,640 200014783 น.ส. เบญจวรรณ ทานะขันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,641 200014787 น.ส. บุษกร ศรเพ็ชร์ จังหวัดพิษณุโลก
14,642 200014792 น.ส. อรวรรณ เตชะยศ จังหวัดพิษณุโลก
14,643 200014794 น.ส. นิชชิมา เทศวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
14,644 200014800 น.ส. วรารัตน์ เณรจิ๋ว จังหวัดพิษณุโลก
14,645 200014802 น.ส. รุ่งรัตน์ อุระเพญ็ จังหวัดพิษณุโลก
14,646 200014803 นาย ศุชานนท์ ศรุติสุต จังหวัดพิษณุโลก
14,647 200014807 น.ส. สุรีวัลย์ จันต๊ะราชา จังหวัดพิษณุโลก
14,648 200014808 น.ส. รุ่งนภา คํามีสว่าง จังหวัดพิษณุโลก
14,649 200014810 น.ส. สุดารัตน์ แดงนา จังหวัดพิษณุโลก
14,650 200014811 น.ส. ปุณณพัทตร์ วิษุวัตวิวัน จังหวัดพิษณุโลก
14,651 200014813 น.ส. นงคราญ จันทร์ต๊ะพาน จังหวัดพิษณุโลก
14,652 200014820 น.ส. ณหทยั สืบจิตต์ จังหวัดพิษณุโลก
14,653 200014821 น.ส. ประภัสสร ทองเล่ม จังหวัดพิษณุโลก
14,654 200014840 น.ส. สุวิมล พวงมาลี จังหวัดพิษณุโลก
14,655 200014845 น.ส. ชินราพร รัชตะวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
14,656 200014846 นาย จักรพันธ์ จันทรา จังหวัดพิษณุโลก
14,657 200014851 น.ส. ลัดดาวัลย์ ก้อนทอง จังหวัดพิษณุโลก
14,658 200014853 น.ส. กิตติยา เหมืองอุ่น จังหวัดพิษณุโลก
14,659 200014854 น.ส. อรอุมา ลาพิงค์ จังหวัดพิษณโุลก
14,660 200014856 น.ส. นฤมล จินะกาศ จังหวัดพิษณุโลก
14,661 200014859 นาย ทศพล เลอสุวณิช จังหวัดพิษณุโลก
14,662 200014876 น.ส. อรรัมภา ราชมา จังหวัดพิษณุโลก
14,663 200014879 น.ส. พฤกษา รัตนมงคล จังหวัดพิษณุโลก
14,664 200014880 น.ส. อัญชลี ดวงปิติ จังหวัดพิษณุโลก
14,665 200014882 น.ส. จุฑารัตน์ สุขป้อม จังหวัดพิษณุโลก
14,666 200014883 น.ส. วีรนุช ไชยสิงห์ จังหวัดพิษณุโลก
14,667 200014885 น.ส. วนัสนันท์ แฮคํา จงัหวัดพิษณุโลก
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14,668 200014889 นาย ดํารงค์ นิลหลา จังหวัดพิษณุโลก
14,669 200014899 นาย ชัยวัฒ ไคร้โท้ง จังหวัดพิษณุโลก
14,670 200014902 นาย ประสิทธิ์ เหมือนฤทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,671 200014916 นาย ศิริชัย จินะไชย จังหวัดพิษณุโลก
14,672 200014938 นาย ศุภฤกษ์ สรณคมน์ จังหวัดพิษณุโลก
14,673 200014944 นาย วิทวัส มูลสุธน จังหวัดพิษณุโลก
14,674 200014945 นาย วรพล ณ เชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก
14,675 200014947 นาย อรรถวิท มีศิริ จังหวัดพิษณุโลก
14,676 200014949 น.ส. จันทร์จิรา สุวรรณพาหุ จังหวัดพิษณุโลก
14,677 200014956 น.ส. เกศวดี คมเฉลียว จังหวัดพิษณุโลก
14,678 200014957 นาย ปิยะ ช่างคํา จังหวัดพิษณุโลก
14,679 200014964 น.ส. อาทิตยา โสภา จังหวัดพิษณุโลก
14,680 200014980 น.ส. นุชนิชา พรมมูล จังหวัดพิษณุโลก
14,681 200014988 น.ส. อุมา สงดํา จังหวัดพิษณุโลก
14,682 200014990 น.ส.  ๊จีระนันท์ กันรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
14,683 200014996 น.ส. กิติยา ไชยวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,684 200015000 นาย สัญชัย ไวยะกรรณ์ จังหวดัพิษณุโลก
14,685 200015003 น.ส. สิริกร ก้อนสีลา จังหวัดพิษณุโลก
14,686 200015006 นาง เพ็ญนภา บุญสุภา จังหวัดพิษณุโลก
14,687 200015009 นาง กัญญาณัฐ คําพรม จังหวัดพิษณุโลก
14,688 200015010 น.ส. ขนิดา พลาพล จังหวัดพิษณุโลก
14,689 200015014 น.ส. นิภาภรณ์ อยู่โพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,690 200015034 น.ส. กรรณิกา ก๋าแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
14,691 200015035 นาย ณัฐพงค์ สีสมุทร์ จังหวัดพิษณุโลก
14,692 200015039 นาย ทวีป นาคงาม จังหวัดพิษณุโลก
14,693 200015043 น.ส. สมใจ พงษ์โสภณ จังหวัดพิษณุโลก
14,694 200015047 นาย วรชยุต ยิ่งนาม จังหวัดพิษณุโลก
14,695 200015054 นาย วีระชาติ ทาลึ จังหวัดพิษณุโลก
14,696 200015059 นาย ฤาโชติ รชฎทรัพย์ จังหวัดพิษณุโลก
14,697 200015066 นาย ประพัฒน์ มะลิกา จังหวัดพิษณุโลก
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14,698 200015069 น.ส. พรปวีณ์ ปันดอนตอง จังหวัดพิษณุโลก
14,699 200015076 น.ส. วันเพ็ญ ขอนทอง จังหวัดพิษณุโลก
14,700 200015100 น.ส. ญาณิดา ผลาอุบัติ จังหวัดพิษณุโลก
14,701 200015102 นาง กรรณิการ์ ศรีวงสาย จังหวัดพิษณุโลก
14,702 200015110 น.ส. ณัฐฤฎา คงต๊ะ จังหวัดพิษณุโลก
14,703 200015117 นาย อนุกุล กองแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
14,704 200015119 นาย วรกร เกษตรการุณย์ จังหวัดพิษณุโลก
14,705 200015126 นาง ยุพิน แม่นรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
14,706 200015135 น.ส. จิรชัยา เกตุเส็ง จังหวัดพิษณุโลก
14,707 200015139 น.ส. อ่อนหวาน ตะปวน จังหวัดพิษณุโลก
14,708 200015144 น.ส. จันทร์สุดา อภิรักษ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,709 200015147 น.ส. สุภาวดี นิลสนธิ จังหวัดพิษณุโลก
14,710 200015153 น.ส. ญาณินี การุณทวยราษฎร์ จังหวัดพิษณุโลก
14,711 200015154 นาย โชคทวี ศรีเท่ียง จังหวัดพิษณุโลก
14,712 200015155 นาย ปรัชญา เครือพรมมินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
14,713 200015157 น.ส. พชรพร ธงอาสา จังหวัดพิษณุโลก
14,714 200015165 น.ส. ศิรินลักษณ์ สุวรรณไตรย์ จังหวัดพิษณุโลก
14,715 200015166 น.ส. ชมนาท เสพศิริสุข จังหวัดพิษณุโลก
14,716 200015180 น.ส. กรรณิการ์ แสนเพชร จังหวัดพิษณุโลก
14,717 200015188 นาง ศิริรัตน์ แก้วแย้ม จังหวัดพิษณุโลก
14,718 200015192 นาง กรรณิกา ยืนยง จังหวัดพิษณุโลก
14,719 200015193 น.ส. มาริสา ใหม่อะลิน จังหวัดพิษณุโลก
14,720 200015198 น.ส. สุวภัทร เลิศภักดีกุล จังหวัดพิษณุโลก
14,721 200015217 น.ส. สุรพีร พูลฉนวน จังหวัดพิษณุโลก
14,722 200015218 น.ส. รวิยา ศรีอนุชาต จังหวัดพิษณุโลก
14,723 200015222 นาง กัญญ์กุลณัช ม่ังมี จังหวัดพิษณุโลก
14,724 200015232 นาย สุรศักด์ิ ริยะนา จังหวัดพิษณุโลก
14,725 200015246 น.ส. ชนินทร ตียวรุณกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,726 200015251 น.ส. สุภาพร ดิษผล จังหวัดพิษณุโลก
14,727 200015254 น.ส. พรทิพย์ สีแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
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14,728 200015261 น.ส. สาริณี ปรากฎวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,729 200015264 น.ส. ปาริชาติ รอดอินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
14,730 200015267 น.ส. นุศาลักษณ์ ซาหลง จังหวัดพิษณุโลก
14,731 200015279 นาย คชาวุธ บุญกําพร้า จังหวัดพิษณุโลก
14,732 200015280 น.ส. เกตรุณี บัวกฎ จังหวัดพิษณุโลก
14,733 200015282 นาย กฤษดาวุทธ์ อู่นาท จังหวัดพิษณุโลก
14,734 200015284 น.ส. รุ่งรัตน์ ปานศรี จังหวัดพิษณุโลก
14,735 200015290 นาง มนต์มีนา เกตุอินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
14,736 200015298 นาย วรวิทย์ สุมาลัย จังหวัดพิษณุโลก
14,737 200015307 น.ส. กรรณิการ์ จารี จังหวัดพิษณุโลก
14,738 200015310 นาย นรินทร์พงศ์ กาญจนธีรานนท์ จังหวัดพิษณุโลก
14,739 200015313 น.ส. กรรณิการ์ ปัญญาดี จังหวัดพิษณุโลก
14,740 200015316 น.ส. ทันทิวา ทาคํา จังหวัดพิษณุโลก
14,741 200015318 นาง สายชล บุญเลิศ จังหวัดพิษณุโลก
14,742 200015327 นาย วรวิทย์ คําน่าน จังหวัดพิษณุโลก
14,743 200015330 นาย ปรนต วงศาโรจน์ จังหวัดพิษณุโลก
14,744 200015339 น.ส. นิตยา แสนใจศรี จังหวัดพิษณุโลก
14,745 200015342 นาย ศิริพงษ์ นาคสําราญ จังหวัดพิษณุโลก
14,746 200015355 นาย จักรกริช ธูปบูชา จังหวัดพิษณุโลก
14,747 200015358 น.ส. ณัฐธยาน์ เข่ือนเมือง จังหวัดพิษณุโลก
14,748 200015360 นาย อนุสรณ์ มูลวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,749 200015372 นาง กาววิไล ศรีทน จังหวัดพิษณุโลก
14,750 200015394 น.ส. กิตติยา พันธ์ชา จังหวัดพิษณุโลก
14,751 200015395 นาย ดนัย เหมยเงิน จังหวัดพิษณุโลก
14,752 200015396 นาง ปริศนา คงแป้น จังหวัดพิษณุโลก
14,753 200015406 น.ส. นันทรัตน์ จันทร์เรือน จังหวัดพิษณุโลก
14,754 200015412 น.ส. ณิชารีย์ รําถึงแสน จังหวัดพิษณุโลก
14,755 200015416 นาย อานนท์  คําตา จังหวัดพิษณุโลก
14,756 200015434 น.ส. พรพรรณ ภักดีอาษา จังหวัดพิษณุโลก
14,757 200015443 นาย จิระเดช  จีนทิม จังหวัดพิษณุโลก
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14,758 200015455 น.ส. สลักจิต คําใส จังหวัดพิษณุโลก
14,759 200015460 น.ส. พิราวรรณ จันประตูมอญ จังหวัดพิษณุโลก
14,760 200015463 นาย พงษ์ศธร แก้วพลิก จังหวัดพิษณุโลก
14,761 200015467 น.ส. กวิตา มีศรี จังหวัดพิษณุโลก
14,762 200015469 นาย ชวลิต สักออน จังหวัดพิษณุโลก
14,763 200015471 น.ส. แพรอร ฉาใจ จังหวัดพิษณุโลก
14,764 200015473 นาย สินธุ์เพชร ทรัพย์นุ้ย จังหวัดพิษณุโลก
14,765 200015475 นาง สุจินต์ พันสถา จังหวัดพิษณุโลก
14,766 200015482 น.ส. สุภาพร ชมภูใส จังหวัดพิษณโุลก
14,767 200015484 น.ส. นัฏทิชา มโหฬาร จังหวัดพิษณุโลก
14,768 200015486 นาย สันชัย ยุราวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
14,769 200015487 น.ส. วิปัศยา พิมศักด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
14,770 200015488 น.ส. เพ็ญศรี เป็นกล จังหวัดพิษณุโลก
14,771 200015490 น.ส. รัตณา พิมศักด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
14,772 200015495 น.ส. รัชนี ภู่เกิด จังหวัดพิษณุโลก
14,773 200015497 นาย นายไพโรจน์ นึกเว้น จังหวัดพิษณุโลก
14,774 200015501 นาย จักรกฤษณ์ ศรีอุดม จังหวดัพิษณุโลก
14,775 200015507 น.ส. มะลิวรรณ ปันแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
14,776 200015510 น.ส. สายพิน ภู่ยิ้ม จังหวัดพิษณุโลก
14,777 200015517 นาย อัษฎางค์ เดชะบุญ จังหวัดพิษณุโลก
14,778 200015528 นาย รังสิมันตุ์ หวั่นนะ จังหวัดพิษณุโลก
14,779 200015530 นาย วิจารณ์ ไข่คํา จังหวัดพิษณุโลก
14,780 200015539 นาย ธนากร หน่อแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
14,781 200015541 นาย กิตติพล อยู่คง จังหวัดพิษณุโลก
14,782 200015551 น.ส. ชไมพร ขําม่ัน จังหวัดพิษณุโลก
14,783 200015560 ว่าท่ีร้อยตรี ญ สุมิตตา ใจพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,784 200015564 นาย เฉลิมศักด์ิ เฉลิมบุตร จังหวัดพิษณุโลก
14,785 200015568 น.ส. สกุณา มันทากาศ จังหวัดพิษณุโลก
14,786 200015575 นาย ปิยะพงษ์ ขันธวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,787 200015579 นาง บัวบาน สืบจากถ่ิน จังหวัดพิษณุโลก
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14,788 200015598 น.ส. เบญจมาศ พัทวี จังหวัดพิษณุโลก
14,789 200015601 น.ส. สุรีรัตน์ จันทะนะ จังหวัดพิษณุโลก
14,790 200015603 น.ส. หนึ่งฤทัย  ไก่คํา จังหวัดพิษณุโลก
14,791 200015604 น.ส. ณฐมน บุญเทียม จังหวัดพิษณุโลก
14,792 200015605 น.ส. อนงค์ ปิยม จังหวัดพิษณุโลก
14,793 200015608 น.ส. นวลตอง ตะวิกา จังหวัดพิษณุโลก
14,794 200015618 น.ส. บูรณา กลิ่นศรีสุข จังหวัดพิษณุโลก
14,795 200015619 น.ส. ภานุดา กลิ่นศรีสุข จังหวัดพิษณุโลก
14,796 200015622 น.ส. ชุติมา ปัญญาหลง จังหวัดพิษณุโลก
14,797 200015625 น.ส. ศิริพร ถมมูล จังหวัดพิษณุโลก
14,798 200015637 น.ส. ลีลาวดี บุญสะอาด จังหวัดพิษณุโลก
14,799 200015640 นาง อัญชลี แม้นเดช จังหวัดพิษณุโลก
14,800 200015649 น.ส. ชลภัสสรณ์ ประไพพงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,801 200015651 น.ส. อัญชลี ยะเก๋ียง จังหวัดพิษณุโลก
14,802 200015655 น.ส. บัณฑิตา คํายวง จังหวัดพิษณุโลก
14,803 200015661 นาง ขนิษฐา ชมชาติ จังหวัดพิษณุโลก
14,804 200015662 นาง ธัญรัตน์ นิลฉํ่า จังหวัดพิษณุโลก
14,805 200015667 น.ส. อภิรดี  ศุกรภาส จังหวัดพิษณุโลก
14,806 200015670 น.ส. จรรยา มีมานะ จังหวัดพิษณุโลก
14,807 200015672 น.ส. วรัญญา บุญเรือน จังหวัดพิษณุโลก
14,808 200015676 นาย ยุทธนา วันทาแท่น จังหวัดพิษณุโลก
14,809 200015677 น.ส. รัตนาภรณ์ อัครพงศ์อังกูร จังหวัดพิษณุโลก
14,810 200015683 น.ส. ฐาปะนีย์ วรรณา จังหวัดพิษณุโลก
14,811 200015686 น.ส. พนิดา มีงาม จังหวัดพิษณุโลก
14,812 200015692 นาย กษิดิ์เดช เอี่ยมสง่า จังหวัดพิษณุโลก
14,813 200015693 น.ส. ศิริลักษณ์ ทาอุโมงค์ จังหวัดพิษณุโลก
14,814 200015697 น.ส. เกตุวรินทร์ พุ่มกระสวย จังหวัดพิษณุโลก
14,815 200015699 นาย เกียรติพงษ์ พุ่มกระสวย จังหวัดพิษณุโลก
14,816 200015703 น.ส. สุพรวลี ปานสมบัติ จังหวัดพิษณุโลก
14,817 200015705 นาย ราเมศ ทิมินกุล จังหวัดพิษณุโลก
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14,818 200015720 นาง ศิริรัตน์ ยศปัญญา จังหวัดพิษณุโลก
14,819 200015726 น.ส. จุฑาทิพย์ ศักด์ิเจริญ จังหวัดพิษณุโลก
14,820 200015729 นาย กฤษฎา บุญชัย จังหวัดพิษณุโลก
14,821 200015730 น.ส. ศิริวรรณ ลักษณียขจร จังหวัดพิษณุโลก
14,822 200015737 นาย ปิยะพงษ์ ราศรีชัย จังหวัดพิษณุโลก
14,823 200015741 น.ส. ปวีณ์นุช เศวตวิษุวัต จังหวัดพิษณุโลก
14,824 200015743 นาย รัชภูมิ แก้วมาลัย จังหวัดพิษณุโลก
14,825 200015747 น.ส. นลินพรรณ ผูกจิต จังหวดัพิษณุโลก
14,826 200015757 น.ส. นลินธิดา อินทร์จันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
14,827 200015758 น.ส. ลลิตา อินทร์จันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
14,828 200015759 น.ส. ภัทรฤทัย ใจยา จังหวัดพิษณุโลก
14,829 200015764 น.ส. รัชนู สุริยพรม จังหวัดพิษณุโลก
14,830 200015765 น.ส. นิติมา บุศย์สะสม จังหวัดพิษณุโลก
14,831 200015768 น.ส. จุไรรัตน์ อินต๊ะนนท์ จังหวัดพิษณุโลก
14,832 200015769 น.ส. ยุพรัตน์ มาฟู จังหวัดพิษณุโลก
14,833 200015773 น.ส. สลิลา อินต๊ะรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
14,834 200015774 น.ส. วรรณวิษา ต๋าคํา จังหวัดพิษณุโลก
14,835 200015782 นาย ดํารงค์ศักด์ิ สุธรรมจา จังหวัดพิษณุโลก
14,836 200015783 นาย ณรงค์ อินทร์ทอง จังหวัดพิษณุโลก
14,837 200015788 น.ส. ณัฐกานต์ ชมภูกาศ จังหวัดพิษณุโลก
14,838 200015807 นาง อมรรัตน์ เสนกาศ จังหวัดพิษณุโลก
14,839 200015832 นาย ประพัฒน์ นิ่มกลด จังหวัดพิษณุโลก
14,840 200015839 น.ส. สกัุญญา มูลถี จังหวัดพิษณุโลก
14,841 200015842 น.ส. เจษฎาภรณ์ คําหล้า จังหวัดพิษณุโลก
14,842 200015846 นาย ทรงศักด์ิ หวานแหลม จังหวัดพิษณุโลก
14,843 200015847 น.ส. กมลกาญจน์ การิยา จังหวัดพิษณุโลก
14,844 200015859 น.ส. ธัญญรัตน์ วรรณพรม จังหวัดพิษณุโลก
14,845 200015862 น.ส. สุมิตรา มาธุระ จังหวัดพิษณุโลก
14,846 200015863 นาง รัตติกาล เกษมสรรพกิจ จังหวัดพิษณุโลก
14,847 200015865 น.ส. พิรุณพร  อินเทพ จังหวัดพิษณุโลก
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14,848 200015867 นาย กรภัทร นามจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
14,849 200015872 นาง ศุภลักษณ์ อินดี จังหวัดพิษณุโลก
14,850 200015888 น.ส. ชลดา เชียงทอง จังหวัดพิษณุโลก
14,851 200015894 น.ส. นงนภัส ไชยลังกา จังหวัดพิษณุโลก
14,852 200015900 น.ส. อรพรรณ พยัฆกุล จังหวัดพิษณุโลก
14,853 200015909 นาย ฤชากร มะโน จังหวัดพิษณุโลก
14,854 200015916 น.ส. ณทิพรดา เตชะพลี จังหวัดพิษณุโลก
14,855 200015925 นาง ปวีณา เกษมโชติกาญจน์ จังหวัดพิษณุโลก
14,856 200015927 น.ส. ภาริณี รวมทรัพย์ จังหวัดพิษณุโลก
14,857 200015928 น.ส. มุกดา ก้อนสูงเนิน จังหวัดพิษณุโลก
14,858 200015930 น.ส. อรุณี ไชยนาเหลือง จังหวัดพิษณุโลก
14,859 200015937 นาย ปวเรศ ปัญญายงค์ จังหวัดพิษณุโลก
14,860 200015951 นาง อัจฉริยา คีรีวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,861 200015962 น.ส. ศิริพร สืบสิมมา จังหวัดพิษณุโลก
14,862 200015964 น.ส. นิลวรรณ จันมนฑา จังหวัดพิษณุโลก
14,863 200015966 นาย กิตติพงษ์ หลําประเสริฐ จังหวัดพิษณุโลก
14,864 200015968 น.ส. อาภา ตาทิพย์ จังหวดัพิษณุโลก
14,865 200015971 น.ส. ปาริฉัตร ปรารมภ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,866 200015972 นาย คิมหันต์ สิงห์ไชย จังหวัดพิษณุโลก
14,867 200015973 นาง จุฬาวรรณ สิงห์ไชย จังหวัดพิษณุโลก
14,868 200015991 นาย ทศพร ชาวเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
14,869 200015996 นาย กฤดิพัฒน์ ทองขวัญ จังหวัดพิษณุโลก
14,870 200016000 นาย ณัฐพงษ์ ชัยวิเศษ จังหวัดพิษณุโลก
14,871 200016003 นาย อรรถกร อ่อนชูศรี จังหวัดพิษณุโลก
14,872 200016005 นาย สมเกียรติ  พันธ์ด้วง จังหวัดพิษณุโลก
14,873 200016006 น.ส. วัชรีวัลย์ จนัทร์อาสา จังหวัดพิษณุโลก
14,874 200016007 น.ส. จารุวรรณ ศรีดงพลับ จังหวัดพิษณุโลก
14,875 200016008 นาย พีรพัฒน์ เฮิงโม จังหวัดพิษณุโลก
14,876 200016026 น.ส. วาสนา สิทธิ จังหวัดพิษณุโลก
14,877 200016030 น.ส. นันท์นภัส ทะเลน้อย จังหวัดพิษณุโลก
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14,878 200016042 น.ส. ปวีณา สุภาพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,879 200016043 ว่าท่ีร.ต.หญิง จุฑามาศ อุตภักด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
14,880 200016044 น.ส. ตรีนุช เขียวดี จังหวัดพิษณุโลก
14,881 200016046 นาย เจษฎา เขียวดี จังหวัดพิษณุโลก
14,882 200016054 นาย ภาณุพงษ์ ฝั้นชมภู จังหวัดพิษณุโลก
14,883 200016056 นาง สิริพร ขิงหอม จังหวัดพิษณุโลก
14,884 200016062 น.ส. นิภาพรรณ วงศ์สิงห์ จังหวัดพิษณุโลก
14,885 200016068 นาย สุดนที ชัยศิลบญุ จังหวัดพิษณุโลก
14,886 200016072 น.ส. จารุวรรณ มั่นอํ่า จังหวัดพิษณุโลก
14,887 200016078 ว่าท่ีร้อยตรี ภาณุวัฒน์ สุ่มทา จังหวัดพิษณุโลก
14,888 200016094 น.ส. มธุรส เส็งพานิช จังหวัดพิษณุโลก
14,889 200016096 น.ส. ชิดชไม กวางแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
14,890 200016101 นาย ปริพนธ์ พลท้าว จังหวัดพิษณุโลก
14,891 200016102 น.ส. พัทธนันท์ ปินตาดวง จังหวัดพิษณุโลก
14,892 200016106 น.ส. ภุมรินทร์ ขัดสี จังหวัดพิษณโุลก
14,893 200016110 นาย ธีรพงษ์ รุ่งเรือง จังหวัดพิษณุโลก
14,894 200016125 นาย อิศรา วิเชียรเพริศ จังหวัดพิษณุโลก
14,895 200016134 นาย มารุจณ์ รุจจนพันธุ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,896 200016135 น.ส. ทรงทิพย์ อิสสรมาลา จังหวัดพิษณุโลก
14,897 200016138 น.ส. กาญจนา อุ่นใจ จังหวัดพิษณุโลก
14,898 200016139 นาย สิทธิพงษ์ ปรังการ จังหวัดพิษณุโลก
14,899 200016141 นาย ภานุวัตร แก้วยม จังหวัดพิษณุโลก
14,900 200016144 น.ส. รัตนาภรณ์ ใจฟู จังหวัดพิษณุโลก
14,901 200016145 น.ส. พฤศจิกา สังข์วรรณะ จังหวัดพิษณุโลก
14,902 200016158 นาย อัชฌาวินทร์ สายะพงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,903 200016162 น.ส. วชิราภรณ์ พิศสารี จังหวัดพิษณุโลก
14,904 200016168 น.ส. นิศากร สุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
14,905 200016171 นาย ปรัชญา พิทาคํา จังหวัดพิษณุโลก
14,906 200016176 น.ส. เทวิณี พันธ์สิทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,907 200016180 น.ส. อัญมณี สีลอ จังหวัดพิษณุโลก
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14,908 200016192 น.ส. ฐิตารีย์ หล้าเชียงของ จังหวัดพิษณุโลก
14,909 200016193 นาย สาธิต ชาวไชย จังหวัดพิษณุโลก
14,910 200016203 นาย จักรพงษ์ สุริยะเทพ จังหวัดพิษณุโลก
14,911 200016206 น.ส. นัยน์ปพร ศรีฉํ่า จังหวัดพิษณุโลก
14,912 200016210 น.ส. อ้อยทิพย์ ยาโสภา จังหวัดพิษณุโลก
14,913 200016211 นาย ณรงค์ เทพรักษา จังหวัดพิษณุโลก
14,914 200016226 น.ส. นาถยา บุตรทองศรี จังหวัดพิษณุโลก
14,915 200016231 น.ส. พีรญา แสงบุญ จังหวัดพิษณุโลก
14,916 200016232 นาง สิริพร กองทรง จงัหวัดพิษณุโลก
14,917 200016234 นาง ชลิตา จินดาหลวง จังหวัดพิษณุโลก
14,918 200016235 น.ส. ธัญนันท์ บุญลูน จังหวัดพิษณุโลก
14,919 200016236 นาย เทวัญ เพชรไพศาล จังหวัดพิษณุโลก
14,920 200016241 นาง แววดาว ตนะทิพย์ จังหวัดพิษณุโลก
14,921 200016243 น.ส. เจริญขวัญ เพ็ชรแจ้ง จังหวัดพิษณุโลก
14,922 200016249 น.ส. ดารุณี คําพนัสสัก จังหวัดพิษณุโลก
14,923 200016251 น.ส. รุ่งนภา จงกลรัตนวัฒนา จังหวัดพิษณุโลก
14,924 200016265 น.ส. นิภาพร บุตรเสน จังหวัดพิษณุโลก
14,925 200016269 น.ส. จุลาพร ขัติยะ จังหวัดพิษณุโลก
14,926 200016270 นาย กีรติ กุศลรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
14,927 200016289 นาย เปรมชัย อย่าห้าม จังหวัดพิษณุโลก
14,928 200016298 นาย เจนวิทย์ สุวรรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,929 200016322 น.ส. ลัดดาวัลย์ แสนศรีเชาว์พันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,930 200016323 น.ส. ณัฐธิดากาญจน์ แช่มตา จังหวัดพิษณุโลก
14,931 200016330 นาง เสาวรักษ์ สุขสาคร จังหวัดพิษณุโลก
14,932 200016332 นาย ถาวร สมเป็ง จังหวัดพิษณุโลก
14,933 200016335 นาย นเรศ คนหลัก จังหวดัพิษณุโลก
14,934 200016338 น.ส. ธนัญชนก พรมศรี จังหวัดพิษณุโลก
14,935 200016339 นาย นพณัฐ วรรณภีร์ จังหวัดพิษณุโลก
14,936 200016343 น.ส. วัชรินทร์ เมฆอับ จังหวัดพิษณุโลก
14,937 200016350 น.ส. ศิริญา ทามะณีวัน จังหวัดพิษณุโลก
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14,938 200016357 นาย กฤษฎา ยาสมุทร จังหวัดพิษณุโลก
14,939 200016364 น.ส. จิราภรณ์ พรหมเทพ จังหวัดพิษณุโลก
14,940 200016368 นาย อัครเดช แก่นหอม จังหวัดพิษณุโลก
14,941 200016373 น.ส. จารุนันต์ สุวรรณรังษี จังหวัดพิษณุโลก
14,942 200016378 นาย ฉลองเกียรติ ขันหล้า จังหวัดพิษณุโลก
14,943 200016380 น.ส. ณฐมน เทพทิพย์ จังหวัดพิษณุโลก
14,944 200016400 น.ส. ขวัญใจ จันทร์ศรี จังหวัดพิษณุโลก
14,945 200016402 นาย นิมิต ทับขํา จังหวัดพิษณุโลก
14,946 200016405 นาย ธนธร สง่ากร จงัหวัดพิษณุโลก
14,947 200016434 น.ส. รุ่งอรุณ จอมสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก
14,948 200016435 น.ส. ฐิศิรักษ์ ใจตระหนัก จังหวัดพิษณุโลก
14,949 200016438 น.ส. นริษา แก่นจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
14,950 200016440 นาย สมคิด ดอนชัย จังหวัดพิษณุโลก
14,951 200016443 นาง กาญจนา สวนใต้ จังหวัดพิษณุโลก
14,952 200016463 นาย พงศธร สุพัฒน์ จังหวัดพิษณุโลก
14,953 200016466 น.ส. มัทนา ทองยะ จังหวัดพิษณุโลก
14,954 200016467 นาย มิตร ศรีหมอก จังหวัดพิษณุโลก
14,955 200016468 น.ส. อัชชาวดี ฮีมินกูล จังหวัดพิษณุโลก
14,956 200016477 นาง จุฑาทิพย์ อินทรสูต จังหวัดพิษณุโลก
14,957 200016480 น.ส. วรรษมน ศรีกอก จังหวัดพิษณุโลก
14,958 200016483 น.ส. กัญญพร วณีสอน จังหวัดพิษณุโลก
14,959 200016487 น.ส. นีลนันท์ สุคําวัง จังหวัดพิษณุโลก
14,960 200016488 น.ส. เปี่ยมศิริ มากสงขลา จังหวัดพิษณุโลก
14,961 200016493 นาย ธวัชชัย เป็งปิง จังหวัดพิษณุโลก
14,962 200016508 นาย สุรนาท กมลเทพเทวินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
14,963 200016523 น.ส. สุรัสวดี เลี่ยมมาศ จังหวัดพิษณุโลก
14,964 200016524 นาย ทวีศักด์ิ ทองบู่ จังหวัดพิษณุโลก
14,965 200016527 นาง ปานทิพย์ ยอดคง จังหวัดพิษณุโลก
14,966 200016532 น.ส. วรรณิศา มีสมวิทย์ จังหวัดพิษณุโลก
14,967 200016546 นาย จารุกิตติ์ สารสุ จังหวัดพิษณุโลก

            หน้าท่ี 499 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
14,968 200016557 น.ส. สถิดาภรณ์ เขียวสา จังหวัดพิษณุโลก
14,969 200016559 น.ส. พรชนก เสนะสุทธิพันธุ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,970 200016560 น.ส. พจนารถ มะโน จังหวัดพิษณุโลก
14,971 200016562 ว่าท่ี ร.ต. ธารินทร์ กมลรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
14,972 200016563 น.ส. จรัสพร ก๋าแก่น จังหวัดพิษณุโลก
14,973 200016564 น.ส. พนา ปงผาบ จังหวัดพิษณุโลก
14,974 200016572 น.ส. จิตรลดา เดชครุฑ จังหวัดพิษณุโลก
14,975 200016576 น.ส. พลอยณิชชา จอมวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,976 200016582 นาย เจริญ กาวิโล จังหวัดพิษณุโลก
14,977 200016591 นาง สุทธิดา พาเวียง จังหวัดพิษณุโลก
14,978 200016595 นาย ภูริวัจน์ ณ น่าน จังหวัดพิษณุโลก
14,979 200016596 น.ส. พรรณทิพา ชีพอุดม จังหวัดพิษณุโลก
14,980 200016597 น.ส. ณัฐชยา สมบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,981 200016608 นาง พิไลวรรณ์ ศรีวิพัฒน์ จังหวัดพิษณุโลก
14,982 200016620 น.ส. สุวรินทร์ กุณาพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,983 200016622 น.ส. รัชนี ไพโรจน์ จังหวัดพิษณุโลก
14,984 200016623 น.ส. จุฬาลักษณ์ เกิดแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
14,985 200016626 นาย พิมล ศรีสมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,986 200016633 นาง กิตติวรา จินดาพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
14,987 200016637 น.ส. พัชนิดา เกตสระชัย จังหวัดพิษณุโลก
14,988 200016643 นาย ณัฐวุติ บุญจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
14,989 200016645 นาย เจษฎาพงษ์ ขําวิลัย จังหวัดพิษณุโลก
14,990 200016656 นาย อนุสรณ์ ตระกูลวัฒนคีรี จังหวัดพิษณุโลก
14,991 200016662 น.ส. วิภาวดี ม่วงบ้านยาง จังหวัดพิษณุโลก
14,992 200016680 น.ส. ฉวีวรรณ ทองใบบล จังหวัดพิษณุโลก
14,993 200016682 นาง ดวงสมร เรืองรุ่ง จังหวัดพิษณุโลก
14,994 200016689 น.ส. กมลเนตร สีหล้า จังหวัดพิษณุโลก
14,995 200016690 น.ส. จรัสศรี ต๊ะนนท์ จังหวัดพิษณุโลก
14,996 200016692 น.ส. ณิชชาภัทร เตปินตา จังหวัดพิษณุโลก
14,997 200016695 น.ส. สุรีนันท์ มานะ จังหวัดพิษณุโลก

            หน้าท่ี 500 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
14,998 200016712 น.ส. มัชฌิมา บุญอินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
14,999 200016722 น.ส. จีระภา มาก๋า จังหวัดพิษณุโลก
15,000 200016727 น.ส. ธิดาทิตย์ ตินะลา จังหวัดพิษณุโลก
15,001 200016735 นาย ธวัชชัย ปัญญาดิษฐ์วงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,002 200016741 นาง กรรณิการ์ ฤคณีย์ จังหวัดพิษณุโลก
15,003 200016744 นาย ศรัณญู เชียงใจ จังหวัดพิษณุโลก
15,004 200016747 น.ส. ดลฤทัย อุปนันท์ จังหวัดพิษณุโลก
15,005 200016748 น.ส. กรณิกา วจิิตมนตรี จังหวัดพิษณุโลก
15,006 200016749 นาย ผดุงศักด์ิ โพธิขาว จังหวัดพิษณุโลก
15,007 200016753 น.ส. โสภาพรรณ เดชาคํา จังหวัดพิษณุโลก
15,008 200016755 นาย ศุภชัย น้ําตอง จังหวัดพิษณุโลก
15,009 200016763 นาย พงศกร บุญทา จังหวัดพิษณุโลก
15,010 200016767 น.ส. กนกอร รังชัย จังหวัดพิษณุโลก
15,011 200016772 นาย ชนัทนันต์ จินดาเลิศ จังหวัดพิษณุโลก
15,012 200016778 นาย ยุทธนา กันทาดง จังหวัดพิษณุโลก
15,013 200016779 น.ส. จีรวรรณ กัณทะพงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,014 200016786 นาย นที อินต๊ะรักษา จังหวัดพิษณุโลก
15,015 200016789 น.ส. วราภรณ์ พันทอง จังหวัดพิษณุโลก
15,016 200016790 น.ส. ฉัตรธิดา ทรัพย์ขํา จังหวัดพิษณุโลก
15,017 200016792 น.ส. สายฝน ไชยสวัสด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
15,018 200016797 น.ส. กิตติมา อินทะเคหะ จังหวัดพิษณุโลก
15,019 200016799 นาง สุชัญญ์ญา อ่อนทอง จังหวัดพิษณุโลก
15,020 200016801 น.ส. กนกกาญจน์ สว่างเมฆ จังหวัดพิษณุโลก
15,021 200016807 นาง มณีนุช หอมจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
15,022 200016809 นาย กิตตินันท์ อันผาสุข จังหวัดพิษณุโลก
15,023 200016821 นาง มลฤทัย เพ็ชรพงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,024 200016832 นาย กรรณ ชัยเลิศ จังหวัดพิษณุโลก
15,025 200016839 น.ส. วาสนา กลิ่นหอม จังหวัดพิษณุโลก
15,026 200016842 นาย อาทิตย์ มณฑนม จังหวัดพิษณุโลก
15,027 200016846 นาย ปนพนธ์ ไพศาลพันธุ์ จังหวัดพิษณุโลก
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15,028 200016851 นาย ชัยชาญ ติยะรัตนกุล จังหวัดพิษณุโลก
15,029 200016854 น.ส. มัทนา พรหมมี จังหวัดพิษณุโลก
15,030 200016856 น.ส. บงกชกาล ก้างออนตา จังหวัดพิษณุโลก
15,031 200016857 นาย สมคิด กาวิล จังหวัดพิษณุโลก
15,032 200016858 นาง เขมจิรา มากดี จังหวัดพิษณุโลก
15,033 200016861 นาย วรวุฒิ จิตอารี จังหวัดพิษณุโลก
15,034 200016873 นาย ธีรภัทร์ ศรีสองเมือง จังหวัดพิษณุโลก
15,035 200016875 น.ส. พิณพนา ขัติสาร จังหวัดพิษณุโลก
15,036 200016887 น.ส. พรรณทิยา ถานะวุฒิพงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,037 200016892 น.ส. จิตรา นาคทั่ง จังหวัดพิษณุโลก
15,038 200016901 น.ส. สุชาดา ปิงยศ จังหวัดพิษณุโลก
15,039 200016902 น.ส. กาญจนา ขันยาว จังหวัดพิษณุโลก
15,040 200016904 น.ส. ประทุมทิพย์ สุธรรม จังหวัดพิษณุโลก
15,041 200016905 นาย พิทักษ์พงษ์ พานทอง จังหวัดพิษณุโลก
15,042 200016913 น.ส. วริฏฐา รัศมี จังหวัดพิษณุโลก
15,043 200016928 น.ส. สุวรรณา คําเงิน จังหวัดพิษณุโลก
15,044 200016933 นาง ญาดา อะกะยอง จังหวัดพิษณุโลก
15,045 200016934 น.ส. อุไรวรรณ เทพอินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
15,046 200016940 นาย สียะนนท์ เอ่ียมดี จังหวัดพิษณุโลก
15,047 200016944 นาง สุพรรณี เอ่ียมดี จังหวัดพิษณุโลก
15,048 200016948 น.ส. ปฏิมา สะลิม จังหวัดพิษณุโลก
15,049 200016957 น.ส. วรรณจันทร์ อุปนันท์ จังหวัดพิษณุโลก
15,050 200016965 นาย วิศรุต ศรีสัตนา จังหวัดพิษณุโลก
15,051 200016979 นาง รุ้งตะวัน สุรินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
15,052 200016982 นาย รุ่งโรจน์ ดวงงาม จังหวัดพิษณุโลก
15,053 200016984 น.ส. ธนาภรณ์ นิ่มสุวรรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,054 200016999 นาย มนูญ นันทเวช จังหวัดพิษณุโลก
15,055 200017002 นาย สมชาย ใจใส จังหวัดพิษณุโลก
15,056 200017004 น.ส. จุไรรัตน์ เรืองแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
15,057 200017015 นาย อดิศร พรหมเทพ จังหวัดพิษณุโลก
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15,058 200017023 นาง เกษรา แก่นจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
15,059 200017034 นาย สรายุทธ บุญเลา จังหวัดพิษณุโลก
15,060 200017036 น.ส. ภัชชาวดี รินสอน จังหวัดพิษณุโลก
15,061 200017041 น.ส. พีรภาว์ หงษ์ผา จังหวัดพิษณุโลก
15,062 200017043 น.ส. รสจรินทร์ คล้ายทับทิม จังหวัดพิษณุโลก
15,063 200017044 นาย ต่อศักด์ิ หลวงโปธา จังหวัดพิษณุโลก
15,064 200017053 น.ส. กุลกณิษฐ์ พูลวิริยะ จังหวัดพิษณุโลก
15,065 200017059 น.ส. น้ําเพชร การะเวก จังหวัดพิษณุโลก
15,066 200017081 นาง พัชราภรณ์ บุญจูบุตร จังหวัดพิษณุโลก
15,067 200017090 นาย ฉัตรฐพล เรืองเจริญ จังหวัดพิษณุโลก
15,068 200017093 น.ส. นันทกาญจน์ ศรีปิยะวัฒน์ จังหวัดพิษณุโลก
15,069 200017095 นาย สิทธิชัย รุ่งรังษี จังหวัดพิษณุโลก
15,070 200017097 น.ส. สุปรียา วังใน จังหวัดพิษณุโลก
15,071 200017098 น.ส. ศิริพรรณ เรือนคําฟู จังหวัดพิษณุโลก
15,072 200017112 น.ส. กาญจนา สํารอง จังหวัดพิษณุโลก
15,073 200017113 นาง พลอยไพลิน กันธิยะ จังหวัดพิษณุโลก
15,074 200017119 น.ส. อมรรัตน์ บุญอยู่ จังหวัดพิษณุโลก
15,075 200017121 น.ส. กฤษฎาภา บุญอยู่ จังหวัดพิษณุโลก
15,076 200017124 น.ส. อรอนงค์ แก้วมงคล จังหวัดพิษณุโลก
15,077 200017129 นาย ธีรพงศ์ ยิ้มประดิษฐ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,078 200017130 นาง นิสารัตน์ เต๋จ๊ะ จังหวัดพิษณุโลก
15,079 200017133 นาย วิทยา ทองศรี จังหวัดพิษณุโลก
15,080 200017135 นาย วิรัตน์ อินปันดี จังหวัดพิษณุโลก
15,081 200017136 น.ส. รวิสรา อุ่นกันทา จังหวัดพิษณุโลก
15,082 200017145 นาย โยธิน วิชัยยา จังหวัดพิษณุโลก
15,083 200017150 นาย พัฒนา เสนา จังหวัดพิษณุโลก
15,084 200017157 น.ส. นิภาพันธ์ บานทอง จังหวัดพิษณุโลก
15,085 200017167 นาย ตุลภาค วุฒิเจริญ จังหวัดพิษณุโลก
15,086 200017168 นาย สุรินทร์ ราชยศ จังหวัดพิษณุโลก
15,087 200017169 นาย ปฐมพงศ์ สุกใส จังหวัดพิษณุโลก
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15,088 200017179 นาย ชยภัทร พงษ์โสภา จังหวัดพิษณุโลก
15,089 200017190 น.ส. สารีทิพย์ นันทิใจ จังหวัดพิษณุโลก
15,090 200017220 น.ส. นันทิดา เบิกบาน จังหวัดพิษณุโลก
15,091 200017221 น.ส. กรรญกร วรรธนะวรกุล จังหวัดพิษณุโลก
15,092 200017222 น.ส. ปรารถนา อุดมฤทธิกุล จังหวัดพิษณุโลก
15,093 200017229 น.ส. นภทีป์ ภิมุขไพศาล จังหวัดพิษณุโลก
15,094 200017233 นาย พงศธร พิลึก จังหวัดพิษณุโลก
15,095 200017236 น.ส. อคัมย์สิริ  สุวรรณไตรย์ จังหวัดพิษณุโลก
15,096 200017238 นาย ชะมัด เมืองมูล จังหวัดพิษณุโลก
15,097 200017239 น.ส. สุนิสา  นันทารมย์ จังหวัดพิษณุโลก
15,098 200017248 นาย วริทธิ์ เหล็กคํา จังหวัดพิษณุโลก
15,099 200017253 นาย ธีรศักด์ิ สมลิคุณ จังหวัดพิษณุโลก
15,100 200017254 นาง เนตรนภา จันทรักษ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,101 200017256 น.ส. เกศราพรรณ สุขต้อ จังหวัดพิษณุโลก
15,102 200017264 น.ส. ศุพิชชา อาทะวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,103 200017274 น.ส. วรินธร บุญตา จังหวัดพิษณุโลก
15,104 200017292 น.ส. กนิษฐา ชื่นชม จังหวัดพิษณุโลก
15,105 200017295 นาย อนุสรณ์ อินทร์หลวง จังหวัดพิษณุโลก
15,106 200017303 นาย นพดล คําแสน จังหวัดพิษณุโลก
15,107 200017308 น.ส. อรวรรณ เกตุแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
15,108 200017310 นาง พันธ์ลัดดา เลิศสกุณี จังหวัดพิษณุโลก
15,109 200017321 นาย พญาพงษ์ สะแนะ จังหวัดพิษณุโลก
15,110 200017324 น.ส. เกณิกา เมืองแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
15,111 200017325 น.ส. เนตรดาริน ตันมา จังหวัดพิษณุโลก
15,112 200017331 น.ส. นงลักษณ์ ไชยวงศ์ผาบ จังหวัดพิษณุโลก
15,113 200017350 น.ส. จารุวรรณ เหมืองทอง จังหวัดพิษณุโลก
15,114 200017351 นาย ชุมพล ภาใจธรรม จังหวัดพิษณุโลก
15,115 200017355 น.ส. ศิวิไล อินทโชติ จังหวัดพิษณุโลก
15,116 200017360 น.ส. อรวรรณ ท้าวธรรม จังหวัดพิษณุโลก
15,117 200017361 นาย ชยางกูร บุญเติม จังหวัดพิษณุโลก
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15,118 200017362 นาย เกียรติศักด์ิ จิยวัฒน์ จังหวัดพิษณุโลก
15,119 200017369 นาง เบญจมาศ จาติ จังหวัดพิษณุโลก
15,120 200017379 นาง จารุวรรณ เศรษฐธรกุล จังหวัดพิษณุโลก
15,121 200017380 นาย กฤษณัฐ กันทาผาม จังหวัดพิษณุโลก
15,122 200017390 นาย จักรวาล เรือนกูล จังหวัดพิษณุโลก
15,123 200017395 จ่าสิบโท นิกร โนเขื่อน จังหวัดพิษณุโลก
15,124 200017404 นาง พนิดา หลุยจําวัน จังหวัดพิษณุโลก
15,125 200017405 น.ส. ณัฏฐ์นรี มงคลดี จังหวัดพิษณุโลก
15,126 200017407 น.ส. กันยารัตน์ จองติ จังหวัดพิษณุโลก
15,127 200017409 น.ส. วันนภัส พิมเหมือน จังหวัดพิษณุโลก
15,128 200017417 น.ส. กัญญาพรหม พุคโต จังหวัดพิษณุโลก
15,129 200017418 นาย วรโชติ กลีบบัว จังหวัดพิษณุโลก
15,130 200017426 นาย กฤช บุญอุดม จังหวัดพิษณุโลก
15,131 200017431 น.ส. ภัคษิรภา ภัชระพรกูล จังหวัดพิษณุโลก
15,132 200017433 นาย ณรงค์ ภู่ยิ้ม จังหวัดพิษณุโลก
15,133 200017439 น.ส. ลักขณา ไล้ทองคํา จังหวัดพิษณุโลก
15,134 200017448 นาย ภูรินท์ แก่นเพ่ิม จังหวัดพิษณุโลก
15,135 200017452 น.ส. สุทักษา คงถาวร จงัหวัดพิษณุโลก
15,136 200017453 น.ส. นงนุช เชื้อพรมมา จังหวัดพิษณุโลก
15,137 200017463 นาง ณัฐฏ์ธนันท์ วังวล จังหวัดพิษณุโลก
15,138 200017473 นาย กัมพล เมฆอากาศ จังหวัดพิษณุโลก
15,139 200017480 น.ส. พัชรินทร์ แสนกลม จังหวัดพิษณุโลก
15,140 200017484 ว่าท่ีร้อยตรี สมพร แสนกลม จังหวัดพิษณุโลก
15,141 200017485 น.ส. มณีรัตน์ มุขพลอย จังหวัดพิษณุโลก
15,142 200017492 น.ส. นภาพร ศรีสังข์ จังหวัดพิษณุโลก
15,143 200017493 นาย ศุภฤกษ์ ตาลเงิน จังหวัดพิษณุโลก
15,144 200017494 นาย เอกกร แก้วเลื่อมใส จังหวัดพิษณุโลก
15,145 200017498 น.ส. สายสุนีย์ ลาพิงค์ จังหวัดพิษณุโลก
15,146 200017499 น.ส. ภาวินี เสรีรัฐ จังหวัดพิษณุโลก
15,147 200017501 น.ส. อรพรรณ ไชยประสิทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
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15,148 200017503 นาย ศักด์ิชัย เท่ียงสุนทร จังหวัดพิษณุโลก
15,149 200017513 น.ส. เกตุริกุล มณีเหล็ก จังหวัดพิษณุโลก
15,150 200017514 น.ส. วรัลชญาณ์ วัชรเมธีพัฒน์ จังหวัดพิษณุโลก
15,151 200017521 นาง ฐิติกานต์ กาวารี จังหวัดพิษณุโลก
15,152 200017530 น.ส. ภัทรธิชา สีม่วงคํา จังหวัดพิษณุโลก
15,153 200017531 นาย พีระพัฒน์ เมธีกุล จังหวัดพิษณุโลก
15,154 200017548 น.ส. พัฒน์นรี ศิริเลิศวิมล จังหวัดพิษณโุลก
15,155 200017549 นาง ชุติกาญจน์ เนตรวีระ จังหวัดพิษณุโลก
15,156 200017559 น.ส. สุธาสินี พุฒทอง จังหวัดพิษณุโลก
15,157 200017564 น.ส. สุธาวัลย์ เทพทวี จังหวัดพิษณุโลก
15,158 200017571 นาย สามารถ เลิศปรีชา จังหวัดพิษณุโลก
15,159 200017572 นาง นัดที ธรรมประเสริฐ จังหวัดพิษณุโลก
15,160 200017574 นาย ณัฐพล อาวะรุณ จังหวัดพิษณุโลก
15,161 200017578 น.ส. ลาวัณย์ พงศ์ประภาอําไพ จังหวัดพิษณุโลก
15,162 200017581 น.ส. กรรณิกา พรมพันธุ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,163 200017585 นาย เรอืงวิทย์ พรพินิจอําไพ จังหวัดพิษณุโลก
15,164 200017587 นาง ปวีณา สั่งสอน จังหวัดพิษณุโลก
15,165 200017588 นาย รณกฤต ศรีชานิล จังหวัดพิษณุโลก
15,166 200017589 น.ส. พัทธนันท์ ยิ้มยวน จังหวัดพิษณุโลก
15,167 200017592 นาย สัตยา ยิ้มยวน จังหวัดพิษณุโลก
15,168 200017595 น.ส. ปิยะธิดา ปวนปินตา จังหวัดพิษณุโลก
15,169 200017598 น.ส. ณัฐพร  แสงทอง จังหวัดพิษณุโลก
15,170 200017600 นาย สรวิชญ์ ไชยคํา จังหวัดพิษณุโลก
15,171 200017602 น.ส. วันดี หนังไธสง จังหวัดพิษณุโลก
15,172 200017608 นาย ภูริชญ์ พุกแป้น จังหวัดพิษณุโลก
15,173 200017614 น.ส. สุกิจจา จันทะคุณ จังหวัดพิษณุโลก
15,174 200017617 น.ส. เสาวลักษณ์ จิรกิตติ์สิริกุล จังหวัดพิษณุโลก
15,175 200017618 น.ส. สุวิมล ม่วงสอน จังหวัดพิษณุโลก
15,176 200017622 น.ส. ธนชนก ไชยกุล จังหวัดพิษณุโลก
15,177 200017624 น.ส. มารยาท พืชพันธุ์ จังหวัดพิษณุโลก
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15,178 200017627 นาย ปิติพงศ์ ผลแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
15,179 200017635 นาย พิระพงษ์ เงาแดง จังหวัดพิษณุโลก
15,180 200017636 น.ส. อัศนีย์ เครือดวงคํา จังหวัดพิษณุโลก
15,181 200017638 น.ส. วีรวรรณ แจ้งโม้ จังหวัดพิษณุโลก
15,182 200017651 น.ส. สุพัชรี แก่นโงน จังหวัดพิษณุโลก
15,183 200017666 น.ส. มะลิวัลย์ ศิริภา จังหวัดพิษณุโลก
15,184 200017673 น.ส. รุ่งอรุณ ฉิมภาษี จังหวัดพิษณุโลก
15,185 200017676 นาย อรรถสิทธิ์ ปั้นงา จังหวัดพิษณุโลก
15,186 200017681 นาง นงเยาว์ พิชชาพร จังหวัดพิษณุโลก
15,187 200017684 นาย อัฐพร ฉิมไทย จังหวัดพิษณุโลก
15,188 200017687 นาย อิทธิพล หาญพล จังหวัดพิษณุโลก
15,189 200017696 น.ส. จินตา  ปรีเปรม จังหวัดพิษณุโลก
15,190 200017704 น.ส. ดาวรดา ธัญสิริชัย จังหวัดพิษณุโลก
15,191 200017707 น.ส. ปิยนารถ ยะมะโน จังหวัดพิษณุโลก
15,192 200017708 น.ส. สุรีพร เพ็ชรตุ่น จังหวัดพิษณุโลก
15,193 200017709 น.ส. วรางกูร พนิชการ จังหวัดพิษณุโลก
15,194 200017716 นาย พลวัฒน์ โพธเิลิศ จังหวัดพิษณุโลก
15,195 200017732 นาย เอกชัย วัฒนพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,196 200017734 นาย อาณัติ ยะวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
15,197 200017738 น.ส. วีรวรรณ สันเดช จังหวัดพิษณุโลก
15,198 200017748 น.ส. วณิชยา ประไพภักด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
15,199 200017749 น.ส. กันยา ศรีอุดร จังหวัดพิษณุโลก
15,200 200017753 นาย ศรายุทธ ศรีทอง จังหวัดพิษณุโลก
15,201 200017759 นาง จารุวรรณ วารีกุล จังหวัดพิษณุโลก
15,202 200017761 น.ส. อรวรรณ สวนโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,203 200017762 นาย สงักัด แสนสุทธิ จังหวัดพิษณุโลก
15,204 200017776 สิบตํารวจตรี จักรภัทรยศ รุ่งโรจน์ทิวัตถ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,205 200017778 น.ส. ศุภลักษณ์ นิธินันทพร จังหวัดพิษณุโลก
15,206 200017784 นาย นพดล สนวิทย์ จังหวัดพิษณุโลก
15,207 200017793 น.ส. กาญจนา  สุวรรณรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
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15,208 200017797 น.ส. สุภาวดี อ่อนตา จังหวัดพิษณุโลก
15,209 200017799 นาย ไพรัตน์ ศรีวิสัย จังหวัดพิษณุโลก
15,210 200017805 นาง จินตนา นิมาแสง จังหวัดพิษณุโลก
15,211 200017809 น.ส. กุลวลี ใจวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,212 200017814 นาย ธนาธิษณ์ มานพ จังหวัดพิษณุโลก
15,213 200017815 นาย ธวัชชัย แก่นมณี จังหวัดพิษณุโลก
15,214 200017822 นาย พิทักษ์ สัญใจ จังหวัดพิษณุโลก
15,215 200017825 นาย เสน่ห์ นาใจ จังหวัดพิษณุโลก
15,216 200017826 น.ส. ศิริลักษณ์ รตันประดิษฐ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,217 200017828 นาย สุทธิกานต์ สมใจ จังหวัดพิษณุโลก
15,218 200017830 นาย บุญฤทธิ์ สายทอง จังหวัดพิษณุโลก
15,219 200017833 น.ส. ปรียานันท์ เฉิดดิลก จังหวัดพิษณุโลก
15,220 200017839 นาง นงนุช วงค์ชมภู จังหวัดพิษณุโลก
15,221 200017841 น.ส. บงกช เยาวรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
15,222 200017845 น.ส. ธัญชนก โรงคํา จังหวัดพิษณุโลก
15,223 200017846 น.ส. วราชินี จี้รัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
15,224 200017850 น.ส. ชาลิสา อาริยะ จังหวัดพิษณุโลก
15,225 200017853 น.ส. พรพิมล คําสิทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,226 200017859 น.ส. พัทธนันท์ แสงแป้น จังหวัดพิษณุโลก
15,227 200017865 น.ส. สุกัญญา อะทะเสน จังหวัดพิษณุโลก
15,228 200017869 น.ส. ธนาวดี วิศิษฏ์ธร จังหวัดพิษณุโลก
15,229 200017872 น.ส. ศศิมน จันทร์โพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,230 200017873 น.ส. ผุสดี จันทร์เอ่ียม จังหวัดพิษณุโลก
15,231 200017877 น.ส. สกุานดา รุ่งนาค จังหวัดพิษณุโลก
15,232 200017879 น.ส. นภารัตน์  ดีวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
15,233 200017894 น.ส. อาภัสรา คล้ายณรงค์ จังหวัดพิษณุโลก
15,234 200017899 น.ส. สุทธินีย์ สินทรัพย์ จังหวัดพิษณุโลก
15,235 200017902 นาย อนุชิต เอ่ียมโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,236 200017910 น.ส. เมธิญา คงปรีชา จังหวัดพิษณุโลก
15,237 200017926 นาย พนมศักด์ิ ทิพย์นวล จังหวัดพิษณุโลก
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15,238 200017927 น.ส. กนกวรรณ มะโนแสน จังหวัดพิษณุโลก
15,239 200017928 น.ส. จันทร์จิรา สุคําวัง จังหวัดพิษณุโลก
15,240 200017929 พันจ่าอากาศเอก ปิยะ เขียวดี จังหวัดพิษณุโลก
15,241 200017933 น.ส. ประวีรา อ่ิมปัญญา จังหวัดพิษณุโลก
15,242 200017935 น.ส. ภาวิณี บุตรเล็ก จังหวัดพิษณุโลก
15,243 200017937 นาง คนึงนิจ วิญญาณ จังหวัดพิษณุโลก
15,244 200017939 น.ส. สรินยา ลูกรัก จังหวัดพิษณุโลก
15,245 200017940 น.ส. สุปรียา บุษบงค์ จังหวัดพิษณุโลก
15,246 200017945 นาย นิวัฒน์ ขุ่ยอาภัย จังหวัดพิษณุโลก
15,247 200017948 น.ส. เพียงขวัญ จารเขียน จังหวัดพิษณุโลก
15,248 200017950 น.ส. นริศรา  ยอดพยุง จังหวัดพิษณุโลก
15,249 200017956 น.ส. จันทร์จิรา  เกียรติพงษ์พันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,250 200017976 นาย วีระพงศ์ ยินดี จังหวัดพิษณุโลก
15,251 200017977 น.ส. อารียา ยศอาลัย จังหวัดพิษณุโลก
15,252 200017994 น.ส. อมรรัตน์ พ่ึงพา จังหวัดพิษณุโลก
15,253 200017996 นาง พิกุล เกตุชัยโกศล จังหวัดพิษณุโลก
15,254 200018014 น.ส. ศิรินภา คลังยา จังหวัดพิษณุโลก
15,255 200018015 น.ส. สกัุญญา กันทะกลม จังหวัดพิษณุโลก
15,256 200018017 นาย พิเชษฐ์ แสนใจอิ จังหวัดพิษณุโลก
15,257 200018024 น.ส. ธัญวรัตน์  นิลตะสุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
15,258 200018026 น.ส. ปรารถนา  ฉลองมงคล จังหวัดพิษณุโลก
15,259 200018027 นาย พีรธัช ม่ังลําพูน จังหวัดพิษณุโลก
15,260 200018032 นาง กรรณิกา ทองแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
15,261 200018033 น.ส. อโณทัย ใหญ่โต จังหวัดพิษณุโลก
15,262 200018036 น.ส. พรพิมล แก้วเทวี จังหวัดพิษณุโลก
15,263 200018037 นาย ธเนศ ยายอด จังหวัดพิษณุโลก
15,264 200018038 น.ส. หทัยทิพย์ เกิดคุณธรรม จังหวัดพิษณุโลก
15,265 200018048 น.ส. วิไลพร บุสสกร จังหวัดพิษณุโลก
15,266 200018049 นาย จักรพงษ์ เทพวงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,267 200018051 น.ส. นฤมล ไชยสมภาร จังหวัดพิษณุโลก
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15,268 200018055 นาง เอกอนงค์ อ่อนเกตุพล จังหวัดพิษณุโลก
15,269 200018065 น.ส. นาฎศิริ สิทธิบุญ จังหวัดพิษณุโลก
15,270 200018072 น.ส. จิตราพรรณ ทันห่วง จังหวัดพิษณุโลก
15,271 200018095 น.ส. สิรินทรา เทพคะ จังหวัดพิษณุโลก
15,272 200018100 น.ส. สิริขวัญ อินทะกูล จังหวัดพิษณุโลก
15,273 200018103 นาย วสันต์ อินทะกูล จังหวัดพิษณุโลก
15,274 200018104 น.ส. เพชรรัตน์ เอมดี จังหวัดพิษณุโลก
15,275 200018107 น.ส. สพุาณี กาบเครือ จังหวัดพิษณุโลก
15,276 200018115 น.ส. อัจฉราวรรณ สันป่าเป้า จังหวัดพิษณุโลก
15,277 200018120 น.ส. ปิยะฉัตร วัฒโล จังหวัดพิษณุโลก
15,278 200018121 นาย ศุภชัย ชัยอุดมวิถี จังหวัดพิษณุโลก
15,279 200018125 นาย ศิริโรจน์ สุทธิสาคร จังหวัดพิษณุโลก
15,280 200018138 น.ส. ยุวดี โพธิกุล จังหวัดพิษณุโลก
15,281 200018139 จ.อ. เกรียงไกร กาญจนะ จังหวัดพิษณุโลก
15,282 200018149 นาย เกียรติศักด์ิ ยาอินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
15,283 200018151 น.ส. ศิริลักษณ์ แก้วนันไชย จังหวัดพิษณุโลก
15,284 200018153 นาง เรวีนา โนทะ จังหวัดพิษณุโลก
15,285 200018155 น.ส. ตตริยา สวัสด์ิพร้อม จังหวัดพิษณุโลก
15,286 200018171 น.ส. ชัชชญา วงค์คําบาล จังหวัดพิษณุโลก
15,287 200018175 น.ส. คียาภัทร์ ทองทิพย์ จังหวัดพิษณุโลก
15,288 200018179 น.ส. ศิรประภา เงินโก จังหวัดพิษณุโลก
15,289 200018193 นาย นิพัธ สอนศิลป์ จังหวัดพิษณุโลก
15,290 200018197 น.ส. วีระวรรณ จาดพนัธุ์อินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
15,291 200018200 นาย ปราชณา เครื่องบิน จังหวัดพิษณุโลก
15,292 200018204 น.ส. ภวรัญชน์ ไชยวุฒิ จังหวัดพิษณุโลก
15,293 200018206 น.ส. ธัญญรัตน์ พรหมวิชัย จังหวัดพิษณุโลก
15,294 200018209 นาง พัฒน์นรี  บุญจิตต์ จังหวัดพิษณุโลก
15,295 200018213 น.ส. ขนิษฐา  เจนเขตรการ จังหวัดพิษณุโลก
15,296 200018222 น.ส. วรัชยา หล้ามา จังหวัดพิษณุโลก
15,297 200018230 น.ส. พจณีย์ ธรรมขัดดุก จังหวดัพิษณุโลก
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15,298 200018232 น.ส. จันทร์จิรา สายปัญญาใย จังหวัดพิษณุโลก
15,299 200018233 น.ส. สะไบทิพ อุปละ จังหวัดพิษณุโลก
15,300 200018235 นาง ดวงใจ ศรีบรรเทา จังหวัดพิษณุโลก
15,301 200018241 น.ส. จริยาพร ไชยวงศ์ษา จังหวัดพิษณุโลก
15,302 200018242 น.ส. อําไพ คํามามูล จังหวัดพิษณุโลก
15,303 200018251 นาย สมชัย จันทร์ทอง จังหวัดพิษณุโลก
15,304 200018255 น.ส. สุปิญาวรรณ หมายปาน จังหวัดพิษณุโลก
15,305 200018264 นาย ภัทรพงศ์ ผดุงวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,306 200018266 น.ส. วิมลมาศ สุทธการ จังหวดัพิษณุโลก
15,307 200018276 นาย เกลียวพันธุ์ จันต๊ะคาด จังหวัดพิษณุโลก
15,308 200018279 นาย พัชรบวรลักษณ์ โสภพรรฐรวิญ ฝักฝ่าย จังหวัดพิษณุโลก
15,309 200018281 น.ส. ชนัญชิดา เมฆพุฒ จังหวัดพิษณุโลก
15,310 200018289 นาง เยาวภา วงษ์วอน จังหวัดพิษณุโลก
15,311 200018296 น.ส. ปาณิสรา แพงคํา จังหวัดพิษณุโลก
15,312 200018298 น.ส. ศิริกาญจน์ เส็งพานิชย์ จังหวัดพิษณุโลก
15,313 200018299 นาง นงคราญ เวียงนาค จังหวัดพิษณุโลก
15,314 200018301 น.ส. นันท์นภัส แสนสุข จังหวัดพิษณุโลก
15,315 200018302 นาย กิตติพงษ์ โชคลาภ จังหวัดพิษณุโลก
15,316 200018316 นาย วชิรากรณ์ คุณเลิศ จังหวัดพิษณุโลก
15,317 200018318 น.ส. คนึงนิตย์ ปรัชญาภินันท์ จังหวัดพิษณุโลก
15,318 200018320 นาย สุรสิฎทธิ์ รัตนวิฑูรย์ จังหวัดพิษณุโลก
15,319 200018336 น.ส. กัญญาภัค อาภัสรากุล จังหวัดพิษณุโลก
15,320 200018340 นาง จีรนันท์ อ่ินแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
15,321 200018341 นาง วิภาวดี ติ๊บประสอน จังหวัดพิษณุโลก
15,322 200018343 นาย ฐนัทธ์ ยศแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
15,323 200018345 นาย คมสันต์ คําวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
15,324 200018360 นาย ประชา สุธรรมปวง จังหวัดพิษณุโลก
15,325 200018363 น.ส. สิรินทร์รัตน์ นามปัญญา จังหวัดพิษณุโลก
15,326 200018370 น.ส. นันทิยา บุญปู่ จังหวัดพิษณุโลก
15,327 200018373 น.ส. สายพิณ ช้างน้อย จังหวัดพิษณุโลก
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15,328 200018376 นาย กฤษฎา ถาตา จังหวัดพิษณุโลก
15,329 200018377 น.ส. เพียงฤทัย คําปิงใจ จังหวัดพิษณุโลก
15,330 200018378 นาง พรรษศรณ์ ตลับทอง จังหวัดพิษณุโลก
15,331 200018379 น.ส. สร้อยสุดา ชํานาญตา จังหวัดพิษณุโลก
15,332 200018381 นาย ฐาปกรณ์ โมกไธสง จังหวัดพิษณุโลก
15,333 200018382 นาย พิเชษฐ์ เพ่ิมบุญมา จังหวัดพิษณุโลก
15,334 200018394 นาย ไพศาล วงพาลา จังหวัดพิษณุโลก
15,335 200018402 นาย ชัยรัตน์ คุ้มไฟ จังหวัดพิษณุโลก
15,336 200018403 น.ส. ชิดชนก ทัศนา จังหวัดพิษณุโลก
15,337 200018413 น.ส. โฉมยา เผือกกล่อม จงัหวัดพิษณุโลก
15,338 200018415 นาย ปัณกุญ คํากองแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
15,339 200018416 น.ส. พิมสราญ ชูรี จังหวัดพิษณุโลก
15,340 200018427 น.ส. ผ่องพรรณ ตันกุละ จังหวัดพิษณุโลก
15,341 200018438 นาง มนทิพย์ มีกุศล จังหวัดพิษณุโลก
15,342 200018442 นาย ประวิทย์ เชื้อธรรม จังหวัดพิษณุโลก
15,343 200018454 น.ส. ปัทมา มูลผม จังหวัดพิษณุโลก
15,344 200018459 นาย จิรทีปต์ มายา จังหวัดพิษณุโลก
15,345 200018460 นาง วราภรณ์ ยาวิชัย จังหวัดพิษณุโลก
15,346 200018461 น.ส. ศิรินุช ทองแดง จังหวัดพิษณุโลก
15,347 200018463 น.ส. ศิริรัตน์ ซ้อนใส จังหวัดพิษณุโลก
15,348 200018477 นาย รังสรรค์ สาสีเสาร์ จังหวัดพิษณุโลก
15,349 200018490 น.ส. ประดับพร ใจมาดี จังหวัดพิษณุโลก
15,350 200018501 จ.ต. ธัชชัย ติ๊บตุ้ย จังหวัดพิษณุโลก
15,351 200018503 น.ส. กัญญา เทียนฉันท์ จังหวัดพิษณุโลก
15,352 200018504 นาย ธนภัทร บุญอินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
15,353 200018508 นาย สุกฤษฏิ์ เรือนคํา จังหวัดพิษณุโลก
15,354 200018513 นาย อภิวิชญ์ ไชยคํา จังหวัดพิษณุโลก
15,355 200018515 นาง ณัฏยา ไชยคํา จังหวัดพิษณุโลก
15,356 200018517 น.ส. โสภินันท์ นันตา จังหวัดพิษณุโลก
15,357 200018520 น.ส. วัลลภา พรมเทพ จังหวัดพิษณุโลก
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15,358 200018533 น.ส. ปวีณา หัตถสารวิจิตร จังหวัดพิษณุโลก
15,359 200018536 นาย ปิยะพงษ์ สุริยศ จังหวัดพิษณุโลก
15,360 200018541 นาย ธนะชัย ไวยะเนตร จังหวัดพิษณุโลก
15,361 200018544 น.ส. สุกัญญา กันปาน จังหวัดพิษณุโลก
15,362 200018546 นาง จิดาภา ครุฑม่ัน จังหวัดพิษณุโลก
15,363 200018555 น.ส. ชลาทิพย์ ทรัพย์ขํา จังหวัดพิษณุโลก
15,364 200018557 น.ส. วีรนุช อินทสิทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,365 200018565 น.ส. นันทพร มังสาทอง จังหวัดพิษณุโลก
15,366 200018567 น.ส. ประภารัศม์ิ เป็งวัน จังหวัดพิษณุโลก
15,367 200018568 นาย กิติศักด์ิ น้อยเปียง จังหวัดพิษณุโลก
15,368 200018575 น.ส. มยุรี ใหม่เฟย จังหวัดพิษณุโลก
15,369 200018577 น.ส. มยุรา กอฟัก จังหวัดพิษณุโลก
15,370 200018579 นาง สาวิตรี ขาวสะอาด จังหวัดพิษณุโลก
15,371 200018580 นาง กรวรรณ ขจีจิต จังหวัดพิษณุโลก
15,372 200018583 น.ส. ภัทราวรรณ เหล่าเขตกิจ จังหวัดพิษณุโลก
15,373 200018585 น.ส. ติรยา ทาแกง จังหวัดพิษณุโลก
15,374 200018587 น.ส. เสาวณีย์ มูลสม จังหวัดพิษณุโลก
15,375 200018593 น.ส. จุฑารัตน์ โนรินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
15,376 200018615 น.ส. เนริสา แท่งทอง จังหวัดพิษณุโลก
15,377 200018617 นาง สุมิตรา กาศวิเศษ จังหวัดพิษณุโลก
15,378 200018629 น.ส. ทวิวรรณ คําหล่อ จังหวัดพิษณุโลก
15,379 200018633 นาย นิรันดร เด่นเดียว จังหวัดพิษณุโลก
15,380 200018640 นาง สุมาลี สุต๊ะ จังหวัดพิษณุโลก
15,381 200018642 นาย ทศพร จิตสุภาพ จังหวัดพิษณุโลก
15,382 200018644 นาย เฉลิมชัย พิทยาธํารง จังหวัดพิษณุโลก
15,383 200018653 นาย จีรพงศ์ กันบุญ จังหวัดพิษณุโลก
15,384 200018660 นาย ธีระภาพ ปัทมรังสรรค์ จังหวัดพิษณุโลก
15,385 200018668 นาย วันรุ่ง พาสุทธิ จังหวัดพิษณุโลก
15,386 200018670 น.ส. มลิวัลย์ ม่ังมี จังหวัดพิษณุโลก
15,387 200018671 น.ส. ศิริธิดา ทวนธง จังหวัดพิษณุโลก
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15,388 200018674 น.ส. ลัดดาวัลย์ คําชู จังหวัดพิษณุโลก
15,389 200018690 นาย ณพดล คงยาดี จังหวัดพิษณุโลก
15,390 200018693 น.ส. จารุวรรณ บูลย์ประมุข จังหวัดพิษณุโลก
15,391 200018706 นาย ธิตินัย จันทร์ต้น จังหวัดพิษณุโลก
15,392 200018711 นาย วีรศักด์ิ คําดํา จังหวัดพิษณุโลก
15,393 200018718 น.ส. รัชนู อุ่นเรือน จังหวัดพิษณุโลก
15,394 200018726 นาย นเรศ ขันตี จังหวัดพิษณุโลก
15,395 200018731 น.ส. ขวัญชนก อินแตง จังหวัดพิษณุโลก
15,396 200018734 น.ส. สุพาภรณ์ เพชรดี จังหวัดพิษณุโลก
15,397 200018737 นาย อุทัย อุดทะ จังหวัดพิษณุโลก
15,398 200018739 นาย สมคิด กันทะพนม จังหวัดพิษณุโลก
15,399 200018742 น.ส. พันธุ์ทิพา รัดดาดวง จังหวัดพิษณุโลก
15,400 200018744 นาง ศิริเพา บุญมาปะ จังหวัดพิษณุโลก
15,401 200018753 นาย ชัยวัฒน์ หล้าปา จังหวัดพิษณุโลก
15,402 200018760 น.ส. นวรัตน์ โดลน จังหวัดพิษณุโลก
15,403 200018764 น.ส. ญาดา จุ่นหัวโทน จังหวัดพิษณุโลก
15,404 200018769 น.ส. พรรณนิภา เป็นพวก จังหวัดพิษณโุลก
15,405 200018771 น.ส. จันทร์เพ็ญ ตาสมบุตร จังหวัดพิษณุโลก
15,406 200018782 น.ส. ชัฌญากานต์ ศักดี จังหวัดพิษณุโลก
15,407 200018785 น.ส. นิภารัตน์ สุขุมนัย จังหวัดพิษณุโลก
15,408 200018789 น.ส. สุกานดา ฉิมสุข จังหวัดพิษณุโลก
15,409 200018793 น.ส. สุพัชรี สุขเฟ่ือง จังหวัดพิษณุโลก
15,410 200018795 น.ส. เบญจวรรณ ปาระมี จังหวัดพิษณุโลก
15,411 200018796 นาง สุวรรณกมล อมฤตวารี จังหวัดพิษณุโลก
15,412 200018800 น.ส. ปรียาภรณ์ ทิพย์สุคนธ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,413 200018803 น.ส. สิริวรรณ ไต้สว่าง จังหวัดพิษณุโลก
15,414 200018808 นาย พงศกร เรืองเดชสุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
15,415 200018810 น.ส. ทิพยรัตน์ จันทร์ชู จังหวัดพิษณุโลก
15,416 200018812 น.ส. เบญจวรรณ จําเดิม จังหวัดพิษณุโลก
15,417 200018813 น.ส. วราภรณ์ ใจวังเย็น จังหวัดพิษณุโลก
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15,418 200018814 น.ส. ณิชชนันทน์ ประมาณ จังหวัดพิษณุโลก
15,419 200018817 นาย ศุภชัย แจ่มวัฒนะชัย จังหวัดพิษณุโลก
15,420 200018821 นาย ณฐนนท ศิริสาคร จังหวัดพิษณุโลก
15,421 200018825 นาย ราเชนทร์ แก้วบุญมา จังหวัดพิษณุโลก
15,422 200018849 น.ส. ผ่องศรี เทพน้อย จังหวัดพิษณุโลก
15,423 200018851 น.ส. ชบาทิพย์ กันทะสีมา จังหวัดพิษณุโลก
15,424 200018865 นาย ชัชพงศ์ เชื้อเมืองพาน จังหวัดพิษณุโลก
15,425 200018878 นาย พิชิตพงศ์ แก้วทิม จังหวัดพิษณุโลก
15,426 200018883 น.ส. พัทยา อินแตง จังหวัดพิษณุโลก
15,427 200018890 น.ส. ชาลิตา อุ้ยจันทร์ภักดี จังหวัดพิษณุโลก
15,428 200018903 น.ส. กรรณิการ์ เขียวตั๋น จังหวัดพิษณุโลก
15,429 200018910 นาย นพคุณ พิมุขกรพงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,430 200018938 น.ส. เบญจวรรณ โกเศส จังหวัดพิษณุโลก
15,431 200018942 นาย เฉลิมลาภ ศิริวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
15,432 200018945 น.ส. วรลักษณ์ เสมอใจ จังหวัดพิษณุโลก
15,433 200018949 น.ส. กนกกาญจน์ มะลาง จังหวัดพิษณุโลก
15,434 200018953 น.ส. สุดารตัน์ พันธุเมน จังหวัดพิษณุโลก
15,435 200018957 น.ส. อาฑิตยา นันทภูมิ จังหวัดพิษณุโลก
15,436 200018958 ว่าท่ี ร.ต.หญิง พิไลวรรณ มะโน จังหวัดพิษณุโลก
15,437 200018959 น.ส. ทัศน์วรรณ ฉิมอ่อน จังหวัดพิษณุโลก
15,438 200018961 นาย ชัยวุฒิ ฉัตรเงิน จังหวัดพิษณุโลก
15,439 200018963 น.ส. อรอุมา แสนส่อง จังหวัดพิษณุโลก
15,440 200018974 นาย อนิเชษ มูลวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
15,441 200018990 นาย กฤตภัทร เวียงคํา จังหวัดพิษณุโลก
15,442 200018991 น.ส. ดารุณี สีดํา จังหวัดพิษณุโลก
15,443 200018993 นาย ธิติพัทธ์ เข่ือนแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
15,444 200018996 น.ส. นลิน บุสสยา จังหวัดพิษณุโลก
15,445 200019007 น.ส. กัลยรัตน์ เชื้อหมอ จังหวัดพิษณุโลก
15,446 200019008 น.ส. ศิรินดา สวนมาดี จังหวัดพิษณุโลก
15,447 200019025 นาย วิโรจน์ เพ่ิมพรม จังหวัดพิษณุโลก
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15,448 200019029 นาย ประยง ใจปิง จังหวัดพิษณุโลก
15,449 200019030 นาย อุกฤษ เสาร์แดน จังหวัดพิษณุโลก
15,450 200019031 นาย ศิวกานต์ ใจแสน จังหวัดพิษณุโลก
15,451 200019042 นาง จงรักษ์ ยาสุข จังหวัดพิษณุโลก
15,452 200019043 นาย นริศร สิทธิมูล จังหวัดพิษณุโลก
15,453 200019049 น.ส. เจนจิรา หาญป้อ จังหวัดพิษณุโลก
15,454 200019061 นาย ศุภฤกษ์ เหมือนสุทธิวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,455 200019064 น.ส. นุชรา ใจตา จังหวัดพิษณุโลก
15,456 200019066 นาย ธีรดิษฐ์ นิมิตรดี จังหวัดพิษณุโลก
15,457 200019070 น.ส. จารีย์พร บุ้นเสา จังหวัดพิษณุโลก
15,458 200019077 นาย พิชิตชัย เกิดผล จังหวัดพิษณุโลก
15,459 200019079 นาง ณภัทร วงค์ถามาตย์ จังหวัดพิษณุโลก
15,460 200019095 น.ส. อนงค์นาฎ วรรณทวี จังหวัดพิษณุโลก
15,461 200019096 นาย ศุภชัย โมรารักษ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,462 200019098 น.ส. ศิริรัตน์ โถแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
15,463 200019107 น.ส. พันธิตรา ปิ่ณทะศิริ จังหวัดพิษณุโลก
15,464 200019111 น.ส. ปิติยาพร รูปทอง จังหวัดพิษณุโลก
15,465 200019116 นาย สิทธิโชค คําเชื้อ จังหวัดพิษณุโลก
15,466 200019117 น.ส. มลนิตา มาสะธรรม จังหวัดพิษณุโลก
15,467 200019122 นาย ก้องฟ้า ค้ากํายาน จังหวัดพิษณุโลก
15,468 200019125 น.ส. พัชรินทร์ เนตรทิพย์ จังหวัดพิษณุโลก
15,469 200019126 น.ส. สุรีรัตน์ ขํานิพัฒน์ จังหวัดพิษณุโลก
15,470 200019139 นาย วิโรจน์ ลัคนาชาติพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,471 200019150 น.ส. ภิญญาพัชญ์ ทนงค์ จังหวัดพิษณุโลก
15,472 200019165 น.ส. พัชราพรรณ กันทะลือ จังหวัดพิษณุโลก
15,473 200019169 นาย ชิตวรุตม์  ทังไธสง จังหวัดพิษณุโลก
15,474 200019179 น.ส. วาสนา ห่วงขาว จังหวัดพิษณุโลก
15,475 200019182 น.ส. จินตนา ชุนแจ่ม จังหวัดพิษณุโลก
15,476 200019186 นาย อิสระพงศ์ ม่ิงเมืองมูล จังหวัดพิษณุโลก
15,477 200019190 น.ส. อรพรรณ อินมนเทียร จังหวัดพิษณุโลก
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15,478 200019192 น.ส. สุรีย์รัตน์ ฟังนิยมอมตะ จังหวัดพิษณุโลก
15,479 200019195 น.ส. ณัฐรดา สุทธิกาปลูก จังหวัดพิษณุโลก
15,480 200019208 นาย กฤษณ์ ปิ่นสุข จังหวัดพิษณุโลก
15,481 200019212 นาง พชรมณ หาญธงชัย จังหวัดพิษณุโลก
15,482 200019213 นาง เมธิชา ม่ันคง จังหวัดพิษณุโลก
15,483 200019215 น.ส. วิไลวรรณ์ แก้วหล้า จังหวัดพิษณุโลก
15,484 200019216 น.ส. ปวีณา ไชยสิทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,485 200019217 นาย กมลสันต์ ไชยสีติ๊บ จังหวัดพิษณุโลก
15,486 200019222 น.ส. อรัญญา ภู่ศรี จังหวัดพิษณุโลก
15,487 200019225 น.ส. มนฤทัย โชติกวิรัชกิจ จังหวัดพิษณุโลก
15,488 200019227 นาย นภ การะบุตร จังหวัดพิษณุโลก
15,489 200019229 นาย ธันย์ยุส ธานีใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก
15,490 200019233 นาย สิทธิชัย เกษียรสมุทร จังหวัดพิษณุโลก
15,491 200019237 นาย เสธ์ อินทุวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,492 200019271 นาย สมนึก ดีผาด จังหวัดพิษณุโลก
15,493 200019272 น.ส. สุวรรณี ทองแมน จังหวัดพิษณุโลก
15,494 200019274 นาย ทินกร บุญถา จังหวัดพิษณุโลก
15,495 200019278 น.ส. ฐิตาภรณ์ สอนเสือ จังหวัดพิษณุโลก
15,496 200019284 นาย วีระพล เตชะนา จังหวัดพิษณุโลก
15,497 200019315 นาง ณัฐกฤตา โรจนสโรช จังหวัดพิษณุโลก
15,498 200019322 น.ส. วรางคณา นุตตะรังค์ จังหวัดพิษณุโลก
15,499 200019324 น.ส. นิภาวรรณ สิทธิถาวร จังหวัดพิษณุโลก
15,500 200019329 น.ส. โยธกา จันทิมา จังหวัดพิษณุโลก
15,501 200019346 น.ส. รัตญา พ่ึงเสือ จังหวัดพิษณุโลก
15,502 200019362 นาง ณิชา เครือม่ิงมงคล จังหวัดพิษณุโลก
15,503 200019370 นาย วิทยา ไชยทิง จังหวัดพิษณุโลก
15,504 200019378 นาย ศุภชาติ วงค์จนัทร์ทิพย์ จังหวัดพิษณุโลก
15,505 200019380 น.ส. แสงเทียน คําปัญญา จังหวัดพิษณุโลก
15,506 200019388 น.ส. กันยารัตน์ โพธิ์ทอง จังหวัดพิษณุโลก
15,507 200019394 น.ส. เกษรินร์ อัคนิตถิน จังหวัดพิษณุโลก
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15,508 200019397 น.ส. ศิริวรรณ ศิริเวช จังหวัดพิษณุโลก
15,509 200019399 น.ส. อัญชลี มียิ่ง จังหวัดพิษณุโลก
15,510 200019407 นาง ชนิดา เพ็ชรนารถ จังหวัดพิษณุโลก
15,511 200019417 น.ส. ชญาณิศา ธรรมยศ จังหวัดพิษณุโลก
15,512 200019446 นาง อังคณา บุญอํานวย จังหวัดพิษณุโลก
15,513 200019451 นาย อุทิศ ไกรมุด จังหวัดพิษณุโลก
15,514 200019462 นาย ขวัญชัย พรมพิทักษ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,515 200019464 น.ส. หทัยทิพย์ ปัญญา จังหวัดพิษณุโลก
15,516 200019466 น.ส. แก้วกัลยา หล่มแสง จังหวัดพิษณุโลก
15,517 200019468 นาย ธีรภัทร ธนะเนตร จังหวัดพิษณุโลก
15,518 200019479 นาย ไกรสร เชษฐ์ขุนทด จังหวัดพิษณุโลก
15,519 200019481 นาย ดนุพนธ์ เพ่ิมพล จังหวัดพิษณุโลก
15,520 200019491 น.ส. มณีรัตน์ วงศ์พุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
15,521 200019501 นาย สมจิตร ขานเกตุ จังหวัดพิษณุโลก
15,522 200019508 นาย ณัฐวุฒิ อุนะพํานัก จังหวัดพิษณุโลก
15,523 200019512 น.ส. มนัฐญา มะโนวงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,524 200019514 นาย ออมทรัพย์ รัตนมูลปัญญา จังหวัดพิษณุโลก
15,525 200019530 น.ส. ณิชนันทน์ ทนุ จังหวัดพิษณุโลก
15,526 200019536 น.ส. มยุรีย์ คําจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
15,527 200019547 นาย ชัยพงษ์ กิตติวัฒนากูล จังหวัดพิษณุโลก
15,528 200019551 น.ส. ชุลีพร ธิโนชัย จังหวัดพิษณุโลก
15,529 200019561 น.ส. สุภานัน ปัญญาบุญ จังหวัดพิษณุโลก
15,530 200019574 นาง จิรายุ วัดสิงห์ จังหวัดพิษณุโลก
15,531 200019575 นาย ภัทรภณ เหมือนใจ จังหวัดพิษณุโลก
15,532 200019580 นาย ธณพงษ์ศักด์ อุดมวัฒน์เดชากร จังหวดัพิษณุโลก
15,533 200019583 นาง ศิริขวัญ ไชยวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,534 200019587 นาย ศรัณยู แย่งขจร จังหวัดพิษณุโลก
15,535 200019588 น.ส. อิสริยา มีศรี จังหวัดพิษณุโลก
15,536 200019592 น.ส. พนิดา หม่ืนสมบัติ จังหวัดพิษณุโลก
15,537 200019593 นาย เสน่ห์ เกิดคํา จังหวัดพิษณุโลก
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15,538 200019595 น.ส. กาญจนา ไฝเพ็ชร จังหวัดพิษณุโลก
15,539 200019600 น.ส. วัชราภรณ์ เกิดโต จังหวัดพิษณุโลก
15,540 200019601 นาย อดิศักด์ิ วงศ์ยุทธนานนท์ จังหวัดพิษณุโลก
15,541 200019603 น.ส. อุษา สาระถี จังหวัดพิษณุโลก
15,542 200019604 น.ส. ปิยะนุช ชมสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก
15,543 200019606 น.ส. นันนธี จอมนงค์ จังหวัดพิษณุโลก
15,544 200019609 น.ส. ปัทมา ปิ่นเทพ จังหวัดพิษณุโลก
15,545 200019615 น.ส. มญชุภา ตรสีรานุวัฒนา จังหวัดพิษณุโลก
15,546 200019625 ส.ต.ท. พีรณัฐ สุริวัน จังหวัดพิษณุโลก
15,547 200019627 น.ส. สุภาภรณ์ ปิ่นไพบูลย์ จังหวัดพิษณุโลก
15,548 200019629 น.ส. สุชาวดี ใจปวง จังหวัดพิษณุโลก
15,549 200019630 น.ส. สุภาวดี ปิ่นไพบูลย์ จังหวัดพิษณุโลก
15,550 200019632 น.ส. ณัฐชยา หอมชะเอม จังหวัดพิษณุโลก
15,551 200019635 นาย ปรัชญา ภักดีศุภผล จังหวัดพิษณุโลก
15,552 200019638 น.ส. ปริศนา  ขุนพิลึก จังหวัดพิษณุโลก
15,553 200019647 นาย ปัญญา จักรแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
15,554 200019652 นาย โชคชัย เกษมรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
15,555 200019672 นาย ชาญศิลป์ ชาวยอง จังหวัดพิษณุโลก
15,556 200019674 นาย สุเมธี สุดา จังหวัดพิษณุโลก
15,557 200019679 นาย กิตติ์ ขวัญนาค จังหวัดพิษณุโลก
15,558 200019681 นาย ภัคพล รุจิไชยวัฒน์กุล จังหวัดพิษณุโลก
15,559 200019686 นาย ปรัชญา กะนะลัย จังหวัดพิษณุโลก
15,560 200019689 นาย สมัคร  เชื้อบุญมี จังหวัดพิษณุโลก
15,561 200019697 นาย สิทธิพันธ์ ยิ่งสกุล จังหวัดพิษณุโลก
15,562 200019717 นาย รักเกียรติ เชื้อสายอิน จังหวัดพิษณุโลก
15,563 200019719 นาง กาญจนา ป๊อกเชื้อ จังหวัดพิษณุโลก
15,564 200019726 นาย เศกสรร กันธา จังหวัดพิษณุโลก
15,565 200019727 น.ส. ขจรศรี แก่นจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
15,566 200019729 น.ส. อิสรีย์ ควรประเสริฐ จังหวัดพิษณุโลก
15,567 200019730 นาย สมเกียรติ จันทรพิทักษ์ จังหวัดพิษณุโลก
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15,568 200019733 น.ส. จริยา สกุลมา จังหวัดพิษณุโลก
15,569 200019734 นาย วีรศักด์ิ กันธรรม จังหวัดพิษณุโลก
15,570 200019735 นาย ปริญญา ชื่นวัฒนา จังหวัดพิษณุโลก
15,571 200019739 น.ส. จรรยา ยานะโส จังหวัดพิษณุโลก
15,572 200019743 นาย ชัยวัฒน์ พันธ์หงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,573 200019749 น.ส. พัฒนนันท์ ญาวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,574 200019752 นาย วันชัย แสงสุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
15,575 200019753 น.ส. วิไลลักษณ์ จิตหาญ จังหวัดพิษณุโลก
15,576 200019761 สิบเอก อมรรัตน์ จารึกสมาน จังหวัดพิษณุโลก
15,577 200019773 น.ส. วรัญญา ศิริ จังหวัดพิษณุโลก
15,578 200019782 น.ส. สุมาลี แก้วเนย จังหวัดพิษณุโลก
15,579 200019790 นาย ประกาสิทธิ์ นางวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
15,580 200019796 น.ส. สุวิมล สุริย์วงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,581 200019803 น.ส. จันทร์จิรา ผึ้งม่วง จังหวัดพิษณุโลก
15,582 200019816 น.ส. อารีย์รัตน์  แจ้งสนอง จังหวัดพิษณุโลก
15,583 200019829 น.ส. วีณา สขุเกษม จังหวัดพิษณุโลก
15,584 200019839 นาย ยุทธภูมิ ศรีคําจีน จังหวัดพิษณุโลก
15,585 200019846 น.ส. ศศิร์ภัทร วรจรรยานุกูล จังหวัดพิษณุโลก
15,586 200019849 นาย มานะ เพชรกุลจินดา จังหวัดพิษณุโลก
15,587 200019860 นาง ประกายมาศ เขมิกาอัมพร จังหวัดพิษณุโลก
15,588 200019865 น.ส. ลําพึง อ่วมเหลี่ยม จังหวัดพิษณุโลก
15,589 200019866 นาย ศิริศักด์ิ กาวิละ จังหวัดพิษณุโลก
15,590 200019876 น.ส. เกศินี จุ่นสาย จังหวัดพิษณุโลก
15,591 200019878 ส.อ. จักรกฤษ กุณจ๋า จังหวัดพิษณุโลก
15,592 200019884 น.ส. เจนจิรา หมูคํา จังหวัดพิษณุโลก
15,593 200019883 น.ส. พรทิพย์ กลิ่นดอกไม้ จังหวัดพิษณุโลก
15,594 200019888 น.ส. สนทนา น้อยอิน จังหวัดพิษณุโลก
15,595 200019891 น.ส. สุวิมล น้อยอิน จังหวัดพิษณุโลก
15,596 200019892 น.ส. วราภรณ์ ถนัดกิจ จังหวัดพิษณุโลก
15,597 200019906 น.ส. น้ําฝน กิติมา จังหวัดพิษณุโลก
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15,598 200019907 น.ส. ธนิตา ไชยศิริ จังหวัดพิษณุโลก
15,599 200019909 นาย นิพนธ์ เสือคําราม จังหวัดพิษณุโลก
15,600 200019911 น.ส. วราภรณ์ แก้วล้วนทอง จังหวัดพิษณุโลก
15,601 200019912 น.ส. สุกัญญา ก้อนเขื่อน จังหวัดพิษณุโลก
15,602 200019913 น.ส. กนกวรรณ นวนเกิด จังหวัดพิษณุโลก
15,603 200019919 นาย พีรศุษม์ มณีวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
15,604 200019927 น.ส. วรารัตน์ หมวกยอด จังหวัดพิษณุโลก
15,605 200019929 น.ส. แก้วจรินทร์ ล้วนแก้ว จงัหวัดพิษณุโลก
15,606 200019934 น.ส. สุวภัทร สดุดี จังหวัดพิษณุโลก
15,607 200019943 นาย ณรงค์ศักด์ิ จันทร์ต้น จังหวัดพิษณุโลก
15,608 200019952 น.ส. อรวรรณ แสงรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
15,609 200019955 นาย จรูญ ช่างเหลา จังหวัดพิษณุโลก
15,610 200019958 น.ส. พรทิพย์ บุญทา จังหวัดพิษณุโลก
15,611 200019963 น.ส. วณิชชญา รินแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
15,612 200019966 น.ส. สาวิตรี เปรมโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,613 200019969 นาย สามารถ เวทํา จังหวัดพิษณุโลก
15,614 200019979 นาย ณัฐพงษ์ ปาลี จังหวัดพิษณุโลก
15,615 200019986 น.ส. กรกมล ชนะโสภณพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,616 200019992 นาย ปฐมพงษ์ จันทร์ต๊ะวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,617 200019996 นาย พนัส ธีระเพ็ญแสง จังหวัดพิษณุโลก
15,618 200019998 น.ส. สุพรรษา สาหร่าย จังหวัดพิษณุโลก
15,619 200019999 น.ส. อัญชลี กามินี จังหวัดพิษณุโลก
15,620 200020012 น.ส. เพ็ญประภา จอมขันเงิน จังหวัดพิษณุโลก
15,621 200020023 นาย ยุทธชัย แสงทองนภารุ่ง จังหวัดพิษณุโลก
15,622 200020028 นาย วรีะวัฒน์ กรมน้อย จังหวัดพิษณุโลก
15,623 200020031 นาง สุภาวดี ชาญณรงค์ จังหวัดพิษณุโลก
15,624 200020033 นาย สุดเขต ทาอวน จังหวัดพิษณุโลก
15,625 200020035 นาย ภักด์ิพร แสนพรม จังหวัดพิษณุโลก
15,626 200020036 นาย ชัยวัฒน์ ดวงพยศ จังหวัดพิษณุโลก
15,627 200020038 นาย พัทธนิตย์ สุวรรณประดับ จังหวัดพิษณุโลก
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15,628 200020048 ว่าที่ร้อยตรีหญิง กาญจนา กําลังมาก จังหวัดพิษณุโลก
15,629 200020049 นาย มนตรี ชัยกูล จังหวัดพิษณุโลก
15,630 200020050 น.ส. ทิพย์สุดา บุญเพ็ง จังหวัดพิษณุโลก
15,631 200020054 น.ส. ปิยะนัน สุขจร จังหวัดพิษณุโลก
15,632 200020056 น.ส. กัลยาณี พันธมิตร จังหวัดพิษณุโลก
15,633 200020061 น.ส. รัชดาวัลย์ ดิษยศรีวิศาล จังหวัดพิษณุโลก
15,634 200020074 นาย สุรพันธ์ ธาตุทอง จังหวัดพิษณุโลก
15,635 200020078 น.ส. ลลิตา ปัญญาเมืองใจ จังหวัดพิษณโุลก
15,636 200020079 นาง วันเพ็ญ ศรีทอง จังหวัดพิษณุโลก
15,637 200020080 นาง ลัดดา งานนันไชย จังหวัดพิษณุโลก
15,638 200020088 นาง สุนันท์ เจริญกาศ จังหวัดพิษณุโลก
15,639 200020097 น.ส. ชนม์ฑิกาญจน์ วงค์รัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
15,640 200020108 นาง วาสนา ทองชาติ จังหวัดพิษณุโลก
15,641 200020112 นาง สุนทรี จันทร์ประดิษฐ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,642 200020115 นาง พรรณี โรจน์มณีบรรพต จังหวัดพิษณุโลก
15,643 200020124 นาย บัณฑิตย์ สุวรรณแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
15,644 200020126 น.ส. สุรีรัตน์ คุ้มอินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
15,645 200020129 น.ส. ธารินี เนียมสุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
15,646 200020130 น.ส. วรัญช์ธิตา ปลุกใจ จังหวัดพิษณุโลก
15,647 200020134 น.ส. ไพลิน แก้วอินถา จังหวัดพิษณุโลก
15,648 200020135 น.ส. ภัทรา ภู่ประเสริฐ จังหวัดพิษณุโลก
15,649 200020136 น.ส. น้ําผึ้ง กันยาประสิทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,650 200020146 นาง ผ่องอําไพ เสนแสง จังหวัดพิษณุโลก
15,651 200020156 น.ส. ภวรัญชน์ ไวสกุล จงัหวัดพิษณุโลก
15,652 200020157 นาย ปิยภูมิ คุณาธรรม จังหวัดพิษณุโลก
15,653 200020161 นาย กฤษณะ สิงห์หาญ จังหวัดพิษณุโลก
15,654 200020162 นาง ชานิสา ผากา จังหวัดพิษณุโลก
15,655 200020166 น.ส. อัญชลีญา จันทร์งาม จังหวัดพิษณุโลก
15,656 200020171 น.ส. พัทยา คลังวิเชียร จังหวัดพิษณุโลก
15,657 200020174 นาย กิจจา สถิตวงศ์วาน จังหวัดพิษณุโลก
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15,658 200020177 นาย พิทยา เลิศพงษ์สุข จังหวัดพิษณุโลก
15,659 200020179 นาย ชลัช ประสิทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,660 200020189 นาย ยุทธพงศ์ พันธุ์มณี จังหวัดพิษณุโลก
15,661 200020192 น.ส. อังคณา แดงเรือง จังหวัดพิษณุโลก
15,662 200020193 นาง ศุภรัตน์ ช่วยบ้าน จังหวัดพิษณุโลก
15,663 200020195 นาง พิชชานุช เกตุหอม จังหวัดพิษณุโลก
15,664 200020196 นาง อรทัย สร้อยเสนา จังหวัดพิษณุโลก
15,665 200020200 น.ส. ทิพาภัสสร์ สามล จังหวัดพิษณุโลก
15,666 200020209 นาย สิริพงศ์ ศรีวิชัย จังหวัดพิษณุโลก
15,667 200020211 น.ส. ธัญลักษณ์ วิบุญมา จังหวัดพิษณุโลก
15,668 200020216 น.ส. ลดาวัลย์ ทองล้วน จังหวัดพิษณุโลก
15,669 200020217 น.ส. สุปราณี จันภักดี จังหวัดพิษณุโลก
15,670 200020218 นาย ดิเรก ปินตาแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
15,671 200020239 น.ส. ยุกตาสิณี แผลงพาลี จังหวัดพิษณุโลก
15,672 200020242 นาง สกลพร คงพ่วง จังหวัดพิษณุโลก
15,673 200020243 น.ส. นรดานี เครือป้อ จังหวัดพิษณุโลก
15,674 200020252 น.ส. มานีวัลย์  น้ําใจทน จังหวัดพิษณุโลก
15,675 200020255 น.ส. มณีวรรณ แสงทอง จังหวัดพิษณุโลก
15,676 200020259 นาย ศีลภพ บุญเรือง จังหวัดพิษณุโลก
15,677 200020261 น.ส. จิรภิญญา เชื้อเมืองพาน จังหวัดพิษณุโลก
15,678 200020267 นาย ชาตรี ขําสกล จังหวัดพิษณุโลก
15,679 200020270 น.ส. อรพรรณ ม่วงพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
15,680 200020271 น.ส. ดวงกมล บุญแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
15,681 200020273 น.ส. จิราวรรณ บุญแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
15,682 200020276 น.ส. รกัชนก วุ่นฟัก จังหวัดพิษณุโลก
15,683 200020281 นาย ณัฐวุฒิ ทาวรรณะ จังหวัดพิษณุโลก
15,684 200020293 น.ส. จารุณี อุทัย จังหวัดพิษณุโลก
15,685 200020294 น.ส. ชนิตา จันทร์โต จังหวัดพิษณุโลก
15,686 200020295 น.ส. โชคนิธิ นาคเมธี จังหวัดพิษณุโลก
15,687 200020302 นาง ชุลีพร พรหมมีเนตร จังหวัดพิษณุโลก
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15,688 200020304 น.ส. สลิล เจริญสุข จังหวัดพิษณุโลก
15,689 200020320 นาย ภานุพงษ์ พวงมาลา จังหวัดพิษณุโลก
15,690 200020325 น.ส. เกศรินทร์ แง่โว้ จังหวัดพิษณุโลก
15,691 200020327 น.ส. หฤทัย ยืนวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,692 200020332 นาย พิสุทธิพงษ์ ขุมเพ็ชร์ จังหวัดพิษณุโลก
15,693 200020335 นาย บัญชา จองคําอาง จังหวัดพิษณุโลก
15,694 200020339 นาย เอกชัย ครองข้าว จังหวัดพิษณุโลก
15,695 200020348 น.ส. ญาณิศา หนุนยศ จังหวัดพิษณุโลก
15,696 200020351 น.ส. อัญณญา สวัสด์ิวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,697 200020352 น.ส. ตรีสุคนธ์ ดาวเรือง จังหวัดพิษณุโลก
15,698 200020353 นาย กิตติพงค์ ตุ่นธิ จังหวัดพิษณุโลก
15,699 200020355 นาง ทัศนีย์ จิตฤทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,700 200020356 นาง อัญชลี ใจแปง จังหวัดพิษณุโลก
15,701 200020358 น.ส. ฉวีวรรณ ดวงบุญ จังหวัดพิษณุโลก
15,702 200020374 ว่าท่ี ร.ต.หญิง โชติกา แก่นธิยา จังหวัดพิษณุโลก
15,703 200020375 น.ส. ญาณนันท์ ไชยวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,704 200020376 น.ส. จิตลดา ไชยวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,705 200020379 นาย ภาคภูมิ สิทธิวุฒิ จังหวัดพิษณุโลก
15,706 200020380 น.ส. ปวริศา สายสุภา จังหวัดพิษณุโลก
15,707 200020382 น.ส. รุ่งราตรี ปินใจ จังหวัดพิษณุโลก
15,708 200020383 น.ส. สุภาพร ขันนารัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
15,709 200020384 น.ส. นันทวรรณ  มาลา จังหวัดพิษณุโลก
15,710 200020387 นาย ธีรภัทร กริมเขียว จังหวัดพิษณุโลก
15,711 200020388 น.ส. นลินพร เดือนแจ่ม จังหวัดพิษณุโลก
15,712 200020397 นาย มาโนช แดงไฟ จังหวัดพิษณุโลก
15,713 200020400 น.ส. ดวงพร เขียวขํา จังหวัดพิษณุโลก
15,714 200020401 นาย ภาคภูมิ เรืองฤทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,715 200020402 นาย ธนาวุฒิ วงศ์ฟัก จังหวัดพิษณุโลก
15,716 200020404 น.ส. นราภัทร กอบกํา จังหวัดพิษณุโลก
15,717 200020406 น.ส. ธีราภรณ์ ชัยนิวัติ จังหวัดพิษณุโลก
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15,718 200020409 นาง นฤมล หริ่งกัน จังหวัดพิษณุโลก
15,719 200020410 น.ส. พัชราภรณ์ บุญมา จังหวัดพิษณุโลก
15,720 200020411 นาย ฤทธิชัย เขตโลก จังหวัดพิษณุโลก
15,721 200020417 นาย บัณฑิต กําเนิดเหมาะ จังหวัดพิษณุโลก
15,722 200020431 น.ส. กิดานันท์ ขุนพิลึก จังหวัดพิษณุโลก
15,723 200020436 น.ส. อรัญญา จันทโชติ จังหวัดพิษณุโลก
15,724 200020448 นาย นิรัชกร แสนหล้า จังหวัดพิษณุโลก
15,725 200020450 น.ส. วราภรณ์ วงศ์ปัน จังหวัดพิษณุโลก
15,726 200020451 นาย ภูวดล ไชยมงคล จังหวดัพิษณุโลก
15,727 200020456 น.ส. สิริกร ใจจะดี จังหวัดพิษณุโลก
15,728 200020482 นาย สมภพ สระมาลา จังหวัดพิษณุโลก
15,729 200020492 นาย สิรภพ มหาไม้ จังหวัดพิษณุโลก
15,730 200020500 น.ส. อุษา สะสม จังหวัดพิษณุโลก
15,731 200020501 นาย ธนวัฒน์ คงศิริ จังหวัดพิษณุโลก
15,732 200020512 น.ส. พัชรินทร์ สุทธินันท์ จังหวัดพิษณุโลก
15,733 200020523 น.ส. กัลยาวลัย แปงแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
15,734 200020537 นาง ฐิติธดากรณ์ อภิจิรานุวัฒน์ จังหวดัพิษณุโลก
15,735 200020539 น.ส. ชมศมณฑ์ วรรณงาม จังหวัดพิษณุโลก
15,736 200020540 น.ส. ปริศนา ต๊ะต้นยาง จังหวัดพิษณุโลก
15,737 200020546 นาย สุรเดช กาญจนคลอด จังหวัดพิษณุโลก
15,738 200020552 นาย จีระศักด์ิ ศรีใจวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,739 200020554 นาย ศิริชัย บัวจันแดง จังหวัดพิษณุโลก
15,740 200020562 น.ส. กุลฉัตร ยาสมุทร จังหวัดพิษณุโลก
15,741 200020563 น.ส. สุพิศ์ชญาตย์ ปัทมรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
15,742 200020565 น.ส. ชนิดา แดงขาวเขียว จังหวดัพิษณุโลก
15,743 200020570 นาย เอกชัย ทุมจินดา จังหวัดพิษณุโลก
15,744 200020573 น.ส. สิริมา ปัญญาวิชา จังหวัดพิษณุโลก
15,745 200020580 นาย สมัย พรหมมา จังหวัดพิษณุโลก
15,746 200020609 น.ส. นุริน ประทุมมณี จังหวัดพิษณุโลก
15,747 200020615 น.ส. ภัทราวดี วัฒนศัพท์ จังหวัดพิษณุโลก
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15,748 200020628 นาย ยุทธนา มหาวุฒิ จังหวัดพิษณุโลก
15,749 200020642 น.ส. นันทภัทร มัทการ จังหวัดพิษณุโลก
15,750 200020653 น.ส. สายฝน นิ่มเผือก จังหวัดพิษณุโลก
15,751 200020654 นาย อุดร สมตัว จังหวัดพิษณุโลก
15,752 200020664 น.ส. สุธีร์ธิดา จงสมจิตต์ จังหวัดพิษณุโลก
15,753 200020665 นาง รสจิเรศ หน่อคํา จังหวัดพิษณุโลก
15,754 200020669 น.ส. วัลลี โวทาน จังหวัดพิษณุโลก
15,755 200020673 น.ส. รสสุคนธ์ ดิษประพัฒน์ จังหวัดพิษณุโลก
15,756 200020676 น.ส. เด่นนภา กันทะใจ จังหวัดพิษณุโลก
15,757 200020677 น.ส. พิชญานิน กาทอง จังหวัดพิษณุโลก
15,758 200020682 น.ส. เจนจิรา  สุคําตุ่น จังหวัดพิษณุโลก
15,759 200020683 นาง ลินดา ลับแลชัย จังหวัดพิษณุโลก
15,760 200020702 น.ส. พนิดา คําซาวสัน จังหวัดพิษณุโลก
15,761 200020703 น.ส. นภาพร สุขใจ จังหวัดพิษณุโลก
15,762 200020711 นาง โสลัชชา สว่างศรี จังหวัดพิษณุโลก
15,763 200020742 นาย วสันต์ สุธรรมมา จังหวัดพิษณุโลก
15,764 200020747 น.ส. กันตภัทร พระศรี จังหวัดพิษณุโลก
15,765 200020748 น.ส. ยุรภาวรรณ ม้าวทุ่งตัน จังหวัดพิษณุโลก
15,766 200020750 น.ส. พิลาวัลย์  ฟูญาติ จังหวัดพิษณุโลก
15,767 200020759 น.ส. เบญจวรรณ พรมบุญชู จังหวัดพิษณุโลก
15,768 200020769 น.ส. ศุลีพร เออร์ ราฮีบี้ย์ จังหวัดพิษณุโลก
15,769 200020770 นาย ธนุพงศ์ บุญญประภา จังหวัดพิษณุโลก
15,770 200020772 น.ส. สุดารักษ์ ไชยนวล จังหวัดพิษณุโลก
15,771 200020778 นาย ไพโรจน์ สุจินดา จังหวัดพิษณุโลก
15,772 200020787 นาย รัตชพล อินทรสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,773 200020788 นาย ทินภัทร อินคําเชื้อ จังหวัดพิษณุโลก
15,774 200020803 นาย บันดาล มาอยู่วัง จังหวัดพิษณุโลก
15,775 200020807 น.ส. อาลิตา สุทธิศักด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
15,776 200020808 นาย วุฒิชัย เขียวคํา จังหวัดพิษณุโลก
15,777 200020818 น.ส. กีรติญา สายหยุด จังหวัดพิษณุโลก
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15,778 200020822 น.ส. สุพรรณี คงแท้ จังหวัดพิษณุโลก
15,779 200020826 น.ส. สุพัตรา เฉลิมหล้าวัฒนากุล จังหวัดพิษณุโลก
15,780 200020828 นาย ศักด์ิดา สิงหนาท จังหวัดพิษณุโลก
15,781 200020830 นาง สุดารัตน์ ริบแจ่ม จังหวัดพิษณุโลก
15,782 200020831 นาง ณฐมณฑน์ ปัญญาบุญ จังหวัดพิษณุโลก
15,783 200020836 นาย โตมร รัตน้ําหิน จังหวัดพิษณุโลก
15,784 200020838 นาง นันทิดา รัตน้ําหิน จังหวัดพิษณุโลก
15,785 200020845 น.ส. ณิชาภัทร ขัดสาย จังหวัดพิษณุโลก
15,786 200020846 นาย นิพนธ์ อินทรโชติ จังหวัดพิษณุโลก
15,787 200020852 น.ส. พนิดา อุทัยธวัช จังหวัดพิษณุโลก
15,788 200020855 น.ส. วราภรณ์ วิชัยรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
15,789 200020858 นาย ชณพัฒน์ พิชญาภัควังโฉม จังหวัดพิษณุโลก
15,790 200020864 น.ส. เยาวลักษณ์ หนองคํา จังหวัดพิษณุโลก
15,791 200020871 น.ส. ณัฐกุล จิ๋วใด จังหวัดพิษณุโลก
15,792 200020873 น.ส. ไอลดา เนียมเทศ จังหวัดพิษณุโลก
15,793 200020880 น.ส. นันทิวา เมืองมูล จังหวัดพิษณุโลก
15,794 200020883 น.ส. กฤตพร เทียนฉาย จังหวัดพิษณุโลก
15,795 200020888 น.ส. วารุณี ศรีรุ่ง จังหวัดพิษณุโลก
15,796 200020891 นาย สมชาย มีจั่น จังหวัดพิษณุโลก
15,797 200020893 น.ส. วรารัตน์ แบ่งทิศ จังหวัดพิษณุโลก
15,798 200020896 น.ส. ชุติมา ชะฎา จังหวัดพิษณุโลก
15,799 200020901 น.ส. วราลี อินประเสริฐ จังหวัดพิษณุโลก
15,800 200020908 นาง นพรัตน์ ภุมมาพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,801 200020924 น.ส. ภาณุมาศ ใจกันทะ จังหวัดพิษณุโลก
15,802 200020929 น.ส. เยาวลักษณ์ สุวรรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,803 200020931 นาย ภูมิพัฒน์ ชวชาติ จังหวัดพิษณุโลก
15,804 200020934 น.ส. ตรัยรัตน์ ทิพวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,805 200020951 นาย นราศักด์ิ กิจสวน จังหวัดพิษณุโลก
15,806 200020967 น.ส. พรนิตย์ สายวงค์มอย จังหวัดพิษณุโลก
15,807 200020969 น.ส. พิณญาดา ดวงสาร จังหวัดพิษณุโลก

            หน้าท่ี 527 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
15,808 200020975 น.ส. นุชรี หงษ์บุญเสริม จังหวัดพิษณุโลก
15,809 200020976 นาย สรวีย์ ธรรมพลกิจ จังหวัดพิษณุโลก
15,810 200020982 นาง นฤมล มะโนวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
15,811 200020993 น.ส. จีราวรรรณ พรมทอง จังหวัดพิษณุโลก
15,812 200020996 น.ส. อําพรพันธุ์ อินต๊ะ จังหวัดพิษณุโลก
15,813 200021002 น.ส. ลัดดาวรรณ ตาสอน จังหวัดพิษณุโลก
15,814 200021006 น.ส. ปิยะนันท์ นันทการณ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,815 200021011 นาย กิรภัทร คุ้มเนตร จังหวัดพิษณุโลก
15,816 200021014 นาง กชกร อน้สอน จังหวัดพิษณุโลก
15,817 200021019 น.ส. ศิรินญา เผ่าชวด จังหวัดพิษณุโลก
15,818 200021026 ว่าท่ีร.ต. อดิลักษณ์ ยอดยิ่ง จังหวัดพิษณุโลก
15,819 200021032 นาย เผ่าพงษ์ ก่ิงกาหลง จังหวัดพิษณุโลก
15,820 200021042 นาย สมภพ พิมพ์เสนา จังหวัดพิษณุโลก
15,821 200021044 นาย อภิรักษ์ แสงทอง จังหวัดพิษณุโลก
15,822 200021056 น.ส. จิราพร อุ่นใจ จังหวัดพิษณุโลก
15,823 200021061 น.ส. พรรณทิภา ชัยจันทร์ดี จังหวัดพิษณุโลก
15,824 200021064 น.ส. ภัสราภรณ์ ญานะคาํ จังหวัดพิษณุโลก
15,825 200021066 นาย จิรกร ขันแก้ววงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,826 200021068 น.ส. บุญญาพร หมายหมั้น จังหวัดพิษณุโลก
15,827 200021069 น.ส. คนึงนุช ใหลเจริญ จังหวัดพิษณุโลก
15,828 200021070 น.ส. กาญจนา ทําเหล็ก จังหวัดพิษณุโลก
15,829 200021080 นาง นิตยา  อินบัว จังหวัดพิษณุโลก
15,830 200021081 น.ส. ศิริพันธ์ หม่ันดี จังหวัดพิษณุโลก
15,831 200021091 น.ส. อภิญญา รุ่งเรืองจําเริญ จังหวัดพิษณุโลก
15,832 200021092 นาย สทาวีร์ บุญอินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
15,833 200021106 น.ส. ณัชชา ห้าวหาญ จังหวัดพิษณุโลก
15,834 200021116 นาง วีริสา ด้วงเนียม จังหวัดพิษณุโลก
15,835 200021117 น.ส. สุภจีร์ ศรีพลพรรค จังหวัดพิษณุโลก
15,836 200021125 นาย สราวุธ สุขคํา จังหวัดพิษณุโลก
15,837 200021129 นาย สมเจตต์ จันคุ้ม จังหวัดพิษณุโลก
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15,838 200021130 น.ส. ศิรินทรา เชื้อสมุทร์ จังหวัดพิษณุโลก
15,839 200021141 น.ส. พจนีย์ ของใส จังหวัดพิษณุโลก
15,840 200021150 น.ส. ขวัญหล้า อินปิ่น จังหวัดพิษณุโลก
15,841 200021152 น.ส. กนกวรรณ พิทาคํา จังหวัดพิษณุโลก
15,842 200021159 นาย ธีรวัฒน์ อินทรชัย จังหวัดพิษณุโลก
15,843 200021166 นาย ปริญญา ยะอิ่น จังหวัดพิษณุโลก
15,844 200021169 น.ส. วิไลพร คําสอน จังหวัดพิษณุโลก
15,845 200021208 นาย ณัฐพล ทองถี จังหวัดพิษณุโลก
15,846 200021209 น.ส. ระพีพร ดวงสุวรรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,847 200021215 ว่าท่ีร้อยตรี นรินทร์ เดชบุญมาก จังหวัดพิษณุโลก
15,848 200021217 น.ส. นันทวัน ใจมูลม่ัง จังหวัดพิษณุโลก
15,849 200021218 น.ส. นฤมล สมกูล จังหวัดพิษณุโลก
15,850 200021224 น.ส. ชาลิณี น้อยสุภาพ จังหวัดพิษณุโลก
15,851 200021228 นาย ธนภูวนันต์ เมืองมูล จังหวัดพิษณุโลก
15,852 200021235 น.ส. สุภาณี ทิพย์ศรีบุตร จังหวัดพิษณุโลก
15,853 200021238 น.ส. นาถจิตร นามมงุคุณ จังหวัดพิษณุโลก
15,854 200021253 น.ส. ปาณิศา คําจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
15,855 200021254 น.ส. สุปราณี หอมหวล จังหวัดพิษณุโลก
15,856 200021255 น.ส. กรานตนา สุทธิวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
15,857 200021257 นาย โยธิน ปวงคําคง จังหวัดพิษณุโลก
15,858 200021261 นาย เดชา จักร์สาน จังหวัดพิษณุโลก
15,859 200021273 น.ส. นิโรบล บุญยัง จังหวัดพิษณุโลก
15,860 200021274 น.ส. วราภรณ์ สอนแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
15,861 200021283 นาย ณัฐพล คําภีระ จังหวัดพิษณโุลก
15,862 200021284 นาย สุธรรม เกื้อบุญส่ง จังหวัดพิษณุโลก
15,863 200021286 นาย สุรวัจน์ บุญเพ่ิม จังหวัดพิษณุโลก
15,864 200021288 น.ส. พุทธรักษ์ พิมสาร จังหวัดพิษณุโลก
15,865 200021291 นาย เก่งกิจ ชีพอุดม จังหวัดพิษณุโลก
15,866 200021293 น.ส. ประภาพรรณ อุ้ยไพบูลย์สวัสด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
15,867 200021294 นาย อุเทน โทนมี จังหวัดพิษณุโลก
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15,868 200021297 น.ส. มณีนิล อินขัติ จังหวัดพิษณุโลก
15,869 200021299 น.ส. ปาริฉัตร บางตา จังหวัดพิษณุโลก
15,870 200021301 นาย พนม เดชะ จังหวัดพิษณุโลก
15,871 200021307 นาย ณัฐวุฒิ ปูธิปิน จังหวัดพิษณุโลก
15,872 200021308 น.ส. สุดคนึง เดชะ จังหวัดพิษณุโลก
15,873 200021319 น.ส. นิสารัตน์ คมสัน จังหวัดพิษณุโลก
15,874 200021324 ว่าท่ีร้อยตรี สาธัคสร ช เสมือนใจ จังหวัดพิษณุโลก
15,875 200021325 น.ส. วงเดือน ศักด์ิบุญเรือง จงัหวัดพิษณุโลก
15,876 200021334 นาย สุรินทร์ สมบัติ จังหวัดพิษณุโลก
15,877 200021335 นาง กรณิศ เจริญศิลป์ จังหวัดพิษณุโลก
15,878 200021337 นาย ปรีชา วาพิไหว จังหวัดพิษณุโลก
15,879 200021349 นาง วรัชยา เกตุมา จังหวัดพิษณุโลก
15,880 200021361 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ปานเกิด จังหวัดพิษณุโลก
15,881 200021373 น.ส. ชมชฎา เหมือนโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,882 200021388 นาย นันท์นรินทร์ เตมีศักด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
15,883 200021401 นาย เดชา ครองมี จังหวัดพิษณุโลก
15,884 200021417 นาย โกวิทย์ ฝ่ายเทศ จังหวัดพิษณุโลก
15,885 200021422 นาย วรเทพ กรีอินทอง จังหวัดพิษณุโลก
15,886 200021427 นาง สุพรรณิกา อยู่ครอบ จังหวัดพิษณุโลก
15,887 200021432 น.ส. กติญา บุญสวน จังหวัดพิษณุโลก
15,888 200021433 น.ส. สุวินชา พรมกูล จังหวัดพิษณุโลก
15,889 200021447 นาย วรณัฐ บุญเจริญ จังหวัดพิษณุโลก
15,890 200021463 นาย ปฐมฤกษ์ สังข์วะระปรีชา จังหวัดพิษณุโลก
15,891 200021466 น.ส. อรระวี บุรีแสง จังหวัดพิษณุโลก
15,892 200021476 นาย สกล วินันท์ จังหวัดพิษณุโลก
15,893 200021478 น.ส. พณณกร กระบวนศรี จังหวัดพิษณุโลก
15,894 200021487 น.ส. ลลิตา ขัตติ จังหวัดพิษณุโลก
15,895 200021489 นาย มาโนชญ์ สนธิโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,896 200021490 น.ส. ธนาภรณ์ เลาคํา จังหวัดพิษณุโลก
15,897 200021503 จ่าสิบโท นิติพล ท้าวอุ่นเรือน จังหวัดพิษณุโลก
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15,898 200021506 น.ส. นิภา ธรรมปัญญา จังหวัดพิษณุโลก
15,899 200021508 น.ส. กาญจนา เสนา จังหวัดพิษณุโลก
15,900 200021520 นาย ธีรชัย สิริรัตน์บรรจง จังหวัดพิษณุโลก
15,901 200021522 นาง อ้อยทิพย์ อินต๊ะคํา จังหวัดพิษณุโลก
15,902 200021528 น.ส. ศิโรรัตน์ เรียนม่ัน จังหวัดพิษณุโลก
15,903 200021532 นาย ธนากร ธิลาใจ จังหวัดพิษณุโลก
15,904 200021539 น.ส. สุรีย์รัตน์ ถาดแสง จังหวัดพิษณุโลก
15,905 200021546 นาย ทศพร ตั๋นตุ้ย จังหวัดพิษณุโลก
15,906 200021558 น.ส. วภิาพร อินเทพ จังหวัดพิษณุโลก
15,907 200021560 นาย ภูมิ หมายมี จังหวัดพิษณุโลก
15,908 200021562 น.ส. มณีมัย อินนันชัย จังหวัดพิษณุโลก
15,909 200021564 น.ส. จันทร์เพ็ญ คําเพ็ง จังหวัดพิษณุโลก
15,910 200021565 นาย อํานาจ บุญเกตุ จังหวัดพิษณุโลก
15,911 200021566 น.ส. สุนิศา ศรีนุต จังหวัดพิษณุโลก
15,912 200021569 น.ส. มัตติกา ยาสา จังหวัดพิษณุโลก
15,913 200021574 น.ส. กชพร  วิลาวรรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,914 200021578 น.ส. ศรุดา แก้วพลิก จังหวัดพิษณุโลก
15,915 200021586 น.ส. แพรววนิด ไชยราช จังหวัดพิษณุโลก
15,916 200021587 น.ส. สุธาสินี เอ่ียมสืบทับ จังหวัดพิษณุโลก
15,917 200021593 นาย ชัยวิทย์ คุ้มทรัพย์ จังหวัดพิษณุโลก
15,918 200021613 น.ส. ชิดชนก ก่อเจดีย์ จังหวัดพิษณุโลก
15,919 200021619 นาย อิทธิศักด์ิ ไชยวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
15,920 200021622 นาย คุณกร บุญยิ้ม จังหวัดพิษณุโลก
15,921 200021623 นาย ภานุวัฒน์ ปินไชย จังหวัดพิษณุโลก
15,922 200021637 นาย นรินทร์ ใจบุญ จังหวัดพิษณุโลก
15,923 200021638 น.ส. รัชดาภรณ์ ขอบรูป จังหวัดพิษณุโลก
15,924 200021646 น.ส. รสสุคนธ์ เปี้ยวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
15,925 200021651 นาง พรจิต  รัตนอนันต์ จังหวัดพิษณุโลก
15,926 200021652 นาย ทัศนัย คําลําปาง จังหวัดพิษณุโลก
15,927 200021654 น.ส. กรรณิการ์ ใจก้อน จังหวัดพิษณุโลก
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15,928 200021658 นาย บรรพต โพธิมา จังหวัดพิษณุโลก
15,929 200021659 น.ส. จันทิรา อินอ่วม จังหวัดพิษณุโลก
15,930 200021664 นาย อานุภาพ ยาณะพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,931 200021669 นาย กษิดิศ รัตนพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,932 200021671 นาย ธีรเดช อ๊อดปัญญา จังหวัดพิษณุโลก
15,933 200021672 นาย บวรภัค ปัญญาผาบ จังหวัดพิษณุโลก
15,934 200021673 น.ส. สุภาพร นุชท่าโพ จังหวัดพิษณุโลก
15,935 200021684 นาย อาทิตย์ อรัญทอง จังหวัดพิษณุโลก
15,936 200021685 น.ส. ทรายทอง ศิริวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
15,937 200021695 นาย พงษ์พิพัฒน์ ภู่กระจาย จังหวัดพิษณุโลก
15,938 200021696 นาง สุจิรา ล้ําเลิศ จังหวัดพิษณุโลก
15,939 200021701 นาย คมจักร จบศรี จังหวัดพิษณุโลก
15,940 200021706 น.ส. ธมลวรรณ ปวงคํา จังหวัดพิษณุโลก
15,941 200021712 นาง ปวริศา จันทร์สุข จังหวัดพิษณุโลก
15,942 200021714 นาง นันท์นภัส ก่ิงรางสาท จังหวัดพิษณุโลก
15,943 200021715 น.ส. มนัญญา งามทรง จังหวัดพิษณุโลก
15,944 200021732 น.ส. นาตยา อุ่นวัน จังหวัดพิษณุโลก
15,945 200021739 น.ส. เกศินี สุเทปิน จังหวัดพิษณุโลก
15,946 200021738 นาง จิราพร ดงสงเคราะห์ จังหวัดพิษณุโลก
15,947 200021741 น.ส. พรนภา กาวีเมือง จังหวัดพิษณุโลก
15,948 200021751 น.ส. ไพลินภัทร สุทธิพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,949 200021753 น.ส. ณัชเกษมา สวนผล จังหวัดพิษณุโลก
15,950 200021757 นาย สาธิต สุวรรณรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
15,951 200021761 น.ส. กฤษณา เปี้ยสุยะ จังหวัดพิษณุโลก
15,952 200021768 นาง ญาณิอร วิวันชัย จังหวัดพิษณุโลก
15,953 200021775 นาย พิสิษฐ์ จําปาเทศ จังหวัดพิษณุโลก
15,954 200021782 นาย ประพันธ์ ตันหล้า จังหวัดพิษณุโลก
15,955 200021802 นาง ธัญญลักษณ์ โจมกลาง จังหวัดพิษณุโลก
15,956 200021803 นาย ประสงค์ มณีสม จังหวัดพิษณุโลก
15,957 200021806 นาง จีรานุช แข็งแรง จังหวัดพิษณุโลก
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15,958 200021809 นาย กฤษฎางค์ สุขเกษม จังหวัดพิษณุโลก
15,959 200021814 นาง อรพิน ปัญญาไว จังหวัดพิษณุโลก
15,960 200021819 น.ส. เสาวณีย์ แสงจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
15,961 200021821 นาง จินตนา หมอยา จังหวัดพิษณุโลก
15,962 200021829 น.ส. กวินธิดา คําแหงผล จังหวัดพิษณุโลก
15,963 200021830 น.ส. รัตนาพร ชุ่มชัย จังหวัดพิษณุโลก
15,964 200021832 นาย นราศักด์ิ คํายันต์ จังหวัดพิษณุโลก
15,965 200021838 น.ส. จตุพร เวทยพงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,966 200021847 นาย วรกานต์ ฟูแสง จังหวัดพิษณโุลก
15,967 200021854 น.ส. กชพร บุญรักษา จังหวัดพิษณุโลก
15,968 200021859 น.ส. วิมล รุ่งฉวี จังหวัดพิษณุโลก
15,969 200021883 นาง สรัญรัชต์ พีพงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,970 200021885 น.ส. นราพร  วิตูล จังหวัดพิษณุโลก
15,971 200021890 นาง อินทิราพรรณ สานะวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
15,972 200021896 นาง ศุภรดา จันทตรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
15,973 200021902 นาย อุทิตย์ โอษฐ์ประไพร จังหวัดพิษณุโลก
15,974 200021921 นาย จิรวัฒน์ คําเมือง จังหวัดพิษณุโลก
15,975 200021932 น.ส. จารุวรรณ สงใส จังหวัดพิษณุโลก
15,976 200021933 น.ส. สุรีย์วัลย์ จุมพลมา จังหวัดพิษณุโลก
15,977 200021941 น.ส. กีรติ ขัดสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
15,978 200021945 น.ส. รัตนาภรณ์ ปัญโญใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก
15,979 200021948 น.ส. แวววลี สุคนธ์ จังหวัดพิษณุโลก
15,980 200021963 นาย ชัชชัย สุภาราช จังหวัดพิษณุโลก
15,981 200021967 นาย ธีรศานต์ โชคชัยวสุนธรา จังหวัดพิษณุโลก
15,982 200021975 น.ส. จันทร์ฉาย เต่าทอง จังหวดัพิษณุโลก
15,983 200021977 นาง ฐิตารัตน์ อนันตคุณากร จังหวัดพิษณุโลก
15,984 200021981 นาย ณัฐพงษ์ ตุ้ยเต็มวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
15,985 200021983 น.ส. ณัฐกานต์ โตวัชรกุล จังหวัดพิษณุโลก
15,986 200021984 น.ส. สังสุนียา คําอ่อน จังหวัดพิษณุโลก
15,987 200022000 นาย กฤษฎา สมศักด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
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15,988 200022002 น.ส. ชฎารัช ทวีเมือง จังหวัดพิษณุโลก
15,989 200022006 น.ส. กนกพิชญ์ อินผูก จังหวัดพิษณุโลก
15,990 200022009 น.ส. เบ็ญจมาศ บรรณสาร จังหวัดพิษณุโลก
15,991 200022012 นาย กฤษฎา เคลือวัล จังหวัดพิษณุโลก
15,992 200022016 น.ส. ปนัดดา เพชรรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
15,993 200022018 น.ส. พวงทอง กุณะพรม จังหวัดพิษณุโลก
15,994 200022034 นาง สมฤทัย อินต๊ะปะ จังหวัดพิษณุโลก
15,995 200022036 น.ส. อรปภา วงศ์ไชย จังหวัดพิษณุโลก
15,996 200022038 ว่าท่ีร.ต. วีรชน บัวลอย จังหวัดพิษณุโลก
15,997 200022053 นาย อรรถพล ชิตเกษร จังหวัดพิษณุโลก
15,998 200022062 น.ส. วาสนา หาญฟ้าเลื่อน จังหวัดพิษณุโลก
15,999 200022065 นาย พัฒนพงศ์ แรงทน จังหวัดพิษณุโลก
16,000 200022073 น.ส. จุฬาลักษณ์ สมภารวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
16,001 200022075 นาย นที บุญส่ง จังหวัดพิษณุโลก
16,002 200022080 นาง วิวาห์ โสประดิษฐ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,003 200022084 น.ส. นิตยา กาศโอสถ จังหวัดพิษณุโลก
16,004 200022103 น.ส. สิริกร สาแช จังหวัดพิษณุโลก
16,005 200022104 นาย ปรัชญา สีดารอด จงัหวัดพิษณุโลก
16,006 200022108 น.ส. สุภาพร นิลดํา จังหวัดพิษณุโลก
16,007 200022115 นาย ธนพนธ์ ภิรมย์ไกรภักด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
16,008 200022131 นาย ธวัชชัย เพชรศักดา จังหวัดพิษณุโลก
16,009 200022134 นาง อรจีรา ทองสุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
16,010 200022136 นาย ตฤษนันท์ ถูกจิตร จังหวัดพิษณุโลก
16,011 200022137 น.ส. อัจฉริยา รังสิวุฒาภรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,012 200022139 นาง กรวิกา วันยาว จังหวัดพิษณุโลก
16,013 200022143 น.ส. อุษา คําวิเศษ จังหวัดพิษณุโลก
16,014 200022144 น.ส. สุภาวดี บุญปก จังหวัดพิษณุโลก
16,015 200022152 น.ส. อุรา เชียงพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,016 200022155 นาย วิทยา ทีโสดา จังหวัดพิษณุโลก
16,017 200022163 นาย ไพรัตน์ ฉัตรทอง จังหวัดพิษณุโลก
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16,018 200022172 นาย ธวัชชัย มูลชุมภู จังหวัดพิษณุโลก
16,019 200022180 น.ส. จีริสุดา เกตุชาญ จังหวัดพิษณุโลก
16,020 200022181 น.ส. อารยา ไชยกุล จังหวัดพิษณุโลก
16,021 200022186 น.ส. นิชนันต์ มูลภาที จังหวัดพิษณุโลก
16,022 200022190 นาง ภิติยา พงษ์พานิช จังหวัดพิษณุโลก
16,023 200022194 น.ส. มธุรส แท่งทอง จังหวัดพิษณุโลก
16,024 200022203 น.ส. พรรณิการ์ จอมมา จังหวัดพิษณุโลก
16,025 200022211 น.ส. จิรพร ยิ้มแย้ม จงัหวัดพิษณุโลก
16,026 200022214 นาง พรปวีณ์ ธีร์วราโรจน์ จังหวัดพิษณุโลก
16,027 200022227 น.ส. ฉัตรญาดา สืบสาย จังหวัดพิษณุโลก
16,028 200022233 น.ส. ศุภจิรา เบิกสว่าง จังหวัดพิษณุโลก
16,029 200022244 นาย บรรเจิด บังวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
16,030 200022247 น.ส. นาราภัทร ไชยวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,031 200022250 น.ส. ปาริชาติ อุ่นบ้าน จังหวัดพิษณุโลก
16,032 200022252 นาย ภิญโญ แซ่ด่าน จังหวัดพิษณุโลก
16,033 200022256 น.ส. พรพรรณ แสงงาม จังหวัดพิษณุโลก
16,034 200022263 นาย วิสา ศรีสาทร จังหวัดพิษณุโลก
16,035 200022271 น.ส. ณัชภรณ์   กาวิชา จังหวัดพิษณุโลก
16,036 200022276 นาง ศรันยา มินมุนินท์ จังหวัดพิษณุโลก
16,037 200022278 น.ส. สุรีย์พร เภสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,038 200022282 น.ส. พรสวรรค์ เภสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,039 200022291 น.ส. อังศุมาลิน มณีชมภู จังหวัดพิษณุโลก
16,040 200022292 นาง หทัยรัตน์ มุณีแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
16,041 200022299 น.ส. อลิตา คงสิน จังหวัดพิษณุโลก
16,042 200022300 น.ส. ฐิติวรดา สมบัติใหม่ จังหวัดพิษณุโลก
16,043 200022301 น.ส. อําไพ ฉัตรแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
16,044 200022306 น.ส. จันทร์จิรา ศรีธรรม จังหวัดพิษณุโลก
16,045 200022310 น.ส. กรรณิกา อักษร จังหวัดพิษณุโลก
16,046 200022317 ส.อ. วีระ ใจชื้น จังหวัดพิษณุโลก
16,047 200022321 น.ส. แวววรรณ มูลย่อง จังหวัดพิษณุโลก
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16,048 200022327 นาย นัษฐพงษ์ วงศ์ก๋องแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
16,049 200022328 น.ส. อนงค์นาถ อาจองค์ จังหวัดพิษณุโลก
16,050 200022329 น.ส. เยาวลักษณ์ ชินวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,051 200022333 นาย แผน โอดคง จังหวัดพิษณุโลก
16,052 200022335 นาย อรรถพร สระคํา จังหวัดพิษณุโลก
16,053 200022336 น.ส. ศิวพร มโนเพ็ชร จังหวัดพิษณุโลก
16,054 200022337 น.ส. จงกลนี สอนทองมา จังหวัดพิษณุโลก
16,055 200022345 น.ส. พรพรรณ พิมพิสาร จังหวัดพิษณุโลก
16,056 200022351 น.ส. อรพรรณ บุญเพ็ง จังหวัดพิษณุโลก
16,057 200022354 น.ส. ศิรินภา อุ่นใจ จังหวัดพิษณุโลก
16,058 200022362 นาย เปมภาคิน สิทธิวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
16,059 200022367 นาย กมลศักด์ิ สุยะลังกา จังหวัดพิษณุโลก
16,060 200022377 น.ส. ภัทรา วันจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
16,061 200022384 น.ส. กุลกาญจน์ นาคพานิช จังหวัดพิษณุโลก
16,062 200022391 น.ส. สุชาดา กะมะลานนท์ จังหวัดพิษณุโลก
16,063 200022393 นาย คมไผ่ บุญสังข์ จังหวัดพิษณุโลก
16,064 200022394 นาย กฤษณะ ศรีนาราง จังหวัดพิษณุโลก
16,065 200022397 นาย เพ่ิมศักด์ิ ตาวงศ์ศรี จังหวัดพิษณุโลก
16,066 200022399 น.ส. จีรนันท์ บุญลอง จังหวัดพิษณุโลก
16,067 200022406 นาย เจตน์สฤษดิ์ เรียงศักด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
16,068 200022408 นาย ชยกร สุวรรณนําปน จังหวัดพิษณุโลก
16,069 200022418 นาง มาลีวัลย์ ศรีสุข จังหวัดพิษณุโลก
16,070 200022431 นาย ธีรภัทร ปานพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
16,071 200022432 นาย ธีระศักด์ิ บุญยืน จังหวัดพิษณุโลก
16,072 200022445 น.ส. รุ่งทิวา บุญลือ จังหวัดพิษณุโลก
16,073 200022448 น.ส. วิราณี สุภาแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
16,074 200022451 น.ส. ฉันทนา บุญหนัก จังหวัดพิษณุโลก
16,075 200022454 นาง นุชรีย์ ใจสมิง จังหวัดพิษณุโลก
16,076 200022457 นาย ณรงค์ศักด์ิ แก้วปัญญา จังหวัดพิษณุโลก
16,077 200022460 นาย ชยพล สีงาม จังหวัดพิษณุโลก
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16,078 200022471 น.ส. ชญาทิพย์ สุทธินิยม จังหวัดพิษณุโลก
16,079 200022473 นาย ศุภกร แหลงจาย จังหวัดพิษณุโลก
16,080 200022488 นาย ธวัชชัย คล้ายเจียม จังหวัดพิษณุโลก
16,081 200022490 นาย มนูญ แสนเฮ้อ จังหวัดพิษณุโลก
16,082 200022494 นาย สรศักด์ิ จันทรานนท์ จังหวัดพิษณุโลก
16,083 200022495 น.ส. ปิลันธน์ จ๊ะสุนา จังหวัดพิษณุโลก
16,084 200022499 นาย วิรัตน์ เล่าสัจจะสกุล จังหวัดพิษณุโลก
16,085 200022501 นาง เปรมวดี    เครือธนาวิทย์ จังหวัดพิษณุโลก
16,086 200022505 น.ส. อัจฉรา นามูล จังหวัดพิษณุโลก
16,087 200022512 น.ส. ชณิษฐา พิชญวงศ์กุลชัย จังหวัดพิษณุโลก
16,088 200022516 นาง ขวัญดาว แก้วมาลัย จังหวัดพิษณุโลก
16,089 200022525 นาย อัครชัย ตาถา จังหวัดพิษณุโลก
16,090 200022529 น.ส. หนึ่งฤทัย อุ่นไทย จังหวัดพิษณุโลก
16,091 200022536 นาย สงกรานต์ แหวนวัง จังหวัดพิษณุโลก
16,092 200022542 น.ส. กัญญาภา เครือดี จังหวัดพิษณุโลก
16,093 200022543 น.ส. ทัศนีย์ ปวรวรรฒน์ จังหวัดพิษณุโลก
16,094 200022553 นาย ชินภัทร์ เย็นฉํ่า จังหวัดพิษณุโลก
16,095 200022555 นาย มงคล กอนคํา จังหวัดพิษณุโลก
16,096 200022568 น.ส. พัชกานต์ สีนวลอิน จังหวัดพิษณุโลก
16,097 200022572 น.ส. วชิรา บุญแสนไชย จังหวัดพิษณุโลก
16,098 200022573 น.ส. ชมพูนุท พงศ์สิทธิศักด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
16,099 200022575 นาย กรจรัส ยะอุตม์ จังหวัดพิษณุโลก
16,100 200022577 สิบเอก ก้องหล้า กาวีวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,101 200022581 น.ส. จิราภรณ์ แสงคํามา จังหวัดพิษณุโลก
16,102 200022583 น.ส. กนกวรรณ ปาปะกาย จังหวัดพิษณุโลก
16,103 200022585 นาย นเรศร์ ชูศรี จังหวัดพิษณุโลก
16,104 200022587 นาย ธนกฤต พรมเมฆ จังหวัดพิษณุโลก
16,105 200022588 นาง สุภัตรา เหมชาติลือชัย จังหวัดพิษณุโลก
16,106 200022598 นาย ธนพล เดชะเรืองศิลป์ จังหวัดพิษณุโลก
16,107 200022602 น.ส. เกวรินทร์ เมืองมูล จังหวัดพิษณุโลก
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16,108 200022610 นาง วิชุตา อินทรขาว จังหวัดพิษณุโลก
16,109 200022613 น.ส. นภัสวรรณ ปัญญา จังหวัดพิษณุโลก
16,110 200022619 น.ส. วิชชุตา สําเร็จดี จังหวัดพิษณุโลก
16,111 200022622 นาย ธิติ เผ่ามณี จังหวัดพิษณุโลก
16,112 200022623 น.ส. สุปราณี แสงเวียง จังหวัดพิษณุโลก
16,113 200022626 นาย ปณิธาน สรรพวุธ จังหวัดพิษณุโลก
16,114 200022627 นาย ชยากร อินธิปวง จังหวัดพิษณุโลก
16,115 200022628 นาง ปพิชญา ยศเลิศ จังหวัดพิษณุโลก
16,116 200022631 น.ส. ฐานิตาพัชร์ พันเครือ จังหวดัพิษณุโลก
16,117 200022634 น.ส. ปิยมาภรณ์ สุขสงวน จังหวัดพิษณุโลก
16,118 200022637 น.ส. ณัฐาศิริ อ่อนจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
16,119 200022640 นาย สุรพล กระต่ายน้อย จังหวัดพิษณุโลก
16,120 200022643 น.ส. แสงอําพร กรตุ้ม จังหวัดพิษณุโลก
16,121 200022644 น.ส. ภัสร์สุชา เชียงแรง จังหวัดพิษณุโลก
16,122 200022654 นาย วรรณกร โพธิ์ประดิษฐ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,123 200022666 น.ส. อโณทัย ย่อยสูงเนิน จังหวัดพิษณุโลก
16,124 200022678 น.ส. ชินานาฎ ตันยา จังหวัดพิษณุโลก
16,125 200022690 น.ส. สิริกานดา เอ่ียมพงศ์สิริกุล จังหวัดพิษณุโลก
16,126 200022695 น.ส. พรพรรณ จันทะคูณ จังหวัดพิษณุโลก
16,127 200022696 นาง ณัฐนิช บุญทวี จังหวัดพิษณุโลก
16,128 200022704 นาย ณัฐพล วงค์อ้าย จังหวัดพิษณุโลก
16,129 200022713 นาย อมร กรุดทอง จังหวัดพิษณุโลก
16,130 200022714 นาง ยุภาภรณ์ ใจเถิน จังหวัดพิษณุโลก
16,131 200022718 น.ส. กุลริศา สุมะนันท์ จังหวัดพิษณุโลก
16,132 200022724 นาย ชินโชติ ทิพยศรี จังหวัดพิษณโุลก
16,133 200022731 นาย สัญญา อ่ิมเนย จังหวัดพิษณุโลก
16,134 200022735 น.ส. เกศร มั่นคง จังหวัดพิษณุโลก
16,135 200022739 น.ส. จริยา การภักดี จังหวัดพิษณุโลก
16,136 200022750 น.ส. ชญาน์นันท์ อินตา จังหวัดพิษณุโลก
16,137 200022755 น.ส. รุจิรา เจนสหกุลชาติ จังหวัดพิษณุโลก
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16,138 200022759 นาย สุรสีหนาท ศรีชัยวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,139 200022766 นาย เอกชัย จงเกิดสิริทรัพย์ จังหวัดพิษณุโลก
16,140 200022770 น.ส. ธนรรถา สันดี จังหวัดพิษณุโลก
16,141 200022788 น.ส. นิภาพร วรรณศรี จังหวัดพิษณุโลก
16,142 200022789 น.ส. ธนิดา จินดาโสต จังหวัดพิษณุโลก
16,143 200022799 นาย ณัฐพงศ์ เมฆอากาศ จังหวัดพิษณุโลก
16,144 200022800 น.ส. สิรินารถ เอี่ยมแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
16,145 200022809 น.ส. สุรีย์พร ธรรมชัย จังหวัดพิษณุโลก
16,146 200022812 นาย ทวีศักด์ิ ศรีวิชัย จังหวัดพิษณุโลก
16,147 200022820 ส.อ. วัชรพันธ์ แก้วกรเมือง จังหวัดพิษณุโลก
16,148 200022824 น.ส. จุฑามาศ ทองสุข จังหวัดพิษณุโลก
16,149 200022827 น.ส. ศุภนัญญา มาน้อย จังหวัดพิษณุโลก
16,150 200022828 น.ส. ปณิตา ภูครองแถว จังหวัดพิษณุโลก
16,151 200022833 น.ส. จินดารัตน์ เจนจบ จังหวัดพิษณุโลก
16,152 200022835 น.ส. บุญญาภา จีนะวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
16,153 200022836 นาย เอกพงษ์ เปี้ยทา จังหวัดพิษณุโลก
16,154 200022845 น.ส. พรรณพิไล โพธิ์ปาน จังหวัดพิษณุโลก
16,155 200022858 น.ส. ศิริพร วงส์ฟู จังหวัดพิษณุโลก
16,156 200022866 น.ส. รุ่งฤทัย โปธิก๋า จังหวัดพิษณุโลก
16,157 200022871 นาย อุเทน บุญจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
16,158 200022882 น.ส. โชติกา ยาบุญณะ จังหวัดพิษณุโลก
16,159 200022893 น.ส. วรัญญา สุเตนันท์ จังหวัดพิษณุโลก
16,160 200022897 น.ส. นัฐวรรณ สอนไว จังหวัดพิษณุโลก
16,161 200022899 น.ส. กัลยา ตนันรา จังหวัดพิษณุโลก
16,162 200022902 นาง จุฬาวดี ภูมิจันทึก จังหวัดพิษณุโลก
16,163 200022906 นาย ชนม์ เชยชุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
16,164 200022907 น.ส. ขนิษฐา ขุนเทา จังหวัดพิษณุโลก
16,165 200022913 น.ส. สุพรรณี คําสุก จังหวัดพิษณุโลก
16,166 200022919 น.ส. ณิชา แสงฉวี จังหวัดพิษณุโลก
16,167 200022925 นาง ธัญญารัตน์ สมบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
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16,168 200022928 น.ส. ณพมาศ อินทรศร จังหวัดพิษณุโลก
16,169 200022930 น.ส. โชษิตา   ไพโรจน์ จังหวัดพิษณุโลก
16,170 200022935 นาย โกวิท ศรีภักดี จังหวัดพิษณุโลก
16,171 200022939 น.ส. สุฑิชา พรามนาค จังหวัดพิษณุโลก
16,172 200022946 น.ส. ศศิวิมล ศรียศ จังหวัดพิษณุโลก
16,173 200022959 ร.ต.ต. สุวัฒน์ กองถัน จังหวัดพิษณุโลก
16,174 200022961 นาย ชัยพร สกุลวา จังหวัดพิษณุโลก
16,175 200022973 นาย ธนานันต์ จันทะวงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,176 200022979 น.ส. นรารัตน์ โพธิสัตย์ จังหวัดพิษณุโลก
16,177 200022984 น.ส. วาริณี ทองดี จังหวัดพิษณุโลก
16,178 200022986 น.ส. กิตติรัตน์ มูลวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
16,179 200022997 นาย พงศธร พัฒนธัญญา จังหวัดพิษณุโลก
16,180 200022999 นาย สิทธิกร ยะคําแจ้ จังหวัดพิษณุโลก
16,181 200023002 น.ส. กรรณิการ์ เหย่าตระกูล จังหวัดพิษณุโลก
16,182 200023015 นาย ธนิสร ธนัทสุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
16,183 200023020 น.ส. ณิชาภา แก้วมณี จังหวัดพิษณุโลก
16,184 200023042 นาง ธมนวรรณ สะอ้าง จังหวัดพิษณุโลก
16,185 200023051 น.ส. ภิญญาพัชญ์ ศิริตั้งม่ัน จังหวัดพิษณุโลก
16,186 200023054 น.ส. รสริน ทรตัน จังหวัดพิษณุโลก
16,187 200023058 น.ส. วลัยวรรณ ปัญญาดี จังหวัดพิษณุโลก
16,188 200023059 น.ส. ดาวประกาย กันทะรี จังหวัดพิษณุโลก
16,189 200023062 น.ส. วิยะดา สุทธิศักด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
16,190 200023068 นาย สุทธิพงษ์ จุมปู จังหวัดพิษณุโลก
16,191 200023070 น.ส. เพชรินทร์ กันยานะ จังหวัดพิษณุโลก
16,192 200023073 น.ส. วิจิตรา มณีวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
16,193 200023077 น.ส. ญาณพัฒน์ เสาร์พันธ์คํา จังหวัดพิษณุโลก
16,194 200023081 น.ส. ศิริพร สายรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
16,195 200023083 น.ส. รัตนาพร จินะการ จังหวัดพิษณุโลก
16,196 200023084 น.ส. สุพัตรา กาญจนเวณุ จังหวัดพิษณุโลก
16,197 200023087 น.ส. ธิดา จินะการ จังหวัดพิษณุโลก
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16,198 200023093 นาย สรวิชญ์ เอมพิน จังหวัดพิษณุโลก
16,199 200023095 น.ส. ธิดาพร จันตาบุตร จังหวัดพิษณุโลก
16,200 200023114 นาย สุธิชาติ อินต๊ะนอน จังหวัดพิษณุโลก
16,201 200023120 นาย หฤทวรรธน์ บุตรเพ็ชร จังหวัดพิษณุโลก
16,202 200023130 นาย วีรวัฒน์ เตจ๊ะ จังหวัดพิษณุโลก
16,203 200023137 น.ส. ปิลันฑา ปันต๊ะถา จังหวัดพิษณุโลก
16,204 200023140 นาย รุ่งโรจน์ ชาวน่าน จังหวัดพิษณุโลก
16,205 200023144 น.ส. กัลยา อุทาโย จังหวัดพิษณุโลก
16,206 200023145 นาย สมพงษ์ เชื้อยี จังหวัดพิษณุโลก
16,207 200023149 น.ส. นันทนา ทองดอนคํา จังหวัดพิษณุโลก
16,208 200023157 นาย กฤษฎา ยาสมุทร์ จังหวัดพิษณุโลก
16,209 200023158 น.ส. เจนจิรา ทาระนัด จังหวัดพิษณุโลก
16,210 200023163 น.ส. รุ้งลาวัลย์ อินต๊ะวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
16,211 200023174 นาย ณรงค์ฎชัย ผาตินาวินวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,212 200023180 นาย ไพรัช เล้าสมบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,213 200023188 น.ส. สุวิมล เพ่ิมศักด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
16,214 200023194 นาย สฐากูร จํารัส จังหวดัพิษณุโลก
16,215 200023201 นาย กฤษณ์ พัฒนประสิทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,216 200023204 นาย นัทพงศ์ จันทรานนท์ จังหวัดพิษณุโลก
16,217 200023207 นาย ปรเมศวร์ พูลประสาธน์พร จังหวัดพิษณุโลก
16,218 200023209 น.ส. เพียงนรี เพ็งพิมพ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,219 200023210 น.ส. ปิยนุช ปัญญาศิริวัฒน์ จังหวัดพิษณุโลก
16,220 200023213 นาย อรินทม์ แก้วกลิ่น จังหวัดพิษณุโลก
16,221 200023215 น.ส. สุรัศวดี มาเวหา จังหวัดพิษณุโลก
16,222 200023228 น.ส. ณภัทร เชียงแรง จังหวัดพิษณุโลก
16,223 200023231 น.ส. แสงอรุณ พวกสุขสวัสด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
16,224 200023232 นาย ลือชัย ศรีรักษา จังหวัดพิษณุโลก
16,225 200023238 น.ส. กฤติยา วงศ์สวัสด์ิ จังหวัดพิษณุโลก
16,226 200023242 น.ส. ทิพย์พิมล ดวงจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
16,227 200023244 น.ส. ตจกร เพ็งสมบัติ จังหวัดพิษณุโลก
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16,228 200023255 นาย สุรเชษฐ์ วังกระแส จังหวัดพิษณุโลก
16,229 200023262 นาย ธีรนันท์ ค้าขาย จังหวัดพิษณุโลก
16,230 200023263 น.ส. อัชฌานันทน์ ป้องพรมมา จังหวัดพิษณุโลก
16,231 200023267 น.ส. ณัฐนันท์ พ่วงพี จังหวัดพิษณุโลก
16,232 200023273 นาย อรัญชัย กิตติพรคุณ จังหวัดพิษณุโลก
16,233 200023283 น.ส. ณัฐกฤตา บริบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,234 200023288 น.ส. ภคภรณ์ ภิญญาศิริกุล จังหวัดพิษณุโลก
16,235 200023305 นาย ปฐมพงษ์ ศรชัย จงัหวัดพิษณุโลก
16,236 200023309 น.ส. จุฑามาศ คําแสน จังหวัดพิษณุโลก
16,237 200023321 น.ส. สุทธาทิพย์ มาฟู จังหวัดพิษณุโลก
16,238 200023327 น.ส. กมลพรรณ ไชยทอง จังหวัดพิษณุโลก
16,239 200023333 นาย กษิดิศ บุญคง จังหวัดพิษณุโลก
16,240 200023347 น.ส. พิมพ์ใจ  อิสระไพจิตร์ จังหวัดพิษณุโลก
16,241 200023401 น.ส. สวนีย์ วัฒนสินพงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,242 200023406 นาย นิมิตร บูรพา จังหวัดพิษณุโลก
16,243 200023416 นาย วินัย ต่ายนอ้ย จังหวัดพิษณุโลก
16,244 200023419 น.ส. สุนิตา  พลอินทร์ พลอินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
16,245 200023421 นาย สืบศักด์ิ บุญสืบ จังหวัดพิษณุโลก
16,246 200023423 น.ส. เจษฎาพร สิทธิ จังหวัดพิษณุโลก
16,247 200023424 น.ส. นิฐิณี ทองแท้ จังหวัดพิษณุโลก
16,248 200023429 นาย กิตติคุณ คงมิ่ง จังหวัดพิษณุโลก
16,249 200023430 น.ส. ปิยะธิดา กาหา จังหวัดพิษณุโลก
16,250 200023442 น.ส. ชโรทัย  ปรั่งกลาง จังหวัดพิษณุโลก
16,251 200023447 น.ส. จันทร์ฉาย แก้วประเทศ จังหวัดพิษณุโลก
16,252 200023452 นาย สุรสิทธิ์ สิทธิน้อย จังหวัดพิษณุโลก
16,253 200023456 นาย กิติศักด์ิ กันธะวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
16,254 200023460 ว่าท่ีร้อยตรี ปิยะณัฐ กานุสนธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,255 200023462 นาย พีระ โกสีย์ จังหวัดพิษณุโลก
16,256 200023467 นาย บูรพา แก้วนิ่ม จังหวัดพิษณุโลก
16,257 200023473 น.ส. รัชนี ใยบัว จังหวัดพิษณุโลก
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16,258 200023479 น.ส. พัณณิตา  มะโนมัย จังหวัดพิษณุโลก
16,259 200023482 น.ส. พัทธนันท์ ทองโสภา จังหวัดพิษณุโลก
16,260 200023491 นาง ผกาภรณ์ จันทร์เรือง จังหวัดพิษณุโลก
16,261 200023496 น.ส. มานิสา แดงเรือ จังหวัดพิษณุโลก
16,262 200023515 น.ส. สุนันทา ศรีวิราช จังหวัดพิษณุโลก
16,263 200023524 นาง มุทิตา เหมศรี จังหวัดพิษณุโลก
16,264 200023526 จ่าสิบเอก พิพิศน์ ดีแจ้ง จังหวัดพิษณุโลก
16,265 200023528 น.ส. สุไรพร ลําเลา จังหวัดพิษณุโลก
16,266 200023531 นาย ภาษิวัติ มณี จังหวัดพิษณุโลก
16,267 200023533 นาย ชาตรี สุขเจริญ จังหวัดพิษณุโลก
16,268 200023536 นาย จักรพันธ์ บุญเม่น จังหวัดพิษณุโลก
16,269 200023542 น.ส. นาถชิดา เขตโชติสิน จังหวัดพิษณุโลก
16,270 200023546 น.ส. ศิกานต์ ปรีดาวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
16,271 200023550 น.ส. จิรัชยา ขวัญใจ จังหวัดพิษณุโลก
16,272 200023557 น.ส. ทองพาขวัญ จาบทอง จังหวัดพิษณุโลก
16,273 200023559 น.ส. กุลณรีพร สุทธิภาควริษฐ์ จงัหวัดพิษณุโลก
16,274 200023564 น.ส. พัชรา คําปาแฝง จังหวัดพิษณุโลก
16,275 200023566 น.ส. อรนุช โกณสัก จังหวัดพิษณุโลก
16,276 200023568 นาย ธิติพัฒน์ อมรเวช จังหวัดพิษณุโลก
16,277 200023576 น.ส. รุ่งอรุณ ทาวรรณะ จังหวัดพิษณุโลก
16,278 200023577 น.ส. จินดารัตน์ ชมภูพงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,279 200023581 นาย พรชัย ใจยะ จังหวัดพิษณุโลก
16,280 200023586 น.ส. วราลักษณ์ ชมภูพงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,281 200023587 นาย รัฐ งามขํา จังหวัดพิษณุโลก
16,282 200023590 น.ส. วรัญรดา บุญรัง จังหวัดพิษณุโลก
16,283 200023600 น.ส. พนิดา เรียบสําเร็จ จังหวัดพิษณุโลก
16,284 200023602 นาย วัชราวุธ หาญอยู่ จังหวัดพิษณุโลก
16,285 200023605 น.ส. ธนิสร บุญสูง จังหวัดพิษณุโลก
16,286 200023626 น.ส. สุพัตรา ทับทิมเพชร จังหวัดพิษณุโลก
16,287 200023630 นาง กุลปวีร์ มีมุข จังหวัดพิษณุโลก
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16,288 200023639 น.ส. วรัทสนันท์ พรหมศิลา จังหวัดพิษณุโลก
16,289 200023643 น.ส. ชิดชนก จั่นจีน จังหวัดพิษณุโลก
16,290 200023644 นาย ชัชวาล ศรีวิชัย จังหวัดพิษณุโลก
16,291 200023653 น.ส. กัญญารัตน์ ปานต๊ะระษี จังหวัดพิษณุโลก
16,292 200023654 นาย ฉัตรชัย เนินพัน จังหวัดพิษณุโลก
16,293 200023657 น.ส. กัญฐณา ชัยรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
16,294 200023658 น.ส. วรัญญา ก้อนแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
16,295 200023659 น.ส. วิมล ชยัขัติ จังหวัดพิษณุโลก
16,296 200023670 น.ส. พรทิพย์  แสงขันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,297 200023675 น.ส. ทิวาพร น้ําแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
16,298 200023679 น.ส. สุพนิดา  เจริญเผ่า จังหวัดพิษณุโลก
16,299 200023684 นาง อารีรัตน์ โพตุ้ม จังหวัดพิษณุโลก
16,300 200023689 น.ส. จุฑารัตน์ ไชยบุญเรือง จังหวัดพิษณุโลก
16,301 200023694 นาย ทนงศักด์ิ เหน่งเพ็ชร จังหวัดพิษณุโลก
16,302 200023698 นาย สุบรรณ จันทร์พฤกษ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,303 200023700 น.ส. สุวิตา สนทิม จังหวัดพิษณุโลก
16,304 200023702 นาย ประเสริฐศักด์ิ ขันกสิกร จังหวัดพิษณุโลก
16,305 200023706 น.ส. พวงเพชร เหมือนแจ่ม จังหวัดพิษณุโลก
16,306 200023709 นาย ณัฐกร สีนันต๊ะ จังหวัดพิษณุโลก
16,307 200023716 น.ส. กาญจนา แสนจุ้ม จังหวัดพิษณุโลก
16,308 200023731 น.ส. นภัสสร รักทิม จังหวัดพิษณุโลก
16,309 200023733 น.ส. ลลิตา ทรงเจริญ จังหวัดพิษณุโลก
16,310 200023734 น.ส. ศิริประภา กสิรักษ์ จังหวัดพิษณโุลก
16,311 200023743 นาย ภูวนารถ ปาปวน จังหวัดพิษณุโลก
16,312 200023745 นาง จารุวรรณ ศรีเมืองมา จังหวัดพิษณุโลก
16,313 200023750 นาย นราธิป กิจไกรฤกษ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,314 200023762 นาย อภิสิทธิ์ เขาวิลาส จังหวัดพิษณุโลก
16,315 200023781 นาย นิติ ใจเกิด จังหวัดพิษณุโลก
16,316 200023801 น.ส. กนิษฐา ทองเกลี้ยง จังหวัดพิษณุโลก
16,317 200023819 น.ส. รัตนาภรณ์ ดิษฐ์ทอง จังหวัดพิษณุโลก

            หน้าท่ี 544 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
16,318 200023833 นาง ชินาภา เชื้อชัยนาท จังหวัดพิษณุโลก
16,319 200023836 นาย บัญชา คําบุญปั๋น จังหวัดพิษณุโลก
16,320 200023839 น.ส. ศรัญย์ลักษณ์ อินเมฆ จังหวัดพิษณุโลก
16,321 200023843 นาง จามรีย์ กะนะแสง จังหวัดพิษณุโลก
16,322 200023858 นาย แรมสุริยัน  หวันวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,323 200023859 นาย สมคิด ปัญญานาย จังหวัดพิษณุโลก
16,324 200023863 น.ส. นาตยา เวียงจันทร์นา จังหวัดพิษณุโลก
16,325 200023871 น.ส. วริฏฐา วัฒนกุลชัย จังหวัดพิษณุโลก
16,326 200023902 น.ส. ชโรธร เดือนตะคุ จังหวัดพิษณุโลก
16,327 200023907 นาย ปริญญา เสือสาวะถี จังหวัดพิษณุโลก
16,328 200023910 นาย ทัศไนย ลิ้มเจียมรังษี จังหวัดพิษณุโลก
16,329 200023918 น.ส. เบญจมาศ ก้อนแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
16,330 200023919 นาย วรภัทร น้ํามลิวรรณ จังหวัดพิษณุโลก
16,331 200023920 น.ส. ศิรญาดา เต็มเปี่ยม จังหวัดพิษณุโลก
16,332 200023921 น.ส. ชนิดา สมเครื่อง จังหวัดพิษณุโลก
16,333 200023923 นาย กานต์ ไชยประพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,334 200023928 น.ส. สมพร สุริยันต์ จังหวัดพิษณุโลก
16,335 200023931 นาย อดุลย์ ฉายพงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,336 200023934 น.ส. จารุวรรณ ยางธิสาร จังหวัดพิษณุโลก
16,337 200023935 น.ส. นาฏฤดี เมืองตา จังหวัดพิษณุโลก
16,338 200023938 น.ส. ศิริลักษณ์ ชาวโพธิ์ทอง จังหวัดพิษณุโลก
16,339 200023942 น.ส. จารุวรรณ เกี๋ยงมะนา จังหวัดพิษณุโลก
16,340 200023953 นาง ศิริขวัญ สิทธิบุญมา จังหวัดพิษณุโลก
16,341 200023957 น.ส. สรวีย์ โชโต จังหวัดพิษณุโลก
16,342 200023958 นาย วรวุฒิ ชาวส้าน จังหวัดพิษณุโลก
16,343 200023972 ว่าที่ร้อยตรีหญิง บุษบา แสนผล จังหวัดพิษณุโลก
16,344 200023973 น.ส. จิราพร ช้างเขียว จังหวัดพิษณุโลก
16,345 200023974 นาย วิฑูรย์ รัตนพงศ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,346 200023979 นาย ทินวัฒน์ ยศชูสกุล จังหวัดพิษณุโลก
16,347 200023981 น.ส. ณิชชา ไชยมาลา จังหวัดพิษณุโลก
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16,348 200023983 น.ส. เจนจิรา สารพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,349 200023984 นาย เกรียงไกร ใจปิน จังหวัดพิษณุโลก
16,350 200023993 น.ส. จันจิรา ใจอินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
16,351 200023994 น.ส. กรวรรณ มุลิลา จังหวัดพิษณุโลก
16,352 200023999 น.ส. พิสมัย ทะนันชัย จังหวัดพิษณุโลก
16,353 200024003 น.ส. นิภาวรรณ หม่ืนแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
16,354 200024014 น.ส. ณัฐชา เฉิดพงษ์ตระกูล จังหวัดพิษณุโลก
16,355 200024020 น.ส. ปาริฉัตร  หลองเจาะ จังหวัดพิษณุโลก
16,356 200024025 นาย นที บุญเรือง จังหวัดพิษณุโลก
16,357 200024036 น.ส. อุษณีย์ ของหอม จังหวัดพิษณุโลก
16,358 200024040 นาย พัฒพงษ์ เทพวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
16,359 200024051 น.ส. โชติรส สถิตธรรมธร จังหวัดพิษณุโลก
16,360 200024054 น.ส. ธัญลักษณ์  อัคราช จังหวัดพิษณุโลก
16,361 200024055 นาย ชวัลวิทย์ ท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก
16,362 200024066 น.ส. มัทนา โพธิ์พยัคฆ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,363 200024070 นาย อิทธิพล ไชยวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
16,364 200024076 น.ส. เพ็ญจิตร แสนอินต๊ะ จังหวัดพิษณุโลก
16,365 200024084 น.ส. จิรัฐิติกาล บุญมี จังหวัดพิษณุโลก
16,366 200024093 นาย สุนทร เสี้ยวสกุล จังหวัดพิษณุโลก
16,367 200024100 น.ส. วาสนา สุภาพรหม จังหวัดพิษณุโลก
16,368 200024107 น.ส. สุพัตรา ปัญญา จังหวัดพิษณุโลก
16,369 200024114 น.ส. ชมพูนุท ใจตุรงค์ จังหวัดพิษณุโลก
16,370 200024125 นาย ภูวดล เรือนดี จังหวัดพิษณุโลก
16,371 200024127 นาง กลิ่นผกา พานิชวัฒนะ จังหวดัพิษณุโลก
16,372 200024135 นาย วัชระ มีเทศ จังหวัดพิษณุโลก
16,373 200024137 น.ส. ฉัตต์ธิดา ภู่นวล จังหวัดพิษณุโลก
16,374 200024141 นาย สิทธิรัญ คุ้มญาติ จังหวัดพิษณุโลก
16,375 200024142 นาย สังเวียน  วงศ์ศรี จังหวัดพิษณุโลก
16,376 200024147 น.ส. ฤดีวนิดา เมฆฉาย จังหวัดพิษณุโลก
16,377 200024149 นาย ยุรนันท์ จอมม่ิง จังหวัดพิษณุโลก
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16,378 200024156 น.ส. ศิริญญา พินิจการ จังหวัดพิษณุโลก
16,379 200024157 น.ส. สิราณี ปันทิ จังหวัดพิษณุโลก
16,380 200024159 นาย ไกรสร ทาสา จังหวัดพิษณุโลก
16,381 200024161 นาง พัชรินทร์ ศรีสบานงา จังหวัดพิษณุโลก
16,382 200024162 นาย คณาวุฒิ ประสานเนตร จังหวัดพิษณุโลก
16,383 200024163 ส.ท. อธิพัฒน์ ตาลสุก จังหวัดพิษณุโลก
16,384 200024168 นาย วิทวัช เขตบรรพต จังหวัดพิษณุโลก
16,385 200024169 น.ส. เอ้ืองเหนือ นิกรพันธุ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,386 200024170 น.ส. พัชรินทร์ สุหอม จังหวัดพิษณุโลก
16,387 200024176 น.ส. ดรุณประภา สมคําหล้า จังหวัดพิษณุโลก
16,388 200024188 น.ส. นภาพร ทิพมาสน์ จังหวัดพิษณุโลก
16,389 200024199 นาย เจนภพ อานัน จังหวัดพิษณุโลก
16,390 200024204 นาย ณัฏฐ์ดนัย จันทร์ชุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
16,391 200024209 น.ส. อรพรรณ วงศ์ไชย จังหวัดพิษณุโลก
16,392 200024211 นาย ภิญโญ ไชยเลิศ จังหวัดพิษณุโลก
16,393 200024221 น.ส. นุจรินทร์ ปัญโญใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก
16,394 200024225 นาย ทรงกรด ผลประดิษฐ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,395 200024234 น.ส. วิลาวรรณ ชํานาญ จังหวัดพิษณุโลก
16,396 200024239 นาย สุทธิพงษ์ นุสนธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,397 200024246 นาย ยุทธนา สิทธิกัน จังหวัดพิษณุโลก
16,398 200024249 น.ส. ธารางกูร ปั้นเทียน จังหวัดพิษณุโลก
16,399 200024251 น.ส. ดวงนภา ขุนหีต จังหวัดพิษณุโลก
16,400 200024254 นาย ฤทธิกานต์ วาดวิจิตร จังหวัดพิษณุโลก
16,401 200024259 นาย วัชรินทร์ สืบเจ๊ก จังหวัดพิษณุโลก
16,402 200024263 น.ส. พัชราภรณ์ วงษ์ปิน จังหวัดพิษณุโลก
16,403 200024264 น.ส. ธัญญ์นรี มิปัดมา จังหวัดพิษณุโลก
16,404 200024277 นาย กฤตภพ นิลภูศรี จังหวัดพิษณุโลก
16,405 200024287 นาย วรพล ยามวัน จังหวัดพิษณุโลก
16,406 200024291 นาย ไพศาล เกิดมงคล จังหวัดพิษณุโลก
16,407 200024294 นาย ถวัลยรัฐ สุขรอด จังหวัดพิษณุโลก
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16,408 200024295 น.ส. กฤษณี พูลพานิชอุปถัมป์ จังหวัดพิษณุโลก
16,409 200024300 นาง สุภรัตน์ บํารุงศรี จังหวัดพิษณุโลก
16,410 200024301 น.ส. จริญญา สุวรรณโชติ จังหวัดพิษณุโลก
16,411 200024304 น.ส. ทัศนา น้อยลา จังหวัดพิษณุโลก
16,412 200024305 นาย นคร รักกลิ่น จังหวัดพิษณุโลก
16,413 200024310 น.ส. เกสินี บุญธรรม จังหวัดพิษณุโลก
16,414 200024311 นาย ชานนท์ แดงลังกา จังหวัดพิษณุโลก
16,415 200024313 นาง รัชดาภรณ์ มะณีทอง จังหวัดพิษณุโลก
16,416 200024329 นาย วัฒนา ขาวพนัส จังหวัดพิษณุโลก
16,417 200024331 น.ส. สุพัตรา เผือกแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
16,418 200024341 น.ส. จุไรวรรณ อินติ๊บ จังหวัดพิษณุโลก
16,419 200024348 น.ส. วัชรีพร แสงเมือง จังหวัดพิษณุโลก
16,420 200024349 น.ส. อัญชลี วงค์วิชัย จังหวัดพิษณุโลก
16,421 200024356 น.ส. ภิญญาพัชญ์ ขุนนางจ่า จังหวัดพิษณุโลก
16,422 200024358 นาย ทนงศักด์ิ ขันแยงปั๋น จังหวัดพิษณุโลก
16,423 200024366 น.ส. ผอูนรัตน์ เป็งยงัคํา จังหวัดพิษณุโลก
16,424 200024368 นาย รัตนโชติ สุทธวงค์ จังหวัดพิษณุโลก
16,425 200024379 นาย ธวัชชัย เอ่ียมตระกูล จังหวัดพิษณุโลก
16,426 200024382 น.ส. อุบลวรรณ กาวีอ่ิน จังหวัดพิษณุโลก
16,427 200024386 นาย นุกูล เพียรเกิด จังหวัดพิษณุโลก
16,428 200024391 นาย ภาสกร บุญอินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
16,429 200024393 นาย จักรพันธ์  อินทร์มงคล จังหวัดพิษณุโลก
16,430 200024396 นาย ดรุณวัฒน์ สุวะศรี จังหวัดพิษณุโลก
16,431 200024402 น.ส. นภาพร วงค์ภู จังหวัดพิษณุโลก
16,432 200024405 น.ส. โศภิตา วรยศเมธิน จังหวัดพิษณุโลก
16,433 200024427 น.ส. อังคณาพร จนใจ จังหวัดพิษณุโลก
16,434 200024430 น.ส. สุนิสา ทศานนท์ จังหวัดพิษณุโลก
16,435 200024441 นาย อิทธิวัฒน์ ไชยชนะ จังหวัดพิษณุโลก
16,436 200024452 นาย พุฒิพงศ์ แซ่โฮ จังหวัดพิษณุโลก
16,437 200024456 น.ส. มารยาท คชรักษ์ จังหวัดพิษณุโลก

            หน้าท่ี 548 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
16,438 200024461 น.ส. สุพรรษา สิงห์เพชร์ จังหวัดพิษณุโลก
16,439 200024472 น.ส. สาวิตตรี แป้นวงษา จังหวัดพิษณุโลก
16,440 200024482 น.ส. กัญญณัช ณ ลําปาง จังหวัดพิษณุโลก
16,441 200024487 นาง อัจฉรา จันทรา จังหวัดพิษณุโลก
16,442 200024488 นาย มงคล ทินปาน จังหวัดพิษณุโลก
16,443 200024502 นาย นิทัศน์ ศิริพงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,444 200024506 น.ส. กนกวรรณ ทองเงิน จังหวัดพิษณุโลก
16,445 200024510 น.ส. พรรณี สุทธินิล จังหวัดพิษณุโลก
16,446 200024521 นาย จักรเมธ มั่นมาก จังหวัดพิษณุโลก
16,447 200024522 น.ส. พรพรรณ ลาภเจริญ จังหวัดพิษณุโลก
16,448 200024526 น.ส. จุฑาดา  ช่วยเมือง จังหวัดพิษณุโลก
16,449 200024533 น.ส. เพชราภรณ์ ลาเพชร จังหวัดพิษณุโลก
16,450 200024534 นาย ปภาวิน อินติ๊บ จังหวัดพิษณุโลก
16,451 200024539 นาย อนุพงษ์ จันทะคีรี จังหวัดพิษณุโลก
16,452 200024546 น.ส. กุลิสรา นาคเจือทอง จังหวัดพิษณุโลก
16,453 200024562 นาย พิเชฐ อ่ําบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
16,454 200024572 นาย ดุสิต โชติปรีชารัตน์ จังหวัดพิษณโุลก
16,455 200024585 นาย พันธ์ทรัพย์ บุญทรัพย์ จังหวัดพิษณุโลก
16,456 200024590 นาย ปิยะพงศ์ เจริญจิต จังหวัดพิษณุโลก
16,457 200024591 นาย ณัฐภูมิ ศุภมงคล จังหวัดพิษณุโลก
16,458 200024594 น.ส. ปุณณารมย์ สิงหพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,459 200024596 นาย บรรหาร สุยะ จังหวัดพิษณุโลก
16,460 200024599 น.ส. แพรว ทิพย์รัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
16,461 200024602 น.ส. ณัฐนรี ปันใจ จังหวัดพิษณุโลก
16,462 200024612 นาย ดํารงรัตน์ สุภาพัฒน์ จังหวัดพิษณุโลก
16,463 200024623 นาย      ธเรศ      ทิมรุ่ง จังหวัดพิษณุโลก
16,464 200024631 น.ส. ดาริกา จุฑานันท์ จังหวัดพิษณุโลก
16,465 200024633 นาย วัลลภ เกตุวงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,466 200024635 น.ส. สายฝน บุญใจ จังหวัดพิษณุโลก
16,467 200024636 น.ส. จารุณี จอมพรรษา จังหวัดพิษณุโลก
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16,468 200024644 น.ส. ศิริวัลย์ ใจลูน จังหวัดพิษณุโลก
16,469 200024650 น.ส. เขมจิรา บุญเลิศ จังหวัดพิษณุโลก
16,470 200024657 น.ส. โสรยา บัวแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
16,471 200024659 นาง สุภัดชา พรมมาอินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
16,472 200024661 นาย พงศ์พนิช ไชยสิงห์ จังหวัดพิษณุโลก
16,473 200024662 นาย ธันยวัฒน์ คําปา จังหวัดพิษณุโลก
16,474 200024663 นาย ภีระ ม่วงสวาสดิ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,475 200024664 นาย อนุศักด์ิ ศักด์ิสิทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,476 200024665 น.ส. หทัยรัตน์ เพียรเกษตรกิจ จังหวัดพิษณุโลก
16,477 200024667 นาย ยศธน ทองรุ่ง จังหวัดพิษณุโลก
16,478 200024670 น.ส. วีนา จันทร์สุขพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
16,479 200024672 น.ส. ชนัญญา ปานตระกูล จังหวัดพิษณุโลก
16,480 200024674 นาย  ์เทวกาศ บุญวงค์ฎ จังหวัดพิษณุโลก
16,481 200024676 นาง วิมลมาส นุษพรรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,482 200024684 นาย รณชัย บุรีมาศ จังหวัดพิษณุโลก
16,483 200024687 น.ส. อาทิตยา ศรีปัญญา จังหวัดพิษณุโลก
16,484 200024694 นาย ศุภสานต์ วาวแวว จังหวัดพิษณุโลก
16,485 200024708 นาย นที หน่อแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
16,486 200024718 น.ส. รุ่งทิพย์  พวงทอง จังหวัดพิษณุโลก
16,487 200024723 น.ส. บุศมาศ คําแปง จังหวัดพิษณุโลก
16,488 200024727 น.ส. ณัฐธิดา ไชยโรจน์ จังหวัดพิษณุโลก
16,489 200024735 นาง กาญจนา ศิริมงคลทรัพย์ จังหวัดพิษณุโลก
16,490 200024741 ว่าท่ีร้อยตรี อนุพันธ์ กมลดีเยี่ยม จังหวัดพิษณุโลก
16,491 200024747 น.ส. วีรวรรณ คําโคตร จังหวัดพิษณุโลก
16,492 200024756 นาย อรรคพงษ์ ภักดีผล จังหวัดพิษณุโลก
16,493 200024759 น.ส. อัญชลี สายผึ้ง จังหวัดพิษณุโลก
16,494 200024760 น.ส. พลิศาน์ นามเดิม จังหวัดพิษณุโลก
16,495 200024763 นาย ภาสกร แก้ววิเชียร จังหวัดพิษณุโลก
16,496 200024765 นาย สมชาย นิลวัชราภรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,497 200024767 นาง อุษณีย์ คําอู จังหวัดพิษณุโลก
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16,498 200024769 น.ส. วัฑฐิกร แก่นนาค จังหวัดพิษณุโลก
16,499 200024777 น.ส. เบญญาภา ม่วงไตร จังหวัดพิษณุโลก
16,500 200024780 นาย สนิท คําอู จังหวัดพิษณุโลก
16,501 200024790 น.ส. นิภา ตาลาย จังหวัดพิษณุโลก
16,502 200024796 น.ส. โฉมไฉไล เรือนคํา จังหวัดพิษณุโลก
16,503 200024802 นาง ศิริลักษณ์ แสงสุข จังหวัดพิษณุโลก
16,504 200024813 นาย วัชรินทร์ บัวขาว จังหวัดพิษณุโลก
16,505 200024814 นาย วัชรพล ภู่กระจาย จังหวัดพิษณุโลก
16,506 200024815 นาง รุ่งอรุณ หม่นม่ัน จังหวัดพิษณุโลก
16,507 200024816 น.ส. อัญชลิกา ครองเกษร จังหวัดพิษณุโลก
16,508 200024827 น.ส. พิมพ์ปพิชญ์ ณ ลําปาง จังหวัดพิษณุโลก
16,509 200024841 นาย เสือ แถมพยัคฆ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,510 200024843 นาย อิศรา คันธรักษ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,511 200024846 น.ส. ดาราวดี ข่ายทอง จังหวัดพิษณุโลก
16,512 200024849 นาย อัครัช ทิพศรี จังหวัดพิษณุโลก
16,513 200024861 นาย จีระศักด์ิ สายคําทอน จังหวัดพิษณุโลก
16,514 200024863 นาย ธนากร นิลอุบลพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,515 200024868 น.ส. สยมุพร วงศ์จันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
16,516 200024882 นาย จีระพงษ์ จันทร์คํา จังหวัดพิษณุโลก
16,517 200024885 น.ส. สุกัญญา คุณนาเมือง จังหวัดพิษณุโลก
16,518 200024894 น.ส. รัตภรณ์ กลางประพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,519 200024903 น.ส. วัชรี  แลวฤทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,520 200024904 ส.ต.ท. ดุสิต คงสัมมา จังหวัดพิษณุโลก
16,521 200024925 น.ส. ดลหทัย ใจเป็ง จังหวัดพิษณุโลก
16,522 200024928 นาง ณัฏฐิดา ชมโกศล จังหวัดพิษณโุลก
16,523 200024932 นาย วัฒนศิลป์ สุยะพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,524 200024933 นาย นิวัฒน์ มะลิวันเครือ จังหวัดพิษณุโลก
16,525 200024934 น.ส. จันทิรา ปันชัย จังหวัดพิษณุโลก
16,526 200024936 นาง หทัยภัทรื ดาวจร จังหวัดพิษณุโลก
16,527 200024943 น.ส. ศรินทิพย์ ปินตา จังหวัดพิษณุโลก
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16,528 200024947 นาย สุทิน แสนตา จังหวัดพิษณุโลก
16,529 200024953 น.ส. สุภลักษณ์ เรือนชมภู จังหวัดพิษณุโลก
16,530 200024961 น.ส. นภาพร เคลื่อนเพชร จังหวัดพิษณุโลก
16,531 200024962 น.ส. นฤมล โทนสี จังหวัดพิษณุโลก
16,532 200024968 น.ส. กิตติมา เอ่ียวเฉย จังหวัดพิษณุโลก
16,533 200024969 น.ส. ธนพร พวงแก้ว จังหวัดพิษณุโลก
16,534 200024977 นาย รุ่งรวี เวชคง จังหวัดพิษณุโลก
16,535 200024980 น.ส. พรพิมล อุ่นผูก จังหวัดพิษณุโลก
16,536 200024983 นาย อนพัช ว่องธัญกิจ จงัหวัดพิษณุโลก
16,537 200024984 น.ส. สุพัตรา รอดทุกข์ จังหวัดพิษณุโลก
16,538 200024988 น.ส. ปัณฑ์ฉัตรีย์ ปานทรัพย์ จังหวัดพิษณุโลก
16,539 200024990 น.ส. ดาวนภา รื่นรส จังหวัดพิษณุโลก
16,540 200024991 นาง ชานิศรา ตันรักษา จังหวัดพิษณุโลก
16,541 200024994 นาย นัฐพล นาคจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
16,542 200025010 นาย ราเชนท์ รูปเรี่ยม จังหวัดพิษณุโลก
16,543 200025014 น.ส. ธัญวลัย สุจารี จังหวัดพิษณุโลก
16,544 200025034 นาง ธนัชพร ศรีประเทือง จังหวัดพิษณุโลก
16,545 200025038 นาย ไพรัช ศรีประเทือง จังหวัดพิษณุโลก
16,546 200025046 นาย ณัชชพล สุวรรณศรี จังหวัดพิษณุโลก
16,547 200025049 น.ส. ณัฐฐิญา ยศบุญเรือง จังหวัดพิษณุโลก
16,548 200025051 น.ส. พรรณี ญานะตื้อ จังหวัดพิษณุโลก
16,549 200025060 นาง รุ่งนภา ต๊ะต้องใจ จังหวัดพิษณุโลก
16,550 200025061 น.ส. พรพรรณ  หาญจิตต์ จังหวัดพิษณุโลก
16,551 200025082 นาย อภิชัย หวลระลึก จังหวัดพิษณุโลก
16,552 200025092 น.ส. นิยากร เวียงนาค จังหวัดพิษณุโลก
16,553 200025095 ว่าท่ีร้อยตรี อรรถพล คาํจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
16,554 200025104 น.ส. นฤมล ยอดทองเลิศ จังหวัดพิษณุโลก
16,555 200025105 นาง แพรววนิด อยู่เกียรติกุล จังหวัดพิษณุโลก
16,556 200025109 ร.ต.ต. จักรพงศ์ กิจรุ่งเรือง จังหวัดพิษณุโลก
16,557 200025113 นาย ศุภษร วงษ์รุณ จังหวัดพิษณุโลก
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16,558 200025133 น.ส. กนกพิชญ์ ฟองคํา จังหวัดพิษณุโลก
16,559 200025144 ว่าท่ี ร.ต. กฤษณศักด์ิ มาสูตร จังหวัดพิษณุโลก
16,560 200025146 น.ส. ณัฐกฤตา    นุ่มนวล จังหวัดพิษณุโลก
16,561 200025152 นาย ณัฐพงษ์ ต๊ะพันธ์วงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,562 200025157 นาย วัชรพล สุยะลังกา จังหวัดพิษณุโลก
16,563 200025160 น.ส. ประภาพร ปาคํา จังหวัดพิษณุโลก
16,564 200025162 นาย บัณฑิต ใจจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
16,565 200025173 น.ส. พิชามญชุ์ เย็นตระกลู จังหวัดพิษณุโลก
16,566 200025178 นาย สามารถ ตลอดภพ จังหวัดพิษณุโลก
16,567 200025184 น.ส. วิภาวรรณ อินทร์นุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
16,568 200025193 น.ส. พวงเพ็ชร  สีสม จังหวัดพิษณุโลก
16,569 200025200 นาง กรรณิกา ศรีสมุทร จังหวัดพิษณุโลก
16,570 200025201 นาย ศุภกร ธนัตถ์ชัชชม จังหวัดพิษณุโลก
16,571 200025227 นาย กฤษฎา นาแหลม จังหวัดพิษณุโลก
16,572 200025234 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปริชาติ ไม้ลําดวน จังหวัดพิษณุโลก
16,573 200025237 นาย ณฐภัทร พรมมา จังหวัดพิษณุโลก
16,574 200025246 น.ส. โชติชนิกาญจน์ ลพประเสริฐ จังหวัดพิษณุโลก
16,575 200025249 นาย บรรหาร ไชยเรือน จังหวัดพิษณุโลก
16,576 200025250 นาย ณัฐพล พลนิกร จังหวัดพิษณุโลก
16,577 200025251 นาย จีรพงษ์ จุลพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,578 200025254 นาย ยุทธนา ปรีดาพงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,579 200025258 นาย กษิภณ นิติเดชภูมิโสภณ จังหวัดพิษณุโลก
16,580 200025261 นาย ภัควรรธน์ ภัทรศิรเกียรติ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,581 200025264 น.ส. พิชชานันท์ นับแสง จังหวัดพิษณุโลก
16,582 200025276 น.ส. ฐิชะญา เป้าขันธุ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,583 200025280 น.ส. เนตรนารินทร์ ทายะ จังหวัดพิษณุโลก
16,584 200025285 น.ส. ลักคณา สุวิญญา จังหวัดพิษณุโลก
16,585 200025288 นาย วัชรพงศ์ ยิ้มวารี จังหวัดพิษณุโลก
16,586 200025314 นาย นุกุล หล้าภู จังหวัดพิษณุโลก
16,587 200025316 น.ส. วิชนีย์ สิงห์ชา จังหวัดพิษณุโลก
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16,588 200025333 น.ส. ภัควลัญช์ ทองแห้ว จังหวัดพิษณุโลก
16,589 200025342 น.ส. ปวีณา สันติภาพจันทรา จังหวัดพิษณุโลก
16,590 200025346 น.ส. กมลวรรณ ชุ่มวงษ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,591 200025347 นาย ปิยะ ขันทะ จังหวัดพิษณุโลก
16,592 200025350 นาย ณัฏฐนันท์ บุญส่ง จังหวัดพิษณุโลก
16,593 200025352 น.ส. สาวิณี อินทะวัง จังหวัดพิษณุโลก
16,594 200025355 นาง ฐิติพร คุ้มสุวรรณ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,595 200025357 นาย วุฒิวงศ์ แดงกองโค จังหวัดพิษณุโลก
16,596 200025360 นาย ปวีณ เทพสุริยานนท์ จังหวัดพิษณุโลก
16,597 200025361 นาย เฉลิมพล วิไล จังหวัดพิษณุโลก
16,598 200025367 นาย ธนกฤต กั้วสิทธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
16,599 200025371 นาย นพัด เจียมประเสริฐ จังหวัดพิษณุโลก
16,600 200025372 น.ส. วิจิตรา ภาดี จังหวัดพิษณุโลก
16,601 200025375 นาย ธนธัช แสงคํา จังหวัดพิษณุโลก
16,602 200025378 น.ส. ยุวดี มีแสนสงค์ จังหวัดพิษณุโลก
16,603 200025380 น.ส. ธนรดา อาจสุรินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
16,604 200025381 น.ส. ศุภรัตน์ ปาวัน จังหวัดพิษณุโลก
16,605 200025393 น.ส. ณิชชา ผลบุญเรือง จังหวัดพิษณุโลก
16,606 200025396 น.ส. นลินี สายสูง จังหวัดพิษณุโลก
16,607 200025399 น.ส. อาทิตยา วรรณภิระ จังหวัดพิษณุโลก
16,608 200025402 นาย พสิฐษ์ กันเนตร จังหวัดพิษณุโลก
16,609 200025404 นาย ธนาคาร แสนกุย จังหวัดพิษณุโลก
16,610 200025407 นาย วรวัฒน์ หาญพงศ์เจริญ จังหวัดพิษณุโลก
16,611 200025412 น.ส. ณัฐชนก เอื้อตรงจิตต์ จังหวัดพิษณุโลก
16,612 200025414 น.ส. หทัยทิพย์ รินศรี จังหวัดพิษณุโลก
16,613 300000001 นาย ปรเมศร์ ทองพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
16,614 300000002 นาย มนิตย์ โสเก่าข่า จังหวัดอุดรธานี
16,615 300000006 นาย วชิรนนท์ ทามาศ จังหวัดอุดรธานี
16,616 300000008 นาย ชานนท์ ปิ่นตระกูล จังหวัดอุดรธานี
16,617 300000009 นาย อาทิตย์ ปามุทา จังหวัดอุดรธานี
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16,618 300000021 นาย นราธิป แป้นนอก จังหวัดอุดรธานี
16,619 300000023 นาง ธนณัน ปิ่นตระกูล จังหวัดอุดรธานี
16,620 300000039 นาย กฤษฎา พิณมณี จังหวัดอุดรธานี
16,621 300000042 นาย เมธา พฤกษติกุล จังหวัดอุดรธานี
16,622 300000043 สิบตรี ฉันทะ หมื่นทอง จังหวัดอุดรธานี
16,623 300000045 นาย ยุทธนา ซื่อตรง จังหวัดอุดรธานี
16,624 300000059 นาย อรรธพล พลอยกระโทก จังหวัดอุดรธานี
16,625 300000062 นาย คมศักด์ิ อุดทา จังหวัดอุดรธานี
16,626 300000069 นาย พิทักษ์พล รัตนภักดี จังหวัดอุดรธานี
16,627 300000075 น.ส. จิราภรณ์ คงเมือง จังหวัดอุดรธานี
16,628 300000083 นาย ณัฐวุฒิ เพ็งอํ่า จังหวัดอุดรธานี
16,629 300000081 น.ส. จารุณี แก้วนามชัย จังหวัดอุดรธานี
16,630 300000085 นาย ธีรฉัตร เทียมทอง จังหวัดอุดรธานี
16,631 300000090 นาย ศราวุธ กลางนอก จังหวัดอุดรธานี
16,632 300000097 น.ส. วรรณกร สารคํา จังหวัดอุดรธานี
16,633 300000105 น.ส. อารยา ประจวบสุข จังหวัดอุดรธานี
16,634 300000107 น.ส. พันทิพา ชิณศรี จังหวัดอุดรธานี
16,635 300000111 นาย บุญถม ปะกังพลัง จังหวัดอุดรธานี
16,636 300000112 น.ส. สุพรรณี ศรีภูวงค์ จังหวัดอุดรธานี
16,637 300000115 นาย พักตร์ดี นามศรี จังหวัดอุดรธานี
16,638 300000118 นาย เปรมปรี นนทฤทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
16,639 300000122 น.ส. สุภาลักษณ์ เกษารัตน์ จังหวัดอุดรธานี
16,640 300000124 น.ส. วีรยา ปัญญาภา จังหวัดอุดรธานี
16,641 300000126 นาย ทศพล วงค์คําจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
16,642 300000134 น.ส. ศิริกัญญา จันทุมมา จังหวัดอุดรธานี
16,643 300000136 นาย วัลลภ จอมเกาะ จังหวัดอุดรธานี
16,644 300000145 นาย พงษ์ศักด์ิ ดอกพวง จังหวัดอุดรธานี
16,645 300000146 น.ส. พนดิา พรศิริกาญจน์ จังหวัดอุดรธานี
16,646 300000147 น.ส. มณีรัตน์ บุญประถัมภ์ จังหวัดอุดรธานี
16,647 300000148 น.ส. วันวิสาข์ ศรีดาเดช จังหวัดอุดรธานี
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16,648 300000149 นาย ธนภัทร คําปาน จังหวัดอุดรธานี
16,649 300000154 นาย ประชา อินทร์แก้วพระเนาว์ จังหวัดอุดรธานี
16,650 300000155 น.ส. พัชรา ทองเหลา จังหวัดอุดรธานี
16,651 300000161 นาย สราวุฒิ สอนสระคู จังหวัดอุดรธานี
16,652 300000163 น.ส. พรทิพย์ มังกร จังหวัดอุดรธานี
16,653 300000164 นาง นิตยา แสงกลาง จังหวัดอุดรธานี
16,654 300000166 นาย พงศธร คุ้มบัว จังหวัดอุดรธานี
16,655 300000169 น.ส. อุษาวรรณ ยารักษ์ จังหวัดอุดรธานี
16,656 300000170 นาง อัจฉรา ปะกังพลัง จังหวัดอุดรธานี
16,657 300000172 นาย ธราธิป ทิพย์กรรณ จังหวัดอุดรธานี
16,658 300000173 นาย กําพล  โล่ห์นารายณ์ จังหวัดอุดรธานี
16,659 300000174 นาง รุ่งฤดี สดกลาง จังหวัดอุดรธานี
16,660 300000184 นาง ขวัญใจ ศรีอินทร์จันทร์ จังหวัดอุดรธานี
16,661 300000187 น.ส. จิตนิรันดร์ วงละคร จังหวัดอุดรธานี
16,662 300000190 นาง สุรีรัตน์ อยู่เกิด จังหวัดอุดรธานี
16,663 300000200 นาย คมสันต์ แสงสิงห์ จังหวัดอุดรธานี
16,664 300000206 น.ส. จุฑาธิป ศิลา จังหวัดอุดรธานี
16,665 300000212 น.ส. จีรวรรณ ศรีสุข จังหวดัอุดรธานี
16,666 300000217 น.ส. นาฏนภา ปัดชาสุวรรณ์ จังหวัดอุดรธานี
16,667 300000218 นาย ภาณุพัฒน์ เยี่ยมอ่อน จังหวัดอุดรธานี
16,668 300000222 นาย สุชาติ สวัสด์ิไธสง จังหวัดอุดรธานี
16,669 300000225 นาง ตรีนุช ทองบ่อ จังหวัดอุดรธานี
16,670 300000228 น.ส. อรพิน ซาเสน จังหวัดอุดรธานี
16,671 300000231 นาย อนุชา ภู่เปี่ยมศักด์ิ จังหวัดอุดรธานี
16,672 300000243 น.ส. อุดี้ กุลโคตร จังหวัดอุดรธานี
16,673 300000245 น.ส. สุมารินทร์ บุตรตะวงษ์ จังหวดัอุดรธานี
16,674 300000246 น.ส. ศันสนีย์  ทาระ จังหวัดอุดรธานี
16,675 300000253 นาง อรอุมา เก้ือกูล จังหวัดอุดรธานี
16,676 300000271 นาย เฉลิมพล โตพงศ์พันธุ์ จังหวัดอุดรธานี
16,677 300000280 น.ส. นาตยารัตน์ ทําชารี จังหวัดอุดรธานี
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16,678 300000299 นาง ชิดคนึง ทองกระจ่าง จังหวัดอุดรธานี
16,679 300000316 น.ส. ปวีณา แสงศร จังหวัดอุดรธานี
16,680 300000334 นาง ภัทรธินันท์ หล้าทุม จังหวัดอุดรธานี
16,681 300000340 น.ส. กาญจนา จิตจักร จังหวัดอุดรธานี
16,682 300000341 น.ส. วิภาดา ธรรมสาร จังหวัดอุดรธานี
16,683 300000346 น.ส. นิรดา พลอาวุธ จังหวัดอุดรธานี
16,684 300000359 น.ส. วรวลัญช์ ศุภกิจจารักษ์ จังหวัดอุดรธานี
16,685 300000374 นาย นิรันดร ประพรหมมา จังหวัดอุดรธานี
16,686 300000375 น.ส. หนึ่งฤทัย หินซุย จังหวัดอุดรธานี
16,687 300000377 นาย ธนาฒย์ พลอาวุธ จังหวัดอุดรธานี
16,688 300000381 น.ส. ฐานพันธ์  พร้อมจิตต์ จังหวัดอุดรธานี
16,689 300000384 นาย ฉัตรมงคล ผ่านสะถิน จังหวัดอุดรธานี
16,690 300000389 น.ส. ศรัณยา วงศ์อุดม จังหวัดอุดรธานี
16,691 300000391 นาย อัศนัย ชัยศรี จังหวัดอุดรธานี
16,692 300000392 นาย อํานาจ ลาภารัตน์ จังหวัดอุดรธานี
16,693 300000393 น.ส. ภัคชิสา โพธิไพร จังหวัดอุดรธานี
16,694 300000398 น.ส. อัมพาพร อุ่มภูธร จังหวดัอุดรธานี
16,695 300000406 น.ส. มะยุรี สุวรรณไตรย์ จังหวัดอุดรธานี
16,696 300000408 นาย ประกาศิต ชนะพจน์ จังหวัดอุดรธานี
16,697 300000411 นาง รุ่งนภา ศรีหริ่ง จังหวัดอุดรธานี
16,698 300000417 น.ส. จีรกิต ชุณหโชควัฒนา จังหวัดอุดรธานี
16,699 300000424 นาง มัทนา นาคสุข จังหวัดอุดรธานี
16,700 300000425 น.ส. ธัญลักษณ์ ตั้งรวมทรัพย์ จังหวัดอุดรธานี
16,701 300000428 น.ส. ปริญญาภรณ์ สุวรรณพรม จังหวัดอุดรธานี
16,702 300000433 นาย พงศกร แก้วรัตนกาญจน์ จังหวัดอุดรธานี
16,703 300000435 นาย เพียว ศิริวงค์ จังหวัดอุดรธานี
16,704 300000436 นาย วิระชัย คําศรี จังหวัดอุดรธานี
16,705 300000440 นาย เด่นณฤทธิ์ เชิดสมบูรณ์ จังหวัดอุดรธานี
16,706 300000443 นาย พรเทพ ขุนโพธิ์ จังหวัดอุดรธานี
16,707 300000445 น.ส. บุหลัน มานาดี จังหวัดอุดรธานี
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16,708 300000453 นาย ศุภณัฐ สรรพวุธ จังหวัดอุดรธานี
16,709 300000455 นาง สุจิตรา สละ จังหวัดอุดรธานี
16,710 300000463 นาย ชินบุตร อภัยโส จังหวัดอุดรธานี
16,711 300000464 น.ส. มัลลิกา หัสจันทอง จังหวัดอุดรธานี
16,712 300000467 น.ส. ยุพา เทนโสภา จังหวัดอุดรธานี
16,713 300000477 นาง สุนิตรา คละประสงค์ จังหวัดอุดรธานี
16,714 300000483 น.ส. รัตน์ลภัสร์ หงษ์สี จังหวัดอุดรธานี
16,715 300000491 น.ส. หนึ่งฤทัย สิงห์เสนา จังหวัดอุดรธานี
16,716 300000504 นาย นัธทวัฒน์ แก้วก่า จังหวัดอุดรธานี
16,717 300000517 น.ส. จินตนา ชัยโยบัว จังหวัดอุดรธานี
16,718 300000524 น.ส. พิสมัย แสงโทโพธิ์ จังหวัดอุดรธานี
16,719 300000534 นาย พลเชฏฐ์ สุนทรพิทักษ์ จังหวัดอุดรธานี
16,720 300000538 น.ส. สุนิษา ชัยขันธ์ จังหวัดอุดรธานี
16,721 300000543 นาย วัลลภ กองกรม จังหวัดอุดรธานี
16,722 300000545 นาย วราสันต์ ไสยชาติ จังหวัดอุดรธานี
16,723 300000548 นาง จิรชยา เหล่าสะพาน จังหวัดอุดรธานี
16,724 300000549 น.ส. พัชณิดา มะอาจเลิศ จังหวัดอุดรธานี
16,725 300000562 นาย สิทธิพร เตียประสิทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
16,726 300000565 น.ส. สายฝน ออกประเสริฐ จังหวัดอุดรธานี
16,727 300000585 น.ส. ลภัสรดา อุ้ยภัทรกุล จังหวัดอุดรธานี
16,728 300000588 น.ส. ปิยะวดี พลทามูล จังหวัดอุดรธานี
16,729 300000591 น.ส. เพ็ชรประกาย เวศเกษม จังหวัดอุดรธานี
16,730 300000596 น.ส. นพวรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร จังหวัดอุดรธานี
16,731 300000598 นาย ธวิท เพียรหัด จังหวัดอุดรธานี
16,732 300000601 นาย ทินกร ภูยางผือ จังหวัดอุดรธานี
16,733 300000603 นาย อาทิตย์ ทิตะพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
16,734 300000613 นาย พิชิต เพียรหัด จังหวัดอุดรธานี
16,735 300000617 นาง กฤษณา ภูยางผือ จังหวัดอุดรธานี
16,736 300000618 นาย จตุพร พรมโคตร จังหวัดอุดรธานี
16,737 300000619 นาง พัชรินทร์ จิตทวี จังหวัดอุดรธานี
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16,738 300000623 นาย พร้อม ทาพินิจ จังหวัดอุดรธานี
16,739 300000629 ว่าท่ี ร.ต. สมเชิญ ขวัญปัญญา จังหวัดอุดรธานี
16,740 300000638 นาง อรัชภรณ์ ทองเพชร จังหวัดอุดรธานี
16,741 300000639 น.ส. ทักษกร ราชาไกร จังหวัดอุดรธานี
16,742 300000645 น.ส. ทิพวรรณ ผางนุย จังหวัดอุดรธานี
16,743 300000647 นาง สุวพิชญ์ นรสาร จังหวัดอุดรธานี
16,744 300000650 นาย เอกพันธ์ พนมเขต จังหวัดอุดรธานี
16,745 300000653 นาย จารุดล กลางเมือง จังหวัดอุดรธานี
16,746 300000664 นาย ชัยวัฒน์ อินบุญนะ จังหวัดอุดรธานี
16,747 300000668 น.ส. กัญญาณัฐ บุญจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
16,748 300000677 น.ส. สุภาภรณ์ ชมภูพาน จังหวัดอุดรธานี
16,749 300000685 น.ส. อรัญญา ฝ่ายคํามี จังหวัดอุดรธานี
16,750 300000692 น.ส. ศิริมาส เผ่าพงษ์ จังหวัดอุดรธานี
16,751 300000712 น.ส. กรุณา ศรีวิชัย จังหวัดอุดรธานี
16,752 300000718 นาย สิทธิกร สมบูรณ์พร้อม จังหวัดอุดรธานี
16,753 300000722 นาย นิธินัย ศรีคราม จังหวัดอุดรธานี
16,754 300000726 นาย พงษ์ศักด์ิ มุกดาม่วง จังหวัดอุดรธานี
16,755 300000731 น.ส. พิกุล นิสเรศ จังหวัดอุดรธานี
16,756 300000733 นาง พัชรี พลเยี่ยม จังหวัดอุดรธานี
16,757 300000741 น.ส. ชรัญดา คํานันดา จังหวัดอุดรธานี
16,758 300000742 น.ส. กมลชนก สลางสิงห์ จังหวัดอุดรธานี
16,759 300000743 นาย สรรเสริญ ขันศรีมนต์ จังหวัดอุดรธานี
16,760 300000750 นาง จิตรลัดดา  สุทธิสุวรรณ จังหวัดอุดรธานี
16,761 300000761 นาย ธนาวุฒิ ปิยะวงษ์ จังหวัดอุดรธานี
16,762 300000770 น.ส. วรลักษณ์ โอชารส จังหวัดอุดรธานี
16,763 300000775 นาย สุรเชษฐ์ สมหวัง จังหวัดอุดรธานี
16,764 300000781 น.ส. สุปราณี ปิยะวงษ์ จังหวัดอุดรธานี
16,765 300000782 นาย ไพฑูรย์ วงค์สะอาด จังหวัดอุดรธานี
16,766 300000784 น.ส. วิไลพร บุราณสาร จังหวัดอุดรธานี
16,767 300000794 น.ส. ปริศนา แสงสุวรรณ จังหวัดอุดรธานี
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16,768 300000799 น.ส. ศิรินภา กาลจักร จังหวัดอุดรธานี
16,769 300000808 น.ส. วิจิตรา สันคนุช จังหวัดอุดรธานี
16,770 300000809 น.ส. อรทัย ศรีพนมพงษ์ จังหวัดอุดรธานี
16,771 300000810 นาย สุรเดช หนึ่งชนะ จังหวัดอุดรธานี
16,772 300000811 นาง เสาวนีย์ ผลแก้ว จังหวัดอุดรธานี
16,773 300000826 น.ส. มะลิสา ระงับภัย จังหวัดอุดรธานี
16,774 300000829 นาย นิรันดร์ กานนท์ จังหวัดอุดรธานี
16,775 300000831 นาย ทินวัฒน์ วงศ์มาศ จังหวัดอุดรธานี
16,776 300000835 น.ส. วีรวรรณ เครื่องสนุก จังหวัดอุดรธานี
16,777 300000838 น.ส. อภิญญา พิลาจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
16,778 300000840 นาย สุนันท์ ใจเที่ยง จังหวัดอุดรธานี
16,779 300000848 น.ส. พรรณิภา นนทะลี จังหวัดอุดรธานี
16,780 300000858 นาง สุรนันท์ เหมะธุลิน จังหวัดอุดรธานี
16,781 300000863 นาย วิทยา มัยสนิท จังหวัดอุดรธานี
16,782 300000864 น.ส. นุชนารถ พรหมดี จังหวัดอุดรธานี
16,783 300000865 นาย พีระพงศ์ เหมะธุลิน จังหวัดอุดรธานี
16,784 300000866 นาย ดรัณโรจน์ ปะวะโพตะโก จังหวัดอุดรธานี
16,785 300000867 นาย วีรพงษ์พรรณ แสนชน จังหวัดอุดรธานี
16,786 300000877 น.ส. ขนิษฐา ดลภักดี จังหวัดอุดรธานี
16,787 300000878 นาย วิชาญ แฎก้วกันยา จังหวัดอุดรธานี
16,788 300000885 นาง สุภาพร กุตนันท์ จังหวัดอุดรธานี
16,789 300000890 นาย มานพ สุดตา จังหวัดอุดรธานี
16,790 300000892 น.ส. ณพรรษชนันท์ อักษรดิษฐ์ จังหวัดอุดรธานี
16,791 300000894 น.ส. นราทิพย์ นามวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
16,792 300000898 นาย เกรียงไกร ไชยพิมพ์ จังหวัดอุดรธานี
16,793 300000920 น.ส. เดือนรุ่ง  สิงห์เทพ จังหวัดอุดรธานี
16,794 300000927 น.ส. วิภาภรณ์ เอกจิตต์พิเชฏฐ์ จังหวัดอุดรธานี
16,795 300000932 นาย อภิชาติ เย็นไทย จังหวัดอุดรธานี
16,796 300000934 น.ส. ธิดารัตน์ พะนิรัมย์ จังหวัดอุดรธานี
16,797 300000935 น.ส. สายใจ ชูพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
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16,798 300000939 นาย กฤษชพลณ์ บุญครอง จังหวัดอุดรธานี
16,799 300000942 นาง คนิสริน เย็นไทย จังหวัดอุดรธานี
16,800 300000944 นาย นราวุธ บานอ่อน จังหวัดอุดรธานี
16,801 300000946 นาย จตุพล มีตา จังหวัดอุดรธานี
16,802 300000949 น.ส. สิริพักษม์ รัตนรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
16,803 300000951 นาย จารุวัฒน์ กองแก้ว จังหวัดอุดรธานี
16,804 300000952 นาย เกรียงไกร ศรีเสนพิลา จังหวัดอุดรธานี
16,805 300000953 นาง นารี วงศาชม จังหวัดอุดรธานี
16,806 300000955 น.ส. ณาฏฌา คําโต จังหวัดอุดรธานี
16,807 300000960 น.ส. จันทิราพร  กําลังงาม จังหวัดอุดรธานี
16,808 300000969 น.ส. จุฬารัตน์ ศิลปชาติ จังหวัดอุดรธานี
16,809 300000975 นาง พรรณราย แซ่ตั้ง จังหวัดอุดรธานี
16,810 300000981 น.ส. เนรัญชรา เดชผล จังหวัดอุดรธานี
16,811 300000984 น.ส. ศศิธร  หุ่นทอง จังหวัดอุดรธานี
16,812 300000991 น.ส. วีณารัตน์ บุญทิพย์ จังหวัดอุดรธานี
16,813 300000997 น.ส. วิชุตา อภัยโส จังหวัดอุดรธานี
16,814 300001006 น.ส. กาญจนารัตน์ วงษ์ศรีทา จังหวดัอุดรธานี
16,815 300001011 นาย พิภพ ภูเนาว์นิล จังหวัดอุดรธานี
16,816 300001019 น.ส. กันยาวีร์ แก้วอาษา จังหวัดอุดรธานี
16,817 300001020 น.ส. อุดมลักษณ์ แสงแก้ว จังหวัดอุดรธานี
16,818 300001023 นาย ชัชศรัณย์ ไพบูลย์รัตนสิริ จังหวัดอุดรธานี
16,819 300001027 น.ส. รุจิรา ไศลบาท จังหวัดอุดรธานี
16,820 300001032 น.ส. พณัชกร วิชัด จังหวัดอุดรธานี
16,821 300001043 น.ส. เกสรา โสวันนา จังหวัดอุดรธานี
16,822 300001057 นาย พชรวัฒน์ ระดาชัย จังหวัดอุดรธานี
16,823 300001060 น.ส. อัจฉรา ใสบาล จังหวัดอุดรธานี
16,824 300001061 น.ส. มุกรินทร์   เพ็งคําแสง จังหวัดอุดรธานี
16,825 300001062 น.ส. วีระญา ลุนอุบล จังหวัดอุดรธานี
16,826 300001068 น.ส. บุหลัน อนันตภักด์ิ จังหวัดอุดรธานี
16,827 300001071 นาย สิทธิชัย ใจซื่อ จังหวัดอุดรธานี
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16,828 300001077 นาย ยศพันธ์ นาโสก จังหวัดอุดรธานี
16,829 300001078 น.ส. กาญจนา นันจินดา จังหวัดอุดรธานี
16,830 300001079 นาย ธิติสรณ์ บุตรโคตร จังหวัดอุดรธานี
16,831 300001084 นาย โสภณ พวงสมบัติ จังหวัดอุดรธานี
16,832 300001085 น.ส. วิสา เหล่าจันอัน จังหวัดอุดรธานี
16,833 300001088 น.ส. ณัฏฐวรรกัญญ์ ศิริปัณวงษ์ จังหวัดอุดรธานี
16,834 300001101 นาง จุฬาภรณ์ เสนาสุ จังหวัดอุดรธานี
16,835 300001106 น.ส. จารุวรรณ เอี่ยมสะอาด จังหวัดอุดรธานี
16,836 300001110 น.ส. นุชจิรา สุวรรณรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
16,837 300001111 นาย ชยุตม์ สาขา จังหวัดอุดรธานี
16,838 300001120 นาย มาริช ศรีไพรวรรณ จังหวัดอุดรธานี
16,839 300001121 นาย ราชวัฒน์ นําระนะ จังหวัดอุดรธานี
16,840 300001130 นาง พัชราภรณ์ คูณพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
16,841 300001134 นาย วรวุฒิ ทุ่งนาทัด จังหวัดอุดรธานี
16,842 300001140 นาง ศิริกาญ มอบมิตร จังหวัดอุดรธานี
16,843 300001141 นาง คันธรส สุธรรม จังหวัดอุดรธานี
16,844 300001146 น.ส. กนกวรรณ วงค์นางาม จังหวัดอุดรธานี
16,845 300001163 นาง สิริวัฒนา พรหมเมา จังหวัดอุดรธานี
16,846 300001174 นาย มโนศักด์ิ สุวรรณกูฎ จังหวัดอุดรธานี
16,847 300001175 นาย ทรงกลด พิมใจ จังหวัดอุดรธานี
16,848 300001179 น.ส. อัจฉริยา คัชมุข จังหวัดอุดรธานี
16,849 300001187 นาง สิริวรรณวดี พิมพ์ทราย จังหวัดอุดรธานี
16,850 300001194 นาย ภูริชญ์ ว่องวิทย์ศิริพร จังหวัดอุดรธานี
16,851 300001198 นาย ทองสุก ดุงจําปา จังหวัดอุดรธานี
16,852 300001212 น.ส. พิชชาภา คํามุงคุณ จังหวัดอุดรธานี
16,853 300001223 น.ส. อมรรัตน์ ธนู จังหวัดอุดรธานี
16,854 300001239 นาง เสริมศิริ ศรีสมบัติ จังหวัดอุดรธานี
16,855 300001245 น.ส. สุทธิกานต์ ทิพย์สุวัล จังหวัดอุดรธานี
16,856 300001247 นาย ธีรวัฌน์ หมีคํา จังหวัดอุดรธานี
16,857 300001249 นาง มนัสชนก สัชฌุกร จังหวัดอุดรธานี
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16,858 300001251 น.ส. รัชฎา วรสาร จังหวัดอุดรธานี
16,859 300001253 นาย ณรงค์ศักด์ิ สุจันศรี จังหวัดอุดรธานี
16,860 300001262 นาย ณรงค์ ภูชาดึก จังหวัดอุดรธานี
16,861 300001269 น.ส. นภาพร ไวว่อง จังหวัดอุดรธานี
16,862 300001282 น.ส. เกศินี เกิดถาวร จังหวัดอุดรธานี
16,863 300001283 นาง วาสนา สุดาชม จังหวัดอุดรธานี
16,864 300001293 น.ส. สาริณี สุดาชม จังหวัดอุดรธานี
16,865 300001294 น.ส. พิษากานต์ วารีขจรเกียรติ จังหวัดอุดรธานี
16,866 300001298 น.ส. เสาวลักษณ์ แก้วนามไชย จังหวัดอุดรธานี
16,867 300001301 น.ส. พิมพ์พัชร ผาสุขนิตย์ จังหวัดอุดรธานี
16,868 300001303 นาย วรายุทธ์ มนูญผล จังหวัดอุดรธานี
16,869 300001306 นาย เมฆ จันทร์โนราช จังหวัดอุดรธานี
16,870 300001308 นาย บัณฑิต วิริยะเจริญกิจ จังหวัดอุดรธานี
16,871 300001309 น.ส. พรรณิการ์ รัตนเมือง จังหวัดอุดรธานี
16,872 300001313 น.ส. วิไลรัตน์ สืบสิงห์ จังหวัดอุดรธานี
16,873 300001327 นาย อมฤต ละครวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
16,874 300001329 นาย ทวีศิลป์ ศรีสุรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
16,875 300001333 นาย สวัสด์ิ หวานสูงเนิน จังหวัดอุดรธานี
16,876 300001339 นาย ศุภชัย พิลาวัลย์ จังหวัดอุดรธานี
16,877 300001340 นาง ณัฐธิดา ศรีสุรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
16,878 300001347 พ.อ.อ. สุรชัย ตุพิลา จังหวัดอุดรธานี
16,879 300001349 นาย อนุชา ก่ิงวรรณ จังหวัดอุดรธานี
16,880 300001352 นาย ปรีดา จันทร์ทอง จังหวัดอุดรธานี
16,881 300001355 นาย กานต์ ประชุมวรรณ จังหวัดอุดรธานี
16,882 300001373 นาย วรากร จันทะโม จังหวัดอุดรธานี
16,883 300001385 นาง จริาพร จันทะโม จังหวัดอุดรธานี
16,884 300001389 นาง วันนา ขันเงิน จังหวัดอุดรธานี
16,885 300001396 น.ส. สุภาพร ทาสีดํา จังหวัดอุดรธานี
16,886 300001406 น.ส. จันทิมา เสาร์ห้า จังหวัดอุดรธานี
16,887 300001409 นาย ธนุพล ไล้ทิม จังหวัดอุดรธานี
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16,888 300001412 น.ส. ณัฐนรี มูลสาร จังหวัดอุดรธานี
16,889 300001418 น.ส. พลอยขวัญ กาญจนสุรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
16,890 300001423 น.ส. ช่อผกา มาชาดี จังหวัดอุดรธานี
16,891 300001428 นาง นริสสร ระดาพัฒน์ จังหวัดอุดรธานี
16,892 300001431 น.ส. ดรุณี แทนกุดเรือ จังหวัดอุดรธานี
16,893 300001434 น.ส. อมรรัตน์ นนไพวัลย์ จังหวัดอุดรธานี
16,894 300001437 น.ส. เกศมณี สุขชัย จังหวัดอุดรธานี
16,895 300001450 นาย อภิราชน์ การะเกษ จังหวัดอุดรธานี
16,896 300001459 นาย นุศรศักด์ิ อุสาพรหม จังหวัดอุดรธานี
16,897 300001460 นาย กิตติพัทธ์ โคช่วย จังหวัดอุดรธานี
16,898 300001461 จ่าเอก สัณห์ แสนอุบล จังหวัดอุดรธานี
16,899 300001465 นาย อดิศร ศรีทน จังหวัดอุดรธานี
16,900 300001466 น.ส. จันทิมา มามาศ จังหวัดอุดรธานี
16,901 300001469 นาย กันต์ ตั้งสถิตย์ จังหวัดอุดรธานี
16,902 300001476 น.ส. วรารัตน์ วิชัยพล จังหวัดอุดรธานี
16,903 300001477 นาย ณัฐพงศ์ ข่าทิพย์พาที จังหวดัอุดรธานี
16,904 300001484 น.ส. บุษราภรณ์ อวบอ้วน จังหวัดอุดรธานี
16,905 300001485 นาย พีรพล โพธิชัย จังหวัดอุดรธานี
16,906 300001500 นาง อุไรลักษณ์ ศรีจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
16,907 300001501 น.ส. รัตติกาล ทานา จังหวัดอุดรธานี
16,908 300001514 น.ส. มาริกา  บัวชุม จังหวัดอุดรธานี
16,909 300001521 นาย เทพฤทธิ์ แก้วอ่อน จังหวัดอุดรธานี
16,910 300001522 นาย อดิศักด์ิ เคหาสัย จังหวัดอุดรธานี
16,911 300001530 น.ส. รุจิเรศน์   บุญเทียม จงัหวัดอุดรธานี
16,912 300001531 น.ส. รฐวรรณ บุญจอง จังหวัดอุดรธานี
16,913 300001535 นาย นรินทร์ บัวผัน จังหวัดอุดรธานี
16,914 300001538 นาย สมบูรณ์ทรัพย์ สอสะอาด จังหวัดอุดรธานี
16,915 300001539 น.ส. วีรยา นักประทุม จังหวัดอุดรธานี
16,916 300001557 น.ส. โสภัญญา วงษ์สุวรรณ จังหวัดอุดรธานี
16,917 300001559 น.ส. ทมิตา สุวรรณวงก์ จังหวัดอุดรธานี
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16,918 300001561 นาย พัชรินทร์ กรมขันธ์ จังหวัดอุดรธานี
16,919 300001564 นาย ชญานนท์ ป้องคํา จังหวัดอุดรธานี
16,920 300001566 น.ส. ศุภลักษณ์ พุดสี จังหวัดอุดรธานี
16,921 300001568 น.ส. คนึงนิจ แซงบุญเฎรือง จังหวัดอุดรธานี
16,922 300001573 น.ส. มยุรี ปุ๋ยงาม จังหวัดอุดรธานี
16,923 300001575 น.ส. นิภาพร โคตอาษา จังหวัดอุดรธานี
16,924 300001581 นาย ปฏิวัติ สุดโต จังหวัดอุดรธานี
16,925 300001582 นาย พิทยา โนรีรัตน์ จงัหวัดอุดรธานี
16,926 300001583 น.ส. พรพรรณ สุภลักษณ์ จังหวัดอุดรธานี
16,927 300001588 นาย นพดล แสงอรุณ จังหวัดอุดรธานี
16,928 300001590 นาย สมจิต นันทวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
16,929 300001591 น.ส. อัษฎาภรณ์ อํานวย จังหวัดอุดรธานี
16,930 300001595 นาย เสรี แจ่มศรี จังหวัดอุดรธานี
16,931 300001600 นาย เสริมศิลป์ รวยทรัพย์ จังหวัดอุดรธานี
16,932 300001601 น.ส. อนัฐพร พานพินิจ จังหวัดอุดรธานี
16,933 300001606 น.ส. รพีพรรณ พึ่งโคกสูง จังหวัดอุดรธานี
16,934 300001608 น.ส. สร้อยกาญจน์ดา เครือแก้ว จังหวัดอุดรธานี
16,935 300001609 นาย กฤษกร กอทอง จังหวัดอุดรธานี
16,936 300001613 น.ส. อังคณา พิศนุกัน จังหวัดอุดรธานี
16,937 300001617 น.ส. พจณิชา ศกุนะสิงห์ จังหวัดอุดรธานี
16,938 300001618 น.ส. นิภาวรรณ อัคพิน จังหวัดอุดรธานี
16,939 300001621 น.ส. เบญจมาศ มุ่งโนนบ่อ จังหวัดอุดรธานี
16,940 300001628 น.ส. วิมล อินทร์ฉลาด จังหวัดอุดรธานี
16,941 300001639 นาง รําไพ ภูสีเขียว จังหวัดอุดรธานี
16,942 300001647 น.ส. นาถอนงค์ วันธงไชย จังหวัดอุดรธานี
16,943 300001650 น.ส. เสาวลักษณ์ มะลิดา จังหวัดอุดรธานี
16,944 300001654 น.ส. เยาวรัตน์ แสนสุภา จังหวัดอุดรธานี
16,945 300001659 นาง วันเพ็ญ ไพรบึง จังหวัดอุดรธานี
16,946 300001660 นาย ธวัชชัย รักษานนท์ จังหวัดอุดรธานี
16,947 300001662 นาง เยาวลักษณ์ จันทร์อิน จังหวัดอุดรธานี

            หน้าท่ี 565 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
16,948 300001669 นาย ฉัตรพล เงินโพธิ์กลาง จังหวัดอุดรธานี
16,949 300001670 นาง วิไลพร มะลิพา จังหวัดอุดรธานี
16,950 300001672 นาง รัชนี ชาสงวน จังหวัดอุดรธานี
16,951 300001673 น.ส. อาภาพร พวงเกษ จังหวัดอุดรธานี
16,952 300001674 นาย นฤเทพ ปิ่นแก้ว จังหวัดอุดรธานี
16,953 300001676 นาย อภิเดช เกติยะ จังหวัดอุดรธานี
16,954 300001684 น.ส. ศรัญญา แสงแก้ว จังหวัดอุดรธานี
16,955 300001687 น.ส. ปนัดดา พนมศักด์ิ จังหวัดอุดรธานี
16,956 300001689 นาง จิราพร โสมสิทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
16,957 300001692 น.ส. สุจิตรา วงพิจิตร จังหวัดอุดรธานี
16,958 300001693 น.ส. อรวรรณ มานะดี จังหวัดอุดรธานี
16,959 300001694 นาย พลพลากร สอนนนฐี จังหวัดอุดรธานี
16,960 300001706 นาง กัลยา ดอกบัว จังหวัดอุดรธานี
16,961 300001709 นาย อธิศ ฐานวิเศษ จังหวัดอุดรธานี
16,962 300001711 น.ส. สุธาสินี บุทเสน จังหวัดอุดรธานี
16,963 300001716 น.ส. ศุภักษร ศิริ จังหวัดอุดรธานี
16,964 300001720 น.ส. วิไลพร เหมบุตร จังหวัดอุดรธานี
16,965 300001728 นาย อิทธิพล พราวกลาง จังหวัดอุดรธานี
16,966 300001745 น.ส. นิภาพร การกล้า จังหวัดอุดรธานี
16,967 300001747 นาย กิตติศักด์ิ บุตดา จังหวัดอุดรธานี
16,968 300001749 น.ส. จุฑารัตน์ บูรณะจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
16,969 300001752 นาย อิทธิฤทธิ์ คนเพียร จังหวัดอุดรธานี
16,970 300001753 นาย จักรี  ทํามาน จังหวัดอุดรธานี
16,971 300001756 น.ส. วรลักษณ์ ศิริมณี จังหวัดอุดรธานี
16,972 300001759 นาง จุรีพร มูลภักดี จังหวัดอุดรธานี
16,973 300001766 น.ส. สุพรรณษา ขวัญเติม จังหวัดอุดรธานี
16,974 300001777 น.ส. วิไลพรรณ จันทรมณี จังหวัดอุดรธานี
16,975 300001778 น.ส. ปาณิสรา ชมภูเกษ จังหวัดอุดรธานี
16,976 300001790 น.ส. ณัฐพร นาถาบุตร จังหวัดอุดรธานี
16,977 300001793 น.ส. ทานตะวัน สุวรรณกูฎ จังหวัดอุดรธานี
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16,978 300001799 น.ส. ไอยรา สังฆะ จังหวัดอุดรธานี
16,979 300001801 นาง ศิริปรางค์ ปะกิระนา จังหวัดอุดรธานี
16,980 300001804 น.ส. พีรดา  หลงสุวรรณ จังหวัดอุดรธานี
16,981 300001805 น.ส. ศิรินันท์ มุ่งหมาย จังหวัดอุดรธานี
16,982 300001819 นาง วิกานดา เต็มใจ จังหวัดอุดรธานี
16,983 300001825 น.ส. นันท์ทิชา นารัตน์ จังหวัดอุดรธานี
16,984 300001827 น.ส. ปวีณ์กร เจริญสุข จังหวัดอุดรธานี
16,985 300001831 น.ส. เบญจวรรณ ประชุม จังหวัดอุดรธานี
16,986 300001835 น.ส. สุธารัตน์ โชคกําเนิด จังหวัดอุดรธานี
16,987 300001837 นาย ภัคศรัณย์ ทองหัตถา จังหวัดอุดรธานี
16,988 300001841 น.ส. อริน รูปคมอิทธิกูล จังหวัดอุดรธานี
16,989 300001843 น.ส. สุเนตร เชยทอง จังหวัดอุดรธานี
16,990 300001844 น.ส. จิตรดา บุตรสะอาด จังหวัดอุดรธานี
16,991 300001853 นาย ไกรราช แก้วอ่อน จังหวัดอุดรธานี
16,992 300001855 นาย มนตรี จันทะกิจ จังหวัดอุดรธานี
16,993 300001860 น.ส. วัชรา โคตบุดดา จังหวัดอุดรธานี
16,994 300001861 น.ส. กัลยา ฤทธิธรรม จังหวัดอุดรธานี
16,995 300001862 น.ส. รัชชากร สุขจันดา จังหวัดอุดรธานี
16,996 300001865 นาง จิตตรา จันทร์บุญ จังหวัดอุดรธานี
16,997 300001873 นาย คหบดี ถนอมภักด์ิ จังหวัดอุดรธานี
16,998 300001881 น.ส. อนุกูล พานศรี จังหวัดอุดรธานี
16,999 300001888 น.ส. ชวนพิศ ถ่ินจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
17,000 300001896 นาย อนุชา พิสัยกุล จังหวัดอุดรธานี
17,001 300001903 นาง วริยาภรณ์  เทียมทัน จังหวัดอุดรธานี
17,002 300001909 นาย พีชณัฐ จิตต์เจริญ จังหวดัอุดรธานี
17,003 300001915 น.ส. ศุภตรีรัตน์ ชูศรีเสริฐ จังหวัดอุดรธานี
17,004 300001932 น.ส. กัญจน์รัตน์ พลเยี่ยม จังหวัดอุดรธานี
17,005 300001944 น.ส. ชุติวรรณ แก่นนาคํา จังหวัดอุดรธานี
17,006 300001949 น.ส. วิยะดา จิตตระการ จังหวัดอุดรธานี
17,007 300001969 น.ส. วารุณี เพชรพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
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17,008 300001972 นาย ราเมศ คะเชนทร์กูล จังหวัดอุดรธานี
17,009 300001980 นาง ชยุตรา เกษทองมา จังหวัดอุดรธานี
17,010 300001984 น.ส. เปรมกมล พุทธวัง จังหวัดอุดรธานี
17,011 300001990 นาย อัมรินทร์ หินราชา จังหวัดอุดรธานี
17,012 300001994 น.ส. ปิยะวรรณ ยอดศิริ จังหวัดอุดรธานี
17,013 300001998 นาย ภัครชานนท์ สายแก้ว จังหวัดอุดรธานี
17,014 300002001 นาง ศิริลักษณ์ มูลสิน จังหวัดอุดรธานี
17,015 300002015 นาย สหัสพงศ์ ธนสิทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
17,016 300002016 น.ส. จิราภรณ์ เอ้ือสามาลย์ จังหวดัอุดรธานี
17,017 300002018 นาย จักรพงศ์ ศิริพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
17,018 300002023 น.ส. สุพัตรา ศรีสมบูรณ์ จังหวัดอุดรธานี
17,019 300002030 น.ส. ไพจิตร เลพล จังหวัดอุดรธานี
17,020 300002031 นาย พีรวัส หงษ์สมบัติ จังหวัดอุดรธานี
17,021 300002032 น.ส. นาถฤดี ละม่อม จังหวัดอุดรธานี
17,022 300002037 น.ส. สุพัตรา มาพร จังหวัดอุดรธานี
17,023 300002038 น.ส. รัตนาวรรณ คําสะวงษ์ จังหวัดอุดรธานี
17,024 300002046 น.ส. รัตติยาภรณ์ ศรีสง่า จังหวัดอุดรธานี
17,025 300002047 นาย ประยงค์ หม่ืนวิเศษ จังหวัดอุดรธานี
17,026 300002048 น.ส. บุหลัน ใจฉวะ จังหวัดอุดรธานี
17,027 300002050 น.ส. ณัฐธยาน์ เอกตาแสง จังหวัดอุดรธานี
17,028 300002051 น.ส. ปวีณา สนธิสัมพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
17,029 300002053 น.ส. วริษฐา อินทะกนก จังหวัดอุดรธานี
17,030 300002055 นาย อาทิตย์ สุโยธา จังหวัดอุดรธานี
17,031 300002059 นาย สุวัช เจริญพานิชย์กุล จังหวัดอุดรธานี
17,032 300002061 น.ส. ฐิตินาถ ไชยมาตย์ จังหวัดอุดรธานี
17,033 300002063 น.ส. ศรัทธาพร โคตรหานาม จังหวัดอุดรธานี
17,034 300002074 นาย ไชยศิริ ทานะจิตต์ จังหวัดอุดรธานี
17,035 300002084 น.ส. สุดาทิพย์ สาระ จังหวัดอุดรธานี
17,036 300002085 นาย วิสูตร นิ่มทองคํา จังหวัดอุดรธานี
17,037 300002092 นาย กนกพิชญ์ ศรีแพงมล จังหวัดอุดรธานี
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17,038 300002094 นาย เรืองศักด์ิ ประจะนัง จังหวัดอุดรธานี
17,039 300002098 น.ส. นิศากร ไกรสุข จังหวัดอุดรธานี
17,040 300002104 นาย จตุพร โพธิ์ศาลา จังหวัดอุดรธานี
17,041 300002112 น.ส. กัษพร เกตวงษา จังหวัดอุดรธานี
17,042 300002115 นาย วิชา อินตะนัย จังหวัดอุดรธานี
17,043 300002117 น.ส. อริยธีรา ระดาฤทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
17,044 300002118 นาย อมเรศ เหล่าตระกูลสวัสด์ิ จังหวัดอุดรธานี
17,045 300002124 นาย คําสัน ศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี
17,046 300002138 น.ส. เกศกนก หมีกุละ จังหวัดอุดรธานี
17,047 300002146 น.ส. วันวิสาข์ แน่นอุดร จังหวัดอุดรธานี
17,048 300002147 นาย นําพล จันทะมาตย์ จังหวัดอุดรธานี
17,049 300002149 นาย ชัยณรงค์ เซาะจอหอ จังหวัดอุดรธานี
17,050 300002150 นาย เกรียงไกร วันตา จังหวัดอุดรธานี
17,051 300002156 นาย ศราวุธ ซองชะยา จังหวัดอุดรธานี
17,052 300002165 นาย วีระยุทธ วิชัย จังหวัดอุดรธานี
17,053 300002166 นาง วีรวรรณ ศรีลาดหา จังหวัดอุดรธานี
17,054 300002169 นาย ปภังกร โคตะลุ จังหวัดอุดรธานี
17,055 300002174 นาย โชคทวี กาสี จังหวัดอุดรธานี
17,056 300002173 นาย กรวิชญ์ ศรีดาฮด จังหวัดอุดรธานี
17,057 300002179 น.ส. ดวงตา ยาสาไชย จงัหวัดอุดรธานี
17,058 300002181 นาย สุเมธ ระโยธี จังหวัดอุดรธานี
17,059 300002185 น.ส. พัชรินทร์ อุ่นอินทร์ จังหวัดอุดรธานี
17,060 300002195 น.ส. ทัศณีย์ ทองมันปู จังหวัดอุดรธานี
17,061 300002198 น.ส. กัญจน์ณัฏฐ์ อุดมวงษ์ จังหวัดอุดรธานี
17,062 300002199 นาย ถาวร พลับเพลิง จังหวัดอุดรธานี
17,063 300002201 น.ส. กรกนก คลังบุญครอง จังหวัดอุดรธานี
17,064 300002202 นาย พีรสันต์ นาม่ิงขวัญ จังหวัดอุดรธานี
17,065 300002211 นาย ธนชติ ปรีมงคล จังหวัดอุดรธานี
17,066 300002233 นาย ปริญญา ชัยวัน จังหวัดอุดรธานี
17,067 300002234 น.ส. สิรินทรา พุฒจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
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17,068 300002236 น.ส. กุสุมา สาจําปา จังหวัดอุดรธานี
17,069 300002241 นาง อรดี มาตราคิด จังหวัดอุดรธานี
17,070 300002245 น.ส. ช่อทิพย์ เมืองแก้ว จังหวัดอุดรธานี
17,071 300002259 น.ส. วิชชุตา พลพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
17,072 300002260 นาย ยอดมนูญ ก้อนมณี จังหวัดอุดรธานี
17,073 300002266 นาย ภักดี ศรีดาน้อย จังหวัดอุดรธานี
17,074 300002267 น.ส. กาญจนา หม่ืนสุข จังหวัดอุดรธานี
17,075 300002268 นาง พิรุฬห์รัตน์ ขุลีดี จงัหวัดอุดรธานี
17,076 300002274 ว่าท่ีร้อยตรี เอกสิทธิ์ ไพศูนย์ จังหวัดอุดรธานี
17,077 300002275 น.ส. พรณี  จารุวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
17,078 300002280 น.ส. วิไลพร บุญสุรี จังหวัดอุดรธานี
17,079 300002281 น.ส. จิราภรณ์ ศรีไสย จังหวัดอุดรธานี
17,080 300002282 น.ส. เพ็ญศรี สายธนู จังหวัดอุดรธานี
17,081 300002284 น.ส. สุวิมล กากแก้ว จังหวัดอุดรธานี
17,082 300002287 นาย สมบัติ คงอนันต์ จังหวัดอุดรธานี
17,083 300002302 น.ส. ชนิสรภัทร์ แก้วลี จังหวัดอุดรธานี
17,084 300002306 นาง อลิศรา โพธารินทร์ จังหวัดอุดรธานี
17,085 300002309 น.ส. ปุณณ์ลภัส คําอินทร์ จังหวัดอุดรธานี
17,086 300002315 น.ส. ปวีณา จันทรสาร จังหวัดอุดรธานี
17,087 300002316 นาง นิตยา ลมกาหลง จังหวัดอุดรธานี
17,088 300002317 น.ส. ลักขณา สหพรไตรภพ จังหวัดอุดรธานี
17,089 300002319 น.ส. ภาณิรดา ภูจอมนิน จังหวัดอุดรธานี
17,090 300002324 น.ส. ธวัลรัตน์ ลมกาหลง จังหวัดอุดรธานี
17,091 300002325 น.ส. จรรยา แสนสมบัติ จังหวัดอุดรธานี
17,092 300002326 น.ส. ชญานิน เรือนทอง จังหวัดอุดรธานี
17,093 300002327 น.ส. ประภาภรณ์ ฤทธิ์มนตรี จังหวัดอุดรธานี
17,094 300002329 น.ส. จันทร นันอําไพ จังหวัดอุดรธานี
17,095 300002335 น.ส. สายใจ ฤทธิ์มนตรี จังหวัดอุดรธานี
17,096 300002340 นาย สงกรานต์ โกศล จังหวัดอุดรธานี
17,097 300002342 นาง ประไพภรณ์ วงพิลา จังหวัดอุดรธานี
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17,098 300002365 น.ส. จีรวรรณ สุวรรณกูฏ จังหวัดอุดรธานี
17,099 300002367 น.ส. จารุวรรณ ทุยไธสง จังหวัดอุดรธานี
17,100 300002375 นาย สุทธิพงษ์ โพชนะจิต จังหวัดอุดรธานี
17,101 300002380 นาย ชัยณัฏฐ์ พลเวียงพล จังหวัดอุดรธานี
17,102 300002387 นาย กฤตพล สีกัลยา จังหวัดอุดรธานี
17,103 300002390 น.ส. กฤติมา รัชตเวชกุล จังหวัดอุดรธานี
17,104 300002392 นาง ชัชฎาภรณ์ สิงห์ล้ํา จังหวัดอุดรธานี
17,105 300002402 น.ส. อารียา หิรัญเรือง จังหวัดอุดรธานี
17,106 300002409 น.ส. ยพุาภรณ์ สุดชา จังหวัดอุดรธานี
17,107 300002412 นาย ศรัญญู ยุทธนานันท์ จังหวัดอุดรธานี
17,108 300002416 น.ส. วรัญญา วรุณศรี จังหวัดอุดรธานี
17,109 300002426 น.ส. กัลยาณีย์ คลังจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
17,110 300002428 นาย ณรงค์ชัย ทุมปัดชา จังหวัดอุดรธานี
17,111 300002429 นาย วัฒนา ศรีพอ จังหวัดอุดรธานี
17,112 300002433 นาง ชินานนท์ ไชยโยธา จังหวัดอุดรธานี
17,113 300002435 นาย วิษณุ  น้อยเมืองคุณ จังหวัดอุดรธานี
17,114 300002437 นาง รัชฎาภรณ์ เชื้อประทุม จังหวดัอุดรธานี
17,115 300002438 นาง กัญญาณัฐ อินสอน จังหวัดอุดรธานี
17,116 300002441 นาย เขมชาติ หลาวทอง จังหวัดอุดรธานี
17,117 300002446 น.ส. สุธารัตน์ รังสิวิวัฒน์ จังหวัดอุดรธานี
17,118 300002451 น.ส. วิลาวัณย์ งามชมภู จังหวัดอุดรธานี
17,119 300002464 นาง สุธาสินี จันทร์แดง จังหวัดอุดรธานี
17,120 300002466 น.ส. ธิรดา นันทิสุทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
17,121 300002483 นาง เสริมศิริ  ศรีเสนพิลา จังหวัดอุดรธานี
17,122 300002490 น.ส. โศภิษฐ์ ทัพรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
17,123 300002493 น.ส. วลัยรัตน์ คุ้มสุข จังหวัดอุดรธานี
17,124 300002497 น.ส. อชินี สระคูพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
17,125 300002504 น.ส. พัชญา เรืองไชยยศ จังหวัดอุดรธานี
17,126 300002507 น.ส. จิรายุ ทองภู จังหวัดอุดรธานี
17,127 300002512 น.ส. ราตรี แพงไชยศรี จังหวัดอุดรธานี
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17,128 300002519 นาย ศรีอรุณ โพธิ์เกตุ จังหวัดอุดรธานี
17,129 300002521 นาย วรพล วรพินิจ จังหวัดอุดรธานี
17,130 300002522 น.ส. สุนิษา พวงจินดา จังหวัดอุดรธานี
17,131 300002523 นาย ภัสชัย กุคําใส จังหวัดอุดรธานี
17,132 300002530 น.ส. ศิริรัตน์ หลวงสนาม จังหวัดอุดรธานี
17,133 300002531 ส.ต.ต. ศักด์ิชัย อุทัยคู จังหวัดอุดรธานี
17,134 300002548 น.ส. กวินทรา ทิพยชาติ จังหวัดอุดรธานี
17,135 300002550 นาย ขจร ทัศคร จังหวัดอุดรธานี
17,136 300002556 น.ส. ชญาพัฒน์ มาเมตตา จังหวัดอุดรธานี
17,137 300002557 นาง ประภัทร ภูดินทราย จังหวัดอุดรธานี
17,138 300002561 นาง กิติยา ทัศคร จังหวัดอุดรธานี
17,139 300002562 นาง รัชฎา เศิกศิริ จังหวัดอุดรธานี
17,140 300002567 นาง ณัชชา สิริปรัชญา จังหวัดอุดรธานี
17,141 300002572 น.ส. ศริญญา เพ็ชรมาก จังหวัดอุดรธานี
17,142 300002574 น.ส. ชนันชิดา หูชัยภูมิ จังหวัดอุดรธานี
17,143 300002576 นาย สุทธิพงษ์ ถาวรฟัง จังหวัดอุดรธานี
17,144 300002584 น.ส. ณิชยาณัฏฐ์ นันทบุรมย์ จังหวัดอุดรธานี
17,145 300002592 นาง สุวลักษณ์ ไชยพร จังหวัดอุดรธานี
17,146 300002593 นาง วิราวรรณ์ ผากา จังหวัดอุดรธานี
17,147 300002594 นาย เจษฎา ปทุมชาติ จังหวัดอุดรธานี
17,148 300002595 นาง กนิษฐา พลเสน จังหวัดอุดรธานี
17,149 300002596 น.ส. รัศมี มีมานะ จังหวัดอุดรธานี
17,150 300002597 น.ส. สุรินนา พลนันท์ จังหวัดอุดรธานี
17,151 300002598 นาย วชิระศักด์ิ คุ้มไข่น้ํา จังหวัดอุดรธานี
17,152 300002601 น.ส. สุวลักษณ์ ปรปักพ่าย จังหวัดอุดรธานี
17,153 300002603 นาย จกัรภัทร ชารีคํา จังหวัดอุดรธานี
17,154 300002609 น.ส. วราภรณ์ สวัสด์ินาที จังหวัดอุดรธานี
17,155 300002616 นาย ภูวนัย กาวน จังหวัดอุดรธานี
17,156 300002618 น.ส. เพ็ญพัฒ สุระแสง จังหวัดอุดรธานี
17,157 300002620 นาย จิรัฏฐ์ บุญถ่าน จังหวัดอุดรธานี
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17,158 300002622 น.ส. พิมพ์นารา ทองคํา จังหวัดอุดรธานี
17,159 300002625 น.ส. พนมพร ศรีสงค์ จังหวัดอุดรธานี
17,160 300002627 น.ส. นริศรา จันภูธร จังหวัดอุดรธานี
17,161 300002633 น.ส. เกศวรี ชาภิรมย์ จังหวัดอุดรธานี
17,162 300002636 นาย สุวภัทร อุชาดี จังหวัดอุดรธานี
17,163 300002637 นาย อัฒพงศ์ อัมรานนท์ จังหวัดอุดรธานี
17,164 300002639 นาง งามชื่น สุขสนิท จังหวัดอุดรธานี
17,165 300002643 นาง ฉวีวรรณ์  บูรณกิตติ จังหวัดอุดรธานี
17,166 300002645 น.ส. สุจินดา อุตรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
17,167 300002647 น.ส. อัจฉราพร กลิ่นนิยม จังหวัดอุดรธานี
17,168 300002648 นาย อนิวัฒน์ บัวผาย จังหวัดอุดรธานี
17,169 300002657 น.ส. ปุณิกา เสือสูงเนิน จังหวัดอุดรธานี
17,170 300002661 น.ส. เมทินี แก้วสีขาว จังหวัดอุดรธานี
17,171 300002664 นาย วัชรพล ประทุมวัน จังหวัดอุดรธานี
17,172 300002670 น.ส. ภัณฑิลา บุญส่ง จังหวัดอุดรธานี
17,173 300002680 นาย ธิติพงษ์ พนารัตน์ จงัหวัดอุดรธานี
17,174 300002681 นาง ยุวรัตน์ รอบคอบ จังหวัดอุดรธานี
17,175 300002682 น.ส. ฉัตรชนี ถิตย์พิพิธ จังหวัดอุดรธานี
17,176 300002684 นาย อนุชิต สุวรรณไตรย์ จังหวัดอุดรธานี
17,177 300002685 นาย กิตติภูมิ คุณเศษ จังหวัดอุดรธานี
17,178 300002691 น.ส. โชติมณี ศรีสว่างวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
17,179 300002694 นาง จารุณี สิงห์พรหมสาร จังหวัดอุดรธานี
17,180 300002699 น.ส. จุฑามาศ จอมใจธิป จังหวัดอุดรธานี
17,181 300002700 นาย พัฒนา เหมือนมาตย์ จงัหวัดอุดรธานี
17,182 300002702 นาย ชาญชัย มาสนา จังหวัดอุดรธานี
17,183 300002704 นาง สุภาพ บุบผา จังหวัดอุดรธานี
17,184 300002705 นาย ณัฐพงศ์ ลีลาศักด์ิศิริ จังหวัดอุดรธานี
17,185 300002707 น.ส. วิกิตตา แสนโยธา จังหวัดอุดรธานี
17,186 300002709 นาย วุฒิชัย มังลา จังหวัดอุดรธานี
17,187 300002710 น.ส. นิตยา บุญมาก จังหวัดอุดรธานี
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17,188 300002713 น.ส. มณฑนา บาลลา จังหวัดอุดรธานี
17,189 300002715 น.ส. กาญจนันท์ สารตะขบ จังหวัดอุดรธานี
17,190 300002717 น.ส. จิราวรรณ คุ้มบุญ จังหวัดอุดรธานี
17,191 300002721 น.ส. จิรวรรณ จรลี จังหวัดอุดรธานี
17,192 300002734 นาง จุฑารัตน์ ห้วยทราย จังหวัดอุดรธานี
17,193 300002737 น.ส. สายสุดา เทพตาแสง จังหวัดอุดรธานี
17,194 300002741 น.ส. นารีรัตน์ สาลี จังหวัดอุดรธานี
17,195 300002748 นาย ศุภชยกร กาละมุล จังหวัดอุดรธานี
17,196 300002752 น.ส. ปุณยนุช สุดขันธ์ จังหวัดอุดรธานี
17,197 300002753 น.ส. วรัญญา จันทร์ดี จังหวัดอุดรธานี
17,198 300002754 น.ส. สุภาภรณ์ พ่ึงโพธิ์สาว จังหวัดอุดรธานี
17,199 300002757 นาย ทินกรณ์ ทองอินทร์ จังหวัดอุดรธานี
17,200 300002760 นาง พัชรียา ศรีแจ่ม จังหวัดอุดรธานี
17,201 300002762 น.ส. เข็มทอง แลไทสง จังหวัดอุดรธานี
17,202 300002766 นาง เบญจวรรณ คูหา จังหวัดอุดรธานี
17,203 300002771 นาง นันทา ไธธานี จังหวัดอุดรธานี
17,204 300002793 นาย ทัพไท ชุ่มนาเสียว จังหวัดอุดรธานี
17,205 300002800 น.ส. วารุณี เหง้าเกษ จังหวัดอุดรธานี
17,206 300002808 นาย ไพรบูรณ์ สาริยา จังหวัดอุดรธานี
17,207 300002809 นาง ศิวพร ประดิษฐ์วงศ์ จังหวัดอุดรธานี
17,208 300002816 น.ส. ธิมารัชต์ อธิภัทร์สถาพร จังหวัดอุดรธานี
17,209 300002824 น.ส. น้ําฝน วงศ์ล่าม จังหวัดอุดรธานี
17,210 300002831 น.ส. วิไลวรรณ พิลา จังหวัดอุดรธานี
17,211 300002834 นาง สุภักตา มาตนาคุณ จังหวัดอุดรธานี
17,212 300002846 น.ส. พรรณนิภา บุราณ จังหวัดอุดรธานี
17,213 300002848 นาย วิชัย ทาธร จังหวดัอุดรธานี
17,214 300002852 น.ส. ชนัญธิภา แสนโคตร จังหวัดอุดรธานี
17,215 300002855 น.ส. ศมานันท์ มักขุนทด จังหวัดอุดรธานี
17,216 300002856 นาย สานิต นวลเกตุ จังหวัดอุดรธานี
17,217 300002860 น.ส. ทองมอญ บุญตา จังหวัดอุดรธานี
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17,218 300002862 นาย อดิศักด์ิ ลักษณะสี จังหวัดอุดรธานี
17,219 300002874 น.ส. จิตรลัดดา ราชมุงคุล จังหวัดอุดรธานี
17,220 300002880 น.ส. นุชนาฎ จันทิหล้า จังหวัดอุดรธานี
17,221 300002885 น.ส. อุบล จินวิเศษ จังหวัดอุดรธานี
17,222 300002886 นาย อนุสรณ์ พิลามาตร จังหวัดอุดรธานี
17,223 300002893 น.ส. กันตนา โสภาลุน จังหวัดอุดรธานี
17,224 300002894 นาย นิธินันท์ ก้อนจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
17,225 300002896 นาย สัญญา ศรีวิไลย จังหวัดอุดรธานี
17,226 300002905 น.ส. ศิริลักษณ์ สัจจา จังหวัดอุดรธานี
17,227 300002907 น.ส. มยุรา แก้วทุ่ง จังหวัดอุดรธานี
17,228 300002908 นาง มะลิวรรณ พินิจ จังหวัดอุดรธานี
17,229 300002913 นาย สมชาย อ้วนละมัย จังหวัดอุดรธานี
17,230 300002921 น.ส. สุภาวดี พันหล้า จังหวัดอุดรธานี
17,231 300002922 น.ส. พรนภา นครภักดี จังหวัดอุดรธานี
17,232 300002924 น.ส. นิชาภา วิเท่ห์ จังหวัดอุดรธานี
17,233 300002930 นาย อรรถพร วรรณทอง จังหวัดอุดรธานี
17,234 300002935 นาย พงษกร สิมมา จังหวัดอุดรธานี
17,235 300002937 นาย วุฒิกาฬ ใยพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
17,236 300002938 นาย สุวัฒน์ชัยวาลย์ สีขัดเค้า จังหวัดอุดรธานี
17,237 300002940 น.ส. ศิริลักษณ์ กองลุน จังหวัดอุดรธานี
17,238 300002944 นาย ภาณุวัฒน์  กันทะทํา จังหวัดอุดรธานี
17,239 300002955 น.ส. วิลาสินี ภูเมฆ จังหวัดอุดรธานี
17,240 300002964 น.ส. ชุลีพร สุพร จังหวัดอุดรธานี
17,241 300002965 น.ส. นิตยา ปลัดกอง จังหวัดอุดรธานี
17,242 300002967 น.ส. สธุีรา แกล้วเกษตรกรณ์ จังหวัดอุดรธานี
17,243 300002968 น.ส. ยศวดี โกสุมภ์ศิริ จังหวัดอุดรธานี
17,244 300002974 น.ส. จิราภรณ์ หล้าฤทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
17,245 300002975 น.ส. นิตยา พันตานุสรณ์ จังหวัดอุดรธานี
17,246 300002977 น.ส. จารุภัทร นนตานอก จังหวัดอุดรธานี
17,247 300002982 น.ส. ฑิตินันท์ พลทอน จังหวัดอุดรธานี
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17,248 300002989 น.ส. สุภา รักภูเสน จังหวัดอุดรธานี
17,249 300002990 นาย ธีระศักด์ิ วัฒนุวรรณ จังหวัดอุดรธานี
17,250 300002993 น.ส. พุทธพร สิงห์วาปี จังหวัดอุดรธานี
17,251 300002999 น.ส. วาสนา พลเสนา จังหวัดอุดรธานี
17,252 300003006 น.ส. อนุพร ชมภูไชย จังหวัดอุดรธานี
17,253 300003007 น.ส. สุจิตรา สุจิตประเสริฐ จังหวัดอุดรธานี
17,254 300003014 นาย อภิรัตน์ เอกชาติปัญญา จังหวัดอุดรธานี
17,255 300003019 นาง ทิพย์พรัตน์ แสงพันธ์ จังหวดัอุดรธานี
17,256 300003034 นาย พงศธัช ขันธะมูล จังหวัดอุดรธานี
17,257 300003045 นาย สุริยะ ลีบ่อน้อย จังหวัดอุดรธานี
17,258 300003047 สิบโท เมธาพันธ์ นิลแก้ว จังหวัดอุดรธานี
17,259 300003053 น.ส. ภัทรฉัตร อินทะสีดา จังหวัดอุดรธานี
17,260 300003059 นาง ฉัตรสุดา แคนปา จังหวัดอุดรธานี
17,261 300003061 น.ส. พิชญากร สอนสวาส จังหวัดอุดรธานี
17,262 300003062 นาย อนันต์ โชติรักษา จังหวัดอุดรธานี
17,263 300003067 น.ส. เฉลียว สีดา จังหวัดอุดรธานี
17,264 300003069 นาย พิทูล เฟืองตลบ จังหวัดอุดรธานี
17,265 300003070 นาย สุพรรณ กาสีชา จังหวัดอุดรธานี
17,266 300003078 น.ส. สมบูรณ์ รัตนวิเศษ จังหวัดอุดรธานี
17,267 300003079 นาย กิตติภัฎ มูลศักด์ิ จังหวัดอุดรธานี
17,268 300003083 น.ส. สุกานดา ศรีบัวขาว จังหวัดอุดรธานี
17,269 300003088 น.ส. กอบแก้ว เหล่าดิ้ม จังหวัดอุดรธานี
17,270 300003095 นาย ปรีชา พรหมกุล จังหวัดอุดรธานี
17,271 300003100 นาย วัทธิกร ชูตั้งถาวร จังหวัดอุดรธานี
17,272 300003103 น.ส. สุพัตรา สีกงพาน จังหวัดอุดรธานี
17,273 300003105 นาง กฤษณา ศรีสนั่นวงษ์ จงัหวัดอุดรธานี
17,274 300003108 นาย บุษกร ผาณิบุศย์ จังหวัดอุดรธานี
17,275 300003109 นาย วัชระ ต้านกลางดอน จังหวัดอุดรธานี
17,276 300003112 นาย เกริกสิริ ทองโท จังหวัดอุดรธานี
17,277 300003121 ว่าท่ีร้อยตรี อรุณรัตน์ โสภา จังหวัดอุดรธานี
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17,278 300003129 น.ส. ชุดาวรรณ  โทพล จังหวัดอุดรธานี
17,279 300003131 น.ส. จินต์จุฑา จันทะจร จังหวัดอุดรธานี
17,280 300003142 นาย ธวัชชัย ชาเหลา จังหวัดอุดรธานี
17,281 300003151 นาย ธีรยุทธ จันทะมาลา จังหวัดอุดรธานี
17,282 300003158 น.ส. รัชดาวัลย์ สมดี จังหวัดอุดรธานี
17,283 300003164 น.ส. ภรรดามาศ ศาลาศักด์ิ จังหวัดอุดรธานี
17,284 300003165 นาย ปกรณ์ เสน่หา จังหวัดอุดรธานี
17,285 300003167 นาย ธวัช แวงดงบัง จังหวัดอุดรธานี
17,286 300003168 น.ส. อนุศรา ภูมิโคกรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
17,287 300003171 น.ส. ประณิตา จารัตน์ จังหวัดอุดรธานี
17,288 300003173 น.ส. สิริกร สอนนนท์ จังหวัดอุดรธานี
17,289 300003179 นาย กิตติศักด์ิ พินิจ จังหวัดอุดรธานี
17,290 300003182 นาย สมชาย ไกยะวินิจ จังหวัดอุดรธานี
17,291 300003184 น.ส. ชนกปกเกศ เขมอัทธนีย์ จังหวัดอุดรธานี
17,292 300003187 นาย รามสูร โสเขียว จังหวัดอุดรธานี
17,293 300003189 น.ส. อรอุมา รัฐเมิน จังหวัดอุดรธานี
17,294 300003192 นาง ธนัญณภา สุทธิบาก จังหวัดอุดรธานี
17,295 300003196 นาย เรืองชัย เดชธรรมรงค์ จังหวัดอุดรธานี
17,296 300003198 นาย วีระ ก้านน้อย จังหวัดอุดรธานี
17,297 300003200 นาย ธีรศักด์ิ เกลียวทอง จังหวัดอุดรธานี
17,298 300003202 นาย เกรียงไกร บุตะเคียน จังหวัดอุดรธานี
17,299 300003204 น.ส. นาริณี รอเสนา จังหวัดอุดรธานี
17,300 300003205 นาง พัชรา ศีรษะโคตร จังหวัดอุดรธานี
17,301 300003207 น.ส. ปรียานันท์ ไชยชนะ จังหวัดอุดรธานี
17,302 300003213 นาย ชยุต เจือจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
17,303 300003212 นาย บุญร่วม อดทน จังหวัดอุดรธานี
17,304 300003215 น.ส. รุจิรา ไกยะษา จงัหวัดอุดรธานี
17,305 300003218 นาย กานต์ คําม่ันทูล จังหวัดอุดรธานี
17,306 300003224 น.ส. นฤมล โชคเจริญ จังหวัดอุดรธานี
17,307 300003227 นาย ปราโมชน์ ก่ิงแก้ว จังหวัดอุดรธานี
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17,308 300003231 นาย วุฒิพงศ์ โง้วศิลปศาสตร์ จังหวัดอุดรธานี
17,309 300003232 น.ส. บุษยา แต้มศรี จังหวัดอุดรธานี
17,310 300003233 น.ส. ปิยะวรรณ ศรีหริ่ง จังหวัดอุดรธานี
17,311 300003234 นาง พิสุทธา อุพลเถียร จังหวัดอุดรธานี
17,312 300003235 นาย อุศเรน ภูตะลุน จังหวัดอุดรธานี
17,313 300003236 น.ส. ดลนภา เรืองสมบัติ จังหวัดอุดรธานี
17,314 300003242 นาย สรายุทธ เถาว์โท จังหวัดอุดรธานี
17,315 300003248 น.ส. ศรสวรรค์ งานไว จังหวัดอุดรธานี
17,316 300003249 น.ส. วชัราภรณ์ วรสิทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
17,317 300003256 น.ส. มัญชุภา ดวงจําปา จังหวัดอุดรธานี
17,318 300003257 นาย ณัฐพล ผิวพรรณ จังหวัดอุดรธานี
17,319 300003259 น.ส. สกลสุภา จําปาแก้ว จังหวัดอุดรธานี
17,320 300003261 น.ส. กาญจนา ลือจิตร จังหวัดอุดรธานี
17,321 300003262 นาง วิไลรัตน์ ประดับสุข จังหวัดอุดรธานี
17,322 300003264 น.ส. ยุภาวดี แสบงบาล จังหวัดอุดรธานี
17,323 300003267 นาย ธราธร ประดับสุข จังหวัดอุดรธานี
17,324 300003272 น.ส. ภัทรานิษฐ์ ทรงคํา จงัหวัดอุดรธานี
17,325 300003278 น.ส. ลักษณาพร อุตมะยาน จังหวัดอุดรธานี
17,326 300003282 น.ส. พัชรี จรุงพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
17,327 300003285 น.ส. นันท์พนิตา อ่ินทา จังหวัดอุดรธานี
17,328 300003287 น.ส. เสาวลักษณ์ ศรีสมบูรณ์ จังหวัดอุดรธานี
17,329 300003290 นาย วรวุฒิ บุญชิต จังหวัดอุดรธานี
17,330 300003291 น.ส. ปิยะนุช น้อยใส จังหวัดอุดรธานี
17,331 300003292 นาย ปิยะราชย์ ตั้งจิตอนันต์ จังหวัดอุดรธานี
17,332 300003295 น.ส. นวลจันทร์ ภาคเจริญ จังหวัดอุดรธานี
17,333 300003296 นาง ชัชฎาภรณ์ จ้องสละ จังหวัดอุดรธานี
17,334 300003304 นาย สงวน อ่อนสีดา จังหวัดอุดรธานี
17,335 300003308 น.ส. เนรัญชรา สินพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
17,336 300003309 น.ส. สุภลักษณ์ เดชมาลา จังหวัดอุดรธานี
17,337 300003316 น.ส. นิรมล สุทธิ จังหวัดอุดรธานี

            หน้าท่ี 578 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
17,338 300003320 นาง ศวิตา ซองชะยา จังหวัดอุดรธานี
17,339 300003324 นาย เฉลิมชัย ขุมทอง จังหวัดอุดรธานี
17,340 300003338 นาย โชคอนันต์ อุตอามาตย์ จังหวัดอุดรธานี
17,341 300003344 น.ส. พันธกานต์ เพ่ิมยินดี จังหวัดอุดรธานี
17,342 300003346 นาย ปริวรรต นามมนตรี จังหวัดอุดรธานี
17,343 300003348 น.ส. สุรวี คํามีแก่น จังหวัดอุดรธานี
17,344 300003355 นาง นงค์เยาว์ พัฒนนันท์ดีลีตน จังหวัดอุดรธานี
17,345 300003358 น.ส. สุพัตรา ผลจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
17,346 300003365 น.ส. สุรีพร ยืนยง จังหวัดอุดรธานี
17,347 300003367 น.ส. สมหมาย วงเวียน จังหวัดอุดรธานี
17,348 300003370 นาง สุพรรณี ภาคําตา จังหวัดอุดรธานี
17,349 300003375 นาย ปัญญา จันทร์โท จังหวัดอุดรธานี
17,350 300003377 น.ส. ฉวีวรรณ ทบด้าน จังหวัดอุดรธานี
17,351 300003399 นาง มณีรัตน์ พงษ์ศรีรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
17,352 300003402 นาย ธวัชชัย สมใจ จังหวัดอุดรธานี
17,353 300003407 น.ส. ทองใบ พรมศรี จังหวัดอุดรธานี
17,354 300003417 น.ส. สิริกร  ฝา่ยจารี จังหวัดอุดรธานี
17,355 300003420 นาย สมโภช กุลงูเหลือม จังหวัดอุดรธานี
17,356 300003422 น.ส. นันทณัฐ โคตรพงษ์ จังหวัดอุดรธานี
17,357 300003428 น.ส. วลัยลักษณ์ เหลาแตว จังหวัดอุดรธานี
17,358 300003429 นาย รังสรรค์ สืบสุด จังหวัดอุดรธานี
17,359 300003441 นาย สุรศักด์ิ อุดม จังหวัดอุดรธานี
17,360 300003443 น.ส. ภาวิดา พลคํามาก จังหวัดอุดรธานี
17,361 300003448 น.ส. สุกัญญา ป้องจิตร์ จังหวัดอุดรธานี
17,362 300003457 นาง จงกลณีย์ แสนสงคราม จังหวดัอุดรธานี
17,363 300003460 น.ส. อาจารสิริ อังสนั่น จังหวัดอุดรธานี
17,364 300003463 น.ส. กรกนก ดีด้วยชาติ จังหวัดอุดรธานี
17,365 300003469 น.ส. กองทอง ชุ่มมุณีรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
17,366 300003474 นาย คมกฤษณ์ คําธะณี จังหวัดอุดรธานี
17,367 300003481 นาย ธีระพงษ์ ก่อแก้ว จังหวัดอุดรธานี
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17,368 300003483 นาย บวร กงกาหน จังหวัดอุดรธานี
17,369 300003486 น.ส. ภาวิณี กะสันรัมย์ จังหวัดอุดรธานี
17,370 300003487 น.ส. ใจยา ริยะบุตร จังหวัดอุดรธานี
17,371 300003491 นาง ขวัญใจ ริยะบุตร จังหวัดอุดรธานี
17,372 300003492 นาย กฤตธรรม โพธิจักร จังหวัดอุดรธานี
17,373 300003502 น.ส. ประภาพรรณ คนกล้า จังหวัดอุดรธานี
17,374 300003509 น.ส. ปภัสสิริย์ ไชยคิรินทร์ จังหวัดอุดรธานี
17,375 300003530 น.ส. สิรินภา วรรณจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
17,376 300003531 นาง อารยา วรวงษ์ จังหวัดอุดรธานี
17,377 300003534 น.ส. ณัฐกาญจน์ สังฆภูมิ จังหวัดอุดรธานี
17,378 300003537 น.ส. ณัฐญาภรณ์ เศษคึมบง จังหวัดอุดรธานี
17,379 300003540 นาย ปรเมศวร์ มงคลเสริม จังหวัดอุดรธานี
17,380 300003543 นาง เดือนเพ็ง แก่นต้น จังหวัดอุดรธานี
17,381 300003555 นาง พิชญาภา แสงโชติ จังหวัดอุดรธานี
17,382 300003557 นาง ดอกแก้ว วิชาสวัสด์ิ จังหวัดอุดรธานี
17,383 300003564 น.ส. ประภาพร นัยจิตร จังหวัดอุดรธานี
17,384 300003570 น.ส. วรรณิษา เสนาคํา จังหวัดอุดรธานี
17,385 300003571 น.ส. สุนารี ภาษี จังหวัดอุดรธานี
17,386 300003573 น.ส. กุลวดี วงษ์คําชัย จังหวัดอุดรธานี
17,387 300003574 น.ส. หัสยา มาระวัง จังหวัดอุดรธานี
17,388 300003579 นาย สมศักด์ิ มะทิปิไข จังหวัดอุดรธานี
17,389 300003580 น.ส. รัตนาภรณ์ สุขแสงรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
17,390 300003584 นาง จิตติมา พรมสมบัติ จังหวัดอุดรธานี
17,391 300003587 น.ส. พนิดา บุญศรี จังหวัดอุดรธานี
17,392 300003589 นาย นรินทร์ อักษร จังหวัดอุดรธานี
17,393 300003590 น.ส. ชวนพิศ พันชโก จังหวัดอุดรธานี
17,394 300003593 นาย ศฤงกร โคตรสงคราม จังหวัดอุดรธานี
17,395 300003598 นาย สัมฤทธิ์ ภูมิชัย จังหวัดอุดรธานี
17,396 300003599 นาย จอห์นสัน มุมธุรีฎ จังหวัดอุดรธานี
17,397 300003603 นาย ธนกฤต บุตรธรรมรักษา จังหวัดอุดรธานี
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17,398 300003604 น.ส. อลิศิรา ณ นคร จังหวัดอุดรธานี
17,399 300003612 นาย ศิริวัฒน์ สุมังคะ จังหวัดอุดรธานี
17,400 300003624 น.ส. อุไรวรรณ ถูพะอ่าง จังหวัดอุดรธานี
17,401 300003625 น.ส. วีณา พ้ืนแสน จังหวัดอุดรธานี
17,402 300003627 นาย ปรัชญา พวงบรรเทา จังหวัดอุดรธานี
17,403 300003629 น.ส. นภารัตน์ กัลธิยา จังหวัดอุดรธานี
17,404 300003630 นาย อมร ใสโยธา จังหวัดอุดรธานี
17,405 300003632 น.ส. สุธารัตณ์ คําภาวัน จังหวัดอุดรธานี
17,406 300003633 นาย อนนต์ วงษแ์หวน จังหวัดอุดรธานี
17,407 300003634 น.ส. วารุณี ศุภเลิศ จังหวัดอุดรธานี
17,408 300003635 นาย นิวัฒน์ นามสง่า จังหวัดอุดรธานี
17,409 300003636 น.ส. สิรีนารถ สุวรรณภักดี จังหวัดอุดรธานี
17,410 300003640 น.ส. ปิยะดา บุญทานัง จังหวัดอุดรธานี
17,411 300003641 น.ส. อรกมล พรหมกุล จังหวัดอุดรธานี
17,412 300003651 นาง ศิริวรรณ ทองแดง จังหวัดอุดรธานี
17,413 300003655 นาง อรชร สอนใต้ จังหวัดอุดรธานี
17,414 300003656 น.ส. นภาพร จันโสภา จังหวัดอุดรธานี
17,415 300003662 นาย วชริะ อักษร จังหวัดอุดรธานี
17,416 300003665 นาย พงษ์ศิลป์ เหง้าละคร จังหวัดอุดรธานี
17,417 300003668 น.ส. นวลจันทร์ ดูชัยรัมย์ จังหวัดอุดรธานี
17,418 300003671 นาง กันย์ปภาอร วันทอง จังหวัดอุดรธานี
17,419 300003675 น.ส. เสริฐ อินทร์แก้ว จังหวัดอุดรธานี
17,420 300003677 นาย บุญฤทธิ์ โม้เมือง จังหวัดอุดรธานี
17,421 300003679 น.ส. เบญญาภา ชุ่มสูงเนิน จังหวัดอุดรธานี
17,422 300003680 นาย ศรารัตน์ เพราะดีสกุล จังหวัดอุดรธานี
17,423 300003685 น.ส. ศิรขิวัญ ทีพลกรัง จังหวัดอุดรธานี
17,424 300003687 นาง นัทธมน ฉลวยศรี จังหวัดอุดรธานี
17,425 300003688 น.ส. ทิวาพร สุนทรเลิศธนากุล จังหวัดอุดรธานี
17,426 300003693 น.ส. ศิริพร คุณมี จังหวัดอุดรธานี
17,427 300003695 น.ส. จิตอารีย์ วงศ์สมบัติ จังหวัดอุดรธานี
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17,428 300003696 นาง องุ่น สงคราม จังหวัดอุดรธานี
17,429 300003699 น.ส. อมรรัตน์ พูนพิน จังหวัดอุดรธานี
17,430 300003702 น.ส. จุฑามาศ ทองคําบุตร จังหวัดอุดรธานี
17,431 300003709 น.ส. จีรภา ศรีผูย จังหวัดอุดรธานี
17,432 300003712 นาง อภิชยาภา จันทะฟอง จังหวัดอุดรธานี
17,433 300003713 นาง จินตนาภรณ์ อุทธา จังหวัดอุดรธานี
17,434 300003718 น.ส. เนตรนภา เหนี่ยวบุปผา จังหวัดอุดรธานี
17,435 300003722 นาย ธีรพล เวฬุวนารักษ์ จังหวัดอุดรธานี
17,436 300003723 น.ส. สุภาวดี ดวงจําปา จังหวดัอุดรธานี
17,437 300003726 น.ส. อรทัย แฝงจันดา จังหวัดอุดรธานี
17,438 300003727 นาง พิลาวรรณ สําราญพรม จังหวัดอุดรธานี
17,439 300003731 นาย นวพล นันจินดา จังหวัดอุดรธานี
17,440 300003734 น.ส. รจนา ทิพย์โยธา จังหวัดอุดรธานี
17,441 300003759 นาง สุนทราพร ทองพันชั่ง จังหวัดอุดรธานี
17,442 300003777 น.ส. ธิดา เชิญรัมย์ จังหวัดอุดรธานี
17,443 300003781 นาย กู้ไท ชุ่มนาเสียว จังหวัดอุดรธานี
17,444 300003782 น.ส. สุวิกรานต์  ศรีวรรณา จังหวัดอุดรธานี
17,445 300003788 น.ส. ทัศวรรณ พินานา จังหวดัอุดรธานี
17,446 300003789 น.ส. จริญญา ฉันประเดิม จังหวัดอุดรธานี
17,447 300003792 น.ส. นภัสวรรณ สนธินอก จังหวัดอุดรธานี
17,448 300003797 น.ส. ประภาพร ช่วงชัยชนะ จังหวัดอุดรธานี
17,449 300003802 น.ส. เจวดี ศรีวิจารย์ จังหวัดอุดรธานี
17,450 300003807 นาย ธีรวุฒิ วรโคตร จังหวัดอุดรธานี
17,451 300003811 นาย บัณฑิต ปัสวาส จังหวัดอุดรธานี
17,452 300003821 นาย อภิสิทธิ์ ถากง จังหวัดอุดรธานี
17,453 300003822 นาย เอกลักษณ์ ศรีสมบัติ จังหวัดอุดรธานี
17,454 300003829 นาง ชฎาณศิ บุญเก่ิง จังหวัดอุดรธานี
17,455 300003832 น.ส. ภัทราภรณ์ บุ่งอุทุม จังหวัดอุดรธานี
17,456 300003836 น.ส. อุษาวดี แก้วศรี จังหวัดอุดรธานี
17,457 300003837 นาย รณยุทธ สมบึงกลาง จังหวัดอุดรธานี
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17,458 300003839 น.ส. ณัชนันค์ ไชยผง จังหวัดอุดรธานี
17,459 300003841 น.ส. ชาลิสา พรรษา จังหวัดอุดรธานี
17,460 300003843 นาย ครรชิต ถาวงกลาง จังหวัดอุดรธานี
17,461 300003856 นาย อดิศร บุญมาก จังหวัดอุดรธานี
17,462 300003866 นาย นัฐพล โคตรสมบัติ จังหวัดอุดรธานี
17,463 300003872 นาง วรรรอร โพธิ จังหวัดอุดรธานี
17,464 300003877 น.ส. เสาวภาคย์ ราชบัวศรี จังหวัดอุดรธานี
17,465 300003880 นาง กัลยารัตน์ แสงประสิทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
17,466 300003891 น.ส. มยุรา ทีปุ้ง จังหวัดอุดรธานี
17,467 300003892 น.ส. วิสา มหาราช จังหวัดอุดรธานี
17,468 300003895 นาง ปัณฑิตา พิมพะนิตย์ จังหวัดอุดรธานี
17,469 300003905 นาย วสิษฐ์พล จิตละมุน จังหวัดอุดรธานี
17,470 300003907 น.ส. มะลิวัลย์ ยอดเสาร์ จังหวัดอุดรธานี
17,471 300003914 นาย สันติภาพ ปลื้มปรีดี จังหวัดอุดรธานี
17,472 300003915 นาย ธีรรักษ์ ภารการ จังหวัดอุดรธานี
17,473 300003916 นาย ชุติเดช สามเมือง จังหวัดอุดรธานี
17,474 300003930 น.ส. อัญชนา อมรรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
17,475 300003931 น.ส. สุวิมล สรุชน จังหวัดอุดรธานี
17,476 300003936 น.ส. อัญชลีพร แจ่มใส จังหวัดอุดรธานี
17,477 300003944 นาง ชูพิศ จอมไพรศรี จังหวัดอุดรธานี
17,478 300003948 น.ส. สมหมาย ปาระศรี จังหวัดอุดรธานี
17,479 300003951 นาง วัจริยาภรณ์ ภูมิผักแว่น จังหวัดอุดรธานี
17,480 300003955 นาง บุษบา ศรีสูงเนิน จังหวัดอุดรธานี
17,481 300003962 นาย ทินกร พิลา จังหวัดอุดรธานี
17,482 300003968 นาง อรทัย หินอ่อน จังหวัดอุดรธานี
17,483 300003970 นาย ธานี บุดดีชัย จังหวัดอุดรธานี
17,484 300003984 น.ส. ชลินี สายยาง จังหวัดอุดรธานี
17,485 300003990 นาย ประมวล อุระนันต์ จังหวัดอุดรธานี
17,486 300003997 นาย ธรรณวัฒน์ เหลาลา จังหวัดอุดรธานี
17,487 300004001 นาย รุ่งโรจน์ จันทร์มาลา จังหวัดอุดรธานี
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17,488 300004003 น.ส. วรัญชลี ทองสารไตร จังหวัดอุดรธานี
17,489 300004006 น.ส. สาริณี บุตรดาวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
17,490 300004007 นาย จาตุรงค์ เท่ียงตรง จังหวัดอุดรธานี
17,491 300004008 น.ส. วันทนา  มีอดทน จังหวัดอุดรธานี
17,492 300004016 น.ส. รัตติกาล ภูพันใบ จังหวัดอุดรธานี
17,493 300004018 น.ส. อาภาศิริ สอนบุตร จังหวัดอุดรธานี
17,494 300004021 นาง ฐานะมาศ อรรคแสง จังหวัดอุดรธานี
17,495 300004024 น.ส. เสาวภา หินวิเศษ จังหวัดอุดรธานี
17,496 300004039 น.ส. ณัฐกฤตา แสนละคร จังหวัดอุดรธานี
17,497 300004049 นาง กัลยา ละมูล จังหวัดอุดรธานี
17,498 300004066 น.ส. อภิษฎา อรัญพูล จังหวัดอุดรธานี
17,499 300004086 น.ส. จันทร์กลม ต้ังเสรี จังหวัดอุดรธานี
17,500 300004090 ว่าท่ี ร.ต. บุญพบ คุ้มผล จังหวัดอุดรธานี
17,501 300004092 น.ส. อรวรรณ จันทร์ดวง จังหวัดอุดรธานี
17,502 300004104 นาย พิสิทธิ์ ประทุมชาติ จังหวัดอุดรธานี
17,503 300004106 น.ส. กิตติมาพร อินสา จังหวัดอุดรธานี
17,504 300004108 น.ส. สินีนารถ พลธิราช จังหวัดอุดรธานี
17,505 300004115 นาง อรวรรณ ภักดีไทย จังหวัดอุดรธานี
17,506 300004116 น.ส. ทิวารัตน์ เจริญโลก จังหวัดอุดรธานี
17,507 300004118 น.ส. ยุวดี ทอนศรี จังหวัดอุดรธานี
17,508 300004119 นาง กาญจนา สนิท จังหวัดอุดรธานี
17,509 300004123 น.ส. พักตร์ทิพา เดชพละ จังหวัดอุดรธานี
17,510 300004134 นาง มะลิวรรณ ศรีชัย จังหวัดอุดรธานี
17,511 300004137 น.ส. นิตฉากร บุตรเวียงพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
17,512 300004139 น.ส. บัญจรัตน์ นิรันสวย จังหวัดอุดรธานี
17,513 300004145 น.ส. วิมลศรี หล่อตระกูล จังหวัดอุดรธานี
17,514 300004146 น.ส. มัลลิกา จินดาจํานงค์ จังหวัดอุดรธานี
17,515 300004148 นาย ปองบุญ วาโย จังหวัดอุดรธานี
17,516 300004155 นาย สุริยะ สังวรณ์ จังหวัดอุดรธานี
17,517 300004156 น.ส. อรัญญารัตน์ วิชัย จังหวัดอุดรธานี
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17,518 300004159 น.ส. ธนิกานต์ พิทักษ์วาปี จังหวัดอุดรธานี
17,519 300004161 น.ส. จีรนันท์ ธนนิติกุล จังหวัดอุดรธานี
17,520 300004166 น.ส. ภัทริน กมูลลึก จังหวัดอุดรธานี
17,521 300004178 น.ส. ณัฐภรณ์ ดาษดา จังหวัดอุดรธานี
17,522 300004184 น.ส. ขวัญชนก รัตนเดช จังหวัดอุดรธานี
17,523 300004189 น.ส. ชนากานต์ ดอนวิชัย จังหวัดอุดรธานี
17,524 300004193 นาย ณปกรณ์ นาคแสง จังหวัดอุดรธานี
17,525 300004200 นาย จุลจักร จนัทร์ทองสุข จังหวัดอุดรธานี
17,526 300004201 น.ส. สุวนีย์ ชมชัยรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
17,527 300004206 น.ส. ปนัดดา จันทะแจ้ง จังหวัดอุดรธานี
17,528 300004212 น.ส. ณัฐณิชา ศุภธีรารักษ์ จังหวัดอุดรธานี
17,529 300004214 นาง สุพรรณษา โรดริเควช จังหวัดอุดรธานี
17,530 300004215 นาย อานนท์ วงษาบุตร จังหวัดอุดรธานี
17,531 300004217 น.ส. กิมิทา โคเวียง จังหวัดอุดรธานี
17,532 300004224 นาย สมพร แสงใส จังหวัดอุดรธานี
17,533 300004233 นาย สิทธิชัย บัวขาว จังหวดัอุดรธานี
17,534 300004236 น.ส. จิราพร ศรีบาลชื่น จังหวัดอุดรธานี
17,535 300004238 นาย ศักด์ิชัย ชิดเชื้อ จังหวัดอุดรธานี
17,536 300004250 น.ส. ปณิตา สืบสันต์ จังหวัดอุดรธานี
17,537 300004253 นาย ฉัตรชัย ทันมัง จังหวัดอุดรธานี
17,538 300004255 น.ส. สุธาสินี ดิลกกัลยากุล จังหวัดอุดรธานี
17,539 300004261 น.ส. อรุณี แก้วคํา จังหวัดอุดรธานี
17,540 300004278 นาย สอ งานจัตุรัส จังหวัดอุดรธานี
17,541 300004282 น.ส. สิรลิักษณ์ กรดแก้ว จังหวัดอุดรธานี
17,542 300004283 นาง โสภิตา ประทุมชาติ จังหวัดอุดรธานี
17,543 300004288 นาย อภิชาติ ดวงนิล จังหวัดอุดรธานี
17,544 300004291 นาย บพิตร วงศ์โสภา จังหวัดอุดรธานี
17,545 300004314 นาย วรวุฒิ สาโทรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
17,546 300004325 นาย สมพร ไขลายหงษ์ จังหวัดอุดรธานี
17,547 300004327 น.ส. พรรณปพร ภาโนมัย จังหวัดอุดรธานี
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17,548 300004329 น.ส. คํามูล สุขแสง จังหวัดอุดรธานี
17,549 300004330 นาย สายัณห์ ประกอบผล จังหวัดอุดรธานี
17,550 300004335 นาย วิชิต โยธาไพร จังหวัดอุดรธานี
17,551 300004337 นาง ธิรดา กาญจนจิตติ จังหวัดอุดรธานี
17,552 300004338 น.ส. นฤมล ภูดีทิพย์ จังหวัดอุดรธานี
17,553 300004339 นาย ณัฐพล กาญจนีย์ จังหวัดอุดรธานี
17,554 300004344 นาง สุพัตรา สุคนธชาติ จังหวัดอุดรธานี
17,555 300004345 นาย อํานาจ ขุนภูมิ จังหวัดอุดรธานี
17,556 300004350 น.ส. มัญชุสา บุระคํา จังหวดัอุดรธานี
17,557 300004351 นาย อํานาจ มณีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี
17,558 300004354 นาง สุภา โสมรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
17,559 300004359 นาง กัญญานันท์ ตาทิพย์ จังหวัดอุดรธานี
17,560 300004364 นาย ทิวกร ดอนสิงห์ จังหวัดอุดรธานี
17,561 300004368 น.ส. ลลิตา ศิริโนนรัง จังหวัดอุดรธานี
17,562 300004372 น.ส. จุฑามาศ ทองกลม จังหวัดอุดรธานี
17,563 300004381 นาง มลฤดี ในทอง จังหวัดอุดรธานี
17,564 300004389 น.ส. ฐานิตา จันทร์ดวง จังหวัดอุดรธานี
17,565 300004395 นาย สุชาติ ช่างหล่อ จังหวดัอุดรธานี
17,566 300004396 นาง นิตยา แก้วใสสนิท จังหวัดอุดรธานี
17,567 300004398 นาย สุรชาติ อินทรประสิทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
17,568 300004402 น.ส. ณัฐภัทร พิลาจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
17,569 300004410 น.ส. สุธาสินี จันทศิริศรี จังหวัดอุดรธานี
17,570 300004411 นาย ธนู สิงห์มอ จังหวัดอุดรธานี
17,571 300004412 นาย ภพรัตน์ ศรีกุล จังหวัดอุดรธานี
17,572 300004413 น.ส. ดาราภรณ์ ชัยสมบัติ จังหวัดอุดรธานี
17,573 300004414 น.ส. พิตตินันท์ พันกลัดสมบูรณ์ จังหวัดอุดรธานี
17,574 300004422 นาง อุบล  ปัดตาลาคะ จังหวัดอุดรธานี
17,575 300004423 นาย ธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศิริ จังหวัดอุดรธานี
17,576 300004428 นาง อรนุช ถิ่นชีลอง จังหวัดอุดรธานี
17,577 300004434 นาง ธัญญรัตน์ อ่ิมศรี จังหวัดอุดรธานี
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17,578 300004438 น.ส. วิภาดา  ทองดี จังหวัดอุดรธานี
17,579 300004443 นาง ศวรรยา พักทิง จังหวัดอุดรธานี
17,580 300004446 นาย อดุลย์ ห้วยทราย จังหวัดอุดรธานี
17,581 300004448 น.ส. อันธิกา กลางบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี
17,582 300004452 น.ส. วัชรีภรณ์ ดวงขาว จังหวัดอุดรธานี
17,583 300004456 น.ส. ฐิติรัตน์ ศิริสวัสด์ิ จังหวัดอุดรธานี
17,584 300004466 น.ส. ศรัญญา แก่นสา จังหวัดอุดรธานี
17,585 300004479 นาง สุวรรณภา ภูลายยาว จังหวัดอุดรธานี
17,586 300004489 น.ส. อภัสรา สีปา จังหวัดอุดรธานี
17,587 300004490 น.ส. ละมุล แล่ล้อม จังหวัดอุดรธานี
17,588 300004494 นาย อัครพงศ์ จองลีพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
17,589 300004495 นาย วีระพันธ์ ไพยเสน จังหวัดอุดรธานี
17,590 300004507 นาย ณัฐพงษ์ พยัคฆพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
17,591 300004509 นาย เจตนา ศรีไว จังหวัดอุดรธานี
17,592 300004511 นาย สิทธิ์ศักด์ิ ปิยะชินบัญชร จังหวัดอุดรธานี
17,593 300004516 นาย ธนพรรธน์ นุ่นสวัสด์ิ จังหวัดอุดรธานี
17,594 300004518 นาย ศรายุทธ นามสง่า จังหวัดอุดรธานี
17,595 300004545 น.ส. นิตยา สีมี จังหวัดอุดรธานี
17,596 300004544 น.ส. นฤมล ห่อไธสง จังหวัดอุดรธานี
17,597 300004555 นาย วัชรพงษ์ ไกรแจ่ม จังหวัดอุดรธานี
17,598 300004559 นาย ณัฐชนน น้ําจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
17,599 300004561 นาง มัณฑการ  เลิศลําหวาน จังหวัดอุดรธานี
17,600 300004562 น.ส. ปิยภัทร สุจิตตกุล จังหวัดอุดรธานี
17,601 300004569 นาย เกียรติคุณ กวางรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
17,602 300004570 นาย อิสระ มิรัตนไพร จังหวัดอุดรธานี
17,603 300004575 น.ส. เก้ือกูล มันสลาย จังหวัดอุดรธานี
17,604 300004576 น.ส. กาญจนา แดนระเบียบ จังหวัดอุดรธานี
17,605 300004578 นาย วีรชาติ โพเทพา จังหวัดอุดรธานี
17,606 300004584 นาย เศรษฐศักด์ิ พรมโชติ จังหวัดอุดรธานี
17,607 300004586 น.ส. มธุรส โอตเปี้ย จังหวัดอุดรธานี
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17,608 300004587 นาย อุทิศ พันธ์สุข จังหวัดอุดรธานี
17,609 300004592 นาย ชูชาติ เจริญชัยไธสงค์ จังหวัดอุดรธานี
17,610 300004594 น.ส. จิรัชยา อะนันต์ จังหวัดอุดรธานี
17,611 300004598 น.ส. จุฑามาส หงษ์ชุมแพ จังหวัดอุดรธานี
17,612 300004600 นาง กฤตยา ชื่นนิรันดร์ จังหวัดอุดรธานี
17,613 300004604 น.ส. จุฑามาศ ทองดีเขียว จังหวัดอุดรธานี
17,614 300004608 น.ส. มัทนา บัวศรี จังหวัดอุดรธานี
17,615 300004616 นาย บุลากร บริสุทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
17,616 300004617 น.ส. จุฑามาศ สังมะณี จังหวัดอุดรธานี
17,617 300004622 นาย สุริยา สาสุข จังหวัดอุดรธานี
17,618 300004625 น.ส. เบญจวรรณ กัณทะเชียร จังหวัดอุดรธานี
17,619 300004628 นาย จตุรัส สังฆะวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
17,620 300004630 นาง ศศิชา ชํานิงาน จังหวัดอุดรธานี
17,621 300004636 น.ส. ดวงกมล สีอุทธา จังหวัดอุดรธานี
17,622 300004644 นาย ราชิตด์ คนงาม จังหวัดอุดรธานี
17,623 300004648 น.ส. ภารดี พอหมอ จังหวัดอุดรธานี
17,624 300004656 นาย ศราวุธ นามโยธา จังหวัดอุดรธานี
17,625 300004673 น.ส. ก่ิงกาญจน์ ศิลาอ่อน จังหวัดอุดรธานี
17,626 300004675 นาย จักริน ไชยพรรค จังหวัดอุดรธานี
17,627 300004685 น.ส. ชุลีภรณ์ สิทธิยา จังหวัดอุดรธานี
17,628 300004686 น.ส. ลัดดา กองหาโคตร จังหวัดอุดรธานี
17,629 300004687 น.ส. นพมาศ สิงหาราช จังหวัดอุดรธานี
17,630 300004689 นาย กิติกร ผลโยน จังหวัดอุดรธานี
17,631 300004691 นาง ไพรินทร์ เสนาจอหอ จังหวัดอุดรธานี
17,632 300004700 นาย จักราวุธ ศรีวิภักด์ิ จังหวัดอุดรธานี
17,633 300004705 น.ส. ระพีพร กรมธรรมา จังหวัดอุดรธานี
17,634 300004711 นาย ธัญชลิต แก้วกัลยา จังหวัดอุดรธานี
17,635 300004713 นาย วิชัย ชาวตุ้ม จังหวัดอุดรธานี
17,636 300004730 น.ส. พิริยา สุทโธ จังหวัดอุดรธานี
17,637 300004739 น.ส. อรอนงค์ อุดมจิตร จังหวัดอุดรธานี
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17,638 300004741 นาย สิริรัตน์ จันมณี จังหวัดอุดรธานี
17,639 300004743 ว่าท่ีร้อยตรี วิทิต ปรินายวนิชย์ จังหวัดอุดรธานี
17,640 300004751 น.ส. เยาวลักษ์ หัตถกิจ จังหวัดอุดรธานี
17,641 300004753 นาย เสด็จ คํามา จังหวัดอุดรธานี
17,642 300004754 นาย อดิศร น้อยชนะ จังหวัดอุดรธานี
17,643 300004756 นาย กนกพล อินทร์เอ่ียม จังหวัดอุดรธานี
17,644 300004757 นาย นันทวัฒน์ โคตรเจริญ จังหวัดอุดรธานี
17,645 300004758 น.ส. กฤษณา โสวรรณี จังหวัดอุดรธานี
17,646 300004762 น.ส. เกศรินทร์ พลลาภ จังหวัดอุดรธานี
17,647 300004764 นาย สินชัย เจริญศรี จังหวัดอุดรธานี
17,648 300004763 นาง ทัศนี คํามา จังหวัดอุดรธานี
17,649 300004768 นาย จํารัส ทองคํา จังหวัดอุดรธานี
17,650 300004770 นาย อดุลย์ ทองแก้ว จังหวัดอุดรธานี
17,651 300004779 น.ส. กัลยา พลลาภ จังหวัดอุดรธานี
17,652 300004780 น.ส. รจนา ยิ่งยงค์ จังหวัดอุดรธานี
17,653 300004783 น.ส. ปาริชาต เรืองฤทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
17,654 300004784 นาย เศรษฐพร เพชรนาวา จังหวัดอุดรธานี
17,655 300004786 น.ส. ปิยรัตน์ แสงแก้ว จังหวัดอุดรธานี
17,656 300004788 นาย นรินทร์ พรหมมา จังหวัดอุดรธานี
17,657 300004791 น.ส. ณัฐณิชาช์ จันทร์เจริญ จังหวัดอุดรธานี
17,658 300004798 นาง พรไพลิน จุลัยยานนท์ จังหวัดอุดรธานี
17,659 300004800 นาง ดวงฤดี โพธิ์กลาง จังหวัดอุดรธานี
17,660 300004802 น.ส. กิตติยา พรจรรยา จังหวัดอุดรธานี
17,661 300004805 นาย นวกร แป้นบูชา จังหวัดอุดรธานี
17,662 300004814 นาย ชยพล สุวรรณพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
17,663 300004816 น.ส. สุปรียา แก้วมะ จังหวัดอุดรธานี
17,664 300004819 น.ส. สุทธิกานต์ ศุภวาสน์ จังหวัดอุดรธานี
17,665 300004820 น.ส. สุพัตรา สารแสน จังหวัดอุดรธานี
17,666 300004821 น.ส. ปาณิสรา ยะพลหา จังหวัดอุดรธานี
17,667 300004823 นาง กาญจน์พนิตตา สุวรรณศรี จังหวัดอุดรธานี
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17,668 300004829 นาง จุฑามาศ คําสุนทร จังหวัดอุดรธานี
17,669 300004832 นาย ธีระชัย สุวรรณศรี จังหวัดอุดรธานี
17,670 300004833 น.ส. พิมพ์ใจ ยิ้มชัยภูมิ จังหวัดอุดรธานี
17,671 300004835 น.ส. บุปผา ปานเหลือ จังหวัดอุดรธานี
17,672 300004840 นาย ณัฐวัฒน์ จันทร์พิภพ จังหวัดอุดรธานี
17,673 300004846 น.ส. สุพัตรา หมั่นเก็บ จังหวัดอุดรธานี
17,674 300004850 น.ส. ทิพนิยม ขําชัยภูมิ จังหวัดอุดรธานี
17,675 300004854 น.ส. นิตยา อันนอก จังหวัดอุดรธานี
17,676 300004857 น.ส. ทิพวรรณ  ทองดี จังหวัดอุดรธานี
17,677 300004859 นาย อรรถพงษ์ อ่อนสองชั้น จังหวัดอุดรธานี
17,678 300004884 น.ส. วริสรา มีชัย จังหวัดอุดรธานี
17,679 300004905 นาง วารินทร์ ภูจอมขํา จังหวัดอุดรธานี
17,680 300004909 น.ส. นาตยา หารทะเล จังหวัดอุดรธานี
17,681 300004913 นาย นราศักด์ิ ธัญญารักษ์ จังหวัดอุดรธานี
17,682 300004916 น.ส. สุชาดา งามวิลัย จังหวัดอุดรธานี
17,683 300004917 นาย วุฒิไกร คุ้มโนนไชย จังหวัดอุดรธานี
17,684 300004918 น.ส. มณี พรมจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
17,685 300004920 นาย สุวัฒน์ กดสาพรมมา จังหวัดอุดรธานี
17,686 300004922 น.ส. วีรนุช โฮ้หนู จังหวัดอุดรธานี
17,687 300004923 น.ส. วจี ศรีลาพัฒน์ จังหวัดอุดรธานี
17,688 300004926 นาย ทิวา เท่ียงแท้ จังหวัดอุดรธานี
17,689 300004929 นาย เอกวุฒิ ภักภูมินทร์ จังหวัดอุดรธานี
17,690 300004930 นาย เชาวลิต สิมสาย จังหวัดอุดรธานี
17,691 300004934 น.ส. ฤทัยรัตน์ อินลา จังหวัดอุดรธานี
17,692 300004938 นาย ปัญจณัฐ วรรณพราหมณ์ จังหวัดอุดรธานี
17,693 300004943 น.ส. วิไลวรรณ ลมอ่อน จังหวัดอุดรธานี
17,694 300004945 นาย ไมตรี ศรีชมไชย จังหวัดอุดรธานี
17,695 300004946 นาย สภาวุฒิ ภูจอมขาว จังหวัดอุดรธานี
17,696 300004949 นาย วิสันต์ วงษาสืบ จังหวัดอุดรธานี
17,697 300004960 น.ส. ศุภลักษณ์ ถาวะระ จังหวัดอุดรธานี
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17,698 300004961 นาย ณัฐวุธ สุพรรณ จังหวัดอุดรธานี
17,699 300004964 นาย นัฐพล กิติกุศล จังหวัดอุดรธานี
17,700 300004967 นาย อาทิตย์ วงแก้ว จังหวัดอุดรธานี
17,701 300004968 นาย สรวิชญ์ สมสนุก จังหวัดอุดรธานี
17,702 300004970 น.ส. ปทิตตา เจริญเกียรติ จังหวัดอุดรธานี
17,703 300004975 นาย พิษณุ รูปเหมาะ จังหวัดอุดรธานี
17,704 300004980 นาย อาจหาญ พรหมภักดี จังหวัดอุดรธานี
17,705 300004981 น.ส. ทิพยาภรณ์ ต้นทอง จังหวัดอุดรธานี
17,706 300004984 นาย มนตรี จันทะพงษ์ จังหวัดอุดรธานี
17,707 300004987 นาย วรางกรู วัฒนานุสิทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
17,708 300004988 นาย สุรชาติ โทนแก้ว จังหวัดอุดรธานี
17,709 300004991 นาง ละไม ศรีชมภู จังหวัดอุดรธานี
17,710 300004992 น.ส. พรทิพย์ โล่ห์นารายณ์ จังหวัดอุดรธานี
17,711 300004996 น.ส. สุนิสา คําเขียว จังหวัดอุดรธานี
17,712 300004998 นาย เสกสรร บุญราศรี จังหวัดอุดรธานี
17,713 300005011 นาย สมเกียรติ ปะสาวะโท จังหวัดอุดรธานี
17,714 300005014 น.ส. จิราภา ลือชา จังหวัดอุดรธานี
17,715 300005015 น.ส. เมทินี ธงไชย จังหวดัอุดรธานี
17,716 300005017 น.ส. สุนิสา โม่งปราณีต จังหวัดอุดรธานี
17,717 300005020 น.ส. วนิดา ดวงเงิน จังหวัดอุดรธานี
17,718 300005021 น.ส. ปิย์วรา ศรีริรมย์ จังหวัดอุดรธานี
17,719 300005028 น.ส. วรวรรณ มั่งประยูร จังหวัดอุดรธานี
17,720 300005037 นาย เฉลิมชัย สินครบุรี จังหวัดอุดรธานี
17,721 300005038 นาย ธีรวัฒน์ วันศรี จังหวัดอุดรธานี
17,722 300005040 น.ส. จิราวรรณ พลเยี่ยม จังหวัดอุดรธานี
17,723 300005046 นาย สิระวิชญ์ วบิูลกัลยาณกิจ จังหวัดอุดรธานี
17,724 300005048 นาย ภัทรพล ใจมั่น จังหวัดอุดรธานี
17,725 300005051 น.ส. กนกอร  ทองภู จังหวัดอุดรธานี
17,726 300005055 นาง นัฏยา ทาสาลี จังหวัดอุดรธานี
17,727 300005058 น.ส. กนกพร เจริญพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
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17,728 300005059 นาย พูลศิลป์ สิงหรณ์ จังหวัดอุดรธานี
17,729 300005069 น.ส. มนัสนันท์ วันนามสิริ จังหวัดอุดรธานี
17,730 300005094 น.ส. ปราณี นิยมศิลป์ จังหวัดอุดรธานี
17,731 300005115 สิบตํารวจโท พรชัย คําสุวรรณ จังหวัดอุดรธานี
17,732 300005124 น.ส. ฐาณิตา อุณารักษ์ จังหวัดอุดรธานี
17,733 300005128 นาย วรวรรธน์ ศรีสถิตย์ จังหวัดอุดรธานี
17,734 300005129 นาย วิทยา แสงยศ จังหวัดอุดรธานี
17,735 300005133 น.ส. กุลณิธา  กาสิทธิ์ขวา จังหวัดอุดรธานี
17,736 300005135 นาง ปริญญา วงษา จังหวัดอุดรธานี
17,737 300005138 น.ส. สุพัตรา สารก้อย จังหวัดอุดรธานี
17,738 300005140 น.ส. วิชชุดา ศรีพันดอน จังหวัดอุดรธานี
17,739 300005141 นาย อดุลเดช สาพิมาน จังหวัดอุดรธานี
17,740 300005145 นาย ธนกร วงษา จังหวัดอุดรธานี
17,741 300005147 น.ส. อนงค์นาถ โสภาพ จังหวัดอุดรธานี
17,742 300005151 นาย ฉัตรมงคล อุดมโพด จังหวัดอุดรธานี
17,743 300005154 นาง ชาลิสา แพงมา จังหวัดอุดรธานี
17,744 300005155 นาง จิติมา ไพศูนย์ จังหวัดอุดรธานี
17,745 300005160 น.ส. วนิดา ขาลถม จังหวดัอุดรธานี
17,746 300005165 น.ส. ธีริศรา กุลยะ จังหวัดอุดรธานี
17,747 300005179 น.ส. กิตติมา ไชยราช จังหวัดอุดรธานี
17,748 300005181 น.ส. แสงดาว ธรรมโชติอาภา จังหวัดอุดรธานี
17,749 300005182 นาย อนันต์ พิสัยพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
17,750 300005190 น.ส. วัชรี  รักษานนท์ จังหวัดอุดรธานี
17,751 300005196 นาง ชณชนก บุญศิริ จังหวัดอุดรธานี
17,752 300005197 นาย ทนงศักด์ิ สายชารี จังหวัดอุดรธานี
17,753 300005200 นาย ม่ันคง หงส์สิงห์ จังหวัดอุดรธานี
17,754 300005208 นาย บัญชา สําคัญ จังหวัดอุดรธานี
17,755 300005228 นาย ธวัชชัย สุพรมอินทร์ จังหวัดอุดรธานี
17,756 300005244 น.ส. จารุพิชญา อินทร์คํา จังหวัดอุดรธานี
17,757 300005252 น.ส. จรรยา ดีน้อย จังหวัดอุดรธานี
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17,758 300005265 นาง ถนอมขวัญ แพงมาพรหม จังหวัดอุดรธานี
17,759 300005270 นาย วีระสุนทร เคนกา จังหวัดอุดรธานี
17,760 300005272 นาย เด่นทนง ภูนาโคก จังหวัดอุดรธานี
17,761 300005273 นาย สมัคร มารมย์ จังหวัดอุดรธานี
17,762 300005280 นาย สุรภัทร มีทรัพย์รุ่งโรจน์ จังหวัดอุดรธานี
17,763 300005290 น.ส. สรัญญา วะสารชัย จังหวัดอุดรธานี
17,764 300005294 น.ส. ขนิจฐา ชัยบิล จังหวัดอุดรธานี
17,765 300005299 นาย สรรค์ปวีร์ วงศ์หลวง จังหวัดอุดรธานี
17,766 300005307 น.ส. วัชราพร ไชยน้อย จังหวัดอุดรธานี
17,767 300005326 นาย ณัฏฐ์ นพเดชธนันวฒัน์ จังหวัดอุดรธานี
17,768 300005327 นาย ณธายุ ฮองต้น จังหวัดอุดรธานี
17,769 300005329 น.ส. วิมลมาศ นครชัย จังหวัดอุดรธานี
17,770 300005330 น.ส. วิภาพร แน่นชารี จังหวัดอุดรธานี
17,771 300005335 นาย ทศพล ศรีไพร จังหวัดอุดรธานี
17,772 300005357 น.ส. รุ่งทิพย์  พงษ์ไพบูลย์ จังหวัดอุดรธานี
17,773 300005358 นาย สุวินัย ขอดเมชัย จังหวัดอุดรธานี
17,774 300005362 น.ส. พิมพา พิกุลศรี จังหวัดอุดรธานี
17,775 300005364 น.ส. กิติยา นาคนยิม จังหวัดอุดรธานี
17,776 300005368 น.ส. ปรมาพร ศรีมี จังหวัดอุดรธานี
17,777 300005371 น.ส. สรัญญา พลเสนา จังหวัดอุดรธานี
17,778 300005377 น.ส. อรวรรณ  ผ่านจังหาร จังหวัดอุดรธานี
17,779 300005385 นาย รณยุทธ สมจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
17,780 300005386 น.ส. นุภาพร ศรฤทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
17,781 300005390 นาย วสันต์ พันธรักษ์พงษ์ จังหวัดอุดรธานี
17,782 300005410 น.ส. บังอร เพียแก่นแก้ว จังหวัดอุดรธานี
17,783 300005413 นาย สวัสด์ิ สุทธิ จังหวัดอุดรธานี
17,784 300005416 นาย ภานุวัต อุ่นอ่อน จังหวัดอุดรธานี
17,785 300005433 น.ส. อิณณ์ฑิราวรรณ์ ขันธวุธ จังหวัดอุดรธานี
17,786 300005442 น.ส. ทัศนีย์ ศรีชาติ จังหวัดอุดรธานี
17,787 300005444 นาย พิเชฐ แฎก่นชา จังหวัดอุดรธานี
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17,788 300005448 น.ส. พรรณทิพา พลศรี จังหวัดอุดรธานี
17,789 300005463 น.ส. พุทธพร ภานุรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
17,790 300005468 นาง จีรนุช ชารีอัน จังหวัดอุดรธานี
17,791 300005475 น.ส. สุทธิกานต์ ระดาฤทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
17,792 300005484 นาย อภิชาติ ภูเต้าสูง จังหวัดอุดรธานี
17,793 300005492 นาย อธิปัตย์ สลักคํา จังหวัดอุดรธานี
17,794 300005500 นาง พรพรรณี เรืองจรัส จังหวัดอุดรธานี
17,795 300005506 น.ส. อริษา บุตรอําคา จังหวัดอุดรธานี
17,796 300005510 น.ส. สุภาพร นามบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี
17,797 300005520 นาง ลําเนา พันธ์ยุลา จังหวัดอุดรธานี
17,798 300005522 น.ส. วณิชชา เชื้อกุณะ จังหวัดอุดรธานี
17,799 300005524 น.ส. บุพรัตน์ โรจโนภาส จังหวัดอุดรธานี
17,800 300005525 นาย รัฐนันท์ ชานันโท จังหวัดอุดรธานี
17,801 300005527 น.ส. สุภาพร สีงาม จังหวัดอุดรธานี
17,802 300005528 นาย โพธิวรรธน์ ฦๅชา จังหวัดอุดรธานี
17,803 300005530 น.ส. พัชรานุช บ้งชมโพธิ์ จังหวัดอุดรธานี
17,804 300005540 น.ส. ศิริพักตร์ ป่าสณฑ์ จังหวัดอุดรธานี
17,805 300005542 น.ส. วรรณ์งาม กันยาน้อย จังหวัดอุดรธานี
17,806 300005544 น.ส. จรินรัตน์ คําเกษ จังหวัดอุดรธานี
17,807 300005545 น.ส. สมหญิง ชาภักดี จังหวัดอุดรธานี
17,808 300005547 น.ส. อมลวรรณ วรบุตร จังหวัดอุดรธานี
17,809 300005557 น.ส. พรพิมล ไพศาลธรรม จังหวัดอุดรธานี
17,810 300005563 น.ส. อนงค์รัตน์ โม้ศรีเอ่ียม จังหวัดอุดรธานี
17,811 300005567 น.ส. ปวีณา ยางทัด จังหวัดอุดรธานี
17,812 300005568 น.ส. วนาพร วัฒนะแย้ม จังหวัดอุดรธานี
17,813 300005569 นาง นิดาพร จันทราช จังหวัดอุดรธานี
17,814 300005581 น.ส. ณัฏฐ์พิชญา พัฒนสารโชติ จังหวัดอุดรธานี
17,815 300005585 น.ส. ขวัญสุดา พรรณา จังหวัดอุดรธานี
17,816 300005587 นาย สุรชาติ  รัตนพงศ์ จังหวัดอุดรธานี
17,817 300005588 น.ส. สุทธินันท์ ธงศรี จังหวัดอุดรธานี
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17,818 300005593 น.ส. บุษยา ศิริษา จังหวัดอุดรธานี
17,819 300005599 นาย วสันต์ ศรบุญทอง จังหวัดอุดรธานี
17,820 300005600 น.ส. จิตราภา พิญญาณ จังหวัดอุดรธานี
17,821 300005604 น.ส. สุภาพ ภูมิสุข จังหวัดอุดรธานี
17,822 300005612 น.ส. รัตนาพร พิลารักษ์ จังหวัดอุดรธานี
17,823 300005616 น.ส. พัชรินทร์ นารีวงค์ จังหวัดอุดรธานี
17,824 300005617 นาย สนุน แจะหอม จังหวัดอุดรธานี
17,825 300005641 น.ส. พรรณทิวา ไชยศรี จังหวัดอุดรธานี
17,826 300005642 นาย ธีรศักด์ิ ศรีร่องหอย จังหวัดอุดรธานี
17,827 300005665 น.ส. กฤษณา เคหาไสย จังหวัดอุดรธานี
17,828 300005666 นาย อรรณพ พันธุ์ศักด์ิศิริ จังหวัดอุดรธานี
17,829 300005679 น.ส. เลิศนารี จันทะบาล จังหวัดอุดรธานี
17,830 300005680 น.ส. จิราภรณ์ ไชยทะเศรษฐ์ จังหวัดอุดรธานี
17,831 300005681 น.ส. รัตนาภรณ์ หนุนจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
17,832 300005689 น.ส. ชลิสา อุระแสง จังหวัดอุดรธานี
17,833 300005690 นาง สุพัฒนา พงษ์รัตน์ จังหวัดอุดรธานี
17,834 300005693 นาย เอกรินทร์ ฉัตรสุวรรณ์ จังหวัดอุดรธานี
17,835 300005695 น.ส. รุ่งฤดี นามบุรี จังหวัดอุดรธานี
17,836 300005697 น.ส. ปิ่นฤทัย หลักทอง จังหวัดอุดรธานี
17,837 300005714 นาย วุฒิพงษ์ บุญพร จังหวัดอุดรธานี
17,838 300005715 นาย พัฒนสิน ตันศิริ จังหวัดอุดรธานี
17,839 300005719 ว่าท่ีร้อยตรี อาทิตย์ อกอุ่น จังหวัดอุดรธานี
17,840 300005724 น.ส. รัติญา ชูเกาะ จังหวัดอุดรธานี
17,841 300005725 น.ส. ปฐมาภรณ์ ยะจันโท จังหวัดอุดรธานี
17,842 300005727 นาย ปภังกร  ุชุมดาวงษ์ จังหวัดอุดรธานี
17,843 300005728 น.ส. ธนศร สันทะเนือง จังหวัดอุดรธานี
17,844 300005729 นาง วนัชพร เรืองแสน จังหวัดอุดรธานี
17,845 300005740 นาง วิไล ศรีสร้อย จังหวัดอุดรธานี
17,846 300005743 นาย วีระศักด์ิ ศรีจุดานุ จังหวัดอุดรธานี
17,847 300005747 น.ส. อักษราภัก มหาวิชา จังหวัดอุดรธานี
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17,848 300005761 น.ส. ภัชภิชา ภัทร์ธมาศ จังหวัดอุดรธานี
17,849 300005762 น.ส. ลักขณา ศิริมา จังหวัดอุดรธานี
17,850 300005765 นาย วีระ คิดชนะ จังหวัดอุดรธานี
17,851 300005779 นาย วุฒิศักด์ิ ภูน้ําเย็น จังหวัดอุดรธานี
17,852 300005780 นาย สุทธิวงศ์ รักษาภักดี จังหวัดอุดรธานี
17,853 300005788 น.ส. ปาวินีย์ อินทะกนก จังหวัดอุดรธานี
17,854 300005789 น.ส. วชิราภรณ์ สุวรรณชัยรบ จังหวัดอุดรธานี
17,855 300005797 นาย ฐานพัฒน์ พันธุ์วไิล จังหวัดอุดรธานี
17,856 300005798 พ.จ.อ. วรพงษ์ สุวรรณพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
17,857 300005815 นาย วุฒิภัทร เสริมสุข จังหวัดอุดรธานี
17,858 300005817 นาย สถิตย์ เรียนพิศ จังหวัดอุดรธานี
17,859 300005826 น.ส. พัชรี ศึกขยาด จังหวัดอุดรธานี
17,860 300005831 นาย ชัชวาล เบียดนอก จังหวัดอุดรธานี
17,861 300005832 นาย ศิริวัฒน์ วงศ์วรรณ จังหวัดอุดรธานี
17,862 300005833 สิบเอก อนุวัฒน์ เร่งศึกษา จังหวัดอุดรธานี
17,863 300005840 น.ส. ณัฐติกาญจน์ ภักดีณรงค์ จังหวัดอุดรธานี
17,864 300005842 น.ส. นิจวรรณ วรรณฉวี จังหวัดอุดรธานี
17,865 300005861 นาย เทพสถิตย์  แสบงบาน จังหวัดอุดรธานี
17,866 300005870 น.ส. ปาริชาติ ชัยศรี จังหวัดอุดรธานี
17,867 300005879 นาย ปรเมษฐ์ สีส่อง จังหวัดอุดรธานี
17,868 300005881 น.ส. โศภิตรสุดา จิตปัญญา จังหวัดอุดรธานี
17,869 300005886 น.ส. อรอนงค์ พรหมพิมพ์ จังหวัดอุดรธานี
17,870 300005887 สิบเอกหญิง สมฤทัย อ่ินทา จังหวัดอุดรธานี
17,871 300005890 นาย อภิชาติ คําจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
17,872 300005897 น.ส. กมลวรรณ ชุมพล จังหวัดอุดรธานี
17,873 300005903 น.ส. อุทุมพร หอมแสง จังหวัดอุดรธานี
17,874 300005912 น.ส. ณัฐชุดา กาชัย จังหวัดอุดรธานี
17,875 300005922 น.ส. รัตติกาล อินทรศิลา จังหวัดอุดรธานี
17,876 300005925 น.ส. จุฑามาศ มะลัย จังหวัดอุดรธานี
17,877 300005927 น.ส. รัชฎาภรณ์ บุตรคําโชติ จังหวัดอุดรธานี
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17,878 300005929 นาย ศักด์ิสิทธิ์ สีแสด จังหวัดอุดรธานี
17,879 300005932 นาย อภิธนา ศรีดาบุตร จังหวัดอุดรธานี
17,880 300005933 น.ส. มาศธัญกาญจน์ ธรรมปัทม์ จังหวัดอุดรธานี
17,881 300005941 นาย ไพรัตน์ ทุลันไธสง จังหวัดอุดรธานี
17,882 300005953 น.ส. นิภา โสดี จังหวัดอุดรธานี
17,883 300005955 นาย ศรายุทธ สุจจะชารี จังหวัดอุดรธานี
17,884 300005959 นาง มยุรา ภูกาสอน จังหวัดอุดรธานี
17,885 300005965 นาย โยธิน หอมสมบัติ จังหวัดอุดรธานี
17,886 300005966 น.ส. สุณัฐา ธีระวานิช จังหวดัอุดรธานี
17,887 300005988 น.ส. จิราพร สันทัด จังหวัดอุดรธานี
17,888 300005993 นาง ดวงกมล คุณยงค์ จังหวัดอุดรธานี
17,889 300005996 น.ส. ณัฐิพร ทวีสุข จังหวัดอุดรธานี
17,890 300005999 น.ส. เรวดี พลหาญ จังหวัดอุดรธานี
17,891 300006000 นาย พชรพล นวนบัติ จังหวัดอุดรธานี
17,892 300006005 นาง ปูรณ์ภัสสร สุพร จังหวัดอุดรธานี
17,893 300006007 นาย สิทธิพร จันทวี จังหวัดอุดรธานี
17,894 300006008 นาย ปิยกูล คุณแก้ว จังหวัดอุดรธานี
17,895 300006009 น.ส. วนิษฐา ฦาปัญญา จังหวดัอุดรธานี
17,896 300006011 น.ส. พรรษา โคตรหล่อน จังหวัดอุดรธานี
17,897 300006014 น.ส. ประคองสิน กลั่นแก้ว จังหวัดอุดรธานี
17,898 300006015 น.ส. ปิยวดี กองการ จังหวัดอุดรธานี
17,899 300006020 น.ส. จุฑาภรณ์ ผาภู จังหวัดอุดรธานี
17,900 300006023 นาย สหรัฐ ราโช จังหวัดอุดรธานี
17,901 300006026 น.ส. ธิติรัตน์ สนศักด์ิ จังหวัดอุดรธานี
17,902 300006029 น.ส. ธิราวรรณ จําปาแดง จังหวัดอุดรธานี
17,903 300006031 น.ส. ญาณาธิป สุนาวงค์ จังหวัดอุดรธานี
17,904 300006037 สิบเอก ยศนนท์  จอยเอกา จังหวัดอุดรธานี
17,905 300006040 นาย ไกร อินทนกามินทร์ จังหวัดอุดรธานี
17,906 300006050 น.ส. นภัสวรรณ ปองไว้ จังหวัดอุดรธานี
17,907 300006051 น.ส. รมณ อินทนกามินทร์ จังหวัดอุดรธานี
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17,908 300006055 น.ส. เสาวลักษณ์ ยินดี จังหวัดอุดรธานี
17,909 300006065 นาย ภัทรพงษ์ ธรรมวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
17,910 300006069 น.ส. อรทวี ชาตะรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
17,911 300006079 นาย พรชัย ศรีบุรินทร์ จังหวัดอุดรธานี
17,912 300006086 นาย ยศเสถียร ทองปั้น จังหวัดอุดรธานี
17,913 300006087 น.ส. สุจารี โพธิ์ศรีทัต จังหวัดอุดรธานี
17,914 300006091 นาย สรพล ภักดีวิจิตร จังหวัดอุดรธานี
17,915 300006092 น.ส. พิชญ์ณรินทร์ ไชยเดชหิรญั จังหวัดอุดรธานี
17,916 300006100 นาย วรนิพิฐ ธนเดชกําธร จังหวัดอุดรธานี
17,917 300006101 น.ส. พรพรรณ ดีศรี จังหวัดอุดรธานี
17,918 300006103 นาง เพ็ญนภา สุนทรา จังหวัดอุดรธานี
17,919 300006108 น.ส. เพ็ญศิริ จันทร์สําราญ จังหวัดอุดรธานี
17,920 300006110 นาย ชินโชติ จําปาหอม จังหวัดอุดรธานี
17,921 300006111 สิบเอก พัฒนะ ต้นแก้ว จังหวัดอุดรธานี
17,922 300006113 นาย ประวิทย์ อินพิมพ์ จังหวัดอุดรธานี
17,923 300006114 นาย ณัฐฌานนท์ ทองภูบาล จังหวัดอุดรธานี
17,924 300006115 นาย ภัทรพล นามทอง จังหวัดอุดรธานี
17,925 300006117 น.ส. นุชนาถ สิทธิอมร จังหวัดอุดรธานี
17,926 300006121 น.ส. ชมพูนุช นาคนาม จังหวัดอุดรธานี
17,927 300006127 น.ส. นงค์รักษ์ ต้นเคน จังหวัดอุดรธานี
17,928 300006129 น.ส. เสาวลักษณ์ นันทะศรี จังหวัดอุดรธานี
17,929 300006133 น.ส. ณัฐฑวรรณ สามหมอ จังหวัดอุดรธานี
17,930 300006136 นาย นัฐวุฒิ สกุลคู จังหวัดอุดรธานี
17,931 300006141 นาง ชลธิชา คําวิชิต จังหวัดอุดรธานี
17,932 300006145 นาย กุลลวณิช เบญจมาศ จังหวัดอุดรธานี
17,933 300006147 น.ส. ขนิษฐา สุริโย จังหวัดอุดรธานี
17,934 300006150 นาย ณัฐพัชร์ รัตนเคหะ จังหวัดอุดรธานี
17,935 300006149 น.ส. อมรรัตน์ ประสพมงคล จังหวัดอุดรธานี
17,936 300006154 น.ส. จารุจิต ทองคํา จังหวัดอุดรธานี
17,937 300006157 น.ส. อารียา ทองชาติ จังหวัดอุดรธานี
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17,938 300006160 น.ส. พัชราภรณ์ เสนาศูนย์ จังหวัดอุดรธานี
17,939 300006161 น.ส. ธรณ์ธันย์ บุตนุ จังหวัดอุดรธานี
17,940 300006168 น.ส. อุมาภรณ์ ศรีงาม จังหวัดอุดรธานี
17,941 300006174 นาย เกียรติศักด์ิ ขวัญทอง จังหวัดอุดรธานี
17,942 300006179 น.ส. เกษนีย์ ศรีชัย จังหวัดอุดรธานี
17,943 300006180 นาย ศตวรรษ ภูมิลุน จังหวัดอุดรธานี
17,944 300006185 น.ส. แพรวนภา ทิพวงษ์ จังหวัดอุดรธานี
17,945 300006186 นาย สุเมธ ประเสริฐสม จงัหวัดอุดรธานี
17,946 300006194 น.ส. วิระหัส พันธ์คําเกิด จังหวัดอุดรธานี
17,947 300006202 น.ส. อังศุมาลี ทุนิจ จังหวัดอุดรธานี
17,948 300006205 น.ส. ภัทราพร ประสารโชค จังหวัดอุดรธานี
17,949 300006218 น.ส. กาญจนา ไพคํานาม จังหวัดอุดรธานี
17,950 300006221 นาง นปภัช บุตรศรี จังหวัดอุดรธานี
17,951 300006226 น.ส. วิไล โพธิ์จันทร์ จังหวัดอุดรธานี
17,952 300006227 นาย พงษ์พิชิต รักษาศรี จังหวัดอุดรธานี
17,953 300006231 นาย ชาติทนงค์ ถนอมใจ จงัหวัดอุดรธานี
17,954 300006232 นาง ปิยะมาศ มงคลศรี จังหวัดอุดรธานี
17,955 300006239 น.ส. วิจิตรตา น้อยนาง จังหวัดอุดรธานี
17,956 300006242 น.ส. ชลีกร ภูนาวัน จังหวัดอุดรธานี
17,957 300006243 น.ส. รัชนี ภูขันซ้าย จังหวัดอุดรธานี
17,958 300006245 น.ส. รินรวี อินทรภูมิ จังหวัดอุดรธานี
17,959 300006250 นาย สิทธิพงศ์ พะงาตุนัด จังหวัดอุดรธานี
17,960 300006253 นาย เอกนฤน ทอนทม จังหวัดอุดรธานี
17,961 300006268 นาย ชัยยงค์ ศรีประเสริฐ จังหวัดอุดรธานี
17,962 300006272 นาย อภิวัฒน์ ธิมา จังหวัดอุดรธานี
17,963 300006273 นาง ปัญจมา เนตรภักดี จังหวัดอุดรธานี
17,964 300006275 น.ส. จตุพร ศรีประเสริฐ จังหวัดอุดรธานี
17,965 300006278 นาง จุฑารัตน์ พงษ์มา จังหวัดอุดรธานี
17,966 300006281 นาง ณิชาภัทร แสนใส จังหวัดอุดรธานี
17,967 300006289 นาง สุวิมล ทิพย์ประพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
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17,968 300006296 น.ส. ภัชภิชา เพชรแท้ จังหวัดอุดรธานี
17,969 300006301 นาง ธีรดา ศิริบูรณ์ จังหวัดอุดรธานี
17,970 300006303 นาย อภิโชติ นาห่อมวรกุล จังหวัดอุดรธานี
17,971 300006311 นาง สุธิดา แสงทอง จังหวัดอุดรธานี
17,972 300006313 น.ส. รัชนีกร บุญสังข์ จังหวัดอุดรธานี
17,973 300006314 นาง วรรณิภา ดาวเรือง จังหวัดอุดรธานี
17,974 300006315 นาง ประครองใจ อุทรส จังหวัดอุดรธานี
17,975 300006320 นาง รติกร เจ็ดจันทึก จังหวัดอุดรธานี
17,976 300006321 นาย ณรงค์สาร ลานพิบูลย์ จังหวัดอุดรธานี
17,977 300006330 นาย เฉลิมพล โตชยัภูมิ จังหวัดอุดรธานี
17,978 300006331 น.ส. สุภาลักษณ์ โนมขุนทด จังหวัดอุดรธานี
17,979 300006341 จ่าเอก ยงยุทธ รัตนประเสริฐ จังหวัดอุดรธานี
17,980 300006345 นาง ปทุมวดี อัยวรรณ จังหวัดอุดรธานี
17,981 300006346 นาย ธงชัย กันทา จังหวัดอุดรธานี
17,982 300006348 น.ส. ร่วมใจ พันเจาะจง จังหวัดอุดรธานี
17,983 300006353 นาย พัฒน์กมล ไชทรัพย์ธนากุล จังหวัดอุดรธานี
17,984 300006355 น.ส. จิดาภา เสนาพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
17,985 300006357 นาย จีระวัฒน์ ธิราชรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
17,986 300006359 น.ส. เรวดี โคตรพันธา จังหวัดอุดรธานี
17,987 300006362 นาย สนธยา ยาสงคราม จังหวัดอุดรธานี
17,988 300006361 นาง กาญจนา บุษกรนิล จังหวัดอุดรธานี
17,989 300006367 น.ส. สิริฑามาศ มุ่งดี จังหวัดอุดรธานี
17,990 300006370 น.ส. สกลสุภา เจนศิริวงษ์ จังหวัดอุดรธานี
17,991 300006371 นาย ประเสริฐ กระเบากลาง จังหวัดอุดรธานี
17,992 300006380 นาย ศาสตร์ตราวุธ พิมพ์สุคะ จังหวัดอุดรธานี
17,993 300006387 นาง ปุณยนุช ฉัตรธรรมกุล จังหวัดอุดรธานี
17,994 300006402 นาย ศุภกิจ เสถียรนาม จังหวัดอุดรธานี
17,995 300006405 นาย ชาตรี อาจหาญ จงัหวัดอุดรธานี
17,996 300006413 น.ส. รักยุกต์ จามน้อยพรม จังหวัดอุดรธานี
17,997 300006415 น.ส. สายไหม สิงห์หากุล จังหวัดอุดรธานี
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17,998 300006418 นาย ปริญญา พะกะยะ จังหวัดอุดรธานี
17,999 300006423 น.ส. สมคิด ประชุมสาร จังหวัดอุดรธานี
18,000 300006426 นาย ธวัชชัย ไตรยวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
18,001 300006428 น.ส. กัญญาณัฐน์ ถนอม จังหวัดอุดรธานี
18,002 300006430 น.ส. แสงรวี บู่ทองจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
18,003 300006439 น.ส. สุจิตราภรณ์ เย็นวัฒนา จังหวัดอุดรธานี
18,004 300006441 น.ส. สุนิสา พิมพ์ทอง จังหวัดอุดรธานี
18,005 300006443 นาย วิศิษฏ์ จันทร์ลุน จังหวัดอุดรธานี
18,006 300006447 น.ส. สุชีลา โสภาลี จังหวัดอุดรธานี
18,007 300006451 น.ส. ศิวาภรณ์ สารการ จังหวัดอุดรธานี
18,008 300006455 น.ส. กรรณิการ์ อนุญาหงษ์ จังหวัดอุดรธานี
18,009 300006457 นาย อภิศักด์ิ ผากงคํา จังหวัดอุดรธานี
18,010 300006458 นาง พิศมัย ศรีรินทร์ จังหวัดอุดรธานี
18,011 300006461 น.ส. ฐิติพร สามาอาพัฒน์ จังหวัดอุดรธานี
18,012 300006465 น.ส. จิรวัลย์ ไชยเดช จังหวัดอุดรธานี
18,013 300006470 น.ส. นิภาพร อินทมาตย์ จังหวัดอุดรธานี
18,014 300006475 นาย ชัยณรงค์  ลักษณะจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
18,015 300006487 น.ส. ขนิตตา นนสุราช จังหวัดอุดรธานี
18,016 300006488 น.ส. วรรณภา แสนวันดี จังหวัดอุดรธานี
18,017 300006491 นาย สมโภช  มนอยู่พะเนา จังหวัดอุดรธานี
18,018 300006494 นาย ภัทรพงศ์ เจตินัย จังหวัดอุดรธานี
18,019 300006495 นาง บุตรดี สิงห์คร จังหวัดอุดรธานี
18,020 300006499 นาย ไพวงศ์ แสงชัชวาลวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
18,021 300006500 นาย ฐากร เสาธงรุ่งเรืองชัย จังหวัดอุดรธานี
18,022 300006512 นาย จักรพงษ์ สายเพชร จังหวัดอุดรธานี
18,023 300006514 นาย พิพัฒน์มงคล ดลกุล จังหวัดอุดรธานี
18,024 300006519 น.ส. ณธัญภรณ์ ปรัชญวรพจน์ จังหวัดอุดรธานี
18,025 300006520 น.ส. จันทิมา ลุนบุดดา จังหวัดอุดรธานี
18,026 300006523 น.ส. ปทุมรัตน์ บุญทา จังหวัดอุดรธานี
18,027 300006524 น.ส. ณิชาภัทร ลุณบุตร จังหวัดอุดรธานี
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18,028 300006534 นาย สถาพร อุยยุตะ จังหวัดอุดรธานี
18,029 300006540 นาย สมยศ ชาญประเสริฐ จังหวัดอุดรธานี
18,030 300006541 นาง นันทิดา อุยยุตะ จังหวัดอุดรธานี
18,031 300006565 น.ส. มยุรฉัตร อุ่นทะยา จังหวัดอุดรธานี
18,032 300006566 นาย ธวัชชัย มณีกรรณ์ จังหวัดอุดรธานี
18,033 300006569 น.ส. ตุ๊กตา มาพล จังหวัดอุดรธานี
18,034 300006576 น.ส. ขนิษฐา สนิทชน จังหวัดอุดรธานี
18,035 300006579 นาย พิทยา วงค์ชาชม จังหวัดอุดรธานี
18,036 300006585 นาย คุณานนท์ คุณวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
18,037 300006586 น.ส. เกษร สมบูรณ์ จังหวัดอุดรธานี
18,038 300006587 น.ส. ภัทราพร วงค์สาย จังหวัดอุดรธานี
18,039 300006592 น.ส. พรสุภา คําหว้าแก้ว จังหวัดอุดรธานี
18,040 300006596 นาง วัชรี ภาระการ จังหวัดอุดรธานี
18,041 300006602 นาง วีระยา บุญรอง จังหวัดอุดรธานี
18,042 300006610 น.ส. ชนัดดา ศิริสําราญ จังหวัดอุดรธานี
18,043 300006611 นาง ชญาภณิกศา เอ้ือสามาลย์ จังหวัดอุดรธานี
18,044 300006612 น.ส. สุรัตดา สายจําปา จังหวัดอุดรธานี
18,045 300006614 น.ส. วัชราภรณ์ เพ็ชรฉกรรจ์ จังหวัดอุดรธานี
18,046 300006624 น.ส. พิมลสิริ จันทร์สมัคร จังหวัดอุดรธานี
18,047 300006626 น.ส. นวลอนงค์ ปะริเวทัง จังหวัดอุดรธานี
18,048 300006648 น.ส. ชลพร กมลเลิศ จังหวัดอุดรธานี
18,049 300006665 น.ส. ทัศญารัตน์ โคตรอาษา จังหวัดอุดรธานี
18,050 300006666 นาย ประกายแสง บุดสุรินทร์ จังหวัดอุดรธานี
18,051 300006667 น.ส. ปวริศา ช่วยชู จังหวัดอุดรธานี
18,052 300006669 น.ส. เสาวภา คํากันยา จังหวัดอุดรธานี
18,053 300006673 น.ส. มนัสนันท์ นาดี จังหวัดอุดรธานี
18,054 300006676 น.ส. เขมจิรา อารุณ จังหวัดอุดรธานี
18,055 300006677 นาย ทินจรัตน์ บุญเวิน จังหวัดอุดรธานี
18,056 300006678 น.ส. อภิรดี พลล้ํา จังหวัดอุดรธานี
18,057 300006681 น.ส. อภิรดี กลิ่นหอมอ่อน จังหวัดอุดรธานี
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18,058 300006682 น.ส. สุนิชชา ประบัวบาน จังหวัดอุดรธานี
18,059 300006683 น.ส. จารุวรรณ แน่นอุดร จังหวัดอุดรธานี
18,060 300006694 น.ส. วาสนา เสนาจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
18,061 300006706 น.ส. ปวริศา นานาวัน จังหวัดอุดรธานี
18,062 300006711 น.ส. สุพิชฌาย์ สุดสวาสด์ิ จังหวัดอุดรธานี
18,063 300006721 น.ส. รัชนี ศรีไชย จังหวัดอุดรธานี
18,064 300006723 น.ส. ยุภา พลตื้อ จังหวัดอุดรธานี
18,065 300006730 น.ส. ภาวดี ช่วยสุข จังหวัดอุดรธานี
18,066 300006733 น.ส. ดรุณี แซ่โง้ว จังหวัดอุดรธานี
18,067 300006742 น.ส. นันท์นภัส ดวงอินทร์ จังหวัดอุดรธานี
18,068 300006767 น.ส. จุรีภรณ์ วาลย์มนตรี จังหวัดอุดรธานี
18,069 300006768 น.ส. วิมลรัตน์ งามพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
18,070 300006769 นาย พัฒนพงษ์ ธงหาร จังหวัดอุดรธานี
18,071 300006772 น.ส. จิราภรณ์ เศษไธสง จังหวัดอุดรธานี
18,072 300006776 น.ส. น้ําผึ้ง ผันกระโทก จังหวัดอุดรธานี
18,073 300006777 น.ส. จิราภรณ์ ไชยสิงห์ จังหวัดอุดรธานี
18,074 300006778 น.ส. ธีรภัทร์ มาศขาว จังหวัดอุดรธานี
18,075 300006784 น.ส. กนกวรรณ ปาปะนัง จังหวัดอุดรธานี
18,076 300006793 น.ส. สราลี กิจเจริญศักด์ิกุล จังหวัดอุดรธานี
18,077 300006799 น.ส. นิธิกานต์ บุญเยี่ยมธนดิลก จังหวัดอุดรธานี
18,078 300006804 นาง นงนุช วงษ์สีหา จังหวัดอุดรธานี
18,079 300006805 น.ส. อรอนงค์ มหาสุขบญุวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
18,080 300006807 นาย ธานินทร์ วงษ์สีหา จังหวัดอุดรธานี
18,081 300006809 น.ส. สุจิตรา บุญกว้าง จังหวัดอุดรธานี
18,082 300006813 น.ส. ธัญลักษณ์ ชิ้นงูเหลือม จังหวัดอุดรธานี
18,083 300006814 น.ส. นภานันท์ ดวงพรม จังหวัดอุดรธานี
18,084 300006816 น.ส. ศิริทิพย์ อุดมวงค์ จังหวัดอุดรธานี
18,085 300006817 น.ส. อานันต์ศิริ ประยูรสุข จังหวัดอุดรธานี
18,086 300006820 นาย อาคม สายธนู จังหวัดอุดรธานี
18,087 300006829 น.ส. นภาพร ทองศรี จังหวัดอุดรธานี

            หน้าท่ี 603 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
18,088 300006831 นาย อุทาร  ปาปะขัง จังหวัดอุดรธานี
18,089 300006836 นาย เดชพนต์ บุญมาตุ่น จังหวัดอุดรธานี
18,090 300006842 น.ส. ธัญญ์นภัส เธียรศรีตระกูล จังหวัดอุดรธานี
18,091 300006844 นาย เชิดชัย ทวีสินธุ์ จังหวัดอุดรธานี
18,092 300006849 นาย พันธ์เทพ อนันต์เจริญ จังหวัดอุดรธานี
18,093 300006855 น.ส. กัญญารินทร์ แก้วเคน จังหวัดอุดรธานี
18,094 300006857 น.ส. เมขลา วุฒิวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
18,095 300006858 น.ส. อังศุมารินทร์ อังสนนัท์ จังหวัดอุดรธานี
18,096 300006860 นาย คณัสนันท์ ศรีวิรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
18,097 300006874 น.ส. จินดา มงคลเลิศศิริกุล จังหวัดอุดรธานี
18,098 300006879 น.ส. นุชนาฎ ทองใบ จังหวัดอุดรธานี
18,099 300006880 น.ส. นราวดี อินธิแสง จังหวัดอุดรธานี
18,100 300006884 น.ส. ชฎารัตน์ ไชยสิงห์ จังหวัดอุดรธานี
18,101 300006885 นาง อุลัยพร ปัตถาทุม จังหวัดอุดรธานี
18,102 300006888 น.ส. พัชราภรณ์ โคตรพันธ์ จงัหวัดอุดรธานี
18,103 300006890 น.ส. กัลยณัฏฐ์ ต้นจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
18,104 300006897 น.ส. มธุรส เก่งกว่าสิงห์ จังหวัดอุดรธานี
18,105 300006915 นาย วิวรรธน์  ตาลประดิษฐ์ จังหวัดอุดรธานี
18,106 300006917 นาย ณัฐวุฒิ บุญชาลี จังหวัดอุดรธานี
18,107 300006916 น.ส. ประภาพร เวชกามา จังหวัดอุดรธานี
18,108 300006919 น.ส. ชลธิฎา โพธิ์นิน จังหวัดอุดรธานี
18,109 300006924 นาย พงษ์ศักด์ิ เหรียญทอง จังหวัดอุดรธานี
18,110 300006925 น.ส. สิริพร กุแก้ว จังหวัดอุดรธานี
18,111 300006935 นาย พงศธร จําปา จังหวัดอุดรธานี
18,112 300006936 น.ส. สุพัตรา นอใส จังหวัดอุดรธานี
18,113 300006938 นาย เกรียงไกร ภูสมมาตร จังหวัดอุดรธานี
18,114 300006939 นาย พีระพงษ์ ละอําคา จังหวัดอุดรธานี
18,115 300006946 ว่าท่ี ร้อยตรี ศิวาฤทธิ์ เจริญผล จังหวัดอุดรธานี
18,116 300006957 นาย ปฐมพงษ์ ทองวิธิ จังหวัดอุดรธานี
18,117 300006960 น.ส. รสจรินทร์ พงษ์ศรี จังหวัดอุดรธานี
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18,118 300006961 น.ส. พัชราภรณ์ ยาพรหม จังหวัดอุดรธานี
18,119 300006963 น.ส. กนกพร พรหมกุล จังหวัดอุดรธานี
18,120 300006966 นาย ปรีชา ซอคําศรี จังหวัดอุดรธานี
18,121 300006987 สิบเอก ทรงศักด์ิ เงินลาด จังหวัดอุดรธานี
18,122 300006991 นาย พุฒิพงศ์  สมบูรณ์พร้อม จังหวัดอุดรธานี
18,123 300006997 น.ส. สุนัตตาญา สิทธิพรหม จังหวัดอุดรธานี
18,124 300007001 นาย วาทยุทธ  จันทร์ส่อง จังหวัดอุดรธานี
18,125 300007006 น.ส. สุรภัสสรา โสใหญ่ จังหวัดอุดรธานี
18,126 300007007 นาย เกรยีงกมล เครือศิริกุล จังหวัดอุดรธานี
18,127 300007022 น.ส. สุภาพร พิลุน จังหวัดอุดรธานี
18,128 300007030 นาย โยธิน คําฝอย จังหวัดอุดรธานี
18,129 300007033 น.ส. กรรณิกา มุงธิสาร จังหวัดอุดรธานี
18,130 300007041 น.ส. จามจุรี ใบหะสี จังหวัดอุดรธานี
18,131 300007043 นาย รัฐนนท์เดชา วัฒนาทรัพย์ศิริ จังหวัดอุดรธานี
18,132 300007045 นาย สามารถ ประเสริฐศิล จังหวัดอุดรธานี
18,133 300007074 นาย เทิดชัย ศรีบุญไทย จังหวัดอุดรธานี
18,134 300007076 น.ส. รณิดา ชัยพิมพา จังหวดัอุดรธานี
18,135 300007078 นาย นัฐวุฒิ สิงห์บ้านหาด จังหวัดอุดรธานี
18,136 300007081 นาย ธนเสฏฐ์ โชติสกลวัฒน์ จังหวัดอุดรธานี
18,137 300007091 น.ส. คุณากร สายลวดคํา จังหวัดอุดรธานี
18,138 300007092 นาย เกษมสุข เตรียมตัว จังหวัดอุดรธานี
18,139 300007098 นาง น้ําฝน ไชยศรี จังหวัดอุดรธานี
18,140 300007101 น.ส. รัตนา บุญพามา จังหวัดอุดรธานี
18,141 300007117 น.ส. สายสมร จันทะเสน จังหวัดอุดรธานี
18,142 300007127 นาย ทวีศักด์ิ สมควร จังหวัดอุดรธานี
18,143 300007130 น.ส. นิพาพร ธนวินิจสกุล จังหวัดอุดรธานี
18,144 300007131 น.ส. อุไรวรรณ ดีนาน จังหวัดอุดรธานี
18,145 300007133 น.ส. จันสุดา วาปี จังหวัดอุดรธานี
18,146 300007136 นาย ไพโรจน์ แจ้งสว่าง จังหวัดอุดรธานี
18,147 300007144 นาย อัครเดช แสนณรงค์ จังหวัดอุดรธานี

            หน้าท่ี 605 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
18,148 300007148 น.ส. บุหลัน พิกุลศรี จังหวัดอุดรธานี
18,149 300007168 นาย พฤกษชาติ กองพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
18,150 300007171 น.ส. สมพร ขามรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
18,151 300007173 น.ส. จุฑามาศ จันทรประทักษ์ จังหวัดอุดรธานี
18,152 300007178 น.ส. ปิยะรัตน์ ดีศรี จังหวัดอุดรธานี
18,153 300007180 นาง สรสิชา ประเสริฐสังข์ จังหวัดอุดรธานี
18,154 300007199 น.ส. พรรณผกา ต่างใจ จังหวัดอุดรธานี
18,155 300007209 นาง เพ็ญพักตร์ แก้วยาศรี จังหวัดอุดรธานี
18,156 300007210 นาย จักรกฤษณ์ ยึนประโคน จังหวัดอุดรธานี
18,157 300007219 น.ส. อัจฉรา อุระศิลป์ จังหวัดอุดรธานี
18,158 300007221 นาย คมสัน ตรีศาตร์ จังหวัดอุดรธานี
18,159 300007227 นาย ภัทรพล ธรรมนิยม จังหวัดอุดรธานี
18,160 300007239 นาย บัณฑฺฎต  แสนโท จังหวัดอุดรธานี
18,161 300007243 นาง กัญญารัตน์ โภคทรัพย์เขียวขํา จังหวัดอุดรธานี
18,162 300007246 น.ส. ฌานิพา รุ่งนิยม จังหวัดอุดรธานี
18,163 300007253 นาย นพรัตน์ รื่นภิรมย์ จังหวัดอุดรธานี
18,164 300007265 น.ส. อุดมพร พลศักด์ิ จังหวัดอุดรธานี
18,165 300007271 นาง ศรัญญา โนนคู่เขตโขง จังหวัดอุดรธานี
18,166 300007272 นาง สุนัฎฐา เสียงล้ํา จังหวัดอุดรธานี
18,167 300007275 นาย กานต์กวี นครขวาง จังหวัดอุดรธานี
18,168 300007276 น.ส. ละออ มลิพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
18,169 300007281 น.ส. กฤติกา สิงห์สุข จังหวัดอุดรธานี
18,170 300007283 นาย อุกฤษฏ์ ดอนบรรเทา จังหวัดอุดรธานี
18,171 300007284 น.ส. ประภัสสร นําพา จังหวัดอุดรธานี
18,172 300007292 น.ส. ทัศนีย์ อยู่เย็น จังหวัดอุดรธานี
18,173 300007297 น.ส. ตรีประดับ จันทรเสนา จังหวัดอุดรธานี
18,174 300007306 น.ส. ปิยวรรณ เขิมขันธ์ จังหวัดอุดรธานี
18,175 300007307 น.ส. วิภาพร  ทับทิมหิน จังหวัดอุดรธานี
18,176 300007311 น.ส. ลักขณา  เพ็ชรนาดี จังหวัดอุดรธานี
18,177 300007314 น.ส. ณัฐธิดา สมัตถะ จังหวัดอุดรธานี
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18,178 300007321 น.ส. ศิริลักษณ์ เรืองศรีโรจน์ จังหวัดอุดรธานี
18,179 300007328 น.ส. สรีระ จริยะคุณทวี จังหวัดอุดรธานี
18,180 300007327 น.ส. รุ่งนภา พาระพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
18,181 300007340 นาง ชนธิชา นิลโสม จังหวัดอุดรธานี
18,182 300007349 นาย กิตติธัช เจริญศักด์ิ จังหวัดอุดรธานี
18,183 300007356 นาย สมาน  หนันดูน จังหวัดอุดรธานี
18,184 300007358 น.ส. ปณิตา สุขศรดิษฐ์ จังหวัดอุดรธานี
18,185 300007361 น.ส. พัชรี สิทธิไกรพงษ์ จังหวัดอุดรธานี
18,186 300007362 น.ส. ธัญญารัตน์ กล้าสู้ จังหวัดอุดรธานี
18,187 300007370 นาย ภัทราวุฒิ ปัญจันทร์สิงห์ จังหวัดอุดรธานี
18,188 300007373 น.ส. รัชนี ทะชาดา จังหวัดอุดรธานี
18,189 300007378 นาย กฤษฎา คงชะสิงห์ จังหวัดอุดรธานี
18,190 300007383 น.ส. ลภัสพร กําจร จังหวัดอุดรธานี
18,191 300007388 นาย ถาวร คงสมของ จังหวัดอุดรธานี
18,192 300007389 นาย ธิติพงศ์ ทิพศร จังหวัดอุดรธานี
18,193 300007391 นาย วิทิต แสงตะวัน จงัหวัดอุดรธานี
18,194 300007396 นาย ปรเมศวร์ กุลโมรานนท์ จังหวัดอุดรธานี
18,195 300007401 นาย ประพัน สระแก้ง จังหวัดอุดรธานี
18,196 300007403 น.ส. นวลอนงค์ ทาทอง จังหวัดอุดรธานี
18,197 300007410 นาย ปรัชญา วงศ์บุญจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
18,198 300007411 นาย ชาญวิทย์ กาลจักร จังหวัดอุดรธานี
18,199 300007414 น.ส. ปิยะวรรณ์ ทิพแสง จังหวัดอุดรธานี
18,200 300007418 น.ส. กันยารัตน์  ดําเอ่ียมดี จังหวัดอุดรธานี
18,201 300007422 นาย อนุพล แทนไธสง จังหวัดอุดรธานี
18,202 300007423 นาย วรวิทย์ เปลือยหนองแข้ จังหวัดอุดรธานี
18,203 300007427 นาย นรัตม์ รัตนติสร้อย จังหวัดอุดรธานี
18,204 300007431 นาย พรพิชิต เท่ียงธรรม จังหวัดอุดรธานี
18,205 300007432 นาง อมรรัตน์ ขอนพุดซา จังหวัดอุดรธานี
18,206 300007436 น.ส. ทิพย์วัลย์ ผิวไหมคํา จังหวัดอุดรธานี
18,207 300007438 นาย ประสาน บุญครอง จังหวัดอุดรธานี
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18,208 300007439 น.ส. วนิดา สกุลซ้ง จังหวัดอุดรธานี
18,209 300007440 นาย จักรพันธ์ พิชนะชน จังหวัดอุดรธานี
18,210 300007443 น.ส. รัตนกาญจน์ จันทร์ประทักษ์ จังหวัดอุดรธานี
18,211 300007448 น.ส. จุฬาลักษณ์ อินทร์แป้น จังหวัดอุดรธานี
18,212 300007451 นาย ณิชพล แสงสุวรรณ จังหวัดอุดรธานี
18,213 300007452 น.ส. ญาติการ์ บุญญา จังหวัดอุดรธานี
18,214 300007459 นาย เจษฎาภรณ์ ขันสิงห์ จังหวัดอุดรธานี
18,215 300007460 น.ส. จันทรสัม์ จันทร์ศรี จังหวัดอุดรธานี
18,216 300007463 น.ส. ชวาลา วรวะลัย จังหวัดอุดรธานี
18,217 300007466 น.ส. จงรักษ์ คชสังข์ จังหวัดอุดรธานี
18,218 300007468 น.ส. จิรัชญา คําทุม จังหวัดอุดรธานี
18,219 300007469 น.ส. ปริศนา มูลสาร จังหวัดอุดรธานี
18,220 300007471 นาย ธงชัย สิงหวิสัย จังหวัดอุดรธานี
18,221 300007474 นาง ฐิติพรรณ แย้มโพธิ์กลาง จังหวัดอุดรธานี
18,222 300007478 น.ส. สุดารัตน์ จันทร์ดํา จังหวดัอุดรธานี
18,223 300007479 นาย ปุณยวีร์ สิริพิริยะ จังหวัดอุดรธานี
18,224 300007481 น.ส. จงกนณี  ภาภักดี จังหวัดอุดรธานี
18,225 300007482 น.ส. กัญญาณัฐ ห้วยทราย จังหวัดอุดรธานี
18,226 300007485 น.ส. สวรินทร์ บรรจงปรุ จังหวัดอุดรธานี
18,227 300007490 น.ส. สุพีร์ญา วิลาศ จังหวัดอุดรธานี
18,228 300007491 น.ส. วรัญญา จันทร์เรือง จังหวัดอุดรธานี
18,229 300007512 น.ส. ธัญญารัตน์ วังคะฮาต จังหวดัอุดรธานี
18,230 300007514 น.ส. ปัทมาพร วิชัยพล จังหวัดอุดรธานี
18,231 300007521 นาย อุทิศ ขาวผิว จังหวัดอุดรธานี
18,232 300007528 น.ส. ชัชฎาภรณ์ แสงมะณี จังหวัดอุดรธานี
18,233 300007548 น.ส. ปาริชาต แท่นแก้ว จังหวัดอุดรธานี
18,234 300007559 น.ส. เสริมพันธ์ โคตะยันต์ จังหวัดอุดรธานี
18,235 300007562 น.ส. ศศิธร คณานิตย์ จังหวัดอุดรธานี
18,236 300007569 น.ส. ณฐมน ชิยางคะบุตร จังหวัดอุดรธานี
18,237 300007572 น.ส. ยุวภา เกษมศิลป์ จังหวัดอุดรธานี
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18,238 300007576 น.ส. นัทธมน จําวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
18,239 300007584 นาย พิเชษฐ์พงษ์ จําปาดี จังหวัดอุดรธานี
18,240 300007585 น.ส. จารุวัลย์ ทันบุญ จังหวัดอุดรธานี
18,241 300007587 น.ส. รัตติกาล ก้อนแปง จังหวัดอุดรธานี
18,242 300007589 น.ส. จีวรามณฑน์ วงศ์จําปา จังหวัดอุดรธานี
18,243 300007590 น.ส. ณัฐญาภรณ์ แพเอ่ียมทรัพย์ จังหวัดอุดรธานี
18,244 300007597 น.ส. กุล พิมพ์ภากรณ์ จังหวดัอุดรธานี
18,245 300007598 นาง จินตกานด์ สุธรรมดี จังหวัดอุดรธานี
18,246 300007601 นาย ฉัตรชัย มาศมิส จังหวัดอุดรธานี
18,247 300007604 นาย อุดม  พลทองมาก จังหวัดอุดรธานี
18,248 300007606 นาง พิญญารัศม์ อุดมจิตรชญากุล จังหวัดอุดรธานี
18,249 300007607 น.ส. กิตตินันท์ คงสุขวิวัฒน์ จังหวัดอุดรธานี
18,250 300007608 น.ส. ขวัญดาว นามวงค์ จังหวัดอุดรธานี
18,251 300007613 นาง อาทิศ จัตตุพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
18,252 300007617 น.ส. วัตนา สีดามาตร จังหวดัอุดรธานี
18,253 300007621 นาย เจษฎา ประเสริฐ จังหวัดอุดรธานี
18,254 300007622 นาย ประภาษณ์ หลักแวงมล จังหวัดอุดรธานี
18,255 300007626 น.ส. ภักด์ิ โยธาศรี จังหวัดอุดรธานี
18,256 300007629 นาย ประสิทธิ์ หลักแวงมล จังหวัดอุดรธานี
18,257 300007630 นาง พัฒน์นรี พรรษา จังหวัดอุดรธานี
18,258 300007632 นาง อุทัยวรรณ แสบงบาล จังหวัดอุดรธานี
18,259 300007636 นาย รงค์รวี ประเสริฐศิลป์พลมา จังหวัดอุดรธานี
18,260 300007638 น.ส. วลัยพร เรือนเพชร จังหวัดอุดรธานี
18,261 300007644 น.ส. ดวงกมล  ทองโส จังหวัดอุดรธานี
18,262 300007655 นาย สวุิทย์ พลจันทึก จังหวัดอุดรธานี
18,263 300007661 นาย อาทิตย์ หาญสุริย์ จังหวัดอุดรธานี
18,264 300007664 นาง สุชาดา แดงจันทึก จังหวัดอุดรธานี
18,265 300007666 น.ส. เบญจวรรณ พรหมเทศ จังหวัดอุดรธานี
18,266 300007671 นาย สงกา ปิดตาระโต จังหวัดอุดรธานี
18,267 300007673 น.ส. นฤมล พลศรี จังหวัดอุดรธานี
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18,268 300007674 น.ส. เจษฎาภรณ์ พหุลาพันธุ์ จังหวัดอุดรธานี
18,269 300007676 นาย อาชนะ แสงวงค์ จังหวัดอุดรธานี
18,270 300007677 น.ส. อนงค์นุช วะรังษี จังหวัดอุดรธานี
18,271 300007682 นาง ภิญญาภัฎ แสนพรหม จังหวัดอุดรธานี
18,272 300007685 นาย บุณยสิทธิ์ สายประเสริฐ จังหวัดอุดรธานี
18,273 300007686 น.ส. ทิพย์วรรณ อุ่นเมือง จังหวัดอุดรธานี
18,274 300007691 น.ส. กัลยาลักษณ์ ผลาผล จังหวัดอุดรธานี
18,275 300007699 นาย วุฒิชาติ ศรีสุขกลาง จังหวัดอุดรธานี
18,276 300007703 นาง อลัญจกรณ์ ระงับพะยัญ จังหวัดอุดรธานี
18,277 300007709 นาย มนชิต สิงห์สุข จังหวัดอุดรธานี
18,278 300007747 นาย พัฒน์ธินันต์ มูลศิลป์ จังหวัดอุดรธานี
18,279 300007752 นาย ลําดวน ศรีสรรค์ จังหวัดอุดรธานี
18,280 300007759 น.ส. เสาวณิต ขรณีย์ จังหวัดอุดรธานี
18,281 300007762 นาง เยาวรัตน์ อินสา จังหวัดอุดรธานี
18,282 300007765 นาย กิติชาญ ภู่ประเสริฐ จังหวัดอุดรธานี
18,283 300007766 น.ส. สินิทธา ประพัศรางค์ จังหวัดอุดรธานี
18,284 300007768 น.ส. ชนิสรา สถิระนาคะภูมินทร์ จังหวัดอุดรธานี
18,285 300007769 น.ส. ทรรศิตา บัวพล จังหวัดอุดรธานี
18,286 300007771 นาย สุเมธี ธนพิพัฒน์พงษ์ จังหวัดอุดรธานี
18,287 300007785 นาง สกุลรัตน์ ธรรมแสง จังหวัดอุดรธานี
18,288 300007787 นาย วรวิทย์ นามม่อง จังหวัดอุดรธานี
18,289 300007794 นาง ขวัญตา พงษ์ธนู จังหวัดอุดรธานี
18,290 300007815 นาย วรวุฒิ จันทร์อ่อน จังหวัดอุดรธานี
18,291 300007816 น.ส. กาญจนา ผิวผ่อง จังหวัดอุดรธานี
18,292 300007820 นาย วิญญู กันหาเล่ห์ จังหวดัอุดรธานี
18,293 300007824 นาย เกรียงไกร ภูสีนาค จังหวัดอุดรธานี
18,294 300007825 น.ส. ปรียามล กุลวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
18,295 300007828 นาย วินิช เพชรภา จังหวัดอุดรธานี
18,296 300007833 นาย ดํารงค์ กัลยาวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
18,297 300007836 น.ส. ทานนท์ สุวะมาตร จังหวัดอุดรธานี
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18,298 300007838 น.ส. อัจฉราภรณ์ บุทธิจักร จังหวัดอุดรธานี
18,299 300007845 นาย ภมร เจริญชีพ จังหวัดอุดรธานี
18,300 300007852 นาย พีรพล พันธเสน จังหวัดอุดรธานี
18,301 300007856 น.ส. ภคมน รังสีปัญญา จังหวัดอุดรธานี
18,302 300007857 นาย วิทยา  อินคําแหง จังหวัดอุดรธานี
18,303 300007859 นาย จิราเมศร์ ลีนามวงษ์ธนัน จังหวัดอุดรธานี
18,304 300007863 นาง สุพรรษา อําพระรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
18,305 300007866 น.ส. ศิรินันท์ นามพรหม จังหวัดอุดรธานี
18,306 300007867 น.ส. ดวงกมล พ่ัวพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
18,307 300007868 น.ส. ขวัญชนก พรหมดีสาร จังหวัดอุดรธานี
18,308 300007872 นาย ยุทธชัย พรรณโรจน์ จังหวัดอุดรธานี
18,309 300007879 นาย ณัทพงศ์ สมนึก จังหวัดอุดรธานี
18,310 300007881 น.ส. จิรภา จิตขันตี จังหวัดอุดรธานี
18,311 300007886 นาย ศักด์ิชัย ดอนทะนาม จังหวัดอุดรธานี
18,312 300007891 นาย อุดมศิลป์ สมนึก จังหวัดอุดรธานี
18,313 300007900 นาย วิจารณ์ น้อยเมล์ จังหวัดอุดรธานี
18,314 300007903 น.ส. ภาวิณี ล้ําเลิศ จังหวัดอุดรธานี
18,315 300007906 นาย วุฒินันท์ ทุนภิรมย์ จังหวัดอุดรธานี
18,316 300007909 น.ส. จิราพัชร์ ไชยสิทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
18,317 300007910 น.ส. อุไรวรรณ  กุลธิ จังหวัดอุดรธานี
18,318 300007911 นาย อัดชา  ขันธจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
18,319 300007917 น.ส. นคร  สุขดี จังหวัดอุดรธานี
18,320 300007919 น.ส. ฤทัยรัตน์ สุพะนานัย จังหวัดอุดรธานี
18,321 300007924 น.ส. พูลทรัพย์ ไชยวงค์ จังหวัดอุดรธานี
18,322 300007926 น.ส. วิชุดา เกสโร จังหวัดอุดรธานี
18,323 300007929 น.ส. สุดาทิพย์ อินควร จังหวัดอุดรธานี
18,324 300007934 นาย วัทธิกร ประจิตร จังหวัดอุดรธานี
18,325 300007938 นาย วุฒิพงษ์  อามาตย์ จังหวัดอุดรธานี
18,326 300007944 น.ส. สาวิตรี ไพรีรณ จังหวัดอุดรธานี
18,327 300007946 นาย ณัฐวุฒิ ชาวนา จังหวัดอุดรธานี
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18,328 300007952 นาย ณฐพล พลีศักด์ิ จังหวัดอุดรธานี
18,329 300007960 นาย พรอาทิตย์ รักษาสิน จังหวัดอุดรธานี
18,330 300007965 น.ส. วริศรา ริมโพธิ์เงิน จังหวัดอุดรธานี
18,331 300007974 น.ส. ภัณฑิรา มูลอําคา จังหวัดอุดรธานี
18,332 300007976 นาง จตุพร จักรสันเทียะ จังหวัดอุดรธานี
18,333 300007977 น.ส. ธิดาลักษณ์ พันคํา จังหวัดอุดรธานี
18,334 300007978 น.ส. รัตนากร มูลอัตถากร จังหวัดอุดรธานี
18,335 300007979 นาย ศุภเชษฐ์ ศรีประมาณ จังหวัดอุดรธานี
18,336 300007981 นาง ณฐัณิชา ภูก่ิงหิน จังหวัดอุดรธานี
18,337 300007986 น.ส. กันยาพร สุริฉาย จังหวัดอุดรธานี
18,338 300007990 น.ส. พรรณวรท ชาภูวงษ์ จังหวัดอุดรธานี
18,339 300007993 นาย ดาบอมร ไร่วิบูลย์ จังหวัดอุดรธานี
18,340 300007995 นาย พิสิทธิ์ คุ้มสุวรรณ จังหวัดอุดรธานี
18,341 300008001 นาย ทศพล งอยแพง จังหวัดอุดรธานี
18,342 300008002 น.ส. ประภาทิพย์ สุดวรรค จังหวัดอุดรธานี
18,343 300008005 นาย นัฐทรย์ สามารถ จังหวัดอุดรธานี
18,344 300008019 น.ส. ก่ิงไผ่ นิลหงษ์ จังหวดัอุดรธานี
18,345 300008030 น.ส. เกดแก้ว ตาสาโรจน์ จังหวัดอุดรธานี
18,346 300008032 นาย อมร สีพ้ัว จังหวัดอุดรธานี
18,347 300008037 นาย ฉัตรทกร อรรคพงษ์ จังหวัดอุดรธานี
18,348 300008040 นาย เริงศิริ การรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
18,349 300008042 น.ส. ชบาไพร ผลาปรีย์ จังหวัดอุดรธานี
18,350 300008048 นาย เอกรัฐ สุขพาสันติ จังหวัดอุดรธานี
18,351 300008052 นาย ศิริโชค กองเฉย จังหวัดอุดรธานี
18,352 300008055 นาย สุทธิพงษ์ ตาสาโรจน์ จังหวัดอุดรธานี
18,353 300008059 น.ส. ภัคจิรา จาํเริญสุข จังหวัดอุดรธานี
18,354 300008060 นาย โรจนพงศ์ นิลแก้ว จังหวัดอุดรธานี
18,355 300008065 น.ส. ไพลิน ลุนยา จังหวัดอุดรธานี
18,356 300008066 น.ส. วิภารัตน์ เอ้ียงหลง จังหวัดอุดรธานี
18,357 300008070 น.ส. นันทิยา จันทํา จังหวัดอุดรธานี
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18,358 300008071 นาย สากล บํารุงสุข จังหวัดอุดรธานี
18,359 300008072 นาง ทิพวรรณ บุญญะรัง จังหวัดอุดรธานี
18,360 300008075 นาย สุรภัทร บุญญะรัง จังหวัดอุดรธานี
18,361 300008078 น.ส. พรทิพย์ วันโนนทอง จังหวัดอุดรธานี
18,362 300008079 น.ส. ทิพย์สุดา พรมทอง จังหวัดอุดรธานี
18,363 300008080 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภริดา น้อมระวี จังหวัดอุดรธานี
18,364 300008085 น.ส. ปานวาส โคตรมูล จังหวัดอุดรธานี
18,365 300008086 นาย พีรพล กมลรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
18,366 300008087 นาง ขนิษฐา พรมโสภา จังหวัดอุดรธานี
18,367 300008093 น.ส. หทัยกนก พิมพ์ยํากา จังหวัดอุดรธานี
18,368 300008095 นาง จันทิมา พรหมบุตร จังหวัดอุดรธานี
18,369 300008097 นาง ปณิดา วงษ์ขันธ์ จังหวัดอุดรธานี
18,370 300008098 น.ส. นนทิยา ชัยชาญ จังหวัดอุดรธานี
18,371 300008099 นาง จิตตาภัทร์ คําหล้า จังหวัดอุดรธานี
18,372 300008102 น.ส. จารุวรรณ นิระมิตร จังหวัดอุดรธานี
18,373 300008107 น.ส. รัชนิกร หมอยาเก่า จังหวัดอุดรธานี
18,374 300008113 น.ส. ปิยศรี ไทยคง จังหวัดอุดรธานี
18,375 300008116 น.ส. วิลาวรรณ เกื้อหนองขุ่น จังหวัดอุดรธานี
18,376 300008124 น.ส. หลานหลวง คําโสภา จังหวัดอุดรธานี
18,377 300008127 น.ส. นัยนา โอชา จังหวัดอุดรธานี
18,378 300008130 น.ส. ดวงมณี สังสีนา จังหวัดอุดรธานี
18,379 300008131 นาย กฤชชนะ พลพันธุ์ จังหวัดอุดรธานี
18,380 300008132 น.ส. กัลยาวดี สตันาโค จังหวัดอุดรธานี
18,381 300008134 น.ส. ธิดารัตน์ ภูครองตา จังหวัดอุดรธานี
18,382 300008136 นาย ฉลาด ทองซาว จังหวัดอุดรธานี
18,383 300008139 นาย ตันติกร ขุนาพรม จังหวัดอุดรธานี
18,384 300008140 นาย กฤษฎา เสนาหาร จังหวัดอุดรธานี
18,385 300008145 นาย ธงชัย ขุนาพรม จังหวัดอุดรธานี
18,386 300008155 นาย ปรีดา ชัยปัญหา จังหวัดอุดรธานี
18,387 300008156 นาง สุนิยากร พลอาจทัน จังหวัดอุดรธานี
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18,388 300008158 นาง วารุณี ดอกดู่ จังหวัดอุดรธานี
18,389 300008180 นาย สิทธิพร พาลเหนือ จังหวัดอุดรธานี
18,390 300008181 น.ส. วรรณทัช เทศวัฒน์ จังหวัดอุดรธานี
18,391 300008188 น.ส. นพมาส ผาสุขเลิศ จังหวัดอุดรธานี
18,392 300008192 นาง ชัญญานุช บัวลา จังหวัดอุดรธานี
18,393 300008195 น.ส. อุไรวรรณ ผาสุขเลิศ จังหวัดอุดรธานี
18,394 300008196 น.ส. อุมากาญจน์ ประแดงปุย จังหวัดอุดรธานี
18,395 300008203 นาย อดิศร สอนพรหม จังหวัดอุดรธานี
18,396 300008209 น.ส. สรัลรัตน์ แก้วพรม จงัหวัดอุดรธานี
18,397 300008211 น.ส. ณัฐชนก นาคนาคา จังหวัดอุดรธานี
18,398 300008217 นาย สิทธิชัย สายแก้ว จังหวัดอุดรธานี
18,399 300008218 นาย วสันต์ แอบทองไทร จังหวัดอุดรธานี
18,400 300008222 นาย เฉลิมชัย บุญเลิศ จังหวัดอุดรธานี
18,401 300008224 นาย ธีระ แพงวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
18,402 300008227 นาย อาวุธ อินทร์เพชร จังหวัดอุดรธานี
18,403 300008230 น.ส. ทิพย์ทิวาณพร ลากุล จังหวัดอุดรธานี
18,404 300008233 นาย ทวีพงษ์ ไพรสารฤทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
18,405 300008234 นาย ขจรศักด์ิ อินทสด จังหวัดอุดรธานี
18,406 300008240 นาง สุพิชญ์สินี อารมณ์สวะ จังหวัดอุดรธานี
18,407 300008241 นาย สุวสันต์ ดวงจันทร์โชติ จังหวัดอุดรธานี
18,408 300008246 น.ส. สุรัชดา ถนอมโกมล จังหวัดอุดรธานี
18,409 300008250 นาย สุริยา ถาสอสุด จังหวัดอุดรธานี
18,410 300008253 นาย วิระ ทับภูมี จังหวัดอุดรธานี
18,411 300008254 น.ส. สุมาลัย กาพย์ไกรแก้ว จังหวัดอุดรธานี
18,412 300008256 น.ส. ปวีณวัชร์ อํ่ากลัด จังหวัดอุดรธานี
18,413 300008268 น.ส. สรวิภาพัศ นรเลิศสุวัฒน์ จังหวดัอุดรธานี
18,414 300008275 นาย ชาญยุทธ อํานวยสวัสด์ิชัย จังหวัดอุดรธานี
18,415 300008282 นาย ชัยวัฒน์ การัณย์สุทธิวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
18,416 300008283 น.ส. วรรณวราพร แถวนาชุม จังหวัดอุดรธานี
18,417 300008296 นาย วิโรจน์ แสงวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
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18,418 300008301 นาย กวี นิ่มนวล จังหวัดอุดรธานี
18,419 300008303 นาย นิภัทร์ โชติสน จังหวัดอุดรธานี
18,420 300008304 นาย ยงยุทธ บุญทวี จังหวัดอุดรธานี
18,421 300008308 น.ส. วิราวัลย์ บุญทวี จังหวัดอุดรธานี
18,422 300008311 นาย สัมฤทธิ์ พาผล จังหวัดอุดรธานี
18,423 300008315 น.ส. สุรัตดา สุจาจริง จังหวัดอุดรธานี
18,424 300008318 น.ส. วิยะดา ฝอยทอง จังหวัดอุดรธานี
18,425 300008319 น.ส. จารุวรรณ กุละคําแสง จังหวัดอุดรธานี
18,426 300008323 น.ส. พรรณวดี หารสาร จังหวัดอุดรธานี
18,427 300008324 นาย ดวงดี แม้นพรม จังหวัดอุดรธานี
18,428 300008329 น.ส. เพ็ญศรี พันธมาต จังหวัดอุดรธานี
18,429 300008338 นาย ภาณุวัฒน์ พรมรส จังหวัดอุดรธานี
18,430 300008340 น.ส. วิภารัตน์ วงศ์คําเหลา จังหวัดอุดรธานี
18,431 300008344 นาย สุรกิจ กมุทชาติ จังหวัดอุดรธานี
18,432 300008355 น.ส. ธันย์ชนก เลิศศึกษากุล จังหวัดอุดรธานี
18,433 300008365 ว่าท่ี ร.ต. เสรีภาพ มีประมูล จังหวัดอุดรธานี
18,434 300008377 น.ส. ทัศนีย์ เท่ียงผดุง จังหวัดอุดรธานี
18,435 300008381 น.ส. ขวัญตา กานนท์ จังหวัดอุดรธานี
18,436 300008384 น.ส. กุสุมาภรณ์  พุดหล้า จังหวัดอุดรธานี
18,437 300008390 นาย วัชระ รัตนะ จังหวัดอุดรธานี
18,438 300008391 น.ส. เทวิกา แก้วเหลา จังหวัดอุดรธานี
18,439 300008398 นาย ปรเมศวร์ มาตผาง จังหวัดอุดรธานี
18,440 300008400 นาย พิสิทธิ์ เชียงรอด จังหวัดอุดรธานี
18,441 300008403 นาง กัญญาวีร์ คําแก้ว จังหวัดอุดรธานี
18,442 300008407 นาย ศรายุธ เตชะธนสารสมบัติ จังหวัดอุดรธานี
18,443 300008410 น.ส. สุพรรณิกา คมขํา จังหวัดอุดรธานี
18,444 300008411 นาย ธวัชชัย นาเชียงใต้ จังหวัดอุดรธานี
18,445 300008422 น.ส. พัชราภรณ์ เถรวัลย์ จังหวัดอุดรธานี
18,446 300008428 น.ส. ศิรินภา เจริญทรัพย์ จังหวัดอุดรธานี
18,447 300008431 นาย ศิริวุฒิ อัมลา จังหวัดอุดรธานี
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18,448 300008436 นาย พาลณรงค์ จิตรณรงค์ จังหวัดอุดรธานี
18,449 300008441 นาย ณัฐพงษ์ ศุภลักษณ์ จังหวัดอุดรธานี
18,450 300008460 นาย ทวีวัฒน์ วังใหญ่รัมย์ จังหวัดอุดรธานี
18,451 300008471 น.ส. มะลิสา สุรินทร์ จังหวัดอุดรธานี
18,452 300008476 นาย นิติศักด์ิ พรมตา จังหวัดอุดรธานี
18,453 300008478 นาง รุจิกร แย้มแก้ว จังหวัดอุดรธานี
18,454 300008484 นาย รณชิต ทุมแสน จังหวัดอุดรธานี
18,455 300008486 น.ส. ทิมาพร ไชยสิงห์ จังหวัดอุดรธานี
18,456 300008493 นาย อาทิตย์ ภูสง่า จังหวัดอุดรธานี
18,457 300008502 นาย กฤษ ศรีสมบูรณ์พงศ์ จังหวัดอุดรธานี
18,458 300008515 น.ส. สุกัญญา ไวว่อง จังหวัดอุดรธานี
18,459 300008517 นาย สมาน เกษี จังหวัดอุดรธานี
18,460 300008519 นาย สุรัชต์ บุญประกอบ จังหวัดอุดรธานี
18,461 300008520 นาง ครรชิตา คงเกียรติจิรา จังหวัดอุดรธานี
18,462 300008523 น.ส. สายรุ้ง ขุมทอง จังหวัดอุดรธานี
18,463 300008529 น.ส. สิริพร บุญมา จังหวัดอุดรธานี
18,464 300008531 นาย ชาญณรงค์ วงษ์เนียม จังหวัดอุดรธานี
18,465 300008534 น.ส. วรารัตน์ สุดชา จังหวัดอุดรธานี
18,466 300008535 นาย ศุภสันติ์ จันทะมูล จังหวัดอุดรธานี
18,467 300008541 นาย พงษ์ศักด์ิ ภูพลผัน จังหวัดอุดรธานี
18,468 300008545 นาย เนติพงศ์ ยาทาเปี้ย จังหวัดอุดรธานี
18,469 300008553 น.ส. ชญาภา ศรีหะจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
18,470 300008555 น.ส. วราภรณ์ ดวงตา จังหวัดอุดรธานี
18,471 300008557 นาย ภูริวัจน์ พรมลาย จังหวัดอุดรธานี
18,472 300008558 น.ส. ปาณิสรา นิมมา จังหวัดอุดรธานี
18,473 300008559 นาง สายฝน ชนะกิจ จังหวัดอุดรธานี
18,474 300008567 น.ส. วรรณภา พจนา จังหวัดอุดรธานี
18,475 300008569 ว่าท่ีร้อยเอก ณรงค์ กระจงกลาง จังหวัดอุดรธานี
18,476 300008570 น.ส. สุวรรณรัตน์ พลศิริ จังหวัดอุดรธานี
18,477 300008576 น.ส. อิสรียา เชิดฉาย จังหวัดอุดรธานี
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18,478 300008589 นาย นพพร ขจรเกษ จังหวัดอุดรธานี
18,479 300008595 นาย วิชานนท์ ศรีธรรมวงษ์ จังหวัดอุดรธานี
18,480 300008596 น.ส. สุภาภรณ์ บุญเสนา จังหวัดอุดรธานี
18,481 300008614 นาย กฤษฎา ชนะประโคน จังหวัดอุดรธานี
18,482 300008619 น.ส. กชมน หาปัญนะ จังหวัดอุดรธานี
18,483 300008622 น.ส. สุรภา โพธิ์เจริญ จังหวัดอุดรธานี
18,484 300008623 น.ส. วิภาวี นิลรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
18,485 300008625 น.ส. กิตติยา นิลรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
18,486 300008627 นาย อนันต์ ศรเีก้ือกลิ่น จังหวัดอุดรธานี
18,487 300008631 นาย จุมพล อบบุญ จังหวัดอุดรธานี
18,488 300008633 นาย ปฏิพัทธ์ วรรณพงศ์ จังหวัดอุดรธานี
18,489 300008635 น.ส. ชยาภา ศรีสุข จังหวัดอุดรธานี
18,490 300008638 นาง ลัลส์ลลิต คําวิโส จังหวัดอุดรธานี
18,491 300008649 นาง ชุติปภา เหล็กดีดํารงค์ จังหวัดอุดรธานี
18,492 300008651 น.ส. รัชดาพร  เข็มขัด จังหวัดอุดรธานี
18,493 300008666 น.ส. ศุภมิตรา คําผาลา จังหวัดอุดรธานี
18,494 300008669 น.ส. สุภานิตย์ อ่อนคํา จังหวัดอุดรธานี
18,495 300008676 น.ส. อุษณีย์รัตน์ รัชอินทร์ จังหวัดอุดรธานี
18,496 300008679 น.ส. ลัดดาวัลย์ เมืองโคตร จังหวัดอุดรธานี
18,497 300008681 น.ส. เจนจิรา วงศ์ตาผา จังหวัดอุดรธานี
18,498 300008682 น.ส. สุนันทา ชาลี จังหวัดอุดรธานี
18,499 300008688 ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิตเลขา กันยา จังหวัดอุดรธานี
18,500 300008692 น.ส. อุไร โสรเนตร จังหวัดอุดรธานี
18,501 300008696 น.ส. กันณ์ กุลศรี จังหวัดอุดรธานี
18,502 300008697 นาย ณรงค์ ศิริรัตนพงษ์ จังหวัดอุดรธานี
18,503 300008701 นาง อรทัย บุญอยู่ จังหวัดอุดรธานี
18,504 300008708 น.ส. ศศิวิมล โคตรธนู จังหวัดอุดรธานี
18,505 300008711 น.ส. จุฑารัตน์ กําลังกล้า จังหวัดอุดรธานี
18,506 300008712 น.ส. จารุวรรณ มีสัจจะ จังหวัดอุดรธานี
18,507 300008719 นาย ชัชวาลย์ ทุมแถว จังหวัดอุดรธานี
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18,508 300008725 น.ส. พัชรินทร์ กานุสนธิ์ จังหวัดอุดรธานี
18,509 300008729 น.ส. ประภาพร วงมาเกษ จังหวัดอุดรธานี
18,510 300008732 น.ส. ปภาวดี ลาดเสนา จังหวัดอุดรธานี
18,511 300008734 น.ส. สุมาลี วิรุณพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
18,512 300008739 น.ส. สุพัชญา พานา จังหวัดอุดรธานี
18,513 300008741 น.ส. นิศาชล พรมเลิศ จังหวัดอุดรธานี
18,514 300008743 นาย สุรชัย ไหมพรหม จังหวัดอุดรธานี
18,515 300008756 น.ส. อนุชิดา ปลั่งกลาง จังหวัดอุดรธานี
18,516 300008758 นาย บัญญัติ โภคาเพ็ชร จังหวัดอุดรธานี
18,517 300008760 นาย วสันต์ จันทะนัด จังหวัดอุดรธานี
18,518 300008779 นาย วัชระ หัสโน จังหวัดอุดรธานี
18,519 300008781 น.ส. มัลลิกา แสงสว่าง จังหวัดอุดรธานี
18,520 300008782 น.ส. ตรียะนุช อุตมาศเสนีย์ จังหวัดอุดรธานี
18,521 300008786 น.ส. ฉัตรฤดี เครือเนตร จังหวัดอุดรธานี
18,522 300008796 นาย โกวิท มีภาทัศน์ จังหวัดอุดรธานี
18,523 300008805 นาย นิติธร  ศรีมาตร จังหวัดอุดรธานี
18,524 300008808 น.ส. วันทนา สะภา จังหวัดอุดรธานี
18,525 300008810 น.ส. ธนพร ไมตรี จังหวัดอุดรธานี
18,526 300008813 น.ส. สุภัตตรา กันตรง จังหวัดอุดรธานี
18,527 300008828 น.ส. งามวิไล คนไว จังหวัดอุดรธานี
18,528 300008845 น.ส. วนิดา ผกามาต จังหวัดอุดรธานี
18,529 300008852 น.ส. วราพร พรมสอน จังหวัดอุดรธานี
18,530 300008855 นาย วัชรชัย จันตะเสน จังหวัดอุดรธานี
18,531 300008857 น.ส. ขวัญเรือน ยอดคํา จังหวัดอุดรธานี
18,532 300008860 นาย เฉลิมโรจน์ ชัยสิทธิพัฒนา จังหวัดอุดรธานี
18,533 300008862 น.ส. กษวรรณ ผาพรม จังหวัดอุดรธานี
18,534 300008863 นาย อํานาจ นุขันธ์ จังหวัดอุดรธานี
18,535 300008871 นาย มีนา ตรีสอน จังหวัดอุดรธานี
18,536 300008872 น.ส. สุพัตรา ปัตตะการ จังหวัดอุดรธานี
18,537 300008875 น.ส. สมใจ รามะเริง จังหวัดอุดรธานี
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18,538 300008886 นาย อนุพล บัวแพง จังหวัดอุดรธานี
18,539 300008898 น.ส. วีระนุช สาระไทย จังหวัดอุดรธานี
18,540 300008901 น.ส. จุลีพร กาจิต จังหวัดอุดรธานี
18,541 300008902 น.ส. พัทยา อินทรสันติ์ จังหวัดอุดรธานี
18,542 300008903 น.ส. ปัฐมา วิชาภรณ์ จังหวัดอุดรธานี
18,543 300008904 น.ส. ชลัดดา ชัยวิเศษ จังหวัดอุดรธานี
18,544 300008905 นาย วีระยุทธ โสมสุพิน จังหวัดอุดรธานี
18,545 300008910 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทวินันท์ ศาสตรวาหา จังหวัดอุดรธานี
18,546 300008914 นาย พิชิต สุวรรณวงค์ จังหวัดอุดรธานี
18,547 300008916 น.ส. ดวงพร เวียงนนท์ จังหวัดอุดรธานี
18,548 300008918 น.ส. จรรยา แก่นจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
18,549 300008924 นาย วิรัตน์ อวนศรี จังหวัดอุดรธานี
18,550 300008930 น.ส. นุชนารถ ดีบัวพา จังหวัดอุดรธานี
18,551 300008935 นาย สรวิศ ชินมาตย์ จังหวัดอุดรธานี
18,552 300008953 น.ส. ศิริยงค์ สุดสน จังหวัดอุดรธานี
18,553 300008955 นาง สุฑาทิพย์ บุญเทพ จังหวัดอุดรธานี
18,554 300008959 น.ส. สุภัทรา สกุลบ้านบน จังหวัดอุดรธานี
18,555 300008964 น.ส. จิราภรณ์ วงศ์หมากเห็บ จังหวัดอุดรธานี
18,556 300008968 นาง จิฬาภรณ์ ทองพริก จังหวัดอุดรธานี
18,557 300008977 น.ส. ก่ิงกาญจน์ ดอนสมจิตร จังหวัดอุดรธานี
18,558 300008982 นาย พิราวัตร ศกุนะสิงห์ จังหวัดอุดรธานี
18,559 300008983 นาย ทิวนาถ วงษ์วัง จังหวัดอุดรธานี
18,560 300008987 ว่าท่ี ร.ต. กริช กีฬา จังหวัดอุดรธานี
18,561 300008989 น.ส. ภัทรินทร แก้วกัลยา จังหวัดอุดรธานี
18,562 300008994 น.ส. สุรีย์พร สิบทัศน์ จังหวัดอุดรธานี
18,563 300008997 นาย ถาวร ทองหนุน จังหวัดอุดรธานี
18,564 300009011 นาง ยุวดี ไสยทา จังหวัดอุดรธานี
18,565 300009012 นาย ศราวุฒิ โชคเก้ือ จังหวัดอุดรธานี
18,566 300009017 น.ส. ลธิตา พรวาปี จังหวัดอุดรธานี
18,567 300009021 นาง สุรนิตย์ กาพย์แก้ว จังหวัดอุดรธานี
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18,568 300009022 นาย เดชกุญชร  บุตรพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
18,569 300009024 นาย อํานาจ นิลสระคู จังหวัดอุดรธานี
18,570 300009026 น.ส. ทิวารัตน์ ทองเทพ จังหวัดอุดรธานี
18,571 300009029 นาย สมภาร แสนใจ จังหวัดอุดรธานี
18,572 300009030 น.ส. เพ็ญพักษ์ เข็มเพชร จังหวัดอุดรธานี
18,573 300009031 น.ส. ดาราวดี เอกวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
18,574 300009034 น.ส. รัดดา ทาริวงค์ จังหวัดอุดรธานี
18,575 300009035 นาย ธนโชค คํ่าคูณ จังหวัดอุดรธานี
18,576 300009038 นาย ปิยะพงษ์ สีลาเกตุ จังหวัดอุดรธานี
18,577 300009043 นาย ชัยณรงค์ คําสิงห์ จังหวัดอุดรธานี
18,578 300009047 นาย ณรงค์ศักด์ิ พิฑูรมานิต จังหวัดอุดรธานี
18,579 300009054 น.ส. จุฑารัตน์ อุชชิน จังหวัดอุดรธานี
18,580 300009056 นาย ธีรพล บูรพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
18,581 300009061 น.ส. ศศิธร จันท์วิภาค จังหวัดอุดรธานี
18,582 300009063 น.ส. สุรีรัตน์ โคตรเพชร จังหวัดอุดรธานี
18,583 300009065 น.ส. ณัฐยาณี สุทธิสาร จงัหวัดอุดรธานี
18,584 300009067 น.ส. สุกัญญา สุลํานาจ จังหวัดอุดรธานี
18,585 300009071 น.ส. อัจฉริยาภรณ์ สอนสุภาพ จังหวัดอุดรธานี
18,586 300009075 นาง พรธิญา สิงห์วงศ์ จังหวัดอุดรธานี
18,587 300009084 น.ส. พรพรรณ พานุรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
18,588 300009085 น.ส. พิมพา คํานึงผล จังหวัดอุดรธานี
18,589 300009086 นาย พรรณุพงษ์ ยะสุรีย์ จังหวัดอุดรธานี
18,590 300009088 น.ส. พรศิริ สุมาลีย์ จังหวัดอุดรธานี
18,591 300009091 นาย พรศักด์ิ ภูมิบุญชู จังหวัดอุดรธานี
18,592 300009095 น.ส. ชนสรณ์ รามประพฤติ จังหวัดอุดรธานี
18,593 300009100 นาง เยาวดี บุญประสาน จังหวัดอุดรธานี
18,594 300009105 น.ส. ณัฐกฤตา ไชยสีดา จังหวัดอุดรธานี
18,595 300009113 น.ส. กนิษฐา สีแป้ จังหวัดอุดรธานี
18,596 300009114 น.ส. วิยดา วงศ์ชานนท์ จังหวัดอุดรธานี
18,597 300009116 น.ส. ปาริชาติ แก้วคําไสย์ จังหวัดอุดรธานี
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18,598 300009117 นาย วุฒิชัย เชี่ยวอากาศยาน จังหวัดอุดรธานี
18,599 300009121 น.ส. ณัฐมนต์ แก้วภักดี จังหวัดอุดรธานี
18,600 300009122 นาย กฤษณัฏฐ์ ตระวิง จังหวัดอุดรธานี
18,601 300009127 น.ส. เทวา ม่ังค่ัง จังหวัดอุดรธานี
18,602 300009129 นาย เดโช บุญยะประทีป จังหวัดอุดรธานี
18,603 300009130 นาง ภาวิณี บุญสนอง จังหวัดอุดรธานี
18,604 300009131 น.ส. วัชราภรณ์ เจือมา จังหวัดอุดรธานี
18,605 300009133 น.ส. ยุวดี บุญถา จังหวัดอุดรธานี
18,606 300009138 น.ส. เปมิกา บุตรราช จังหวัดอุดรธานี
18,607 300009157 น.ส. กันณิกา ศรีภูมิ จังหวัดอุดรธานี
18,608 300009163 นาย สุทธิโรจน์ อนุเสวตวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
18,609 300009171 น.ส. นัฐฏ์ชพัชร์ ฉิมพลี จังหวัดอุดรธานี
18,610 300009172 นาย ฉัตรชัย อายุศร จังหวัดอุดรธานี
18,611 300009183 น.ส. จิตติพร ศรีสร้อย จังหวัดอุดรธานี
18,612 300009185 นาย สุพจน์ สีหานาท จังหวัดอุดรธานี
18,613 300009191 นาย อภิวัฒน์ หงษ์สิงห์ จังหวัดอุดรธานี
18,614 300009192 น.ส. ศิริพร  เชิดดอก จังหวัดอุดรธานี
18,615 300009194 นาย ทรงชัย ศรีพล จังหวัดอุดรธานี
18,616 300009205 นาย วรพนธ์ เนินงาม จังหวัดอุดรธานี
18,617 300009207 นาย ภาณุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ จังหวัดอุดรธานี
18,618 300009211 นาย อรรถพล จันทรังษี จังหวัดอุดรธานี
18,619 300009212 น.ส. อาทิตยา วงศ์ปัญญา จังหวัดอุดรธานี
18,620 300009218 น.ส. อัจฉรา สมสิรินวกุล จังหวัดอุดรธานี
18,621 300009220 นาย โยธินทร์ วิเศษทรัพย์ จังหวัดอุดรธานี
18,622 300009221 น.ส. สุนันทา ถ้ํากลาง จังหวัดอุดรธานี
18,623 300009224 น.ส. วรินทร ประสาวะเท จังหวัดอุดรธานี
18,624 300009228 นาย สุชาติ บังอร จังหวัดอุดรธานี
18,625 300009232 นาย จักรพงศ์ ธรา จังหวัดอุดรธานี
18,626 300009239 น.ส. มะลิวรรณ รัตน์ประภา จังหวัดอุดรธานี
18,627 300009241 น.ส. กาญจนา เสมอกลาง จังหวัดอุดรธานี
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18,628 300009246 น.ส. สุดายง ศรีวิเศษ จังหวัดอุดรธานี
18,629 300009250 น.ส. จีราวรรณ บุญคําภา จังหวัดอุดรธานี
18,630 300009255 น.ส. พรสุดา อุทรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
18,631 300009256 นาย ภิชาติ เพชรนาม จังหวัดอุดรธานี
18,632 300009258 น.ส. ปัทมา พุฒซ้อน จังหวัดอุดรธานี
18,633 300009264 นาย เพชรณรินทร์ จํานงค์พัน จังหวัดอุดรธานี
18,634 300009268 นาง จั่นเพ็ชร จํานงค์พัน จังหวัดอุดรธานี
18,635 300009275 น.ส. ชญาดา ภูมิประสาท จังหวัดอุดรธานี
18,636 300009286 นาย เมธวจัน์  ไพบูลย์คุณาธร จังหวัดอุดรธานี
18,637 300009291 นาย สัมฤทธิ์ ไกรยนุช จังหวัดอุดรธานี
18,638 300009293 น.ส. จันทิมา สัจธรรม จังหวัดอุดรธานี
18,639 300009297 น.ส. ทัศพร แสงทิตย์ จังหวัดอุดรธานี
18,640 300009301 น.ส. บุศรินยา เรืองวัณณภา จังหวัดอุดรธานี
18,641 300009302 นาย ปริญญา พันบุญมา จังหวัดอุดรธานี
18,642 300009306 น.ส. วันทนา กุลสิงห์ จังหวัดอุดรธานี
18,643 300009308 นาย เก้ือกูลวงศ์ วัฒนาสกุลลี จังหวัดอุดรธานี
18,644 300009309 น.ส. ณัฐรดา มะเทวิน จังหวัดอุดรธานี
18,645 300009324 นาย อาทิตย์ สีลากุล จังหวัดอุดรธานี
18,646 300009326 น.ส. ประทุมพร แก้วอาสา จังหวัดอุดรธานี
18,647 300009328 น.ส. สุวารี ไชยโคตร จังหวัดอุดรธานี
18,648 300009329 น.ส. จุฑามาศ สิมฤทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
18,649 300009331 น.ส. อนงค์  พามาตร จังหวัดอุดรธานี
18,650 300009332 น.ส. ผกาสินี มาธุระ จังหวัดอุดรธานี
18,651 300009338 น.ส. มณฑนีย์ สอนสุภาพ จังหวัดอุดรธานี
18,652 300009342 นาง ปิยะนันท์ ชะยานิน จังหวัดอุดรธานี
18,653 300009346 นาย ชาญณวิชญ์ ดวงตา จังหวัดอุดรธานี
18,654 300009347 นาย กิตติพันธุ์ ศรีวิชัย จังหวัดอุดรธานี
18,655 300009350 น.ส. สุภาพร หลานวงค์ จังหวัดอุดรธานี
18,656 300009358 นาง ปาจรีย์ ทรัพย์ศิริ จังหวัดอุดรธานี
18,657 300009360 น.ส. ไดอาน่า ไพรเลียง จังหวัดอุดรธานี
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18,658 300009364 น.ส. ศรัญญา โพธิ์ดี จังหวัดอุดรธานี
18,659 300009384 น.ส. จิราภรณ์ จันทะศิลา จังหวัดอุดรธานี
18,660 300009385 นาย จิรายุทธ สุโพธิ์แสน จังหวัดอุดรธานี
18,661 300009393 น.ส. บุณยานุช วิเศษวิสัย จังหวัดอุดรธานี
18,662 300009395 น.ส. สุพัตรา ภูมาตนา จังหวัดอุดรธานี
18,663 300009403 น.ส. ศิวาพร โคตรวิชา จังหวัดอุดรธานี
18,664 300009404 น.ส. อภิญญา รัตนสิทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
18,665 300009407 นาย นิกร พุทธโก จังหวัดอุดรธานี
18,666 300009414 นาย เรศวร หล้าสุพรหม จังหวัดอุดรธานี
18,667 300009417 น.ส. วรรษิษฐา รักธง จังหวัดอุดรธานี
18,668 300009419 นาย สยาม นาราช จังหวัดอุดรธานี
18,669 300009429 นาย สุนัย วิเศษทรัพย์ จังหวัดอุดรธานี
18,670 300009434 น.ส. หนึ่งฤทัย ทองดี จังหวัดอุดรธานี
18,671 300009444 น.ส. ยุลิวรรณ วรรณวงษ์ จังหวัดอุดรธานี
18,672 300009446 นาย แสงทัย หาระทา จังหวัดอุดรธานี
18,673 300009455 นาย พิชญะ  แดงอ่อน จังหวัดอุดรธานี
18,674 300009458 น.ส. ยุภาพร พาลี จังหวัดอุดรธานี
18,675 300009459 น.ส. รัญชิดา ปัญญาแก้ว จังหวัดอุดรธานี
18,676 300009460 น.ส. สายรุ้ง ภูแช่มโชติ จังหวัดอุดรธานี
18,677 300009461 น.ส. ศิวพร เมฆฉาย จังหวัดอุดรธานี
18,678 300009467 น.ส. ธัญลักษณ์ เมฆฉาย จังหวัดอุดรธานี
18,679 300009472 นาย ภูรินันท์ บุญรมย์ จังหวัดอุดรธานี
18,680 300009474 นาย วีรชัย ใจมุ่ง จังหวัดอุดรธานี
18,681 300009476 นาย สุวิจักษณ์ สุวพงษ์ จังหวัดอุดรธานี
18,682 300009480 นาย ฉัตรชัย ทองแดง จังหวัดอุดรธานี
18,683 300009489 นาย รุ่งโรจน์ ชูศิริโรจน์ จังหวัดอุดรธานี
18,684 300009491 นาง ศิริญญา  ชูศิริโรจน์ จังหวัดอุดรธานี
18,685 300009500 นาย สมนึก หนองผือ จังหวัดอุดรธานี
18,686 300009504 น.ส. รัตนาวลี อุทรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
18,687 300009510 น.ส. สุรัตน์ดา ทองสา จังหวัดอุดรธานี
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18,688 300009515 นาย มงคล บุญมาก จังหวัดอุดรธานี
18,689 300009517 น.ส. โชติกา โนนใหญ่ จังหวัดอุดรธานี
18,690 300009520 นาง วรรณศิริ คําวงค์ทิน จังหวัดอุดรธานี
18,691 300009523 น.ส. พัชราภรณ์  เบ้ามูลตรี จังหวัดอุดรธานี
18,692 300009524 น.ส. ภัทรา ชัยคิรินทร์ จังหวัดอุดรธานี
18,693 300009525 น.ส. กรรณิการ์ ชูรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
18,694 300009526 นาย จตุรงค์ ถ่ินถาน จังหวัดอุดรธานี
18,695 300009536 น.ส. ณัฏฐาภิรมณ ์ บาระมี จังหวัดอุดรธานี
18,696 300009550 น.ส. นารีรัตน์ สมุทรหล้า จังหวัดอุดรธานี
18,697 300009554 น.ส. ดวงเดือน คุณาวัตร จังหวัดอุดรธานี
18,698 300009561 นาย วิชาญ วงศ์ผาบุตร จังหวัดอุดรธานี
18,699 300009564 น.ส. นภัสกร ศิริกริชสีมา จังหวัดอุดรธานี
18,700 300009568 น.ส. เสาวลักษณ์ วรพล จังหวัดอุดรธานี
18,701 300009574 นาง กัญญาภัค วงค์ภูมี จังหวัดอุดรธานี
18,702 300009575 น.ส. วรินทร์พร ประเสริฐสังข์ จังหวัดอุดรธานี
18,703 300009577 น.ส. สุตตา โยนานารถ จังหวัดอุดรธานี
18,704 300009580 นาง จิรพักตร์ นาเมืองรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
18,705 300009585 น.ส. สิริวัฒนา สิทธร จังหวัดอุดรธานี
18,706 300009586 น.ส. สุธรรมมา เวฬุวนารักษ์ จังหวัดอุดรธานี
18,707 300009599 นาย ชวลิต ธรรมวิเศษ จังหวัดอุดรธานี
18,708 300009606 นาย สาทิศ มีแก้ว จังหวัดอุดรธานี
18,709 300009609 น.ส. อมลวรรณ พัฒน์เพ็ง จังหวัดอุดรธานี
18,710 300009616 น.ส. สมร  ภูพวก จังหวัดอุดรธานี
18,711 300009619 น.ส. ลักคนา ชนะเวช จังหวัดอุดรธานี
18,712 300009630 นาง วราภรณ์ อุทธา จังหวัดอุดรธานี
18,713 300009641 นาย อนุพงศ์ เกียรติสูงเนิน จังหวัดอุดรธานี
18,714 300009646 นาย ธีระชัย โรจนกุศล จังหวัดอุดรธานี
18,715 300009649 น.ส. ศริญญา แสนสิงห์ จังหวัดอุดรธานี
18,716 300009653 นาง รัตนา หิรัญเขว้า จังหวัดอุดรธานี
18,717 300009659 น.ส. วิรัญญา อุ่นเมือง จังหวัดอุดรธานี

            หน้าท่ี 624 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
18,718 300009660 น.ส. กฤษณา จันหัวเรือ จังหวัดอุดรธานี
18,719 300009667 นาย จรินทร์ รักความซ่ือ จังหวัดอุดรธานี
18,720 300009670 นาง กชพร อ่อนงาม จังหวัดอุดรธานี
18,721 300009683 นาย อธิภัทร จตุหงษ์ จังหวัดอุดรธานี
18,722 300009685 นาย พิสิษฐ์ มังครุดรเจริญ จังหวัดอุดรธานี
18,723 300009687 นาย ชัยรัตน์ บุญตาแสง จังหวัดอุดรธานี
18,724 300009688 นาย พรพจน์ พัฒนาศูนย์ จังหวัดอุดรธานี
18,725 300009696 น.ส. อรณิชา อินทร์จันทร์ จังหวัดอุดรธานี
18,726 300009699 นาย วิชิน คําสุข จังหวัดอุดรธานี
18,727 300009700 นาย พงษ์พิพัฒน์ ธารวิจิตร จังหวัดอุดรธานี
18,728 300009708 นาย วรวุฒิ ภูนี จังหวัดอุดรธานี
18,729 300009713 น.ส. วิชญาดา นันบุญ จังหวัดอุดรธานี
18,730 300009716 น.ส. ทิพย์เกษร สงตลาด จังหวัดอุดรธานี
18,731 300009723 นาง ธันยนันท์ สุขสันติพงศ์ จังหวัดอุดรธานี
18,732 300009725 น.ส. อรอนงค์ ศรีมะโรง จังหวัดอุดรธานี
18,733 300009728 นาย สราวุธ สมสวย จังหวัดอุดรธานี
18,734 300009729 นาย นิพนธ์ ทองคําภา จังหวัดอุดรธานี
18,735 300009734 นาย สาโรจน์ ม่ิงแก้ว จังหวัดอุดรธานี
18,736 300009739 นาง อุดมลักษณ์ ออมสิน จังหวัดอุดรธานี
18,737 300009746 นาย ปรัชญา ศรีพงศ์พยอม จังหวัดอุดรธานี
18,738 300009749 นาย มานพ อินทพันธุ์ จังหวัดอุดรธานี
18,739 300009759 น.ส. พรรณิภา อ่อนพุทธา จังหวัดอุดรธานี
18,740 300009762 นาย นครินทร์ พลหาราช จังหวัดอุดรธานี
18,741 300009765 น.ส. เพ็ญภักด์ิ ขัตติสอน จังหวัดอุดรธานี
18,742 300009766 น.ส. สุภาพ ศรีบาล จังหวัดอุดรธานี
18,743 300009767 น.ส. ธิติมา การิสุข จงัหวัดอุดรธานี
18,744 300009769 น.ส. วิภาพรรณ ใจบุญ จังหวัดอุดรธานี
18,745 300009774 นาย ภาวัต ภูมิคอนสาร จังหวัดอุดรธานี
18,746 300009775 นาย นิสิต แมนเมือง จังหวัดอุดรธานี
18,747 300009776 นาย สุรศักด์ิ คําแสนกุล จังหวัดอุดรธานี
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18,748 300009777 นาย ปรีชา พยัคฆวงษ์ จังหวัดอุดรธานี
18,749 300009780 น.ส. ภูริชญา วันทา จังหวัดอุดรธานี
18,750 300009782 นาย ธนิสร ถิตย์บูรณ์ จังหวัดอุดรธานี
18,751 300009787 นาง รจนา พยัคฆวงษ์ จังหวัดอุดรธานี
18,752 300009788 น.ส. อัจจนา การิสุข จังหวัดอุดรธานี
18,753 300009792 นาง วรัญญา พรหมมา จังหวัดอุดรธานี
18,754 300009800 น.ส. ชนัฐกาญจน์ รอดชมภู จังหวัดอุดรธานี
18,755 300009806 นาย อิศรากรณ์ ดาทุมมา จังหวัดอุดรธานี
18,756 300009810 น.ส. ศรุชา สารเงิน จังหวัดอุดรธานี
18,757 300009811 นาย ธนาวุฒิ จันทรสุข จังหวัดอุดรธานี
18,758 300009813 น.ส. กัษมาภรณ์  ดาทุมมา จังหวัดอุดรธานี
18,759 300009815 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริพร ประโลม จังหวัดอุดรธานี
18,760 300009817 นาย ธนู จันทรเนตร จังหวัดอุดรธานี
18,761 300009820 นาง สุวรรณี สมน้อย จังหวัดอุดรธานี
18,762 300009822 น.ส. นงค์นุช ศรีหาวงษ์ จังหวัดอุดรธานี
18,763 300009823 น.ส. กนกวรีย์ เจริญบุตร จังหวัดอุดรธานี
18,764 300009824 น.ส. พเยาว์ หาญกล้า จังหวัดอุดรธานี
18,765 300009826 นาง ณฐพร โพนสิงห์ จังหวัดอุดรธานี
18,766 300009831 นาย ทินกร โสภารักษ์ จังหวัดอุดรธานี
18,767 300009833 นาย ธวิชัย พันงาม จังหวัดอุดรธานี
18,768 300009836 น.ส. ขนิษฐา ก๋าคํามูล จังหวัดอุดรธานี
18,769 300009850 นาง วราภรณ์ จอมคําสิงห์ จังหวัดอุดรธานี
18,770 300009852 นาง จิราภรณ์ เหล่าศรีสกุล จังหวัดอุดรธานี
18,771 300009854 น.ส. จิรนันท์ วรวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
18,772 300009857 น.ส. จารุณี เมืองนาม จังหวัดอุดรธานี
18,773 300009870 น.ส. อรพรรณ ผ่านเมือง จังหวัดอุดรธานี
18,774 300009873 นาง ปรียาภรณ์ ทวีชัย จังหวัดอุดรธานี
18,775 300009875 นาย พนิต แก้วหล้า จังหวัดอุดรธานี
18,776 300009880 นาย นิธิพัฒน์ บัวผัน จังหวัดอุดรธานี
18,777 300009886 น.ส. ชุตินันท์ สอนศาลา จังหวัดอุดรธานี
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18,778 300009889 น.ส. อิศราพรรณ วงแวงน้อย จังหวัดอุดรธานี
18,779 300009911 น.ส. ศศิธร น้อยนิล จังหวัดอุดรธานี
18,780 300009920 น.ส. สุณีรัตน์ กัณหาวรรณ จังหวัดอุดรธานี
18,781 300009923 น.ส. บุญสิตา สุวรรณรงค์ จังหวัดอุดรธานี
18,782 300009925 นาง นิลบล กิตติพะวงษ์ จังหวัดอุดรธานี
18,783 300009933 ว่าท่ีร้อยตรี สุพิชาติ ทองมี จังหวัดอุดรธานี
18,784 300009937 น.ส. ศศิประภา สิงห์เสน จังหวัดอุดรธานี
18,785 300009942 น.ส. ณิชนันทน์ ชุยกระเดื่อง จังหวัดอุดรธานี
18,786 300009953 น.ส. กาญจนา ชูสกุล จังหวัดอุดรธานี
18,787 300009955 น.ส. วลัยลักษณ์ อินทร์ขาว จังหวัดอุดรธานี
18,788 300009959 น.ส. สายสุณีย์ มนตรี จังหวัดอุดรธานี
18,789 300009963 นาย วสันต์ จันภิรมย์ จังหวัดอุดรธานี
18,790 300009964 น.ส. ปาริชาติ แผ้วสูงเนิน จังหวัดอุดรธานี
18,791 300009969 นาง มะลิ โชติกวี จังหวัดอุดรธานี
18,792 300009970 น.ส. ทิพวรรณ ชาลี จังหวัดอุดรธานี
18,793 300009976 น.ส. วัชรพรรณ พลอามาตย์ จังหวัดอุดรธานี
18,794 300009984 นาย วิฑูร ก้อนทอง จังหวัดอุดรธานี
18,795 300009985 น.ส. สุรีพร กมลบริบูรณ์สิน จังหวัดอุดรธานี
18,796 300009988 นาง นางศศิพรรณ หีบแก้ว จังหวัดอุดรธานี
18,797 300009995 น.ส. สุเพ็ญพร แจ่มพงษ์ จังหวัดอุดรธานี
18,798 300010003 น.ส. ภูริสา สวัสดิพละ จังหวัดอุดรธานี
18,799 300010005 นาย ยุรนันท์ วัฒนาเตร จังหวัดอุดรธานี
18,800 300010010 น.ส. ปิยะภรณ์ ภาคทอง จังหวัดอุดรธานี
18,801 300010013 น.ส. ทิพวรรณ  บรรลุสันต์ จังหวัดอุดรธานี
18,802 300010017 น.ส. พัลภา เพ็งพอรู้ จังหวัดอุดรธานี
18,803 300010027 น.ส. ผ่องนภา วะระวาลัย จังหวัดอุดรธานี
18,804 300010035 น.ส. นริศรา จันทร์เพชร จังหวัดอุดรธานี
18,805 300010037 นาย บรรจง อาลากุล จังหวัดอุดรธานี
18,806 300010038 น.ส. ณภัสสรณ์ สนิท จังหวัดอุดรธานี
18,807 300010040 นาย วิระภพ ทวีโคตร จังหวัดอุดรธานี
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18,808 300010044 น.ส. นพวรรณ บึ้งชัยภูมิ จังหวัดอุดรธานี
18,809 300010045 น.ส. พัชรินทร์ ยาสระคู จังหวัดอุดรธานี
18,810 300010058 นาย คชาภพ ป้องวิชัย จังหวัดอุดรธานี
18,811 300010061 นาย ยันต์ชัย หอมบุญ จังหวัดอุดรธานี
18,812 300010063 น.ส. ศิริวรรณ ชาวพงษ์ จังหวัดอุดรธานี
18,813 300010065 นาย อนิรุทธิ์ เพียเทพ จังหวัดอุดรธานี
18,814 300010070 น.ส. พรรณทิพย์ สุนทรพินิจ จังหวัดอุดรธานี
18,815 300010077 น.ส. อัจฉรา เนติวัชราจารย์ จังหวัดอุดรธานี
18,816 300010079 นาย ธนวัฒน์ สระสงคราม จังหวัดอุดรธานี
18,817 300010080 น.ส. ศรัญญา ชาวดร จังหวัดอุดรธานี
18,818 300010081 น.ส. สุนารี นิลภูมิ จังหวัดอุดรธานี
18,819 300010084 นาง จิณห์วรา คํ้าชู จังหวัดอุดรธานี
18,820 300010092 น.ส. กุลธิดา ภูมิคอนสาร จังหวัดอุดรธานี
18,821 300010103 น.ส. ชุติกาญจน์  คะลา จังหวัดอุดรธานี
18,822 300010106 นาง วราภรณ์ สารีบุตร จังหวัดอุดรธานี
18,823 300010108 นาย สุริยา สารีบุตร จังหวัดอุดรธานี
18,824 300010116 น.ส. นิภาพร ทองรส จังหวัดอุดรธานี
18,825 300010145 น.ส. พิพรพรรณ ชลเทพ จังหวัดอุดรธานี
18,826 300010147 นาย เอนก เครือคํา จังหวัดอุดรธานี
18,827 300010151 นาย กฤษกร วงษ์จันทร์ จังหวัดอุดรธานี
18,828 300010152 น.ส. ณัฐฒนันท์ ดีนอก จังหวัดอุดรธานี
18,829 300010153 นาง สุปราณี วงษ์จันทร์ จังหวัดอุดรธานี
18,830 300010160 นาง ปราณปรียา แสวงดี จังหวัดอุดรธานี
18,831 300010164 น.ส. อัญญารัตน์ ตาตินิจ จังหวัดอุดรธานี
18,832 300010167 น.ส. ทัศนยี์ เหล่าบ้านค้อ จังหวัดอุดรธานี
18,833 300010168 น.ส. ศิรินทิพย์ ภักด์ิวาปี จังหวัดอุดรธานี
18,834 300010169 นาย นรา เทียมคลี จังหวัดอุดรธานี
18,835 300010172 น.ส. ทิพย์วารี ทองนํา จังหวัดอุดรธานี
18,836 300010181 น.ส. เด่นนภา รากจันทึก จังหวัดอุดรธานี
18,837 300010184 นาย สิทธิพงศ์ ศุภสุข จังหวัดอุดรธานี
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18,838 300010191 น.ส. เบญจมาภรณ์ คุ้มสุวรรณ จังหวัดอุดรธานี
18,839 300010198 น.ส. ณัฐกานต์ หล้าล้ํา จังหวัดอุดรธานี
18,840 300010201 นาย ประฎยุธ ภาษี จังหวัดอุดรธานี
18,841 300010203 นาง สุพัชฌาพ์ ภูพลผัน จังหวัดอุดรธานี
18,842 300010206 น.ส. จันทร์เพ็ญ กุลสิงห์ จังหวัดอุดรธานี
18,843 300010211 น.ส. สิริลักษณ์ อุปมัย จังหวัดอุดรธานี
18,844 300010212 น.ส. สุกัลยา  ตรีโยธา จังหวัดอุดรธานี
18,845 300010213 น.ส. ชุติมา พ่อชมภู จังหวัดอุดรธานี
18,846 300010214 นาย จิตรสกุล ภูยาว จังหวัดอุดรธานี
18,847 300010216 น.ส. กัลยา อ่วมศิริ จังหวัดอุดรธานี
18,848 300010217 น.ส. ศรัญนภัส สุขรักษา จังหวัดอุดรธานี
18,849 300010218 น.ส. พิมพ์พรรณ เบ็ญเจิด จังหวัดอุดรธานี
18,850 300010219 น.ส. สุภาพรรณ สุรินโยธา จังหวัดอุดรธานี
18,851 300010220 นาง พวงเพชร เพ็ญพิมพ์ จังหวัดอุดรธานี
18,852 300010222 นาง สุธาสินี สาขี จังหวดัอุดรธานี
18,853 300010223 น.ส. จิณภัค ประจันต์ จังหวัดอุดรธานี
18,854 300010224 น.ส. นันท์นภัส จันทร์พันธ์ จังหวัดอุดรธานี
18,855 300010227 นาย นวศาสตร์ เพชรโรจน์ จังหวัดอุดรธานี
18,856 300010228 นาย อาคม พรมเพา จังหวัดอุดรธานี
18,857 300010233 น.ส. จิรภัทร ชื่นอุทัย จังหวัดอุดรธานี
18,858 300010234 น.ส. ธีรนุช สินธุกูต จังหวัดอุดรธานี
18,859 300010237 น.ส. นิภา นันทภักด์ิ จังหวัดอุดรธานี
18,860 300010241 นาย วีรชยั ฝางคํา จังหวัดอุดรธานี
18,861 300010255 น.ส. สิริลักษณ์  คําชมภู จังหวัดอุดรธานี
18,862 300010261 นาง สุชาดา สิมแสน จังหวัดอุดรธานี
18,863 300010266 นาย ยุทธการ  อินธิจักษ์ จังหวัดอุดรธานี
18,864 300010271 นาย ธีรพงษ์ นิระเคน จังหวัดอุดรธานี
18,865 300010272 นาย เฉลิมพล เขตขันธ์ จังหวัดอุดรธานี
18,866 300010274 น.ส. อัญมณี อุปฮาด จังหวัดอุดรธานี
18,867 300010279 น.ส. พันธุ์ทิพย์ สารจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
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18,868 300010286 น.ส. จิราวดี องค์ศาสตร์บวร จังหวัดอุดรธานี
18,869 300010287 นาง รุ่งทิพย์ บุดดาเคน จังหวัดอุดรธานี
18,870 300010290 นาย ชรายุทธ พัฒน์ธรรมรงค์ จังหวัดอุดรธานี
18,871 300010300 นาย ชัยวัฒน์ บุญเศษ จังหวัดอุดรธานี
18,872 300010311 นาง วาธินี สามเมือง จังหวัดอุดรธานี
18,873 300010313 นาย วี สุรางค์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
18,874 300010314 น.ส. เปรมจิตลดา สุภาษร จังหวัดอุดรธานี
18,875 300010316 นาย วัฒนา อภัยโส จังหวัดอุดรธานี
18,876 300010330 น.ส. ปวริศา สวสัด์ิศรี จังหวัดอุดรธานี
18,877 300010335 น.ส. กาญจนา ส่งศรี จังหวัดอุดรธานี
18,878 300010338 นาย มลชัย ภาษาเวทย์ จังหวัดอุดรธานี
18,879 300010342 นาย ปริญญา วิเศษศรี จังหวัดอุดรธานี
18,880 300010343 นาย วิชัย เขตมนตรี จังหวัดอุดรธานี
18,881 300010349 นาย สุพัฒชัย ปราบศัตรู จังหวัดอุดรธานี
18,882 300010351 นาย ประสงค์ ฉายวรรณ์ จังหวัดอุดรธานี
18,883 300010364 น.ส. ปิยธิดา แก้วหอม จังหวัดอุดรธานี
18,884 300010374 น.ส. จุราวรรณ มิเล จังหวัดอุดรธานี
18,885 300010375 นาง รุ่งนะภา โยลยั จังหวัดอุดรธานี
18,886 300010377 นาย เอกวิทย์ โยลัย จังหวัดอุดรธานี
18,887 300010379 น.ส. วรวลัญช์ พันมงคล จังหวัดอุดรธานี
18,888 300010382 น.ส. ศิริพร ช่างปรุง จังหวัดอุดรธานี
18,889 300010385 นาย เชาวรินทร์ แท่นดี จังหวัดอุดรธานี
18,890 300010389 ว่าท่ีร้อยตรี ปฏิภาณ เครือศรี จังหวัดอุดรธานี
18,891 300010408 น.ส. จีรนันท์ ชานนท์ จังหวัดอุดรธานี
18,892 300010427 นาย พัฒนศักด์ิ โสร่วมค้อ จังหวัดอุดรธานี
18,893 300010429 น.ส. ขนิษฐา ทูลธรรม จังหวัดอุดรธานี
18,894 300010431 น.ส. พัชรี กุลีหน จังหวัดอุดรธานี
18,895 300010432 นาย สิทธิชัย หน่อสีดา จังหวัดอุดรธานี
18,896 300010444 น.ส. กิตติมา สติภา จังหวัดอุดรธานี
18,897 300010445 น.ส. ปิยะพร นิตย์สุวรรณ จังหวัดอุดรธานี
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18,898 300010447 นาย ดนัยพัชร สุทธิประภา จังหวัดอุดรธานี
18,899 300010463 นาย ชิรวุธ เรียงสนาม จังหวัดอุดรธานี
18,900 300010464 นาย อุดมทรัพย์ ฝ่ายขันธ์ จังหวัดอุดรธานี
18,901 300010470 นาย ภราดา โสตศิริ จังหวัดอุดรธานี
18,902 300010473 นาย ธิติพงศ์ ชาวเหนือ จังหวัดอุดรธานี
18,903 300010475 นาย วีระ พิมพ์หนองหว้า จังหวัดอุดรธานี
18,904 300010478 นาย พงษ์พัฒน์ เคนทวาย จังหวัดอุดรธานี
18,905 300010481 นาย จตุรวิทย์ รัตนประสบ จังหวัดอุดรธานี
18,906 300010487 นาย รพีวัฒณ์ พันธนวัฒน์ จังหวัดอุดรธานี
18,907 300010496 น.ส. จิรวดี กัลยาเรือน จังหวัดอุดรธานี
18,908 300010515 นาย เอกพันธ์ ทาบรรหาร จังหวัดอุดรธานี
18,909 300010516 น.ส. จริยา ทองสี จังหวัดอุดรธานี
18,910 300010517 นาย วัชชพล เดชขันธ์ จังหวัดอุดรธานี
18,911 300010538 น.ส. นิตยา โสภาดี จังหวัดอุดรธานี
18,912 300010541 นาย ณรงค์ฤทธิ์ เทียนไสย์ จังหวัดอุดรธานี
18,913 300010542 นาย ธนพล บัวประสิทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
18,914 300010545 นาย เซียน พรพิรุณโรจน์ จังหวัดอุดรธานี
18,915 300010546 นาย ยอดชาย ภูโป่ง จังหวัดอุดรธานี
18,916 300010552 น.ส. ใหม่ เสาะแสวง จังหวัดอุดรธานี
18,917 300010563 น.ส. อุมาพร ภู่ระหงษ์ จังหวัดอุดรธานี
18,918 300010569 น.ส. สสิธร เวียงสงค์ จังหวัดอุดรธานี
18,919 300010579 น.ส. ปราณิสา โกษารัตน์ จังหวัดอุดรธานี
18,920 300010580 นาย ศราวุธ วงศ์กาฬสินธุ์ จังหวัดอุดรธานี
18,921 300010587 น.ส. สมาพร แสงทอง จังหวัดอุดรธานี
18,922 300010588 น.ส. ธิภากร ชิณวงษ์ จังหวัดอุดรธานี
18,923 300010590 น.ส. นาตยา ทองอินทร์ จังหวัดอุดรธานี
18,924 300010595 นาย ภาณุวัฒน์  ปิ่นหอม จังหวัดอุดรธานี
18,925 300010597 น.ส. จุฑาทิพย์ เยาวพงษ์ จังหวัดอุดรธานี
18,926 300010599 นาง มาริสา มหาวงค์ จังหวัดอุดรธานี
18,927 300010615 น.ส. ปิยะดา สิงหโยธา จังหวัดอุดรธานี
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18,928 300010617 น.ส. เบญจวรรณ พูนครบุรี จังหวัดอุดรธานี
18,929 300010628 น.ส. รัศมี แสนเสน จังหวัดอุดรธานี
18,930 300010629 น.ส. สุวภัทร เตชะกําธร จังหวัดอุดรธานี
18,931 300010631 นาย ทวิทย์ กุลสิงห์ จังหวัดอุดรธานี
18,932 300010639 น.ส. วรางคณา แดนสีแก้ว จังหวัดอุดรธานี
18,933 300010641 นาย ชัชวาลย์ ผาสอน จังหวัดอุดรธานี
18,934 300010645 น.ส. นุชิดา สาระดี จังหวัดอุดรธานี
18,935 300010656 นาย อินธวัช โพธิ์สิม จังหวัดอุดรธานี
18,936 300010662 น.ส. วราภรณ์ เบ้าคํา จังหวัดอุดรธานี
18,937 300010668 น.ส. อัญญารินทร์ อ่อนละมูล จังหวัดอุดรธานี
18,938 300010672 น.ส. สรันยา ภูมีแหลม จังหวัดอุดรธานี
18,939 300010681 น.ส. นิตยา ยอดเจริญ จังหวัดอุดรธานี
18,940 300010686 น.ส. กัญญาณัฐ อมรปิยะกฤษฐ์ จังหวัดอุดรธานี
18,941 300010700 น.ส. พัชรา ธนไพศาลกิจ จังหวัดอุดรธานี
18,942 300010705 น.ส. ฐิตาภา ศรีราช จังหวัดอุดรธานี
18,943 300010710 น.ส. มณีจันทร์ เชื้อตาพระ จังหวัดอุดรธานี
18,944 300010717 นาย ณัทธร บุญวรรณ จังหวัดอุดรธานี
18,945 300010718 ส.อ. ภาณุวัฒน์ อาษากิจ จังหวัดอุดรธานี
18,946 300010720 น.ส. กุลวดี ควรรณสุข จังหวัดอุดรธานี
18,947 300010724 น.ส. ปิยธิดา สร้อยคํา จังหวัดอุดรธานี
18,948 300010729 น.ส. ศุมารตรี ทุงจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
18,949 300010730 นาง เบญจวรรณ สัตนาโค จังหวัดอุดรธานี
18,950 300010732 นาง นิรมล สุขภิบาล จังหวัดอุดรธานี
18,951 300010740 นาย เจษฎา เบ้าหล่อเพชร จังหวัดอุดรธานี
18,952 300010757 น.ส. จีรประภา นัยจิตร จังหวัดอุดรธานี
18,953 300010758 นาย ฉัตรชัย เย็นสบาย จังหวัดอุดรธานี
18,954 300010760 นาย ศุภกร ภูลิ้นลาย จังหวัดอุดรธานี
18,955 300010770 น.ส. บวรลักษณ์ ประกิ่ง จังหวัดอุดรธานี
18,956 300010772 น.ส. สุดาพร คินาพิทย์ จังหวัดอุดรธานี
18,957 300010775 น.ส. จิรัตติกาล มีทอง จังหวัดอุดรธานี
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18,958 300010779 นาย สมพงษ์ บัวระภา จังหวัดอุดรธานี
18,959 300010781 นาง จิราภรณ์ ศรีภักด์ิ จังหวัดอุดรธานี
18,960 300010783 น.ส. มณีรัตน์ วรรณจินดา จังหวัดอุดรธานี
18,961 300010784 น.ส. เดือนเพ็ญ พันวิไล จังหวัดอุดรธานี
18,962 300010785 นาย ชัยณรงค์ จงใจ จังหวัดอุดรธานี
18,963 300010787 น.ส. วรรณี ศรีภักด์ิ จังหวัดอุดรธานี
18,964 300010796 น.ส. ปราชญ์ชญาดา สิงห์เจือ จังหวัดอุดรธานี
18,965 300010801 น.ส. สุวพิชญ์ ลาสนัตุ จังหวัดอุดรธานี
18,966 300010822 น.ส. พรเพ็ญ เพียรธัญกิจ จังหวัดอุดรธานี
18,967 300010826 น.ส. รฐิภรณ์  ภูมิโสม จังหวัดอุดรธานี
18,968 300010834 น.ส. ปรียานุช  วังภูสิทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
18,969 300010843 นาย วรวุฒิ แสงเดือน จังหวัดอุดรธานี
18,970 300010846 น.ส. จิราภรณ์ จันดา จังหวัดอุดรธานี
18,971 300010848 นาย นายวุฒิชัย สิงห์สมบัติ จังหวัดอุดรธานี
18,972 300010851 นาย สุระชัย พันธ์นิล จงัหวัดอุดรธานี
18,973 300010855 นาย สุจริต โคตรประทุม จังหวัดอุดรธานี
18,974 300010857 น.ส. รินดา สุวรรณศรี จังหวัดอุดรธานี
18,975 300010858 นาง ธนัชพร โคตรประทุม จังหวัดอุดรธานี
18,976 300010863 นาง สุภาลักษณ์ วรรณรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
18,977 300010864 น.ส. ศิริวรรณ จิตชํานาญ จังหวัดอุดรธานี
18,978 300010867 น.ส. จิภาดา บริสุทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
18,979 300010868 นาย ศุภวรรธน์ แสนกุล จังหวัดอุดรธานี
18,980 300010871 น.ส. กิตติมา สนามทอง จังหวัดอุดรธานี
18,981 300010874 น.ส. ธิตยารัตน์ ดอนชาดา จังหวัดอุดรธานี
18,982 300010878 นาย วีร์ชยุตม์ สุริยาประภา จังหวัดอุดรธานี
18,983 300010885 น.ส. ปภาวรินท์ ห่อทรัพย์ จังหวัดอุดรธานี
18,984 300010895 น.ส. บุศกร โกฏิรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
18,985 300010899 น.ส. กมลพร เพี้ยบุญมาก จังหวัดอุดรธานี
18,986 300010903 นาง ญานิกา รอดถาวร จังหวัดอุดรธานี
18,987 300010909 น.ส. เสาวนีย์ เสนาดี จังหวัดอุดรธานี
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18,988 300010915 นาง ปาณิสรา หลอดอาษา จังหวัดอุดรธานี
18,989 300010932 นาย พัฒนพงศ์ ตรีทศ จังหวัดอุดรธานี
18,990 300010939 นาย สรรพฤทธิ์ สุทธิทรัพย์ จังหวัดอุดรธานี
18,991 300010942 นาย พีรทัศน์ อุทัยแสงวัฒนา จังหวัดอุดรธานี
18,992 300010948 นาย อิศรา รุ่งรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
18,993 300010956 น.ส. นุจรี ตามสีรัมย์ จังหวัดอุดรธานี
18,994 300010957 นาง บุญล้อม นาแถมทอง จังหวัดอุดรธานี
18,995 300010960 นาย อนุชา นาแถมทอง จังหวัดอุดรธานี
18,996 300010962 น.ส. วาสุณี ศรีศิลปกร จังหวัดอุดรธานี
18,997 300010971 นาง สมทรง เหล่าเรือน จังหวัดอุดรธานี
18,998 300010972 นาย สุรเขตร์ แก้วโวหาร จังหวัดอุดรธานี
18,999 300010974 นาย วรเวช สุขคณา จังหวัดอุดรธานี
19,000 300010979 จ.อ. ไชยันต์ สีสอง จังหวัดอุดรธานี
19,001 300010990 น.ส. เดือนเพ็ญ พันนารัตน์ จังหวัดอุดรธานี
19,002 300010993 นาย ปัจจเวกขณ์ อิศาสตร์ จังหวัดอุดรธานี
19,003 300010996 น.ส. วันเพ็ญ นาสงวน จังหวัดอุดรธานี
19,004 300010998 น.ส. แสงศุภรัศม์ิ คงสอนศรี จังหวัดอุดรธานี
19,005 300011000 น.ส. เกศสิรินทร์ ณุวงษ์ศรี จังหวัดอุดรธานี
19,006 300011002 นาย เปรม แสงชา จังหวัดอุดรธานี
19,007 300011003 น.ส. น้ําฝน มีนิล จังหวัดอุดรธานี
19,008 300011005 น.ส. สุกัญญา สัญพรมราช จังหวัดอุดรธานี
19,009 300011008 นาง กันหา เวียงนนท์ จังหวัดอุดรธานี
19,010 300011014 นาย จิรพงศ์ โสภาพล จังหวัดอุดรธานี
19,011 300011018 น.ส. ศุภาวินี ดอกคํา จังหวัดอุดรธานี
19,012 300011019 น.ส. สุคนทิพย์ พรมไพสน จังหวัดอุดรธานี
19,013 300011021 น.ส. จุฑามาศ โสภาพล จังหวดัอุดรธานี
19,014 300011029 น.ส. จิราภรณ์ โตมร จังหวัดอุดรธานี
19,015 300011043 นาย สุรักษ์ คามวัลย์ จังหวัดอุดรธานี
19,016 300011047 นาย นัฏพร พิมพ์ทอง จังหวัดอุดรธานี
19,017 300011052 นาย วุฒิพงษ์ ศรีจันทรา จังหวัดอุดรธานี

            หน้าท่ี 634 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
19,018 300011055 นาง ภารดี กลิ่นศรีสุข จังหวัดอุดรธานี
19,019 300011056 นาง สุวดี ศรีจันทรา จังหวัดอุดรธานี
19,020 300011057 นาย ปรัชญาวุฒิ ทองภูธร จังหวัดอุดรธานี
19,021 300011080 นาย เอกวินท์ รูปคมอิทธิกูล จังหวัดอุดรธานี
19,022 300011082 น.ส. สุภาภรณ์ อุปชา จังหวัดอุดรธานี
19,023 300011083 น.ส. อุทัยวรรณ  เบ้าทอง จังหวัดอุดรธานี
19,024 300011085 นาย ชินโชติ ศรีคําภู จังหวัดอุดรธานี
19,025 300011088 นาง นาตยา สกุลโพน จังหวัดอุดรธานี
19,026 300011089 นาย ประภาส ชมปากเกลี้ยง จังหวัดอุดรธานี
19,027 300011112 นาย ปฏิวัติ พลายน้อย จังหวัดอุดรธานี
19,028 300011113 นาย สมาน มังษะชาติ จังหวัดอุดรธานี
19,029 300011115 น.ส. จงจิตร แดงกฤษณา จังหวัดอุดรธานี
19,030 300011130 นาง สันสุนีย์ ประวรรณโก จังหวัดอุดรธานี
19,031 300011134 นาย เกียรติศักด์ิ จูมจะนะ จังหวัดอุดรธานี
19,032 300011143 น.ส. ลักษณาวดี เคนวัน จังหวัดอุดรธานี
19,033 300011146 นาย ถนอมศิลป์ สุพล จังหวัดอุดรธานี
19,034 300011151 น.ส. สุรัสวดี  โทหนองตอ จังหวัดอุดรธานี
19,035 300011154 นาย ภูมิพัฒน์ บรรเทา จังหวัดอุดรธานี
19,036 300011156 ว่าท่ีร้อยตรี จีระศักด์ิ ปิติกะวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
19,037 300011158 นาย ยุทธนา โสลําภา จังหวัดอุดรธานี
19,038 300011162 น.ส. นฤมล ไชยเชษฐ์ จังหวัดอุดรธานี
19,039 300011170 น.ส. มธุรส คําก้อน จังหวัดอุดรธานี
19,040 300011175 นาย ปิติ คําหอม จังหวัดอุดรธานี
19,041 300011178 ว่าท่ี ร.ต. อพิชัย โสสุทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
19,042 300011179 น.ส. ขนิษฐา   เฒ่าอุดม จังหวัดอุดรธานี
19,043 300011180 นาย ประวิทย์ วันสุทธะ จังหวัดอุดรธานี
19,044 300011182 นาง สุกัญญา ศรีเนตร จังหวัดอุดรธานี
19,045 300011187 นาย ประทีป  ธารีธันยบูรณ์ จังหวัดอุดรธานี
19,046 300011191 น.ส. สุขุมาภรณ์ ผิวสร้อย จังหวัดอุดรธานี
19,047 300011195 นาง นิตฐา ประมวล จังหวัดอุดรธานี
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19,048 300011203 น.ส. พิไลรัตน์ กระแสโสม จังหวัดอุดรธานี
19,049 300011221 น.ส. ชลดา เศรษฐาไชย จังหวัดอุดรธานี
19,050 300011222 นาง สุจิตรา ดีดพิมาย จังหวัดอุดรธานี
19,051 300011224 น.ส. กาญดาพร อุบาลี จังหวัดอุดรธานี
19,052 300011235 น.ส. ศิริวรรณ มธุรสโกศล จังหวัดอุดรธานี
19,053 300011237 น.ส. อริสสา มิตรเจริญพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
19,054 300011238 นาย ศุภกฤต แสนโสม จังหวัดอุดรธานี
19,055 300011240 นาย ประดิษฐ์ แฝงจันดา จังหวัดอุดรธานี
19,056 300011243 น.ส. จิรายุ จารีย์ จังหวัดอุดรธานี
19,057 300011245 นาย นันต์ธิชัย ยางธิสาร จังหวัดอุดรธานี
19,058 300011247 น.ส. ธิราพร สอนบุญตา จังหวัดอุดรธานี
19,059 300011252 นาย อธิปพันธ์ รักษาพงษ์ จังหวัดอุดรธานี
19,060 300011257 น.ส. จีระนันท์  รัตนานนท์ จังหวัดอุดรธานี
19,061 300011258 น.ส. จิณณ์พัชร์ ผางพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
19,062 300011268 นาย มารุต วงศ์กาฬสินธุ์ จังหวัดอุดรธานี
19,063 300011272 น.ส. วัชรีย์ คําทรัพย์ จังหวัดอุดรธานี
19,064 300011276 นาง ณัฐกฤตา กองพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
19,065 300011277 นาย สมหมาย บัวใหญ่รักษา จังหวัดอุดรธานี
19,066 300011284 น.ส. กรรณิกา นะธิศรี จังหวัดอุดรธานี
19,067 300011288 น.ส. จันทร์ทิพย์ แสงโนนแดง จังหวัดอุดรธานี
19,068 300011289 นาย ญาณภัทร ประเมนาโพธิ์ จังหวัดอุดรธานี
19,069 300011295 นาย นิรุติ วุฒิพันธุ์ จังหวัดอุดรธานี
19,070 300011296 น.ส. อรพรรณ แสนอามาตย์ จังหวัดอุดรธานี
19,071 300011299 น.ส. กานต์รวี รูวิชิตร จังหวัดอุดรธานี
19,072 300011300 นาย ธนกร ตราครบุรี จังหวัดอุดรธานี
19,073 300011303 น.ส. อัจฉริยา พิมพาพร จังหวัดอุดรธานี
19,074 300011305 นาย กมล ราชเมืองศรี จังหวัดอุดรธานี
19,075 300011306 นาย สัญญา กระจ่างวงค์ จังหวัดอุดรธานี
19,076 300011312 น.ส. พัชรินทร์ เกษขจร จังหวัดอุดรธานี
19,077 300011316 นาย อลงกรณ์ แก่นจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
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19,078 300011317 น.ส. วาสนา โกจันทึก จังหวัดอุดรธานี
19,079 300011320 นาง ฐิติภรณ์ อ่อนอินทร์ จังหวัดอุดรธานี
19,080 300011321 นาง วรินรําไพ สาโถน จังหวัดอุดรธานี
19,081 300011322 นาย เด่นชัย ป่าลั่นทม จังหวัดอุดรธานี
19,082 300011329 นาง ธัญลักษณ์ เก้งโทน จังหวัดอุดรธานี
19,083 300011331 นาย นิคสันต์ บุตรศรีวงค์ จังหวัดอุดรธานี
19,084 300011332 นาย กรวิทย์ กล้าหาญ จังหวัดอุดรธานี
19,085 300011334 นาย สฤษฏ์ชัย ตะริสูนย์ จังหวัดอุดรธานี
19,086 300011335 นาย เฉลิมพล เยี่ยนทรง จังหวัดอุดรธานี
19,087 300011337 น.ส. วิภาวี ศรีคําภา จังหวัดอุดรธานี
19,088 300011342 นาย สมคิด ราชพลแสน จังหวัดอุดรธานี
19,089 300011344 น.ส. พัฒน์นรี สุคําภา จังหวัดอุดรธานี
19,090 300011349 น.ส. กัญญาภัทร บุญสังข์ จังหวัดอุดรธานี
19,091 300011351 น.ส. พัชราภรณ์ ชวนพันธุ์ จังหวัดอุดรธานี
19,092 300011352 น.ส. นันธพร วิเศษโพธิ์ศรี จังหวัดอุดรธานี
19,093 300011354 นาย นนทชัย ชวนพันธุ์ จังหวัดอุดรธานี
19,094 300011367 นาย ทันสมัย อุคํา จังหวดัอุดรธานี
19,095 300011368 นาย วิเศษ วงษ์พรม จังหวัดอุดรธานี
19,096 300011372 น.ส. ธิดารัตน์ อ่อนปลา จังหวัดอุดรธานี
19,097 300011374 น.ส. พิมพ์ชนก จันแดง จังหวัดอุดรธานี
19,098 300011376 นาย ศุภนัส แสบงบาล จังหวัดอุดรธานี
19,099 300011386 นาย เฉลิมศรี ศรีแนน จังหวัดอุดรธานี
19,100 300011393 นาย อภิวัฒน์ สุรินทร์ชัย จังหวัดอุดรธานี
19,101 300011412 นาย ณัฐพงษ์ พลอะนันต์ จังหวัดอุดรธานี
19,102 300011414 นาย ปิยะชาติ จันทศรี จังหวัดอุดรธานี
19,103 300011416 นาย เอกวัฒน์ ศรกีลาง จังหวัดอุดรธานี
19,104 300011417 นาย คามิน ดาหาญ จังหวัดอุดรธานี
19,105 300011431 นาย จักรพล นุ่นสวัสด์ิ จังหวัดอุดรธานี
19,106 300011435 น.ส. วราภรณ์ อันสา จังหวัดอุดรธานี
19,107 300011438 น.ส. มานัสศรี เกษรี จังหวัดอุดรธานี
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19,108 300011440 นาย พุทธพงษ์  แสงลี จังหวัดอุดรธานี
19,109 300011442 นาย ก่อเกียรติ พงษ์จํานงค์ จังหวัดอุดรธานี
19,110 300011444 น.ส. วิไลภรณ์ ศรชัย จังหวัดอุดรธานี
19,111 300011445 น.ส. พัชรี สงคราม จังหวัดอุดรธานี
19,112 300011449 นาย ศราวุธ แก้วมณีชัย จังหวัดอุดรธานี
19,113 300011450 นาย วีรวัช พิกุลศรี จังหวัดอุดรธานี
19,114 300011451 น.ส. ชัยมลล์ ปกป้อง จังหวัดอุดรธานี
19,115 300011453 น.ส. โชติกา สดสุชาติ จังหวัดอุดรธานี
19,116 300011456 น.ส. นิตยา สนิทลุน จังหวัดอุดรธานี
19,117 300011457 นาง รมณี ทีฆะสาย จังหวัดอุดรธานี
19,118 300011460 น.ส. เกศฎาภรณ์ อินทร์ชมชื่น จังหวัดอุดรธานี
19,119 300011462 นาย ณัฐกานต์ ศรีจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
19,120 300011465 ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐกร ศรีจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
19,121 300011475 นาย กิตติชัย ธรรมมา จังหวัดอุดรธานี
19,122 300011476 นาย ปริญญา สนุกพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
19,123 300011483 นาย กิตติ ม่ันหมาย จังหวัดอุดรธานี
19,124 300011485 นาง พิชฒาภร พิมใจใส จังหวัดอุดรธานี
19,125 300011491 น.ส. ชนิสรา โพธิสว่าง จังหวัดอุดรธานี
19,126 300011502 น.ส. ปวีณา สุขขะ จังหวัดอุดรธานี
19,127 300011512 นาย เกียรติศักด์ิ ศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี
19,128 300011514 นาง ฐนิตา เวฬุวนาธร จังหวัดอุดรธานี
19,129 300011515 น.ส. ปัญญาพร  โคตะมะ จังหวัดอุดรธานี
19,130 300011518 น.ส. กัลยา มะโข จังหวัดอุดรธานี
19,131 300011520 นาย ดามชัย วรรณทอง จังหวัดอุดรธานี
19,132 300011530 นาย ฉัตรชัย เพียดจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
19,133 300011532 นาย ณัฐพงศ์ บญุศักด์ิ จังหวัดอุดรธานี
19,134 300011534 น.ส. วิลาสินี ถาวะโร จังหวัดอุดรธานี
19,135 300011535 นาย นพดล อุปจันโท จังหวัดอุดรธานี
19,136 300011537 นาย ศิวัช ชอบจิตร จังหวัดอุดรธานี
19,137 300011543 น.ส. คุณัญญา ลึกสีทา จังหวัดอุดรธานี
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19,138 300011546 น.ส. ปาริชาติ จันทะนัด จังหวัดอุดรธานี
19,139 300011554 นาย คมเพ็ชร คําดํา จังหวัดอุดรธานี
19,140 300011559 น.ส. ศิริภักด์ิ อุปถัมภ์ จังหวัดอุดรธานี
19,141 300011564 น.ส. จันทิมา เตียนพลกรัง จังหวัดอุดรธานี
19,142 300011565 น.ส. ศุภนัสต์ิ นามด้วง จังหวัดอุดรธานี
19,143 300011572 นาง ธัญชนก จันลาวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
19,144 300011589 นาย อิทธิวัฒน์ จันชัยชิต จังหวัดอุดรธานี
19,145 300011602 น.ส. จิรัชญา โสมรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
19,146 300011603 น.ส. อัมพร ควรชม จังหวัดอุดรธานี
19,147 300011631 นาย กมลศิลป์ พันธ์ดี จังหวัดอุดรธานี
19,148 300011633 นาง สุภารัตน์ เครือเขื่อนเพชร จังหวัดอุดรธานี
19,149 300011634 นาย ทนงศักด์ิ แสมรัมย์ จังหวัดอุดรธานี
19,150 300011641 นาย ศิริพงษ์ ก้อมณี จังหวัดอุดรธานี
19,151 300011648 นาง ปนิตา ศักดิภัทรสุนทร จังหวัดอุดรธานี
19,152 300011649 น.ส. รัชนี วงโคกสูง จังหวัดอุดรธานี
19,153 300011655 นาย สุวัฒน ์ ดําแก้ว จังหวัดอุดรธานี
19,154 300011658 นาง สุวิษา บัวนาเมือง จังหวัดอุดรธานี
19,155 300011660 นาย สงกรานต์ ไทยฤทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
19,156 300011664 นาย ไพรัช ไชยสุข จังหวัดอุดรธานี
19,157 300011665 น.ส. วรัฏฐยา วิศิลา จังหวัดอุดรธานี
19,158 300011677 นาย รณภูมิ กองปัญญา จังหวัดอุดรธานี
19,159 300011681 นาง นิภาพร แสนสีหา จังหวัดอุดรธานี
19,160 300011685 นาย วรวฒิ คะโยธา จังหวัดอุดรธานี
19,161 300011690 น.ส. เมธาวี วิไลกุล จังหวัดอุดรธานี
19,162 300011691 น.ส. อังคณา สุดชา จังหวดัอุดรธานี
19,163 300011692 น.ส. กมลวรรณ ดาบทอง จังหวัดอุดรธานี
19,164 300011696 นาย กานต์ นิลปะกะ จังหวัดอุดรธานี
19,165 300011700 น.ส. ฉวีวรรณ วรสาร จังหวัดอุดรธานี
19,166 300011701 นาย อาทร โคตมุตร์ จังหวัดอุดรธานี
19,167 300011704 น.ส. ภัทราพร ชูศร จังหวัดอุดรธานี
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19,168 300011710 น.ส. ยุวเรศ หลุดพา จังหวัดอุดรธานี
19,169 300011712 น.ส. สานิยา สุนทราธรณ์ จังหวัดอุดรธานี
19,170 300011713 นาย ทองใบ ทองแจ่ม จังหวัดอุดรธานี
19,171 300011714 นาย สรศักด์ิ อรอินทร์ จังหวัดอุดรธานี
19,172 300011715 น.ส. ศิริวรรณ อนันตภักด์ิ จังหวัดอุดรธานี
19,173 300011716 น.ส. ยุวพร โกศล จังหวัดอุดรธานี
19,174 300011717 น.ส. สุภาวดี ศรีพลพา จังหวัดอุดรธานี
19,175 300011720 น.ส. บุญยัง  ทาราทอน จังหวัดอุดรธานี
19,176 300011722 นาง ปิยวรรณ นาเรียงรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
19,177 300011738 น.ส. พิมพ์ธิดา อารีรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
19,178 300011740 น.ส. ปัทมา มงคลเคหา จังหวัดอุดรธานี
19,179 300011741 นาง ทัศวรรณ คณารักษ์ จังหวัดอุดรธานี
19,180 300011746 นาย โชติวิทย์ ลิชผล จังหวัดอุดรธานี
19,181 300011751 น.ส. นงรัก เวชกามา จังหวัดอุดรธานี
19,182 300011752 น.ส. วาริศา เสยกระโทก จังหวัดอุดรธานี
19,183 300011755 น.ส. สุภจิรา เสยกระโทก จังหวัดอุดรธานี
19,184 300011762 นาย ภานุมาศ ทนงชัย จังหวัดอุดรธานี
19,185 300011764 น.ส. จีรนันท์ บุญธรรม จังหวัดอุดรธานี
19,186 300011766 นาย อนุศิษฎ์ ศรีชนะ จังหวัดอุดรธานี
19,187 300011769 น.ส. นฤมล พันธุ์ศิริ จังหวัดอุดรธานี
19,188 300011773 น.ส. จงกลณี   อ้วนสูงยาง จังหวัดอุดรธานี
19,189 300011774 น.ส. วิภารัตน์ วงษ์พัง จังหวัดอุดรธานี
19,190 300011783 น.ส. สุพิชฌาย์ ชูศรีนาค จังหวัดอุดรธานี
19,191 300011787 นาย วัชรา เครือจําปา จังหวัดอุดรธานี
19,192 300011792 น.ส. ริณธีร์รา นามโลมา จังหวัดอุดรธานี
19,193 300011805 นาง อาภัสสร สิงห์จารย์ จังหวัดอุดรธานี
19,194 300011807 น.ส. อลิศรา ศรีมันตะ จังหวัดอุดรธานี
19,195 300011811 นาย ประกิตธร ฤทธิ์ศรีบุญ จังหวัดอุดรธานี
19,196 300011815 น.ส. ศิริเพ็ญ โสพิศวง จังหวัดอุดรธานี
19,197 300011825 นาย ยุทธนา อุทุมพร จังหวัดอุดรธานี
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19,198 300011842 น.ส. ทัศนียา นิลพุดซา จังหวัดอุดรธานี
19,199 300011844 น.ส. คุณาพร ปัญจพันดร จังหวัดอุดรธานี
19,200 300011845 นาย ทัศไนย นาพา จังหวัดอุดรธานี
19,201 300011847 นาง ศศิธร โยธะคง จังหวัดอุดรธานี
19,202 300011858 น.ส. สุกฤตา สุวะจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
19,203 300011861 น.ส. ณัฐพร ศรีทะจักร์ จังหวัดอุดรธานี
19,204 300011872 น.ส. ควีนส์ คงรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
19,205 300011878 น.ส. ขณิตฐา สัมนา จังหวัดอุดรธานี
19,206 300011889 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ชนิษฐ์นันต์ จันทร์อร่าม จังหวัดอุดรธานี
19,207 300011890 น.ส. ปรางทิพย์ ภาคอินทรีย์ จังหวัดอุดรธานี
19,208 300011894 นาย บัญชา ศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี
19,209 300011896 นาง ผานิตย์ ปรือปรัก จังหวัดอุดรธานี
19,210 300011900 น.ส. ทิพวัลย์ หลงประเทศ จังหวัดอุดรธานี
19,211 300011904 นาง ยาดา จินตนานันท์ จังหวัดอุดรธานี
19,212 300011905 น.ส. สุกัญญา พันธุจิตร จังหวัดอุดรธานี
19,213 300011906 น.ส. อินทร์แปง สมานมิตร จังหวัดอุดรธานี
19,214 300011907 น.ส. มุธิตา แสงทอง จังหวัดอุดรธานี
19,215 300011911 น.ส. กวินลักษณ์ สุนทะโรจน์ จังหวัดอุดรธานี
19,216 300011916 น.ส. กนกวรรณ วิวิธสิริ จังหวัดอุดรธานี
19,217 300011920 นาง ทิพาวรรณ สุกัน จังหวัดอุดรธานี
19,218 300011921 นาง ธัญลักษณ์ หม่ันทะเล จังหวัดอุดรธานี
19,219 300011935 น.ส. ชนัดดา ภูผายาง จังหวัดอุดรธานี
19,220 300011938 นาย วุฒิชัย ระดาพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
19,221 300011939 น.ส. รสสุคนธ์ ทิดมนตรี จังหวัดอุดรธานี
19,222 300011956 น.ส. สมคิด กองจอหอ จังหวัดอุดรธานี
19,223 300011959 นาง นุสรา ระเวียง จังหวัดอุดรธานี
19,224 300011960 นาย ภควา ศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี
19,225 300011971 นาย วิทยา ตุพิลา จังหวัดอุดรธานี
19,226 300011974 น.ส. ฝนทิพย์ ทองลา จังหวัดอุดรธานี
19,227 300011976 น.ส. นรินรัตน์ ไพคํานาม จังหวัดอุดรธานี
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19,228 300011979 น.ส. ปัญญาพร เค้าแคน จังหวัดอุดรธานี
19,229 300011982 น.ส. เมริสา ปากเมย จังหวัดอุดรธานี
19,230 300011983 นาย สายันต์ ตะเนาว์ จังหวัดอุดรธานี
19,231 300011986 นาย วีระพันธ์ วรยศ จังหวัดอุดรธานี
19,232 300011988 น.ส. อัจฉรา วงศ์ภาคํา จังหวัดอุดรธานี
19,233 300011997 นาย ณัฐพงศ์ ศรีประไหม จังหวัดอุดรธานี
19,234 300012018 นาง จารุวรรณ โพธิ์ศรี จังหวัดอุดรธานี
19,235 300012022 น.ส. ศิริลักษณ์ ศิริจันดา จังหวัดอุดรธานี
19,236 300012030 นาย ชนินทร์ แก่นอินทร์ จังหวัดอุดรธานี
19,237 300012052 น.ส. เบญจวรรณ ตู้บุดดา จังหวัดอุดรธานี
19,238 300012054 นาย นัฐพล เชื้อโชติ จังหวัดอุดรธานี
19,239 300012055 น.ส. ดวงใจ เชื้อโชติ จังหวัดอุดรธานี
19,240 300012057 น.ส. ชมพูนุท ไชยวงษา จังหวัดอุดรธานี
19,241 300012064 นาย นิติวัฒน์ ศรีพลเรือน จังหวัดอุดรธานี
19,242 300012068 น.ส. ฐิรฌา สีระรวม จังหวัดอุดรธานี
19,243 300012069 นาง พัชรี เสียงอ่อน จังหวัดอุดรธานี
19,244 300012070 น.ส. บวรนันท์ อินทสร้อย จังหวัดอุดรธานี
19,245 300012083 น.ส. ธารินี ชุมจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
19,246 300012084 นาย อิสระ เฮียงโฮม จังหวัดอุดรธานี
19,247 300012088 น.ส. พิมลวรรณ วรนาถสิริวัฒน์ จังหวัดอุดรธานี
19,248 300012098 น.ส. ผาณิต วงศ์ชารี จังหวัดอุดรธานี
19,249 300012099 นาย สวิส จาตุรงค์กร จังหวัดอุดรธานี
19,250 300012114 นาย ทนงศักด์ิ ง่วนหอม จังหวัดอุดรธานี
19,251 300012118 นาย พัชร ทองสุวรรณ์ จังหวัดอุดรธานี
19,252 300012121 นาย ณัฐวุฒิ คล้ายสงคราม จังหวัดอุดรธานี
19,253 300012127 นาง ปาลิดา วังหล้า จังหวัดอุดรธานี
19,254 300012131 น.ส. เกียรติธิดา ชาติแพงตา จังหวัดอุดรธานี
19,255 300012133 น.ส. ทัศวรรณ หระมาตย์ จังหวัดอุดรธานี
19,256 300012135 นาย ธีรพงศ์ ไชยสาส์น จังหวัดอุดรธานี
19,257 300012138 นาย ภักดี ไชยะบาน จังหวัดอุดรธานี
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19,258 300012140 น.ส. เสาวคนธ์ ศรีโยธี จังหวัดอุดรธานี
19,259 300012145 นาย อิทธิกร แสงผา จังหวัดอุดรธานี
19,260 300012148 น.ส. สุภาพร พิมพ์หาทา จังหวัดอุดรธานี
19,261 300012149 น.ส. บุญเย็น สารจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
19,262 300012151 นาย พิชญพนธ์ ทัพธานี จังหวัดอุดรธานี
19,263 300012153 นาย วีระยุทธ ประทุมทอง จังหวัดอุดรธานี
19,264 300012155 นาง ประภาพร งามพร้อม จังหวัดอุดรธานี
19,265 300012158 นาย สรายุทธ สังฆะมณี จังหวัดอุดรธานี
19,266 300012159 น.ส. สุคนธรส พูนชัย จังหวัดอุดรธานี
19,267 300012168 นาย พงษ์ธร ฉลองภูมิ จังหวัดอุดรธานี
19,268 300012171 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปารวีณ์ โรจนวิธาน จังหวัดอุดรธานี
19,269 300012179 นาง วนิดา มูลสมบัติ จังหวัดอุดรธานี
19,270 300012184 น.ส. สุศิรา วุ่นชุม จังหวัดอุดรธานี
19,271 300012190 นาย วิทยา เก้ือทาน จังหวัดอุดรธานี
19,272 300012206 น.ส. ศุกร์ฤดี ขุมดินพิทักษ์ จังหวัดอุดรธานี
19,273 300012209 นาย ธนากร เฉื่อยฉํ่า จังหวัดอุดรธานี
19,274 300012210 น.ส. วิไลรัตน์ คํามงคุณ จังหวัดอุดรธานี
19,275 300012212 น.ส. ฉัฐญา พรพระ จังหวัดอุดรธานี
19,276 300012213 นาย บัญชา งอนสวรรค์ จังหวัดอุดรธานี
19,277 300012225 น.ส. จันประภา แก้วนาเหนือ จังหวัดอุดรธานี
19,278 300012234 นาง อัญชิษฐา ชาลีแดง จังหวัดอุดรธานี
19,279 300012236 นาย ชัชพงศ์ ศิริกาญจนวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
19,280 300012237 น.ส. มณทิรา มะลาศรี จังหวัดอุดรธานี
19,281 300012238 นาง รัชนี ไชยสิทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
19,282 300012239 ว่าท่ี ร.ท. นรินทร์ ดารุณศิลป์ จังหวัดอุดรธานี
19,283 300012240 น.ส. สุภัควี  ศรีโคตร จังหวัดอุดรธานี
19,284 300012248 น.ส. พิจิตรา จันสะดวง จังหวัดอุดรธานี
19,285 300012249 นาย เอกภพ น้อยหว้า จังหวัดอุดรธานี
19,286 300012252 นาง อรนาฏ ทิพเลิศ จังหวัดอุดรธานี
19,287 300012254 นาย ธีรชาติ จันทร์โคตร จังหวัดอุดรธานี
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19,288 300012259 น.ส. วิไลวรรณ  ทองบุญมา จังหวัดอุดรธานี
19,289 300012260 นาย ธีระศักด์ิ กลางประพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
19,290 300012262 น.ส. วันวิศาข์ บรรเทา จังหวัดอุดรธานี
19,291 300012265 นาย อดิสรณ์ ประจันตะเสน จังหวัดอุดรธานี
19,292 300012267 น.ส. คนิษฐา ดีดวงพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
19,293 300012272 น.ส. ณัฐรดา นาชัยพลอย จังหวัดอุดรธานี
19,294 300012274 น.ส. น้ําฝน ศรีพุทธา จังหวัดอุดรธานี
19,295 300012290 น.ส. ธรรณญธร ดลปัดชา จังหวัดอุดรธานี
19,296 300012295 นาย กัมปนาท ถาวงษ์กลาง จังหวัดอุดรธานี
19,297 300012296 นาย กิตติพิชญ์ เจริญกองทรัพย์ จังหวัดอุดรธานี
19,298 300012297 น.ส. ศิริพร กองแสน จังหวัดอุดรธานี
19,299 300012301 น.ส. พรทิพย์ บั้งจันอัด จังหวัดอุดรธานี
19,300 300012305 น.ส. ณิชากร พานิชย์ จังหวัดอุดรธานี
19,301 300012317 น.ส. กรรณิการ์ ขจรฤทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
19,302 300012318 น.ส. ศิริลักษณ์ ศรีทะลับ จังหวัดอุดรธานี
19,303 300012320 น.ส. ภคบงกช ป้องพาล จังหวัดอุดรธานี
19,304 300012321 น.ส. อทิตยา น้อยวังคลัง จังหวัดอุดรธานี
19,305 300012322 น.ส. สิรินทร์ทิพย์ ชาวเหนือ จังหวัดอุดรธานี
19,306 300012339 นาย ฐิติกร จันทะกล จังหวัดอุดรธานี
19,307 300012341 นาง พิมพ์ใจ วงศ์อนุ จังหวัดอุดรธานี
19,308 300012342 นาง ปรีญา ไชยสันต์ จังหวัดอุดรธานี
19,309 300012353 นาง นาตยา โกษา จังหวัดอุดรธานี
19,310 300012359 นาง นภาพร วิชัยโย จังหวัดอุดรธานี
19,311 300012362 น.ส. ปริญญาภรณ์ ชินรัตน์ จังหวดัอุดรธานี
19,312 300012375 น.ส. ธนิตา ครองยุทธ จังหวัดอุดรธานี
19,313 300012376 น.ส. วรุณพร ดวงใจ จังหวัดอุดรธานี
19,314 300012389 นาย วุฒิพงษ์ สุ่มมาตย์ จังหวัดอุดรธานี
19,315 300012392 น.ส. ณิชาภา กําลังดี จังหวัดอุดรธานี
19,316 300012396 นาย ทํานอง แก้วกันหา จังหวัดอุดรธานี
19,317 300012398 น.ส. ปัญจพร ตั้งศิริ จังหวัดอุดรธานี
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19,318 300012405 นาง อัจฉรา เรียมแสน จังหวัดอุดรธานี
19,319 300012407 นาย ปรัชญา หมื่นขันธ์ จังหวัดอุดรธานี
19,320 300012408 นาย สําราญ เรียมแสน จังหวัดอุดรธานี
19,321 300012413 น.ส. นิภาภรณ์ หม่ันหนองทุ่ม จังหวัดอุดรธานี
19,322 300012417 นาย ธีรพัฒน์ ภูมิทัศน์ จังหวัดอุดรธานี
19,323 300012423 นาย คเนศ พระสว่าง จังหวัดอุดรธานี
19,324 300012427 นาง พลอยวรินทร์ จันดา จังหวัดอุดรธานี
19,325 300012428 น.ส. จารุวรรณ ทิพรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
19,326 300012434 น.ส. ดวงจันทร์ บุดดีคําภา จังหวัดอุดรธานี
19,327 300012440 นาง กรรณิกา อาจญาทา จังหวัดอุดรธานี
19,328 300012444 น.ส. วาธิณี พลลาภ จังหวัดอุดรธานี
19,329 300012447 นาย บัญชา พันธุ์จําปา จังหวัดอุดรธานี
19,330 300012448 นาง ปิยะฉัตร ภูเวียงแก้ว จังหวัดอุดรธานี
19,331 300012451 นาง ยุพาภรณ์ พันธ์พรหม จังหวัดอุดรธานี
19,332 300012454 นาง สาวิตรี  บรรณศรี จังหวัดอุดรธานี
19,333 300012456 นาย ธนญชัย ชาวระ จังหวัดอุดรธานี
19,334 300012458 น.ส. จุฬาลักษณ์ คํามูล จังหวัดอุดรธานี
19,335 300012472 น.ส. จุรีภรณ์ นิลฉายรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
19,336 300012474 น.ส. ยุพาวดี หินนาค จังหวัดอุดรธานี
19,337 300012475 น.ส. ชวนชิด หมู่โสภณ จังหวัดอุดรธานี
19,338 300012476 นาย ทองพูล สมภาวะ จังหวัดอุดรธานี
19,339 300012481 นาย ศักด์ิเดชน์ นิลฉายรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
19,340 300012482 น.ส. ทัศนียา มีเดช จังหวัดอุดรธานี
19,341 300012484 น.ส. ปิ่นแก้ว นาใจคง จังหวัดอุดรธานี
19,342 300012489 น.ส. พิมพากานต์ ยนต์พันธ์ จังหวัดอุดรธานี
19,343 300012490 นาง ช่อพิกุล จอดนอก จังหวัดอุดรธานี
19,344 300012497 นาย ไกรสร  พิเภก จังหวัดอุดรธานี
19,345 300012499 นาย นิติศักด์ิ นาราษฎร์ จังหวัดอุดรธานี
19,346 300012503 นาง วาสนา ศิริไกร จังหวัดอุดรธานี
19,347 300012505 น.ส. มะลิ ภูสดศรี จังหวัดอุดรธานี
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19,348 300012510 นาย วีระ จิตบรรจง จังหวัดอุดรธานี
19,349 300012525 นาง พนมวัน ธนพลไพบูลย์ จังหวัดอุดรธานี
19,350 300012543 น.ส. บทกร ศรีธัญรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
19,351 300012550 น.ส. ทศพิชา ดวงคําน้อย จังหวัดอุดรธานี
19,352 300012565 น.ส. สาทิตย์ คงชูดี จังหวัดอุดรธานี
19,353 300012567 นาง สรญา เถียรจัตุรัส จังหวัดอุดรธานี
19,354 300012581 น.ส. สุพรรณิศา แสนจัน จังหวัดอุดรธานี
19,355 300012583 น.ส. พรพิมล สนั่นเอ้ือ จังหวัดอุดรธานี
19,356 300012588 น.ส. ทิพย์วรา ขยอมดอก จังหวัดอุดรธานี
19,357 300012600 น.ส. เจษสุดา สาระภาพ จังหวัดอุดรธานี
19,358 300012607 นาง สุภาพร บุญพูล จังหวัดอุดรธานี
19,359 300012612 น.ส. มาฐิญดาส์ ศรีมันตะก์ จังหวัดอุดรธานี
19,360 300012616 น.ส. พัชดาทอง ศรีหาพล จังหวัดอุดรธานี
19,361 300012617 นาย ไชยรัตน์ สุระพร จังหวัดอุดรธานี
19,362 300012619 น.ส. นงนุช พิมสุตะ จังหวัดอุดรธานี
19,363 300012622 น.ส. ทิพวรรณ มงคุณคําซาว จังหวัดอุดรธานี
19,364 300012624 นาย นฤพล  บญุเหลี่ยม จังหวัดอุดรธานี
19,365 300012629 น.ส. สุมิตรา อุปนันท์ จังหวัดอุดรธานี
19,366 300012640 น.ส. พัชรินทร์ ส่งสุข จังหวัดอุดรธานี
19,367 300012653 นาง จิรวดี ปัตลา จังหวัดอุดรธานี
19,368 300012656 น.ส. วิชชุนี โชคเจริญ จังหวัดอุดรธานี
19,369 300012657 น.ส. กฤติยานี สาริยา จังหวัดอุดรธานี
19,370 300012658 น.ส. สุณัฏฐา สุทุม จังหวัดอุดรธานี
19,371 300012663 นาย นิรัติศัย สาริยา จงัหวัดอุดรธานี
19,372 300012667 น.ส. จุไรรัตน์ แข็งขันธ์ จังหวัดอุดรธานี
19,373 300012669 นาย ชาญณรงค์ กลิ่นวิชัย จังหวัดอุดรธานี
19,374 300012671 นาย นัฐวุฒิ บุตดี จังหวัดอุดรธานี
19,375 300012674 นาย เศก ไชยประโคม จังหวัดอุดรธานี
19,376 300012675 นาย นที ทองใบ จังหวัดอุดรธานี
19,377 300012685 นาง ณาตยา บุญชื่น จังหวัดอุดรธานี
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19,378 300012695 น.ส. ภวพร สุขเกษม จังหวัดอุดรธานี
19,379 300012698 นาง ขวัญตา ศิลธรรม จังหวัดอุดรธานี
19,380 300012701 นาง โชติกา นาคะดํารงวรรณ จังหวัดอุดรธานี
19,381 300012702 น.ส. ศรินยา เรืองเดช จังหวัดอุดรธานี
19,382 300012709 ว่าท่ีร้อยตรี ชัยตระการเดช เครือคํา จังหวัดอุดรธานี
19,383 300012714 นาย วัฒนสิงห์ นาเกต จังหวัดอุดรธานี
19,384 300012715 น.ส. ชญาณิศา จันทะแสง จังหวัดอุดรธานี
19,385 300012718 น.ส. พจนารถ อินทปัญญา จังหวัดอุดรธานี
19,386 300012723 นาง จริญญา แสนนา จังหวัดอุดรธานี
19,387 300012726 น.ส. ศิริวรรณ รวมธรรม จังหวัดอุดรธานี
19,388 300012731 น.ส. อรนุช กูลแก้ว จังหวัดอุดรธานี
19,389 300012733 น.ส. ศิริธรรม รวมธรรม จังหวัดอุดรธานี
19,390 300012738 นาย ธวัชชัย สาโสดา จังหวัดอุดรธานี
19,391 300012742 น.ส. มาลินี ดียิ่ง จังหวัดอุดรธานี
19,392 300012748 น.ส. วิลาสิณี วิบูลย์กุล จังหวัดอุดรธานี
19,393 300012756 น.ส. มาธวรรย์ แสนมานิตย์ จังหวัดอุดรธานี
19,394 300012768 น.ส. จารุนันท์ จันทร์ชัย จงัหวัดอุดรธานี
19,395 300012773 น.ส. ปวีณา มาลัย จังหวัดอุดรธานี
19,396 300012777 น.ส. สุภาพร รักด้วง จังหวัดอุดรธานี
19,397 300012787 นาย ปราณีต แผงนาวิน จังหวัดอุดรธานี
19,398 300012796 นาย นัฐวุฒิ ภาชู จังหวัดอุดรธานี
19,399 300012797 นาย กิตติพงษ์ งวงคํานาม จังหวัดอุดรธานี
19,400 300012803 นาย พัฒน์เดช คนหาญ จังหวัดอุดรธานี
19,401 300012812 นาย เทพไพบูลย์ ทองทํา จังหวัดอุดรธานี
19,402 300012815 นาย ศุภวิชญ์ อุ่นละวรณณ จังหวัดอุดรธานี
19,403 300012818 ว่าท่ีร้อยตรี ก้องณรงค์  อภัยจติต์ จังหวัดอุดรธานี
19,404 300012821 น.ส. จุฑามาศ  ฉายยิ่งเชี่ยว จังหวัดอุดรธานี
19,405 300012825 น.ส. สาวิทตรี คําควร จังหวัดอุดรธานี
19,406 300012832 น.ส. เกศสรินทร์ บุญยะศิริกุล จังหวัดอุดรธานี
19,407 300012834 นาง ศิริลักษณ์ ท่วงที จังหวัดอุดรธานี
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19,408 300012837 น.ส. สุขใจ ชมเชย จังหวัดอุดรธานี
19,409 300012842 นาย ภูมิพัฒน์   ฤาดี จังหวัดอุดรธานี
19,410 300012844 น.ส. เณรีญา วิจิตรปัญญา จังหวัดอุดรธานี
19,411 300012848 นาย กิติศักด์ิ ภิงคะสาร จังหวัดอุดรธานี
19,412 300012849 น.ส. พัชรินทร์ สิงห์สถิตย์ จังหวัดอุดรธานี
19,413 300012851 น.ส. กีรตยา ตลับเพชร จังหวัดอุดรธานี
19,414 300012855 นาย สันติ แสนสุข จังหวัดอุดรธานี
19,415 300012856 น.ส. อุษณยี์ ถาบุตร จังหวัดอุดรธานี
19,416 300012859 น.ส. ศิริกมล ฉัตรธนะพานิช จังหวัดอุดรธานี
19,417 300012863 น.ส. อลิสลา พลราชม จังหวัดอุดรธานี
19,418 300012867 นาย พัฒน์พงษ์ แพนพัฒน์ จังหวัดอุดรธานี
19,419 300012871 นาย กฤษณพงษ์ เจริญทัพ จังหวัดอุดรธานี
19,420 300012874 น.ส. ธิดารัตน์ มหาพรม จังหวัดอุดรธานี
19,421 300012883 นาง กัญญารักษ์ รามศิริ จังหวัดอุดรธานี
19,422 300012885 นาย อภิศาสตร์ สีลาเหลี่ยม จังหวัดอุดรธานี
19,423 300012888 น.ส. พรรณภิา ยุทธคราม จังหวัดอุดรธานี
19,424 300012889 น.ส. พรพินิต ทศศะ จังหวัดอุดรธานี
19,425 300012892 น.ส. ชลธิชา แน่นอุดร จังหวัดอุดรธานี
19,426 300012894 นาง อรพรรณ ไตรแก้ว จังหวัดอุดรธานี
19,427 300012905 น.ส. ศิริญญา นิยม จังหวัดอุดรธานี
19,428 300012909 น.ส. อรนภา ประดิษฐ์ด้วง จังหวัดอุดรธานี
19,429 300012912 น.ส. วัลย์ลิกา บรรลือ จังหวัดอุดรธานี
19,430 300012913 นาง สกุณา ถึงดี จังหวัดอุดรธานี
19,431 300012915 น.ส. ณัฏฐาพร พรมสิทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
19,432 300012917 นาย วรุต แก้วภักดี จังหวัดอุดรธานี
19,433 300012921 น.ส. เยาวภา สินโพธิ์ จังหวัดอุดรธานี
19,434 300012922 น.ส. สมประสงค์ ลุนสําโรง จังหวัดอุดรธานี
19,435 300012924 น.ส. คนิดา ปรีนาขาม จังหวัดอุดรธานี
19,436 300012930 นาย ประจักษ์ นันทเมธินทร์ จังหวัดอุดรธานี
19,437 300012932 น.ส. พัชรีญา ชัยมูล จังหวัดอุดรธานี
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19,438 300012935 นาย จักรพงษ์ เรืองเจริญ จังหวัดอุดรธานี
19,439 300012938 นาย นิตินัย ใจซื่อ จังหวัดอุดรธานี
19,440 300012937 นาย องอาจ ขันทอง จังหวัดอุดรธานี
19,441 300012946 นาง พวงบุปผา ไชยวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
19,442 300012952 นาย ณฤชล วิสุทธิยา จังหวัดอุดรธานี
19,443 300012954 นาง ฐปนรรฆ์ ตีละกูล จังหวัดอุดรธานี
19,444 300012956 นาย ภูดิส เทพทองคํา จังหวัดอุดรธานี
19,445 300012957 น.ส. ภาวนา สิทธิจินดา จังหวัดอุดรธานี
19,446 300012965 นาย สุทิน ปาโนรัมย์ จังหวัดอุดรธานี
19,447 300012970 นาย จีระวัฒน์ ไชยขันธ์ จังหวัดอุดรธานี
19,448 300012973 น.ส. กุลวดี สีเรือง จังหวัดอุดรธานี
19,449 300012977 น.ส. ธีรกานต์ ไชยจักร์ จังหวัดอุดรธานี
19,450 300012979 นาย เดชา     จินตกสิการ จังหวัดอุดรธานี
19,451 300012983 น.ส. บุษราภรณ์ บุบผาสังข์ จังหวัดอุดรธานี
19,452 300012986 นาง นวลประกาย สุนนท์ชัย จังหวัดอุดรธานี
19,453 300012989 นาง ทัศน์ทรวง  ทิพย์สุวรรณ จังหวัดอุดรธานี
19,454 300013003 น.ส. รัชฎาพร บัวทองหลาง จังหวัดอุดรธานี
19,455 300013006 น.ส. วรรษมน ทองเกลี้ยง จังหวัดอุดรธานี
19,456 300013018 น.ส. ศิริกาญจน์ ยองจา จังหวัดอุดรธานี
19,457 300013019 น.ส. อัจฉรา ชาแสน จังหวัดอุดรธานี
19,458 300013022 นาย ประกาศิต เดชโบราณ จังหวัดอุดรธานี
19,459 300013024 นาย เรืองศักด์ิ รุ่งเรือง จังหวัดอุดรธานี
19,460 300013033 น.ส. วิไลวรรณ ลือโลก จังหวัดอุดรธานี
19,461 300013059 นาย ปิยกร นนลือชา จังหวัดอุดรธานี
19,462 300013063 น.ส. วารุณี ฉกรรศิลป์ จังหวัดอุดรธานี
19,463 300013069 นาย โชติภณ ชาตานันท์ จังหวัดอุดรธานี
19,464 300013071 นาย มงคลเดช ชาตานันท์ จงัหวัดอุดรธานี
19,465 300013072 น.ส. อุมาพร ขจรวิทย์ จังหวัดอุดรธานี
19,466 300013075 นาย จิตรติ พรมเกตุ จังหวัดอุดรธานี
19,467 300013077 น.ส. วิลาวรรณ์ สันประภา จังหวัดอุดรธานี
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19,468 300013081 น.ส. อรพิณ คนล้ํา จังหวัดอุดรธานี
19,469 300013084 น.ส. ปุณณภา อันโน จังหวัดอุดรธานี
19,470 300013088 น.ส. สุภาพ วงศ์วาสน์ จังหวัดอุดรธานี
19,471 300013090 นาย ธวัช เชื้อกุล จังหวัดอุดรธานี
19,472 300013099 นาย วิศุทธ์ โพธิ์นา จังหวัดอุดรธานี
19,473 300013105 น.ส. ศุภนันท์ บุญอากาศ จังหวัดอุดรธานี
19,474 300013107 นาย ชญานิน กฤติยะโชติ จังหวัดอุดรธานี
19,475 300013120 น.ส. ปุณยธร วังคะฮาด จังหวัดอุดรธานี
19,476 300013122 จ่าสิบตรี สุทธิพงษ์ สว่างพฤกษ์ จังหวัดอุดรธานี
19,477 300013124 นาย โชคชัย ทองสุขนอก จังหวัดอุดรธานี
19,478 300013126 น.ส. ภาวิณี วิเศษศักด์ิ จังหวัดอุดรธานี
19,479 300013129 น.ส. กันยารัตน์ คมจิตร จังหวัดอุดรธานี
19,480 300013142 นาย ชาญณรงค์ ไชยชุม จังหวัดอุดรธานี
19,481 300013144 นาย ประวิช ซองศิริ จังหวัดอุดรธานี
19,482 300013147 น.ส. ณัฏฐนันท์ ศิลสัตย์ จังหวัดอุดรธานี
19,483 300013150 นาย ชาญวิทย์ ใจชอบ จังหวัดอุดรธานี
19,484 300013153 นาย สุทัศน์ อ่างแก้ว จังหวัดอุดรธานี
19,485 300013175 น.ส. อาภาพร ก้านสัญไชย จังหวัดอุดรธานี
19,486 300013177 น.ส. ฤชุรณัณ ประทุมทิพย์ จังหวัดอุดรธานี
19,487 300013187 น.ส. ศุภสรณ์ ว่องไว จังหวัดอุดรธานี
19,488 300013189 น.ส. วรพร อัมวรรณ จังหวัดอุดรธานี
19,489 300013198 นาย ธีระเดช หินเธาว์ จังหวัดอุดรธานี
19,490 300013201 นาย มงคลชัย ชุมโท่โล่ จังหวัดอุดรธานี
19,491 300013204 นาง สุพรรษา ชุมโท่โล่ จังหวัดอุดรธานี
19,492 300013216 น.ส. มยรุี  อินทร์เสนา จังหวัดอุดรธานี
19,493 300013218 น.ส. วันเพ็ญ พันธ์พรม จังหวัดอุดรธานี
19,494 300013226 นาง พัชราวดี โกมลเวชกุล จังหวัดอุดรธานี
19,495 300013261 นาง วิไลวรรณ เนื้อดี จังหวัดอุดรธานี
19,496 300013266 นาย บัญชา ตั้งปัญญาเวชสกุล จังหวัดอุดรธานี
19,497 300013272 นาย ประพาส อุทาโย จังหวัดอุดรธานี
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19,498 300013273 น.ส. พรรณา รัตนพลแสน จังหวัดอุดรธานี
19,499 300013275 นาง พิชญ์นิธี ชํารัมย์ จังหวัดอุดรธานี
19,500 300013278 น.ส. สุภัชชา มามาก จังหวัดอุดรธานี
19,501 300013281 นาย พิเชษฐ์ สิงห์อุไร จังหวัดอุดรธานี
19,502 300013284 นาย คมสัน อรมาศ จังหวัดอุดรธานี
19,503 300013291 น.ส. ปิยะมาศ แก้วอ่อนใส จังหวัดอุดรธานี
19,504 300013295 นาย กิตติกุล สังมีแสง จังหวัดอุดรธานี
19,505 300013300 นาย สุภาพ คงโนนกอก จังหวัดอุดรธานี
19,506 300013311 นาง สุรางคนา กลําเงิน จังหวัดอุดรธานี
19,507 300013313 นาง เยาวภา มาตา จังหวดัอุดรธานี
19,508 300013318 น.ส. สุนทรี ศรีสองเมือง จังหวัดอุดรธานี
19,509 300013329 นาย จตุพร ชาวดร จังหวัดอุดรธานี
19,510 300013333 น.ส. จินดา เลิศสงคราม จังหวัดอุดรธานี
19,511 300013337 นาย ทวีป รูปขันธ์ จังหวัดอุดรธานี
19,512 300013341 น.ส. จิรปรียา ธารทองกร จังหวัดอุดรธานี
19,513 300013344 นาง ภัทรา พูลสระคู จังหวัดอุดรธานี
19,514 300013350 น.ส. พรนิภา สีดาเสถียร จังหวัดอุดรธานี
19,515 300013361 น.ส. แพรวนภา  เวชบรรพต จังหวัดอุดรธานี
19,516 300013367 นาย วิชิต วิชาเงนิ จังหวัดอุดรธานี
19,517 300013372 น.ส. อรนุช ทะแพงพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
19,518 300013383 นาย ปรัฃญา สุนทร จังหวัดอุดรธานี
19,519 300013387 นาย สิริพงศ์ ก้านหมากกลาง จังหวัดอุดรธานี
19,520 300013393 น.ส. ฉวีลักษณ์ คํานนท์ จังหวัดอุดรธานี
19,521 300013394 สิบเอก อาคม เบียดนอก จังหวัดอุดรธานี
19,522 300013397 น.ส. ขนิษฐา กุลเก้ียง จังหวัดอุดรธานี
19,523 300013404 น.ส. มยุรี ศรีสวรรค์ จังหวัดอุดรธานี
19,524 300013408 นาย สุจินต์ รงฤทธิ์ จงัหวัดอุดรธานี
19,525 300013414 น.ส. กัญญ์สุชัชชญา พิลาภ จังหวัดอุดรธานี
19,526 300013418 น.ส. จิราภรณ์ โพนพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
19,527 300013423 น.ส. จิระดา ทองไทย จังหวัดอุดรธานี
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19,528 300013425 นาง อัจฉรีย์ ทองใบ จังหวัดอุดรธานี
19,529 300013428 น.ส. สุวรรณ์นา ขาวขันธ์ จังหวัดอุดรธานี
19,530 300013432 น.ส. บุปผา  สุทธิธรรม จังหวัดอุดรธานี
19,531 300013438 นาย อนุสรณ์ ธิโนวงค์ จังหวัดอุดรธานี
19,532 300013445 นาย ชาตรี นันสา จังหวัดอุดรธานี
19,533 300013446 นาย วีรยุทธ ผุสดี จังหวัดอุดรธานี
19,534 300013449 จ่าอากาศโท บุญโฮม จําปาแก้ว จังหวัดอุดรธานี
19,535 300013456 นาย ภานุพล ภูนาฤทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
19,536 300013465 นาย สุภสิงห์ โพธิสนธ์ จังหวัดอุดรธานี
19,537 300013469 นาง ไพฑูรย์ เพิงจันดา จังหวัดอุดรธานี
19,538 300013470 น.ส. ฐิตารีย์ การุณรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
19,539 300013478 น.ส. ภัทราภา ยารักษ์ จังหวัดอุดรธานี
19,540 300013479 น.ส. สายฝน ชมชายผล จังหวัดอุดรธานี
19,541 300013480 นาง ศรีสุรางค์ ปะการะสังข์ จังหวัดอุดรธานี
19,542 300013481 นาง มนธีรา ธราวุธ จังหวัดอุดรธานี
19,543 300013484 น.ส. ขวัญธิดา ทองภูบาล จังหวัดอุดรธานี
19,544 300013492 นาย จันประสิทธิ์ สีพาฤทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
19,545 300013494 นาย ยุทธศักด์ิ สารีเครือ จังหวัดอุดรธานี
19,546 300013496 นาย สุริยา อุทรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
19,547 300013501 นาย สุรัตน์ ราชิต จังหวัดอุดรธานี
19,548 300013505 นาย ไตรธานี เยี่ยมอ่อน จังหวัดอุดรธานี
19,549 300013508 นาย สถิตย์ สมเพชร จังหวัดอุดรธานี
19,550 300013513 น.ส. นิธิมา นิสัยกล้า จังหวัดอุดรธานี
19,551 300013520 น.ส. ศิริพร วงษ์นารัตน์ จังหวัดอุดรธานี
19,552 300013528 นาย ราชันย์ อันไชยศรี จังหวดัอุดรธานี
19,553 300013533 น.ส. วัชราภรณ์ แดงอาจ จังหวัดอุดรธานี
19,554 300013534 น.ส. จันทร์เพ็ญ จําเริญเนาว์ จังหวัดอุดรธานี
19,555 300013543 นาย ไพศาล วัดเวียงคํา จังหวัดอุดรธานี
19,556 300013546 นาย ณัฐพล เกรียงศรี จังหวัดอุดรธานี
19,557 300013550 น.ส. สมวาส ใจรักเรียน จังหวัดอุดรธานี
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19,558 300013554 นาย พฤทธิ์ เดชสมบัติ จังหวัดอุดรธานี
19,559 300013557 น.ส. ภัณฑิราพร ลุนสิน จังหวัดอุดรธานี
19,560 300013559 นาย วีระนนท์  จากผา จังหวัดอุดรธานี
19,561 300013560 น.ส. อัญชลี โภชน์เกาะ จังหวัดอุดรธานี
19,562 300013566 นาย บัณฑิต ไขขุนทด จังหวัดอุดรธานี
19,563 300013568 นาย พิสิษฐ์ แย้มชม จังหวัดอุดรธานี
19,564 300013569 น.ส. สุรางค์ ศรีแก้ว จังหวัดอุดรธานี
19,565 300013572 นาย ปิยพงษ์ ยศธแสน จังหวัดอุดรธานี
19,566 300013580 นาง พิชชานันท์ ศรีเล็ก จงัหวัดอุดรธานี
19,567 300013583 น.ส. ดารุณี พูลศิลป์ จังหวัดอุดรธานี
19,568 300013586 น.ส. ฐิติยาภรณ์ กีบสันเทียะ จังหวัดอุดรธานี
19,569 300013588 น.ส. นิตยา จําวงศ์ลา จังหวัดอุดรธานี
19,570 300013590 น.ส. วิไล มีทองขาว จังหวัดอุดรธานี
19,571 300013593 นาย อุทิศ นันทะมาตย์ จังหวัดอุดรธานี
19,572 300013598 น.ส. นัทษมน อมรสิน จังหวัดอุดรธานี
19,573 300013601 นาย ลิขิต วิชัย จังหวัดอุดรธานี
19,574 300013608 นาย พงศ์พิพัฒน์ อุบลโพธิ์ จังหวัดอุดรธานี
19,575 300013609 น.ส. กมลวรรณ ช่องงาม จังหวัดอุดรธานี
19,576 300013610 นาย วสันต์ พันสาง จังหวัดอุดรธานี
19,577 300013613 นาย สามารถ ดาวช่วย จังหวัดอุดรธานี
19,578 300013614 นาย เอกพันธ์ ปารี จังหวัดอุดรธานี
19,579 300013615 นาย สุรชัย ชิณพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
19,580 300013617 น.ส. นนทวรรณ  วงษ์แสวง จังหวัดอุดรธานี
19,581 300013619 นาย อนวัช จิตรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
19,582 300013623 น.ส. พิมพ์สุจี โสมณวัฒน์ จังหวดัอุดรธานี
19,583 300013628 นาย จิระเดช จิตสังข์ จังหวัดอุดรธานี
19,584 300013632 นาย ศักดา สุทธะเน จังหวัดอุดรธานี
19,585 300013633 นาง เพ็ญประภา โพธิ์สีมา จังหวัดอุดรธานี
19,586 300013636 นาย เฉลิมพล โพธิดอกไม้ จังหวัดอุดรธานี
19,587 300013639 น.ส. ภคมน สีคําทา จังหวัดอุดรธานี
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19,588 300013648 น.ส. ภควดี สนคณาวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
19,589 300013652 นาย สยมภู บูรพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
19,590 300013656 น.ส. สุวิมล บุตรธนู จังหวัดอุดรธานี
19,591 300013658 นาย ทศพล เสริมศิริ จังหวัดอุดรธานี
19,592 300013662 น.ส. วรัญญา เพ็งสาเกษ จังหวัดอุดรธานี
19,593 300013664 นาย ปรีชา วระจารุ จังหวัดอุดรธานี
19,594 300013671 นาย อานนท์ ชัยมนตรี จังหวัดอุดรธานี
19,595 300013672 นาย อาษา สุวรรณไตรย์ จังหวัดอุดรธานี
19,596 300013677 น.ส. กรวิกา เจริญประสทิธิ์ จังหวัดอุดรธานี
19,597 300013681 นาย วรวุฒิ ภู่ศิริภิญโญ จังหวัดอุดรธานี
19,598 300013682 น.ส. พวงเพชร  สารขันธ์ จังหวัดอุดรธานี
19,599 300013696 นาย ปิยวัช ชัยศรี จังหวัดอุดรธานี
19,600 300013703 นาง หนึ่งฤทัย แกมมณี จังหวัดอุดรธานี
19,601 300013711 น.ส. วัฒนาลัย พิชัยคํา จังหวัดอุดรธานี
19,602 300013721 สิบโท สุรเชษฐ์ เงื่อนตะคุ จังหวัดอุดรธานี
19,603 300013724 น.ส. ฐิตินันท์ พรรณจิตต์ จงัหวัดอุดรธานี
19,604 300013729 นาย วรวุฒิ สุมา จังหวัดอุดรธานี
19,605 300013731 นาย เริงศักด์ิ สุนทรา จังหวัดอุดรธานี
19,606 300013735 น.ส. ปนัดดา บัวนวน จังหวัดอุดรธานี
19,607 300013736 น.ส. กนกนิภา ภาโสม จังหวัดอุดรธานี
19,608 300013737 นาย ธนากร เหล่ามูล จังหวัดอุดรธานี
19,609 300013741 นาย ประทักษ์พงศ์ พลโยราช จังหวัดอุดรธานี
19,610 300013743 นาง จิราพร ทรงงาม จังหวัดอุดรธานี
19,611 300013745 นาย สุรศักด์ิ บุญมีทา จังหวัดอุดรธานี
19,612 300013747 น.ส. วริษา ยืนสุข จังหวัดอุดรธานี
19,613 300013748 น.ส. ทศวรรณ ภูศรี จังหวัดอุดรธานี
19,614 300013749 นาย จักรพงษ์ นาสําแดง จังหวัดอุดรธานี
19,615 300013751 น.ส. เจษสุภัค พลประเสริฐ จังหวัดอุดรธานี
19,616 300013754 นาย กฤษณุลักษ์ เอกตาแสง จังหวัดอุดรธานี
19,617 300013757 น.ส. เสาลักษณ์ วังภูสิทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
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19,618 300013766 จ.ส.ต. ศรัญญู คงแสง จังหวัดอุดรธานี
19,619 300013770 น.ส. ยุพิน เถาวัลย์ราช จังหวัดอุดรธานี
19,620 300013778 นาย อํานาจ บุบผามาลา จังหวัดอุดรธานี
19,621 300013783 นาย ฐิติศักด์ิ ราษีทอง จังหวัดอุดรธานี
19,622 300013785 น.ส. สุมารินทร์ เจ็กท้าว จังหวัดอุดรธานี
19,623 300013791 น.ส. ปิยะภรณ์ เรืองฤทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
19,624 300013795 นาย หิรัญญ์ หิรัญญพิพัฒน์ จังหวัดอุดรธานี
19,625 300013796 น.ส. ทิพย์สุดา ไตรยะถา จังหวัดอุดรธานี
19,626 300013800 นาย สุรเชษฐ ไตรยะถา จังหวัดอุดรธานี
19,627 300013808 น.ส. รุ่งรัตน์ ชมชื่น จังหวัดอุดรธานี
19,628 300013819 น.ส. วธิดา ไหวพริบ จังหวัดอุดรธานี
19,629 300013822 นาย ธานินทร์ ฤทธิเดช จังหวัดอุดรธานี
19,630 300013823 น.ส. บุญนํา พุทไธสงค์ จังหวัดอุดรธานี
19,631 300013824 นาย สมพร จันทาทุม จังหวัดอุดรธานี
19,632 300013827 น.ส. จิตติยา ไชยฮ้อย จังหวัดอุดรธานี
19,633 300013828 น.ส. โศภิษฐ์ คําเลิศ จงัหวัดอุดรธานี
19,634 300013829 นาย พลากร นิยมญาติ จังหวัดอุดรธานี
19,635 300013833 น.ส. วรดาภัส อามัสสา จังหวัดอุดรธานี
19,636 300013841 น.ส. จิตติมา ศรีนัครินทร์ จังหวัดอุดรธานี
19,637 300013842 นาย เกียรติศักด์ิ พารีรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
19,638 300013845 น.ส. พิรุญาณ์ ค้อชากุล จังหวัดอุดรธานี
19,639 300013850 นาย นฤทธิ์ ชัยประทาน จังหวัดอุดรธานี
19,640 300013855 นาย มงคล วุฒิเสน จังหวัดอุดรธานี
19,641 300013870 นาง เจียมจิตต์ เดื่อมขันมณี จังหวัดอุดรธานี
19,642 300013878 นาย วิศรุต ศรีประเสริฐ จังหวัดอุดรธานี
19,643 300013881 นาย รังสรรค์ กัณหา จังหวัดอุดรธานี
19,644 300013889 น.ส. จันดาพร เจนจบ จังหวัดอุดรธานี
19,645 300013890 น.ส. ชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
19,646 300013892 นาย วิฑูรย์ สมบัวคู จังหวัดอุดรธานี
19,647 300013896 นาง อรฑัย นามขาว จังหวัดอุดรธานี
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19,648 300013900 น.ส. ลําพูน ธรรมกาศ จังหวัดอุดรธานี
19,649 300013903 น.ส. ปนิดา เสาทองหลาง จังหวัดอุดรธานี
19,650 300013906 นาย เอกลักษณ์ ศรีรงศ์ จังหวัดอุดรธานี
19,651 300013907 น.ส. กรรณิการ์ พ่วงเพ็ง จังหวัดอุดรธานี
19,652 300013911 น.ส. จินตนา อ่ิมพูล จังหวัดอุดรธานี
19,653 300013914 น.ส. รินรดา พิณะสา จังหวัดอุดรธานี
19,654 300013919 น.ส. ดารารัตน์ พืชนอก จังหวัดอุดรธานี
19,655 300013937 นาย สยมพร สินพานิช จังหวัดอุดรธานี
19,656 300013947 น.ส. วีรยา ฟองชล จังหวัดอุดรธานี
19,657 300013951 น.ส. นาถยา สุวรรณชะรา จังหวัดอุดรธานี
19,658 300013952 นาง สุรัมภา ปางคํา จังหวัดอุดรธานี
19,659 300013954 นาง ประภัสสร สิงห์แก้ว จังหวัดอุดรธานี
19,660 300013956 นาย ประมวล สะภา จังหวัดอุดรธานี
19,661 300013958 นาย ภูวเดช วิบูลย์กุล จังหวัดอุดรธานี
19,662 300013961 นาย วรุพงษ์ ขุนโนนเขวา จังหวัดอุดรธานี
19,663 300013963 น.ส. ตวงทิพย์  ธรรมตะศิลา จังหวัดอุดรธานี
19,664 300013965 น.ส. อภิญญา นุวงษ์ศรี จังหวัดอุดรธานี
19,665 300013968 น.ส. ศิรริัตน์ รัตนบํารุง จังหวัดอุดรธานี
19,666 300013974 นาย เสรี สายชาลี จังหวัดอุดรธานี
19,667 300013980 นาย นิคมสิน ดีจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
19,668 300013983 น.ส. จิรภา ชูวา จังหวัดอุดรธานี
19,669 300013988 น.ส. ปิยวรรณ ขลิบทองรอด จังหวัดอุดรธานี
19,670 300014000 น.ส. รัตนกรณ์ โคตพรม จังหวัดอุดรธานี
19,671 300014010 นาย วิษณุ มาแสวง จังหวัดอุดรธานี
19,672 300014012 น.ส. ณัชชญามญธุ์ บุญปลูก จังหวัดอุดรธานี
19,673 300014016 น.ส. นภสร ไชยคําภา จังหวัดอุดรธานี
19,674 300014021 น.ส. ปนัดดา เจ๊กไธสง จังหวัดอุดรธานี
19,675 300014022 นาง วรรณภรณ์   บุญญาพิพรรธน์ จังหวัดอุดรธานี
19,676 300014034 น.ส. วิชชุดา เกษมศรี จังหวัดอุดรธานี
19,677 300014035 น.ส. สาวิตรี เดชชัย จังหวัดอุดรธานี
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19,678 300014051 น.ส. มยุรี อัคเนตร จังหวัดอุดรธานี
19,679 300014052 น.ส. บุญหญิง ชาลี จังหวัดอุดรธานี
19,680 300014055 นาง สุริสา อินทะกนก จังหวัดอุดรธานี
19,681 300014058 นาย อดิศร์ราษฎร์ ศรีสวาท จังหวัดอุดรธานี
19,682 300014063 นาย วรกฤต ชาธิรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
19,683 300014089 นาย ประกาศิต แวงวรรณ จังหวัดอุดรธานี
19,684 300014095 นาย ธิติณัฎฐ์ กาญจนวลีกุล จังหวัดอุดรธานี
19,685 300014098 น.ส. จิราภรณ์ ขันธหัตถ์ จังหวัดอุดรธานี
19,686 300014100 น.ส. ฐิติวรดา หลาวทอง จังหวัดอุดรธานี
19,687 300014101 น.ส. พิศมัย ศรีทาพักตร์ จังหวัดอุดรธานี
19,688 300014112 นาย ศักด์ิดา  จิตสิงห์ จังหวัดอุดรธานี
19,689 300014115 น.ส. ประไพร จารุกมูล จังหวัดอุดรธานี
19,690 300014116 นาย พัสกร ประกอบแสง จังหวัดอุดรธานี
19,691 300014133 น.ส. อารีรัตน์ บุญเรือง จังหวัดอุดรธานี
19,692 300014136 น.ส. กรรธิมา มาตราช จังหวัดอุดรธานี
19,693 300014138 น.ส. พีชเนตร ไชยยา จังหวัดอุดรธานี
19,694 300014147 นาย สุวิทย์ ธงภักด์ิ จังหวัดอุดรธานี
19,695 300014152 นาย พงศกร ไตรดํารง จังหวัดอุดรธานี
19,696 300014159 นาย วันชนะ เวฬุวณารักษ์ จังหวัดอุดรธานี
19,697 300014169 นาย ชัยพงษ์ คุณเครือจันทึก จังหวัดอุดรธานี
19,698 300014170 นาง จิราภา เพ่ิมสินธุ์ จังหวัดอุดรธานี
19,699 300014171 จ.ส.อ. ทิพากร พองพรหม จังหวัดอุดรธานี
19,700 300014172 นาง พัชรินทร์ งามศิริ จังหวัดอุดรธานี
19,701 300014173 น.ส. ประภาศรี พิกุลทอง จังหวัดอุดรธานี
19,702 300014178 น.ส. ชวิศา ไล่กระโทก จังหวัดอุดรธานี
19,703 300014185 น.ส. สมศรี  บุญหลัง จังหวัดอุดรธานี
19,704 300014189 น.ส. นันทกุล บุญเสริม จังหวัดอุดรธานี
19,705 300014191 น.ส. นวรัตน์ สุทธิม่ัน จังหวัดอุดรธานี
19,706 300014192 น.ส. นวลนภา คําโท จังหวัดอุดรธานี
19,707 300014197 น.ส. จันทร์จิรา ทานะเวช จังหวัดอุดรธานี
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19,708 300014203 นาง ณิชนันท์ จันทะเบี้ยว จังหวัดอุดรธานี
19,709 300014206 นาย วรากร สิงห์วงษ์ จังหวัดอุดรธานี
19,710 300014214 นาย เฉลิมชัย นิลบรรพต จังหวัดอุดรธานี
19,711 300014218 น.ส. เมยาวี จันทราชัย จังหวัดอุดรธานี
19,712 300014221 น.ส. ภัสสรา เผ้าหอม จังหวัดอุดรธานี
19,713 300014229 น.ส. นิตยา ดาดง จังหวัดอุดรธานี
19,714 300014230 น.ส. บูรณ์ภัสสร  จิตรดี จังหวัดอุดรธานี
19,715 300014231 นาย ชวัลวิทย์ แสนสุด จังหวัดอุดรธานี
19,716 300014239 นาย จิตตศัิกด์ิ  ศรีสอน จังหวัดอุดรธานี
19,717 300014240 นาย ชาคริต ถานันท์ จังหวัดอุดรธานี
19,718 300014241 นาง ธัญยชนก จําปาบุรี จังหวัดอุดรธานี
19,719 300014242 นาย แดน ยอดสะเทิน จังหวัดอุดรธานี
19,720 300014248 น.ส. อภิญญา บุญลาม จังหวัดอุดรธานี
19,721 300014251 น.ส. พิชชา ชนะวงษ์ จังหวัดอุดรธานี
19,722 300014259 นาย เอกรัฐ ดวงศรี จังหวัดอุดรธานี
19,723 300014264 น.ส. วาจี ราชบัวน้อย จังหวัดอุดรธานี
19,724 300014267 น.ส. พรนภา คํามา จังหวัดอุดรธานี
19,725 300014268 นาย ฉลาด วัณณา จังหวดัอุดรธานี
19,726 300014272 นาย ธีรวัฒน์  กงภูเวช จังหวัดอุดรธานี
19,727 300014281 นาย นัยนิจ ใสกระจ่าง จังหวัดอุดรธานี
19,728 300014283 น.ส. จุฬาภรณ์ ใสกระจ่าง จังหวัดอุดรธานี
19,729 300014286 นาย เสรี พรมนนท์ จังหวัดอุดรธานี
19,730 300014295 น.ส. พรพิมล ผักไหม จังหวัดอุดรธานี
19,731 300014301 น.ส. มนีลักษ์ สะตะ จังหวัดอุดรธานี
19,732 300014305 น.ส. ทัศนีย์ สมภักดี จังหวัดอุดรธานี
19,733 300014314 นาย วรพจต์ แตงจั่น จังหวัดอุดรธานี
19,734 300014318 น.ส. ปิยะภรณ์ ประทุมมาตร์ จังหวัดอุดรธานี
19,735 300014319 นาย ทนงศักด์ิ แก้วเกิดเคน จังหวัดอุดรธานี
19,736 300014322 นาย นภสรร ทาจิตต์ จังหวัดอุดรธานี
19,737 300014323 นาง รัชนี  หาญเชิงชัย จังหวัดอุดรธานี
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19,738 300014327 น.ส. จิราพร ประชาโชติ จังหวัดอุดรธานี
19,739 300014339 น.ส. ชนาภา จิ๋วนอก จังหวัดอุดรธานี
19,740 300014349 น.ส. อุษา เตื่อยมา จังหวัดอุดรธานี
19,741 300014350 นาย ไชยศิริ อุปสาร จังหวัดอุดรธานี
19,742 300014351 น.ส. อัมรารักษ์ บุญมาก จังหวัดอุดรธานี
19,743 300014360 น.ส. ประภาภัทร สว่างรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
19,744 300014363 นาง นุชรินทร์ พระปิดตา จังหวัดอุดรธานี
19,745 300014365 นาย เผด็จ พิมพา จังหวัดอุดรธานี
19,746 300014374 นาย ณัฐพล เนติภัทรรกัษ์ จังหวัดอุดรธานี
19,747 300014379 นาย ธีร์วรา ดาวัลย์ จังหวัดอุดรธานี
19,748 300014387 น.ส. พัชราภรณ์ สอนพงษ์ จังหวัดอุดรธานี
19,749 300014391 น.ส. ชนิดาภา ลีคํางาม จังหวัดอุดรธานี
19,750 300014392 นาย วิทยา ราชรักษา จังหวัดอุดรธานี
19,751 300014407 นาย ธนัดกิจ พิณรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
19,752 300014413 น.ส. ศรันยา สุนทอง จังหวัดอุดรธานี
19,753 300014416 นาง ริญญาภัทร์ ทิปะณี จังหวัดอุดรธานี
19,754 300014421 นาย ทิวา ตรงใจ จังหวัดอุดรธานี
19,755 300014422 นาง อุษณีษ์ ตนัยพุฒิ จังหวัดอุดรธานี
19,756 300014426 น.ส. ทองใบ  ศิลาจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
19,757 300014430 นาย ภัทรพงศ์ ฉลาดการณ์ จังหวัดอุดรธานี
19,758 300014431 น.ส. อนิสรา ไชยะเดชะ จังหวัดอุดรธานี
19,759 300014433 น.ส. ชวันรัตน์ ลือเลื่องกิติกุล จังหวัดอุดรธานี
19,760 300014442 นาง พัชราภรณ์ สุขพิธี จังหวัดอุดรธานี
19,761 300014449 นาง พัชรี วิทยาภรณ์ จังหวัดอุดรธานี
19,762 300014448 นาย อภิณัฐ หงษ์คํา จงัหวัดอุดรธานี
19,763 300014451 น.ส. จุไรพร นิครหล่อน จังหวัดอุดรธานี
19,764 300014458 น.ส. วิภาพร มีลา จังหวัดอุดรธานี
19,765 300014464 น.ส. กุลณัน โพธิ์ดี จังหวัดอุดรธานี
19,766 300014472 น.ส. มุกดา ขันบรรจง จังหวัดอุดรธานี
19,767 300014482 นาย รณนภากาศ ดวงสําราญ จังหวัดอุดรธานี
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19,768 300014485 นาง พิศมัย สําราญพิศ จังหวัดอุดรธานี
19,769 300014488 น.ส. นวรัตน์ จันโทภาส จังหวัดอุดรธานี
19,770 300014491 น.ส. ขวัญพิชชา หอมไกล จังหวัดอุดรธานี
19,771 300014498 นาง ณัทปภาอร ลาดสุวรรณ จังหวัดอุดรธานี
19,772 300014507 นาง ยุพิน บุญพระธรรม จังหวัดอุดรธานี
19,773 300014514 น.ส. นงลักษณ์ จันทร์ประทัด จังหวัดอุดรธานี
19,774 300014517 นาย ธนพงษ์ ธนุวรรณ จังหวัดอุดรธานี
19,775 300014527 นาย วันเฉลิม อินทรสมหวัง จังหวัดอุดรธานี
19,776 300014532 น.ส. สุพรรณี  จันทร์ปุ่ม จงัหวัดอุดรธานี
19,777 300014535 นาย บรรพต เมืองคง จังหวัดอุดรธานี
19,778 300014538 นาง ณัฐวรรณ ถาวรสวัสด์ิ จังหวัดอุดรธานี
19,779 300014551 นาย คมสันต์ อ่อนโพธา จังหวัดอุดรธานี
19,780 300014552 นาย วัชรพงศ์ วิชนา จังหวัดอุดรธานี
19,781 300014555 นาย วิสันต์ นาริโส จังหวัดอุดรธานี
19,782 300014557 น.ส. เจตสุดา  แร่ถ่าย จังหวัดอุดรธานี
19,783 300014572 น.ส. อังศุมาลย์ พรมมหาชัย จังหวัดอุดรธานี
19,784 300014573 น.ส. นพมาศ เดชธงไชย จังหวัดอุดรธานี
19,785 300014575 น.ส. อภิญญา ปัญญาดี จังหวัดอุดรธานี
19,786 300014576 น.ส. สุวรรณา สารภี จังหวัดอุดรธานี
19,787 300014581 นาย ภุชงค์ ภาโนชิต จังหวัดอุดรธานี
19,788 300014582 น.ส. จิราวัลย์ จันทะปัสสา จังหวัดอุดรธานี
19,789 300014586 นาย ธนพงษ์ บูชายันต์ จังหวัดอุดรธานี
19,790 300014587 น.ส. นุจรินทร์ มูลตะกอน จังหวัดอุดรธานี
19,791 300014589 นาย นัฐวัฒน์ สุลินทบูรณ์ จังหวัดอุดรธานี
19,792 300014591 น.ส. ละออง วุฒิพันธุ์ จังหวัดอุดรธานี
19,793 300014596 น.ส. วานิษา ตะวังทัน จังหวัดอุดรธานี
19,794 300014600 น.ส. ภูริชญา อ่อนสุวรรณ จังหวัดอุดรธานี
19,795 300014601 น.ส. ชญาภา หนูมอ จังหวัดอุดรธานี
19,796 300014602 นาย สุขุม ซุยน้ําเท่ียง จังหวัดอุดรธานี
19,797 300014605 นาย เกริกเกียรติ ขันทอง จังหวัดอุดรธานี
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19,798 300014608 นาย จิรศักด์ิ จานเขื่อง จังหวัดอุดรธานี
19,799 300014623 นาย ณรงค์ศักด์ิ สุทธิบุญ จังหวัดอุดรธานี
19,800 300014625 นาย สุวัฒนา จารุวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
19,801 300014628 นาย ประกรณ์วิท เนตรนิรมล จังหวัดอุดรธานี
19,802 300014631 น.ส. ช่อลดา อดุลเดชา จังหวัดอุดรธานี
19,803 300014634 น.ส. อัญชสา อุทัยแสง จังหวัดอุดรธานี
19,804 300014640 นาย ปราโมทย์ ไทยธวัชกุล จังหวัดอุดรธานี
19,805 300014641 นาย ศิวพงศ์ ภูต้องใจ จังหวัดอุดรธานี
19,806 300014644 ว่าท่ี ร.ต.หญิง รัตน์ตนา นนไพวัลย์ จังหวัดอุดรธานี
19,807 300014665 นาง กชกร พาลเหนือ จังหวัดอุดรธานี
19,808 300014669 นาง ทิวาวรรณ ภูสามารถ จังหวัดอุดรธานี
19,809 300014685 นาย ณัฐพล นิลแสง จังหวัดอุดรธานี
19,810 300014694 นาง กัลยาณี ปุณขันธุ์ จังหวัดอุดรธานี
19,811 300014700 นาย ชินพงษ์ หลงโสกเชือก จังหวัดอุดรธานี
19,812 300014701 นาย นพดล ชุมพล จังหวัดอุดรธานี
19,813 300014704 นาย พัชรพงษ์ ดวงภุมเมศร์ จังหวัดอุดรธานี
19,814 300014706 น.ส. อรวรรณ ผลชะอุ่ม จังหวัดอุดรธานี
19,815 300014707 น.ส. ธภาภัค คุณนิธิภากูร จังหวัดอุดรธานี
19,816 300014712 น.ส. ณัชรียา ศรีพรหม จังหวัดอุดรธานี
19,817 300014714 น.ส. จันทร์เพ็ญ อาจแก้ว จังหวัดอุดรธานี
19,818 300014724 นาย คณาวุฒิ พันธนะบุญ จังหวัดอุดรธานี
19,819 300014727 นาย อาทิตย์ บุตรสุด จังหวัดอุดรธานี
19,820 300014729 นาย ภาคิน ศรีหาจักร์ จังหวัดอุดรธานี
19,821 300014730 นาย สุวิทย์ ทองปั้น จังหวัดอุดรธานี
19,822 300014733 นาย ชัชวาล สุขบัว จังหวัดอุดรธานี
19,823 300014739 นาง พัชรี สารภักดี จังหวัดอุดรธานี
19,824 300014746 น.ส. ศิริรตัน์ ดงกระโทก จังหวัดอุดรธานี
19,825 300014748 นาง เสาวณี โสเมือง จังหวัดอุดรธานี
19,826 300014773 นาย พุทธกาล แสงเชื้อพ่อ จังหวัดอุดรธานี
19,827 300014774 นาย ชุมพร อักษร จังหวัดอุดรธานี
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19,828 300014777 นาย ยุทธนา  อักษร จังหวัดอุดรธานี
19,829 300014785 น.ส. รัตนา ปานา จังหวัดอุดรธานี
19,830 300014786 น.ส. จารุพรรณ พิมพานิช จังหวัดอุดรธานี
19,831 300014795 นาย นิวัตร์ พระธานี จังหวัดอุดรธานี
19,832 300014796 น.ส. จริญพร จันดาศักด์ิ จังหวัดอุดรธานี
19,833 300014827 นาย พงษ์พิพัฒน์ น้อยวิลาศ จังหวัดอุดรธานี
19,834 300014838 น.ส. พรรษกร เย็นขัน จังหวัดอุดรธานี
19,835 300014855 นาย นริศ จันสง่า จังหวัดอุดรธานี
19,836 300014857 นาง อภิญญา จันทลือชา จงัหวัดอุดรธานี
19,837 300014860 น.ส. อัญชลี เมืองจันทบุรี จังหวัดอุดรธานี
19,838 300014863 น.ส. ทัศนีย์  วิภาวิน จังหวัดอุดรธานี
19,839 300014868 น.ส. จริยาพร แสงกล้า จังหวัดอุดรธานี
19,840 300014870 น.ส. สุภาวดี ชาดง จังหวัดอุดรธานี
19,841 300014873 น.ส. เกวลี สายเสนีย์ จังหวัดอุดรธานี
19,842 300014886 นาย สฤษดิ์ สาสิงห์ จังหวัดอุดรธานี
19,843 300014892 นาย กรกฎ วิญญาเย็น จังหวัดอุดรธานี
19,844 300014894 น.ส. พัชรี ยืนยง จังหวัดอุดรธานี
19,845 300014906 นาย กิตติพัฒน์ โพธิ์สวัสด์ิ จังหวัดอุดรธานี
19,846 300014913 น.ส. พัชรี พร้อมสุข จังหวัดอุดรธานี
19,847 300014923 นาย อนุชิต พลบุตร จังหวัดอุดรธานี
19,848 300014925 น.ส. มยุรีพร ภูโสภา จังหวัดอุดรธานี
19,849 300014931 น.ส. ปรีดารัตน์ สิงห์สุทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
19,850 300014936 นาย นันทวัฒชัย ชมภูพ้ืน จังหวัดอุดรธานี
19,851 300014937 นาง กรรณิกา พาสูงเนิน จังหวัดอุดรธานี
19,852 300014952 น.ส. จุฑารัตน์ กล่ําสกุล จังหวัดอุดรธานี
19,853 300014954 น.ส. ปริสา ลานอก จังหวัดอุดรธานี
19,854 300014962 นาย นิติศาสตร์ ทิพย์มณี จังหวัดอุดรธานี
19,855 300014969 น.ส. รุจิรา แสงผา จังหวัดอุดรธานี
19,856 300014977 นาย จักรกฤช จํานงนิตย์ จังหวัดอุดรธานี
19,857 300015004 นาย สัญญา จันทร์สี จังหวัดอุดรธานี

            หน้าท่ี 662 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
19,858 300015007 นาย รัฐพงษ์ จันมา จังหวัดอุดรธานี
19,859 300015008 น.ส. ชญานิศา บุญชัย จังหวัดอุดรธานี
19,860 300015016 นาย ลิขิต จันทร์เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
19,861 300015017 นาย นนธวัช ก้อนแพง จังหวัดอุดรธานี
19,862 300015021 น.ส. เกษร แสนจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
19,863 300015023 น.ส. นิระออง แก้วจันดา จังหวัดอุดรธานี
19,864 300015033 น.ส. เบญจวรรณ์ โสภาระ จังหวัดอุดรธานี
19,865 300015036 น.ส. วิมลวรรณ วงศ์สินธน จังหวัดอุดรธานี
19,866 300015041 น.ส. ฐิตนิันท์  ปราบวงษา จังหวัดอุดรธานี
19,867 300015045 น.ส. ขนิษฐา สมดา จังหวัดอุดรธานี
19,868 300015048 นาย จตุภัทร แก้วภักดี จังหวัดอุดรธานี
19,869 300015052 น.ส. แสงทิพย์ สุขดี จังหวัดอุดรธานี
19,870 300015055 น.ส. เพ็ญวิภา ไชยยา จังหวัดอุดรธานี
19,871 300015057 น.ส. กัลยกร บุญชมภู จังหวัดอุดรธานี
19,872 300015060 นาย ราชศักด์ิ ธรรมสโรช จังหวัดอุดรธานี
19,873 300015065 นาย ศิริพันธ์ สุวรรณภักดี จังหวัดอุดรธานี
19,874 300015070 นาย กฤษณะพงศ์ สงคง จังหวัดอุดรธานี
19,875 300015071 น.ส. จุลัยรัตน์ ชมภูทิพย์ จังหวัดอุดรธานี
19,876 300015073 น.ส. ภาวดี จําปาสี จังหวัดอุดรธานี
19,877 300015074 นาย วีรยุทธ คงเทพ จังหวัดอุดรธานี
19,878 300015077 น.ส. จารุดา ผางสา จังหวัดอุดรธานี
19,879 300015079 นาง สุเภาวดี หุนารัตน์ จังหวัดอุดรธานี
19,880 300015080 นาย ธีรพงศ์ พิมใจ จังหวัดอุดรธานี
19,881 300015082 น.ส. อาทิตยา ภูสถาน จังหวัดอุดรธานี
19,882 300015084 น.ส. ศิริรตัน์ ศรีเสนา จังหวัดอุดรธานี
19,883 300015086 นาย ดนัย หอมพนา จังหวัดอุดรธานี
19,884 300015088 นาย พิพัฒน์พงษ์ สุขษาเกษ จังหวัดอุดรธานี
19,885 300015090 น.ส. แวววะลี แสงสุข จังหวัดอุดรธานี
19,886 300015096 นาย ยุติธรรม อุ่นหล้า จังหวัดอุดรธานี
19,887 300015099 นาง ชูศรี บุญอินทร์ จังหวัดอุดรธานี
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19,888 300015106 นาย สมพงษ์ ศรีสวัสด์ิ จังหวัดอุดรธานี
19,889 300015116 นาย อดุลย์  ตรงประสิทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
19,890 300015118 น.ส. สายรุ้ง ทองโสม จังหวัดอุดรธานี
19,891 300015133 น.ส. ธัญญารัตน์ เหล่าบุตรศรี จังหวัดอุดรธานี
19,892 300015159 น.ส. วรรณิภา สุพรรณ จังหวัดอุดรธานี
19,893 300015160 นาง ลินดา ไผ่ล้อม จังหวัดอุดรธานี
19,894 300015161 นาย โชคอัษฎา สาแก้ว จังหวัดอุดรธานี
19,895 300015163 น.ส. ญาตาวี อบมาพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
19,896 300015164 น.ส. จินตะหรา สิงนวล จังหวัดอุดรธานี
19,897 300015173 น.ส. ระพีพรรณ แก้วอุดม จังหวัดอุดรธานี
19,898 300015174 น.ส. ขนิษฐา นามภักดี จังหวัดอุดรธานี
19,899 300015178 น.ส. กาญจนา ราษฎร์เริงฤทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
19,900 300015182 น.ส. อังคณา ฤทธิ์วิเศษ จังหวัดอุดรธานี
19,901 300015186 นาย ทนายศักด์ิ โสภิณสูงเนิน จังหวัดอุดรธานี
19,902 300015187 นาย ปริญญา วงศ์อนุ จังหวัดอุดรธานี
19,903 300015189 น.ส. รุ่งรัตน์ วรกิจ จังหวัดอุดรธานี
19,904 300015190 น.ส. สราลี ปราบพาล จังหวัดอุดรธานี
19,905 300015194 น.ส. อําพร สีสุนนท์ จังหวัดอุดรธานี
19,906 300015195 สิบเอกหญิง พุทธรักษา บุญหลัง จังหวัดอุดรธานี
19,907 300015197 นาย ธนกฤต บุญญาชนพงศ์ จังหวัดอุดรธานี
19,908 300015199 นาย เสกสรร ชานนท์ จังหวัดอุดรธานี
19,909 300015202 นาย วัชรพงษ์ สิงห์โสภา จังหวัดอุดรธานี
19,910 300015205 น.ส. วันเพ็ญ ม่ันใจ จังหวัดอุดรธานี
19,911 300015208 น.ส. อรนุช ดีบ้านห้วย จังหวัดอุดรธานี
19,912 300015212 นาย ชัยพร ป่วนกระโทก จังหวัดอุดรธานี
19,913 300015224 นาย วชิรวิทย์ วังพิกุลเจริญจิต จังหวัดอุดรธานี
19,914 300015227 นาง ณิชนันทน์ วังพิกุลเจริญจิต จังหวัดอุดรธานี
19,915 300015235 นาย ปริญญา จันทรากุลนนท์ จังหวัดอุดรธานี
19,916 300015239 น.ส. จุฑามาศ ชมเชยรัก จังหวัดอุดรธานี
19,917 300015240 น.ส. ชลธิชา ศรีสวัสด์ิ จังหวัดอุดรธานี
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19,918 300015242 นาง กีรติกานต์ สังวันดี จังหวัดอุดรธานี
19,919 300015245 นาย ดนุพล สมศรี จังหวัดอุดรธานี
19,920 300015249 นาย เทิดพงษ์ ขัติยะเนตร จังหวัดอุดรธานี
19,921 300015252 นาย คมกฤษ บุดดีมี จังหวัดอุดรธานี
19,922 300015253 นาย ไชยา ไชยโคตร จังหวัดอุดรธานี
19,923 300015257 นาย ศุภกิตติ์ บมสระน้อย จังหวัดอุดรธานี
19,924 300015262 นาย นฤทธิ ดาบพลหาร จังหวัดอุดรธานี
19,925 300015265 นาย วิเชียร สิงหาราม จังหวัดอุดรธานี
19,926 300015270 น.ส. เพ็ญนภา คําสอง จังหวัดอุดรธานี
19,927 300015272 น.ส. มุกดา ไชยสิทธิ์ จงัหวัดอุดรธานี
19,928 300015281 นาย บรรพต พุ่มโพธิ์ จังหวัดอุดรธานี
19,929 300015288 น.ส. วราลักษณ์ ไชยเสือ จังหวัดอุดรธานี
19,930 300015291 น.ส. ดาวเรือง ศรีวิชา จังหวัดอุดรธานี
19,931 300015295 น.ส. วรางคณา ภูแดนผา จังหวัดอุดรธานี
19,932 300015300 น.ส. วรรษมน มีสูงเนิน จังหวัดอุดรธานี
19,933 300015302 น.ส. วิภาวี อาษารักษ์ จังหวัดอุดรธานี
19,934 300015309 นาย วัชระชัย ไสยวรรณ จังหวัดอุดรธานี
19,935 300015312 น.ส. บังอร บุพศิริ จังหวดัอุดรธานี
19,936 300015321 น.ส. ราชณี สมหวัง จังหวัดอุดรธานี
19,937 300015325 น.ส. ดวงกมล ภักดีสุวรรณ จังหวัดอุดรธานี
19,938 300015329 นาย ธีรวัฒน์ เสนาคํา จังหวัดอุดรธานี
19,939 300015331 นาย สุระศักด์ิ ทองสอดแสง จังหวัดอุดรธานี
19,940 300015333 ว่าท่ีร้อยตรี อุดมพร อรุณโน จังหวัดอุดรธานี
19,941 300015350 นาง นิตยา เรืองเดช จังหวัดอุดรธานี
19,942 300015351 นาย จักราวุธ เขียยวารี จังหวัดอุดรธานี
19,943 300015352 นาย อดิศักด์ิ อุสังหาร จังหวัดอุดรธานี
19,944 300015365 นาง สุภลัษณ์ ปะวะโข จงัหวัดอุดรธานี
19,945 300015366 นาย ผจญ อ่อนอ้ัวะ จังหวัดอุดรธานี
19,946 300015367 น.ส. พัชรินทร์ สุตะภักดี จังหวัดอุดรธานี
19,947 300015368 นาง สุดใจ ศรีเศษ จังหวัดอุดรธานี
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19,948 300015377 นาย ณัทพงษ์ ศรีโนรัก จังหวัดอุดรธานี
19,949 300015387 น.ส. วิภาวรรณ ป้อมสนาม จังหวัดอุดรธานี
19,950 300015389 น.ส. มลฤดี ขวัญม่ัน จังหวัดอุดรธานี
19,951 300015399 น.ส. พนิตนาฏ อาสนสุวรรณ จังหวัดอุดรธานี
19,952 300015400 น.ส. อัญชลี หวังหุ้นกลาง จังหวัดอุดรธานี
19,953 300015402 น.ส. สุพิชฌาย์ อุดมธนะทรัพย์ จังหวัดอุดรธานี
19,954 300015404 น.ส. พัชรินทร์ อุสาห์ จังหวัดอุดรธานี
19,955 300015409 นาย ศรายุทธ ปาปะกัง จังหวัดอุดรธานี
19,956 300015411 น.ส. มลฤดี วังอ่อน จังหวัดอุดรธานี
19,957 300015415 น.ส. ไญยิกา โรจนกิตติกุล จังหวัดอุดรธานี
19,958 300015419 นาย อิทธิพล กาแก้ว จังหวัดอุดรธานี
19,959 300015429 น.ส. ปวีณา ด้านซอม จังหวัดอุดรธานี
19,960 300015430 นาง ธิดา กาลภูธร จังหวัดอุดรธานี
19,961 300015436 นาย ตระกูล ตีเฟ้ือย จังหวัดอุดรธานี
19,962 300015439 น.ส. ลักขณา สุวรรณปักษ์ จังหวัดอุดรธานี
19,963 300015449 น.ส. ณัฏฐศศิ วงศ์จําปา จังหวัดอุดรธานี
19,964 300015451 น.ส. สุวิมล ทองแปลง จังหวัดอุดรธานี
19,965 300015459 น.ส. สุนีย์ แซ่เต๋ง จังหวัดอุดรธานี
19,966 300015465 นาย อนุพล เพชรลาเวียง จังหวัดอุดรธานี
19,967 300015477 นาย สาทิตย์ ทุมสวัสด์ิ จังหวัดอุดรธานี
19,968 300015478 น.ส. อริสรา เพชรวิชัย จังหวัดอุดรธานี
19,969 300015481 นาย พีระพร วิกรัยพัฒน์ จังหวัดอุดรธานี
19,970 300015489 น.ส. ดุษฎี ขุนทอง จังหวัดอุดรธานี
19,971 300015491 นาย ยุติธรรม ภูจอมจิต จังหวัดอุดรธานี
19,972 300015494 นาย ตรองทรัพย์ สายกนก จังหวัดอุดรธานี
19,973 300015499 นาย สุริยา เลิศรักษาสะดวก จังหวัดอุดรธานี
19,974 300015503 น.ส. ชลิกา กลีบมีกลิ่น จังหวัดอุดรธานี
19,975 300015511 น.ส. สุวิมล แก้วอรสาร จังหวัดอุดรธานี
19,976 300015513 นาย ณรงค์เดช พลกระจาย จังหวัดอุดรธานี
19,977 300015514 นาย โอภาส อินกะสังข์ จังหวัดอุดรธานี
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19,978 300015515 นาย ภาณุวัฒน์ งามเจริญ จังหวัดอุดรธานี
19,979 300015516 น.ส. มณี นิลนนท์ จังหวัดอุดรธานี
19,980 300015518 น.ส. ภิญญาพัชญ์ บุญวันทา จังหวัดอุดรธานี
19,981 300015519 นาย คณณัฏฐ์ สุพร จังหวัดอุดรธานี
19,982 300015521 น.ส. คณิดา ตระกูลทองดารา จังหวัดอุดรธานี
19,983 300015522 นาย ญัตติพงษ์ ชูสอน จังหวัดอุดรธานี
19,984 300015523 น.ส. วิมาลา คะรุรัมย์ จังหวัดอุดรธานี
19,985 300015529 นาย บุญฤทธิ์ ผิวนวล จังหวัดอุดรธานี
19,986 300015532 น.ส. รจติราพร คําทู จังหวัดอุดรธานี
19,987 300015534 นาย อนุพงษ์ เสริมพงษ์สถิตย์ จังหวัดอุดรธานี
19,988 300015535 นาย สมนึก แสนทวีสุข จังหวัดอุดรธานี
19,989 300015544 น.ส. ทัศนีวรรณ สืบสิน จังหวัดอุดรธานี
19,990 300015546 น.ส. วิไล ยืนยง จังหวัดอุดรธานี
19,991 300015547 น.ส. สิมาภรณ์ เขียนรัมย์ จังหวัดอุดรธานี
19,992 300015550 นาง อัมรา ฤกษ์ชัย จังหวัดอุดรธานี
19,993 300015556 นาย เอกภักด์ิ เข็มพิลา จังหวัดอุดรธานี
19,994 300015572 น.ส. ชนกรดา หลาวทอง จังหวัดอุดรธานี
19,995 300015576 นาย วรวุฒิ สิงมูล จังหวัดอุดรธานี
19,996 300015578 นาย พีระพัชร บุญมีพิทักษ์ จังหวัดอุดรธานี
19,997 300015580 นาง เสริมศิริ อินทราช จังหวัดอุดรธานี
19,998 300015581 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ลัดดาวัลย์ ศุภสุข จังหวัดอุดรธานี
19,999 300015582 นาย ธีระวุฒิ โพธิชัย จังหวัดอุดรธานี
20,000 300015583 นาย สิทธิพงษ์ กระดม จังหวัดอุดรธานี
20,001 300015585 น.ส. อุลัยวรรณ์ ศรีคลัง จังหวัดอุดรธานี
20,002 300015588 นาง เปมิกา ปลื้มจิต จังหวัดอุดรธานี
20,003 300015589 นาย อภิวิชญ์ ชันติโก จังหวัดอุดรธานี
20,004 300015594 นาย ธนะเมศฐ์ บุขุนทด จังหวัดอุดรธานี
20,005 300015597 นาย สมพงษ์ เว้นบาป จังหวัดอุดรธานี
20,006 300015599 น.ส. สุพรรษา มั่งมา จังหวัดอุดรธานี
20,007 300015600 นาย ศักด์ิสิทธิ์  มณีสุข จังหวัดอุดรธานี
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20,008 300015606 นาง ณัฐสุดา มณีสุข จังหวัดอุดรธานี
20,009 300015610 น.ส. ปัทมา กองสิน จังหวัดอุดรธานี
20,010 300015612 น.ส. ยุวรีย์ อินภิรมภ์ จังหวัดอุดรธานี
20,011 300015615 นาย วิศรุต กองลี จังหวัดอุดรธานี
20,012 300015636 น.ส. ณัฐกานต์  วิชัยวงษ์ จังหวัดอุดรธานี
20,013 300015638 นาย กลวัชร สุราช จังหวัดอุดรธานี
20,014 300015641 นาง ชนาภา ศิลารักษ์ จังหวัดอุดรธานี
20,015 300015642 นาย สกลเดช เวชกามา จังหวัดอุดรธานี
20,016 300015658 น.ส. ราตรี กอผจญ จังหวัดอุดรธานี
20,017 300015660 นาย ณัฐดนัย งามแสง จังหวัดอุดรธานี
20,018 300015664 น.ส. มนต์ศิริ ภามาตย์ จังหวัดอุดรธานี
20,019 300015666 นาย ปิติพงศ์ ทิพยเกษร จังหวัดอุดรธานี
20,020 300015679 นาง สร้อยเพชร บัวงาม จังหวัดอุดรธานี
20,021 300015685 น.ส. เสาวลักษณ์ ปะระกรรม จังหวัดอุดรธานี
20,022 300015694 นาย วรากรณ์ กุลแสนชัย จังหวัดอุดรธานี
20,023 300015702 น.ส. ฤทัยรัตน์ งอยหล้า จังหวัดอุดรธานี
20,024 300015711 น.ส. ณัฐธยาน์ มหิสนันท์ จังหวัดอุดรธานี
20,025 300015722 น.ส. ฐาปนีย์ ภูตีกา จังหวัดอุดรธานี
20,026 300015732 น.ส. วรัญญา เลิกนอก จังหวัดอุดรธานี
20,027 300015734 น.ส. พราวพโยม นามปากดี จังหวัดอุดรธานี
20,028 300015735 นาย พนิต รัตนพลที จังหวัดอุดรธานี
20,029 300015736 น.ส. รจริน กองธรรม จังหวัดอุดรธานี
20,030 300015738 นาย สุทธิชัย ชมชื่น จังหวัดอุดรธานี
20,031 300015740 น.ส. วิภาวรรณ คันธนาม จังหวัดอุดรธานี
20,032 300015746 นาย ปรเมศร์ นิวาสประกฤติ จังหวัดอุดรธานี
20,033 300015750 นาย เจริญชัย จันทรคํ์า จังหวัดอุดรธานี
20,034 300015751 นาย วรกิจ ชุษณะโชติ จังหวัดอุดรธานี
20,035 300015753 นาย เทิดศักด์ิ สุวรรณไตร จังหวัดอุดรธานี
20,036 300015760 นาย สมพร  จันทราช จังหวัดอุดรธานี
20,037 300015772 น.ส. ดวงฤดี ราชา จังหวัดอุดรธานี
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20,038 300015775 น.ส. ภัทรานิษฐ์ ดํามา จังหวัดอุดรธานี
20,039 300015781 นาง สุภาวดี เอ่ียมรัมย์ จังหวัดอุดรธานี
20,040 300015791 น.ส. ศรีณัฏฐ์ ผ่องเสียง จังหวัดอุดรธานี
20,041 300015792 น.ส. กานดา แพงมาก จังหวัดอุดรธานี
20,042 300015800 น.ส. วรัญญา สุดาทิพย์ จังหวัดอุดรธานี
20,043 300015808 นาง กชพร สุขสุทธิ จังหวัดอุดรธานี
20,044 300015809 น.ส. มยุรา คนขยัน จังหวัดอุดรธานี
20,045 300015812 น.ส. ณัฐนันท์ คุณพาที จังหวัดอุดรธานี
20,046 300015815 น.ส. พัชรินทร์ คําตา จังหวัดอุดรธานี
20,047 300015824 น.ส. ศิรินทรา อินโกสุม จังหวัดอุดรธานี
20,048 300015835 น.ส. ธิดารัตน์ ศรีพงษ์วิวัฒน์ จังหวัดอุดรธานี
20,049 300015849 น.ส. สุพรรณี มะลิเลิศ จังหวัดอุดรธานี
20,050 300015850 น.ส. กรวิภา ประทุม จังหวัดอุดรธานี
20,051 300015851 น.ส. อัมพวรรณ พรมมาตย์ จังหวัดอุดรธานี
20,052 300015854 นาย กิตติ อรรถเสนา จังหวัดอุดรธานี
20,053 300015855 นาย ภูเบศวร์ ศิริมนตรี จังหวัดอุดรธานี
20,054 300015860 น.ส. ธณัชชานันท์ บัวสา จังหวัดอุดรธานี
20,055 300015868 นาย ธนากร อินทวรรณ จังหวัดอุดรธานี
20,056 300015883 นาย นภากร ไชยศล จังหวัดอุดรธานี
20,057 300015884 น.ส. ดารารัตน์ บุตรคาน จังหวัดอุดรธานี
20,058 300015890 น.ส. วนิดา วงเวียน จังหวัดอุดรธานี
20,059 300015891 นาง นุชจิรา สงสัย จังหวัดอุดรธานี
20,060 300015892 น.ส. พิศมัย งามผิวเหลือง จังหวัดอุดรธานี
20,061 300015893 นาง อัญชลี ใจกล้า จงัหวัดอุดรธานี
20,062 300015897 น.ส. เมริษา มานะงาน จังหวัดอุดรธานี
20,063 300015899 นาย กฤตพชร ประชุมแดง จังหวัดอุดรธานี
20,064 300015904 น.ส. ณัฏฐณิชา พรมทาระ จังหวัดอุดรธานี
20,065 300015920 น.ส. สายสุดา ป้องสุข จังหวัดอุดรธานี
20,066 300015923 น.ส. ชลภัสสรณ์ บุญอาจ จังหวัดอุดรธานี
20,067 300015931 น.ส. พรรณิพร เสาหล่อน จังหวัดอุดรธานี
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20,068 300015935 นาย สกุลวัฒน์ ซาซุม จังหวัดอุดรธานี
20,069 300015936 น.ส. จิรากัลย์ จันดาวาปี จังหวัดอุดรธานี
20,070 300015938 น.ส. เพ็ญนภา เมืองเหนือ จังหวัดอุดรธานี
20,071 300015943 นาย มงคล เมืองฮาม จังหวัดอุดรธานี
20,072 300015944 น.ส. รัตน์มณี บุตสีสวย จังหวัดอุดรธานี
20,073 300015948 น.ส. รัตติยา ไชยภักดี จังหวัดอุดรธานี
20,074 300015950 น.ส. ศุภกัญญา พลหล้า จังหวัดอุดรธานี
20,075 300015967 น.ส. ยุพยงค์ อุตมะ จังหวัดอุดรธานี
20,076 300015974 นาย ราชันย์ อุคํา จังหวัดอุดรธานี
20,077 300015978 น.ส. จิราวรรณ สานุจิตร จังหวัดอุดรธานี
20,078 300015990 นาย บรรจง ทวีพงษ์ จังหวัดอุดรธานี
20,079 300015997 น.ส. ประภัสสร อุดมประเสริฐ จังหวัดอุดรธานี
20,080 300015998 นาย สิทธิกร อรุณรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
20,081 300016009 น.ส. พวงแก้ว ภูแล่นคู่ จังหวัดอุดรธานี
20,082 300016014 น.ส. ศิราณี เร่งมีศรีสุข จังหวัดอุดรธานี
20,083 300016016 น.ส. เครือวรรณ์ ธารไสว จังหวัดอุดรธานี
20,084 300016018 นาย วิเชียร ในทอง จังหวัดอุดรธานี
20,085 300016021 นาย ธีระโชติ เดชะคําภู จังหวัดอุดรธานี
20,086 300016024 นาย มงคล จันทะกา จังหวัดอุดรธานี
20,087 300016028 น.ส. วรารักษ์ พรศิริสถิตกุล จังหวัดอุดรธานี
20,088 300016029 นาย ขุนพล พรหมเทพ จังหวัดอุดรธานี
20,089 300016039 น.ส. รสริน พรหมแก้ว จังหวัดอุดรธานี
20,090 300016041 นาย มนตรี โสดากุล จังหวัดอุดรธานี
20,091 300016049 น.ส. อัจฉราภรณ์ สุคําภา จังหวัดอุดรธานี
20,092 300016060 นาย อานนท์ พลไชย จังหวัดอุดรธานี
20,093 300016064 น.ส. ศิรินภา แก้วกันหา จังหวัดอุดรธานี
20,094 300016065 นาย วีระชาติ คุลี จังหวัดอุดรธานี
20,095 300016070 น.ส. นงลักษณ์ สุริเทศ จังหวัดอุดรธานี
20,096 300016074 นาย ยิ่งยศ สุบิน จังหวัดอุดรธานี
20,097 300016076 น.ส. ชฎาพร หาบุญมี จังหวัดอุดรธานี
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20,098 300016090 น.ส. ยุรี เสนกระจาย จังหวัดอุดรธานี
20,099 300016091 น.ส. หทัยวรรณ ปันจันทึก จังหวัดอุดรธานี
20,100 300016100 น.ส. ชญาณิศา บุญศิริ จังหวัดอุดรธานี
20,101 300016107 นาย ธนุกุล อนันทวรรณ จังหวัดอุดรธานี
20,102 300016113 น.ส. จุฑารัตน์ อิงสันเทียะ จังหวัดอุดรธานี
20,103 300016114 น.ส. กมลพร อ่อนคํา จังหวัดอุดรธานี
20,104 300016117 น.ส. วงค์จันทร์ อินธิราช จังหวัดอุดรธานี
20,105 300016124 น.ส. อัจฉรา มณีทอง จังหวัดอุดรธานี
20,106 300016136 นาง น้ําทิพย์ คําล้าน จังหวัดอุดรธานี
20,107 300016143 น.ส. ขวัญกมล บุญพิมพ์ จังหวัดอุดรธานี
20,108 300016146 น.ส. จันทร์ทรา ปักกะทานัง จังหวัดอุดรธานี
20,109 300016151 น.ส. ศรินญา บุญทวี จังหวัดอุดรธานี
20,110 300016154 น.ส. จีระภา ชินภักดี จังหวัดอุดรธานี
20,111 300016160 น.ส. วิมลลักษณ์ คําใบ จังหวัดอุดรธานี
20,112 300016164 น.ส. ณัฐธกาญน์ ภูมิสูง จังหวัดอุดรธานี
20,113 300016173 น.ส. วรินกาญจน์ ดิลกวิพัฒน์กุล จังหวัดอุดรธานี
20,114 300016179 น.ส. พรอนันต์ ทองสมบัติ จังหวัดอุดรธานี
20,115 300016185 น.ส. นิตยา ท่ัวเทพพิทักษ์ จังหวัดอุดรธานี
20,116 300016188 น.ส. นภัสนันท์ สิมลี จังหวัดอุดรธานี
20,117 300016191 นาง พัชริน อุทัยสา จังหวัดอุดรธานี
20,118 300016196 นาง จิราภรณ์  ไชยราช จังหวัดอุดรธานี
20,119 300016199 น.ส. ชุตมิา พรมไพร จังหวัดอุดรธานี
20,120 300016201 นาย ตามใจ พวงมาลัย จังหวัดอุดรธานี
20,121 300016204 น.ส. อัญชลียา คําซาว จังหวัดอุดรธานี
20,122 300016209 นาย กิตติวัฒน์ ไชยเดช จังหวัดอุดรธานี
20,123 300016215 น.ส. อัจฉราภรณ์ ไพรสณฑ์ จังหวัดอุดรธานี
20,124 300016216 น.ส. รัตติกานต์ ก้อนก้ัน จังหวัดอุดรธานี
20,125 300016218 นาย ศราวุธ พรมชัย จังหวัดอุดรธานี
20,126 300016219 นาย อุเทน ราทะวงค์ จังหวัดอุดรธานี
20,127 300016220 นาย จิณณ์วเรณย์ เชื้อบุญมา จังหวัดอุดรธานี
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20,128 300016223 น.ส. วิภารัตน์ สมาน จังหวัดอุดรธานี
20,129 300016228 น.ส. มยุรีย์ ดวงพระคลัง จังหวัดอุดรธานี
20,130 300016230 นาย ชัยวิชิต ฉิมลี จังหวัดอุดรธานี
20,131 300016233 นาย สิริวัฒน์ หนองน้ํา จังหวัดอุดรธานี
20,132 300016244 น.ส. ลลิตา  มุงคุณ จังหวัดอุดรธานี
20,133 300016255 นาย เกริก เชื้อตาพลอย จังหวัดอุดรธานี
20,134 300016257 นาย จักรพันธ์ พานโคตร จังหวัดอุดรธานี
20,135 300016259 น.ส. ปวีณา บุญหล้า จังหวัดอุดรธานี
20,136 300016263 นาย ภัคพงษ์ โพธิ์สิม จังหวัดอุดรธานี
20,137 300016271 นาย อธิวัฒน์ โมฆรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
20,138 300016273 น.ส. งามจิตร บุบผาพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
20,139 300016274 น.ส. ชลดา วงตะลา จังหวัดอุดรธานี
20,140 300016275 นาย วิชรัชต์ อาจวิชัย จังหวัดอุดรธานี
20,141 300016277 นาย ปวิจักษณ์ เชี่ยวขจร จังหวัดอุดรธานี
20,142 300016281 น.ส. จีระนันท์ พันธุ์โพธิ์ จังหวัดอุดรธานี
20,143 300016282 พันจ่าอากาศเอก วิทูนร์ ยอแซ จังหวัดอุดรธานี
20,144 300016285 น.ส. ภัทรภรณ์ พ่ึงบุญ จังหวัดอุดรธานี
20,145 300016300 นาย สุชาย แถวนาม จังหวัดอุดรธานี
20,146 300016307 น.ส. ธนัญญา สิมงาม จังหวัดอุดรธานี
20,147 300016319 น.ส. จันทร์จิรา ขัดแสง จังหวัดอุดรธานี
20,148 300016321 นาย สมยศ แสงวงค์ จังหวัดอุดรธานี
20,149 300016328 นาย รณชัย แก้วลุน จังหวัดอุดรธานี
20,150 300016342 นาง จารุณี โพพรม จังหวัดอุดรธานี
20,151 300016354 น.ส. อรพรรณ ดอกจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
20,152 300016355 น.ส. ถิรนันท์ สวัสดี จังหวัดอุดรธานี
20,153 300016356 น.ส. รชนีกร สุขะ จังหวัดอุดรธานี
20,154 300016358 น.ส. ศรีวราภรณ์ นามลีลา จังหวัดอุดรธานี
20,155 300016369 นาง เพ็ญใจ มุมอภัย จังหวัดอุดรธานี
20,156 300016371 นาย ใบเล่ย์ หุงขุนทด จังหวัดอุดรธานี
20,157 300016372 นาย ปรัชญา ชาวดง จังหวัดอุดรธานี
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20,158 300016375 น.ส. ธิดารัตน์ นงภา จังหวัดอุดรธานี
20,159 300016377 นาย ณราวุฒิ บุตรโยจันโท จังหวัดอุดรธานี
20,160 300016381 น.ส. จามรี สีเห็มทอง จังหวัดอุดรธานี
20,161 300016382 นาย วัชสรรค์ ดอนขันธ์ จังหวัดอุดรธานี
20,162 300016396 นาย ศุภชัย คํากุณา จังหวัดอุดรธานี
20,163 300016398 นาย สุเนศ วงอามาตร์ จังหวัดอุดรธานี
20,164 300016404 น.ส. ณัฐยา รักวิจิตร์ จังหวัดอุดรธานี
20,165 300016407 น.ส. กัญญณัช ตระการ จังหวัดอุดรธานี
20,166 300016410 น.ส. อรอนงค์ พลสงคราม จังหวัดอุดรธานี
20,167 300016413 นาย ยศศิริ แพงเวียงจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
20,168 300016420 นาย อํานาจ บุญล้อม จังหวัดอุดรธานี
20,169 300016425 นาย ธีรวัฒน์ ประดาสุข จังหวัดอุดรธานี
20,170 300016433 น.ส. สุธิดา ดวงเนตร จังหวัดอุดรธานี
20,171 300016436 นาง อัจฉราวรรณ จันทาพูน จังหวัดอุดรธานี
20,172 300016442 น.ส. อัญชัน อัปมะเย จังหวัดอุดรธานี
20,173 300016449 น.ส. สุทธิดา จันทร์มาลา จังหวัดอุดรธานี
20,174 300016453 นาย อฏวี กฤษสุวรรณ จังหวัดอุดรธานี
20,175 300016459 น.ส. วัชราภรณ์ พรมพลเมือง จังหวัดอุดรธานี
20,176 300016461 นาง บานเย็น พวงจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
20,177 300016479 นาย สุจินดา รัฐบาล จังหวัดอุดรธานี
20,178 300016485 นาย วรวิทย์ ลันไธสง จังหวัดอุดรธานี
20,179 300016490 น.ส. จิราพร อินอร่าม จังหวัดอุดรธานี
20,180 300016491 นาย ศรัญญู คําสุข จังหวัดอุดรธานี
20,181 300016492 นาย พงษ์ศิริ กุลสุทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
20,182 300016495 นาย สิทธิพงษ์ แก้วพาดี จังหวัดอุดรธานี
20,183 300016499 น.ส. ปิยะวดี แสงกมล จังหวัดอุดรธานี
20,184 300016500 น.ส. มัสยา จิตพิไล จังหวัดอุดรธานี
20,185 300016502 นาย ธีรวัฒน์ ศิริพงษ์ จังหวัดอุดรธานี
20,186 300016506 นาย คมสัน แซ่โจ้ว จังหวัดอุดรธานี
20,187 300016517 น.ส. ณัฏฐ์ฌญา ทองดี จังหวัดอุดรธานี
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20,188 300016518 นาย วีรศักด์ิ บุญอุ้ม จังหวัดอุดรธานี
20,189 300016520 น.ส. สุภาภรณ์ พูลกิจวัฒนา จังหวัดอุดรธานี
20,190 300016522 นาย อดิศักด์ิ สุขไสว จังหวัดอุดรธานี
20,191 300016521 นาย ชัชวาล หมู่หม่ืนศรี จังหวัดอุดรธานี
20,192 300016526 น.ส. รัชต์พนิดา ปุริโส จังหวัดอุดรธานี
20,193 300016530 น.ส. ปวีณา  หล้าบา จังหวัดอุดรธานี
20,194 300016536 น.ส. กรรณิกา สุวรรณมาโจ จังหวัดอุดรธานี
20,195 300016541 น.ส. ลัดดาวัลย์  ฮดบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี
20,196 300016552 นาย จีระศักด์ิ ขจรนาม จังหวัดอุดรธานี
20,197 300016556 นาย ณัฏฐชัย ลุนพุฒ จังหวัดอุดรธานี
20,198 300016561 นาง นันท์นภัส แสงโฮง จังหวัดอุดรธานี
20,199 300016565 นาง กัลยา ภูวดลผาแดง จังหวัดอุดรธานี
20,200 300016566 น.ส. ธนภรณ์ โยวะผุย จังหวัดอุดรธานี
20,201 300016574 น.ส. หงษ์ฟ้า ขวัญทองห้าว จังหวัดอุดรธานี
20,202 300016580 นาย วันมงคล พยุงวงษ์ จังหวัดอุดรธานี
20,203 300016584 นาย นิพนธ์ เพียรทอง จังหวัดอุดรธานี
20,204 300016600 น.ส. ขวัญเรือน กุจะพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
20,205 300016604 น.ส. กนกวรรณ เข็มเลา จังหวัดอุดรธานี
20,206 300016606 นาย วรานนท์ แสนบุญรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
20,207 300016614 นาย ธภัทร หวลระลึก จังหวัดอุดรธานี
20,208 300016621 นาย ศุภวุฒิ แสนสุภา จังหวัดอุดรธานี
20,209 300016628 นาย ภาณุวัฒน์ ทองศิริ จังหวัดอุดรธานี
20,210 300016629 น.ส. รุจิวรรณ นาชัยสินธุ์ จังหวัดอุดรธานี
20,211 300016630 นาง ธิดาวรรณ ผลบุญรัตนพงศ์ จังหวัดอุดรธานี
20,212 300016634 น.ส. นิภาพร บุญจิราพัชร จังหวัดอุดรธานี
20,213 300016641 น.ส. ดารุณี ชมโคกกรวด จังหวัดอุดรธานี
20,214 300016648 น.ส. ประภารัตน์ วิจิตรจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
20,215 300016650 นาง วรีย์พัฒน์ นาศพัฒน์ จังหวัดอุดรธานี
20,216 300016653 นาย รุจิศักด์ิ บวรชาติ จังหวัดอุดรธานี
20,217 300016654 น.ส. ธรรญมน พินธุรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
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20,218 300016658 น.ส. เพ็ญนภา สุริยะบุญ จังหวัดอุดรธานี
20,219 300016659 น.ส. สาวิตรี ไม้กลาง จังหวัดอุดรธานี
20,220 300016661 น.ส. ประพาภรณ์ ภิรมกิจ จังหวัดอุดรธานี
20,221 300016664 น.ส. ลภัสธร อํ่าแย้ม จังหวัดอุดรธานี
20,222 300016665 นาย อิทธิพล บุญช่วย จังหวัดอุดรธานี
20,223 300016668 นาง วัลลีย์ ศิริมงคล จังหวัดอุดรธานี
20,224 300016669 น.ส. ราตรี แขขุนทด จังหวัดอุดรธานี
20,225 300016670 น.ส. โชติมา โนนพล จังหวัดอุดรธานี
20,226 300016672 นาย ประหยัด เมืองแสน จังหวัดอุดรธานี
20,227 300016673 น.ส. ลลิดา เตนากุล จังหวัดอุดรธานี
20,228 300016676 น.ส. สุวิไล โชติฉิมพลี จังหวัดอุดรธานี
20,229 300016683 นาง รุจิรา กลองรัมย์ จังหวัดอุดรธานี
20,230 300016685 น.ส. ภัทรฤทัย ครสิงห์ จังหวัดอุดรธานี
20,231 300016686 นาย ธงไชย พฤกษา จังหวัดอุดรธานี
20,232 300016694 น.ส. ภูริตา ทันอินทร์อาจ จังหวัดอุดรธานี
20,233 300016697 นาย นิกร ดาวศรี จังหวัดอุดรธานี
20,234 300016698 นาย ไกรทอง ป้องปก จังหวัดอุดรธานี
20,235 300016699 นาย กฤษณพงษ์ บุราณสาร จังหวัดอุดรธานี
20,236 300016706 น.ส. รัชฎาภรณ์ พันจัน จังหวัดอุดรธานี
20,237 300016708 น.ส. หทัยชนก ถีระทัน จังหวัดอุดรธานี
20,238 300016711 น.ส. เจนจิรา มาชม จังหวัดอุดรธานี
20,239 300016713 นาง กัลยาณี โยวะ จังหวัดอุดรธานี
20,240 300016715 น.ส. พิมพ์พิชชา คณิตศิลป์ จังหวัดอุดรธานี
20,241 300016725 นาง เอื้อพร เมืองโคตร จังหวัดอุดรธานี
20,242 300016731 น.ส. ณัฐธันญา กงสิมมา จังหวัดอุดรธานี
20,243 300016733 น.ส. เพลินจติร แก้ววงษา จังหวัดอุดรธานี
20,244 300016734 นาย อรรถกร เนื่องชมภู จังหวัดอุดรธานี
20,245 300016737 น.ส. สรัญญา เกยจอหอ จังหวัดอุดรธานี
20,246 300016750 น.ส. อนัญญา ผาสุก จังหวัดอุดรธานี
20,247 300016760 นาง ธิดารัตน์ เพ็งคําศรี จังหวัดอุดรธานี
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20,248 300016764 น.ส. วิไลลักษ์ นันทะโคตร จังหวัดอุดรธานี
20,249 300016765 นาย วุฒิพล สุวรรณทอง จังหวัดอุดรธานี
20,250 300016766 น.ส. นิตยา วรโคตร จังหวัดอุดรธานี
20,251 300016768 นาย เชาวฤทธิ์ บุญชัยมาตย์ จังหวัดอุดรธานี
20,252 300016770 นาย ทัศนัย ทรัพย์มี จังหวัดอุดรธานี
20,253 300016777 นาย วรรณพงษ์ ผิวขม จังหวัดอุดรธานี
20,254 300016781 น.ส. ปิยนาฏ หงษ์อาจ จังหวัดอุดรธานี
20,255 300016784 นาง จุฑารัตน์ อันทะผลา จังหวัดอุดรธานี
20,256 300016785 น.ส. อมรศรี ไชยวงษ์ จังหวัดอุดรธานี
20,257 300016787 น.ส. สุพัตรา จึงตระกูล จังหวัดอุดรธานี
20,258 300016794 น.ส. ปวีณา ภูหัวดอน จังหวัดอุดรธานี
20,259 300016795 น.ส. วิไลพร สวัสดี จังหวัดอุดรธานี
20,260 300016796 นาย อดิเรก มีศรี จังหวัดอุดรธานี
20,261 300016798 นาย นครินทร์ ไกรพจน์ จังหวัดอุดรธานี
20,262 300016812 นาย ชาตรี อุทาน จังหวัดอุดรธานี
20,263 300016817 น.ส. วรัญญา กองพิมพ์ จังหวัดอุดรธานี
20,264 300016819 นาย กัมปนาท  แน่ประโคน จังหวัดอุดรธานี
20,265 300016820 น.ส. ดาวิกา ศรีสมโภชน์ จังหวัดอุดรธานี
20,266 300016822 น.ส. ศศิวิมล มากมูล จังหวัดอุดรธานี
20,267 300016823 น.ส. มาธวี จิตธนาชานน จังหวัดอุดรธานี
20,268 300016827 น.ส. บุษราคัม สินาคม จังหวัดอุดรธานี
20,269 300016829 นาย สิทธิศักด์ิ อักษร จังหวัดอุดรธานี
20,270 300016831 นาย เฉลิมวุฒิ ศาสตระวาทิต จังหวัดอุดรธานี
20,271 300016836 นาย โกวิท ชูปัญญา จังหวัดอุดรธานี
20,272 300016850 นาง สุภรดา แสนศรี จังหวัดอุดรธานี
20,273 300016860 น.ส. ภรณน์ภัส เดชนาดี จังหวัดอุดรธานี
20,274 300016862 น.ส. ชุติมา บูรณะปิยะสกุล จังหวัดอุดรธานี
20,275 300016867 น.ส. รพีพรรณ สิงห์ทอง จังหวัดอุดรธานี
20,276 300016870 น.ส. จริญญา รักษาบุญ จังหวัดอุดรธานี
20,277 300016872 นาย สรวิชญ์ ชนะพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
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20,278 300016877 นาง รสิตา หิรัญคํา จังหวัดอุดรธานี
20,279 300016878 น.ส. วิไลวรรณ ชวนชัยสิทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
20,280 300016879 นาย กรรณกร บริบูรณ์ จังหวัดอุดรธานี
20,281 300016880 นาย วรยศ คุ้มตะบุตร จังหวัดอุดรธานี
20,282 300016882 นาง วิภารัตน์ แก้วธรรม จังหวัดอุดรธานี
20,283 300016883 นาง จารุวรรณ คุ้มตะบุตร จังหวัดอุดรธานี
20,284 300016884 นาง อรพินท์ โกมลไสย จังหวัดอุดรธานี
20,285 300016885 นาย สุรศักด์ิ ยอดเพชร จังหวัดอุดรธานี
20,286 300016891 น.ส. ศิวารัตน์  มีมะจํา จังหวัดอุดรธานี
20,287 300016893 นาง จงจติ ชํานาญ จังหวัดอุดรธานี
20,288 300016894 น.ส. บังอร วงษ์สีดา จังหวัดอุดรธานี
20,289 300016898 น.ส. จารุณี  สีลา จังหวัดอุดรธานี
20,290 300016900 น.ส. วิระยา บุญตา จังหวัดอุดรธานี
20,291 300016909 น.ส. ศิรินภา นรากุล จังหวัดอุดรธานี
20,292 300016930 น.ส. วิภา ศรีทาบุตร จังหวัดอุดรธานี
20,293 300016937 นาย สุรเดช สกุลคงเดช จังหวัดอุดรธานี
20,294 300016943 นาง บัณฑิตา โพธิ์เอก จังหวัดอุดรธานี
20,295 300016946 น.ส. รจรินทร์ พระศรี จังหวดัอุดรธานี
20,296 300016951 น.ส. ยุพาภรณ์ สิทธิปกรณ์ จังหวัดอุดรธานี
20,297 300016953 น.ส. ศิวิมล โฮมชัยวงษ์ จังหวัดอุดรธานี
20,298 300016955 น.ส. ชญานี ทานอุทิศ จังหวัดอุดรธานี
20,299 300016966 นาย อิศรา ถาวรสวัสด์ิ จังหวัดอุดรธานี
20,300 300016967 น.ส. จรรยาพร บัวแดง จังหวัดอุดรธานี
20,301 300016968 ว่าท่ีร้อยตรี สยาม บัวระภา จังหวัดอุดรธานี
20,302 300016972 น.ส. ทิพวรรณ ทุมกํ่า จังหวัดอุดรธานี
20,303 300016973 น.ส. กังสดาล บรรลือเสนาะ จังหวัดอุดรธานี
20,304 300016974 น.ส. ปราณี อัญญะโพธิ์ จังหวัดอุดรธานี
20,305 300016977 น.ส. สุดารัตน์ พันธ์ขาว จังหวัดอุดรธานี
20,306 300016980 นาย อานนท์ รินทะชัย จังหวัดอุดรธานี
20,307 300016983 น.ส. เนตรนุช อินหนอง จังหวัดอุดรธานี
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20,308 300016988 น.ส. ชนัญญา  ศิริธรรม จังหวัดอุดรธานี
20,309 300016990 น.ส. สุดาภรณ์ ดีสี จังหวัดอุดรธานี
20,310 300016991 นาย กานดิศ เก้ือปัญญา จังหวัดอุดรธานี
20,311 300017003 น.ส. พรนิติมา ไอยะ จังหวัดอุดรธานี
20,312 300017005 นาย ศิริศาสตร์ มิสา จังหวัดอุดรธานี
20,313 300017007 นาง อรพิน สุระทัด จังหวัดอุดรธานี
20,314 300017009 นาย นิวัฒนพงษ์ นาโสก จังหวัดอุดรธานี
20,315 300017011 น.ส. ชนัญชิดา หงษ์ปาน จังหวัดอุดรธานี
20,316 300017013 น.ส. ปิยวรรณ มรกต จังหวัดอุดรธานี
20,317 300017018 น.ส. อธิษฐาน แสวงสุข จังหวัดอุดรธานี
20,318 300017040 นาง สุรีย์พร แก้วดี จังหวัดอุดรธานี
20,319 300017049 น.ส. ธนภรณ์ ตาตะมิ จังหวัดอุดรธานี
20,320 300017060 นาย นฤนาท โกมาสถิตย์ จังหวัดอุดรธานี
20,321 300017062 น.ส. กรรณิกา โชคสวัสด์ิ จังหวัดอุดรธานี
20,322 300017070 น.ส. ดาวฤดี มีชัย จังหวัดอุดรธานี
20,323 300017071 น.ส. ขนิษฐา  ฤทธิรณ จังหวัดอุดรธานี
20,324 300017072 นาง สุรีย์รัตน์ พลชัย จังหวัดอุดรธานี
20,325 300017073 น.ส. อุทุมพร โสน้ําเท่ียง จังหวัดอุดรธานี
20,326 300017075 นาย ไพรวรรณ ฤทธิรณ จังหวัดอุดรธานี
20,327 300017082 ว่าท่ีร้อยตรี วิทยา ศรีคุณ จังหวัดอุดรธานี
20,328 300017086 นาย สํารวย สุวรรณมาโจ จังหวัดอุดรธานี
20,329 300017088 นาย วสันต์ ฝูงพิลา จังหวัดอุดรธานี
20,330 300017099 นาย กิตติคุณ กรเพชรปาณี จังหวัดอุดรธานี
20,331 300017111 นาย พิทักษ์ คํามุงคุณ จังหวัดอุดรธานี
20,332 300017114 นาง ประวีณา นามศิริ จังหวัดอุดรธานี
20,333 300017117 นาย ธนพล ศากยวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
20,334 300017120 น.ส. ปรียาภรณ์ ตั้งเพียร จังหวัดอุดรธานี
20,335 300017123 นาง รุ่งรัตน์ วีระพันธุ์ จังหวัดอุดรธานี
20,336 300017131 นาย ณัฐวุฒิ โล่ห์เงิน จังหวัดอุดรธานี
20,337 300017134 นาย ณรงค์กร บุญเรือง จังหวัดอุดรธานี
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20,338 300017140 นาง วิจิตรา ปิยะไพร จังหวัดอุดรธานี
20,339 300017142 นาย ปฐมพงษ์ ชาวเขา จังหวัดอุดรธานี
20,340 300017143 นาย จักรพงษ์ ใจซื่อ จังหวัดอุดรธานี
20,341 300017146 นาย อภิวัฒน์ ศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี
20,342 300017156 นาง จินตนา ศรีส่อง จังหวัดอุดรธานี
20,343 300017164 น.ส. ธิดาวรรณ บรรเทา จังหวัดอุดรธานี
20,344 300017166 นาย มิตร สุขขาม จังหวัดอุดรธานี
20,345 300017171 นาง จันทัปปภา จันโท จังหวัดอุดรธานี
20,346 300017174 น.ส. วรรณกร ภูต้องลม จังหวัดอุดรธานี
20,347 300017176 น.ส. กชพรรณ เศษบุบผา จังหวดัอุดรธานี
20,348 300017181 น.ส. ศรีวรรณ ช่วยลักษณ์ จังหวัดอุดรธานี
20,349 300017183 นาง เสาวนีย์ เครือวรรณ จังหวัดอุดรธานี
20,350 300017186 น.ส. สุนันทา เอ้ือศิริตระกูล จังหวัดอุดรธานี
20,351 300017188 นาย วิทยา กล่อมศรี จังหวัดอุดรธานี
20,352 300017189 นาย ฤทธิรุทร เทศทํา จังหวัดอุดรธานี
20,353 300017193 น.ส. อารยา โคตะสา จังหวัดอุดรธานี
20,354 300017197 นาย บุญล้ํา ไกยสิทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
20,355 300017198 น.ส. พัชราภรณ์ งามเยี่ยม จังหวัดอุดรธานี
20,356 300017200 นาย สขุใจ พรมดอนกอย จังหวัดอุดรธานี
20,357 300017201 น.ส. กรรณิการ์ สาระบุตร จังหวัดอุดรธานี
20,358 300017204 นาย สุริยาวุธ ดวงคําน้อย จังหวัดอุดรธานี
20,359 300017205 น.ส. สุพัตรา เกษมพร จังหวัดอุดรธานี
20,360 300017209 นาง ภครัช กินนารี จังหวัดอุดรธานี
20,361 300017212 น.ส. สราลี มาลัยสรรค์ จังหวัดอุดรธานี
20,362 300017214 นาย อาทิตย์ รักษ์พลพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
20,363 300017218 นาง สุวรรณา ศรีสมรส จังหวัดอุดรธานี
20,364 300017219 น.ส. กรกมล พลเยี่ยม จังหวัดอุดรธานี
20,365 300017225 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ยุภารัตน์ พนมพรม จังหวัดอุดรธานี
20,366 300017230 น.ส. เสาวนีย์ วงค์อามาตย์ จังหวัดอุดรธานี
20,367 300017231 นาย อักษร หัดระสา จังหวัดอุดรธานี
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20,368 300017232 น.ส. สรวีย์ คําภาหมี จังหวัดอุดรธานี
20,369 300017240 น.ส. น้ําทิพย์ จับม่ัน จังหวัดอุดรธานี
20,370 300017244 น.ส. ปิยะวรรณ กลางเหลือง จังหวัดอุดรธานี
20,371 300017246 นาง สุชีวา ศรีรักษา จังหวัดอุดรธานี
20,372 300017252 นาย วีระพล มองเพชร จังหวัดอุดรธานี
20,373 300017259 นาย อิสระ วงค์สุภา จังหวัดอุดรธานี
20,374 300017268 นาย กริชทอง สมทอง จังหวัดอุดรธานี
20,375 300017269 น.ส. ลัดดาวรรณ สินโพธิ์ จังหวัดอุดรธานี
20,376 300017279 นาย ภูวฤทธิ์ ศรีทอนสุด จังหวัดอุดรธานี
20,377 300017280 นาย วิศวะ กุลนะ จังหวัดอุดรธานี
20,378 300017281 นาย สิทธิชัย ลาพิมพ์ จังหวัดอุดรธานี
20,379 300017289 น.ส. พรธนรมณ ภูศรี จังหวัดอุดรธานี
20,380 300017298 น.ส. พิชญณัฏฐ์ นวลอินทร์ จังหวัดอุดรธานี
20,381 300017301 นาย ศราวุธ จิตวัฒนศิริกุล จังหวัดอุดรธานี
20,382 300017304 นาย ฉัตรชัย นามวงษา จังหวัดอุดรธานี
20,383 300017315 น.ส. มยุรี  บู่ทอง จังหวัดอุดรธานี
20,384 300017316 น.ส. สุภาพร นิสสัยยัง จังหวัดอุดรธานี
20,385 300017320 น.ส. ณัฐมลกาญจน์ ประสานจิตร จังหวัดอุดรธานี
20,386 300017322 นาง สมพร ทุมสิทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
20,387 300017328 น.ส. อนุสรา วนาสน จังหวัดอุดรธานี
20,388 300017329 นาย รุ่งเรือง จําปาเทศ จังหวัดอุดรธานี
20,389 300017333 น.ส. กองศรี วงษ์ภูมี จังหวัดอุดรธานี
20,390 300017335 น.ส. อาทิตยวรรณ พุตเขียว จังหวัดอุดรธานี
20,391 300017336 นาย ยุทธศักด์ิ ยอดเพ็ชร จังหวัดอุดรธานี
20,392 300017338 นาง ลําเลียง อยู่เย็น จังหวัดอุดรธานี
20,393 300017340 น.ส. ลักษณา พรมดอนกลอย จงัหวัดอุดรธานี
20,394 300017343 น.ส. พัชรินทร์ โกยทรัพย์มา จังหวัดอุดรธานี
20,395 300017344 น.ส. อนงค์นาฏ อาจหาญ จังหวัดอุดรธานี
20,396 300017354 น.ส. สุภิตา อ่ิมบุญ จังหวัดอุดรธานี
20,397 300017357 น.ส. มัสยา สุธัมมา จังหวัดอุดรธานี
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20,398 300017359 น.ส. สุคันธา พรมน้อย จังหวัดอุดรธานี
20,399 300017363 นาย วิทวัส หาศิริ จังหวัดอุดรธานี
20,400 300017378 น.ส. ปลิดตา หล้าฤทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
20,401 300017394 นาย เอกราช สุรชาติวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
20,402 300017398 นาย อภิศักด์ิ แก้วดวงสี จังหวัดอุดรธานี
20,403 300017401 น.ส. นุชจิรา พันธ์เดช จังหวัดอุดรธานี
20,404 300017402 น.ส. พนิดา พลเยี่ยม จังหวัดอุดรธานี
20,405 300017420 นาย วราพงษ์ บึงลี จังหวัดอุดรธานี
20,406 300017422 นาง วรรณี เจริญกิติพิภพ จังหวัดอุดรธานี
20,407 300017428 น.ส. ศิริพร กะกุลพิมพ์ จังหวัดอุดรธานี
20,408 300017432 น.ส. ลลิตา มานะสาร จังหวัดอุดรธานี
20,409 300017436 น.ส. นันทพัทธ์ ปทุมวัน จังหวัดอุดรธานี
20,410 300017437 น.ส. ฉลาด วะลัยศรี จังหวัดอุดรธานี
20,411 300017438 น.ส. ศิริกุล หล้าเชียงของ จังหวัดอุดรธานี
20,412 300017440 นาย ยุทธพล โพธิ์แก้ว จังหวัดอุดรธานี
20,413 300017443 น.ส. สุพรรษา นามบุตร จังหวัดอุดรธานี
20,414 300017446 นาย สุรศักด์ิ เพียงตา จังหวัดอุดรธานี
20,415 300017450 นาง นภาพร ทํานา จังหวัดอุดรธานี
20,416 300017458 น.ส. ขนิษฐา ผาสุข จังหวัดอุดรธานี
20,417 300017472 นาย วชิรายุ  กุลสุวรรณ์ จังหวัดอุดรธานี
20,418 300017474 น.ส. ทัศนีย์ แก้วมงคล จังหวัดอุดรธานี
20,419 300017481 นาง ศรินยา ดวงแสง จังหวัดอุดรธานี
20,420 300017482 นาย สุธี พบบุญ จังหวัดอุดรธานี
20,421 300017497 นาย ขจรศักด์ิ ดีศรี จังหวัดอุดรธานี
20,422 300017500 นาย ภาณุพงศ์ กันภัย จังหวัดอุดรธานี
20,423 300017506 นาย ม่ิงขวัญ แทนค่ํา จังหวัดอุดรธานี
20,424 300017511 น.ส. อ้อยใจ พรมศรี จังหวัดอุดรธานี
20,425 300017512 น.ส. วารุณี เลิศประเสริฐภากร จังหวัดอุดรธานี
20,426 300017516 นาย ศุภฤกษ์ อันชํานาญ จังหวัดอุดรธานี
20,427 300017520 นาง สุนิษา ศิริทองสุข จังหวัดอุดรธานี
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20,428 300017528 น.ส. รัตนา ราชจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
20,429 300017534 น.ส. ดารวี คงขุนทด จังหวัดอุดรธานี
20,430 300017535 น.ส. พาวิตี สุวรรณไตรย์ จังหวัดอุดรธานี
20,431 300017536 น.ส. ขจีจิตต์ ขอพิมาย จังหวัดอุดรธานี
20,432 300017537 นาย พจน์ ติณะรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
20,433 300017547 นาย อุเทน จันทาศรี จังหวัดอุดรธานี
20,434 300017553 นาย พิษณุพร พบเกาะ จังหวัดอุดรธานี
20,435 300017563 นาย ครุศาสตร์ สังฆะศรี จังหวัดอุดรธานี
20,436 300017575 น.ส. นงคราญ ศรีพล จังหวัดอุดรธานี
20,437 300017593 นาย ชนาวุธ จงใจรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
20,438 300017599 นาย สุริยะ นระทัด จังหวัดอุดรธานี
20,439 300017601 นาง จิตรลดา  สุขมาก จังหวัดอุดรธานี
20,440 300017603 น.ส. ธารารัตน์ ตุราช จังหวัดอุดรธานี
20,441 300017607 น.ส. อมร สุวรรณมาโจ จังหวัดอุดรธานี
20,442 300017612 น.ส. พศิตา พิลาโสภา จังหวัดอุดรธานี
20,443 300017615 น.ส. รัชนก ใสส่อง จังหวัดอุดรธานี
20,444 300017630 นาย วธัญญู สาศรี จังหวัดอุดรธานี
20,445 300017631 นาง วรรณภาภรณ์ อุดมทรัพย์ จังหวัดอุดรธานี
20,446 300017632 น.ส. จันทร์เพ็ญ โคตฮุย จังหวัดอุดรธานี
20,447 300017642 น.ส. อมรรัตน์ นารีจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
20,448 300017643 น.ส. ชุติมา คํามะโนชาติ จังหวัดอุดรธานี
20,449 300017646 น.ส. ณัฐฑิมาภรณ์ สาริโท จังหวัดอุดรธานี
20,450 300017657 น.ส. สุพรรษา เอกะกุล จังหวัดอุดรธานี
20,451 300017661 น.ส. วิชชุลดา ศรีประเทศ จังหวัดอุดรธานี
20,452 300017665 นาง เสาวภาคย์ชญา ภูผาวงค์ จังหวัดอุดรธานี
20,453 300017667 น.ส. เนาวรัตน์ สีทาหนุน จังหวัดอุดรธานี
20,454 300017671 นาย วุฒิพล กองพอด จังหวัดอุดรธานี
20,455 300017672 นาง วรารัตน์ ชัยกาศ จังหวัดอุดรธานี
20,456 300017675 นาย นพพร พานสายตา จังหวัดอุดรธานี
20,457 300017677 นาย ณรงค์ ศิริดล จังหวัดอุดรธานี
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20,458 300017678 น.ส. นิษฐเนตร์ โชตพันธศานต์ จังหวัดอุดรธานี
20,459 300017679 นาย สุรัฏจ์ ทองนาค จังหวัดอุดรธานี
20,460 300017692 นาย จักรพงษ์ ภูลายดอก จังหวัดอุดรธานี
20,461 300017699 น.ส. ปริยาภัทร วงษ์สนิท จังหวัดอุดรธานี
20,462 300017702 น.ส. พัชรวรินทร์ สังข์อินทร์ จังหวัดอุดรธานี
20,463 300017713 น.ส. สุรีย์วรรณ สีลาดเลา จังหวัดอุดรธานี
20,464 300017714 นาง กฤษณา เพียรภายลุน จังหวัดอุดรธานี
20,465 300017727 นาย อัคคนี ก้อมมะณี จังหวดัอุดรธานี
20,466 300017733 น.ส. วิจิตรา วังคะวิง จังหวัดอุดรธานี
20,467 300017735 น.ส. มลวิภา ทองเชื้อ จังหวัดอุดรธานี
20,468 300017737 น.ส. สุวีณา ภูกองไชย จังหวัดอุดรธานี
20,469 300017742 นาย พิพัฒพงษ์ วันทองสังข์ จังหวัดอุดรธานี
20,470 300017751 ว่าท่ีร้อยตรี ภัทรพล ดวงโสภา จังหวัดอุดรธานี
20,471 300017752 นาง รัชฎาพร ไชยเพชร จังหวัดอุดรธานี
20,472 300017757 น.ส. สํารวย เฉิดจินดา จังหวัดอุดรธานี
20,473 300017758 น.ส. ปัญจพร สุ่มมาตย์ จังหวัดอุดรธานี
20,474 300017765 น.ส. แสงเดือน สุวรรณแสง จังหวัดอุดรธานี
20,475 300017779 จ่าอากาศโท เชาว์วัฒน์ มะลิงาม จังหวัดอุดรธานี
20,476 300017780 น.ส. ชรัญญา เปลรินทร์ จังหวัดอุดรธานี
20,477 300017786 น.ส. ปรีดาวัลย์ ม่วงศรี จังหวัดอุดรธานี
20,478 300017787 นาย อัจฉริยะ ศิริจันดา จังหวัดอุดรธานี
20,479 300017794 นาย นิติกร การินทร์ จังหวัดอุดรธานี
20,480 300017796 น.ส. จุฑามาศ ชารีวัน จังหวัดอุดรธานี
20,481 300017800 น.ส. กัลทิกา  สมใจ จังหวัดอุดรธานี
20,482 300017804 น.ส. เบญจวรรณ อาจวิชัย จังหวัดอุดรธานี
20,483 300017818 น.ส. มณีกาญจน เขียวรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
20,484 300017819 นาย อาทิตย์ แสงวิชัย จังหวัดอุดรธานี
20,485 300017824 นาง ภัทรภร คําทวี จังหวัดอุดรธานี
20,486 300017842 น.ส. นุชจรี ชะดุงรัมย์ จังหวัดอุดรธานี
20,487 300017843 น.ส. นฤมล ศรีประเสริฐ จังหวัดอุดรธานี
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20,488 300017852 น.ส. สุกัญญา กลั่นมณี จังหวัดอุดรธานี
20,489 300017870 นาง ไมตรีจิต ศรีหาวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
20,490 300017876 น.ส. กฤษณา คณานิชย์ จังหวัดอุดรธานี
20,491 300017878 น.ส. นัฐฐิตา รุ่งโรจน์ จังหวัดอุดรธานี
20,492 300017880 น.ส. รจนารถ ถนอมวงษ์ จังหวัดอุดรธานี
20,493 300017883 นาย ไกรศร เกษงาม จังหวัดอุดรธานี
20,494 300017888 น.ส. วรรณวิสา แสงพระพาย จังหวัดอุดรธานี
20,495 300017889 น.ส. จีรนันท์ แลตรง จังหวัดอุดรธานี
20,496 300017911 น.ส. กานต์พิชชา ชํานาญเวช จังหวัดอุดรธานี
20,497 300017918 นาย ธนิต ชัยวงษ์ จังหวัดอุดรธานี
20,498 300017920 น.ส. วาสนา พิทักษ์ จังหวัดอุดรธานี
20,499 300017931 น.ส. มัทนา บัวลิวัน จังหวัดอุดรธานี
20,500 300017938 น.ส. พรรวินท์ วรดี จังหวัดอุดรธานี
20,501 300017941 นาย สิทธิพร สุพร จังหวัดอุดรธานี
20,502 300017944 นาง ปรียา สุวรรณกูฏ จังหวัดอุดรธานี
20,503 300017946 น.ส. ภัทรวดี ฉัตรธนะพานิช จังหวัดอุดรธานี
20,504 300017947 นาย ปอนด์ ซารัมย์ จังหวัดอุดรธานี
20,505 300017953 นาย มนตรี ชายผา จังหวัดอุดรธานี
20,506 300017958 น.ส. สุพรรษา ไกรแก้ว จังหวัดอุดรธานี
20,507 300017960 น.ส. สุภาพร ลี้ลับ จังหวัดอุดรธานี
20,508 300017965 น.ส. พิมพ์ชนก ฉายรัศมี จังหวัดอุดรธานี
20,509 300017969 นาย ธนพล สุขมาก จังหวัดอุดรธานี
20,510 300017981 น.ส. วิชุดา ณ ลําปาง จังหวัดอุดรธานี
20,511 300017983 นาย วีระยุทธ แกแง้ว จังหวัดอุดรธานี
20,512 300017984 น.ส. มลทินี แก้วมณีชัย จงัหวัดอุดรธานี
20,513 300017992 น.ส. นารีรัตน์ วัฒนสุระ จังหวัดอุดรธานี
20,514 300017993 นาย ทศพร พรหมโสภา จังหวัดอุดรธานี
20,515 300017995 นาย คธาวุธ   มีโชค จังหวัดอุดรธานี
20,516 300017997 น.ส. รุ่งทิพย์ เต่าทอง จังหวัดอุดรธานี
20,517 300018001 นาง มัลลิกา ชาหยอง จังหวัดอุดรธานี

            หน้าท่ี 684 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
20,518 300018004 นาง ชรินรัตน์ ศิลาไสล จังหวัดอุดรธานี
20,519 300018007 นาย วีระยุทธ นามวงศ์ศรี จังหวัดอุดรธานี
20,520 300018023 น.ส. คณพร แข็งฤทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
20,521 300018028 นาย องค์อาจ สืบหล้า จังหวัดอุดรธานี
20,522 300018034 นาย ลิขิต ชมคํา จังหวัดอุดรธานี
20,523 300018040 นาย ไมตรี ศรีพงษ์ จังหวัดอุดรธานี
20,524 300018046 นาย วีระพล ประทุมชาติ จังหวัดอุดรธานี
20,525 300018047 น.ส. รัญจวน เห็มชูยิ่ง จังหวัดอุดรธานี
20,526 300018053 นาย วัชรพันธ์ ดรุณพันธ์ จงัหวัดอุดรธานี
20,527 300018056 น.ส. อัจฉรียา อรรถประจง จังหวัดอุดรธานี
20,528 300018058 นาย พิทักษ์ จําปี จังหวัดอุดรธานี
20,529 300018060 น.ส. นันท์นภัส จาตุรนต์รังษี จังหวัดอุดรธานี
20,530 300018067 น.ส. พัทธนันท์ ศรีภูงา จังหวัดอุดรธานี
20,531 300018070 น.ส. อรุณี วิชัยศร จังหวัดอุดรธานี
20,532 300018074 นาย อภิเดช ศรีวงษ์ จังหวัดอุดรธานี
20,533 300018079 น.ส. อารีย์ ภูจักหิน จงัหวัดอุดรธานี
20,534 300018084 น.ส. พัสฬาพร ถิตย์ประไพ จังหวัดอุดรธานี
20,535 300018097 น.ส. กฤตพร สอนจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
20,536 300018098 น.ส. นุชจรี สิงหโยธา จังหวัดอุดรธานี
20,537 300018106 นาย พิเชฐพงศ์ โสตะวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
20,538 300018109 นาย สมร อุ่นเจริญ จังหวัดอุดรธานี
20,539 300018111 นาย ศุภชัย จันทร์ไทย จังหวัดอุดรธานี
20,540 300018114 นาง จริยา นิตะโคตร จังหวัดอุดรธานี
20,541 300018117 นาย อนุพนธ์ นิตะโคตร จังหวัดอุดรธานี
20,542 300018119 นาง บุญเพ่ิม ปัดถานัง จังหวดัอุดรธานี
20,543 300018122 นาง อรอนงค์ ปุณณะบุตร จังหวัดอุดรธานี
20,544 300018128 นาง รัชนีกร จําปาศรี จังหวัดอุดรธานี
20,545 300018130 นาย สุรนันท์ ทิบํารุง จังหวัดอุดรธานี
20,546 300018135 น.ส. จิราพร จันทร์ถาวร จังหวัดอุดรธานี
20,547 300018147 น.ส. โชติมา พวงจันดา จังหวัดอุดรธานี
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20,548 300018148 นาย  ุวุฒิไกร ทองดี จังหวัดอุดรธานี
20,549 300018152 น.ส. ระพีพรรณ นิติธรรม จังหวัดอุดรธานี
20,550 300018157 นาย ยอดชาย  อัครโคตร จังหวัดอุดรธานี
20,551 300018161 นาง นิตยา ได้ไซร์ จังหวัดอุดรธานี
20,552 300018163 น.ส. พัทธ์ชรัญญา หาญเชิงชัยเตชิน จังหวัดอุดรธานี
20,553 300018166 นาย วิโรจน์ โพธิ์อุดม จังหวัดอุดรธานี
20,554 300018167 น.ส. จุฑามาศ นวนนุกุล จังหวัดอุดรธานี
20,555 300018169 นาย พิชิต ทิศกระโทก จังหวัดอุดรธานี
20,556 300018172 นาย อิสรนันท์ จนัทรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
20,557 300018173 นาย วัชระชัย ภูก่ิงเงิน จังหวัดอุดรธานี
20,558 300018176 นาย เนมิราช ธงสันเทียะ จังหวัดอุดรธานี
20,559 300018177 นาง พัชราภรณ์ ทองประเทือง จังหวัดอุดรธานี
20,560 300018178 นาง ปองกมล พันธ์อาทิตย์ จังหวัดอุดรธานี
20,561 300018181 นาง สุเมธี ธงสันเทียะ จังหวัดอุดรธานี
20,562 300018188 นาย วุฒิไกร โคตรพรม จังหวัดอุดรธานี
20,563 300018190 น.ส. อรปรียา หินวันต์ จังหวัดอุดรธานี
20,564 300018191 น.ส. ปวีณ์ริศา ยศกุลเวโรจน์ จังหวัดอุดรธานี
20,565 300018198 น.ส. ณัฐราวดี โสบุญตา จังหวัดอุดรธานี
20,566 300018207 น.ส. เพ็ญ หมื่นสุข จังหวัดอุดรธานี
20,567 300018226 นาง วาสนา ชมนาวัง จังหวัดอุดรธานี
20,568 300018240 นาย เศรษฐา ล้านเอ๊ะ จังหวัดอุดรธานี
20,569 300018245 น.ส. วรรณิภา กําลังดี จังหวัดอุดรธานี
20,570 300018258 น.ส. สุภาพ บุญเฮ้า จังหวัดอุดรธานี
20,571 300018259 น.ส. อนุสรา สุขสมรส จังหวัดอุดรธานี
20,572 300018262 น.ส. สลิลรัตน์ พันธุขันธ์ จังหวัดอุดรธานี
20,573 300018284 น.ส. อุทัยวรรณ แจ้งสนาม จังหวัดอุดรธานี
20,574 300018291 นาย อิษฎากร ตั้งวงษ์เจริญสุข จังหวัดอุดรธานี
20,575 300018292 น.ส. เสาวลักษณ์ ดวงมาลา จังหวัดอุดรธานี
20,576 300018293 นาย ภูเบศร ขันแข็ง จังหวัดอุดรธานี
20,577 300018294 น.ส. อัมรา กันรัมย์ จังหวัดอุดรธานี
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20,578 300018300 นาย ณัฐวุฒิ สุนทรารักษ์ จังหวัดอุดรธานี
20,579 300018307 นาง จารุวรรณ จันโสภา จังหวัดอุดรธานี
20,580 300018310 น.ส. วงศ์ลักษณ์ นาชัยเงิน จังหวัดอุดรธานี
20,581 300018312 นาย รังสันต์ น้อยกํ่า จังหวัดอุดรธานี
20,582 300018317 น.ส. นิภาภรณ์ ถิตย์ประเสริฐ จังหวัดอุดรธานี
20,583 300018323 นาง กาญจนา ธีระพาพงษ์ จังหวัดอุดรธานี
20,584 300018324 นาง สุภารัตน์ ดวนใหญ่ จังหวัดอุดรธานี
20,585 300018326 น.ส. ณัฐธีรยา คณะบุตร จังหวัดอุดรธานี
20,586 300018330 น.ส. พันธุ์ทิพ ตาทอง จังหวัดอุดรธานี
20,587 300018332 นาย นคร สมัย จังหวัดอุดรธานี
20,588 300018337 นาย สุเทพ ทุตา จังหวัดอุดรธานี
20,589 300018339 น.ส. จินตนา ก้ัวนามน จังหวัดอุดรธานี
20,590 300018344 นาย ธวัชชัย ประสงค์สัน จังหวัดอุดรธานี
20,591 300018349 น.ส. รัชตาพร บุญกอง จังหวัดอุดรธานี
20,592 300018354 น.ส. สิชาภัทร นุ่มเจริญ จังหวัดอุดรธานี
20,593 300018359 นาย พิทักษ์ชัย บั้งทอง จังหวัดอุดรธานี
20,594 300018367 น.ส. นัจรียาภรณ์ ภักดีกําจร จังหวัดอุดรธานี
20,595 300018375 น.ส. ผมหอม โสนาง จังหวัดอุดรธานี
20,596 300018380 นาย จักรพล พิมพ์จันทร์ จังหวัดอุดรธานี
20,597 300018383 นาย รัฐพงศ์ รอบรู้ จังหวัดอุดรธานี
20,598 300018387 น.ส. พิมพ์อร ขุนโนนเขวา จังหวัดอุดรธานี
20,599 300018391 นาย วัชระ ขุนโนนเขวา จังหวัดอุดรธานี
20,600 300018400 น.ส. ดวงเดือน ตั้งประเสริฐ จังหวัดอุดรธานี
20,601 300018406 น.ส. นัทธิตา พรมนัส จังหวัดอุดรธานี
20,602 300018408 นาง กัณฐน์กมล ม่วงเหมือน จังหวัดอุดรธานี
20,603 300018412 น.ส. นงลักษณ์ ทิทา จังหวัดอุดรธานี
20,604 300018414 นาย ประตินัณข์ รัศมีโรจน์ จังหวัดอุดรธานี
20,605 300018422 น.ส. จิรภิญญา สายขุน จังหวัดอุดรธานี
20,606 300018423 น.ส. นภารัศม์ ขันทีท้าว จังหวัดอุดรธานี
20,607 300018428 นาง อรอุมา  ภูมิพานิชย์ จังหวัดอุดรธานี
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20,608 300018429 น.ส. อรดา จันทร์ประเสริฐ จังหวัดอุดรธานี
20,609 300018430 น.ส. แสงรวี น้อยแสง จังหวัดอุดรธานี
20,610 300018431 นาย ชาติตระกูล บัวงาม จังหวัดอุดรธานี
20,611 300018432 นาย ทองพูล พันธุมาศ จังหวัดอุดรธานี
20,612 300018441 นาย เรืองวิทย์ นามแดง จังหวัดอุดรธานี
20,613 300018445 น.ส. ธิรดา เจริญวงค์ จังหวัดอุดรธานี
20,614 300018446 น.ส. รจนา สาธุสัตย์ จังหวัดอุดรธานี
20,615 300018450 น.ส. ลั่นทม คมพิลา จังหวัดอุดรธานี
20,616 300018453 นาย นราธิป ถุนนอก จังหวัดอุดรธานี
20,617 300018458 น.ส. สุนารี ตาทรัพย์ จังหวัดอุดรธานี
20,618 300018468 นาย สุรินทร์ สรารัมย์ จังหวัดอุดรธานี
20,619 300018480 น.ส. โลมะณี วิชาชัย จังหวัดอุดรธานี
20,620 300018481 น.ส. วรรณภา สมอหอม จังหวัดอุดรธานี
20,621 300018505 น.ส. กนกกาญจน์ จิรศิริเลิศ จังหวัดอุดรธานี
20,622 300018547 น.ส. สุอารีย์ นครพันธุ์ จังหวัดอุดรธานี
20,623 300018548 นาย วรัญญู นาเชียงใต้ จังหวัดอุดรธานี
20,624 300018550 น.ส. ชิดชนก ชั้นบุญใส จังหวัดอุดรธานี
20,625 300018551 น.ส. นุชรีย์ นวลแก้ว จังหวัดอุดรธานี
20,626 300018554 น.ส. วลัยลักษณ์ วันโพนทอง จังหวัดอุดรธานี
20,627 300018556 นาย ชาญวิทย์ วงศ์ศรีรักษา จังหวัดอุดรธานี
20,628 300018569 น.ส. ผ่องพรรณ ภู่เทศ จังหวัดอุดรธานี
20,629 300018572 นาง สุกัญญา ทารส จังหวัดอุดรธานี
20,630 300018573 นาง พิริยาพร สิลินทา จังหวัดอุดรธานี
20,631 300018574 นาย ณัฐพงษ์ ไตรยสุทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
20,632 300018582 นาย ชํานาญ ชานันโท จงัหวัดอุดรธานี
20,633 300018586 นาย สุเมธ สุทธิปัญโญ จังหวัดอุดรธานี
20,634 300018588 น.ส. ทิพยงค์ วงษาสันต์ จังหวัดอุดรธานี
20,635 300018589 นาย มนตรี เหรียญทอง จังหวัดอุดรธานี
20,636 300018591 น.ส. อติกานต์ กล้าหาญ จังหวัดอุดรธานี
20,637 300018597 นาย สมพร สอนบุตร จังหวัดอุดรธานี
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20,638 300018603 น.ส. จารุวรรณ  นารีจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
20,639 300018620 นาย ธนา ศรีมงคลทวี จังหวัดอุดรธานี
20,640 300018623 น.ส. กนกพรรณ บรรลือหาญ จังหวัดอุดรธานี
20,641 300018626 น.ส. พรพรรณ  สุทธิปัญโญ จังหวัดอุดรธานี
20,642 300018627 น.ส. พุทธรักษ์ เย็นวัฒนา จังหวัดอุดรธานี
20,643 300018630 น.ส. สิรินทรา โพธิ์ศรี จังหวัดอุดรธานี
20,644 300018632 น.ส. พัชรินทร์ ปัตตะ จังหวัดอุดรธานี
20,645 300018634 น.ส. เจียมจิต นาอุดม จังหวัดอุดรธานี
20,646 300018636 ว่าท่ี ร.ต. จตุพล ลือชา จังหวัดอุดรธานี
20,647 300018639 นาย สุริยา สุขเอิบ จังหวัดอุดรธานี
20,648 300018643 นาย ณัฐสิทธิ์ ชัยภูมิ จังหวัดอุดรธานี
20,649 300018647 น.ส. ศิริจันทรกานต์ ยะปะพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
20,650 300018664 นาย ทักขิน กองกะมุด จังหวัดอุดรธานี
20,651 300018672 นาย ธเนศ ในชัยภูมิ จังหวัดอุดรธานี
20,652 300018675 น.ส. นีนา  บุรชาติ จังหวัดอุดรธานี
20,653 300018677 นาย คงศักด์ิ คันธีรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
20,654 300018678 น.ส. เรณุกา สาจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
20,655 300018683 นาย จิรวัฒน์ มาตชัยเคน จังหวัดอุดรธานี
20,656 300018687 น.ส. อุมาภรณ์ ศรีม่วง จังหวัดอุดรธานี
20,657 300018688 นาย ยุทธพงษ์ มีศรี จังหวัดอุดรธานี
20,658 300018691 น.ส. กรรณิการ์ ชาวกล้า จังหวัดอุดรธานี
20,659 300018694 น.ส. ทรงสิริ เจริญศิริ จังหวัดอุดรธานี
20,660 300018697 น.ส. สาลินี ก้อนคํา จังหวัดอุดรธานี
20,661 300018699 นาย อดุลย์เดช จวนสาง จังหวัดอุดรธานี
20,662 300018702 นาย ณัฐวัฒน์ แก้วจิรสิทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
20,663 300018714 น.ส. ศศิพร ขุนทอง จังหวัดอุดรธานี
20,664 300018722 นาย ธานินทร์ กํ่าสี จังหวัดอุดรธานี
20,665 300018727 น.ส. นฤวรรณ มั่งสวัสด์ิ จังหวัดอุดรธานี
20,666 300018728 นาง พรเพชร คําทองเขียว จังหวัดอุดรธานี
20,667 300018732 นาย คมเพชร ประวะสาร จังหวัดอุดรธานี
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20,668 300018738 นาย วุฒิศักด์ิ ทองทิพย์ จังหวัดอุดรธานี
20,669 300018740 น.ส. พรเพชร มัชฌิมา จังหวัดอุดรธานี
20,670 300018745 นาย ไชยรัตน์ แสงภักดี จังหวัดอุดรธานี
20,671 300018749 น.ส. จุฑามาศ เมฆราช จังหวัดอุดรธานี
20,672 300018751 น.ส. ธัญญพัทธ์ คําดี จังหวัดอุดรธานี
20,673 300018752 น.ส. เจริญจิตต์ ทุยโพธิ์น้อย จังหวัดอุดรธานี
20,674 300018754 น.ส. เกษราพร จันทร์โส จังหวัดอุดรธานี
20,675 300018756 นาง เย็นจิต กาสิงห์ จังหวัดอุดรธานี
20,676 300018757 นาย กิตติโชติ พัดพรม จังหวัดอุดรธานี
20,677 300018758 น.ส. สุวิกรานต์ สายลาด จังหวัดอุดรธานี
20,678 300018762 นาง มนัสนันท์ ศรีชาทุม จังหวัดอุดรธานี
20,679 300018766 น.ส. จิรัชยา นามลาพุทธา จังหวัดอุดรธานี
20,680 300018767 น.ส. จุฑามาศ บาระมี จังหวัดอุดรธานี
20,681 300018776 น.ส. หทัยชนก วงค์บุญชา จังหวัดอุดรธานี
20,682 300018779 นาย ปิติพงษ์  เสาร์แก้ว จังหวัดอุดรธานี
20,683 300018783 น.ส. อรพรรณ วงศ์คําพระ จังหวัดอุดรธานี
20,684 300018786 นาย ณัฏฐพัชร์ สีหมงคล จังหวัดอุดรธานี
20,685 300018792 นาย ยุทธนา เบ้าช้างเผือก จังหวัดอุดรธานี
20,686 300018804 นาย ทวี ชาหลักคํา จังหวัดอุดรธานี
20,687 300018807 นาย ชูศักด์ิ บุญขันธ์ จังหวัดอุดรธานี
20,688 300018809 น.ส. เบญจมาศ สอนสุภาพ จังหวัดอุดรธานี
20,689 300018819 นาง สถาพร ยิ่งดี จังหวัดอุดรธานี
20,690 300018820 น.ส. พักตร์วิภา งาหัตถี จังหวัดอุดรธานี
20,691 300018826 น.ส. ธมนต์อร ผาเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
20,692 300018835 นาย สปิปวิชญ์ สาธารณ์ จังหวัดอุดรธานี
20,693 300018836 นาย วันชัย สระแก้ว จังหวัดอุดรธานี
20,694 300018837 นาง วรรณวริณย์ พรมพลเมือง จังหวัดอุดรธานี
20,695 300018839 น.ส. จิดาภา ศรีสร้อย จังหวัดอุดรธานี
20,696 300018840 นาย ชาญยุทธ วงษ์จิ จังหวัดอุดรธานี
20,697 300018841 นาย วนัสนันท์ อนันทรักษ์ จังหวัดอุดรธานี

            หน้าท่ี 690 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
20,698 300018844 นาย วัชรพงศ์ จันโท จังหวัดอุดรธานี
20,699 300018850 ว่าท่ี ร.ต. นัฐวุฒิ ไชยชมภู จังหวัดอุดรธานี
20,700 300018855 นาย ไชยรัตน์ ทัศคร จังหวัดอุดรธานี
20,701 300018859 นาง เยาวลักษณ์ ลวดเหลา จังหวัดอุดรธานี
20,702 300018867 นาย กิตติพงษ์ ดาบพิมพ์ศรี จังหวัดอุดรธานี
20,703 300018868 น.ส. หนูเทียน โสภิพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
20,704 300018871 น.ส. ปวีณา ปรีชากิจ จังหวัดอุดรธานี
20,705 300018882 น.ส. จิรพัชร ก้อนฆอ้ง จังหวัดอุดรธานี
20,706 300018902 นาย พลรัฐ อัตถาวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
20,707 300018904 น.ส. วิยะดา ทุมไพร จังหวัดอุดรธานี
20,708 300018905 สิบเอก วิทวัส พาโคกทม จังหวัดอุดรธานี
20,709 300018907 น.ส. สุธิดา สิงห์สุวรรณ จังหวัดอุดรธานี
20,710 300018913 น.ส. จิราภรณ์ ละเหลา จังหวัดอุดรธานี
20,711 300018919 น.ส. จินตนา หงษ์ชุมแพ จังหวัดอุดรธานี
20,712 300018922 นาย สุพจน์ หวังผล จังหวัดอุดรธานี
20,713 300018923 น.ส. นิภาพัฒน์ หม่ืนวิเศษ จังหวดัอุดรธานี
20,714 300018929 นาย ธงชัย โพธิ์ศรี จังหวัดอุดรธานี
20,715 300018933 น.ส. ฉวีวรรณ ไหวพริบ จังหวัดอุดรธานี
20,716 300018936 น.ส. ธษนันท์ ไชยสิทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
20,717 300018937 นาง สุภัค ปัญญาศิริ จังหวัดอุดรธานี
20,718 300018939 นาย นิยม ผิวจันทึก จังหวัดอุดรธานี
20,719 300018946 น.ส. ชลิดา จันดาวรรณ์ จังหวัดอุดรธานี
20,720 300018948 น.ส. กุสุมา โคตรประทุม จังหวัดอุดรธานี
20,721 300018952 น.ส. ฉวีวรรณ สินเธาว์ จงัหวัดอุดรธานี
20,722 300018960 น.ส. พรทิวา หล้าเรืองแสง จังหวัดอุดรธานี
20,723 300018965 น.ส. ปรีชญา โพธิสม จังหวัดอุดรธานี
20,724 300018966 น.ส. อชิรญา อัตถาชน จังหวัดอุดรธานี
20,725 300018967 นาย ไชยยา บํารุงราษฎร์ จังหวัดอุดรธานี
20,726 300018972 นาง วงศ์อารีศรี อินทนูจิตร จังหวัดอุดรธานี
20,727 300018973 น.ส. สุกัญญา ชนะภัย จังหวัดอุดรธานี
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20,728 300018976 นาย วสันต์ จีบจอหอ จังหวัดอุดรธานี
20,729 300018980 นาย ยุทธพงษ์ พรหมแสนวิเศษ จังหวัดอุดรธานี
20,730 300018981 นาย ประยุทธ พลมาก จังหวัดอุดรธานี
20,731 300018983 นาง อมิตา พลมาก จังหวัดอุดรธานี
20,732 300018985 สิบเอก ทวีชัย สายสิม จังหวัดอุดรธานี
20,733 300018989 น.ส. นัดตยา ทองหลาง จังหวัดอุดรธานี
20,734 300019009 น.ส. ศศิประภา พหลทัพ จังหวัดอุดรธานี
20,735 300019012 น.ส. เพ็ญพิชชา เวทยะเวทิน จังหวัดอุดรธานี
20,736 300019014 น.ส. อําพร เปียสูงเนิน จังหวัดอุดรธานี
20,737 300019015 นาย นวพันธ์ อาจพลไทย จังหวดัอุดรธานี
20,738 300019017 น.ส. ดวงหทัย คนซื่อ จังหวัดอุดรธานี
20,739 300019020 นาย ธวัชพงษ์ ศรีมาพล จังหวัดอุดรธานี
20,740 300019021 นาย อภิศักด์ิ กาญจนกัณโห จังหวัดอุดรธานี
20,741 300019024 น.ส. วีรยา ถ้ํากลาง จังหวัดอุดรธานี
20,742 300019032 นาย ธนภัทร สุ่มมาตย์ จังหวัดอุดรธานี
20,743 300019034 น.ส. สมคิด ต้นใหญ่ จังหวัดอุดรธานี
20,744 300019035 น.ส. อรวรรณ เคนแสน จังหวัดอุดรธานี
20,745 300019037 น.ส. ศิรินลักษณ์ นนทชาติ จังหวัดอุดรธานี
20,746 300019047 นาง ศรีรัตนาภรณ์ แสงไชยล์ จังหวัดอุดรธานี
20,747 300019050 นาย สกุลชัย โสตะวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
20,748 300019052 นาย สมยศ สุดแสนยา จังหวัดอุดรธานี
20,749 300019056 นาย ชูวิทย์ ฐานสมบูรณ์ จังหวัดอุดรธานี
20,750 300019059 นาย ธนกฤต หนักแน่น จังหวัดอุดรธานี
20,751 300019062 น.ส. คีรภัทร  พรสีดา จังหวัดอุดรธานี
20,752 300019065 น.ส. ธัญรดี อร่ามศรี จังหวัดอุดรธานี
20,753 300019071 น.ส. พัชรี กอมณี จังหวัดอุดรธานี
20,754 300019081 น.ส. วารณีุ ธงศรี จังหวัดอุดรธานี
20,755 300019087 น.ส. มนฤทัย ประทุมเวียง จังหวัดอุดรธานี
20,756 300019088 น.ส. ปิยะนุช อุดมทวี จังหวัดอุดรธานี
20,757 300019106 นาง สุนันทา  ผิวละออง จังหวัดอุดรธานี
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20,758 300019108 น.ส. สุพัตรา วามะลุน จังหวัดอุดรธานี
20,759 300019112 นาง สุจิตรา แสนศรีมหาชัย จังหวัดอุดรธานี
20,760 300019120 นาย เชวงศักด์ิ มาโชค จังหวัดอุดรธานี
20,761 300019123 นาง อรุญานี ภาลีกันท์ จังหวัดอุดรธานี
20,762 300019127 น.ส. อัญชลี หมู่มาก จังหวัดอุดรธานี
20,763 300019129 นาย ฉัตรชัย ลวงสวาท จังหวัดอุดรธานี
20,764 300019131 นาย ทิชา โอตาคาร จังหวัดอุดรธานี
20,765 300019135 นาย ธนพงศ์ ผิวขํา จังหวัดอุดรธานี
20,766 300019144 น.ส. ชนิสรา ลินกลาง จังหวัดอุดรธานี
20,767 300019145 นาง มนต์แมน ทองมี จังหวัดอุดรธานี
20,768 300019146 น.ส. สุจิรา ศรีสวัสด์ิ จังหวัดอุดรธานี
20,769 300019152 น.ส. อมฤตา ฮ่มป่า จังหวัดอุดรธานี
20,770 300019155 นาย สุขสันต์ ลุนบุดดา จังหวัดอุดรธานี
20,771 300019157 น.ส. จันจิรา สุวรรณปา จังหวัดอุดรธานี
20,772 300019167 น.ส. เบญจมาภรณ์  บัวหลวง จังหวัดอุดรธานี
20,773 300019170 น.ส. คีย์ญาชล เวฬุวนารักษ์ จังหวัดอุดรธานี
20,774 300019174 นาย ธีระศักด์ิ สีละอามาตย์ จังหวัดอุดรธานี
20,775 300019177 นาย พุทธพงศ์ ชอบศิลป์ จังหวัดอุดรธานี
20,776 300019181 น.ส. ปวีณา ศรีกําพล จังหวัดอุดรธานี
20,777 300019184 น.ส. พีร์พริศชา สังฆรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
20,778 300019187 นาย ศักด์ิชัย พิมพ์ภูธร จังหวัดอุดรธานี
20,779 300019189 น.ส. อุทัย นาจรูญ จังหวัดอุดรธานี
20,780 300019193 น.ส. ชลกนก ปัญญาวัน จังหวัดอุดรธานี
20,781 300019196 น.ส. พินพิชา โสภาคํา จังหวัดอุดรธานี
20,782 300019198 น.ส. นิตญา เพ่ือนใจมี จงัหวัดอุดรธานี
20,783 300019201 น.ส. อัจฉราพรรณ แสงแก้ว จังหวัดอุดรธานี
20,784 300019218 น.ส. อนงค์นุช สุทธิประภา จังหวัดอุดรธานี
20,785 300019223 น.ส. กชกร บุญเก่ิง จังหวัดอุดรธานี
20,786 300019226 น.ส. นันทนา บุญรินทร์ จังหวัดอุดรธานี
20,787 300019236 น.ส. นลพรรณ หวังผล จังหวัดอุดรธานี
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20,788 300019239 น.ส. อภิญญา ผลดี จังหวัดอุดรธานี
20,789 300019250 น.ส. อรุโณทัย ก้านจักร จังหวัดอุดรธานี
20,790 300019251 น.ส. จิราพรรณ อินผล จังหวัดอุดรธานี
20,791 300019253 น.ส. พิชามญชุ์ จันทร์สุวรรณ จังหวัดอุดรธานี
20,792 300019256 นาง เอื้องไพร บุญคํา จังหวัดอุดรธานี
20,793 300019270 นาง เย็นลดา เวียงภักด์ิ จังหวัดอุดรธานี
20,794 300019287 น.ส. รําไพ ธีรเชษฐมงคล จังหวัดอุดรธานี
20,795 300019302 น.ส. กัลยารัตน์ บุตรคําโชติ จังหวัดอุดรธานี
20,796 300019305 น.ส. ภุมรี อัคคะฮาต จังหวัดอุดรธานี
20,797 300019308 น.ส. อทิตยา สุทธิประภา จังหวัดอุดรธานี
20,798 300019323 น.ส. พนมศิริ เพ็ชร์ประภา จังหวัดอุดรธานี
20,799 300019332 นาย พิษณุกรณ์ พิมพ์อักษร จังหวัดอุดรธานี
20,800 300019334 น.ส. สุภาวดี กรมนวล จังหวัดอุดรธานี
20,801 300019343 น.ส. หทัยกานต์ กาญจนปรีชา จังหวัดอุดรธานี
20,802 300019345 นาย ไพฑุฎรย์  อรัญ จังหวัดอุดรธานี
20,803 300019347 นาย อติโรจน์ เอ่ียมรัมย์ จังหวัดอุดรธานี
20,804 300019349 นาย ภาดล นิติศักด์ิ จังหวัดอุดรธานี
20,805 300019356 นาง จารุวรรณ  สืบสุรีย์กุล จังหวัดอุดรธานี
20,806 300019357 น.ส. นันทินี แก้วใส จังหวัดอุดรธานี
20,807 300019361 น.ส. ทิฆัมพร นําระนะ จังหวัดอุดรธานี
20,808 300019369 น.ส. ชนิดา ชิงชนะ จังหวัดอุดรธานี
20,809 300019371 น.ส. ภัสรพรรณ แสนหล้า จังหวัดอุดรธานี
20,810 300019384 น.ส. ทัศนวรรณ วงศ์ษาสิงห์ จังหวดัอุดรธานี
20,811 300019386 น.ส. สุธาริณี ไชยศิริ จังหวัดอุดรธานี
20,812 300019401 นาง นิพัทธา ไชยราช จังหวัดอุดรธานี
20,813 300019405 นาย อุดร เกลาพิมาย จังหวัดอุดรธานี
20,814 300019415 น.ส. วรรณภา แก้วเนตร จังหวัดอุดรธานี
20,815 300019418 นาง วนิดา อาจวิชัย จังหวัดอุดรธานี
20,816 300019422 น.ส. ชุลีพร อุดมเดชาเวทย์ จังหวัดอุดรธานี
20,817 300019453 น.ส. พัชนี แซ่อ่ึง จังหวัดอุดรธานี
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20,818 300019460 น.ส. นรัฐวรรณ เรือนฤทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
20,819 300019465 น.ส. ประภาภรณ์ คุณมี จังหวัดอุดรธานี
20,820 300019470 นาย ไพชยนต์ ชาจันดา จังหวัดอุดรธานี
20,821 300019483 นาย โยฐิพัทธ์ พ่ึงสันเทียะ จังหวัดอุดรธานี
20,822 300019484 น.ส. กีรติกา ลาวรรณ จังหวัดอุดรธานี
20,823 300019487 น.ส. สุภาวดี ตระกูลศรสูรย์ จังหวัดอุดรธานี
20,824 300019488 นาย ธณัฐพล ทุมนัต จังหวัดอุดรธานี
20,825 300019489 น.ส. สุวาลี พานชินอก จังหวัดอุดรธานี
20,826 300019490 น.ส. วนิดา เรืองบุตร จังหวัดอุดรธานี
20,827 300019493 น.ส. ณัชชา จิตอามาตย์ จังหวัดอุดรธานี
20,828 300019496 นาง ธนัชพร บูเกต์ จังหวัดอุดรธานี
20,829 300019497 น.ส. รินทร์ลดา ดอกพุฒ จังหวัดอุดรธานี
20,830 300019498 นาย พีรศักด์ิ ศิริพัฒนทรัพย์ จังหวัดอุดรธานี
20,831 300019499 น.ส. สุรวดี หัสดี จังหวัดอุดรธานี
20,832 300019500 น.ส. พรพนาวรรณ์ สลางสิงห์ จังหวัดอุดรธานี
20,833 300019505 น.ส. สุกัญญา โนนทิง จังหวัดอุดรธานี
20,834 300019506 นาย พนม วิชัยตุง จังหวัดอุดรธานี
20,835 300019511 นาง ธนพร มนึกคา จังหวัดอุดรธานี
20,836 300019516 นาย กิตติวิวัฒ สงค์พัฒ จังหวัดอุดรธานี
20,837 300019524 น.ส. สุธิดา มิตรแสง จังหวัดอุดรธานี
20,838 300019528 น.ส. ศิวพร รูปงาม จังหวัดอุดรธานี
20,839 300019529 นาย ปรีชา สีเดชะ จังหวัดอุดรธานี
20,840 300019531 น.ส. ถลัชนันท์ อ่อนมิ่ง จังหวัดอุดรธานี
20,841 300019550 นาย ธนภัทร ยอดวงกอง จังหวัดอุดรธานี
20,842 300019562 นาย ทนงศักด์ิ บูรณ์เจริญ จังหวัดอุดรธานี
20,843 300019563 น.ส. รวีวรรณ ลิขิตวาศ จังหวัดอุดรธานี
20,844 300019565 น.ส. จุฑามาศ อินทริกานนท์ จังหวัดอุดรธานี
20,845 300019566 นาย ธวัชชัย พันเทศ จังหวัดอุดรธานี
20,846 300019573 นาย ชัยสิทธิ์ ธวัชกุล จังหวัดอุดรธานี
20,847 300019577 นาย ชินกร ท้าวพิมพ์ จังหวัดอุดรธานี
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20,848 300019582 นาย ธนะชัย สุวรรณรงค์ จังหวัดอุดรธานี
20,849 300019584 น.ส. อ้อยใจ สิทธิชัย จังหวัดอุดรธานี
20,850 300019585 น.ส. ภัทรพร ผลดี จังหวัดอุดรธานี
20,851 300019589 นาย บัญชา พัชรานุ จังหวัดอุดรธานี
20,852 300019594 นาย  สุรศักด์ิ ทาศรี จังหวัดอุดรธานี
20,853 300019596 นาย สําราญ นะรินยา จังหวัดอุดรธานี
20,854 300019607 น.ส. ชนิษฐา แพงบุบผา จังหวัดอุดรธานี
20,855 300019614 น.ส. บุษรา สนเจริญ จังหวัดอุดรธานี
20,856 300019617 นาย สุนันทวัฒน์ ทีหอคํา จังหวัดอุดรธานี
20,857 300019622 นาย ปราบ พิเศษชีพ จังหวัดอุดรธานี
20,858 300019624 น.ส. ปฐมาวดี กระแสอินทร์ จังหวัดอุดรธานี
20,859 300019637 น.ส. อันธิมาพร ทองปาน จังหวัดอุดรธานี
20,860 300019641 น.ส. ณัฐปภัทร์ วรสถิตย์ จังหวัดอุดรธานี
20,861 300019643 น.ส. พรพรรณ ผาดี จังหวัดอุดรธานี
20,862 300019644 นาย สุรศักด์ิ บุญมาศ จังหวัดอุดรธานี
20,863 300019645 น.ส. ธัญญลักษณ์ พหลทัพ จังหวัดอุดรธานี
20,864 300019657 น.ส. สุพัฒน์ตรา รัตนเพชร จังหวัดอุดรธานี
20,865 300019664 นาย วาทิน อุ่นทวง จังหวัดอุดรธานี
20,866 300019670 นาย จันทณะพิบูลย์ สงคราม จังหวัดอุดรธานี
20,867 300019673 น.ส. นันท์นภัส สมอาษา จังหวัดอุดรธานี
20,868 300019675 น.ส. ประภาสินีย์ ชมชื่น จังหวัดอุดรธานี
20,869 300019676 น.ส. ปวีณา  ลื่นกลาง จังหวัดอุดรธานี
20,870 300019677 น.ส. จันทราภรณ์ นากอก จังหวัดอุดรธานี
20,871 300019680 นาง เนตรนภา สุวรรณมาโจ จังหวัดอุดรธานี
20,872 300019684 นาง นภาพร พรหมปู่ จังหวัดอุดรธานี
20,873 300019699 น.ส. กรรณิการ์ ประจันนวล จังหวัดอุดรธานี
20,874 300019722 น.ส. สุวรรณี สุโทษา จังหวัดอุดรธานี
20,875 300019725 นาย วุฒิชัย สุรินทร์ จังหวัดอุดรธานี
20,876 300019744 น.ส. อภิญญา สุจิบาล จังหวัดอุดรธานี
20,877 300019746 นาย นวพล สวนเจริญ จังหวัดอุดรธานี

            หน้าท่ี 696 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
20,878 300019748 น.ส. วนิดา มะโนรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
20,879 300019770 น.ส. ฐาปนีย์ จันทร์โคตร จังหวัดอุดรธานี
20,880 300019776 นาย วุฒิชัย สุริยนต์ จังหวัดอุดรธานี
20,881 300019781 น.ส. พวงทิพย์  ศรีโนนม่วง จังหวัดอุดรธานี
20,882 300019783 น.ส. กรวรรณ บุระเนตร จังหวัดอุดรธานี
20,883 300019785 นาย วราพงศ์ วรนาม จังหวัดอุดรธานี
20,884 300019791 นาย สุริยา คําเลิศ จังหวัดอุดรธานี
20,885 300019795 น.ส. อมร อนุศรี จังหวัดอุดรธานี
20,886 300019797 น.ส. ภคมน สุระทรัพย์ จังหวัดอุดรธานี
20,887 300019798 นาง ธนาอร พิลาวรรณ จังหวัดอุดรธานี
20,888 300019807 นาย ยุทธกร ศรีวะวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
20,889 300019812 น.ส. กิตติมา สาระนันท์ จังหวัดอุดรธานี
20,890 300019817 นาง ลลิตา อ่อนธรรมา จังหวัดอุดรธานี
20,891 300019818 นาย ธีรยุทธ ทองประ จังหวัดอุดรธานี
20,892 300019821 สิบตรี บวรศักด์ิ สีหนาทลือชาชัย จังหวัดอุดรธานี
20,893 300019823 น.ส. ปิยนันท์ ชนะมาร จังหวัดอุดรธานี
20,894 300019824 น.ส. จุฑาภรณ์ อ่อนดีกุล จังหวัดอุดรธานี
20,895 300019825 นาย วิทยา โมระโส จังหวัดอุดรธานี
20,896 300019826 น.ส. สุกัญญา เกงขุนทด จังหวัดอุดรธานี
20,897 300019840 นาง วรรณรัชต์ ประเสริฐศรี จังหวัดอุดรธานี
20,898 300019841 น.ส. อัญชิษฐา มีพิมล จังหวัดอุดรธานี
20,899 300019845 น.ส. ยุพาวรรณ บํารุงญาติ จังหวัดอุดรธานี
20,900 300019850 น.ส. สิตราญา โคต่อเนตร จังหวัดอุดรธานี
20,901 300019853 นาย สุวิท วาสะสิริ จังหวัดอุดรธานี
20,902 300019854 นาย สุทัศน์ รัตนภกัดี จังหวัดอุดรธานี
20,903 300019868 นาย ฉัตรชัย นันทะมีชัย จังหวัดอุดรธานี
20,904 300019870 น.ส. อมรรัตน์ โชคบัญฑิต จังหวัดอุดรธานี
20,905 300019871 น.ส. นิรมล พลศรี จังหวัดอุดรธานี
20,906 300019873 น.ส. พัชรี สิงห์ทองทราย จังหวัดอุดรธานี
20,907 300019882 น.ส. ศุภักษร สุขใจ จังหวัดอุดรธานี
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20,908 300019887 น.ส. ศิรินภาภรณ์ โถทอง จังหวัดอุดรธานี
20,909 300019895 นาย สมภพ พิมล จังหวัดอุดรธานี
20,910 300019898 น.ส. อิสรีย์ อุดมศาส์นติ จังหวัดอุดรธานี
20,911 300019899 น.ส. พัณนิดา ตะพานบุญ จังหวัดอุดรธานี
20,912 300019902 นาย เฉลิมชาติ มุลทา จังหวัดอุดรธานี
20,913 300019903 น.ส. อนุสรา พรพิพัฒน์ จังหวัดอุดรธานี
20,914 300019905 นาง วิมลรัก  มลีรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
20,915 300019908 น.ส. สุมลรัตน์ ไพศาล จังหวัดอุดรธานี
20,916 300019923 นาย สันติสุข วรรณทอง จังหวัดอุดรธานี
20,917 300019924 นาย ชัยยุทธ์ กองธรรม จังหวัดอุดรธานี
20,918 300019925 น.ส. สุวรรณลักษณ์ ธรรมานุสารกิจ จังหวัดอุดรธานี
20,919 300019931 นาง นาตยา มูลลา จังหวัดอุดรธานี
20,920 300019937 นาง สเกล็ดดาว   ภูสิลิตร์ จังหวัดอุดรธานี
20,921 300019941 นาย จักรวาล งอยจันทร์ศรี จังหวัดอุดรธานี
20,922 300019946 น.ส. ปัทมา มูลตรีภักดี จังหวัดอุดรธานี
20,923 300019965 น.ส. ญาณิศา ไชยเมือง จังหวัดอุดรธานี
20,924 300019967 นาย ศราวุฒ โพธิ์ศรีรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
20,925 300019972 น.ส. ศิริรัตน์ พ่ัวพันศรี จังหวัดอุดรธานี
20,926 300019973 นาย วิชิต นามศักด์ิ จังหวัดอุดรธานี
20,927 300019977 น.ส. อรวรรณ จันทร์ทอง จังหวัดอุดรธานี
20,928 300019980 น.ส. สุภาภรณ์  นาทา จังหวัดอุดรธานี
20,929 300019981 นาย ภัทราวุธ สําราญภูมิ จังหวัดอุดรธานี
20,930 300019985 น.ส. นันทิกานต์ สิงคเสลิต จังหวัดอุดรธานี
20,931 300019995 น.ส. ธมลวรรณ หวานฉ่ํา จังหวัดอุดรธานี
20,932 300020000 นาง นฤมล บุราณเดช จังหวัดอุดรธานี
20,933 300020002 นาย นิวัฒน์ บุราณเดช จังหวัดอุดรธานี
20,934 300020013 นาย ทวิช อ้ึงโชตินิรันดร์ จังหวัดอุดรธานี
20,935 300020014 นาง วิไลลักษณ์ วรหาญ จังหวัดอุดรธานี
20,936 300020022 นาย ณรงค์ โคตะวินนท์ จังหวัดอุดรธานี
20,937 300020025 น.ส. ชนัญญา ป้องปาน จังหวัดอุดรธานี
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20,938 300020029 น.ส. จันทิดาภา หาญทวี จังหวัดอุดรธานี
20,939 300020032 น.ส. ช่อทิพย์ ชัยมัง จังหวัดอุดรธานี
20,940 300020034 น.ส. กิรณา มาตย์เมือง จังหวัดอุดรธานี
20,941 300020037 นาย นัฐพงค์ ทูลแก้ว จังหวัดอุดรธานี
20,942 300020040 นาง มารินี เรืองศรี จังหวัดอุดรธานี
20,943 300020042 น.ส. สุทธิพรรณ แก่นคํา จังหวัดอุดรธานี
20,944 300020047 น.ส. ศิทธาสินี สุปะกรรม จังหวัดอุดรธานี
20,945 300020053 น.ส. พรวิภา ขุนหาญ จังหวัดอุดรธานี
20,946 300020055 นาย วสันต์ พลสินธุ์ จังหวัดอุดรธานี
20,947 300020060 นาย วุฒินันท์ บํารุงกิจ จังหวัดอุดรธานี
20,948 300020066 น.ส. ฐิติวัลค์ุ คําประเสริฐ จังหวัดอุดรธานี
20,949 300020068 นาย ภาคภูมิ เกิดมงคล จังหวัดอุดรธานี
20,950 300020072 น.ส. รัชนีกร จํารักษา จังหวัดอุดรธานี
20,951 300020073 นาย ธิติวัฒน์ อริยานุวัฒน์ จังหวัดอุดรธานี
20,952 300020075 น.ส. เอรวัลณีย์   พ่ัวพันศรี จังหวัดอุดรธานี
20,953 300020076 น.ส. โสภา สุวรรณ์ จังหวัดอุดรธานี
20,954 300020077 นาย เอกพันธุ์ ศรีวงษ์ จังหวัดอุดรธานี
20,955 300020084 น.ส. อนัญญา ไชยวงค์ จังหวัดอุดรธานี
20,956 300020085 น.ส. จอมเพชร จันทพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
20,957 300020087 นาย อดิเรก ประดิษฐเพ็ชร จังหวัดอุดรธานี
20,958 300020089 น.ส. จารุณี ชินเวช จังหวัดอุดรธานี
20,959 300020090 นาย รัฐพล ศรีวิเศษ จังหวัดอุดรธานี
20,960 300020092 น.ส. สินีนาฎ วรรณทอง จงัหวัดอุดรธานี
20,961 300020100 นาย ภาณุวัฒน์ แสงกล้า จังหวัดอุดรธานี
20,962 300020103 นาง เย็นจิต บุตรวิเศษ จังหวัดอุดรธานี
20,963 300020104 นาย สงกรานต์ ชินบุตร จังหวัดอุดรธานี
20,964 300020105 น.ส. กาญจนา วงค์สุทา จังหวัดอุดรธานี
20,965 300020114 น.ส. วรลักษณ์ ลาลุน จังหวัดอุดรธานี
20,966 300020117 นาย สุรพงษ์ รุ่งเรือง จังหวัดอุดรธานี
20,967 300020120 ว่าท่ีร้อยตรี รัฐสฤษฏ์ พลอยสังวาลย์ จังหวัดอุดรธานี
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20,968 300020121 น.ส. สุตาภัทร สิงห์กลาง จังหวัดอุดรธานี
20,969 300020127 น.ส. ปิยะพร พิมพิศาล จังหวัดอุดรธานี
20,970 300020133 น.ส. เทพารักษ์ อ่อนสุด จังหวัดอุดรธานี
20,971 300020137 น.ส. จิรวัฒน์ จูมสวัสด์ิ จังหวัดอุดรธานี
20,972 300020139 น.ส. กานต์พิชชา โสมาศรี จังหวัดอุดรธานี
20,973 300020142 นาย ปรัชญา เจริญสุข จังหวัดอุดรธานี
20,974 300020147 น.ส. ปิยาภรณ์ เสนารัตน์ จังหวัดอุดรธานี
20,975 300020148 ว่าท่ีร้อยตรี กฤษณพล เวียงสิมมา จังหวัดอุดรธานี
20,976 300020150 น.ส. อพรรัตน์ บุญรักษา จังหวัดอุดรธานี
20,977 300020151 นาย ชํานาญ กาญจนเกต จังหวัดอุดรธานี
20,978 300020158 นาง สุธิตา บึงบัว จังหวัดอุดรธานี
20,979 300020168 น.ส. ทัศนีย์ นพรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
20,980 300020170 นาง วิยะดา มันปาฏิ จังหวัดอุดรธานี
20,981 300020176 น.ส. อมรรัตน์ อาสนาทิพย์ จังหวัดอุดรธานี
20,982 300020187 น.ส. ศภิญญามาศ พลหงษ์ จังหวัดอุดรธานี
20,983 300020201 นาง เยาวมาลย์ คําโคตร จังหวัดอุดรธานี
20,984 300020205 น.ส. ทัศณีวัลย์ สุกันยา จังหวัดอุดรธานี
20,985 300020221 น.ส. สุพาภรณ์ คําทา จังหวัดอุดรธานี
20,986 300020224 น.ส. ประคอง บุษบง จังหวัดอุดรธานี
20,987 300020228 น.ส. นงคราญ ดวงสิน จังหวัดอุดรธานี
20,988 300020235 นาย ประกาศิต ไกยราช จังหวัดอุดรธานี
20,989 300020236 น.ส. ธัญญลักษณ์  กองแสง จังหวัดอุดรธานี
20,990 300020237 นาย วัชระชัย ศิลาคม จังหวัดอุดรธานี
20,991 300020241 น.ส. ปิยะรัตน์ ดวงมาลยั จังหวัดอุดรธานี
20,992 300020245 น.ส. กฤติยาณี จันทร์หนู จังหวัดอุดรธานี
20,993 300020247 นาง สุพรรณี ศิริเมือง จังหวัดอุดรธานี
20,994 300020253 นาย พงศภัค โพธิ์เพชรเล็บ จังหวัดอุดรธานี
20,995 300020265 น.ส. ดารณี แสงวงค์ จังหวัดอุดรธานี
20,996 300020275 น.ส. อนัดดา กองสู จังหวัดอุดรธานี
20,997 300020277 น.ส. มณีรัตน์ สิงห์นวน จังหวัดอุดรธานี
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20,998 300020282 นาง กฤษณา พันทะนี จังหวัดอุดรธานี
20,999 300020288 นาย สุริยันต์ บุญฝั้น จังหวัดอุดรธานี
21,000 300020303 น.ส. พัชรียา พลเยี่ยม จังหวัดอุดรธานี
21,001 300020318 น.ส. สุภาภรณ์ สังฆมณี จังหวัดอุดรธานี
21,002 300020319 น.ส. สุภาวดี ชาชิโย จังหวัดอุดรธานี
21,003 300020323 น.ส. ณัฐญดา คําบุญ จังหวัดอุดรธานี
21,004 300020331 น.ส. นริศรา ศิริวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
21,005 300020344 นาย ธนวัฒน์ ศรีบัว จงัหวัดอุดรธานี
21,006 300020346 นาย อดุลย์ คําพมัย จังหวัดอุดรธานี
21,007 300020350 นาย รัฐพล ปราณีตรัตนานนท์ จังหวัดอุดรธานี
21,008 300020354 น.ส. วรัญญา บุญทะจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
21,009 300020365 น.ส. นงนุช สร้อยวิเชียร จังหวัดอุดรธานี
21,010 300020366 น.ส. ศิริพร บุญวิทย์ จังหวัดอุดรธานี
21,011 300020370 น.ส. ดลนภา โฆสิตดุลย์ จังหวัดอุดรธานี
21,012 300020371 นาง นาตยา แก้วพิภพ จังหวัดอุดรธานี
21,013 300020390 นาง จีรพันธุ์ พิริยศิลป์ จังหวัดอุดรธานี
21,014 300020392 นาง หทัยรัตน์ หงษ์คํา จังหวัดอุดรธานี
21,015 300020393 น.ส. ปิยะนันท์ แสงอรุณ จังหวัดอุดรธานี
21,016 300020405 นาย ราชวัตร โชคแสน จังหวัดอุดรธานี
21,017 300020407 นาย กิตติพงษ์ ไชยศล จังหวัดอุดรธานี
21,018 300020412 น.ส. เพ็ญศรี สายบัว จังหวัดอุดรธานี
21,019 300020414 นาย วชิระพงษ์ กล้าขยัน จังหวัดอุดรธานี
21,020 300020415 นาย สายชล เกตศักด์ิ จังหวัดอุดรธานี
21,021 300020439 น.ส. แอนนา หลิววงศ์กาญจนา จังหวัดอุดรธานี
21,022 300020445 นาย อนุพงศ์ บุญเลิศ จังหวัดอุดรธานี
21,023 300020449 นาย องอาจ พรมสาลี จังหวัดอุดรธานี
21,024 300020459 น.ส. สุจรรย์จิรา มหาชนะวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
21,025 300020463 น.ส. ดวงใจ สายยางหล่อ จังหวัดอุดรธานี
21,026 300020469 น.ส. สุจิตรา สรรพอาษา จังหวัดอุดรธานี
21,027 300020472 นาย สุวัฒน์ คําคม จังหวัดอุดรธานี
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21,028 300020473 น.ส. กรพินธ์ คนชาญ จังหวัดอุดรธานี
21,029 300020474 นาย อิศรพงษ์ ทองพนัง จังหวัดอุดรธานี
21,030 300020478 น.ส. พิชญาภา นังกะทา จังหวัดอุดรธานี
21,031 300020484 นาง มาลัยพร บุญเสนาะ จังหวัดอุดรธานี
21,032 300020499 น.ส. สุมาลี วังคีรี จังหวัดอุดรธานี
21,033 300020505 นาย ปิยะพงค์ ท่ีภักดี จังหวัดอุดรธานี
21,034 300020506 น.ส. พิมพ์ภริดา ประเสริฐกฤติญา จังหวัดอุดรธานี
21,035 300020508 น.ส. รจนา ศรีทุม จังหวัดอุดรธานี
21,036 300020509 นาย เศรษฐกรณ์ ทวีบุญสวัสด์ิ จังหวัดอุดรธานี
21,037 300020511 นาย ฉัตรชัย วรรณรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
21,038 300020513 นาย ภูริวัฒน์ สุขศิริ จังหวัดอุดรธานี
21,039 300020514 น.ส. กันยารัตน์ วงวิวง จังหวัดอุดรธานี
21,040 300020517 น.ส. โสภารัตน์   คําโม จังหวัดอุดรธานี
21,041 300020520 น.ส. ลําเพย มะโรงศรี จังหวัดอุดรธานี
21,042 300020522 นาย วุฒิพงษ์ องคะศาสตร์ จังหวัดอุดรธานี
21,043 300020524 นาง สุนีรัตน์ ชินทวนั จังหวัดอุดรธานี
21,044 300020527 น.ส. จรรญาพร หมวดแก้ว จังหวัดอุดรธานี
21,045 300020531 น.ส. สุภัดสร ชัยทองคํา จังหวัดอุดรธานี
21,046 300020532 นาย ตะวัน โพธาราม จังหวัดอุดรธานี
21,047 300020542 นาย ประเสริฐศักด์ิ บุญทน จังหวัดอุดรธานี
21,048 300020549 นาย นครารักษ์ ปราณะ จังหวัดอุดรธานี
21,049 300020557 น.ส. วิไลลักษณ์ คนไว จังหวัดอุดรธานี
21,050 300020572 น.ส. กุมาริกา รามศิริ จังหวัดอุดรธานี
21,051 300020585 นาย ปัญญา ลีลาชัย จังหวัดอุดรธานี
21,052 300020586 นาย สกุล สาวิสิทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
21,053 300020590 น.ส. กนกวรรณ บูระพา จังหวัดอุดรธานี
21,054 300020594 น.ส. นฤมล จันทร์แดง จังหวัดอุดรธานี
21,055 300020597 นาย อาวุธ พิทักษ์วัชรีกุล จังหวัดอุดรธานี
21,056 300020599 น.ส. พัชรี มะลิลา จังหวัดอุดรธานี
21,057 300020603 นาง ลักษิกา โสภนวิชญ์ จังหวัดอุดรธานี
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21,058 300020605 น.ส. วาสนา ภูหัดธรรม จังหวัดอุดรธานี
21,059 300020617 น.ส. เบญญาภา วงค์สิงห์ จังหวัดอุดรธานี
21,060 300020621 น.ส. จิรณัฐ กองณรงค์ จังหวัดอุดรธานี
21,061 300020623 น.ส. พิศมัย คํากอง จังหวัดอุดรธานี
21,062 300020634 นาย พิพัฒน์พล พินิจดี จังหวัดอุดรธานี
21,063 300020641 นาย อนุพงษ์ เรณะสุระ จังหวัดอุดรธานี
21,064 300020656 น.ส. ณัฐณิชา ศรีจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
21,065 300020675 นาย ชวลิต เสนาคุณ จังหวัดอุดรธานี
21,066 300020678 นาย ทวี พันธ์วงค์ จังหวัดอุดรธานี
21,067 300020679 นาย นรากร วรนาม จังหวัดอุดรธานี
21,068 300020680 น.ส. ลดาวัลย์ จันทร์วิเศษ จังหวัดอุดรธานี
21,069 300020685 น.ส. ศุภรดา ถิรคุณชวิน จังหวัดอุดรธานี
21,070 300020695 น.ส. กัลยกร สุนทรา จังหวัดอุดรธานี
21,071 300020712 น.ส. ปรียาดา โคตรไกรสร จังหวัดอุดรธานี
21,072 300020714 นาง สริญญา ประนิสอน จังหวัดอุดรธานี
21,073 300020717 น.ส. ทิพรัตน์ กลางสําโรง จังหวัดอุดรธานี
21,074 300020719 น.ส. อัจฉนันท์ ชัยสิทธิพัฒนา จังหวัดอุดรธานี
21,075 300020724 น.ส. พิมพิลัย ทรัพย์เพ่ิม จังหวัดอุดรธานี
21,076 300020725 น.ส. ญาราภรณ์ วันนา จังหวัดอุดรธานี
21,077 300020727 น.ส. พิมพิกา วะสาร จังหวัดอุดรธานี
21,078 300020731 นาย ภาณุพงศ์ เวียงสมุทร จังหวัดอุดรธานี
21,079 300020732 นาย เชษฐา พวงคต จังหวัดอุดรธานี
21,080 300020736 นาย อนันต์ ผิวพรรณ์ จังหวัดอุดรธานี
21,081 300020745 นาย รักษศิลป์ ทาระหอม จังหวัดอุดรธานี
21,082 300020753 น.ส. ศุภลกัษณ์ คําทองทิพย์ จังหวัดอุดรธานี
21,083 300020755 น.ส. เพ็ญศรี พรมมา จังหวัดอุดรธานี
21,084 300020758 นาย รัชพงศ์ โนนัจนทร์ จังหวัดอุดรธานี
21,085 300020761 นาย ภานุวัฒน์ ยางงาม จังหวัดอุดรธานี
21,086 300020764 น.ส. จรัสพร อยู่สุข จังหวัดอุดรธานี
21,087 300020777 นาย วิโรจน์ บรรลือทรัพย์ จังหวัดอุดรธานี
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21,088 300020781 นาย คทาวุฒิ เพ็ชรนวล จังหวัดอุดรธานี
21,089 300020782 น.ส. อนุสรณ์ ขุนโนนเขวา จังหวัดอุดรธานี
21,090 300020784 นาย เอกพร มุลเมืองแสน จังหวัดอุดรธานี
21,091 300020794 น.ส. มะลิวัลย์ ทานให้ จังหวัดอุดรธานี
21,092 300020802 น.ส. จิรชยา หวานขม จังหวัดอุดรธานี
21,093 300020811 น.ส. พรวิวาห์ สนทาธร จังหวัดอุดรธานี
21,094 300020813 น.ส. ประภัสสร พัสสร จังหวัดอุดรธานี
21,095 300020816 น.ส. ธีรนุช กํามหาวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
21,096 300020817 นาย ยน เหลืองกระโทก จังหวัดอุดรธานี
21,097 300020848 น.ส. สาริกา กลางประพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
21,098 300020849 นาย สุรชัย ลือชัย จังหวัดอุดรธานี
21,099 300020856 นาย พีระสันต์ ชัยศิลป์ จังหวัดอุดรธานี
21,100 300020863 นาง สุกัญญา มุกดาม่วง จังหวัดอุดรธานี
21,101 300020866 น.ส. จิราวรรณ คําทิพย์ จังหวัดอุดรธานี
21,102 300020872 นาย สุทธิพงศ์ เทียมสกุล จังหวัดอุดรธานี
21,103 300020879 น.ส. สุมนา พรพัชระกุล จังหวัดอุดรธานี
21,104 300020884 น.ส. โชติกา ต๊ะปัญญา จังหวัดอุดรธานี
21,105 300020890 นาย สุรวุฒิ  ห้วยจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
21,106 300020897 นาย ดนุพล ไชยลาโพธิ์ จังหวัดอุดรธานี
21,107 300020912 นาย กัมพล ลุนไธสง จังหวัดอุดรธานี
21,108 300020915 น.ส. กัญญาพัชร ผลผาเลิศ จังหวัดอุดรธานี
21,109 300020919 นาง ชรัญดา แสงไกร จังหวัดอุดรธานี
21,110 300020926 นาย ปิยชาญ ตาลอําไพ จังหวัดอุดรธานี
21,111 300020927 น.ส. เกษร นาคดี จังหวัดอุดรธานี
21,112 300020935 นาง อมร แก้วกัลยา จังหวัดอุดรธานี
21,113 300020940 นาย สุทัศน์ สายเงิน จังหวัดอุดรธานี
21,114 300020943 นาย ศตพจน์ อนุญาหงษ์ จังหวัดอุดรธานี
21,115 300020954 น.ส. กนกพร นาดูน จังหวัดอุดรธานี
21,116 300020959 นาย วิชัย ตาราศรี จังหวัดอุดรธานี
21,117 300020963 น.ส. สุภาพร มุงคุณคําชาว จังหวัดอุดรธานี
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21,118 300020965 นาย ธนาคาร พรมทอง จังหวัดอุดรธานี
21,119 300020970 น.ส. วิชุดา ผ่านอ้น จังหวัดอุดรธานี
21,120 300020973 น.ส. มยุรี คําประไพ จังหวัดอุดรธานี
21,121 300020981 น.ส. ยุภาพร เที่ยงธรรม จังหวัดอุดรธานี
21,122 300020983 น.ส. วรัญญา ขุมดินพิทักษ์ จังหวัดอุดรธานี
21,123 300020987 นาย กิตติชัย ระยับศรี จังหวัดอุดรธานี
21,124 300020989 น.ส. มณีกานต์ รักษาโคตร จังหวัดอุดรธานี
21,125 300020994 น.ส. ศิวาพร ฝอดสูงเนิน จังหวัดอุดรธานี
21,126 300020995 น.ส. วิภารัตน์ ลครศรี จังหวัดอุดรธานี
21,127 300021001 นาง เบ็ญจมาศ บุญวิจิตร จังหวัดอุดรธานี
21,128 300021005 น.ส. พิลาศลักษณ์ ส่งสุขเลิศสันติ จังหวัดอุดรธานี
21,129 300021012 นาย พรประสิทธิ์ แต้ใหม่ จังหวัดอุดรธานี
21,130 300021018 น.ส. จุฑามาศ บุญเรือง จังหวัดอุดรธานี
21,131 300021020 นาย อุทัย มุราชัย จังหวัดอุดรธานี
21,132 300021023 น.ส. วรพิชชา บาลศรี จังหวัดอุดรธานี
21,133 300021025 น.ส. ทัณฑิกา นังตะลา จังหวัดอุดรธานี
21,134 300021027 นาย ปุญญพัฒน์ ทับละคร จังหวัดอุดรธานี
21,135 300021028 น.ส. ธนิชา วงค์เกลี้ยง จังหวัดอุดรธานี
21,136 300021030 นาย พงษ์เทพ พลศรีลาภ จังหวัดอุดรธานี
21,137 300021033 น.ส. บุญมาก สุวรรณมณี จังหวัดอุดรธานี
21,138 300021034 น.ส. จิรพรรณ พงษ์หม่ืนไวย จังหวัดอุดรธานี
21,139 300021037 นาย วรพจน์ ชํานิจ จังหวัดอุดรธานี
21,140 300021038 น.ส. จันทร์เพ็ญ วาจาจิตร จังหวัดอุดรธานี
21,141 300021041 น.ส. ตะวันฉาย ดิษฐประสพ จังหวดัอุดรธานี
21,142 300021046 นาย เจษฎาภรณ์ สุดานิช จังหวัดอุดรธานี
21,143 300021054 นาย ฐิติพงษ์ วรรณพงษ์ จังหวัดอุดรธานี
21,144 300021059 น.ส. ณัชชนิกา เมืองเม็ก จังหวัดอุดรธานี
21,145 300021072 น.ส. ม่ิงขวัญ รังสรรค์สมบัติ จังหวัดอุดรธานี
21,146 300021074 น.ส. มลิวรรณ์ ชนะสงคราม จังหวัดอุดรธานี
21,147 300021076 สิบตํารวจเอก มหัจธนเทพ ชุมฝาง จังหวัดอุดรธานี

            หน้าท่ี 705 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
21,148 300021079 น.ส. พัชรี ลาโคตร จังหวัดอุดรธานี
21,149 300021084 น.ส. สุภาพรรรณ จิตจักร จังหวัดอุดรธานี
21,150 300021087 น.ส. เนตนภา รัตน์ประโคน จังหวัดอุดรธานี
21,151 300021096 นาย สาธิต สันวิลาศ จังหวัดอุดรธานี
21,152 300021099 น.ส. พิสมัย แสนปราบ จังหวัดอุดรธานี
21,153 300021111 นาง กนกรัตน์ เนาวบุตร จังหวัดอุดรธานี
21,154 300021112 นาย ทศพร แนวประณีต จังหวัดอุดรธานี
21,155 300021115 นาย วรัญชิต ปัดทุม จังหวัดอุดรธานี
21,156 300021119 น.ส. วรรณา รุนใหม่ จังหวัดอุดรธานี
21,157 300021120 น.ส. จารุพรรณ ลอยประโคน จังหวัดอุดรธานี
21,158 300021121 นาย ปาณสาร ศรีธรรมสาร จังหวัดอุดรธานี
21,159 300021122 นาย สิทธิชัย ศรีวะวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
21,160 300021126 น.ส. สุกานดา นักผูก จังหวัดอุดรธานี
21,161 300021131 นาย บงกช สุขแสงรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
21,162 300021134 นาย อธิวัจน์ ชุบไธสง จังหวัดอุดรธานี
21,163 300021135 น.ส. วรรณิศา แก้วสะอาด จังหวัดอุดรธานี
21,164 300021139 น.ส. นวลอนงค์ ประทุม จังหวัดอุดรธานี
21,165 300021142 น.ส. ผ่องศรี วรรณโนมัย จังหวัดอุดรธานี
21,166 300021147 น.ส. บุษราคัมภ์ สุภาพวง จังหวัดอุดรธานี
21,167 300021148 น.ส. สุวรรณีย์ โซ่พลงาม จังหวัดอุดรธานี
21,168 300021149 นาย ดํารงศักด์ิ มณีวงษ์ จังหวัดอุดรธานี
21,169 300021151 นาง นิภาพร อะปะหัง จังหวัดอุดรธานี
21,170 300021157 น.ส. นลิสตา ศรีนา จังหวัดอุดรธานี
21,171 300021162 น.ส. ศิริพร ปกติ จังหวัดอุดรธานี
21,172 300021165 น.ส. พิน ทรงอาษา จังหวัดอุดรธานี
21,173 300021167 นาง ฐิติกานต์ โสรเนตร จังหวัดอุดรธานี
21,174 300021168 นาย ประหยดั มาตย์วังแสง จังหวัดอุดรธานี
21,175 300021170 นาย เจนวิทย์  บุญพร้อม จังหวัดอุดรธานี
21,176 300021172 นาย พุฒิพงศ์ภรณ์ เสี่ยงบุญ จังหวัดอุดรธานี
21,177 300021176 นาย กิตติคุณ กองแก้ว จังหวัดอุดรธานี
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21,178 300021181 นาย อลงกรณ์ กาลพันธา จังหวัดอุดรธานี
21,179 300021182 นาย ปรัชญาวิทย์ แตงจันทึก จังหวัดอุดรธานี
21,180 300021183 น.ส. ไปรยา ศรีคุ้มเก่า จังหวัดอุดรธานี
21,181 300021189 น.ส. หรรษา  ตุ้มวารีย์ จังหวัดอุดรธานี
21,182 300021190 น.ส. สมฤดี สมนึก จังหวัดอุดรธานี
21,183 300021196 น.ส. ศรัณยา ศุภลักษณ์ จังหวัดอุดรธานี
21,184 300021198 นาย สุวัธชัย บัวหอม จังหวัดอุดรธานี
21,185 300021201 น.ส. กุลธิดา หาศิริ จังหวดัอุดรธานี
21,186 300021212 นาย วีระพล ผลจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
21,187 300021219 น.ส. ชมัยพร ศิริเวช จังหวัดอุดรธานี
21,188 300021220 นาย ทวีโชค ประคองเมือง จังหวัดอุดรธานี
21,189 300021221 นาย สิริชัย วงค์พฒ จังหวัดอุดรธานี
21,190 300021222 นาย ไพรัตน์ ศักด์ิศรีบุญดี จังหวัดอุดรธานี
21,191 300021223 น.ส. ปาณิสรา เสียงล้ํา จังหวัดอุดรธานี
21,192 300021226 น.ส. ชาณิกา สุกใสสิทธิกุล จังหวัดอุดรธานี
21,193 300021227 น.ส. ปัญญาภรณ์ อุดคําเท่ียง จังหวัดอุดรธานี
21,194 300021229 น.ส. จามีกร กลีบแดง จังหวัดอุดรธานี
21,195 300021240 น.ส. มณภรรธ มนต์ชัยภูมิ จังหวัดอุดรธานี
21,196 300021243 น.ส. ธัญสิริ เจริญศิริ จังหวัดอุดรธานี
21,197 300021245 น.ส. ขนิษฐา วรรณกุล จังหวัดอุดรธานี
21,198 300021250 นาย คณานนท์ ยุดกลาง จังหวัดอุดรธานี
21,199 300021260 นาง ดารุณี พันธ์แดง จังหวัดอุดรธานี
21,200 300021266 นาย สุทธิพงษ์ คําสูงเนิน จังหวัดอุดรธานี
21,201 300021267 น.ส. พรรณทิพา โกษาผล จังหวัดอุดรธานี
21,202 300021270 นาย อุดมศักด์ิ อุบลวรรณศิริ จังหวัดอุดรธานี
21,203 300021278 นาย ทนงศักด์ิ ภัครกุลโยธิน จังหวัดอุดรธานี
21,204 300021281 นาย ธวัชชัย  อุทาทิพย์ จังหวัดอุดรธานี
21,205 300021285 จ่าเอก อนันตสิทธิ์ จงห่อกลาง จังหวัดอุดรธานี
21,206 300021304 น.ส. โสภิตรา สกุลโสภิตจิตร จังหวัดอุดรธานี
21,207 300021306 นาย ศุภชาติ ธาตุบุรมย์ จังหวัดอุดรธานี

            หน้าท่ี 707 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
21,208 300021309 นาย กตัญญู ผลเกิด จังหวัดอุดรธานี
21,209 300021310 น.ส. สุภาพร โกติรัมย์ จังหวัดอุดรธานี
21,210 300021313 น.ส. เพชรรัตน์  อุ่นอินทร์ จังหวัดอุดรธานี
21,211 300021316 น.ส. จุฬารัตน์ มานะดี จังหวัดอุดรธานี
21,212 300021318 ว่าท่ีร้อยตรี ธนภัทร ยศวิไล จังหวัดอุดรธานี
21,213 300021320 นาย ศิวะ สาริบุตร จังหวัดอุดรธานี
21,214 300021323 นาย ธีรวุฒิ สุตะภักด์ิ จังหวัดอุดรธานี
21,215 300021326 น.ส. ทยดิา บุรีแสง จังหวัดอุดรธานี
21,216 300021329 น.ส. บุษบา อริยศรีวัฒนา จังหวัดอุดรธานี
21,217 300021330 นาย เกียรติชัย ชัยจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
21,218 300021340 นาง นิธิรัตน์ แดนอินทร์ จังหวัดอุดรธานี
21,219 300021341 นาย พิชา บัวทอง จังหวัดอุดรธานี
21,220 300021344 น.ส. ญาณิกา ไทยศิลา จังหวัดอุดรธานี
21,221 300021345 นาย อาทิตย์ บรรลือ จังหวัดอุดรธานี
21,222 300021346 นาย ยุทธนา เอราวรรณ จังหวัดอุดรธานี
21,223 300021347 น.ส. สุธิดา เผ่าพงษ์ จังหวัดอุดรธานี
21,224 300021348 น.ส. วนิดา ดวงพรม จังหวัดอุดรธานี
21,225 300021350 น.ส. นภัสภรณ์ นิลศิริ จังหวัดอุดรธานี
21,226 300021353 น.ส. วันเพ็ญ ผ่านแสนเสาร์ จังหวัดอุดรธานี
21,227 300021354 น.ส. ศศิวิมล รินทะ จังหวัดอุดรธานี
21,228 300021355 นาย สุริยา หวานคํา จังหวัดอุดรธานี
21,229 300021356 น.ส. รัตนา คําสุข จังหวัดอุดรธานี
21,230 300021358 น.ส. พรเพ็ญ พนมศักด์ิ จังหวัดอุดรธานี
21,231 300021359 นาย วัชรพงษ์ แซ่ตั้ง จังหวัดอุดรธานี
21,232 300021360 น.ส. วรรณนคร ภูแช่มโชติ จังหวัดอุดรธานี
21,233 300021363 นาย ภาณุวัฒน์  ศรียางนอก จังหวัดอุดรธานี
21,234 300021364 น.ส. ไพพรรณ บางภู่ภมร จังหวัดอุดรธานี
21,235 300021365 นาย อิสเรศ นามไธสง จังหวัดอุดรธานี
21,236 300021366 นาย ศุภชัย จันทจร จังหวัดอุดรธานี
21,237 300021369 นาย มงคล ยุทธอาจ จังหวัดอุดรธานี
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21,238 300021368 นาย วีระพงษ์ แซ่ตั้ง จังหวัดอุดรธานี
21,239 300021372 นาย ชญาณ์นนท์ บําเรอราช จังหวัดอุดรธานี
21,240 300021374 นาย ฉัตรชัย ชูอ่ิม จังหวัดอุดรธานี
21,241 300021375 นาย วรวุฒิ สุวอ จังหวัดอุดรธานี
21,242 300021377 นาย ศักย์ศรณ์ ประสมเพชร จังหวัดอุดรธานี
21,243 300021380 นาย กฤษดา สวนสีดา จังหวัดอุดรธานี
21,244 300021381 นาย วชิรวิทย์ เมืองสอน จังหวัดอุดรธานี
21,245 300021382 นาย นครินทร์ ศิริเลิศ จังหวัดอุดรธานี
21,246 300021384 นาย วัชรพงษ์ ขุนณรงค์ จังหวัดอุดรธานี
21,247 300021385 นาย อภิวัฒน์ จตุพรพรหม จงัหวัดอุดรธานี
21,248 300021386 น.ส. พัชรี สีอ่อง จังหวัดอุดรธานี
21,249 300021387 น.ส. ดวงฤดี ภูแช่มโชติ จังหวัดอุดรธานี
21,250 300021389 นาย นัฐวัฒน์ เฮงเรืองศิริ จังหวัดอุดรธานี
21,251 300021390 น.ส. สุดาทิพย์ น้อยฤทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
21,252 300021392 นาย วุฒิไกร วินทะไชย์ จังหวัดอุดรธานี
21,253 300021391 นาย ธนกฤษณ์ พิชัย จังหวัดอุดรธานี
21,254 300021393 นาย หัสนนท์ นนทะเสน จังหวัดอุดรธานี
21,255 300021394 นาย วีระพงษ์ วงษ์วิชา จังหวัดอุดรธานี
21,256 300021395 นาย ธีวินท์ อุดมศักด์ิ จังหวัดอุดรธานี
21,257 300021397 นาย วัฒนา ทองแตง จังหวัดอุดรธานี
21,258 300021398 นาย พรชัย ช่างเขียน จังหวัดอุดรธานี
21,259 300021399 นาง สุวรรณา ผลสมหวัง จังหวัดอุดรธานี
21,260 300021400 น.ส. วิภาพรรณ คําภีระ จังหวัดอุดรธานี
21,261 300021403 น.ส. ณัฐฐาพร สมิตร จังหวัดอุดรธานี
21,262 300021405 นาย ธนากร จันทรตัง จังหวัดอุดรธานี
21,263 300021406 นาย ธนชัย แซ่ตั้ง จังหวัดอุดรธานี
21,264 300021407 นาย เหมวัฒน์ กาฬวิลัย จังหวัดอุดรธานี
21,265 300021409 นาย เหมวัฒน์ แซ่ตั้ง จังหวัดอุดรธานี
21,266 300021411 นาย อภิมุข หมื่นยุทธ์ จังหวัดอุดรธานี
21,267 300021412 นาย จิระเดช เทียมเมฆ จังหวัดอุดรธานี
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21,268 300021413 นาย ศุวริศ นู จังหวัดอุดรธานี
21,269 300021414 นาย ชาตรี ก่ิงรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
21,270 300021415 นาง อุษาวสันต์ หนูยศ จังหวัดอุดรธานี
21,271 300021418 น.ส. น้ําผึ้ง ชินคาด จังหวัดอุดรธานี
21,272 300021420 น.ส. ปวริศา ชาญชัยพิชิต จังหวัดอุดรธานี
21,273 300021421 นาย วัชรพันธ์ จันทร จังหวัดอุดรธานี
21,274 300021423 นาย ธีรวัฒน์ ลาวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
21,275 300021425 นาย วุฒิไกร ศรีภักด์ิ จังหวัดอุดรธานี
21,276 300021426 น.ส. วิไลวรรณ อินทโส จังหวัดอุดรธานี
21,277 300021429 น.ส. วิยะดา เหล่าหนวด จังหวัดอุดรธานี
21,278 300021430 นาย อรรถวัรี์ ศรีชมภู จังหวัดอุดรธานี
21,279 300021431 น.ส. อัจฉรา เบ็ญสีใส จังหวัดอุดรธานี
21,280 300021435 นาย อนุชิต เดชจรัญ จังหวัดอุดรธานี
21,281 300021438 น.ส. นภากุล นิละโคตร จังหวัดอุดรธานี
21,282 300021439 นาง นิออน ศรีฟุยเดช จังหวัดอุดรธานี
21,283 300021440 นาย ปวริศ เทียมเมฆ จังหวัดอุดรธานี
21,284 300021441 นาง ลดา โพธิ์นิล จังหวัดอุดรธานี
21,285 300021444 น.ส. ศรสวรรค์ พลหมอ จังหวัดอุดรธานี
21,286 300021448 น.ส. เสาวนีย์ ภูแช่มโชติ จังหวัดอุดรธานี
21,287 300021454 น.ส. สะแกวัลย์ ไพศาลธรรม จังหวัดอุดรธานี
21,288 300021460 นาย ธรรมการ โสดา จังหวัดอุดรธานี
21,289 300021461 นาย แทนจ์ คณะนาม จังหวัดอุดรธานี
21,290 300021464 นาย ไพวรรณ์ จิตอ่อง จังหวัดอุดรธานี
21,291 300021468 น.ส. อรศรี สงเคราะห์ จังหวัดอุดรธานี
21,292 300021469 นาย ปิติพงษ์ ผาตอพงษ์ จังหวัดอุดรธานี
21,293 300021470 น.ส. ณัฐกมล สุขมณี จังหวัดอุดรธานี
21,294 300021471 นาย กีรติ สุทธปิระภา จังหวัดอุดรธานี
21,295 300021473 น.ส. วิราภรณ์ พรหมศักด์ิ จังหวัดอุดรธานี
21,296 300021477 นาย ธีระพล สมานสิทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
21,297 300021481 นาย สาธิต ขันขวา จังหวัดอุดรธานี
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21,298 300021482 น.ส. พิณรัตน์ รองไชย จังหวัดอุดรธานี
21,299 300021483 นาย วัณณุวรรธน์ จันทร์อ่อน จังหวัดอุดรธานี
21,300 300021485 น.ส. พจมาน ถาวิชัย จังหวัดอุดรธานี
21,301 300021488 น.ส. รัตติกาล ท่ีสําราญ จังหวัดอุดรธานี
21,302 300021497 น.ส. จิดาภา วิเศษศิริ จังหวัดอุดรธานี
21,303 300021498 นาง อุไรวรรณ กุลวงค์ จังหวัดอุดรธานี
21,304 300021510 นาย จตุพร อวนศรี จังหวัดอุดรธานี
21,305 300021527 นาย เอกสิทธิ์ กาญจนรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
21,306 300021534 น.ส. จินตนา ภูก่ิงหิน จังหวัดอุดรธานี
21,307 300021535 นาย อธิโรจน์ หัตถ์สุวรรณกุล จังหวัดอุดรธานี
21,308 300021541 น.ส. ณัฐนันท์ อังคาร จังหวัดอุดรธานี
21,309 300021542 น.ส. วรรณทิวา กมุทชาติ จังหวัดอุดรธานี
21,310 300021543 น.ส. จุฬาลัย ผุยผาย จังหวัดอุดรธานี
21,311 300021550 น.ส. รุ่งทิวา ภูคงคํา จังหวัดอุดรธานี
21,312 300021553 นาย วสุพล วรรณการ จังหวัดอุดรธานี
21,313 300021555 นาย ฐาปกรณ์ สิทธิพูนอนุภาพ จังหวัดอุดรธานี
21,314 300021561 นาย นัตชรินทร์ เทวิญ จังหวัดอุดรธานี
21,315 300021571 น.ส. ณัฐกานต์  หาวิชิต จังหวัดอุดรธานี
21,316 300021577 น.ส. สินีมาศ รุ่งนามา จังหวัดอุดรธานี
21,317 300021579 นาย ประจักษ์ชัย คํานนท์ จังหวัดอุดรธานี
21,318 300021585 ว่าท่ีร้อยตรี ธราวิทย์ รัตนดี จังหวัดอุดรธานี
21,319 300021589 นาย วัชรินทร์ เกตุสงกา จังหวัดอุดรธานี
21,320 300021594 นาง กุลิสรา อินอัญชัญ จังหวัดอุดรธานี
21,321 300021612 นาย นพรัตน์ มาธุระ จังหวัดอุดรธานี
21,322 300021614 นาย ณรงค์ พรมภิไชย จังหวัดอุดรธานี
21,323 300021617 นาย วิวัธน์ อินทะสุระ จังหวัดอุดรธานี
21,324 300021621 นาย ทวี สลัดทุกข์ จังหวัดอุดรธานี
21,325 300021625 น.ส. เกศวดี จันไข จังหวัดอุดรธานี
21,326 300021627 นาย ณัฐพงษ์ สิทธิ จังหวัดอุดรธานี
21,327 300021626 นาย ฐิตินันท์ สําลีวงค์ จังหวัดอุดรธานี
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21,328 300021642 นาย ก้องภคพงศ์ วงประเสริฐศิริ จังหวัดอุดรธานี
21,329 300021643 นาย ธเนศ อันทะศรี จังหวัดอุดรธานี
21,330 300021644 นาย พงษ์ศักด์ิ ธรรมวิเศษ จังหวัดอุดรธานี
21,331 300021645 นาย วัชรพล  สุนทรพินิจ จังหวัดอุดรธานี
21,332 300021648 นาย อัครพล อรรคศรีวร จังหวัดอุดรธานี
21,333 300021649 น.ส. ชรินรัตน์ ป้ายจัตุรัส จังหวัดอุดรธานี
21,334 300021650 น.ส. ศศิธร หนูราช จังหวัดอุดรธานี
21,335 300021662 นาย สิทธารถ สมยาภักดี จังหวัดอุดรธานี
21,336 300021665 น.ส. ปิยะมาพร พรรณาภพ จงัหวัดอุดรธานี
21,337 300021667 นาย ปรเมศวร์ อ่อนสกุล จังหวัดอุดรธานี
21,338 300021677 นาย วิวัฒนชัย พิมพะนิตย์ จังหวัดอุดรธานี
21,339 300021680 นาย ชุษณะ เจริญวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
21,340 300021681 นาย ปิยวัฒน์ รัตนวงษ์ จังหวัดอุดรธานี
21,341 300021682 น.ส. รัตมณี ยาวะโนภาส จังหวัดอุดรธานี
21,342 300021687 น.ส. สุจิรา ไทยทองหลาง จังหวัดอุดรธานี
21,343 300021694 น.ส. กฤษณา คําภูธร จังหวัดอุดรธานี
21,344 300021698 น.ส. ศิวพร บุญเสก จังหวัดอุดรธานี
21,345 300021699 น.ส. กฤตติยาพร ฉลวยศรี จังหวัดอุดรธานี
21,346 300021700 น.ส. ชนาภา พรมภมร จังหวัดอุดรธานี
21,347 300021703 นาย ธีรยุทธ จันปุ่ม จังหวัดอุดรธานี
21,348 300021710 นาย เสถียร สาลีงาม จังหวัดอุดรธานี
21,349 300021717 นาย ณัฐพงษ์ สายเชื้อ จังหวัดอุดรธานี
21,350 300021718 นาง ปริยากร เสนาภักด์ิ จังหวัดอุดรธานี
21,351 300021719 น.ส. ก่ิงกาญจน์ ม่ังมีศรี จังหวัดอุดรธานี
21,352 300021721 นาย ปิยณัฐ กองสุข จังหวัดอุดรธานี
21,353 300021731 น.ส. บุษราคัม ศรีทาเวช จังหวัดอุดรธานี
21,354 300021749 น.ส. อัจฉราภรณ์ สุวรรณกําจาย จังหวัดอุดรธานี
21,355 300021752 นาย ทินกร ทองสืบสาย จังหวัดอุดรธานี
21,356 300021755 นาย ธันยวัฒน์ เจริญชัย จังหวัดอุดรธานี
21,357 300021758 น.ส. พิมพาภรณ์ จําปา จังหวัดอุดรธานี
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21,358 300021759 นาย ภัทรชน บัวทองจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
21,359 300021760 นาย นิรภัย ศรีมุงคุณ จังหวัดอุดรธานี
21,360 300021772 นาย วีรยุทธ์ บุตรแสง จังหวัดอุดรธานี
21,361 300021773 น.ส. วัชรีญา คําฝอย จังหวัดอุดรธานี
21,362 300021789 น.ส. นิตยา พ้ืนชมภู จังหวัดอุดรธานี
21,363 300021791 นาย พีรพล ประลอบพันธุ์ จังหวัดอุดรธานี
21,364 300021794 นาย ปิยะศักด์ิ สีหนาท จังหวัดอุดรธานี
21,365 300021795 น.ส. ณัฐธยาน์ กงซุย จังหวัดอุดรธานี
21,366 300021796 นาย อนุพงศ์ ตามแตร่ัมย์ จังหวัดอุดรธานี
21,367 300021804 น.ส. วิสุทธิณี ปราบพาล จังหวัดอุดรธานี
21,368 300021808 นาง ฉันทนา คําไตรย์ จังหวัดอุดรธานี
21,369 300021820 นาย ทวิสันต์ หรรษา จังหวัดอุดรธานี
21,370 300021826 นาย นันทนัช ผลแสง จังหวัดอุดรธานี
21,371 300021831 น.ส. สุขสรร รัชชุศิริ จังหวัดอุดรธานี
21,372 300021835 น.ส. ธัญพร บู่คํา จังหวัดอุดรธานี
21,373 300021842 นาย วิชนุ ศิริฎบูรณ์ จังหวัดอุดรธานี
21,374 300021856 นาย กวินภพ ภกัดีมวลชน จังหวัดอุดรธานี
21,375 300021857 น.ส. นงเยาว์ ขุมดินพิทักษ์ จังหวัดอุดรธานี
21,376 300021858 น.ส. สุดารัตน์ เครือสวัสด์ิ จังหวัดอุดรธานี
21,377 300021868 นาง ณัชชา ชาลีละหาน จังหวัดอุดรธานี
21,378 300021891 นาย สุฤทธิ์ อาษานาม จังหวัดอุดรธานี
21,379 300021895 น.ส. สุภาวรรณ วันประเสริฐ จังหวัดอุดรธานี
21,380 300021899 น.ส. จุรีพร จันทร์หงษ์ จังหวัดอุดรธานี
21,381 300021904 พันจ่าอากาศโท ทินวัฒน์ ทุ่มแห่ว จังหวัดอุดรธานี
21,382 300021907 น.ส. มะลิวัลย์ ขันทะ จังหวัดอุดรธานี
21,383 300021914 นาย ปทิตเดช ไชยคํามี จังหวัดอุดรธานี
21,384 300021924 นาย ธาราธรรม กานนท์ จังหวัดอุดรธานี
21,385 300021926 น.ส. พรรณธิภา จันบัวลา จังหวัดอุดรธานี
21,386 300021927 นาย วเรนทร ศรีเทียม จังหวัดอุดรธานี
21,387 300021928 นาย อุดม ลาดบัวน้อย จังหวัดอุดรธานี
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21,388 300021931 นาย วรพงษ์ วิชาญ จังหวัดอุดรธานี
21,389 300021944 น.ส. มณีบงกช ชัยพร จังหวัดอุดรธานี
21,390 300021962 น.ส. สิริพักตร์ ภความนตรี จังหวัดอุดรธานี
21,391 300021966 นาย ทรงเกียรติ ธุรารัตน์ จังหวัดอุดรธานี
21,392 300021968 น.ส. สุกัญญา เหลี่ยมไทย จังหวัดอุดรธานี
21,393 300021972 นาย สุพันธ์ ไชยบัน จังหวัดอุดรธานี
21,394 300021973 นาย คมกริช  ภักดีจอหอ จังหวัดอุดรธานี
21,395 300021976 น.ส. กรรณิกา คะโสธร จังหวัดอุดรธานี
21,396 300021978 นาง ณัฐสรุางค์ เรืองขจร จังหวัดอุดรธานี
21,397 300021982 น.ส. รัตนพรรณ ตาตะ จังหวัดอุดรธานี
21,398 300021994 น.ส. จามรี สุทธิบุตร จังหวัดอุดรธานี
21,399 300021998 นาย ณภัทร ศรีสงคราม จังหวัดอุดรธานี
21,400 300022017 น.ส. ธราภรณ์ บับพาน จังหวัดอุดรธานี
21,401 300022020 น.ส. นิภาวรรณ นามโคตร จังหวัดอุดรธานี
21,402 300022022 นาย นฤเทพ แสนจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
21,403 300022026 น.ส. ฐิตินันท์ เค้างิ้ว จังหวัดอุดรธานี
21,404 300022028 นาง รัตนาภร วุฒสังข์ จังหวดัอุดรธานี
21,405 300022033 น.ส. อรอนงค์ จงนอก จังหวัดอุดรธานี
21,406 300022042 นาง รจนา ทัศสมบัติ จังหวัดอุดรธานี
21,407 300022048 นาย วีระยุทธ แก้วมาตย์ จังหวัดอุดรธานี
21,408 300022059 นาย สามารถ สุขบุญส่ง จังหวัดอุดรธานี
21,409 300022066 นาย พรเทพ สมปัญญา จังหวัดอุดรธานี
21,410 300022068 นาย ทวิชงภ์ แสนนาใต้ จังหวัดอุดรธานี
21,411 300022070 นาย สกล ศึกขยาด จังหวัดอุดรธานี
21,412 300022076 นาย กัมปนาท สมานพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
21,413 300022079 นาง สุดาพร สิงห์ฉลาด จังหวัดอุดรธานี
21,414 300022087 น.ส. ละริตตา พลชนะ จังหวัดอุดรธานี
21,415 300022095 น.ส. วลัย ทะเสนฮด จังหวัดอุดรธานี
21,416 300022096 นาย เจษฎา สหัสทัศน์ จังหวัดอุดรธานี
21,417 300022099 น.ส. ดวงเด่น จันทะวงษา จังหวัดอุดรธานี
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21,418 300022100 นาย ไมตรี วงค์จันทร์ จังหวัดอุดรธานี
21,419 300022101 นาย ณัฐพันธ์ จันสมุทร จังหวัดอุดรธานี
21,420 300022102 น.ส. ปทิตตา เก่งวิริยกุล จังหวัดอุดรธานี
21,421 300022109 น.ส. ศศิธร มณีใหญ่ จังหวัดอุดรธานี
21,422 300022114 น.ส. ภัชรินทร์ อาจแก้ว จังหวัดอุดรธานี
21,423 300022116 น.ส. วรารินทร์ ถากระโทก จังหวัดอุดรธานี
21,424 300022117 น.ส. อลิษา ไทยอ่อน จังหวัดอุดรธานี
21,425 300022120 นาย อภิรัตน์ เพชรพรรณ จังหวดัอุดรธานี
21,426 300022121 น.ส. น้ําพราว ปานะโปย จังหวัดอุดรธานี
21,427 300022122 นาย ภูกิจ โมอ่อน จังหวัดอุดรธานี
21,428 300022124 นาย คนึงศักด์ิ พรหมดี จังหวัดอุดรธานี
21,429 300022138 นาย สุทธิศักด์ิ ปาเวียง จังหวัดอุดรธานี
21,430 300022141 นาย ชัชวาล ศรีระษา จังหวัดอุดรธานี
21,431 300022148 น.ส. สุพักตร์ เลยกลาง จังหวัดอุดรธานี
21,432 300022153 นาง บุษริน ธารพันธุ์ จังหวัดอุดรธานี
21,433 300022154 น.ส. อัจฉรา ยศมงคล จังหวัดอุดรธานี
21,434 300022156 นาย ธนพัฒน์  ป้องชายชม จังหวัดอุดรธานี
21,435 300022160 นาย อาทิตย์ ศรีวิเศษ จังหวัดอุดรธานี
21,436 300022161 นาย คชภพ ม่วงศักด์ิ จังหวัดอุดรธานี
21,437 300022164 นาย ณัติเทพ บุญประกอบ จังหวัดอุดรธานี
21,438 300022170 น.ส. ปาริชาติ จํานงการ จังหวัดอุดรธานี
21,439 300022175 นาย อาณัติ ประทุมวงษ์ จังหวัดอุดรธานี
21,440 300022189 น.ส. วาสนา ม่ันคง จังหวัดอุดรธานี
21,441 300022195 นาย อิสรา วีระพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
21,442 300022197 นาย สิทธการย์ วันสุพงศ์ จังหวัดอุดรธานี
21,443 300022201 น.ส. คมขํา เจริญอินทร์ จังหวัดอุดรธานี
21,444 300022202 น.ส. วชิราภรณ์ พงษ์พิศ จังหวัดอุดรธานี
21,445 300022206 น.ส. จันทิมา วุฒิมาศ จังหวัดอุดรธานี
21,446 300022208 นาย อานัต แก้วไชย จังหวัดอุดรธานี
21,447 300022213 น.ส. เพ็ญนภา นุราช จังหวัดอุดรธานี
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21,448 300022221 นาย ไพรัช พยุงกลาง จังหวัดอุดรธานี
21,449 300022225 นาง บุหลัน บัวแก้ว จังหวัดอุดรธานี
21,450 300022226 นาย ฉัตย์ชัย นามแก้ว จังหวัดอุดรธานี
21,451 300022230 น.ส. จารุวรรณ กาญจนวิบูลย์ จังหวัดอุดรธานี
21,452 300022242 นาย วชิรศักด์ิ ปกาสิต จังหวัดอุดรธานี
21,453 300022254 น.ส. ธิรดา สุขพิพัฒน์ จังหวัดอุดรธานี
21,454 300022255 น.ส. อัญกันต์ วงษ์วาท จังหวัดอุดรธานี
21,455 300022257 น.ส. ณัฎฐา ดํานิล จังหวัดอุดรธานี
21,456 300022260 จ.ส.ท. พงษ์ศักด์ิ ลอยนอก จังหวัดอุดรธานี
21,457 300022262 นาย นราทิศ ขุมดินพิทักษ์ จังหวัดอุดรธานี
21,458 300022267 นาย พิษณุ  แก้วตัน จังหวัดอุดรธานี
21,459 300022286 น.ส. ประภัสสร โพธิจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
21,460 300022288 น.ส. ศุภลักษณ์ ศรีโนรินทร์ จังหวัดอุดรธานี
21,461 300022293 น.ส. พรพนา เชิดชู จังหวัดอุดรธานี
21,462 300022296 นาย พิมล พันธ์น้อย จังหวัดอุดรธานี
21,463 300022313 น.ส. สุณีรัตน์ เชื่อคําจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
21,464 300022315 นาย คงกฤช ไชยสาร จังหวัดอุดรธานี
21,465 300022318 นาย อรรคพล เถาว์ทิพย์ จังหวัดอุดรธานี
21,466 300022322 นาย ชิตณรงค์ ประวันนวล จังหวัดอุดรธานี
21,467 300022323 นาย จักรี รัตนีย์ จังหวัดอุดรธานี
21,468 300022338 น.ส. กาญจนา สุตตานา จังหวัดอุดรธานี
21,469 300022339 นาย อภิชาติ แพงวาปี จังหวัดอุดรธานี
21,470 300022347 นาย เกษมสันต์ วิชัย จังหวัดอุดรธานี
21,471 300022348 น.ส. สุภาภรณ์ ยืนยง จังหวัดอุดรธานี
21,472 300022352 นาย ปกาศิต ธาตุทอง จังหวัดอุดรธานี
21,473 300022353 นาย ต้องพงศ์ จันทะขึ้น จังหวัดอุดรธานี
21,474 300022356 นาย จิระโรจน์ นาชิน จังหวัดอุดรธานี
21,475 300022357 น.ส. สุกัญญา กุลวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
21,476 300022359 นาย ปรมัตถ์ สระศรีรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
21,477 300022361 น.ส. ปริยากร พิมเงิน จังหวัดอุดรธานี
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21,478 300022364 น.ส. วิยะดา มังคุณ จังหวัดอุดรธานี
21,479 300022369 น.ส. ธีมาพร พรมเรียน จังหวัดอุดรธานี
21,480 300022370 นาย พงษ์ดนัย พันธวงค์ จังหวัดอุดรธานี
21,481 300022373 นาย ณัฐวรรธน์ ขันภิบานวงค์ จังหวัดอุดรธานี
21,482 300022378 น.ส. ณัฐชานันท์ รุ่งเรือง จังหวัดอุดรธานี
21,483 300022380 นาง สุนันทินี ศรีปราบหล่ม จังหวัดอุดรธานี
21,484 300022381 น.ส. รัชนี   ภาดี จังหวัดอุดรธานี
21,485 300022382 นาง วรารัตน์  เหม็จันทร์ จังหวัดอุดรธานี
21,486 300022392 น.ส. สุชานันท์ ดอกไม้ จังหวัดอุดรธานี
21,487 300022395 น.ส. พรพรรณ จิตธงไชย จังหวัดอุดรธานี
21,488 300022396 นาย จักรพันธุ์ บัณฑิโต จังหวัดอุดรธานี
21,489 300022410 นาย มารุต เชาว์โคกสูง จังหวัดอุดรธานี
21,490 300022411 น.ส. วรินทร มณี จังหวัดอุดรธานี
21,491 300022415 น.ส. พชรมน สีลุนทอง จังหวัดอุดรธานี
21,492 300022417 น.ส. ศิริวรรณ หารมาก จังหวัดอุดรธานี
21,493 300022425 นาย ณัฐพล เวชบรรพต จังหวัดอุดรธานี
21,494 300022437 น.ส. น้ําผึ้ง พันไทยศิริ จังหวัดอุดรธานี
21,495 300022438 ส.อ. ถรัฐการ ประชุมวรรณ จังหวัดอุดรธานี
21,496 300022441 น.ส. พวงเพชร โชคทรัพย์ทวี จังหวัดอุดรธานี
21,497 300022442 น.ส. สุประวีณ์  ดีนวลพะเนาว์ จังหวัดอุดรธานี
21,498 300022443 นาย วิรุตต์ ทองศรี จังหวัดอุดรธานี
21,499 300022447 นาย ธีรวุฒิ วิเศษคร้อ จังหวัดอุดรธานี
21,500 300022458 น.ส. กาญจนา ผันสยอง จังหวัดอุดรธานี
21,501 300022462 นาง ยวิษฐา แสนเสนา จังหวัดอุดรธานี
21,502 300022465 น.ส. ศรีสุดา กุมผัน จังหวัดอุดรธานี
21,503 300022466 นาย อริยะ งอกศิลป์ จังหวัดอุดรธานี
21,504 300022468 นาย ปรเมศวร์ มาบพันนา จังหวัดอุดรธานี
21,505 300022472 นาย ราชัน ชุมแวงวาปี จังหวัดอุดรธานี
21,506 300022477 นาง ทิพย์สุคนธ์ หอมทอง จังหวัดอุดรธานี
21,507 300022478 น.ส. ยศยา เพชรจรุงพร จังหวัดอุดรธานี
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21,508 300022480 นาย อภิชาติ ภูเขียวศรี จังหวัดอุดรธานี
21,509 300022481 น.ส. ชมพูนุช ศรีทองแท้ จังหวัดอุดรธานี
21,510 300022484 น.ส. นิศากร นามอาษา จังหวัดอุดรธานี
21,511 300022486 นาย ภาสวร ยานุทัย จังหวัดอุดรธานี
21,512 300022491 น.ส. อรุณศรี กวานดา จังหวัดอุดรธานี
21,513 300022493 นาย อุทิศ ชาภูวงค์ จังหวัดอุดรธานี
21,514 300022507 นาย กิติพงษ์ อุทาทิพย์ จังหวัดอุดรธานี
21,515 300022508 น.ส. สุภาพรรณ จันทร์ปัญญา จังหวัดอุดรธานี
21,516 300022511 นาย ธนากร น้ําคํา จังหวัดอุดรธานี
21,517 300022514 น.ส. วัชโรบล ขุมหิรัญ จังหวัดอุดรธานี
21,518 300022519 น.ส. ศิริพร ปารุรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
21,519 300022524 น.ส. พัทธ์ธีรา วสุเรืองโรจน์ จังหวัดอุดรธานี
21,520 300022533 นาย ประพันธ์ วิชัย จังหวัดอุดรธานี
21,521 300022534 นาย พิเชษฐ์ สุวรรณภาพ จังหวัดอุดรธานี
21,522 300022537 น.ส. ศรารัตน์ ขําเขว้า จังหวัดอุดรธานี
21,523 300022545 นาย ณัฐวุฒิ วงษ์สิงห์ จังหวดัอุดรธานี
21,524 300022548 น.ส. นุชจรี ตุ๊ดมะเริง จังหวัดอุดรธานี
21,525 300022552 น.ส. ขนิษฐา สุวรรณโส จังหวัดอุดรธานี
21,526 300022556 น.ส. ชนิสรา มุ่งหมาย จังหวัดอุดรธานี
21,527 300022558 น.ส. เพ็ญประภา ลูกอินทร์ จังหวัดอุดรธานี
21,528 300022559 นาย ธนวัฒน์ พันทา จังหวัดอุดรธานี
21,529 300022563 นาย ทนงค์ศักด์ิ  เทียมทนงค์ จังหวัดอุดรธานี
21,530 300022569 น.ส. เสาวลักษณ์ อุทรส จังหวัดอุดรธานี
21,531 300022570 นาง เตือนจิต อนัคทัศน์ จังหวัดอุดรธานี
21,532 300022582 นาย วีรชาติ เดื่อดิน จังหวัดอุดรธานี
21,533 300022591 นาย พงษ์อนันต์ แดงพิบูลย์ จังหวัดอุดรธานี
21,534 300022600 น.ส. ปนัดดา ปิณฑะดิษ จังหวัดอุดรธานี
21,535 300022603 นาย ตฤณ สารสร จังหวัดอุดรธานี
21,536 300022604 น.ส. ปณิดา นนทะแสน จังหวัดอุดรธานี
21,537 300022607 นาย ไพทูลย์ วงษาหาราช จังหวัดอุดรธานี
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21,538 300022608 นาย ดนัย นาเมืองรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
21,539 300022609 น.ส. ณัฐธยาน์ ทองรส จังหวัดอุดรธานี
21,540 300022620 นาย กิติพงศ์  โพธิ์ทอน จังหวัดอุดรธานี
21,541 300022624 นาย พยุงศักด์ิ แสงโทโพ จังหวัดอุดรธานี
21,542 300022635 น.ส. อริศรา อรรคฮาตศรี จังหวัดอุดรธานี
21,543 300022636 นาย อดิสัย บุญพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
21,544 300022646 นาย สุรชัย ธานี จังหวัดอุดรธานี
21,545 300022648 นาย ถนอม หอมหวล จังหวัดอุดรธานี
21,546 300022650 นาย ภูมินทร์ ยอดศิริ จังหวัดอุดรธานี
21,547 300022653 น.ส. เสาวลักษณ์ พิลึกเรือง จังหวัดอุดรธานี
21,548 300022655 นาย รุ่งโรจน์ พงษ์ศรี จังหวัดอุดรธานี
21,549 300022656 น.ส. สายไหม บัณฑิตเสน จังหวัดอุดรธานี
21,550 300022659 นาย ก้องเกียรติ สารินทร์ จังหวัดอุดรธานี
21,551 300022661 น.ส. ประภาพร ศรีขวัญ จังหวัดอุดรธานี
21,552 300022664 นาง เบญจพร ดีเลิศ จังหวัดอุดรธานี
21,553 300022665 นาย นพดล ชัยเรือน จังหวัดอุดรธานี
21,554 300022667 น.ส. วิยะดา ศรีดาญา จังหวัดอุดรธานี
21,555 300022668 น.ส. จีรนันร์ ภูคงคา จังหวัดอุดรธานี
21,556 300022672 นาย ศักด์ิสิทธิ์ กลางพงษ์ จังหวัดอุดรธานี
21,557 300022684 นาย ศรีวิลาส มูลเหลา จังหวัดอุดรธานี
21,558 300022685 นาย สุขสรร แก่นพุฒ จังหวัดอุดรธานี
21,559 300022686 น.ส. ปวีณา ไชยสวาสดิ์ จังหวัดอุดรธานี
21,560 300022694 น.ส. ณัฐิกา ชาทอง จังหวัดอุดรธานี
21,561 300022697 นาย ศุภกร พิชิตมาร จังหวัดอุดรธานี
21,562 300022701 นาย อานุภาพ หาญสุริย์ จังหวัดอุดรธานี
21,563 300022707 สิบเอก อธิรัก ธิราช จังหวัดอุดรธานี
21,564 300022726 นาง อิทธิยา โพธิ์สังข์ จังหวดัอุดรธานี
21,565 300022733 น.ส. ภาวิดา นอลพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
21,566 300022734 น.ส. พิชามญธุ์ บุญรักษา จังหวัดอุดรธานี
21,567 300022746 น.ส. ศิริลักษณ์ เครือชาลี จังหวัดอุดรธานี
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21,568 300022752 นาย กฤติน เอกพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
21,569 300022757 น.ส. สุพัตรา อุดม จังหวัดอุดรธานี
21,570 300022762 น.ส. ภิญญดา อันสนั่น จังหวัดอุดรธานี
21,571 300022763 น.ส. พัชรีภรณ์ ไชยฮะนิจ จังหวัดอุดรธานี
21,572 300022765 น.ส. นิดทิวา โลมากาล จังหวัดอุดรธานี
21,573 300022767 นาย ธีระวุฒิ สุพรรณ จังหวัดอุดรธานี
21,574 300022768 น.ส. ธนารัตน์ สังฆะมณี จังหวัดอุดรธานี
21,575 300022769 นาย ปุณพจน์ เขม้นเขตการ จังหวัดอุดรธานี
21,576 300022771 นาง มุททาภร สีหอําไพ จังหวัดอุดรธานี
21,577 300022774 นาง ศรวณีย์ สุพรรณ จังหวัดอุดรธานี
21,578 300022775 น.ส. วิลัยพร  บุตรดี จังหวัดอุดรธานี
21,579 300022782 ส.ต.ต. ชยพัทธ์ จีรพัฒนพงศ์ จังหวัดอุดรธานี
21,580 300022784 ว่าท่ีร้อยตรี ยุทธพล จันทอุ่มเม้า จังหวัดอุดรธานี
21,581 300022785 น.ส. สุกัญญา กะตะศิลา จังหวัดอุดรธานี
21,582 300022792 นาย อนุสรณ์ จันทร จังหวัดอุดรธานี
21,583 300022793 น.ส. ฐิติมา ฤทธศัิกด์ิ จังหวัดอุดรธานี
21,584 300022795 น.ส. รัศมี นวลบุตรดี จังหวัดอุดรธานี
21,585 300022796 นาย วุฒิชัย มุมอภัย จังหวัดอุดรธานี
21,586 300022804 น.ส. นงนุช พนมกุล จังหวัดอุดรธานี
21,587 300022807 นาง สุภาวดี ก้อมชัยภูมิ จังหวัดอุดรธานี
21,588 300022817 นาย วีรยุทธ เสนาไชย จังหวัดอุดรธานี
21,589 300022819 นาย ขวัญใจ คงสมบัติ จังหวัดอุดรธานี
21,590 300022821 น.ส. นุช ทองรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
21,591 300022822 น.ส. ธิดารตัน์ บุญหลัง จังหวัดอุดรธานี
21,592 300022842 นาย คมสันต์ กุรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
21,593 300022844 นาย กฤษณะ ดํารงค์ธวัช จังหวัดอุดรธานี
21,594 300022846 น.ส. วีรยา  ม่วงแก้ว จังหวัดอุดรธานี
21,595 300022852 น.ส. นาตยา พรหมบุตร จังหวัดอุดรธานี
21,596 300022856 น.ส. กาญสดา เบ็ญจวนิช จังหวัดอุดรธานี
21,597 300022861 น.ส. จารุวรรณ ผายทอง จังหวัดอุดรธานี
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21,598 300022862 น.ส. หทัยนุช ทุมรินทร์ จังหวัดอุดรธานี
21,599 300022864 นาย นพรุจ บุญวิเศษ จังหวัดอุดรธานี
21,600 300022868 น.ส. ทิพวรรณ เกกาฤทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
21,601 300022869 นาย อนุชิต สุนทรพิธ จังหวัดอุดรธานี
21,602 300022880 นาย นัฐพล ต้นยวด จังหวัดอุดรธานี
21,603 300022888 นาย อธิป นนตานอก จังหวัดอุดรธานี
21,604 300022892 น.ส. ประภาวดี  ชนิดกุล จังหวัดอุดรธานี
21,605 300022896 น.ส. พรรณทิวา คูณทวี จังหวัดอุดรธานี
21,606 300022900 นาย พิสิษฐ์ แช่มสา จังหวัดอุดรธานี
21,607 300022901 น.ส. นิภาวรรณ จันทุม จังหวัดอุดรธานี
21,608 300022916 น.ส. ปิยวดี ศรีพรหม จังหวัดอุดรธานี
21,609 300022921 นาย ประภาภัทร์ วงษ์วาสน์ จังหวัดอุดรธานี
21,610 300022927 น.ส. อรุณากร บุตตาสี จังหวัดอุดรธานี
21,611 300022936 นาย ธนชัย เห็มพิลา จังหวัดอุดรธานี
21,612 300022941 นาย ประยงค์ ทินคํา จังหวัดอุดรธานี
21,613 300022943 น.ส. กฤตยา จําปาชนม์ จังหวัดอุดรธานี
21,614 300022948 นาย เฉลิมชัย เพชรเทศ จังหวัดอุดรธานี
21,615 300022952 นาย ปรชัญา หอมทรัพย์ จังหวัดอุดรธานี
21,616 300022956 นาย วิเชฐ ภูคงคา จังหวัดอุดรธานี
21,617 300022958 น.ส. อรอุทัย จันทรเทศ จังหวัดอุดรธานี
21,618 300022960 นาย วาที สกุลซ้ง จังหวัดอุดรธานี
21,619 300022962 นาย ธีรวุฒิ บุญเลิศ จังหวัดอุดรธานี
21,620 300022964 น.ส. ภัทรภร วัฒนธรรม จังหวัดอุดรธานี
21,621 300022967 น.ส. มลธิดา ชัยยางกุล จังหวัดอุดรธานี
21,622 300022980 น.ส. ธัญญมน ชบาศรี จังหวัดอุดรธานี
21,623 300022981 นาง อภิญญา วรรณทองสุก จังหวัดอุดรธานี
21,624 300022985 นาย อธิราช แสงมณี จังหวัดอุดรธานี
21,625 300022989 น.ส. งามฤทัย ทองจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
21,626 300023004 น.ส. กฤษณา มโนรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
21,627 300023022 นาย พุทธินนท์ เนตรซิว จังหวัดอุดรธานี
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21,628 300023032 น.ส. ศศิภา จันดารัตน์ จังหวัดอุดรธานี
21,629 300023033 น.ส. สายทอง อ่อนสา จังหวัดอุดรธานี
21,630 300023039 น.ส. ทัศวรรณ สีลาสอน จังหวัดอุดรธานี
21,631 300023048 น.ส. รําไพ พันธ์ศรี จังหวัดอุดรธานี
21,632 300023049 น.ส. มณชญา วายโสกา จังหวัดอุดรธานี
21,633 300023050 น.ส. อรอุษา เผ่าภูรี จังหวัดอุดรธานี
21,634 300023052 น.ส. สุภาวิณี ฤทธิธาดา จังหวัดอุดรธานี
21,635 300023053 นาย สุรสทิธิ์ อุปแก้ว จังหวัดอุดรธานี
21,636 300023056 นาย สมชาย ทองสิงห์ จังหวัดอุดรธานี
21,637 300023060 นาย สันติ สุขันธ์ จังหวัดอุดรธานี
21,638 300023063 น.ส. จีรณัฐ มานะดี จังหวัดอุดรธานี
21,639 300023065 นาย ทินกร เทียมทองใบ จังหวัดอุดรธานี
21,640 300023071 น.ส. ณปภัช หมีคํา จังหวัดอุดรธานี
21,641 300023074 น.ส. สุรีย์พร พรมจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
21,642 300023079 นาย สามารถ ไชยมงค์ จังหวัดอุดรธานี
21,643 300023082 น.ส. สุฑามาศ หวังผล จังหวัดอุดรธานี
21,644 300023090 น.ส. ดารินทร์ ดวงโพธิ์ทอง จังหวัดอุดรธานี
21,645 300023100 นาย คงเดช ประวรรณรัมย์ จังหวัดอุดรธานี
21,646 300023111 นาย นฤพล สายวิลัย จังหวัดอุดรธานี
21,647 300023113 สิบตํารวจตรี โรจนินทร์ จินดา จังหวัดอุดรธานี
21,648 300023119 นาย เอกพล ศรีบาง จังหวัดอุดรธานี
21,649 300023121 น.ส. ศิวรรจน์ เชื้อสาวะถี จังหวัดอุดรธานี
21,650 300023122 น.ส. จิราวรรณ การโสภา จังหวัดอุดรธานี
21,651 300023129 นาง รุจีพัชร เรืองปรีชาวัฒน์ จังหวัดอุดรธานี
21,652 300023134 นาย นพดล สอนโกษา จังหวัดอุดรธานี
21,653 300023135 น.ส. ยุพิน โพธิ์ขี จังหวัดอุดรธานี
21,654 300023139 นาย ณพรพรรธน์ สัมฤทธิ์ผล จังหวัดอุดรธานี
21,655 300023143 นาย วิษณุกร  นาชัยดูลย์ จังหวัดอุดรธานี
21,656 300023154 นาย สยาม อินกอง จังหวัดอุดรธานี
21,657 300023155 น.ส. อินตรา  คําหลอม จังหวัดอุดรธานี
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21,658 300023156 นาย อรรณพ อิ่มอาบ จังหวัดอุดรธานี
21,659 300023162 นาย ชลธิศ บัวใหญ่ จังหวัดอุดรธานี
21,660 300023170 นาง วันวิสา สีทํามา จังหวัดอุดรธานี
21,661 300023172 นาย พนัส จันทะลุน จังหวัดอุดรธานี
21,662 300023190 น.ส. อมราวดี ภูถมลาย จังหวัดอุดรธานี
21,663 300023205 น.ส. สุภวรรณ เฉลิมพงษ์ จังหวัดอุดรธานี
21,664 300023206 น.ส. ฐิติรัตน์ เฉลิมพงษ์ จังหวัดอุดรธานี
21,665 300023214 นาย อภิวัฒน์ ประเสริฐสังข์ จังหวัดอุดรธานี
21,666 300023235 นาย คงเดช สดศรี จังหวัดอุดรธานี
21,667 300023239 น.ส. พิชฌ์ชนาฏป์ เนตรแสงศรี จังหวัดอุดรธานี
21,668 300023243 น.ส. ปวาณีย์ บุตรม่วย จังหวัดอุดรธานี
21,669 300023245 นาย วรพงษ์ อาษาศรี จังหวัดอุดรธานี
21,670 300023249 นาย วิชญะ วิชากุล จังหวัดอุดรธานี
21,671 300023250 น.ส. ปุณญณุช วานิชย์ จังหวัดอุดรธานี
21,672 300023251 น.ส. รพีพร ฤทธิ์ผาด จังหวัดอุดรธานี
21,673 300023252 นาย มนตรี จันทาศรี จังหวัดอุดรธานี
21,674 300023256 น.ส. พัทธกานต์ วงษ์ชาลี จังหวัดอุดรธานี
21,675 300023268 น.ส. กมลชนก จันทร์ไสย์ จังหวัดอุดรธานี
21,676 300023269 น.ส. นันทณัฏฐ์ กุลวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
21,677 300023270 นาย อภินนท์ โมฆรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
21,678 300023274 น.ส. นาตยา ลัดลงเมือง จังหวัดอุดรธานี
21,679 300023286 นาย จักรพงษ์ ไขมีเพชร จังหวัดอุดรธานี
21,680 300023294 นาย ธนศิลป์ จันทร์ปิตุ จังหวัดอุดรธานี
21,681 300023297 นาย บรรณประชา สาฤทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
21,682 300023310 นาย เสริม สุ่มมาตย์ จงัหวัดอุดรธานี
21,683 300023312 น.ส. ศิริขวัญ สีทาหนุน จังหวัดอุดรธานี
21,684 300023313 นาย กิตติพงษ์ เดชแพง จังหวัดอุดรธานี
21,685 300023319 นาย อรุษ พิมพ์สราญ จังหวัดอุดรธานี
21,686 300023323 น.ส. สิริยาพร บุตรศรี จังหวัดอุดรธานี
21,687 300023341 นาย ชาญณรงค์ แสนเมือง จังหวัดอุดรธานี
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21,688 300023345 น.ส. วราภรณ์ นามบุตร จังหวัดอุดรธานี
21,689 300023356 น.ส. ชนินาถ เหมเมือง จังหวัดอุดรธานี
21,690 300023358 นาย เตชินท์ ยาดี จังหวัดอุดรธานี
21,691 300023360 น.ส. จารุภา สุนันธรรม จังหวัดอุดรธานี
21,692 300023363 นาง ชุลีพร พลสิทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
21,693 300023364 นาย พิสิทธิ์ สิงห์พิลา จังหวัดอุดรธานี
21,694 300023365 น.ส. พัลลภัทธ์ คชรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
21,695 300023367 นาย วิษณุ เมืองบาล จังหวัดอุดรธานี
21,696 300023368 นาย บรรจง ประสมเพชร จังหวัดอุดรธานี
21,697 300023377 น.ส. จันทร์สมร  แก้วพเนา จังหวัดอุดรธานี
21,698 300023379 นาย จักรกริช ดวงอุปะ จังหวัดอุดรธานี
21,699 300023383 น.ส. สิริกาญจน์ ศรีหล้า จังหวัดอุดรธานี
21,700 300023385 น.ส. กรรณิกา บุตรพิมพา จังหวัดอุดรธานี
21,701 300023387 น.ส. กนกพร กาญจนนพวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
21,702 300023389 นาย สุรชัย ศรีสุข จังหวัดอุดรธานี
21,703 300023391 นาย กิตติกาญจน์ ศรีเลิศ จังหวัดอุดรธานี
21,704 300023392 นาง ธัญชนก หมื่นพรม จังหวัดอุดรธานี
21,705 300023394 นาย สมบูรณ์ มีสุวรรณ จังหวัดอุดรธานี
21,706 300023395 น.ส. อัฉราพร อินทอง จังหวัดอุดรธานี
21,707 300023408 น.ส. ณัฐวรรณ ไตยสิทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
21,708 300023412 นาย อดิศักด์ิ พรหมหลง จังหวัดอุดรธานี
21,709 300023414 น.ส. วรันต์ภรณ์ ภักดีภูมิมณฑล จังหวัดอุดรธานี
21,710 300023422 นาย ปัญญา ศรีชัย จังหวัดอุดรธานี
21,711 300023438 น.ส. พันธุ์ทิพย์ เฉลิมบุญ จังหวัดอุดรธานี
21,712 300023440 นาย กิตติภพ ทองพันชั่ง จังหวัดอุดรธานี
21,713 300023450 นาย รัฐพล ประทุมวัน จังหวัดอุดรธานี
21,714 300023458 นาย นรากร ทะแพงพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
21,715 300023463 นาย สายใจ ภูมิคอนสาร จังหวัดอุดรธานี
21,716 300023464 สิบเอก อุทัย เพ็งภู่ จังหวัดอุดรธานี
21,717 300023465 น.ส. เกศินี อาจสด จังหวัดอุดรธานี
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21,718 300023470 น.ส. วราภรณ์ บุญวิเศษ จังหวัดอุดรธานี
21,719 300023481 นาย ธนพล ไกรยรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
21,720 300023485 น.ส. วรรณภา บรรพบุตร จังหวัดอุดรธานี
21,721 300023489 นาย สุรศักด์ิ ศรีสุจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
21,722 300023497 น.ส. ทัศนีย์ ดัชถุยาวัตร จังหวัดอุดรธานี
21,723 300023499 น.ส. ชุติมา โยธาภักดี จังหวัดอุดรธานี
21,724 300023502 นาย ฉัตรชัย บุตราช จังหวัดอุดรธานี
21,725 300023503 น.ส. เกษสุดา สีแสด จังหวัดอุดรธานี
21,726 300023508 นาย วีระพงษ์ โคตรพรม จังหวัดอุดรธานี
21,727 300023514 นาย ศิริชัย ภูมิเขต จังหวัดอุดรธานี
21,728 300023520 น.ส. กิตติญา ขวัญเมือง จังหวัดอุดรธานี
21,729 300023522 นาย วัฒนา สายรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
21,730 300023538 นาย เดชาวัตร พันธ์โย จังหวัดอุดรธานี
21,731 300023539 น.ส. ยุพาพร สร้อยไข จังหวัดอุดรธานี
21,732 300023549 นาย อนุชา รองสุดใจ จังหวัดอุดรธานี
21,733 300023552 นาย นิกร ธานีกุล จังหวัดอุดรธานี
21,734 300023554 นาย มานะ เสงี่ยมโคกกรวด จังหวัดอุดรธานี
21,735 300023556 นาย เจษฎา สตารัตน์ จังหวัดอุดรธานี
21,736 300023572 นาย ภูมิ สุโพธิ์ภาค จังหวัดอุดรธานี
21,737 300023574 นาย ปิยะ เมืองอามาตย์ จังหวัดอุดรธานี
21,738 300023580 นาย ชุมพล หร่ายขุนทด จังหวัดอุดรธานี
21,739 300023585 นาย สรรเพชญ สิงห์ทอง จังหวัดอุดรธานี
21,740 300023588 นาย ญาณพล พันธ์คํา จังหวัดอุดรธานี
21,741 300023589 น.ส. จริยา วงษ์ดี จังหวัดอุดรธานี
21,742 300023591 นาง ธันยนันท์ ล้วนอํานวยโชค จังหวัดอุดรธานี
21,743 300023594 นาง นงลักษณ์ สัจจาวัฒนา จังหวัดอุดรธานี
21,744 300023597 น.ส. ชูพร จักรธํารงค์ จังหวัดอุดรธานี
21,745 300023611 น.ส. วารุณี ภูมิศรีแก้ว จังหวัดอุดรธานี
21,746 300023613 นาย ศราวุธ  โสนันทะ จังหวัดอุดรธานี
21,747 300023618 นาง ศศิพร เจนวิริยะกุล จังหวัดอุดรธานี
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21,748 300023622 น.ส. นิลมล แสงอรุณ จังหวัดอุดรธานี
21,749 300023623 นาย อภิวัตน์ บุตรดีวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
21,750 300023632 น.ส. กานดา บุญราช จังหวัดอุดรธานี
21,751 300023646 นาย ถาวร ทัศคร จังหวัดอุดรธานี
21,752 300023648 นาย กําพล แก้วบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี
21,753 300023652 นาย วีระชัย พิลายนต์ จังหวัดอุดรธานี
21,754 300023663 น.ส. ธัญญาลักษณ์ วิริยานุชิต จังหวัดอุดรธานี
21,755 300023671 น.ส. ศิรประภา จันทจร จังหวัดอุดรธานี
21,756 300023676 นาง ชญาดา สงวนรัมย์ จงัหวัดอุดรธานี
21,757 300023678 น.ส. จุฬาลักษณ์ กาละภักดี จังหวัดอุดรธานี
21,758 300023681 น.ส. พชรจรรยา แดนสีแก้ว จังหวัดอุดรธานี
21,759 300023690 น.ส. พรทิพย์ พงษาเกษตร จังหวัดอุดรธานี
21,760 300023695 น.ส. การติมา โสสีดา จังหวัดอุดรธานี
21,761 300023721 น.ส. ขนิษฐา ภูอืด จังหวัดอุดรธานี
21,762 300023735 นาย อมฤต ศิริอุดม จังหวัดอุดรธานี
21,763 300023738 น.ส. ชวัลลักษณ์ ลืออํานาจ จังหวัดอุดรธานี
21,764 300023739 น.ส. พัทรีย์ จวงโส จังหวัดอุดรธานี
21,765 300023742 นาย สุรศักด์ิ แรมฤทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
21,766 300023744 น.ส. ศุภรัศม์ิ ผุยลานวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
21,767 300023757 นาย วันชัย คงรอด จังหวัดอุดรธานี
21,768 300023776 น.ส. ณิชานันทน์ ศรีวะรมย์ จังหวัดอุดรธานี
21,769 300023779 น.ส. กัญญา บุดดาจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
21,770 300023780 นาง ฐิตาภัทร์ ศรีสุภา จังหวัดอุดรธานี
21,771 300023790 น.ส. วิลาวัลย์  คํามุงคุณ คํามุงคุณ จังหวัดอุดรธานี
21,772 300023796 นาย นิธิต นุวงศ์ศรี จังหวัดอุดรธานี
21,773 300023802 น.ส. เจนจิฬา บุญพิโย จังหวัดอุดรธานี
21,774 300023805 ว่าท่ีร้อยตรี ศักดา มาลาศรี จังหวัดอุดรธานี
21,775 300023808 น.ส. ลาวรรณ  จินากูล จังหวัดอุดรธานี
21,776 300023810 นาย พงษ์ศักด์ิ แดงนา จังหวัดอุดรธานี
21,777 300023812 นาย ศักด์ิชัย จุ่มแก้ว จังหวัดอุดรธานี
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21,778 300023814 นาย อนุสรณ์ จันทะนุช จังหวัดอุดรธานี
21,779 300023820 น.ส. ประภาพร จันทะนุช จังหวัดอุดรธานี
21,780 300023825 น.ส. สุนิดา เทียบถึง จังหวัดอุดรธานี
21,781 300023826 น.ส. จันทรา จินันทุยา จังหวัดอุดรธานี
21,782 300023828 นาง ทิพย์สุคนธ์ แสงนวล จังหวัดอุดรธานี
21,783 300023837 นาย กันตพัฒน์ ศรีวิจารณ์ จังหวัดอุดรธานี
21,784 300023844 นาย ทวี ผุดผ่อง จังหวัดอุดรธานี
21,785 300023856 น.ส. นพวรรณ ประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี
21,786 300023860 น.ส. พรเพชร โตพิทักษ์ จังหวัดอุดรธานี
21,787 300023861 น.ส. ชลิดา บรรจง จังหวัดอุดรธานี
21,788 300023862 น.ส. จุฬาลักษณ์ ไชยราช จังหวัดอุดรธานี
21,789 300023866 น.ส. จิตติพร แสงตามี จังหวัดอุดรธานี
21,790 300023870 น.ส. เอมอร บุตดีวงค์ จังหวัดอุดรธานี
21,791 300023873 นาย ภัคภูมิ สิงห์นันท์ จังหวัดอุดรธานี
21,792 300023881 น.ส. สุภาวรรณ์ สุพร จังหวัดอุดรธานี
21,793 300023884 นาย ศักด์ินรนิทร์ ท้าวทา จังหวัดอุดรธานี
21,794 300023888 นาง ปรัษมล บุตกะ จังหวัดอุดรธานี
21,795 300023894 น.ส. อุไรวัลย์ น้ําจั่น จังหวัดอุดรธานี
21,796 300023905 น.ส. อรทัย ผิวทอง จังหวัดอุดรธานี
21,797 300023913 นาย เก่งกาจ เทียบเพชร จังหวัดอุดรธานี
21,798 300023930 น.ส. กชพร โยธาธรณ์ จังหวัดอุดรธานี
21,799 300023937 น.ส. รุจิรา เมืองสูง จังหวัดอุดรธานี
21,800 300023943 น.ส. พัชราวดี แสนบุตร จังหวัดอุดรธานี
21,801 300023944 นาย นเรศ บุญรักษา จังหวัดอุดรธานี
21,802 300023955 นาย จิตภาณุ นาคเสน จังหวัดอุดรธานี
21,803 300023956 น.ส. นุชธิดา สุพันธุ์ จังหวัดอุดรธานี
21,804 300023965 น.ส. เพ็ญพักตร์ ทองสีเหลือง จังหวัดอุดรธานี
21,805 300023969 นาย วงศกร สมัครการ จังหวัดอุดรธานี
21,806 300023970 น.ส. ธราภรณ์ คงสี จังหวัดอุดรธานี
21,807 300023975 น.ส. ณิชชา สองสีดา จังหวัดอุดรธานี
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21,808 300023982 นาย ทศพล วงศ์สง่า จังหวัดอุดรธานี
21,809 300023995 นาย เอกสิทธิ ไชยปัญญา จังหวัดอุดรธานี
21,810 300024012 ว่าท่ี  ร.ต. ภัทรพงษ์ ปราสาร จังหวัดอุดรธานี
21,811 300024016 น.ส. จุฬาลักษณ์ เขลิ๊กกระโทก จังหวัดอุดรธานี
21,812 300024018 นาย อิศรา พิมพ์ทอง จังหวัดอุดรธานี
21,813 300024019 นาย ไพรัช บัวนาค จังหวัดอุดรธานี
21,814 300024024 น.ส. รุ่งอรุณ อุ่นเมือง จังหวัดอุดรธานี
21,815 300024029 นาย เลอพงศ์ ชูปัญญา จังหวัดอุดรธานี
21,816 300024030 น.ส. ดวงสมร ชาญชมภู จังหวัดอุดรธานี
21,817 300024031 น.ส. ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ์ จังหวัดอุดรธานี
21,818 300024033 นาย ไพรัช สนทอง จังหวัดอุดรธานี
21,819 300024041 น.ส. วิมลพรรณ สุวรรณเขต จังหวัดอุดรธานี
21,820 300024043 นาง ทัศนันทน์ สาโสม จังหวัดอุดรธานี
21,821 300024048 น.ส. ไพลิน วรรณวิจิตร จังหวัดอุดรธานี
21,822 300024053 นาง ศิรภัสสร กองจันทร์ดี จังหวัดอุดรธานี
21,823 300024060 นาง ชนิกานต์ นันตะสุข จังหวัดอุดรธานี
21,824 300024062 นาย คมสัน นามโส จังหวัดอุดรธานี
21,825 300024063 น.ส. มนิษา อ่อนสองชั้น จังหวัดอุดรธานี
21,826 300024068 ส.ต.ท. ปิยณัฐ กองจันทร์ดี จังหวัดอุดรธานี
21,827 300024071 นาย สุรศักด์ิ มณีโชติ จังหวัดอุดรธานี
21,828 300024073 น.ส. กัญธิมา โภคาเพชร จังหวัดอุดรธานี
21,829 300024075 นาย เชี่ยวชาญ คําโคตรสูรย์ จังหวัดอุดรธานี
21,830 300024083 นาย สุรวิชญ์ มโนเจริญ จังหวัดอุดรธานี
21,831 300024085 น.ส. นวพรรษ สุขชีวี จังหวัดอุดรธานี
21,832 300024086 นาย ศุภกิจ สารชร จังหวัดอุดรธานี
21,833 300024087 น.ส. จิรารตัน์ ศรีคล้าย จังหวัดอุดรธานี
21,834 300024094 น.ส. ฐณัชญ์พร นาห่อม จังหวัดอุดรธานี
21,835 300024096 น.ส. ศุภลักษณ์ เชื้อจันทึก จังหวัดอุดรธานี
21,836 300024106 นาย ไชยญา ตีกามน จังหวัดอุดรธานี
21,837 300024109 นาย อุทัย หาญวิชา จังหวัดอุดรธานี
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21,838 300024134 นาย พิทักษ์ ศรีภูธร จังหวัดอุดรธานี
21,839 300024136 น.ส. เรณู พรมแม้น จังหวัดอุดรธานี
21,840 300024140 น.ส. นิภาพร พลสุวรรณ จังหวัดอุดรธานี
21,841 300024154 นาง สุมรี ปาปะกัง จังหวัดอุดรธานี
21,842 300024155 น.ส. ชรางคณา จ้อยนุแสง จังหวัดอุดรธานี
21,843 300024173 น.ส. นงนุช บุตรพรม จังหวัดอุดรธานี
21,844 300024175 นาง สุภัสสร สุมหิรัญ จังหวัดอุดรธานี
21,845 300024177 นาง แสงเดือน  นามจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
21,846 300024189 น.ส. สาวติรี ภูกองไชย จังหวัดอุดรธานี
21,847 300024190 น.ส. ณัฐญา ทองวิเศษ จังหวัดอุดรธานี
21,848 300024191 น.ส. จิราพร เพ็งผาย จังหวัดอุดรธานี
21,849 300024195 นาย สิริชัย บุญเอ้ือ จังหวัดอุดรธานี
21,850 300024196 น.ส. บุญญารัตน์ ลาสระคู จังหวัดอุดรธานี
21,851 300024201 นาง นงนุช  ศรีภูวงษ์ จังหวัดอุดรธานี
21,852 300024216 นาย อภิชาคิ ขจร จังหวัดอุดรธานี
21,853 300024238 น.ส. ลําดวน เถาพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
21,854 300024240 นาย นฤนาท ตัณฑจรรยา จังหวัดอุดรธานี
21,855 300024250 นาย นัฐพล สาหล้า จังหวัดอุดรธานี
21,856 300024253 นาง วรรณา อาจทวีกุล จังหวัดอุดรธานี
21,857 300024255 น.ส. นิ่มละมัย ทองเฟื่อง จังหวัดอุดรธานี
21,858 300024256 น.ส. อรอุษา บุตวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
21,859 300024261 นาย โตมอญ มาลุน จังหวัดอุดรธานี
21,860 300024262 นาง อรุณศิริ พิมตะขบ จังหวัดอุดรธานี
21,861 300024266 น.ส. วัชรี สีดีศึก จังหวัดอุดรธานี
21,862 300024270 นาย ยุทธภัทร ไชยทองศรี จังหวัดอุดรธานี
21,863 300024271 นาย นรินทร์ เหง้าละคร จังหวัดอุดรธานี
21,864 300024275 นาย อธิพร จุ้มอังวะ จังหวัดอุดรธานี
21,865 300024286 น.ส. สาวเดือน พันธ์ศรี จังหวัดอุดรธานี
21,866 300024288 นาย พรพล วงศ์วรพล จังหวัดอุดรธานี
21,867 300024297 นาย สราวุฒิ ทะนวนรัมย์ จังหวัดอุดรธานี
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21,868 300024299 นาย มนต์ศักด์ิ ฝอยทอง จังหวัดอุดรธานี
21,869 300024303 นาย ศักด์ิดา เอกพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
21,870 300024307 นาย วิฑูรย์ อุตสี จังหวัดอุดรธานี
21,871 300024315 นาย วรพล คีรีศรี จังหวัดอุดรธานี
21,872 300024319 น.ส. อชิรญา วงษ์เเก้ว จังหวัดอุดรธานี
21,873 300024320 น.ส. ชญาภา ชมภูเพชร์ จังหวัดอุดรธานี
21,874 300024322 นาย สุรเดช น้ําสุวรรณ์ จังหวัดอุดรธานี
21,875 300024334 น.ส. กัลญา เท้านามวัง จังหวัดอุดรธานี
21,876 300024340 นาย รชฏ แสงทอง จังหวัดอุดรธานี
21,877 300024345 นาง เทวา ประสมพล จังหวัดอุดรธานี
21,878 300024351 น.ส. ศิวพร รัตนเนนย์ จังหวัดอุดรธานี
21,879 300024354 น.ส. กิตติมา ต้ังจิตเจริญกิจ จังหวัดอุดรธานี
21,880 300024362 น.ส. กาญจนาภรณ์ ตั้งพงษ์ จังหวัดอุดรธานี
21,881 300024364 นาย ณัฐวุฒิ แสวงสิทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
21,882 300024378 นาง ศรุตยา นามจําปา จังหวัดอุดรธานี
21,883 300024380 นาย กิตติพงษ์ ทัดมาลา จังหวัดอุดรธานี
21,884 300024384 นาง สิริรัตน์ ประทุมชู จังหวัดอุดรธานี
21,885 300024385 นาย วีรยุทธ เทาดี จังหวัดอุดรธานี
21,886 300024394 น.ส. บุญญาภา จันทีนอก จังหวัดอุดรธานี
21,887 300024397 นาย เทวัญ อุปแสน จังหวัดอุดรธานี
21,888 300024398 นาย สุขสันต์ ชัยภิรมย์ จังหวัดอุดรธานี
21,889 300024401 น.ส. ณัฏฐณิชา ชมภูพ้ืน จังหวัดอุดรธานี
21,890 300024416 น.ส. รุจิรา กันภัย จังหวัดอุดรธานี
21,891 300024417 น.ส. พรนิชา พิมพาสูง จังหวัดอุดรธานี
21,892 300024425 น.ส. ชมพูนุท สมนึกตน จังหวัดอุดรธานี
21,893 300024429 นาย นวพฤทธิ์ พรหมทอง จังหวัดอุดรธานี
21,894 300024435 ว่าท่ีร้อยตรี ชัชวาล เงินขาว จังหวัดอุดรธานี
21,895 300024436 นาย ติยะ จรูญไธสง จังหวัดอุดรธานี
21,896 300024440 นาย เสกสรร ทบเทิบ จังหวัดอุดรธานี
21,897 300024447 น.ส. สุจิตรา สาคร จังหวัดอุดรธานี
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21,898 300024450 น.ส. อทิตยา พลบูรณ์ จังหวัดอุดรธานี
21,899 300024453 น.ส. ภัททิยาพร พลสวัสด์ิ จังหวัดอุดรธานี
21,900 300024454 น.ส. ติยนา รินจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
21,901 300024455 น.ส. ทองพูล นันทะแสง จังหวัดอุดรธานี
21,902 300024457 น.ส. นัตตะวัน จันทร์อ่อน จังหวัดอุดรธานี
21,903 300024462 น.ส. ธัญลักษณ์ วงษ์โสภา จังหวัดอุดรธานี
21,904 300024466 นาย ฤทธิเกียรติ คําหล้า จังหวัดอุดรธานี
21,905 300024468 นาย วชัระ ไชยเชษฐ์ จังหวัดอุดรธานี
21,906 300024469 น.ส. รัชติภรณ์ เผ้าอาจ จังหวัดอุดรธานี
21,907 300024474 นาย กมล สืบจากถ่ิน จังหวัดอุดรธานี
21,908 300024484 น.ส. เบญจมินทร์ ชัยนัด จังหวัดอุดรธานี
21,909 300024490 นาย เดชา ขามรัตน์ จังหวัดอุดรธานี
21,910 300024497 นาง ดารณี จันทะเลิศ จังหวัดอุดรธานี
21,911 300024499 น.ส. ปรียะนุช ทานเจือ จังหวัดอุดรธานี
21,912 300024509 น.ส. พรหมภัสสร ธนูทอง จังหวัดอุดรธานี
21,913 300024511 น.ส. จุฑามาศ เหลาพรม จังหวัดอุดรธานี
21,914 300024513 น.ส. สุนีย์ คลองงาม จังหวัดอุดรธานี
21,915 300024515 นาย สมทรง โสภา จังหวัดอุดรธานี
21,916 300024523 น.ส. ดวงใจ สิมมาสุด จังหวัดอุดรธานี
21,917 300024529 นาย วรรณเศรษฐ์ จันทร์สว่าง จังหวัดอุดรธานี
21,918 300024551 นาย ไกรษร เพริศแก้ว จังหวัดอุดรธานี
21,919 300024556 น.ส. กมลชนก กุลวงศ์ จังหวัดอุดรธานี
21,920 300024560 นาย ภานุพงษ์ ลามคํา จังหวัดอุดรธานี
21,921 300024575 นาย มนตรี วันเรืองโชค จังหวัดอุดรธานี
21,922 300024584 น.ส. สายฝน ธรรมาประสิทธิ์ จังหวัดอุดรธานี
21,923 300024586 น.ส. ฉวีวรรณ์ บางประอินทร์ จังหวัดอุดรธานี
21,924 300024588 น.ส. ดารณี กมลคร จังหวัดอุดรธานี
21,925 300024597 น.ส. ณัฏฐณิชา พัดเพ็ง จังหวัดอุดรธานี
21,926 300024601 นาย สุพัฒน์ ภูยาทิพย์ จังหวัดอุดรธานี
21,927 300024605 นาย เกรียงไกร สุดพาห์ จังหวัดอุดรธานี
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21,928 300024616 น.ส. วไลพร ยึดพวก จังหวัดอุดรธานี
21,929 300024618 นาง ยุพา ชื่นชม จังหวัดอุดรธานี
21,930 300024639 น.ส. จุฑามาส เรืองบุตร จังหวัดอุดรธานี
21,931 300024640 น.ส. ชวัลลักษณ์ ทองบ่อ จังหวัดอุดรธานี
21,932 300024648 น.ส. มนัสนันท์ ฤทธิ์สิงห์ จังหวัดอุดรธานี
21,933 300024651 นาง ไข่ขวัญ เดชวิทยาคูณ จังหวัดอุดรธานี
21,934 300024653 น.ส. รัตติยา จันทร์สว่าง จังหวัดอุดรธานี
21,935 300024654 น.ส. ประภัสสร โพธิ์สุ จงัหวัดอุดรธานี
21,936 300024669 น.ส. ภัทรรัตน์ สมสินธ์ จังหวัดอุดรธานี
21,937 300024679 น.ส. สุภัค สุธรรม จังหวัดอุดรธานี
21,938 300024682 น.ส. รังษิยา จันทิมา จังหวัดอุดรธานี
21,939 300024697 นาย พุทธกาล เสียงอ่อน จังหวัดอุดรธานี
21,940 300024698 นาง รัชชาพร ไชยคิรินทร์ จังหวัดอุดรธานี
21,941 300024699 น.ส. วันวิสา แสงพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
21,942 300024712 นาย ยุทธนา เชื้อพระซอง จังหวัดอุดรธานี
21,943 300024725 นาย พงศกร บุญเย็น จังหวัดอุดรธานี
21,944 300024742 นาย โรจนินทร์ บวรฐิติชัยรัฐ จังหวัดอุดรธานี
21,945 300024753 น.ส. ธนัญญา เพ็ญพาส จังหวัดอุดรธานี
21,946 300024754 นาย จิรายุ ศรีวานิช จังหวัดอุดรธานี
21,947 300024764 น.ส. วิสุดา ไชยมงค์ จังหวัดอุดรธานี
21,948 300024766 น.ส. สาวิตรี แสงสว่าง จังหวัดอุดรธานี
21,949 300024770 นาย ไพโรจน์ คุนาพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
21,950 300024772 นาง จุฬาลักษณ์ อุปมะ จังหวัดอุดรธานี
21,951 300024784 น.ส. นิรมล ณ หนองคาย จังหวัดอุดรธานี
21,952 300024789 นาย ธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร จังหวัดอุดรธานี
21,953 300024792 นาย ชาคริต โทสวนจิต จังหวัดอุดรธานี
21,954 300024798 น.ส. วิชุนันท์ โพธิ์ศรีดา จังหวัดอุดรธานี
21,955 300024799 น.ส. มณฑิยา ศรีเรือง จังหวัดอุดรธานี
21,956 300024800 นาย อุทัย สุขเกษม จังหวัดอุดรธานี
21,957 300024803 นาย กฤษฎา ทรงสังข์ จังหวัดอุดรธานี
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21,958 300024804 นาย ธนะเมศฐ์ ธนชนันท์กิตติ์ จังหวัดอุดรธานี
21,959 300024808 น.ส. พรปวีณ์ แสงลี จังหวัดอุดรธานี
21,960 300024809 ว่าท่ี ร.ต. ธีระพันธ์ ไชยพร จังหวัดอุดรธานี
21,961 300024812 น.ส. อินทิรา ศรีหาจักร จังหวัดอุดรธานี
21,962 300024821 นาย วิศรุต วงศ์สายสถิตย์ จังหวัดอุดรธานี
21,963 300024823 นาย ตีรภัทร สืบภา จังหวัดอุดรธานี
21,964 300024826 นาย คุณากร ศรีมันตะ จังหวัดอุดรธานี
21,965 300024831 นาย วรวุฒิ โพธิวัฒน์ จังหวัดอุดรธานี
21,966 300024837 นาย วันเฉลิม บุษยานุรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
21,967 300024838 น.ส. สุภาวดี  ศรีนามโหน่ง จังหวัดอุดรธานี
21,968 300024842 น.ส. สุติมา คํายอด จังหวัดอุดรธานี
21,969 300024850 นาย เผด็จ ฆารสมบูรณ์ จังหวัดอุดรธานี
21,970 300024869 น.ส. สินิดา ดอนสมจิตร จังหวัดอุดรธานี
21,971 300024873 นาย อนุสรณ์ กรอนกลาง จังหวัดอุดรธานี
21,972 300024874 น.ส. รุ่งทิวา สายวงค์ จังหวัดอุดรธานี
21,973 300024889 นาย เด่น ใจพินิจ จังหวัดอุดรธานี
21,974 300024890 น.ส. จามจุรี ตะปะชุม จังหวัดอุดรธานี
21,975 300024896 นาง กนิษฐาพร เกษรราช จังหวัดอุดรธานี
21,976 300024900 นาย จักรพงษ์ ยงคง จังหวัดอุดรธานี
21,977 300024901 นาย วันธชัย จันทํา จังหวัดอุดรธานี
21,978 300024910 น.ส. น้ําผึ้ง เพียจันทร์ จังหวัดอุดรธานี
21,979 300024922 น.ส. ฉวีวรรณ สิทธิวุฒิ จังหวัดอุดรธานี
21,980 300024926 น.ส. จิราภรณ์ ณีสันเทียะ จังหวัดอุดรธานี
21,981 300024929 น.ส. ปิยธิดา  ศรีธร จังหวัดอุดรธานี
21,982 300024931 น.ส. สุรภา ปราชญ์นครเขต จังหวัดอุดรธานี
21,983 300024942 น.ส. พรพิมล โถบํารุง จังหวัดอุดรธานี
21,984 300024948 นาง วิราวรรณ เทอํารุง จังหวัดอุดรธานี
21,985 300024954 นาง ชมภู พ้นทุกข์ จังหวัดอุดรธานี
21,986 300024955 น.ส. จุฬาพรรณ ภักดีศรี จังหวัดอุดรธานี
21,987 300024963 นาย ทินพงษ์ เขจรศาสตร์ จังหวัดอุดรธานี
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21,988 300024970 น.ส. อาพัทธ์ ชุ่มเมืองปัก จังหวัดอุดรธานี
21,989 300024978 น.ส. นิ่มอนงค์ ศรีคิรินทร์ จังหวัดอุดรธานี
21,990 300024981 น.ส. สุกัญญา วงค์เจริญ จังหวัดอุดรธานี
21,991 300024986 นาย ชูศักด์ิ กิตติราช จังหวัดอุดรธานี
21,992 300024989 นาย กฤษณะ มาโยม จังหวัดอุดรธานี
21,993 300024992 น.ส. ขวัญดาว  วิเศษดี จังหวัดอุดรธานี
21,994 300025002 น.ส. ปณิดา ประเสริฐศรี จังหวัดอุดรธานี
21,995 300025012 น.ส. ประภัสศิริ อุทโท จังหวัดอุดรธานี
21,996 300025013 นาย อนุสรณ์ วงศ์ประชุม จังหวัดอุดรธานี
21,997 300025015 นาง สุฬาพร เวเบอร์ จังหวัดอุดรธานี
21,998 300025022 นาย สําราญ  ศรีโยธา จังหวัดอุดรธานี
21,999 300025024 นาง บัวทอง กําเนิดบุญ จังหวัดอุดรธานี
22,000 300025030 น.ส. ณัฐกฤตา พลอยแหวน จังหวัดอุดรธานี
22,001 300025031 น.ส. พัชชา เพ็ญทองดี จังหวัดอุดรธานี
22,002 300025035 น.ส. ชมภู่ ทนโม๊ะ จังหวัดอุดรธานี
22,003 300025037 นาย พิทักษ์ ศุภเลิศ จังหวัดอุดรธานี
22,004 300025041 นาย ยศพล ภูมิวัตร จังหวัดอุดรธานี
22,005 300025042 นาย ณัชพล กระศิริ จังหวัดอุดรธานี
22,006 300025043 นาย จรุงกิต พิลา จังหวัดอุดรธานี
22,007 300025047 นาย พิเชษฐ ทนโม๊ะ จังหวัดอุดรธานี
22,008 300025053 นาย อานนท์ ตุ่ยไชย จังหวัดอุดรธานี
22,009 300025054 นาย วัชระ โกษาแสง จังหวัดอุดรธานี
22,010 300025056 น.ส. ดรุณี บุตรส จังหวัดอุดรธานี
22,011 300025065 น.ส. เดือนนภา คําหงษา จังหวัดอุดรธานี
22,012 300025066 น.ส. อมรรัตน์ คําพอง จังหวัดอุดรธานี
22,013 300025067 นาย ภาณุพงษ์ พรหมมาวัย จังหวัดอุดรธานี
22,014 300025070 นาง จารุณีย์ ธรรมาภิสมัย จังหวัดอุดรธานี
22,015 300025080 นาย ปณิธิ ซุนซัง จังหวัดอุดรธานี
22,016 300025084 น.ส. วรัญญาภรณ์ อยู่โสนะ จังหวัดอุดรธานี
22,017 300025091 น.ส. วรัญญา ผูกพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
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22,018 300025100 น.ส. ยุวสิริ บุญหลาย จังหวัดอุดรธานี
22,019 300025106 น.ส. ปวีณา สีสวย จังหวัดอุดรธานี
22,020 300025107 น.ส. จุฑามาศ ศิริเคน จังหวัดอุดรธานี
22,021 300025110 นาย จิติชัย ภาษี จังหวัดอุดรธานี
22,022 300025120 นาย วีระวัฒน์ คําก้อน จังหวัดอุดรธานี
22,023 300025130 น.ส. พรรณทิวา อํารุงสกุลรัฐ จังหวัดอุดรธานี
22,024 300025138 น.ส. ทิพวัลย์ สารีโท จังหวัดอุดรธานี
22,025 300025147 น.ส. ชุตมิา ภพไตร จังหวัดอุดรธานี
22,026 300025148 น.ส. สาวิตรี เวียงสันเทียะ จังหวัดอุดรธานี
22,027 300025150 นาย พิชญ์ บุญรอด จังหวัดอุดรธานี
22,028 300025167 นาย ประสพชัย ศรีษร จังหวัดอุดรธานี
22,029 300025175 นาย ณรงค์เดช แสนโสม จังหวัดอุดรธานี
22,030 300025177 น.ส. ปิยะมาศ กองอุดม จังหวัดอุดรธานี
22,031 300025180 นาย ขจรเกียรติ์ อินทะเสน จังหวัดอุดรธานี
22,032 300025181 นาย เจษฎา สายบุตร จังหวัดอุดรธานี
22,033 300025186 น.ส. เกษร ศรีอภัย จังหวัดอุดรธานี
22,034 300025189 นาย สมหมาย มากศรี จังหวัดอุดรธานี
22,035 300025196 นาย ปรเมศร์ ชัยหงสษ์า จังหวัดอุดรธานี
22,036 300025207 น.ส. สิริธร ทองบุราณ จังหวัดอุดรธานี
22,037 300025208 น.ส. ชลิตา เพ็ชรน้อย จังหวัดอุดรธานี
22,038 300025212 นาย ศุภกร พันธุ์เสนา จังหวัดอุดรธานี
22,039 300025218 นาย พยุงศักด์ิ โพธิ์งาม จังหวัดอุดรธานี
22,040 300025219 ว่าท่ีร้อยตรี ราชันต์ ทองสัน จังหวัดอุดรธานี
22,041 300025235 น.ส. อารีรัตน์ อันทะศรี จังหวัดอุดรธานี
22,042 300025236 นาย สรรพวุธ คชโส จังหวัดอุดรธานี
22,043 300025247 น.ส. อนงนาฏ มีสวัสด์ิ จงัหวัดอุดรธานี
22,044 300025248 นาย ศุภวัฒน์ บุญเจือ จังหวัดอุดรธานี
22,045 300025252 นาง ชนิสราพร พลปัถพี จังหวัดอุดรธานี
22,046 300025257 นาง วิระนุช สลักคํา จังหวัดอุดรธานี
22,047 300025265 น.ส. พยุง   ไทยกลาง จังหวัดอุดรธานี
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22,048 300025266 น.ส. ธันยนันท์ สิงหะสุริยะ จังหวัดอุดรธานี
22,049 300025272 นาย บุญญฤทธิ์ จันทร์โสม จังหวัดอุดรธานี
22,050 300025279 น.ส. ศศิธร เดชโยธา จังหวัดอุดรธานี
22,051 300025281 น.ส. จิรชยา ตระกูลไทย จังหวัดอุดรธานี
22,052 300025282 นาย ณัฒวุฒิ ชีมุน จังหวัดอุดรธานี
22,053 300025289 น.ส. ปารดา คํามา จังหวัดอุดรธานี
22,054 300025293 น.ส. อัจฉรา สุทธิดี จังหวัดอุดรธานี
22,055 300025294 น.ส. วจีพร เอกนิตย์ จังหวดัอุดรธานี
22,056 300025298 นาย กฤษดากร วังสระ จังหวัดอุดรธานี
22,057 300025301 นาย เอกลักษณ์ โกฏิรักษ์ จังหวัดอุดรธานี
22,058 300025306 นาย ภรประสิทธิ์ แก้วกันยา จังหวัดอุดรธานี
22,059 300025311 น.ส. ชญาภา ชัยศรีชาติ จังหวัดอุดรธานี
22,060 300025315 น.ส. ฌิกามาศ สัตยคุณ จังหวัดอุดรธานี
22,061 300025319 น.ส. วริษา เนินทราย จังหวัดอุดรธานี
22,062 300025324 นาย นิรันทร์ อุตระวิเศษ จังหวัดอุดรธานี
22,063 300025330 ว่าท่ีร้อยตรี การัณย์ ปุณขันธ์ จังหวดัอุดรธานี
22,064 300025335 นาง สุคนธา คารมหวาน จังหวัดอุดรธานี
22,065 300025337 นาย วิษณุ สุขวิชัย จังหวัดอุดรธานี
22,066 300025340 น.ส. สกุลกาญจน์ กีรติรัฐวัฒน์ จังหวัดอุดรธานี
22,067 300025349 น.ส. กมนรัตน์ สวัสดี จังหวัดอุดรธานี
22,068 300025351 น.ส. ปนัดดา ยอดสีมา จังหวัดอุดรธานี
22,069 300025353 นาย สุพัฒน์ ประหยัด จังหวัดอุดรธานี
22,070 300025374 นาย เกรียงศักด์ิ ตรีกรุณาสวัสด์ิ จังหวัดอุดรธานี
22,071 300025387 น.ส. คียาพัทธ์ มณีบู่ จังหวัดอุดรธานี
22,072 300025390 น.ส. ศศิธร เห็นสุข จังหวัดอุดรธานี
22,073 300025391 นาง จารุณี ผาสุข จังหวัดอุดรธานี
22,074 300025394 น.ส. ลักษณี เรืองแาย จังหวัดอุดรธานี
22,075 300025417 น.ส. กรรณิการ์ ธรรมวงศา จังหวัดอุดรธานี
22,076 300025425 น.ส. รัชนี ใสแสง จังหวัดอุดรธานี
22,077 400000019 น.ส. สุพัชร์ อนันทนุพงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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22,078 400000033 นาย ตะวัน แดงเอียด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,079 400000037 นาย ธงไชย รัตนเดช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,080 400000061 นาง จินตนา หยูทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,081 400000064 น.ส. เบญจมาส ดาหลาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,082 400000087 นาย ธณัฐ ธรรมสุนทร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,083 400000088 นาย เกียรติพิทักษ์ คงชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,084 400000094 น.ส. จันทนา ชัยเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,085 400000096 นาย ธันวนนท์ ฤทธิเดช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,086 400000101 น.ส. ปัทมา ไชยชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,087 400000114 นาย กฤชณัท ชนะชัย จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
22,088 400000132 น.ส. สยมพร หนูทิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,089 400000133 น.ส. กลิกา เพชรสร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,090 400000151 นาย วัชรพงค์ ช่วยชู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,091 400000159 นาง ปาริชาต เซียะคง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,092 400000167 นาง พิมพกาญจน์ พลประสิทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,093 400000185 นาย ธีรยุทธ มีลาภ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,094 400000191 นาย ธีรพงษ์ ศศิโรจน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,095 400000201 น.ส. วรินทร สายแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,096 400000213 น.ส. สุภาวดี จอดนาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,097 400000219 นาย ชัยรัตน์ มณีวิหค จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,098 400000224 นาย เฉลิมศักด์ิ ประทับทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,099 400000233 นาย ยัสถะ พลมี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,100 400000251 นาง อรอุมา ไชยธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,101 400000255 นาย สวัสด์ิ ยิ้วอ่อน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,102 400000264 นาง โชติรส  ศรีระสันต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,103 400000266 นาง รุสณียา โตะกานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,104 400000272 น.ส. เฉลมิศรี มากสวัสด์ิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,105 400000283 น.ส. สุขุมาล คูหามุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,106 400000292 น.ส. วีณา แสงไชย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,107 400000324 นาง สุนิสา วิชัยดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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22,108 400000330 น.ส. จิราพร รักยิ่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,109 400000337 น.ส. พัชรีย์ รักษทิพย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,110 400000352 นาย สายัณห์ จินาผล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,111 400000360 นาย ตรีระพร รัตนพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,112 400000369 นาง อาฟีฟะ ซามะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,113 400000421 นาย สุทัศน์ เพชรจํารัส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,114 400000431 นาย ศรายุธ คมเขต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,115 400000447 นาย ยุทธศักด์ิ เสมอภพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,116 400000461 นาย ณธัชพงศ์ คีรีเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,117 400000480 นาย ณัฐกร ชูเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,118 400000484 น.ส. ปาลิณีย์ ธีรคีรีศักด์ิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,119 400000486 น.ส. กรกนก แสงผะกาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,120 400000493 นาย ปิยะศักด์ิ ซ้องสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,121 400000494 นาง วิภา พงศ์รัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,122 400000500 นาย อัศมน เพ็ชรมาเกิด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,123 400000503 น.ส. สุชาดา คุณัญญาตระกูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,124 400000510 นาย ธรีวุฒิ ธวัฒนกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,125 400000514 น.ส. รวิวรรณ ปุยพรหม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,126 400000515 น.ส. สุพินดา หะยีมะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,127 400000531 น.ส. ศุภรา เจนพิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,128 400000533 น.ส. นันทวัน เพ็ชรชู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,129 400000560 น.ส. จุฑามาศ สุขสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,130 400000571 นาง มลฤดี แสนหมื่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,131 400000580 นาย ชาลี พันธุเมฆ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
22,132 400000583 น.ส. ตุลยดา นวลนุช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,133 400000586 นาง สุภาวดี ขวัญฤกษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,134 400000592 น.ส. ปิยะนุช เทพรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,135 400000599 นาย พีรณัฐ ประทุมชาติภักดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,136 400000609 น.ส. จงกล อุ่นใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,137 400000611 น.ส. เหมือนขวัญ ช่วยคง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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22,138 400000612 นาง เสาวลักษณ์ เส้งนนท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,139 400000615 นาย ประจวบ แสงจันทร์ศิริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,140 400000614 นาย คณาพจน์ เทพเรือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,141 400000620 นาง สุพัตรา ชูสิทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,142 400000628 นาย ศิวราช พรมมาดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,143 400000630 นาย อ่ิมบุญ พิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,144 400000631 นาง ญาณินทร วิชัยดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,145 400000633 น.ส. คอรีเย๊าะ มานิ๊ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,146 400000641 น.ส. ฮาดียะ ดะเซ็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,147 400000649 นาง นรมน ลอเจริญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,148 400000671 นาง ปัทมา เป้าทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,149 400000678 นาง พัชรี จิตต์เสโน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,150 400000679 น.ส. นันทภัค ดํากระเด็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,151 400000681 น.ส. มาฆมาศ เหมะรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,152 400000683 น.ส. อัจฉรี ทวีวานิชย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,153 400000684 น.ส. ปาจรีย์ วิชิตะกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,154 400000689 น.ส. อทิตา เอกธาดาเดชสกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,155 400000699 น.ส. เมษิยา ทรงอารมภ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,156 400000703 น.ส. วันทนี ชูพิฤทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,157 400000708 น.ส. เกศสิรินทร์ สิทธยางกูร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,158 400000714 น.ส. ตาลทิพย์ แสงชัยศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,159 400000715 น.ส. กนกวรรณ คชพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,160 400000727 น.ส. นฤมล ทองเกิด จังหวดัสุราษฎร์ธานี
22,161 400000735 นาย วิชัย แซ่หลิ่ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,162 400000748 ว่าท่ีร้อยตรี สรรค์ชัย ปรีชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,163 400000747 น.ส. รัตนา รอดทิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,164 400000751 นาย อธิการ ตั้งจิตต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,165 400000753 นาย สุนทร รักบํารุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,166 400000756 นาย ดาโอะ บาฮี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,167 400000763 น.ส. อุบลวรรณ ทองชั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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22,168 400000774 นาง จิรัชญา ปี่แก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,169 400000776 น.ส. วรรษมน หล่อพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,170 400000780 น.ส. สุธาสินี  มีเสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,171 400000786 น.ส. เกศรินทร์ ธงศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,172 400000790 ว่าท่ี ร.ต. มูฮัมหมาด หลังเกตุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,173 400000798 น.ส. วรรษมน มีเสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,174 400000851 น.ส. กิตติยา ระวิวงศ์ จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
22,175 400000856 น.ส. สุรีย์ เพชรรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,176 400000903 น.ส. นงรัตน์ บุญญานุพงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,177 400000910 น.ส. วรรณดี สังสนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,178 400000915 น.ส. ชุตินันท์ โสตรยิ้ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,179 400000924 น.ส. อนุสรา สุวรรณสะอาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,180 400000928 น.ส. ณัฐฐินันท์ จงไกรจักร จังหวัดสุราษฎรธ์านี
22,181 400000945 ส.อ. อาทิตย์ เรืองศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,182 400000954 น.ส. ภูษิตา มหากาฬ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,183 400000961 น.ส. สุพันธินี รัตนโชติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,184 400000963 น.ส. จันทร์สุดา แซ่ชั้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,185 400000967 นาง จิตติมา  ไพบูลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,186 400000982 นาง นิตยา บุตรแดง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,187 400000986 น.ส. อชิรศรณ์ อาจหาญ จังหวดัสุราษฎร์ธานี
22,188 400000987 น.ส. กรวิภัทร เติมทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,189 400000998 นาย ศุภศิลป์ ทับธนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,190 400001005 น.ส. ปิยะนันท์ นิ่มนวล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,191 400001016 น.ส. นรีรัตน์ เสียมใหม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,192 400001021 น.ส. ศศิวิภา อิสระโชติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,193 400001022 น.ส. คาดียา หะยีอาซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,194 400001035 นาย เพชรฎา ปิ่นสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,195 400001050 นาย มะดาโอะ  เจ๊ะโซะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,196 400001052 น.ส. วิชุดา สุขใส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,197 400001076 น.ส. อัจฉราภรณ์ พวงแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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22,198 400001080 นาง พิกุล บุญญโร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,199 400001082 นาย เนติลักษณ์ สุวรรณมณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,200 400001086 น.ส. เสาวลักษณ์ ขุนเอียด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,201 400001098 น.ส. ประไพพิศ เชียรไชย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,202 400001103 น.ส. อรวรรณ พันนุ้ย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,203 400001113 น.ส. ปิยพร ขุนพรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,204 400001114 น.ส. ปทุมรัตน์ อินทรสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,205 400001118 น.ส. ปิยะวรรณ จันทร์ชิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,206 400001124 นาย สุลัยมาน นูรุลอามีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,207 400001125 นาย ศักด์ิสิริ สิทธิกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,208 400001126 นาย วีระพงษ์ หูเขียว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,209 400001128 น.ส. รดาณัฐ กําลังเก้ือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,210 400001129 นาย พีรพงศ์ ลิปิรุจิระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,211 400001131 นาย วัชรากรณ์ เดชะราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,212 400001133 น.ส. เรณุภา คมขํา จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
22,213 400001138 น.ส. ปาริชาติ สงสุรินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,214 400001148 น.ส. เพ็ญวิมล ชํานาญวารี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,215 400001150 นาย อภิวัฒน์ ศรีหาวงษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,216 400001151 นาง สุภาพรรณ แก้วศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,217 400001153 น.ส. พงษ์พิศ ศรีสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,218 400001182 น.ส. เดร์สิณี มาสวัสด์ิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,219 400001188 นาย ณัฐวุฒิ ขาวเรือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,220 400001201 น.ส. เบญจมาศ อู่ทองคํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,221 400001206 น.ส. สุทธิรัตน์ สระรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,222 400001220 น.ส. นีรนุช อุทัยสหัส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,223 400001264 น.ส. อรนุช ดีข้ัว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,224 400001271 นาย ดาวุฒิ กันดูวงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,225 400001273 นาง นิยาวาเฮร์ ไพบูลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,226 400001274 น.ส. สุธิรา พัดชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,227 400001277 น.ส. กุหลาบ นิลจะหมื่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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22,228 400001284 นาย สาโรจน์ พัดชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,229 400001287 นาย วสันต์ สัญจร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,230 400001292 นาย สมชัย สมมิตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,231 400001304 น.ส. ปัทมา หาญณรงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,232 400001315 น.ส. ศิรินทรา เขียวไข่กา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,233 400001316 น.ส. เอกฐิติ ขวัญชู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,234 400001318 น.ส. เบญจพร เส้งตุก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,235 400001317 น.ส. ฐิติรัตน์ ชมุทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,236 400001342 นาย ธีระพงศ์ สงเคราะห์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,237 400001356 น.ส. กุลธิดา พลับจีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,238 400001368 นาง ลดาวรรณ์ พลสุวรรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,239 400001381 น.ส. วนิดา บุญชูวงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,240 400001386 น.ส. ฐิติกาญจน์ เครือหงส์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,241 400001394 น.ส. กรณ์เกล้า ศรีเพ็ชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,242 400001402 นาย สุรศักด์ิ จนัทรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,243 400001407 น.ส. ปาณิสรา สุขแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,244 400001422 น.ส. ปรีดา มีชะนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,245 400001433 นาย ชาตรี แก้วเกือบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,246 400001440 น.ส. สมนึก คงสา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,247 400001456 น.ส. อัญชลี ยอดเก้ือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,248 400001468 น.ส. จิรวรรณ์ ถาวรรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,249 400001475 น.ส. ธิรดา ยืนยง จังหวดัสุราษฎร์ธานี
22,250 400001481 น.ส. ทัศนีย์ เซ่งเต้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,251 400001483 น.ส. นูรีซัน  มะแซ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,252 400001489 น.ส. พาอีซะ บารู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,253 400001499 น.ส. ทัศนิมย์ บารู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,254 400001516 น.ส. ซูรัยยา รอยิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,255 400001518 น.ส. ฉัตรนลิน ยออัครกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,256 400001528 น.ส. สุนีย์รัตน์ ศิริรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,257 400001558 นาง สุนิษา วรชินา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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22,258 400001563 นาย ฉัตรพงศธร เสือเปีย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,259 400001572 นาย รูซกี ซาจิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,260 400001594 น.ส. ขัตติยา สุทธิเกิด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,261 400001597 น.ส. ธนัชพร มะลิวัลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,262 400001626 น.ส. โศรญา พัฒนโศภนพงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,263 400001631 ว่าท่ีร.ต. พร้อมศักด์ิ จิตจํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,264 400001640 ว่าท่ี ร.ต. พีรพงศ์ พิงคารกัษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,265 400001643 นาย  ธีรพล ปานมี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,266 400001646 น.ส. แสงอุษา ส่งแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,267 400001663 นาง อมลวรรณ ยอดรัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,268 400001680 น.ส. วรากร สายแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,269 400001698 น.ส. พีรอร วิชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,270 400001715 น.ส. บุบผา หลีรัตนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,271 400001719 นาย ชาญวิทย์ รอดเกิด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,272 400001730 นาย เกษม แก้วสนั่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,273 400001739 น.ส. นิภาพร พุทธนุกูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,274 400001741 นาย อาณัติ สาแลแม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,275 400001748 ว่าท่ี ร.ต. เจริญ มาศพิทักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,276 400001750 นาย ธวัชชัย แก้วสีทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,277 400001780 น.ส. เสาวลักษณ์ วัฒนพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,278 400001782 น.ส. นภศร เรืองเรนทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,279 400001783 นาย สมเกียรติ เพชรานันท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,280 400001791 น.ส. พัชรี น้ําแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,281 400001800 น.ส. บัสรอ บูเก็ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,282 400001809 นาง ก่ิงดาว ประเสริฐศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,283 400001810 นาย สุทัศ บุญชม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,284 400001820 น.ส. จรวยพร พุทธรักษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,285 400001848 น.ส. สุภาพ สังข์แก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,286 400001849 นาย คมจักร ทองจิบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,287 400001857 นาย อารินทร์ เด่นนิรันดร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

            หน้าท่ี 743 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
22,288 400001866 นาย ณัฐวุฒิ หมาดหวัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,289 400001867 นาง กัลยา ศักด์ิแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,290 400001868 นาย รชต สามพันพวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,291 400001872 นาย กุศล ทองประดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,292 400001885 นาย สิงหา แซ่อุ่ย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,293 400001889 นาย โชติทวี สังขชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,294 400001893 น.ส. รวิวรรณ หนูแดง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,295 400001907 น.ส. กรกนก ชุมทัพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,296 400001912 น.ส. จันทิรา กองระการ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
22,297 400001933 น.ส. สุพรพิศ หนูประเสริฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,298 400001938 นาง สุนิสา แซ่หล่อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,299 400001939 นาย อภิชาติ ผลึกเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,300 400001956 นาง นิตยา อติสุธาโภชน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,301 400001958 น.ส. ธัญญรัตน์ มากดํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,302 400001992 น.ส. ขวัญชนก ทองปาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,303 400002027 นาย วีระยุทธ์ อติสุธาโภชน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,304 400002028 นาย ขจรพงศ์ หวังสบู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,305 400002034 พันจ่าเอก พัฒนะพงศ์ นภาโชติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,306 400002045 นาย ชัยยงค์ ทองแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,307 400002080 นาย สาโรช แก้วคง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,308 400002101 น.ส. สุลาวัลย์ ผลอรัญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,309 400002106 น.ส. สุธิดา โรจนตันติกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,310 400002110 น.ส. สุกัญญา ถิ่นธารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,311 400002113 น.ส. ปิ่นฤทัย ฤคดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,312 400002122 นาง จุฬารัตน์ ขุฑสมบูรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,313 400002127 นาย สมพร เกื้อไข่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,314 400002128 นาย ณัฐพัฒน์   จันทร์ธํารงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,315 400002130 น.ส. นุชนาฏ พรสุริยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,316 400002142 นาง วาสนา เนาว์สุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,317 400002151 นาย พชร เวชพราหมณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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22,318 400002152 น.ส. นัฐกาญจน์ เง่าวีระกูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,319 400002157 น.ส. รอสนะ นาแซ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,320 400002161 นาย อภิชัย คําลําปาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,321 400002167 นาย ธรณินทร์ สุขมาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,322 400002170 น.ส. เพ็ญจมาศ อ้นทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,323 400002171 นาง กรวีย์ กลับเอียด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,324 400002176 นาย วีระยุทธ์ สวนแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,325 400002180 นาย ปฤงคพ ช้องทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,326 400002186 นาย ณัฐวัตร รอดสวัสด์ิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,327 400002187 น.ส. มัณฑนาฏ   พืชมงคล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,328 400002188 นาง จุฑามาศ เปาะทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,329 400002191 นาง จิระภา กลับเอียด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,330 400002209 น.ส. เบญญาภา สุทธิกลัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,331 400002216 นาย นนทิพัฒน์ หลังปูเต๊ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,332 400002228 น.ส. เบญจมาภรณ์ ทองเลื่อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,333 400002229 น.ส. อุทุมพร กรองไชย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,334 400002232 น.ส. นุชรี สงขาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,335 400002235 นาย ณัฐวุฒิ ชุมทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,336 400002244 นาง จีระภา ศิริเทพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,337 400002247 นาย ภราดร คงเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,338 400002256 น.ส. นุชนภางค์ เพ็ชรสุก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,339 400002264 น.ส. ศวพร ทองหม่อมราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,340 400002265 น.ส. นิตยาพร เรืององอาจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,341 400002292 น.ส. อัจฉราพรรณ วนไธสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,342 400002299 น.ส. สุภาณี ลิ่มดลุย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,343 400002312 นาย รอมลี แบรอสะแม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,344 400002318 น.ส. ประภาพร ทองรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,345 400002323 น.ส. เยาวเรศ เดชฤกษ์ปาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,346 400002337 น.ส. จุฑารัตน์ ดําปาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,347 400002343 น.ส. สาริตา กิตติ์กรณิศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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22,348 400002344 นาย จักรพันธ์ จันทร์หนูฤทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,349 400002347 น.ส. ภูษณิศา โพธิ์วิจิตต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,350 400002350 น.ส. ณัฎฐ์นรีย์ รอดผล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,351 400002351 นาย อานนท์ กุลนิล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,352 400002360 น.ส. วัชรีญา เสนาวรานนท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,353 400002372 น.ส. ธนกาญจน์ สุวรรณรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,354 400002377 น.ส. อัญชลี วิชสโร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,355 400002388 น.ส. อัจฉรา แซ่ผั่ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,356 400002391 น.ส. รุ่งทิวา รุ่งรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,357 400002398 น.ส. จารุวรรณ กลับแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,358 400002410 น.ส. สมพิศ ฮกทา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,359 400002421 น.ส. จิรนันท์ สุวรรณคดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,360 400002431 น.ส. ทัศณี คงประเสริฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,361 400002455 นาย แสงเจริญ วศิิษฏ์ไพบูลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,362 400002463 นาย มณเฑียร สังฆานาคินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,363 400002465 น.ส. พิชญา  ถ่ินนุ้ย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,364 400002470 น.ส. กัญญารัตน์ ชุมทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,365 400002477 น.ส. ภคพร อินจันทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,366 400002491 น.ส. ณัฐนันท์ แก้วทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,367 400002495 น.ส. ดวงฤทัย บุญกาญจน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,368 400002502 น.ส. ปิยะพร ดิษณเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,369 400002514 น.ส. ประภา เกตุแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,370 400002517 น.ส. ศิริพร สุขเกษม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,371 400002537 นาง ศรีสรรค์ สุทธินนท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,372 400002538 น.ส. ฉัตรกมล หมั่นเจริญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,373 400002539 นาย คณิศร กุรัมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,374 400002571 น.ส. มาลิน พรหมสกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,375 400002579 น.ส. อรวรรณ ชมุวงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,376 400002580 น.ส. โยธิวา มณีกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,377 400002582 นาย พัฒนา ศุกรวัติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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22,378 400002581 น.ส. ผกามาส ชมภู่ทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,379 400002585 นาย ณัฐฏ์ ผ่องใส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,380 400002599 น.ส. วจี ขวัญทองอินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,381 400002624 น.ส. ภาวณา เสียงใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,382 400002629 นาย กัมปนาท  เกลี้ยงนิล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,383 400002672 น.ส. ฮามีดะฮ์ ยะโกะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,384 400002683 น.ส. พาซีหย๊ะ กึกก้อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,385 400002692 น.ส. ซากีนี ลีเดร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,386 400002696 น.ส. รีดา เลาะดิเยาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,387 400002706 นาง รัชนี สุธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,388 400002708 นาง สาวิตรี ศฤงคาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,389 400002714 น.ส. นิศริณ สาเม๊าะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,390 400002719 น.ส. สายใจ สวนจันทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,391 400002722 นาย ปรีชา ราชภักดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,392 400002723 น.ส. โรฮานี สาลาตาโซ๊ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,393 400002727 น.ส. สุดารัตน์ คงทวี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,394 400002731 นาย ศรัณย์ จุลแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,395 400002735 นาย สยาม หนูเทพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,396 400002739 น.ส. สุดารัตน์  นวลรอด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,397 400002759 นาย อิทธิพร แก้วนุ้ย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,398 400002786 นาย ชัยสิทธิ์ วิจิตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,399 400002799 น.ส. อรุณวรรณ พุฒรังษี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,400 400002801 น.ส. กรรณิการ์ มาเอียด จังหวดัสุราษฎร์ธานี
22,401 400002802 น.ส. ฐานิตา ธนะพัฒน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,402 400002822 น.ส. ณัฐกานต์ วัดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,403 400002828 น.ส. ณัฐธยาน์ สังวาลย์วงษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,404 400002836 น.ส. สุพัตรา อรุโณทัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,405 400002840 นาง ประภัสรินทร์ มุสิกรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,406 400002864 น.ส. จุฑารัตน์ ประทุมเมท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,407 400002868 น.ส. วิชุดา นิลพุทรา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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22,408 400002891 นาย วินัย พุ่มพฤกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,409 400002906 น.ส. ปริยากร ขาวนอก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,410 400002929 น.ส. สาวิตรี สีสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,411 400002931 นาย พงศกร บริบูรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,412 400002934 น.ส. จิตต์วดี สินธุเศรษฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,413 400002936 น.ส. นฤดี คงนวลใย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,414 400002939 น.ส. ซุไรดา เจะแว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,415 400002948 น.ส. อนงนาฎ เหตุทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,416 400002970 น.ส. ปรกมล บัวขวัญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,417 400002998 น.ส. สุกานดา ช่วยมาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,418 400003012 น.ส. เยาวภา พิมพ์พงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,419 400003016 น.ส. ศิรินทิพย์ สาระคง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,420 400003017 น.ส. สิรีธร ชัยรัตนภิวงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,421 400003024 น.ส. อาภรณ์ เอียดเสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,422 400003027 นาย โอภาส นาคเกลี้ยง จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
22,423 400003031 น.ส. อารีวรรณ สกุลวงศ์สุเมธ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,424 400003048 น.ส. นฤมล สุวรรณรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,425 400003049 น.ส. จิตพิสุทธิ์ จันทร์มณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,426 400003076 น.ส. นัททิยา สมมารถ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,427 400003089 นาย จิรยุทธ์ ศรีรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,428 400003106 น.ส. อัจฉรา คงสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,429 400003111 นาย ธนพร แก้วหมุน จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
22,430 400003113 นาย นราดล ภัทราธิกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,431 400003123 น.ส. สุธาสินี ชุมแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,432 400003126 น.ส. วันเพ็ญ ช่วยชื่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,433 400003128 นาง อรทัย เรืองเพ็ชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,434 400003130 น.ส. สายทิพย์ ผลาชุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,435 400003132 นาย บาดือรู อาแว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,436 400003139 น.ส. อาริษา บุญจันทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,437 400003155 น.ส. แวฮามีดะห์ ยาเมาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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22,438 400003161 น.ส. ธนัชพร ธรรมทักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,439 400003178 น.ส. อาซีย๊ะ ดอเลาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,440 400003181 นาง หยาดพิรุณ รักษายศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,441 400003190 ว่าท่ีร.ต.หญิง วาสนา สิงห์ทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,442 400003193 น.ส. นุรีสัน อาแว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,443 400003210 น.ส. ฐิสิวรรณ์ ศรีเกตุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,444 400003221 น.ส. สุปียา ดอเลาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,445 400003237 น.ส. ซูรียาตี อัศศอลีฮีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,446 400003252 นาย เจริญพร  ผลบุญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,447 400003254 นาย ซารีฟ บูเก็ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,448 400003270 นาย ดาราเรน ดารากัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,449 400003274 นาย จินดา นิลสุก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,450 400003275 น.ส. วรมน นฤมาณนลินี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,451 400003294 น.ส. ธัญวลัย สุเวช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,452 400003301 น.ส. ศิรินา บุญกรด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,453 400003323 น.ส. ศิราณี ศรีดุกา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,454 400003335 น.ส. อาบีดะ โต๊ะเอียด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,455 400003339 น.ส. เจนจิรา คงพรหม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,456 400003341 นาย พรพิทักษ์ ทองขาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,457 400003342 นาย วิเศษ ขวัญศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,458 400003343 นาง กันต์ฤทัย เอ่งฉ้วน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,459 400003350 นาย สาคร คงแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,460 400003357 นาย ศรายุทธ ธิกรรมพล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,461 400003361 น.ส. สาวิตรี โสภณ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
22,462 400003380 นาย อนิรุทธิ์ แสงทองฟุ้งสว่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,463 400003385 น.ส. สุดาภรณ์ คงหนู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,464 400003398 นาย ปริญญา ยอดราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,465 400003405 นาง กชกร ราชแป้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,466 400003410 น.ส. วิภาวรรณ ขาวปี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,467 400003411 น.ส. นงลักษณ์ หนูประสิทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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22,468 400003416 นาง จุฬาภรณ์ เมืองเหนือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,469 400003431 น.ส. อัมพิกา พวงแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,470 400003442 นาย พิพัฒน์ พิณสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,471 400003446 น.ส. รัตนภรณ์ นิลวิสุทธิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,472 400003453 น.ส. ธนิษฐา ปานนิล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,473 400003454 นาย เอกพงศ์ หงษ์พฤกษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,474 400003479 น.ส. ไพรจิตร ปาสาริดา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,475 400003489 นาย ทวีศักด์ิ นวลจันทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,476 400003498 นาย มาโนช โรยนรินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,477 400003499 นาย จิรพงศ์ เสมียนเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,478 400003500 น.ส. อรอุรา แซ่ติ๋ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,479 400003504 นาย เกียรติพงศ์ แสงมณีย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,480 400003517 น.ส. อารีรัตน์ เพ็ชรนวล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,481 400003538 น.ส. อังสนา แซ่ฮอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,482 400003542 น.ส. จาริณี แก้วประสิทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,483 400003545 น.ส. ศิริขวัญ ศิริวงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,484 400003552 นาย เกศวายุธ รักษ์กุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,485 400003562 น.ส. รังษิพรรณ รักชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,486 400003581 น.ส. กิรณา ศรีอาวุธ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,487 400003582 น.ส. มลฤทัย บุญนวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,488 400003592 นาง นงเยาว์ หนูกาฬ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,489 400003594 นาย วีรพงศ์ อ๋องอนุสรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,490 400003608 น.ส. นัฏฐากร ศุภพฤกษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,491 400003614 นาย สุริยัน โฉมงาม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,492 400003615 น.ส. สุดารัตน์ แก้วล้วน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,493 400003626 นาง ชลธิชา  โมรา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,494 400003637 น.ส. จุฑามาศ สุกแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,495 400003642 น.ส. จิรา รุ่มโรย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,496 400003647 นาง วิยารัตน์ เสนใส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,497 400003654 น.ส. ศรัณยา ชูเมือง จังหวดัสุราษฎร์ธานี
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22,498 400003661 นาง ศรัญญา อินทานนท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,499 400003670 นาย ชุมพล วงศ์วานิช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,500 400003694 น.ส. เขมาพัณณ์ มากช่วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,501 400003698 น.ส. นงลักษณ์ เจียมสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,502 400003706 นาย ปรีชา นุ่นปาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,503 400003708 น.ส. ศิริวรรณ บุญสิทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,504 400003716 น.ส. วชิราภรณ์ ไหมทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,505 400003721 นาย จักรชัย จันทรมโณ จังหวัดสุราษฎรธ์านี
22,506 400003724 นาย เสรี กามุณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,507 400003725 น.ส. กาญจนา รักทรัพย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,508 400003733 น.ส. สุกัญญา สิงตะสุวรรณโณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,509 400003740 น.ส. ธารทิพย์ เทพรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,510 400003747 น.ส. สุพิชฌาย์ ภูริวิทย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,511 400003754 น.ส. เสาวณีย์ เต็มยอด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,512 400003763 นาง ชวนชม ทุมสุวรรณ จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
22,513 400003765 น.ส. พรทิพา ประเสริฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,514 400003768 น.ส. ศิราณี จันทร์โชค จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,515 400003775 น.ส. สุภารัตน์ จําปาคํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,516 400003776 นาง สายฝน สุขเมตตา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,517 400003783 น.ส. กิติยา โชติกะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,518 400003796 น.ส. ภวรัญชน์ ภู่สกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,519 400003800 นาย ธงชัย กะรนรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,520 400003809 นาย สุวัฒน์ ปุยพรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,521 400003828 นาย อารีฟีน ดํารงรัศมี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,522 400003838 น.ส. อัญชลี อินทรภักด์ิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,523 400003848 น.ส. สุนิสา เพ็ญแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,524 400003850 นาย กิตติพงษ์ ประวัติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,525 400003857 นาย ธีระพล กันหาอุดม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,526 400003860 น.ส. วนมาลิน โคกยะสุพรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,527 400003861 นาย วิฑูร บัวทอง จังหวดัสุราษฎร์ธานี
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22,528 400003867 น.ส. วิไลลักษณ์ เจ้ยทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,529 400003876 นาย ศิริสัมพันธ์ ทองทวี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,530 400003883 นาง นัยดา ลาวนุ้ย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,531 400003888 น.ส. ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,532 400003889 น.ส. ซาฮีดา สะอะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,533 400003893 นาง ฮานาน มะสอและ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,534 400003894 นาย เอกราช วิบูลย์พันธุ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,535 400003899 น.ส. สุลาวัลย ์ จันทร์สุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,536 400003901 น.ส. จิรดา สําราญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,537 400003928 นาย จตุพร ชะนะกิจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,538 400003956 น.ส. ธณัชภัค ชลสงคราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,539 400003961 น.ส. ภัทจรินทร์ สงไข่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,540 400003964 น.ส. ปฐมา บุญโยดม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,541 400003972 น.ส. เปรมฤดี โสสนุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,542 400003979 นาย อัสมัน แมนอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,543 400003981 น.ส. วิภารัตน์ ด้วงเอียด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,544 400003986 น.ส. พรพนา เพชรศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,545 400003989 น.ส. เอ้ือมพร ศักนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,546 400004009 นาง ศุภสุตา จินตาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,547 400004056 นาย สมชาย จันทรพิทักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,548 400004059 น.ส. สารีนา ชูมุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,549 400004060 นาย มูฮํามัดฮัสมัน ลาเตะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,550 400004064 น.ส. ซารียา สามะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,551 400004065 นาง อารีรัตน์ ใหญ่บก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,552 400004068 น.ส. บุปผา สุวรรณชาตรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,553 400004075 นาย ธีรเดช ใหญ่บก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,554 400004085 นาย พฤฒิพล พฤกษวานิช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,555 400004087 นาย สุเทพ เกิดสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,556 400004088 น.ส. ดรุณี หมาดมาสัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,557 400004091 นาย อนุพร รัตนพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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22,558 400004093 นาย นิรันดร์ โดงกูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,559 400004096 น.ส. คันทา มัดชะนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,560 400004121 นาย อํานาจ สามงามดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,561 400004142 น.ส. กชธรณ พุทธกูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,562 400004147 น.ส. พัชรี จันทร์ไชยแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,563 400004158 น.ส. วิไลกุล ชาลีนิวัฒน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,564 400004192 นาย สถาปัตย์ชัย ลีพรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,565 400004194 น.ส. สปุรียา เพ็ชรรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,566 400004197 น.ส. อุไรรัตน์ ทองมา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,567 400004196 นาย ฤทธิรงค์ ศรีสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,568 400004204 นาย สามนต์ ชัยเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,569 400004216 น.ส. ญาณิฐาม์ิ ทองขุนดํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,570 400004221 นาย ไววิทย์ หนูเอก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,571 400004251 นาย สมพร พรายอินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,572 400004260 นาย อนุวัฒน์ รัตนพงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,573 400004275 นาย ชศักด์ิ คําพล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,574 400004280 น.ส. ยุพา สารพงษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,575 400004297 ว่าท่ีร้อยตรี ไกรสร อาตมาตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,576 400004299 น.ส. จุไรรัตน์ เพชรประสมกูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,577 400004300 น.ส. วิไลวรรณ ผดุงกิจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,578 400004321 นาง เบญจมา ชาลิผล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,579 400004346 น.ส. อังคณา โชติพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,580 400004352 น.ส. หรรษา แก้วสัตยา จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
22,581 400004358 นาย วรวุตร์ บรรดาลทรง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,582 400004404 น.ส. อัจฉรา คล้ายสมบัติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,583 400004405 นาย ถนอมศักด์ิ อินทเรย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,584 400004406 นาง ปาณิสรา สิริกุลกฤตภัค จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,585 400004408 นาย ธรรมรัตน์ ศักด์ิชลพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,586 400004415 น.ส. ณัฐณีวัลย์ เจริญรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,587 400004417 นาย สหชาติ วัชรจิตรกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

            หน้าท่ี 753 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
22,588 400004426 น.ส. ทิพวิมล อนันต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,589 400004427 นาง ยุพเยาว์ นาคากูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,590 400004436 นาง จรัสศรี ลือเสียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,591 400004455 น.ส. อมรรัตน์ จินดาเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,592 400004457 น.ส. สุปรีดา สังวาลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,593 400004462 น.ส. ชญานีย์ สังวาลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,594 400004480 นาย สมมาตร เทพพรหม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,595 400004501 น.ส. กชรดา ศิริผล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,596 400004504 ว่าท่ี ร.อ. ธเนศ ชาคริตสกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,597 400004508 นาย เปาซีน บูเก็ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,598 400004513 น.ส. จิราวรรณ  ยิ้มปลื้ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,599 400004514 น.ส. รอซือละห์ จูมะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,600 400004519 นาง ไลล่า เจ๊ะดอมะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,601 400004526 น.ส. วิลาวัลย์ อุตรกิจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,602 400004530 น.ส. วาณี แวดอเลาะ จังหวดัสุราษฎร์ธานี
22,603 400004533 น.ส. ปฐมวรรณ จันทพิมล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,604 400004538 น.ส. ฮัซซานี เตะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,605 400004541 น.ส. กันทิมา ท้าวพันแดง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,606 400004547 นาง รุจิรา แดงเงิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,607 400004548 นาย เจษฎา อินทร์จันทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,608 400004557 นาย จักรี คงสันติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,609 400004571 น.ส. ลัดฎาวรรณ บุญนุ่ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,610 400004579 น.ส. จิตตรานุช คชรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,611 400004596 นาย อวยพร กรรณกานนท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,612 400004639 นาย ธรรมรัตน์ สมใจนึก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,613 400004645 น.ส. ธิดารัตน์ ชัยวิชิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,614 400004650 นาย นายกิตติวิทย์ ไชยสุรินท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,615 400004653 นาย พิษณุ ยุวรรณา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,616 400004657 นาง กัลยาณี มณีรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,617 400004660 นาง ปิยะวดี ไชยสุรินทร์ จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
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22,618 400004663 น.ส. จีระภา คงปาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,619 400004688 นาย สิทธิพงษ์ เพชรชู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,620 400004697 น.ส. ณิชาภา ศรีงาม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,621 400004703 น.ส. ธิดารัตน์ มณีรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,622 400004704 นาย นันทชัย เกตุแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,623 400004706 น.ส. ดวงแข ศรีเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,624 400004710 น.ส. ชญาณ์พิมพ์ พรหมจันทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,625 400004718 น.ส. พิมพิชญ์ รัตนประดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,626 400004720 นาง นัยนา สิงหภูมิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,627 400004733 น.ส. ปิยา ชุมแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,628 400004742 นาย ธนกฤต พิทักษ์นิระพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,629 400004746 นาง ปิยพร อมรวัฒน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,630 400004752 น.ส. อังสนา จารง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,631 400004797 นาง นพพวง ช่วยเนียม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,632 400004817 นาย พรเสน่ห์ หนูแปลก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,633 400004825 นาย อดิศักด์ิ แซ่ขอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,634 400004851 นาย ธิติพัฒน์ ชอบทํากิจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,635 400004852 น.ส. ศรีสุดา จูงศิริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,636 400004891 นาย มูฮําหมัดนาเซ ลาเต๊ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,637 400004897 น.ส. เพ็ญศิริ สุวรรณมณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,638 400004903 นาย ธิติ หนูรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,639 400004932 นาย บุญยกร อินทการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,640 400004951 น.ส. เสาวรัตน์ เอ้ียวตระกูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,641 400004958 นาง อรวรรณ เพ็ชรสุก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,642 400004969 น.ส. รมล๊ะ ลางีตัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,643 400005000 นาง นูรฮายาตี มะหะหมัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,644 400005001 น.ส. ฐิติมา จรูญรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,645 400005003 นาง จิราพร เทพฉิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,646 400005007 น.ส. แพรพิม ดาวสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,647 400005013 น.ส. เสาร์ศิริ  พลการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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22,648 400005019 น.ส. เบญจวรรณ สุขปาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,649 400005030 น.ส. ณัฐชนก สุขพงษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,650 400005031 น.ส. จารุวรรณ บุญศิริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,651 400005041 น.ส. สาริสา อ้ันเต้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,652 400005053 น.ส. จิตรุ่ง ปานแดง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,653 400005063 นาย สรรวัชญ์ ทองแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,654 400005072 น.ส. เยาวลักษณ์ แก้วละเอียด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,655 400005077 น.ส. วรรธนา แดงทองเกลี้ยง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,656 400005082 น.ส. นภาวรรณ แก้วละเอียด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,657 400005090 นาง ธัญปัทม์ วงศ์สุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,658 400005095 น.ส. จอมขวัญ รักไหม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,659 400005105 นาง ธิดา ชํานิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,660 400005107 นาย ศิรวัฒน์ เกรียงไกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,661 400005109 นาย ศราวุธ พิพัฒน์ผล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,662 400005114 น.ส. ภัทร์กมล ก้ิมเจริญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,663 400005116 นาง อรณีุ  นวมสวัสด์ิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,664 400005123 นาย จิรพงษ์ เอียดนุ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,665 400005150 น.ส. อุไรวรรณ เหมทานนท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,666 400005153 น.ส. รัชณู ศรีสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,667 400005159 น.ส. ชฎากร สุริยะกายทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,668 400005161 ว่าท่ีร้อยตรี นที วันแรก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,669 400005163 น.ส. จริยาภรณ์ พันธ์ลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,670 400005170 นาย วรวุฒิ ไขแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,671 400005172 น.ส. เยาวเรศ มณีพันธุ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,672 400005173 น.ส. สุชิตา ฉิมนุ่ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,673 400005174 นาย สถาพร คุ้นมาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,674 400005192 น.ส. ภัทราภรณ์ พรหมเพศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,675 400005202 น.ส. ดาริกา สุขกลับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,676 400005209 น.ส. จิราพร  สมัคการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,677 400005214 น.ส. อริตา จีนไทย จังหวดัสุราษฎร์ธานี
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22,678 400005217 น.ส. ประภาพิมพ์ อุทัยรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,679 400005219 นาย ชัยรัตน์ ชูแว่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,680 400005231 น.ส. ภัทราพร สุรัช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,681 400005233 นาย พงษ์เดช ชูน้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,682 400005237 น.ส. ปัณฑ์ภัทร์ชา จันทร์ทิพย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,683 400005240 น.ส. ซูรียา อูสะนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,684 400005243 น.ส. ใหม่ ปุยพรม จังหวดัสุราษฎร์ธานี
22,685 400005246 น.ส. สุชาดา ประดับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,686 400005275 น.ส. สุกัญญา พรหมช่วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,687 400005288 นาย คมสันต์ ขวัญฤกษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,688 400005289 นาง กาญจนา ดุลยะศิริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,689 400005291 นาย อัสลี แลแมแน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,690 400005292 น.ส. ลักขณา หลิมจิตธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,691 400005295 น.ส. มัณฑณา วงศ์น้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,692 400005310 น.ส. ซุวยักัร บินหะยีกาเดร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,693 400005313 น.ส. เตือนใจ คล้ายโสม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,694 400005319 น.ส. ลัดดาวัลย์ กลับอําไพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,695 400005339 ว่าที่ร้อยตรีหญิง เสาวคนธ์ หนูยัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,696 400005355 นาง ฐิติพร แก้วศรีบุญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,697 400005365 น.ส. จารุณี สาราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,698 400005382 น.ส. พิมลศรี นาคจินดา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,699 400005383 น.ส. กฤษติกา อูมาเฮ็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,700 400005392 น.ส. ลัลน์ลลิต อริยพยัคฆ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,701 400005394 น.ส. กนิตฐา แดงแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,702 400005401 น.ส. กชพร ตันประเสริฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,703 400005406 น.ส. กฤติกา เจริญศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,704 400005408 นาง ลัดดาวรรณ ศรีเพชรพูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,705 400005419 น.ส. อานีตา เจ๊ะสนิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,706 400005424 น.ส. ยุพาพร ทวีทรัพย์กุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,707 400005430 น.ส. สารีนา มะลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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22,708 400005447 น.ส. ดวงพร ทองปาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,709 400005449 นาย จตุพร สิทธิการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,710 400005454 น.ส. ตติยา พันพฤกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,711 400005469 น.ส. อภิญญา รอดจันทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,712 400005472 นาง กฤษณา เพชรประดับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,713 400005476 นาย ฮัมดีย์ จารู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,714 400005493 น.ส. ธมลวรรณ บุญนาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,715 400005497 น.ส. เนติลักษณ์ วุฒิจันทร์ จังหวัดสุราษฎรธ์านี
22,716 400005502 น.ส. อรอุมา ฮุนตระกูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,717 400005512 นาง ชลธิชา ไชยแสงศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,718 400005514 นาย กิตติ เพชรวงษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,719 400005518 น.ส. กาญจนา นิลวิสุทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,720 400005519 น.ส. สารีฝ๊ะ แวสารี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,721 400005537 นาง สารภี ดําเพ็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,722 400005541 นาย โอฬาร  คงพรหม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,723 400005543 นาง เมทินี ชุมเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,724 400005548 น.ส. ฮานิง ลาเตะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,725 400005553 นาง พลอยธิดา ทองนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,726 400005558 น.ส. ธันยานี แก้วเหมือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,727 400005566 น.ส. สุปราณี ปมะโน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,728 400005574 น.ส. ขวัญจิต สัสดีเดช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,729 400005575 นาย พิเชษฐ์ ขาวมะลิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,730 400005576 น.ส. จุมพิตตา คชวงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,731 400005579 นาง นริศรา บุญจันทร์ศรี จังหวดัสุราษฎร์ธานี
22,732 400005582 นาย มนตรี ทองมี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,733 400005584 น.ส. จุฑาพร เมืองรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,734 400005597 นาง จงกลวรรณ จันทร์ใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,735 400005605 น.ส. ดวงนภา แสงแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,736 400005614 นาย ณัฐวุฒิ จันทไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,737 400005615 นาย ชยากร จันทร์ใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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22,738 400005620 น.ส. วลาลักษณ์ ตั้นซ้าย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,739 400005627 น.ส. ปิยวรรณ เผือกวารี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,740 400005637 นาย อธิวัฒน์ กิติพิชยพัฒน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,741 400005638 น.ส. เสาวลักษณ์   เตระไชย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,742 400005639 น.ส. สุภาวดี รุ่งสวัสด์ิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,743 400005649 นาย ดนกอนี กุลหลํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,744 400005670 นาง ศิริขวัญ รสทิพย์ จังหวดัสุราษฎร์ธานี
22,745 400005676 น.ส. สุดา รูปธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,746 400005699 น.ส. อังคณา จุลนวล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,747 400005713 นาย รัฐพงษ์ มะนะโส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,748 400005716 น.ส. วิชุดา รัตนมณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,749 400005722 น.ส. อารีย์ จันทร์เพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,750 400005730 น.ส. กัลยวรรธน์ อินริสพงษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,751 400005731 น.ส. ภาวิณี รัตนมณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,752 400005736 นาย ปรีชา สูงใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,753 400005741 น.ส. อุไรวรรณ สุวรรณคง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,754 400005744 นาง เบญจกุล                                     พุฒภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,755 400005745 น.ส. เมธาพร ชูรัตนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,756 400005770 นาง นิชาภา วิชัยดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,757 400005772 น.ส. จีระวรรณ ชูเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,758 400005786 น.ส. ดลพร ขอมคง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,759 400005793 น.ส. สายใจ หว่าหลํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,760 400005795 นาย อภิชาติ เหล็มปาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,761 400005811 น.ส. ขวัญใจ ณะเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,762 400005812 นาย นิติ ฉายบัณดษิฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,763 400005814 น.ส. จุไรรัตน์ หงส์นรา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,764 400005816 น.ส. ธนิญริญญ์ สิริปุณณาธิรัชต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,765 400005823 นาง แสงทอง เพชรประพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,766 400005824 นาย เดชา จันทร์ส่งแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,767 400005825 นาง มะริษา ท่ันเส้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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22,768 400005834 นาย พูนศักด์ิ เพชรประพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,769 400005844 น.ส. ทัศนีย์  แสนสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,770 400005846 น.ส. อุไรวรรณ สุทธิพิทักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,771 400005849 ว่าท่ีร้อยตรี รองรัชต์ คงบ้านควน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,772 400005855 น.ส. ธัญญา วุฒิเมธานนท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,773 400005859 นาย วรัญญู ช่วยแท่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,774 400005868 น.ส. จุฬาลักษณ์ เมืองแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,775 400005869 นาย หาพิส ปุโรง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,776 400005880 น.ส. ธัญชนก บัวดํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,777 400005891 น.ส. พรพิมล สุกชู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,778 400005892 น.ส. จันจิรา ทรัพย์ปรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,779 400005900 นาย มาโนช ขําสาสดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,780 400005917 น.ส. เพ็ญทิพย์  พุทธสุภะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,781 400005924 น.ส. สุธีรา  รัตนมณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,782 400005974 น.ส. สาวิตรี สิงหเทพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,783 400005975 นาย ทัษณะ ศรีตะนัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,784 400005986 น.ส. นุชรีย์ ดําผอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,785 400006028 น.ส. นาอีหม๊ะ ดะยี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,786 400006039 นาย พงษ์ธร นราธนากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,787 400006045 นาง พิราวรรณ์ จันทรทิพย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,788 400006054 น.ส. ปวีณา หมันการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,789 400006060 น.ส. อัจฉรา ช่วยราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,790 400006061 น.ส. พิไลลักษณ์ นนทวัฒน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,791 400006089 นาง ทัศนีย์ ศรีอินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,792 400006093 น.ส. ราตรี พลผอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,793 400006094 นาย มาเนตร อํานวยพูนสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,794 400006104 น.ส. กัลย์ฐิตา ชวนชม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,795 400006106 นาย ฉลอง ทองนุ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,796 400006109 น.ส. อําพรรัตน์ เพชรพิมล จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
22,797 400006112 น.ส. นิตยา แจ้งประดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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22,798 400006122 น.ส. ปิยะนุช มีสี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,799 400006126 น.ส. อัจจิมา วรรณศิรานนท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,800 400006130 น.ส. ไปรมาพร วุฒินิติกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,801 400006132 น.ส. อังคณา สอนอินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,802 400006146 น.ส. สาลี่ แก้วสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,803 400006152 น.ส. นุชชาวดี ปานป้อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,804 400006156 น.ส. ยารอด๊ะห์ เจะโซะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,805 400006170 น.ส. สุดารัตน์ มะลิชื่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,806 400006171 นาย ชนม์ชนันทร์ สันเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,807 400006178 น.ส. รัตติยา ดาหมาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,808 400006184 น.ส. นัยนันท์ สุขภาษารี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,809 400006189 นาย ปิยะพงศ์ อมรพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,810 400006197 น.ส. นภาพร เหมาะสนิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,811 400006206 น.ส. นพรัตน์ พัสดุสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,812 400006208 น.ส. รอฮานา ลอแมง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,813 400006211 นาย อาแด มามะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,814 400006215 น.ส. สุขใจ โปอารมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,815 400006217 น.ส. วรรณวณัช รัตนจํานงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,816 400006219 นาย สมชาย ชินสกุลเจริญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,817 400006222 น.ส. รุษลีนา ไทยสนิท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,818 400006224 น.ส. กาญจนา หนูจีนเส้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,819 400006230 นาย ฮาพิด หะยีสะอิ จังหวดัสุราษฎร์ธานี
22,820 400006234 น.ส. นัสมา เวลาดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,821 400006246 นาย เอกพงศ์ ทองชู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,822 400006249 น.ส. คิวนัส กันเพ็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,823 400006257 นาย อนุสรณ์ ขะมิโดย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,824 400006259 นาย สิทธิชัย คงสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,825 400006279 นาย กัมปนาท วังขุนพรหม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,826 400006282 นาย อุดมศักด์ิ แม็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,827 400006287 น.ส. นฤมล อุ่นจางวาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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22,828 400006290 น.ส. ดรุณี บัวเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,829 400006291 นาย ธรรมสิทธิ์ ทองเพิ่ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,830 400006297 น.ส. กนกพิชญ์ วิจิตรพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,831 400006299 นาย มิฟตาหุดดีน วาเด็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,832 400006308 น.ส. ศิริรัตน์ เถาธรรมพิทักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,833 400006317 น.ส. มณีรัตน์ ธราดลวิศิษฎ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,834 400006328 น.ส. ศศิธร เต็มพุทธ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,835 400006335 นาย จักรพงษ์ เรืองขจรไพโรจน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,836 400006337 นาย ปิยะฉัตร รัตนชุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,837 400006352 นาย นิพนธ์ หนูเก้ือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,838 400006363 น.ส. พนิดา มณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,839 400006365 น.ส. นารือมา สาและ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,840 400006366 นาย ธนัสฐ์ พิทักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,841 400006378 นาย กันตพัฒน์ จินาภิรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,842 400006381 นาย ระพีพัฒน์ ชะนีทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,843 400006388 น.ส. มนสิชา จินา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,844 400006390 น.ส. นิรดา เบ็ญฮาวัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,845 400006392 นาง สุไรยา กาเส็มส๊ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,846 400006398 นาย รุสวัน เบ็ญฮาวัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,847 400006410 นาย หัสดิน เมาะสนิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,848 400006411 น.ส. อรยา ไกรขาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,849 400006420 น.ส. รูกาย๊ะ แสงเขียว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,850 400006424 น.ส. ปวณีนุช คงเกลี้ยง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,851 400006434 นาง สุคนธ์ทิพย์ สืบเนียม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,852 400006453 น.ส. รัตนา หนูแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,853 400006474 พ.อ.อ. อนุชา บุญรอดน้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,854 400006477 นาง ศิริกานต์ บุญรอดน้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,855 400006482 น.ส. ศศิธร ณรงค์ฤทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,856 400006493 น.ส. จินตนา หนูทิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,857 400006504 น.ส. พรนภา หนทิูม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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22,858 400006522 นาง สาริกา ทองด้วง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,859 400006537 นาง อิศรา คงนวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,860 400006539 นาย พลภัทร อักษรผอบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,861 400006546 น.ส. ขวัญหทัย ไชยคํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,862 400006553 น.ส. อรวรรณ อังสุธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,863 400006554 นาย พิพัฒน์ เสนาะจิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,864 400006555 น.ส. จุฑามาศ ห้องโสภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,865 400006568 น.ส. ภคมนพรรณ ทวีสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,866 400006588 นาย โซฮัน ดอเลาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,867 400006590 น.ส. อุตตมา พาหะพรหม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,868 400006593 น.ส. ณาตยา ราชพลสิทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,869 400006594 นาย สิทธิโชค คุ่มเคียม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,870 400006609 น.ส. นุชรี นิลยงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,871 400006613 น.ส. นันทนา นิลยงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,872 400006615 น.ส. จุติพร ชัยยาศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,873 400006616 น.ส. จริยา มาลาสี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,874 400006621 น.ส. โสมศิริ ชัยยาศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,875 400006628 น.ส. ภาวิณี เกลี้ยงขัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,876 400006629 นาย กวีวัฒน์ เสรีอภิวาสน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,877 400006639 น.ส. ณัฐกฤตาภัทร สังข์เนียม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,878 400006646 น.ส. พรพรรณ สุวรรณทรัพย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,879 400006649 น.ส. ยุวธิดา ผุดผาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,880 400006657 น.ส. สุนี พรรณราย จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
22,881 400006674 น.ส. สุวิมล สันใจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,882 400006689 น.ส. มนฑกานต์ พิธกิจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,883 400006691 น.ส. เสาวรส สุดจิตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,884 400006693 น.ส. นันทิยา เทพขจร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,885 400006701 น.ส. กันธิชา โภชนาธาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,886 400006713 น.ส. สุกัลยา สุทธิการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,887 400006715 น.ส. ศุกรรัตน์ จินดาพล จังหวัดสุราษฎรธ์านี
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22,888 400006716 นาย นิรุตน์ อ่อนทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,889 400006727 นาย ฉัตรชัย อินทันแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,890 400006729 น.ส. สุดธิดา แซ่เบ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,891 400006735 น.ส. ดาวจุฬา ชูฤทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,892 400006738 น.ส. ปัทมา ชูมณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,893 400006739 น.ส. ณัฐติญา เภรีภาส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,894 400006745 น.ส. สุพรรษา รัตนชุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,895 400006746 น.ส. จุฑารัตน์  จันทร์สุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,896 400006752 น.ส. อุไรวรรณ ทองเกลี้ยง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,897 400006753 สิบเอก ปฏิภาณ เอกเจริญกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,898 400006756 น.ส. อัญจณา วิเศษสินธุ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,899 400006760 น.ส. พิรสา คงตระกูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,900 400006763 ว่าท่ีร้อยตรี ธนวัฒน์ พะยัติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,901 400006764 นาย รุสลี บาเหะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,902 400006765 น.ส. สุดา บินสุริยะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,903 400006782 น.ส. กัญญารัตน์ เกษสุวรรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,904 400006787 น.ส. รัตนาภรณ์ สมใจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,905 400006790 น.ส. ยุวธิดา คงนุมัติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,906 400006797 นาย คมสันต์ ปัดคํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,907 400006801 น.ส. กรวรรณ ล่องแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,908 400006803 น.ส. จุฑาภรณ์ หวังกุหลํา จังหวัดสุราษฎรธ์านี
22,909 400006821 น.ส. อารยา แหล่ทองคํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,910 400006822 น.ส. เสาวณี สุดคง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,911 400006825 น.ส. ซัลมา อาแว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,912 400006830 น.ส. กูอัสราณี กูเง๊าะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,913 400006838 นาย มุฮัยมิน เซะบิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,914 400006845 นาง มารีต้า เซะบิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,915 400006876 น.ส. สุวิมล จันมน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,916 400006883 น.ส. นิตยา เพ็ญศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,917 400006910 นาย ศราวุธ พรหมอินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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22,918 400006923 น.ส. ชญานิศ จิตนุพงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,919 400006942 นาย ณัฐพงษ์ รัติโชติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,920 400006945 น.ส. ธิติพร มณีสม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,921 400006980 ว่าที่ร้อยตรีหญิง จันทร์เพชร ธนาคุณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,922 400006992 น.ส. ศิริวรรณ เพชรอุแท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,923 400006996 น.ส. สุดาวรรณ ฤทธิเนียม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,924 400006998 น.ส. ภัททิยา  ส่องศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,925 400007002 น.ส. กศกน ไหมศรีกรด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,926 400007044 น.ส. จันพร พัฒนาภมร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,927 400007070 นาย ปรเมศวร์ เกตุมุหย๊ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,928 400007071 นาง สุมาลี ผลรัตนไพบลูย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,929 400007072 น.ส. อาริยา นาคแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,930 400007080 นาย สอฝาด สองเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,931 400007090 น.ส. สกาวเดือน คลองมดคัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,932 400007093 น.ส. สุลียพร ศรีประไพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,933 400007111 น.ส. วัชรี โต๊ะประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,934 400007121 นาย จิรพงศ์ รัตนมณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,935 400007124 นาย ธเนศ ถิ่นชาญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,936 400007126 น.ส. ปยินุช นิ่มปลอด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,937 400007142 น.ส. หทัยรัตน์ หาญณรงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,938 400007146 น.ส. ปวีณา สังข์สุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,939 400007151 น.ส. อุราณี คงเขียว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,940 400007153 นาง จิราพร แก้วเหมือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,941 400007155 นาย แวซาการียา แวมะมิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,942 400007158 น.ส. วาสินี จันทบํารุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,943 400007159 น.ส. แวคอลีเยาะ แวสะแลแม จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
22,944 400007169 น.ส. วิไล กอแล๊ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,945 400007176 นาย ปิติโชค สุภาพบุรุษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,946 400007179 นาย อารอฟัต มะแอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,947 400007183 น.ส. พีรดา บือแนสะเตง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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22,948 400007184 น.ส. สุไรดา แวมามะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,949 400007187 นาย อภินันท์ ยูโซ๊ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,950 400007188 นาง เสาวลักษณ์ นาคสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,951 400007192 น.ส. ณัฐวดี จันทวงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,952 400007200 น.ส. สร้อยศรี ดีทองอ่อน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,953 400007216 นาย มะซักรี บือราเฮง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,954 400007217 นาง วิภาดา เต็มพร้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,955 400007222 น.ส. จรียาภรณ์ นวลสม จังหวดัสุราษฎร์ธานี
22,956 400007223 น.ส. ชุติกาญจน์ ครุธบิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,957 400007231 น.ส. วิภาวรรณ เมืองแมน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,958 400007235 น.ส. นิตยา ดํามาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,959 400007237 นาย เสรี แทนโชติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,960 400007240 นาย อากร หยังหลัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,961 400007242 นาย กิตติพงศ์ พูลผล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,962 400007249 น.ส. พุทธชาติ อนันตกิจไพศาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,963 400007257 นาย พิชญ์พงศ์ กลิ่นสิงห์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,964 400007263 น.ส. สุพัตรา เหมวิเชียร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,965 400007269 น.ส. สุกัญญา อุตรา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,966 400007294 น.ส. อารีรัตน์ จุ้ยฮก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,967 400007296 น.ส. วนาลี ทองนวล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,968 400007301 นาย คมสัน   วัฒนวัชระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,969 400007302 น.ส. จิรวรรณ บุญเจริญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,970 400007310 น.ส. จิรายุ ศรีใส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,971 400007329 น.ส. เบญจวรรณ เจริญพงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,972 400007330 น.ส. ธัญวรรณ มีแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,973 400007335 นาย วีรเชษฐ์ รัตนคช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,974 400007341 นาง เพ็ญพักตร์ ทิพย์สง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,975 400007352 นาย ณัฐภัทร ฐานะพันธุ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,976 400007359 น.ส. ตวงรัก จักรเจริญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,977 400007363 น.ส. ชญาณ์นันท์ โรจนเมธีสกุล จังหวัดสุราษฎรธ์านี
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22,978 400007368 ว่าท่ีร้อยตรี เสรี ศรีรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,979 400007371 นาย มานพ จันทพงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,980 400007380 น.ส. ผกาวรรณ พรมแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,981 400007382 น.ส. ชุติมา แซ่เฮ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,982 400007386 น.ส. หนึ่งฤทัย สุวิทย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,983 400007390 น.ส. นุชรัตน์ แสงสุริย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,984 400007397 น.ส. อุราพร วงศ์สวัสด์ิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,985 400007398 น.ส. ชินีกาญจน์ อ้องหว่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,986 400007405 น.ส. พาอีซ๊ะ สาเม๊าะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,987 400007413 น.ส. นิดา ตอกอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,988 400007415 นาย พรชัย แก้วสวัสด์ิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,989 400007417 น.ส. นัซรี ปะเต๊ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,990 400007419 น.ส. สิวาลัย ขาวแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,991 400007428 นาย มะสับรี ยามา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,992 400007429 น.ส. นูรอานีซา ลอนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,993 400007433 น.ส. จิราภรณ์ คชาเศรษฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,994 400007435 น.ส. สูหัยนี เจ๊ะมิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,995 400007444 นาย ประสาน เชื้อบ้านเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,996 400007446 นาย อิสมะแอ ยูโซ๊ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,997 400007447 น.ส. นภาพร โอบอ้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,998 400007457 น.ส. ตอยยีบ๊ะ แวปาแต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22,999 400007477 นาย เอกลักษณ์ ม่ังเรือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,000 400007500 น.ส. สุทธิรดา พรหมศร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,001 400007524 น.ส. สริญญา ฐิตะฐาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,002 400007527 น.ส. ธันยากร โสมปาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,003 400007529 น.ส. จิตจรุง ดิกิจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,004 400007549 นาย ตะวัน ทองสัมฤทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,005 400007553 นาย อัฆเดช ครุวรรณพัฒน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,006 400007558 น.ส. วัฒนี ล่องอ่ิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,007 400007564 น.ส. วันทนีย์ โตชะนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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23,008 400007574 น.ส. จีรพร เสนแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,009 400007575 น.ส. วิริยา ประยูรสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,010 400007586 น.ส. เปรมจิฎระ เพชรบุญวรรโณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,011 400007588 น.ส. เพ็ญพิชชา นุ่มรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,012 400007591 น.ส. พรรณทิภา จิตชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,013 400007602 น.ส. ปิยาพร ทัยศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,014 400007623 น.ส. กัญญารัตน์ สุทธริาช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,015 400007631 น.ส. เจนจิรา ปาสาบุตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,016 400007637 น.ส. ปิยนุช รอดสุทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,017 400007646 นาง จารุวรรณ สุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,018 400007656 น.ส. อังคณา สังฆปุญโญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,019 400007658 น.ส. เมษมาศ มีชู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,020 400007667 น.ส. ธิดารัตน์ ทิพย์พิมล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,021 400007669 น.ส. มณีรัตน์ สตัถาผล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,022 400007675 นาง วรรณกร กุรัมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,023 400007679 น.ส. ดีญานา อีสามะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,024 400007684 น.ส. เปาซียะห์ หะยีดอเลาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,025 400007692 น.ส. จันทร์จิรา อินเสนีย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,026 400007696 น.ส. วิลาวรรณ ทองถม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,027 400007697 นาง บุณยนุช ศรีบุญแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,028 400007701 น.ส. สุนีย์ สุวิสัน จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
23,029 400007704 นาง เกศินี แย้มช่วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,030 400007713 น.ส. วัชราภรณ์ อินทชื่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,031 400007718 น.ส. ศิริพร นาคพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,032 400007725 น.ส. อรนุช ฤทธิมนตรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,033 400007730 น.ส. สกาวเดือน แก้วกับเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,034 400007737 น.ส. นุชติยา ยิ้มละมัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,035 400007744 น.ส. รัชนวีรรณ จันทร์ทัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,036 400007751 น.ส. พรศรี ขาวเรือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,037 400007753 น.ส. อัษวาณีย์ เจ๊ะอาลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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23,038 400007757 น.ส. กัลยานี พรหมแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,039 400007764 นาย นิซูไฮดี อาสาวะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,040 400007775 น.ส. จุไรรัตน์ ไสยศาสตร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,041 400007776 นาย พรเทพ อาจไพรินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,042 400007777 นาย จารุ ชูกําเนิด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,043 400007792 น.ส. อัชราภรณ์ ดวงไข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,044 400007807 น.ส. สุมาลี แสงอําไพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,045 400007813 นาย ไพโรจน์ ชูพยัคฆ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,046 400007818 น.ส. วันเพ็ญ สายน้ํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,047 400007819 นาง วาทินี  บิลหมาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,048 400007823 น.ส. ธวัลรัตน์ ทาทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,049 400007832 น.ส. พวงเพ็ญ ชอบทํากิจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,050 400007834 น.ส. กุลดา แสงจันทร์ศิริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,051 400007839 น.ส. วรรินทร์ โพธิพงศา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,052 400007840 น.ส. รวิษฎา อ่อนอุ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,053 400007846 นาย กฤตเมธ บวรกิจเดชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,054 400007849 น.ส. จิราภรณ์ บุญแก้ววัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,055 400007850 น.ส. ณัชชา คงยะฤทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,056 400007851 น.ส. กนกวรรณ อ่อนอุ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,057 400007862 น.ส. โฉมศรี โชติชูช่วง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,058 400007869 น.ส. ศรีสุวรรณ นาคเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,059 400007873 นาย สิทธิโชค โชติชูช่วง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,060 400007875 น.ส. ซูไรดา ซีเดะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,061 400007878 นาย ชาญชัย พูลสวัสด์ิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,062 400007887 นาง อภิญญา ใยแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,063 400007893 น.ส. ธารีรัตน์ บุญญะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,064 400007898 นาย สาคร สังข์ไข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,065 400007913 นาย อดิธิต ธิพึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,066 400007939 ว่าท่ีร้อยตรี ประเสริฐ ศรีสมโภชน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,067 400007953 นาย ชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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23,068 400007956 ว่าที่ร้อยตรีหญิง กุสุมา ประพรมมา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,069 400007966 นาย อดุลย์ วาโอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,070 400007985 น.ส. สกุนตลา นุกูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,071 400007987 น.ส. อรพินท์ จันทร์อบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,072 400007989 น.ส. กุลธิดา จันทรขนิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,073 400007994 นาย บุญญา นิลศิริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,074 400008023 นาย จรุง ใจห้าว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,075 400008028 นาย อีดเรส แวกะจิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,076 400008031 น.ส. จุฑาพร ขนอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,077 400008038 นาย วัชรา ปลอดใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,078 400008046 น.ส. สรัญญา ชี้แก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,079 400008047 น.ส. มานิดา หมะสมาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,080 400008051 นาย มนตรี ขวัญทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,081 400008053 น.ส. อรวรรณ ผุดผ่อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,082 400008063 น.ส. วรรณา หามะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,083 400008073 นาง ปิยะนาถ  วสุธนภิญโญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,084 400008081 น.ส. สุวิมล กาญจโนภาศ จังหวัดสุราษฎรธ์านี
23,085 400008084 น.ส. วรรณชรี หมัดเหล็ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,086 400008090 นาง ปิยรัตน์ ชุมพล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,087 400008092 น.ส. กาญจนา พรหมพูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,088 400008114 นาง จิราพร พรหมบังเกิด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,089 400008118 น.ส. รอเมาะ คามิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,090 400008119 น.ส. ภาพิมล ช่วยวงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,091 400008142 นาง ศศิอณงค์ เหล็กสมบูรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,092 400008144 นาย ณรงค์ศักด์ิ เพ็ชรรกัษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,093 400008146 น.ส. นาอีมัน บอเนาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,094 400008173 น.ส. สุภิญญา แสงอภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,095 400008186 นาง มยุรา บุญฤทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,096 400008187 น.ส. ดลพร นามพรชัยสกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,097 400008189 น.ส. อัมราวดี ศรีสุขใส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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23,098 400008190 น.ส. นะลิตา หนูชู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,099 400008191 นาย ไพรัช บุญฤทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,100 400008208 น.ส. ปิยรัตน์ เดชรักษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,101 400008242 น.ส. รัษฎากรณ์ รัตนดาราโชค จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,102 400008243 นาย สถาพร เคียนเขา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,103 400008245 นาง วรรณิดา หนูคง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,104 400008252 น.ส. ปัทมา มะแซ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,105 400008264 น.ส. ซูรีนา บือราเฮง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,106 400008266 น.ส. ญาณีรัตน์ ดลภักดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,107 400008274 น.ส. จุฑามาศ บุญช่วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,108 400008294 น.ส. จีรวรรณ สกุลปักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,109 400008312 น.ส. มณฑิชา บุญญโส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,110 400008345 นาย พูลศิริ พ้นภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,111 400008351 น.ส. จิราวรรณ ปลอดวงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,112 400008353 นาย ชาญชัย เกตุสุวรรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,113 400008367 นาย ธวัชชัย ฤทธิ์พรัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,114 400008371 น.ส. ณัชชา วรรณจิตร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,115 400008374 น.ส. วรรณา สุขขา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,116 400008376 นาย ธนพงศ์ เพชรทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,117 400008382 น.ส. อรทัย  วัชชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,118 400008392 นาย ธเนศ งานสถิร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,119 400008394 นาย เอกรัตน์ ตะระเวลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,120 400008397 นาย วุฒิพร สร้างเลี่ยน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,121 400008405 นาย วีระชัย ศิริกา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,122 400008409 น.ส. ดวงฤทัย  ไชยตัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,123 400008421 นาย มนูพงษ์ ณ ระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,124 400008427 นาง ทิพวัลย์ เจริญพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,125 400008429 น.ส. ดวงกมล เชื้อพราหมณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,126 400008451 น.ส. จันทิมา ลําทุมลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,127 400008461 ว่าท่ีร.ต.หญิง เฌอเอม ขุนหนู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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23,128 400008463 น.ส. สุดา นุ่นปาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,129 400008465 นาย สุริยา แกสมาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,130 400008466 น.ส. ศิริลักษณ์ คันธะวงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,131 400008477 น.ส. ศิริวรรณ ชํานาญเหนาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,132 400008480 น.ส. ชนิสรา ชัยศิริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,133 400008485 นาง ยุวดี บุญจันทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,134 400008487 นาย หฤทธิ์ หอมประกอบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,135 400008488 น.ส. อิสรีย์ คทายุทธ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,136 400008490 น.ส. วรรณิษา ธาระมัตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,137 400008494 นาย คมกฤษณ์ ไกรมาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,138 400008498 น.ส. ธาริณี เส่งนวล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,139 400008503 ว่าท่ีร.ต. ปุณณวิช ธาราทิศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,140 400008506 น.ส. อารี ปานตุ้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,141 400008510 น.ส. ลดาวรรณ์ เนาว์สุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,142 400008542 น.ส. เกษณียภรณ์ เสือดาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,143 400008547 นาย ยุทธพงษ์ ชูเสือหึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,144 400008554 น.ส. รุจิรา ทองคํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,145 400008568 นาย อรรถพล ว่องทั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,146 400008578 นาง อังคณา นุ่นทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,147 400008580 นาง อัญชลี ภัทรโอภาส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,148 400008592 นาย ปฐมชัย โชติกะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,149 400008593 น.ส. ภัทราพร สุวพิศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,150 400008594 น.ส. ศรีสุดา โชติกะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,151 400008599 น.ส. กมลธน บัวยอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,152 400008610 นาย ประทีป แก้วเจริญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,153 400008617 น.ส. จิราพร จําปา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,154 400008634 น.ส. รินรดี อินทรคํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,155 400008661 น.ส. ชวัลณัฐ ทองอุทัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,156 400008671 นาย มีนเมทร์ ทองหนู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,157 400008674 นาย ณัฐวุฒิ กาสาเอก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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23,158 400008678 น.ส. วรรณิศา แสงสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,159 400008689 น.ส. ประภาพรรณ วัฒนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,160 400008698 น.ส. เจศินี เลิศธัญญา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,161 400008703 น.ส. ศรีสมร อนุศิลป์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,162 400008716 น.ส. ขนิษฐา ลิ่มมังกูร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,163 400008722 น.ส. วีณา สุวรรณโณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,164 400008726 น.ส. มนันยา แก้วอิทฤทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,165 400008730 น.ส. ชยาภรณ์ แก้วพิบูลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,166 400008750 น.ส. กูซารีนี สะบูโด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,167 400008764 น.ส. ศิริวิมล ปานเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,168 400008774 นาง นวพรรณ พรายพรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,169 400008777 น.ส. สุนิษา ท่าจีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,170 400008783 นาง ฐิติกาญจ์ จําปา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,171 400008803 น.ส. กรทิพย์ ใจห้าว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,172 400008817 น.ส. เพ็ญสุภา รัตนบุษยาพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,173 400008820 นาย ธัชพงศ์ ธัชโอภาส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,174 400008830 นาย ตรีภพ พินันโสตติกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,175 400008835 น.ส. สิรินรัตน์ ขอค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,176 400008839 น.ส. ธนพร ณ วาโย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,177 400008844 นาย จุตินันท์ จู้จินดา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,178 400008846 น.ส. นฤมล วุกถ้อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,179 400008847 น.ส. โญธนัฏ สุจติโต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,180 400008853 นาย ธชวรรธ พืชมงคล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,181 400008866 นาย จอมพงศ์ แลบา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,182 400008887 นาง รัตติกาล บุญยุภู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,183 400008896 นาย ภาสกร บุญเหลือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,184 400008897 นาย ศรายุทธ วรินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,185 400008909 นาย อดุลย เห็นดีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,186 400008912 น.ส. ธัญญาภรณ์ ดิษฐปาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,187 400008932 นาย มรกต เกิดมณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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23,188 400008940 นาง บัณฑิตา เลิศไกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,189 400008942 น.ส. จุฑามาศ พูลทรัพย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,190 400008943 น.ส. นฤมล หนูยัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,191 400008945 นาง สุภาภรณ์  สุวรรณวงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,192 400008951 น.ส. ณัจยา ล๊ะอาหลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,193 400008960 น.ส. วันฮุสนา แวแซ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,194 400008961 นาง เจนจิรา ชุมศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,195 400008965 นาย อนันต์ ธนูแสง จังหวัดสุราษฎรธ์านี
23,196 400008966 นาง กมลรัตน์ เหมมูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,197 400008972 นาง จุฑารัตน์ ทองพงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,198 400008973 น.ส. ดวงใจ พรรณละม้าย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,199 400008988 นาย สุริยา เจียรภักดีสมบัติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,200 400008998 นาย ธีระพงษ์ พัฒนะบุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,201 400008999 น.ส. สุนันทา บุญช่วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,202 400009001 นาง สาระภี ชาติปัญญากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,203 400009019 น.ส. ซาฮารุณี มาหะมูด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,204 400009020 นาง อรนุช ศาสคุณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,205 400009033 นาย มักตา สะอิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,206 400009036 นาง ฮานาน ดือราแมง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,207 400009068 น.ส. คนึงนิจ หลงสลํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,208 400009072 น.ส. ขณิฐา หลงสลํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,209 400009073 นาย สาครินทร์ เพ็งเกต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,210 400009076 นาย พงษกรณ์ เอ่งฉ้วน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,211 400009080 น.ส. เจนจิรา พรหมดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,212 400009098 น.ส. จิรพรรณ แจ่มจรัส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,213 400009102 น.ส. อรวรรณ แก้วคีรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,214 400009108 น.ส. นฤมล โฉมฉลาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,215 400009123 นาง จารึก ใจมิตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,216 400009124 น.ส. สรัญญา เจริญศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,217 400009136 น.ส. ปานหทัย เดิมไชย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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23,218 400009137 นาย จรัญ หลีหมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,219 400009145 นาย ธนพล ยังสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,220 400009146 น.ส. รุ่งนภา บุญทองขาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,221 400009148 นาย จีระสิทธิ์ คงอินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,222 400009151 น.ส. กฤติกา ศรีสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,223 400009153 น.ส. ศิราณี วงศ์กระจ่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,224 400009154 น.ส. เยาวรัตน์ สุขปักษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,225 400009155 นาง วรรณดี อนุรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,226 400009156 นาง วรรณา จันทร์แดง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,227 400009158 น.ส. กนกกร ลีลาชาญสุวรรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,228 400009162 น.ส. เพ็ญภัทรสร หนูทิมทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,229 400009168 น.ส. ธิดารัตน์ สติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,230 400009169 น.ส. กนกวรรณ บัวโรย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,231 400009175 น.ส. ณัฐพร ตรีรัญเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,232 400009178 นาย มุฮัมมัดซัยดี  กูวิง จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
23,233 400009198 นาง วนิดา วงศ์สุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,234 400009201 นาย นัสเซร์ มามะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,235 400009203 น.ส. ช่อผกา หนูรอด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,236 400009215 น.ส. กัญจนา ฤทธิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,237 400009219 น.ส. กรกนก พิงพิทยากุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,238 400009222 นาย สิทธิชัย ยิ่งสมบูรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,239 400009223 น.ส. ปรีดารัตน์ ประไพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,240 400009225 น.ส. วราลี มะไหชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,241 400009230 น.ส. สาโรจน์ หม่อมฤทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,242 400009234 นาย ธนเสฏฐ์ ไชยธนภิญโญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,243 400009236 น.ส. จันทิมา   เรืองวงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,244 400009238 น.ส. แพรพิไล พันธุรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,245 400009242 นาย จอมพร พันธุรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,246 400009243 น.ส. ปุญญรักษ์ พันธุรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,247 400009253 น.ส. จินดา วิหกฤทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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23,248 400009257 น.ส. พัชนีวรรณ เกษราพงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,249 400009260 น.ส. บุศรินทร์ จินดา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,250 400009267 นาย สามารถ มีเดชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,251 400009273 นาย ธีระชล ยอดชู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,252 400009283 น.ส. ภทรชนก วิทูรทิวัตถ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,253 400009290 น.ส. สุชาดา ชูราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,254 400009295 น.ส. สุคนธ์ อําพะสุโร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,255 400009300 น.ส. วราภรณ์ หนูพุก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,256 400009303 นาย อนุสรณ์ สังขนันท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,257 400009305 ว่าท่ี ร้อยตรี สิริกร กิตติ์คงแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,258 400009310 น.ส. จีรวรรณ หมวกทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,259 400009316 น.ส. เจนจิรา ศิริประภารัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,260 400009317 นาง พิชญาภา สังข์ทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,261 400009325 น.ส. ศศิธร ธรรมรัต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,262 400009337 น.ส. ธิวาพร ทองเขยีว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,263 400009340 นาย เศรษฐากรณ์ ชาวนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,264 400009354 นาง พรพิมล  กาญจะนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,265 400009356 น.ส. พรนภัส รัตนวินิจกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,266 400009357 น.ส. อภิญญา เอ่งฉ้วน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,267 400009359 น.ส. นารดา ปล้องใหม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,268 400009368 นาง สนธยา  สมาธิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,269 400009371 นาย พงศ์พันธ์ เตชนราวงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,270 400009374 นาย ธงชัย ณ นคร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,271 400009399 นาง วีรยา สมบูรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,272 400009402 นาย จิรพงษ์ จินดารัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,273 400009406 น.ส. โรสน๊ะ สมบูรณ์บัติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,274 400009410 นาย วรชาติ ลัสมาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,275 400009418 น.ส. จีรภา จินดาแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,276 400009424 นาง กิตติพร เข้ทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,277 400009435 น.ส. กิตติยา สังข์สุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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23,278 400009436 นาง วิยะดา อาชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,279 400009447 น.ส. พินิจนันท์ มณีโรจน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,280 400009449 นาง วันวลิต จันทร์ขาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,281 400009456 นาย ณัฐชัย โชว์สวงน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,282 400009477 นาย สมชาย อาจไพรินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,283 400009487 น.ส. ศศิวรรณ จันทร์เพ็ญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,284 400009490 น.ส. ปิยนาฎ ปรีชาชาญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,285 400009493 นาย เฉลิมพล สงยัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,286 400009495 นาง กัญญาณัฐ ชูตระกูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,287 400009498 นาย สุรชัย แก้วมีจีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,288 400009506 น.ส. อนิสา ขุนพรหม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,289 400009514 นาง จิราภา สร้อยสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,290 400009519 นาย วีระ รอดเกลี้ยง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,291 400009527 นาง สมศิริ น้อยสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,292 400009528 นาย ชวลิต นวลจริง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,293 400009535 นาย ฮิซบูลเลาะห์ ยูโซะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,294 400009538 น.ส. นูรีย๊ะ มามะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,295 400009547 นาย รอหมาน โอลา่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,296 400009549 นาย ณรงฤทธิ์ เพชรนุ้ย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,297 400009555 น.ส. อัจฉรา อุดมรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,298 400009558 นาย  อนันต์  จันทร์กล่ํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,299 400009576 น.ส. นูรีฮัน หะสาเมาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,300 400009581 น.ส. สุวัฒนา คงสีพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,301 400009588 น.ส. ศิวพร วงศ์พานิช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,302 400009592 นาย สมนึก เพชรนุ้ย จังหวดัสุราษฎร์ธานี
23,303 400009594 น.ส. ราตรี ดําดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,304 400009596 น.ส. ดนยา มีเสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,305 400009602 นาย สุรไกร ทานนท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,306 400009603 น.ส. ช่อพฤกษ์ จิตสํารวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,307 400009604 นาย พัฒนนท์ วงษ์คงดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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23,308 400009607 น.ส. วันทนีย์ คงทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,309 400009613 น.ส. อรวรรณ เศรษฐพิศาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,310 400009633 น.ส. ก่ิงแก้ว สังข์ทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,311 400009635 น.ส. เสาวณีย์ นาแซ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,312 400009650 นาย ศิริศักด์ิ นวนมุสิก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,313 400009651 น.ส. สุทิศา นวลพลับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,314 400009652 น.ส. ผุสดี บริบูรณ์ จังหวัดสุราษฎรธ์านี
23,315 400009669 น.ส. นพรัตน์ พิบูลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,316 400009675 นาย ณรงค์ฤทธิ์  พิบูลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,317 400009677 นาย วรรณวิทย์ บุญคล่อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,318 400009681 น.ส. อําภา สิริวาริน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,319 400009711 นาย ภัทรพล พัธรตั้งมนตรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,320 400009731 นาง สุราญา หะยีเจ๊ะแน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,321 400009732 นาย อาทิตย์ จรจรัส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,322 400009738 น.ส. ชาลสิา ทองสมจา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,323 400009743 น.ส. ชุตินธร ล่องละเอียด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,324 400009744 น.ส. จิราภรณ์ เพ็ชรมณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,325 400009748 น.ส. พาสนา เนินทราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,326 400009757 น.ส. วีนัส ยวนเกิด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,327 400009756 น.ส. จันจิรา เศษแอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,328 400009761 น.ส. นูรญาตี ซอซิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,329 400009770 นาง ผุศภา ลาเต๊ะ จังหวัดสุราษฎรธ์านี
23,330 400009773 นาง อสุนี ไชยรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,331 400009793 น.ส. จิรนันท์ เมืองแมน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,332 400009801 น.ส. จินตนา เทพชุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,333 400009805 น.ส. วิไลรัตน์ สวัสด์ิวงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,334 400009830 นาย สุชาติ ชูคดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,335 400009832 น.ส. ชลธิดา วงศ์ทยานิธิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,336 400009835 น.ส. อรอนงค์ จนัทร์สุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,337 400009838 นาย ฤทธิศักด์ิ ตุกังหัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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23,338 400009842 น.ส. น้ําอ้อย ศรีประสม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,339 400009846 น.ส. สิริกานต์ ทรัพย์มี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,340 400009848 น.ส. วริศรา มนูญดาหวี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,341 400009856 น.ส. อรวินทินี ชํานาญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,342 400009878 นาย สมพรวิทย์ พริกแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,343 400009887 ว่าท่ี ร.ต. ธีระเทพ ไชยพงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,344 400009888 น.ส. ศศินะ โกไศยกานนท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,345 400009899 นาย วิโรจน์ ด้วงแป้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,346 400009906 น.ส. สลินดา ปะดุกา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,347 400009909 นาง กิติรัตน์ ซังธาดา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,348 400009941 น.ส. สรัญญา จรัลศิลป์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,349 400009943 นาง ธนพร ศรีสว่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,350 400009946 ว่าท่ีร.ต.หญิง จิรนันท์ จันพลโท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,351 400009951 น.ส. ปาณิกา จันทนุสิทธิ์ จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
23,352 400009967 น.ส. กนกวรรณ เสลารัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,353 400009974 น.ส. มยุรี วัชระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,354 400009981 น.ส. สมสิริ สุวรรณโณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,355 400009983 น.ส. ศรินทรา ขุนศิริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,356 400009987 นาง พัชรี หนูนวล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,357 400009992 นาง วิชุนัย หนูหม่ืน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,358 400009993 น.ส. รุ่งนภา สารบัญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,359 400009997 น.ส. เสาวรัตน์ ทิพย์นุ้ย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,360 400010007 น.ส. นุสรา บัวเชย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,361 400010026 นาง ญิชกานต์ จิรวัฒน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,362 400010036 นาย ฮารง แวกาจิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,363 400010099 นาย ชัยวัฒน์ ทองฤทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,364 400010102 น.ส. เบญจมาศ เกื้อสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,365 400010112 นาย อาทิตย์ นุ้ยโส๊ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,366 400010124 น.ส. สุไวดา สัสดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,367 400010128 น.ส. วนัธศนันท์ ดุษฎีศุภการย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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23,368 400010130 นาย ธนู ศิรินอก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,369 400010133 น.ส. สุปรียา ทองฤทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,370 400010138 น.ส. อนงค์ เจียระกิจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,371 400010139 น.ส. จินตนา ประดิษฐ์ผล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,372 400010149 นาย สุรเชษฐ์ เจ้ยชุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,373 400010158 น.ส. พิชชาพร ปาณะศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,374 400010170 น.ส. สุภัตรา เผื่อชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,375 400010173 น.ส. ศรัญญา ศรีพักตร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,376 400010180 นาย อิสมาแอ ดอเลาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,377 400010190 น.ส. อนงค์รัตน์ ภาคพยัคฆ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,378 400010192 น.ส. วารุณี รัตนธน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,379 400010193 น.ส. อนุชมีย์ สมาแอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,380 400010215 ว่าท่ี ร.ต. จักนรินทร์ หวามา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,381 400010225 นาง ปิยนุช กองแก้วกาเหรียญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,382 400010229 น.ส. นฤมล คงประสิทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,383 400010232 น.ส. พัชรินทร์ ตุลยนิษก์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,384 400010250 น.ส. ทักษพร ธนบัตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,385 400010252 น.ส. นฤภรณ์ พลายด้วง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,386 400010253 น.ส. ศรันย์พัทร ทองหญีต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,387 400010254 น.ส. เสาวลี ล้อมแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,388 400010275 นาย ปฐมพงศ์ อินทรภักด์ิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,389 400010276 น.ส. วันวิสา บุญถนอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,390 400010278 น.ส. จุฬาพรรณ สนิทปู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,391 400010289 น.ส. กัญญาณัฐ วัฒหนู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,392 400010304 น.ส. วรรณา หนูพุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,393 400010332 นาง กุลภรณ์ ราชเล็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,394 400010339 น.ส. ณิชาภา อินทรพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,395 400010355 นาง พรประภา แสงจันทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,396 400010358 น.ส. มูนะ๊ รอเกตุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,397 400010378 นาย ณรงค์ฤทธิ์ พูนพิพัฒน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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23,398 400010380 น.ส. ฐิติมา สีขาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,399 400010381 น.ส. อนุรีย์ ภักดีสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,400 400010383 นาย พลากร ลูกอินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,401 400010386 นาย ชาญฤทธิ์ แก้วเอียด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,402 400010392 น.ส. พรกมล ประเสริฐดํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,403 400010393 น.ส. ไซนับ ประเสริฐดํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,404 400010396 น.ส. นันทรัตน์ เกตุแทน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,405 400010422 น.ส. ไรหนับ ขุนหลัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,406 400010428 น.ส. ลดาวัลย์ จันทร์นวล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,407 400010433 นาง รจนา เดชมณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,408 400010436 น.ส. เกศินี มีวงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,409 400010459 น.ส. อรพินท์ เพ่ิมแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,410 400010462 นาย อมรเทพ ศรีประเสริฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,411 400010465 น.ส. จันทร์พร บัวมณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,412 400010467 น.ส. ทิตยาพร จนัทร์ศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,413 400010469 น.ส. ปัทมาสน์ ชูพูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,414 400010474 นาย วัชรินทร์ รุ่งทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,415 400010479 น.ส. อนุศรา ถนอมสาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,416 400010494 น.ส. อัมพิกา คารวานนท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,417 400010495 น.ส. ชลธิชา นุทผล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,418 400010511 นาย ภูมิเทพ  สโมทานทวี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,419 400010523 นาย ภูมิพงษ์ เชื้อพราหมณ์แพ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
23,420 400010524 น.ส. สายรุ้ง สุขสวัสด์ิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,421 400010525 น.ส. ชิดชนก กาฬจันโท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,422 400010537 น.ส. ธัญญรัตน์ คงมาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,423 400010543 น.ส. ธัญญาลักษณ์ จิตต์เนียม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,424 400010561 น.ส. อรอุมา บุตรมาตา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,425 400010565 น.ส. เพ็ญวดี หมู่วินิจกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,426 400010567 น.ส. จรรยารักษ์ ทองขุนดํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,427 400010570 น.ส. เพ็ญจันทร์ พ้นภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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23,428 400010575 น.ส. เอ้ือมพร ศรีเถกิงกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,429 400010582 นาง สุวิมล ละลมชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,430 400010589 น.ส. วิลาวัลย์ ดาวมณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,431 400010591 นาง วิไลวรรณ พร้อมประเสริฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,432 400010602 น.ส. ปนัชดา บุษราภรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,433 400010605 น.ส. ซาลีขอ สะระดล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,434 400010621 น.ส. วาลิกา นาคดุก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,435 400010634 นาย เดชชาติ ยี่โชติช่วง จังหวดัสุราษฎร์ธานี
23,436 400010636 น.ส. กัลยา จันแดง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,437 400010640 น.ส. ฐิติรัชช์ ภู่ประเสริฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,438 400010650 น.ส. รุซฮานีฟาร์ เจะเตะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,439 400010652 น.ส. รสริน นิแม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,440 400010654 น.ส. ถนอมพรรณ ไทยเกิด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,441 400010661 นาย จีรพัฒน์ จารย์เจริญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,442 400010665 น.ส. อนัญญา ไม้แก้ว จังหวัดสุราษฎรธ์านี
23,443 400010677 น.ส. ทิยากร ท่ามสุณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,444 400010679 น.ส. นุชนาฏ ไชยพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,445 400010682 นาย กิตติคุณ อรุณโรจน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,446 400010690 น.ส. วิริยะภา นิตย์พราน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,447 400010699 น.ส. นวรัตน์ จินดา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,448 400010703 น.ส. วัชรีย์ แต่งตั้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,449 400010713 นาย ชากร ชุมพล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,450 400010721 นาย ณัฐพล แก้วทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,451 400010722 น.ส. ฐิติกานต์ เนื่องนํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,452 400010733 น.ส. ชุติมา แก้วแสงอ่อน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,453 400010735 น.ส. วรรษมน สินธพานนท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,454 400010744 น.ส. ศิริวรรณ หอมขาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,455 400010752 น.ส. กรรฑิมา เชาวตะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,456 400010755 น.ส. นลพรรณ บุญเตียว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,457 400010759 น.ส. ดารุณี เพ็งฉิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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23,458 400010763 นาย ธีรศักด์ิ กาญจนเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,459 400010764 น.ส. อุไรวรรณ์ ยันพะโยม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,460 400010766 น.ส. เสาวณีย์ รัตนมณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,461 400010768 น.ส. อังคณา ปาวัล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,462 400010791 น.ส. ลัฐิตา ขนอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,463 400010792 นาย ภูวนัย ฤทธิ์ชู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,464 400010809 น.ส. กิจติยา เซ่งเข็ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,465 400010811 น.ส. เพ็ญแข ชีวัยยะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,466 400010825 นาย เอกชัย มากสุก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,467 400010833 นาย อาร์มี ดาราศิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,468 400010844 น.ส. ทิพย์ขวัญ จันทร์ศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,469 400010849 น.ส. นีรนุช หนูสิงห์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,470 400010853 น.ส. อําไพ รอดหนู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,471 400010862 น.ส. ดลฤดี โสพรรณเมศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,472 400010870 นาย ชานน มาศนิยม จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
23,473 400010886 นาง ปรีญานุช ดาวเรือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,474 400010891 นาย วินัย คงเกลี้ยง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,475 400010893 น.ส. อัญชลี ภูมิไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,476 400010905 นาย ชนะพันธ์ รัตนรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,477 400010910 นาง ดุษฎี ดิษฐะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,478 400010919 นาย วัชรพงศ์ เชาวลิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,479 400010920 น.ส. อนัญลักษณ์ ไชยเดช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,480 400010938 นาง กิติยา มาลี จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
23,481 400010943 นาย บัตดือโร ดือราแม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,482 400010946 น.ส. อโณทัย ส่งแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,483 400010950 น.ส. ษมิตานันท์ สุวรรณหิรัญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,484 400010958 น.ส. ภัทราพรรณ หลิมสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,485 400010968 น.ส. อุราวดี โกมล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,486 400010976 นาย จิรศักด์ิ แซ่ลู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,487 400010978 น.ส. ปัทมา แก่นอินทร์ จังหวัดสุราษฎรธ์านี
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23,488 400010980 น.ส. นงลักษณ์ ปูเงิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,489 400010981 นาง รอฮายาวาตี อัซมาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,490 400010984 น.ส. มาลินี ปูเงิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,491 400010986 น.ส. วิภาวรรณ ก้อนแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,492 400010997 นาง ฐิติมา เมืองจันทบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,493 400011001 นาย บุญฤทธิ์ เมืองจันทบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,494 400011007 นาย อนุศร วุฒิสม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,495 400011011 นาย ณัฐพล เพ็ชรมาตศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,496 400011012 น.ส. ประภัสสร จันทร์ศรีนวล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,497 400011024 น.ส. สุพัตรา ถูวะการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,498 400011044 นาย สุวรรณะ เอียดเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,499 400011054 น.ส. ฟัสลินดา เจ๊ะดาโอ๊ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,500 400011061 น.ส. นัฏฐ์ณภัทร นิลละออ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,501 400011065 น.ส. บุปผา บัวทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,502 400011064 น.ส. จิตรลดา นิธิกรกุล จังหวัดสุราษฎรธ์านี
23,503 400011067 นาย ยุทธนคร หวังผล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,504 400011070 น.ส. มนฤดี อบแย้ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,505 400011072 นาย เฉลิมชัย ไพโรจน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,506 400011074 น.ส. พรพรรณ สรรพคง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,507 400011090 นาย ภานุมาศ พิมาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,508 400011097 น.ส. พิมใจ ศรีสว่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,509 400011098 นาง นงเยาว์ พฤฒิคณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,510 400011099 นาง อัญญานี สระทองโน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,511 400011106 น.ส. ทิพย์มาตร แสงแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,512 400011108 น.ส. ปัทมา แก้วพูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,513 400011116 น.ส. จิราพร วัฒนพรหม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,514 400011120 นาย วีรยุทธ สังข์สกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,515 400011123 น.ส. จันทร์ทิพย์ เอียดตรง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,516 400011126 น.ส. สุชาวดี เพชรมุณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,517 400011127 น.ส. ศุภราภรณ์ เต็มชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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23,518 400011128 น.ส. ณัฐวัลย์ แก้วเนิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,519 400011133 น.ส. ยุพเยาว์  ทองเหลือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,520 400011138 นาง ขวัญนภา พรัมมะณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,521 400011142 นาย เสนีย์ จงประเสริฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,522 400011152 น.ส. อทัยพร คงชู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,523 400011208 นาย วุฒิพงศ์ เพชรรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,524 400011219 นาย พงศ์พัฒน์ เพชรรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,525 400011220 นาย ไพรชั อินราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,526 400011233 น.ส. นพวรรณ เสมพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,527 400011236 นาย หาสัน ดอเลาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,528 400011244 น.ส. พานิช ทองหาญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,529 400011246 น.ส. ขนิษฐา ศรีนาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,530 400011251 นาย ชัชชัย รักษ์ชุมคง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,531 400011253 น.ส. เบญจวรรณ จิตอํานวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,532 400011262 น.ส. อัจฉรา บุญฤทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,533 400011271 น.ส. เจ๊ะรอกีเยา๊ะ เตาะสาตู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,534 400011291 น.ส. กูซําซียะห์ โต๊ะรายอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,535 400011297 น.ส. ต่วนฟาตีมา ตูแวสุหลง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,536 400011304 น.ส. นูรีซัม ดอเลาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,537 400011309 น.ส. มายีด๊ะ หวาหลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,538 400011311 น.ส. ฐิติชญา สิทธิยงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,539 400011314 น.ส. มาลีรัตน์ ภักดีฉนวน จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
23,540 400011323 นาง ชลิศา  ชุมพงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,541 400011327 น.ส. เมตตา เหร่เด็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,542 400011341 น.ส. ญาณิศา ผดุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,543 400011343 น.ส. กัญญาภัทร จันทร์ขาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,544 400011347 นาง ฐิตาภรณ์ นาคจินดา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,545 400011369 น.ส. เพ็ญนภา แก้วประสิทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,546 400011381 น.ส. พัชรีย์ เรืองศรี จังหวดัสุราษฎร์ธานี
23,547 400011382 น.ส. ศิริวรรณ แก้วสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

            หน้าท่ี 785 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
23,548 400011385 น.ส. อัจจิมา ทองวล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,549 400011388 น.ส. กัญญารัตน์ ไหมแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,550 400011391 น.ส. มัสตูรา  สาและ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,551 400011395 นาย อรรถพล ศรีประมวล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,552 400011399 น.ส. ซูไฮลา อาแว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,553 400011407 น.ส. รูไวดา บินดอเลาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,554 400011410 น.ส. ทัศนีย์ กาญจนถาวร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,555 400011413 นาย พิศลย์ หลังนุ้ย จังหวดัสุราษฎร์ธานี
23,556 400011420 น.ส. สุดา เจริญวงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,557 400011423 นาย สิทธิราช หลังยาหน่าย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,558 400011424 น.ส. จุฑารัตน์ โพธิ์ทิพย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,559 400011455 น.ส. จิตติมา สุวรรณโชติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,560 400011464 น.ส. วรรณิษา รัตนกาญจน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,561 400011468 น.ส. อัญชลี ม่านทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,562 400011479 น.ส. สุพรรณี แซ่ซ้ิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,563 400011482 น.ส. คอลีเยาะ ลอแม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,564 400011486 น.ส. มูรณี หะยีดอเล๊าะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,565 400011493 น.ส. นิธิวดี จันเหลือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,566 400011496 น.ส. สุนันทา จรัสปรีดาลาภ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,567 400011497 นาง วลัยลักษณ์ สัญญา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,568 400011508 นาย กิตติ ชอบอารมณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,569 400011521 นาย สุทธิรัช เขียวจนี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,570 400011526 น.ส. พันทิพา ยะฝา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,571 400011542 นาย ณัฐวัฒน์ เวสประศาสตร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,572 400011545 น.ส. นฤดี บุญชุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,573 400011548 น.ส. พรพิมล ทวีเศรษฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,574 400011549 น.ส. อุมาภรณ์ สมจิตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,575 400011550 น.ส. ปภานันท์  หยูหนูสิงห์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,576 400011553 น.ส. สุมณฑา สุวรรณมณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,577 400011555 นาย อิบรอเฮง อาแซ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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23,578 400011558 นาย วัชราภรณ์ ละอองทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,579 400011566 น.ส. นัยนา ธราพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,580 400011569 น.ส. นิรมล หนูภัยยันต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,581 400011574 น.ส. กนกวรรณ ทองทรง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,582 400011577 น.ส. วนัชพร ใจหวัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,583 400011587 น.ส. อัจฉรา เจียมตน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,584 400011623 นาย ยุทธนา ตะวัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,585 400011638 น.ส. สุรีพร บัวอ่อน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,586 400011640 นาย เริงชัย เดชารัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,587 400011642 นาง เพ็ญภิไล กาญจนมิตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,588 400011647 นาย กานตพงศ์ ชูศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,589 400011674 นาย ชํานิ รัตนมณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,590 400011697 น.ส. อัจฉรา มาฆทาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,591 400011699 น.ส. วรินทร โยธารักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,592 400011721 นาง ผกาพรรณ คงแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,593 400011723 น.ส. ประกายดาว คงศรีทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,594 400011726 น.ส. สุนนัทา จันทนุกูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,595 400011729 นาย ปิยะพงษ์ ศักดา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,596 400011730 นาย ธรรมศักด์ิ รัตนเสวี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,597 400011734 น.ส. สุพรรณี แก่นแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,598 400011745 นาย ดลมาลิก จิตกาหลง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,599 400011749 นาย นฤชาติ บุญรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,600 400011775 น.ส. สุจิตรา จิตรเนียม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,601 400011776 นาย ปีโย วงษ์ตั้นหิ้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,602 400011780 น.ส. ศิวาภรณ์ รสิตานนท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,603 400011806 น.ส. อุไรวรรณ เหมโก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,604 400011809 น.ส. รุสลีนา เสนาทิพย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,605 400011814 น.ส. สุรีพร สุวรรณชาตรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,606 400011832 นาย ศุภโชค นนทพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,607 400011848 นาย จักรพงค์ ประกอบการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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23,608 400011859 น.ส. สยามล ขุนไพชิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,609 400011867 น.ส. วันเพ็ญ หวังแอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,610 400011869 นาย สุรเชษฐ์ เพ็ชรถาวร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,611 400011902 น.ส. กัญญภา ทินกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,612 400011913 น.ส. เวนิกา คุ้มบ้าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,613 400011918 น.ส. ลลิพัชร สัมฤทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,614 400011922 น.ส. ปิยลักษณ์ ขาวขํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,615 400011932 น.ส. พรวรินทร์ ชุมพล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,616 400011934 นาย สิโรจน์ นิลพัฒน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,617 400011943 น.ส. จินดา เสนาการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,618 400011949 น.ส. สุขตา วรรณรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,619 400011950 นาย กันตพัฒน์ รอดคืน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,620 400011951 น.ส. รูฮานี สะแลมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,621 400011952 น.ส. อินทิรา สิงห์สัมฤทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,622 400011958 น.ส. อารีรัตน์ คําศรีสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,623 400011975 น.ส. ณัฏฐริณีย์ จันทร์แก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,624 400011984 น.ส. ผุสดี ช่วยสกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,625 400011989 น.ส. สุนันทา เนาวพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,626 400011994 นาย อาดิล หวังกุหลํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,627 400011995 น.ส. ปาริตา แก้วสุกกระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,628 400011996 น.ส. อัสมา หวังกุหลํา จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
23,629 400012015 นาย เอกสิทธิ์ อูเซ็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,630 400012017 น.ส. ซีตีฮายา เจ๊ะเต๊ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,631 400012019 นาง ณิชชา กองเงิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,632 400012023 นาย ณฐภัทร เพชรพงษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,633 400012034 นาย ขอบเขต ธรรมวาโร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,634 400012039 น.ส. วราภรณ์ วิจิตรเวชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,635 400012044 น.ส. จันจิรา ขันเงิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,636 400012047 น.ส. อรอุมา คงเลิศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,637 400012049 นาง สุอาภรณ์ ศิริวัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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23,638 400012053 นาง นฤมล สัสดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,639 400012059 น.ส. อังคณา มรรคถาวร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,640 400012067 น.ส. ขวัญหทัย มณีรัตน์ประเสริฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,641 400012071 น.ส. สุภาวดี หลําหลง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,642 400012073 นาย ภัทริน อินท่าทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,643 400012074 นาย ปริญญา จันทร์ศรีบุตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,644 400012076 น.ส. วราภรณ์ หลวงฤทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,645 400012077 น.ส. มนสชิา  เพ็ชร์วงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,646 400012087 น.ส. ณิชาณันท์ ณ ตะก่ัวทุ่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,647 400012089 น.ส. นงเยาว์ จันทร์ต้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,648 400012095 น.ส. นุจรินทร์ หอแป้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,649 400012096 น.ส. ภัชรา ใจอารีย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,650 400012102 น.ส. ปภาดา  พรหมเศรษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,651 400012107 น.ส. เกศริน สทิธิฤกษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,652 400012108 น.ส. ทัดดาว เพ็งลํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,653 400012116 น.ส. ดนิตา สุขอนันต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,654 400012117 น.ส. อนุสรา หนูแป้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,655 400012126 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ใหม่ บัวบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,656 400012134 น.ส. ศันสนีย์  จํานงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,657 400012136 น.ส. ศุภดี ฤทธิกาญจน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,658 400012150 น.ส. ปานพิมพ์ พูลสวัสด์ิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,659 400012156 น.ส. ทานันทน์อร ตะนุสะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,660 400012161 นาย ฮานาพี บาเหะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,661 400012164 น.ส. ปิยาภา ทองเต็มแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,662 400012166 นาย เภาซี กาเจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,663 400012169 น.ส. ปริยาภัทร สังข์ทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,664 400012201 น.ส. สุชัญนิสา แพะทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,665 400012207 นาย นิมิต ประสารพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,666 400012208 นาย มะยูโซ๊ะ ลอเด็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,667 400012211 นาย อดิศร วันแอเลาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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23,668 400012215 น.ส. ทิพวัลย์ เส้งสุ้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,669 400012224 น.ส. อมรรัตน์ แก้วช่วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,670 400012230 น.ส. อุไรวรรณ ชูชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,671 400012231 น.ส. วชิรา ทองลิ้ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,672 400012244 นาง นันท์นภัส ขวัญพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,673 400012250 น.ส. สุคนธ์รัตน์ คงแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,674 400012251 นาง สุจิราภัทร์ ต่างสี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,675 400012253 นาย กิตติ จู่สวัสด์ิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,676 400012256 น.ส. มณีรัตน์ กวยระคาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,677 400012258 น.ส. สุรีพร บริรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,678 400012282 น.ส. เยาวภา สมใจหมาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,679 400012287 นาย ปรเมศวร์ ธรรมเสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,680 400012291 น.ส. นัฏฐกานต์ กัลปหา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,681 400012299 นาย ศิริชัย หงษ์ทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,682 400012307 น.ส. มนชนก เชตุวัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,683 400012324 น.ส. พิทติยา จันทร์สุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,684 400012355 น.ส. ทัศนีย์ วงค์จุ้ย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,685 400012356 นาย ฮัสบูเลาะ หะยีอุสมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,686 400012358 น.ส. อรนรินทร์  บุญศิริเมธาวัชร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,687 400012363 น.ส. เจษฎาพร จันทรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,688 400012365 น.ส. สุดา บํารุงชู จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
23,689 400012371 น.ส. มาริษา สโมสร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,690 400012372 น.ส. สุปราณี สิทธิศักด์ิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,691 400012383 นาย วุฒิชัย ขุนอิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,692 400012399 นาง ปวันรัตน์ สุวรรณทิพย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,693 400012401 นาย ประสิทธิ์ แสงเขียว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,694 400012404 น.ส. วิราวัลย์ สุวรรณมาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,695 400012406 นาง อุไรพร จันทน์เสนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,696 400012412 น.ส. อมรรัตน์ จีนเจริญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,697 400012414 น.ส. ศุฎภลักษณ์ ทองไสย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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23,698 400012420 น.ส. ปาณิสรา แสงเพ็ชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,699 400012429 น.ส. จนิดา ปานแจ้ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,700 400012446 น.ส. สุอาภา แก้วศรีนวล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,701 400012461 นาย ปิยพงค์ จิเบ็ญจะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,702 400012480 นาย พงษ์พันธ์ สุวรรณบัณฑิตย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,703 400012491 น.ส. นัยนา และตี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,704 400012493 น.ส. ฐปนรรฆ์ ฤทธิมา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,705 400012504 นาย สราวุฒิ แป้นไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,706 400012506 น.ส. ขวัญเรือน มณีเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,707 400012508 นาย สนธยา มั่นคง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,708 400012513 นาย เอกราช เอียดแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,709 400012526 น.ส. สมัญญา แวสะมะแอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,710 400012528 น.ส. นันท์นภัส ไกรนรา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,711 400012576 น.ส. เนตรชนก วิภูษณวงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,712 400012585 น.ส. นุรีสมา ยูโซะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,713 400012595 น.ส. จิตานันท์ ชูช่วงโชติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,714 400012603 น.ส. เนตรนภิส แม้นนนทรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,715 400012609 นาง สุใบด๊ะ สังเกต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,716 400012613 น.ส. สะรัญญา คงเอียด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,717 400012639 นาง ขนิษฐ์สินี ศรีสาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,718 400012642 น.ส. พันธนีย์ ม่ิงขวัญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,719 400012646 น.ส. นาฎอนงค์ งูตูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,720 400012649 น.ส. พรทพิย์ ตุมา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,721 400012650 นาง พัฒน์นรี ชายเกตุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,722 400012672 นาย นพดล ภักดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,723 400012677 น.ส. กุลยา สังข์ทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,724 400012678 น.ส. จิราพร จันทวิรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,725 400012681 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปิยะนุช นุ้ยจินดา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,726 400012683 นาย ปิยะวัฒน์ ช่ฎอผูก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,727 400012687 นาย วาสนา ศรีเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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23,728 400012693 น.ส. ดวงยิหวา ชูแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,729 400012694 นาย ซูเด็นหมาน งะสมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,730 400012700 น.ส. พชพร เจริญศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,731 400012708 นาง ตั้งใจ ซังปาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,732 400012717 น.ส. จีรพันธ์  สวนพิบูลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,733 400012721 นาง ปิยาณี นุ้ยช่วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,734 400012722 น.ส. คนธรส เมฆเกตุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,735 400012725 นาย สุวัฒน์ นุ้ยช่วย จังหวดัสุราษฎร์ธานี
23,736 400012727 น.ส. พารีด๊ะ  ดอเล๊าะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,737 400012728 นาย ปราโมทย์ ฉิมปาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,738 400012737 น.ส. อทิตยา  มณีดุลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,739 400012741 น.ส. รัตตินันท์ ขวัญดํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,740 400012747 นาย ฮารูญ กองบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,741 400012755 น.ส. เจนจิรา ยาประจัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,742 400012754 น.ส. ละมัย จุลภักด์ิ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
23,743 400012758 น.ส. พรนภา อุมาสะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,744 400012759 น.ส. อุทุมพร  ทองพร้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,745 400012760 น.ส. รุสนานี หะยีอาซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,746 400012761 นาง อรทัย  โอชาอัมพวัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,747 400012764 น.ส. ฮูดา ยูโซ๊ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,748 400012766 น.ส. สกลธ์วรรณ์ ทิพกวีย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,749 400012769 นาง วดี แก้วทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,750 400012774 น.ส. ฮายาตี ดีแม็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,751 400012776 นาย วิทยา โออินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,752 400012780 น.ส. จันทมาศ โบกขรณีย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,753 400012784 น.ส. พชรพัชร์ มาตะนัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,754 400012786 น.ส. ขนิษฐา ตันบุตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,755 400012791 น.ส. รัตยา เจริญชล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,756 400012793 น.ส. สุรีรัต ฝากุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,757 400012806 นาย เชาวลิต คงช่วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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23,758 400012843 นาย กิตติพงษ์ พลภักดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,759 400012852 น.ส. เบญญาทิพย์ ปลักปลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,760 400012857 น.ส. นิรมล ทองศรีแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,761 400012864 น.ส. ศรีสุดา รักเถาว์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,762 400012891 นาย ยุทธพงษ์ บูญกุศล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,763 400012896 นาง ดารุณี โคงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,764 400012899 น.ส. นิรัญญา ปอหรา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,765 400012900 น.ส. ชนินาถ โต๊ะหมาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,766 400012920 นาย พีระพัชร์ เรืองโรจน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,767 400012925 น.ส. ซารีด๊ะ ดามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,768 400012926 นาย สมนึก หวันอาหลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,769 400012929 น.ส. อุไร ถ่ินคอเอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,770 400012951 น.ส. อุทุมพร มณีบางกา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,771 400012963 น.ส. อักษรทอง ชูรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,772 400012964 นาง รัตติยา ตั้งแก้วเฉลิมวงศ์ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
23,773 400012969 นาย กิตติพล ลิ้มกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,774 400012980 น.ส. ยินดี สงคง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,775 400012981 นาย เจริญเดช คงกําเนิด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,776 400012982 นาย อ๊ะหมัด บิลหลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,777 400013002 นาย ปรีชา ทองประจง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,778 400013020 น.ส. สุไรดา อาแว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,779 400013028 น.ส. สาวิตรี คําประไพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,780 400013029 น.ส. จารุวรรณ เดโชเม็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,781 400013035 น.ส. พิไลภรณ์ ไชยผล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,782 400013042 น.ส. สุริยพร แกล้วทนงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,783 400013044 น.ส. พิมสาย ไหมสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,784 400013048 น.ส. รุสมี บารอสิดิก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,785 400013052 นาง รูกายะ กาเจะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,786 400013053 นาย วิฑูรย์ รัตนพันธุ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,787 400013057 น.ส. สุดารัตน์ ภู่พงษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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23,788 400013082 น.ส. ทับทิม ตันสุรีย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,789 400013096 น.ส. ชนัญธร เพชรคง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,790 400013100 นาย ศุภชัย สืเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,791 400013103 น.ส. ม่านฟ้า ณ ไพรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,792 400013108 น.ส. วีณู เชาวลิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,793 400013118 นาย จินตนาท เดชภักดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,794 400013125 น.ส. ภัทร์นรินทร์ วงษ์สวัสด์ิ จังหวดัสุราษฎร์ธานี
23,795 400013131 น.ส. จุฑารัตน์ กลับแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,796 400013133 น.ส. กฤติกา จันทนลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,797 400013135 น.ส. มัสลิน รัตนภูมิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,798 400013160 น.ส. มนต์ทิพย์ แก้วของแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,799 400013161 น.ส. ธิดารัตน์ นาคสังข์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,800 400013163 ว่าที่ร้อยตรีหญิง นราทิพย์ เยาว์สนิท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,801 400013166 น.ส. พิมพ์จันทน์ เศรษฐพูธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,802 400013172 นาย ศิวทัศน์ วุฒิศักด์ิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,803 400013186 น.ส. ปัทมาพร โฉมทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,804 400013192 น.ส. วรรณภา อุปถัมภ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,805 400013194 น.ส. ยศกาญจน์ วัฒนุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,806 400013214 น.ส. พันธ์ทิพย์ พรหมมณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,807 400013219 น.ส. พรรณิดา สุขเกลี้ยง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,808 400013232 น.ส. วรารัตน์ คลี่เกษร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,809 400013234 น.ส. กนกวรรณ น้ําแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,810 400013235 นาง จินตนา วรดิลก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,811 400013241 นาย ภควัต พรหมเพ็ญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,812 400013243 นาย พงษ์ศักด์ิ ชาติรักษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,813 400013257 นาง ศรินทิพย์ คงกัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,814 400013258 น.ส. สุฎวรรณนา สาและ จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
23,815 400013260 นาย อุสมาน นิสนิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,816 400013262 นาง ดาวใจ ชายเกตุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,817 400013268 น.ส. จุฬารัตน์ บุญชู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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23,818 400013290 นาง วาสนา หนูนวล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,819 400013312 นาย โกวิทย์ เดชะเมธากุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,820 400013322 น.ส. ซูไฮณีย์ อิงดิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,821 400013323 น.ส. ปิยรัตน์ คําทิพย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,822 400013332 นาง วิไลรัตน์ บุญกิจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,823 400013334 นาย กิตติพงษ์ แจ้งทวี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,824 400013338 น.ส. นิตยา พูลเกิด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,825 400013347 น.ส. จิรวรรณ ลือชาการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,826 400013348 นาง โรซมีณา นิมิตไมตรีกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,827 400013351 นาง สุภาภรณ์ คงแก้วพันธสิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,828 400013354 น.ส. ธิดารัตน์ พันธุรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,829 400013366 น.ส. ประภาพร จันทนนท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,830 400013371 น.ส. ชัญญากาญจน์ รัตนงาม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,831 400013378 น.ส. สมฤทัย ขุนทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,832 400013392 นาง กุลวดี เมืองจีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,833 400013399 น.ส. ปิยะรัตน์ จันสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,834 400013398 นาง แจ่มจันทร์ สง่าหวัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,835 400013440 น.ส. นิชาพร ใจห้าว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,836 400013447 นาย วีรากร นิยมญาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,837 400013450 น.ส. ปิ่นกนิษฐ์ ชัยชูลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,838 400013453 น.ส. สุภาดา วิจะสิกะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,839 400013457 น.ส. ปุณยนุช เนื่องตีบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,840 400013462 น.ส. นวลอนงค์ กังวาลโชติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,841 400013468 นาย จักรพันธ์ อุไรพันธุ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,842 400013472 น.ส. วัชราภรณ์ สมเก่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,843 400013476 น.ส. ศุภกาญจน์ บัวสงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,844 400013487 นาย ภูเบศ สุรทัตวรเมธ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,845 400013493 นาย วรัญญู ระดมยิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,846 400013511 น.ส. พัตราภรณ์ ชัยดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,847 400013512 นาย วราเทพ เพชรชลคราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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23,848 400013514 น.ส. สุวรรณี ธัญญพานิชย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,849 400013515 น.ส. ภาสิตา สุทธิเมฆ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,850 400013521 น.ส. มัลลิกา จุมปู จุมปู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,851 400013530 น.ส. เบญจมาศ ขวัญไขว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,852 400013537 นาย สราวุธ กําราญศึก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,853 400013540 นาย ฤทธิชัย ทิพย์ศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,854 400013570 น.ส. นิราภรณ์ พูลแก้ว จังหวดัสุราษฎร์ธานี
23,855 400013574 นาย นูนรูดิง ยูโซ๊ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,856 400013575 นาย ทิพกรณ์ คุ้มไพรัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,857 400013587 นาย มนตรี ปาลรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,858 400013604 นาย สิทธิศักด์ิ รักพวก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,859 400013624 น.ส. ปริฉัตร หมุดตะเหล็บ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,860 400013627 น.ส. สุวิญญา โสะหาบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,861 400013649 นาย รณชัย ทันยุภัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,862 400013650 น.ส. สาธญิา แจ่มจันทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,863 400013659 น.ส. นูรุลอัยนี เบ็ญสลามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,864 400013663 น.ส. ศิริพร พิริยะเพียรพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,865 400013673 น.ส. เอมิกา สิทธิสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,866 400013684 นาย ธีรเดช ทิพย์มณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,867 400013689 น.ส. นูรกามารีหย๊ะ อีซอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,868 400013693 นาย ธวัชชัย ยืนยง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,869 400013699 นาย วสรา นวลกลบั จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,870 400013708 น.ส. จีราพร อุปการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,871 400013713 นาย ประกิจ หลีเหมือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,872 400013716 น.ส. พัชญ์สิตา เหล่าจีนวงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,873 400013728 น.ส. อารม ล่ําประไพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,874 400013730 น.ส. กัญญพิชญ์ รัตนพงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,875 400013733 น.ส. พิรัญญา นันทบุตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,876 400013742 น.ส. ปิยะรัตน์ ทิมช่อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,877 400013744 น.ส. ยุมัยลา มะสันต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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23,878 400013752 น.ส. อัครยา จีนการณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,879 400013761 น.ส. อารีนา มูเด็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,880 400013767 นาย มานัส แตบาตู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,881 400013771 น.ส. ขวัญฤดี เวชรังษี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,882 400013772 น.ส. สุภาวดี เรืองสุทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,883 400013798 น.ส. บุหลัน หมาดโหรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,884 400013803 น.ส. ปัตติเมาะ หูเขียว จังหวัดสุราษฎรธ์านี
23,885 400013812 นาย เสริมศักด์ิ ไข่ด้วง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,886 400013814 นาย หัสดินเดชาภพ มีใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,887 400013817 น.ส. เยาวมาลย์ คงทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,888 400013821 น.ส. อภิญญา หวังยีเส็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,889 400013840 น.ส. ภัทรภร ศตะรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,890 400013843 นาย เกียรติภูมิ กาญจนปรีชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,891 400013846 นาง อังคณา พัฒนกสิกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,892 400013849 น.ส. วลัยศรี สังข์ทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,893 400013851 น.ส. ภารดี บุญกุศล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,894 400013853 น.ส. กชมน เสวกวัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,895 400013857 นาง อ้อยใจ ศรีสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,896 400013860 น.ส. สุจินดา สังข์ทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,897 400013863 น.ส. กฤติยา สุขพัฒนากุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,898 400013868 นาง วิไลภรณ์ บุญรอดรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,899 400013872 นาย ปฐวี รุ่งรุจธนโชติ จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
23,900 400013874 นาง วรรณษา กลางรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,901 400013882 นาย ทวีศักด์ิ จิตรโสภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,902 400013916 นาง สุคนธ์ พรหมประดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,903 400013920 นาง ประภา ว่องทั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,904 400013930 นาย สุรศักด์ิ ว่องวานิช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,905 400013942 น.ส. สุวีรยา เลิศไกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,906 400013950 น.ส. ธิติมา ศิริรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,907 400013975 น.ส. เจษฎาพร เสรอีภิสิทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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23,908 400013976 น.ส. อัญมณี เดชหนู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,909 400013977 นาย ทวี พรหมทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,910 400013991 น.ส. ศิรินันท์ ศรีอ่อน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,911 400013994 นาง กาญจนา วงศ์อินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,912 400013997 นาย อาหมัดคัศมีดี แซมิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,913 400014001 นาง ซูไฮณี สาเล๊ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,914 400014031 น.ส. วราภรณ์ นิยมเดชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,915 400014039 น.ส. ทิภาพร มะยะเฉียว จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
23,916 400014049 น.ส. กาญจนา ชายเกลี้ยง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,917 400014054 น.ส. ปาลินรดา คงแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,918 400014056 น.ส. อารีย์ แย่งกุลเชาว์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,919 400014061 นาย วราวุฒิ ศรีพุฒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,920 400014064 น.ส. อคัมย์ภีรดา พรหมทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,921 400014068 นาง เจนจิรา จันชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,922 400014069 น.ส. วรีย์นิษฐ์ คงผอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,923 400014086 น.ส. สุพาณี บุรานนท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,924 400014087 นาย อัตสาธน์ ผิวแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,925 400014088 นาง กูรอฮานิง อัลยุฟรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,926 400014096 นาย สัญญา แสงจันทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,927 400014123 น.ส. รุจิรา บุญศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,928 400014124 น.ส. เดือนฉาย ขวัญยุบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,929 400014134 นาย ธีรวุฒิ ชํานาญนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,930 400014141 นาง วราพร อรรถพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,931 400014151 น.ส. วรัญญา รักษาสัตย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,932 400014153 น.ส. กนิษฐา รัตนพงษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,933 400014154 น.ส. อัญวดี ลิ่มวชิรโชติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,934 400014155 น.ส. เกตุวดี เสียงชิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,935 400014156 น.ส. ฉัตรนภา บัวก่ิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,936 400014160 น.ส. ซีหย๊ะ จันทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,937 400014161 น.ส. พิยาพร ธนาลาภสกุล จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
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23,938 400014165 น.ส. นันทิกา เบ็ญหมาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,939 400014167 นาย โกศล ตึกขาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,940 400014179 น.ส. พรรวิษา แกสมาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,941 400014193 นาย ธีระพงษ์ เดชาฐาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,942 400014204 นาย ณัฐวุฒิ จิวสืบพงษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,943 400014205 น.ส. จันศิริ หมวดจันทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,944 400014217 น.ส. กัญหา ขาวสังข์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,945 400014223 น.ส. กฤติยา นวลดํา จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
23,946 400014224 น.ส. จันทร์จิรา สังบูรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,947 400014235 นาง ศิรภัสสร ทองดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,948 400014237 นาย ภาณุวัฒน์ ใหม่แก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,949 400014243 น.ส. พิชามญชุ์ รักรอด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,950 400014244 นาง กิตสยากร พลรบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,951 400014247 นาย มรกต ชุมเปีย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,952 400014269 นาง พรสุนีย์ รอดหยู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,953 400014285 นาย สมหมาย หมื่นห่อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,954 400014289 น.ส. วนิดา เจ๊ะละหวัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,955 400014292 น.ส. จุฑามาศ คานิยอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,956 400014299 นาง รัตนาภรณ์ จรัสด้วง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,957 400014300 น.ส. นฤมล ชุมทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,958 400014309 น.ส. ผกาทิพย์ บรรจงเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,959 400014325 น.ส. ธันญลักษณ์ เอกภคนนท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,960 400014329 นาง คอดีเยาะ ยาหมาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,961 400014352 นาย สิริชัย สังสันไทย จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
23,962 400014356 น.ส. ปวีณา ภักดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,963 400014357 น.ส. ศุภางค์กาญจน์ โกสิทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,964 400014359 นาย อับดุลเลาะ ซิโมง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,965 400014366 น.ส. ทิพวรรณ คงใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,966 400014370 นาย ธันวา คชหึงษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,967 400014371 น.ส. วิภาวดี พัฒนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

            หน้าท่ี 799 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
23,968 400014375 น.ส. เพ็ญศิริ ทองสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,969 400014383 น.ส. ศิริรัตน์ บุญวงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,970 400014388 นาย อดิศร  อ่ิมเอิบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,971 400014389 น.ส. มุขดาวรรณ แก้วเหมือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,972 400014390 นาย เจริญศักด์ิ จันทรานนท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,973 400014400 นาย วิโรจน์ รอดคง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,974 400014411 น.ส. สาลิกา มัฉการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,975 400014420 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิวะพร ยอดจตุการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,976 400014429 นาย ธราวุฒิ ร่าหมาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,977 400014436 น.ส. ณัฐพร จํานงค์ทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,978 400014441 นาง สุนีย์ หยังหลัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,979 400014445 นาง ณัชชนม์ ช่วยเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,980 400014447 นาง วันเพ็ญ จันทร์ใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,981 400014456 นาย ชาญชัย แก้วชํานาญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,982 400014460 น.ส. วรินทร์ทิพย์ หนูเกลี้ยง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,983 400014463 น.ส. นิชาภัทร รัญจวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,984 400014466 น.ส. เสาวลักษณ์ หนูเสมียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,985 400014495 นาย วุฒิชัย จันทโชติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,986 400014502 ว่าท่ีร.ต.หญิง อนุสสรา ศรีมหาดไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,987 400014503 น.ส. พรพิมล คงตุก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,988 400014509 นาง อัญชลี จินดา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,989 400014510 น.ส. แวอารีนา แวเด็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,990 400014522 นาง โสรญา กะลาสี จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
23,991 400014523 น.ส. เนตรนภา ปิณฑโก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,992 400014526 นาย เมธาพงษ์ อุราพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,993 400014529 น.ส. พรศรี ไชยสิทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,994 400014567 นาย ฟัครีย์ บินเตล็บ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,995 400014588 น.ส. ณัฏฐกา ชูเลขา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,996 400014590 น.ส. จันทร์จิรา เวียงคํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,997 400014593 ว่าท่ีร้อยตรี มูฮําหมัดรุสลัน ยูโซะ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
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23,998 400014594 น.ส. ชุลีรัตน์ ธานิทร์พงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23,999 400014604 น.ส. ลภัสรดา อินทรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,000 400014626 น.ส. ดรุณี บุญทองสังข์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,001 400014642 น.ส. รจนา ชูทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,002 400014643 นาง ยุพาวดี ไชยทองศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,003 400014645 นาย เดชา เดชแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,004 400014650 น.ส. สุดารัตน์ เพชรรักษ์ จังหวดัสุราษฎร์ธานี
24,005 400014659 นาย อิทธิชัย รอดรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,006 400014666 น.ส. ปัทมาภรณ์ รัตนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,007 400014680 นาย วรเวทย์ ประชาพิพัฒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,008 400014681 นาง ชลกานต์ แดงนุ้ย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,009 400014682 จ่าสิบโท วรวุธ ชาดา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,010 400014687 น.ส. ธีรนุช คงดํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,011 400014688 น.ส. นิศาวดี บุญราศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,012 400014696 น.ส. เสาวลกัษณ์ มานะกล้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,013 400014703 น.ส. ลักษณาทิตย์ ทิศกองราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,014 400014705 นาย ศุภนันท์ ดิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,015 400014710 นาย นาซอรี เจ๊ะหลง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,016 400014720 นาย สุรเชษฐ เรืองศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,017 400014723 น.ส. สุพิศ พรหมนุ้ย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,018 400014728 น.ส. ปฐมาวดี พงค์สุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,019 400014734 นาย อาหลี ปะดุกา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,020 400014740 น.ส. นุชจรีย์ ยิ่งขจร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,021 400014760 นาย ศรัณยพงศ์ ประทุมวรรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,022 400014763 น.ส. สุนิตา สาดีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,023 400014765 น.ส. สุมาลัย จุลนวล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,024 400014797 น.ส. วิศรุตา อุดมปรีชารักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,025 400014801 นาง ดารินทร์ จันทร์เพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,026 400014809 น.ส. จุฑาภรณ์ พงศ์ทองเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,027 400014819 น.ส. เมริษา ศรีละมุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,028 400014823 น.ส. จารียา โตชะนก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,029 400014824 น.ส. อัญรัตน์ วาณิชย์เจริญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,030 400014825 นาย สุภณัฐ ฉิมพาลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,031 400014826 นาง จินตนา ชัยฤทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,032 400014832 น.ส. วรรณภา เรืองศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,033 400014835 นาง ยามานี ปาละวัล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,034 400014839 น.ส. ธิติมา ศรีสุวรรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,035 400014847 นาย ประมุข ภิรมย์ทอง จังหวดัสุราษฎร์ธานี
24,036 400014850 น.ส. ลลิพร พูลชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,037 400014852 น.ส. ฮัซวานี เจะอูมา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,038 400014862 น.ส. ปรียาภรณ์ ชัยชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,039 400014864 นาย รัฐชัย ตั้งใจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,040 400014866 น.ส. ดารารัศ เวชเตง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,041 400014867 น.ส. วรารัญ ธนูศร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,042 400014874 น.ส. สุชาดา ขิกขํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,043 400014878 น.ส. ลดาวัลย์ ทองอินหนู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,044 400014893 น.ส. ธนวรรณ วานิช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,045 400014898 น.ส. กุสุมา อ่อนน้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,046 400014900 น.ส. เสาวภัคตร์ อ่อนน้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,047 400014905 น.ส. การณิก คําแหง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,048 400014907 นาย ศรราม ธรฤทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,049 400014908 น.ส. วิมาลา เก้ือสกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,050 400014911 น.ส. รุ่งฟ้า จันทร์สุริย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,051 400014917 น.ส. ปวีณา เขตอํานวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,052 400014927 นาง จุฑารัตน์  จุลจินดา  แวน  คัตเซม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,053 400014932 นาย อับดุลฮาด้ี สลีมีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,054 400014940 นาย ชํานาญ รักกะเปา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,055 400014946 น.ส. บุหงา ไกรทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,056 400014948 นาง อารีนะห์ มูซอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,057 400014950 น.ส. ณัฏฐิกา รัตนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,058 400014963 น.ส. กรภัทร แซ่ฟู้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,059 400014972 นาง ทิปภา สุวรรณไชย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,060 400014974 น.ส. ภคมน นรังศิยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,061 400014984 น.ส. วันนาอีมาห์ ตาเยะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,062 400014997 นาย อภิชาติ อินเอ่ียม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,063 400015011 น.ส. ฉัตรแก้ว สุวรรณาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,064 400015012 น.ส. จารุวรรณ ช่วงชู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,065 400015027 น.ส. วันเพ็ญ รัตนรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,066 400015029 นาย เกียรติรัตน์ นราอาจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,067 400015030 นาย ณรงค์ศักด์ิ คชสิทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,068 400015038 นาย ธันฐภัทร์ สังสีพรหม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,069 400015067 นาง พัชรินทร์ ดาวตุ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,070 400015075 นาง พัชรินทร์ ทิพย์รงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,071 400015089 น.ส. วรรณเพ็ญ จรฤทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,072 400015091 น.ส. นภัสพร อินทรสกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,073 400015092 นาย ไพโรจน์ บุญมณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,074 400015098 น.ส. นารีรัตน์ สัณฐิติการย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,075 400015111 น.ส. ฮามีน๊ะ หลีเส็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,076 400015113 นาง ธิติมา แสงมณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,077 400015123 น.ส. ศิริพร สอนปลอด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,078 400015129 นาย สมศักด์ิ ยาฝาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,079 400015137 น.ส. คนิตา เจ๊ะนื จังหวัดสุราษฎรธ์านี
24,080 400015138 นาง ปรัศนีย์ ขวัญเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,081 400015140 น.ส. เสาวนีย์ อาแวเต๊าะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,082 400015143 นาย วนิช เอียดนุสรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,083 400015145 นาย ประกาษิต อินสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,084 400015148 นาง ดวงพร หนูสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,085 400015150 นาง สมใจ พรหมเมฆ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,086 400015151 น.ส. นิตยา ใจกระจ่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,087 400015170 นาย นพดล เจนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,088 400015171 นาง จิราพร หนูสอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,089 400015172 นาย โฮด หมั่นสัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,090 400015181 น.ส. สวพร สุวรรณโรจน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,091 400015201 นาย ชาคริต ฤทธิ์เนื่อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,092 400015207 น.ส. ศาริดา มาภักดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,093 400015210 น.ส. นิตยา สารกุมาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,094 400015216 นาย อิศเรศ ชฎากรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,095 400015221 น.ส. ดุษฏี เขน็ดพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,096 400015223 น.ส. ณัฐวิภา ลิ้มกิจประเสริฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,097 400015226 นาย สิริชัย หน่อนารถ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,098 400015231 นาง กิตติยา เพ็ชร์ล่อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,099 400015234 น.ส. เอ้ือยทิพย์ พูลเกิด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,100 400015241 น.ส. เยาวพักตร์  จันทร์ภูชงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,101 400015260 น.ส. พิชญา ยวงใย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,102 400015273 น.ส. ฮายาตี ประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,103 400015274 นาง กุลนรี สุขสวัสด์ิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,104 400015276 นาย อาลี วายูอิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,105 400015296 นาย ฮาหรูน สันหละ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,106 400015297 นาย วีระพงศ์ ยิ่งเภตรา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,107 400015303 นาย ปฐมพงษ์ จุลเทพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,108 400015305 น.ส. สุภิกา ลายเจียร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,109 400015308 น.ส. นฤมล นวนไหม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,110 400015320 นาย ธีรวุฒิ แป้นเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,111 400015332 นาย ธนวัฒน์ เอ่ียมจินดา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,112 400015346 น.ส. สัณหจุฑา รัตนปรมากุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,113 400015357 นาง เปมิกา เจนจตุรานนท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,114 400015361 นาย รูฮาดี มูสะมัญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,115 400015370 น.ส. สุผาวรรณ เรืองแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,116 400015381 น.ส. สุดารัตน์ แก้วพรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,117 400015401 นาย ประชา ณะเตีย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,118 400015405 นาย เชวง การดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,119 400015414 นาย สายัณห์ มีเสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,120 400015417 น.ส. ศิรกาญจน์ นุ่นแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,121 400015420 นาย ทรงฤทธิ์ ลิกขชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,122 400015426 นาย ธนิต ข้ัวแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,123 400015431 น.ส. อรอนงค์ หมวดอินทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,124 400015432 น.ส. วนิดา ชูบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,125 400015447 น.ส. นอร์ไอนี เจ๊ะแว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,126 400015448 นาย นันทชัย ลอยลิบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,127 400015456 นาย อิสมาน ยูโซะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,128 400015461 นาย เทอดศักด์ิ บุญฮวด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,129 400015466 น.ส. เสาวรจน์ คงเหลือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,130 400015472 นาย ประวิทย์ ชูช่วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,131 400015476 น.ส. นิพัทธา เรืองประเสริฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,132 400015498 นาง ดารุณีย์ จันทร์ภิบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,133 400015502 น.ส. นูรีน ลามาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,134 400015509 น.ส. สาริณีย์ จันทรัศมี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,135 400015531 นาย อมรศักด์ิ จริยานุกูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,136 400015536 น.ส. กาญจนา เพ็งจรัส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,137 400015537 น.ส. พนิดา จันทร์มณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,138 400015538 นาง กาญจนา ทองดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,139 400015542 น.ส. พุฒิดา สุขใส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,140 400015543 น.ส. วิภาวดี เพชรสลับแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,141 400015553 นาง ชนารัตน์ ประชุมผล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,142 400015555 น.ส. ภริดา พิรานนท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,143 400015559 นาย สมมาตร บุญเพียร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,144 400015573 น.ส. ชุมพูนุท ปิติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,145 400015577 นาย ศิริธัช ชูแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,146 400015587 นาง ณัตยา ธรรมรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,147 400015593 นาง สมใจ ลักษณาวงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,148 400015609 น.ส. ณัฐวรรณ กุ้งทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,149 400015611 น.ส. ชญานิศา ชุมทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,150 400015616 นาง บุญเสริม หม่ืนรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,151 400015620 นาง รัตนากร สมนวล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,152 400015621 นาง กุนวดี สุขเกษม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,153 400015626 น.ส. ณัฐวรรณ ผลทวี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,154 400015631 น.ส. นิติภรณ์ กลิ่นมาลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,155 400015634 น.ส. สุภาพร จรเสมอ จังหวัดสุราษฎรธ์านี
24,156 400015635 น.ส. วิชชุกรณ์ นิยมผล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,157 400015654 น.ส. วรรณวิศา พรหมจิตต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,158 400015656 นาง สายฝน มีศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,159 400015675 น.ส. นัสสิญา  ศรีแผ้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,160 400015678 นาย วัชรินทร์ จันทสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,161 400015680 น.ส. อริสรา  รักสนิท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,162 400015687 นาย ชรินทร ทักษิณประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,163 400015706 น.ส. สุพิชชา ลีลาเมธวัฒน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,164 400015713 น.ส. พัชร แซ่เจีย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,165 400015714 นาย ธนวัฒน์ แซ่เจีย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,166 400015716 นาย สนธยา  พลาสิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,167 400015719 น.ส. สุดาพร แย้มสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,168 400015725 น.ส. อมรรัตน์ แย้มหอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,169 400015727 นาย อํานวย กลับสว่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,170 400015728 นาง สุรีรัตน์ แก้วมณีรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,171 400015731 น.ส. ชนิดา  บุญมา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,172 400015739 นาย ซัยมูฮัมหมัด ดาราหมานเศรษฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,173 400015763 น.ส. ฐิติวรรณ หาญกล้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,174 400015767 นาย พงศกร เครือเขื่อนเพ็ชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,175 400015770 น.ส. จันทิมา ตันวัฒนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,176 400015784 นาย เอกลักษณ์ มุกดา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,177 400015785 นาย กมล กาญจนไพหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,178 400015789 น.ส. ชลนิภา เพชรสุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,179 400015793 น.ส. ชลิดา แสงจันทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,180 400015794 นาย อรรถพล คะเณย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,181 400015805 นาย อเนก สงวนโสตร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,182 400015817 น.ส. ฟาฎีฮาห์ แมเร๊าะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,183 400015818 น.ส. ฟาตีมะฮ์ ซายามะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,184 400015823 นาย วีระชาต กัลยาศิริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,185 400015833 นาย ณรงค์ ผาดแผ้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,186 400015834 นาย กีระติ แป้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,187 400015843 นาย ณัฏฐกิตติ์ แสงโรจน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,188 400015848 น.ส. สุนันทา กําเหนิดโทน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,189 400015858 นาย ธิชานนท์ คงอ่อน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,190 400015866 นาย ชูเกียรติ ทองกับศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,191 400015870 นาย อรรถพล ศิริเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,192 400015871 น.ส. อุบล คําดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,193 400015875 นาง ปิยะทิพย์ พลอยดํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,194 400015877 นาง นิภาพร ช่วยเนยีม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,195 400015878 น.ส. นุชจิเรศ สามิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,196 400015882 น.ส. ภัทราพร บุญชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,197 400015885 นาย เสกสรร เก็มเบ็ญหมาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,198 400015887 นาง อุบลรัตน์ นวนเปียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,199 400015889 น.ส. ฐานิยา สยามพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,200 400015902 นาย อัศนัย สังข์ชู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,201 400015908 น.ส. ทายิกา สาครวิสัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,202 400015917 นาย ตุลาการ จนัทร์ฝาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,203 400015941 น.ส. ณภัทรรพี อมรสิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,204 400015946 น.ส. สุภาภรณ์ โปจีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,205 400015957 นาย อับดุลฮัคกีม อาแด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,206 400015970 น.ส. วิรัญญา วงศ์พิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,207 400015976 นาง จรัญญา ทับไทร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

            หน้าท่ี 807 จาก 848



ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
24,208 400015984 นาย จตุรวิทย์ ศุภนิรันดร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,209 400015992 นาย สันฐิติ ขําร้าย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,210 400015999 น.ส. สุพัตรา วงศ์พิพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,211 400016004 น.ส. กวิสรา เพ็ญจันทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,212 400016010 น.ส. กมลพร ศรีนวล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,213 400016015 น.ส. ฤทัยรัตน์ นพฤทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,214 400016023 น.ส. ปัตถามาศ สุขหอม จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
24,215 400016040 นาย ณัฐวัฒน์ พูลพิพัฒน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,216 400016063 นาย สุพัฒพงษ์ ขันแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,217 400016067 น.ส. วิจิตรา ฉิมทับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,218 400016071 น.ส. วราภรณ์ วัฒนจิตต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,219 400016077 น.ส. นิรุสลินดา มะเต๊ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,220 400016081 นาง จีราวรรณ์ เมฆคต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,221 400016084 น.ส. จริยา พัดขาว จังหวดัสุราษฎร์ธานี
24,222 400016093 น.ส. เสาวลักษณ์ แซ่ซ้ิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,223 400016095 นาย สมศักด์ิ นวลสุชล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,224 400016120 น.ส. วิภาวี พูนมาตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,225 400016121 น.ส. นัณธิยา ยอมเต็ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,226 400016122 น.ส. ณัฐพร บุญแทน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,227 400016131 น.ส. วิภาวดี คงวุ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,228 400016152 น.ส. ดวงใจ ปรีชาชาญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,229 400016157 นาย ดนัย เก้ือลาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,230 400016169 น.ส. คอดีย๊ะ ท้ิงน้ํารอบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,231 400016175 น.ส. ศศิวรรณ สุขเกษม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,232 400016177 น.ส. พัชรี ทินวงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,233 400016183 น.ส. สุธาวดี สังข์ทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,234 400016184 นาย ฐาปกรณ์ ดําชื่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,235 400016186 น.ส. ณิชากร แก้วสุขผ่อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,236 400016189 นาย อัฟฟาน สันนะกิจ จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
24,237 400016198 นาง อุไรแก้ว ผลมาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,238 400016200 น.ส. ณภัทร เพียรเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,239 400016202 น.ส. ยุวดี จํานงค์พันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,240 400016205 นาง จิราพร สังมี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,241 400016208 น.ส. อิตติญา พันฤทธิ์ดํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,242 400016212 น.ส. สุกัญญา ชัยศิริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,243 400016229 น.ส. วิสารัตน์ ไชยเดช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,244 400016239 นาย วุฒิพงศ์  ดําจวนลม จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
24,245 400016246 น.ส. ทิชากร พรมจันทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,246 400016247 น.ส. ปรัศนีย์ รัตนพงศ์มณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,247 400016254 น.ส. กุลกันยา ชูแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,248 400016256 นาง สุภาทิพย์ สุวรรณรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,249 400016262 นาย อภิรักษ์ แกล้วทนง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,250 400016264 น.ส. รลิลพัทธ์ สงวนพงษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,251 400016266 นาย สันสกฤต โกไศยกานนท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,252 400016280 นาย โสฬส บกสวาทชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,253 400016297 น.ส. ปานหทัย อุ่นแท่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,254 400016304 นาย จเรศักด์ิ เตี้ยนวล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,255 400016308 น.ส. ธันยาภรณ์ ไวยโภคา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,256 400016309 น.ส. จิรพร แสงสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,257 400016310 น.ส. ศิรินันท์ คงพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,258 400016311 นาง ฐาปภา แสงจันทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,259 400016318 นาย ธฤต ศรีเพชร์ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
24,260 400016340 น.ส. สุนิษา แก่นจันทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,261 400016346 น.ส. ชนะจิตร ชูเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,262 400016359 น.ส. รอซีดะ ลาเตะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,263 400016393 น.ส. ณัฐรวี ณ สุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,264 400016394 นาย ณัฐศักด์ิ ศรีญาณลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,265 400016397 น.ส. สิริยาภรณ์ สุดถนอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,266 400016403 น.ส. สิราภรณ์ มูเก็ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,267 400016408 น.ส. วรินรําไพ คงมี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,268 400016409 น.ส. วิไลลักษณ์ เพชรสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,269 400016412 นาย ศรีเกียรติ หม่ินหลัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,270 400016417 น.ส. วรรณา เอียดประพาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,271 400016418 น.ส. วันวิสาข์ บุญคลี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,272 400016423 น.ส. มาซีเตาะ มามะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,273 400016432 นาย เจริญชัย นันทะสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,274 400016450 น.ส. มลฤทัย เพชรแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,275 400016451 น.ส. เบญจพร เหลง็หนูดํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,276 400016454 น.ส. นวกมลวรรณ จริตงาม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,277 400016455 น.ส. จินทนาพร คําแหง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,278 400016460 น.ส. บงกช เทพขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,279 400016465 นาย ธัญญะ ธรรมนารักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,280 400016471 นาย ธนากร จํารัส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,281 400016528 น.ส. ชนิตา อาษาชํานาญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,282 400016534 นาย หานาฝี เส็นเส็ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,283 400016554 น.ส. จัณฑากร ทองขาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,284 400016570 น.ส. จุฑารัตน์ เจียะจิระวิบูลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,285 400016585 น.ส. ปิยภรณ์  สุพิทักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,286 400016590 นาย วิลาส แซ่ตั้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,287 400016609 น.ส. รัตนา หอมชื่นใจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,288 400016618 น.ส. สมจิตร ทิพย์แก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,289 400016619 น.ส. กมลฉัตร ฉิมแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,290 400016624 นาย ศุภเดช แก้วมณี จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
24,291 400016627 น.ส. วันดี อร่ามเรือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,292 400016647 นาย โฆษิต คงฆะปัญญา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,293 400016652 น.ส. มาลินี ไทยฤทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,294 400016663 นาย จตุพล พลเดช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,295 400016666 นาย ณฐาภพ เชียงสอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,296 400016677 นาย จักรพล บัวมาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,297 400016691 น.ส. วัสส์ประภา มัญชวินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,298 400016696 น.ส. ปานรดา จันทร์เทพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,299 400016701 น.ส. วิลาวัลย์ แสงอรุณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,300 400016704 นาย อรรถพล พวงทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,301 400016709 น.ส. รัตนา รอดจิตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,302 400016723 นาย ประภัสร์ ณ อุดม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,303 400016726 น.ส. วรณัฐ พิทักษ์ธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,304 400016729 นาย ภานุพงค์ จองเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,305 400016730 นาย สกล พงศาปาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,306 400016740 น.ส. ดาลินร์ อินทะโณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,307 400016780 น.ส. อรอุมา มักคุ้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,308 400016783 น.ส. ตติพร จันทร์เทศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,309 400016802 น.ส. ปารณีย์ มณีสม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,310 400016803 น.ส. ขนิษฐา เศวตศิลป์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,311 400016808 น.ส. วารินทร์ พิชัยแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,312 400016813 น.ส. กรกนก เอี่ยมศิริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,313 400016818 นาย ภูริวัจน์ เบญจกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,314 400016824 นาง รอบีอ๊ะฮ์ มานีอาเหล็ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,315 400016826 น.ส. จารุวรรณ เพ็งนวล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,316 400016833 น.ส. มนัสวินี ว่องวิษณุพงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,317 400016837 น.ส. ไพลิน วัชฤทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,318 400016838 ว่าท่ี ร.ต.หญิง คัทลียา หนูโหยบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,319 400016843 น.ส. สุนันทา แซ่ลิ่ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,320 400016844 นาย ปริญญา พรหมทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,321 400016845 นาย พลนรินทร์ อินแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,322 400016848 น.ส. เด่นดวง เพชรหิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,323 400016890 น.ส. วไลพร คงเจี้ยง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,324 400016908 นาย เกรียงศักด์ิ บุตรดํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,325 400016912 น.ส. จิตกาญจนา ชาญศิลป์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,326 400016915 น.ส. จิตกัญญา ชาญศิลป์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,327 400016916 น.ส. พรมณี สุวรรณไตรย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,328 400016917 ว่าท่ี ร.ต. พีรศุษม์ วัฒนพงศ์พิทักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,329 400016918 น.ส. อรวรรณ วระดิษฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,330 400016920 นาย ทวีชัย พุ่มแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,331 400016921 น.ส. กฤษณา จันทร์คล้าย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,332 400016922 นาย ณัฏฐ์ ศรีนาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,333 400016926 นาง อุดมลักษณ์ ประวัติวงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,334 400016931 นาง นงนภัส ท้วมพิบูลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,335 400016935 นาย สมศักด์ิ ยืนยง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,336 400016942 น.ส. ขวัญฤทัย ช่วยแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,337 400016945 น.ส. สิริสกุล ทรัพย์มี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,338 400016949 น.ส. เสาวณิต อินทกาญจน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,339 400016950 น.ส. ภัทราวดี ศรีวารินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,340 400016952 นาง เฉลิมศรี อินทกาญจน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,341 400016954 น.ส. ปาริชาติ คําแก้ว จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
24,342 400016959 น.ส. บุญเรือง ปลอดภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,343 400016960 น.ส. พรรณธร ชินวร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,344 400016962 น.ส. นริศภรณ์ อินทฤทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,345 400016975 น.ส. ฉ๊ะ ลีงาล่าห์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,346 400016981 นาย ศตวรรษ อรุณรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,347 400016985 น.ส. สาน๊ะ เตบสัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,348 400016986 น.ส. ณัฐวดี  ทองรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,349 400016998 นาย สาณุพงศ์ ทองตุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,350 400017031 นาย วิทยา ชูไพบูลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,351 400017038 นาง กติญา เลี้ยงสกุลเวทย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,352 400017061 น.ส. จินตนา อุบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,353 400017069 นาย เทิดธรรม นุ้ยสวี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,354 400017078 น.ส. ธนรัฐ สัสดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,355 400017087 น.ส. กมลรัตน์ แนวบรรทัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,356 400017089 น.ส. วนิดา อาแว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,357 400017104 น.ส. นูรียะห์ ดอเลาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,358 400017105 น.ส. สุณิสา หนูชู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,359 400017108 น.ส. พัชนกร บุญทิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,360 400017109 นาง กัญชริญา แก้วสุกแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,361 400017110 น.ส. จารุวรรณ หนูแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,362 400017127 น.ส. วัลภา ทองบุญยัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,363 400017132 ส.ต. ทรงสุรพันธุ์ ชูแสงศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,364 400017137 นาง เพ็ญรพี ขุนบุญจันทร์ จังหวัดสุราษฎรธ์านี
24,365 400017141 นาย อุสมัน อาบู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,366 400017154 น.ส. ชุตินธร สุวรรณมณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,367 400017163 น.ส. บุญยานุช กันแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,368 400017173 น.ส. พัชรินทร์ แก้วศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,369 400017202 น.ส. จิราวรรณ คงจันทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,370 400017207 นาย อาทร สบายใจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,371 400017211 น.ส. ลัดดา สมใจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,372 400017213 นาง เกษสุดา แวดือรามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,373 400017217 น.ส. น้ําเพ็ญ ขวัญทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,374 400017224 นาย นิรัชนันต์ กิตติวิโรจน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,375 400017226 นาย คณานุวัฒน์ หนูสีแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,376 400017237 นาย วิรัตน์ จิ้วตั้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,377 400017241 นาย พัฒพงษ์ เพชรโกมล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,378 400017243 น.ส. นฤมล จันทกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,379 400017245 นาย มรุต บุญเชิด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,380 400017255 นาย ธนภมิู แก้วทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,381 400017258 น.ส. ปกิตตา ผลเกลี้ยง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,382 400017260 น.ส. ณัฐนรี บาลโรย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,383 400017271 น.ส. วรรณวิมล จันทวี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,384 400017286 น.ส. นิตยา คงแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,385 400017287 น.ส. กีรติ ภู่พวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,386 400017288 น.ส. วารุณี แซ่ลก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,387 400017291 นาง นุชนารถ ระเด่นอาหมดั จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,388 400017307 นาง อารยา ดอฆอมูเซ๊ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,389 400017309 นาง คัทรียา ปิแต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,390 400017311 น.ส. สอฝีย๊ะ มานีอาเหล็ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,391 400017314 น.ส. สาฟีนะห์ มาเด็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,392 400017342 น.ส. สุดารัตน์ รัตนโชเต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,393 400017346 นาย สิทธิชัย พรหมมณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,394 400017349 น.ส. กัลยาณี ทิพย์บรรพต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,395 400017352 น.ส. กณิศนนัท์ ติ้งถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,396 400017364 นาย จุฬาวุธ จันทร์น้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,397 400017385 น.ส. อนงค์วดี นาภรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,398 400017386 นาย ณรงค์ศักด์ิ คําทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,399 400017387 นาย ดํารงศักด์ิ ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,400 400017388 นาย ผดุงเกียรติ สรรพพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,401 400017403 นาย ศักราช หมีทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,402 400017406 น.ส. รุ้งตะวัน ไร่ทองรุ่งโรจน์ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
24,403 400017408 น.ส. ศศิวิมล หอมจันทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,404 400017413 น.ส. อรทัย บุญหลง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,405 400017421 น.ส. วีราภรณ์ สร้อยเพ็ชร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,406 400017434 น.ส. พรรณทิพา เดชทองจันทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,407 400017441 นาย วิทยา ใบดุเก็ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,408 400017445 นาย ธนินท์ธร ทองคํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,409 400017457 ส.ต.ท. คาลิต  รองเมือง จังหวัดสุราษฎรธ์านี
24,410 400017466 นาย ศรัญยู อ่อนรู้ท่ี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,411 400017467 นาย ฟาซัน สาเส็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,412 400017488 น.ส. ปิยวดี ชูมี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,413 400017509 น.ส. มาลินี ฟุ้งมงคลเสถียร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,414 400017517 น.ส. ลาตีป๊ะ หะยีเด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,415 400017519 น.ส. กัลยาณี มีเพียร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,416 400017525 นาย สมชาย พรมขวัญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,417 400017540 น.ส. วลีรัตน์ ทองอินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,418 400017541 นาย อาทิตย์ จันทวิลาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,419 400017543 น.ส. ศศิธร บุญประคอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,420 400017557 นาย อนุเชษฐ์ อรชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,421 400017566 น.ส. นฤมล แซ่ลิ่ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,422 400017576 นาย มะสุกรี ตายะกาเร็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,423 400017596 น.ส. คณารัตน์ จินตสกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,424 400017605 นาง สุภาพร จันทร์โชติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,425 400017609 นาย ภิสัก จันทร์โชติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,426 400017613 น.ส. นงลักษณ์ ชุมทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,427 400017621 น.ส. มารียานี มะแซ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,428 400017625 น.ส. สุปราณี หลีหีม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,429 400017649 น.ส. ปัทมา สมานธรรมกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,430 400017653 น.ส. โนริสา หวังกุหลํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,431 400017655 น.ส. จิรนันต์ พลเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,432 400017658 นาย เดโช แขน้ําแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,433 400017668 น.ส. ชนิกา พรมสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,434 400017670 น.ส. อัจฉราวดี ศรีสารคาม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,435 400017680 น.ส. ธัญญารัตน์ กัณฐรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,436 400017690 นาย สุนทร ซ้วนเหี้ย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,437 400017694 น.ส. เบญจพร หนูเกาะทวด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,438 400017695 นาย กฤตภาส จุติโชติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,439 400017705 น.ส. อ้อมใจ ซ้ายหั่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,440 400017724 นาย ประเสริฐ ประยูร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,441 400017726 นาง นงลกัษณ์ ศรีขนุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,442 400017740 นาย จิระเวชช์  ชาญณรงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,443 400017741 น.ส. นดา   เจะอูมา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,444 400017755 นาย ศตวรรษ ศรีล้ํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,445 400017760 น.ส. จุฑารัตน์ เพชรศรีเงิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,446 400017767 นาย ฆนศัพท์ นิลทะรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,447 400017771 นาย ภานุรัตน์ มัชฌิกะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,448 400017772 น.ส. มนัสนันท์ นุ่นแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,449 400017775 น.ส. อังศวีร์ ตันรัตนพิทักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,450 400017781 น.ส. เกษร บุญหนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,451 400017788 น.ส. พัชราภรณ์ แสงแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,452 400017808 นาย อดิศร สุทธิโพธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,453 400017831 นาย สุนทร มู่เก็ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,454 400017834 นาย ณรงค์ศักด์ิ จันทร์ผลึก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,455 400017838 น.ส. นริศรา ชุมสวัสด์ิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,456 400017847 นาย อับดุลฆอปา มะมิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,457 400017848 น.ส. เบญจวรรณ คงมาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,458 400017871 นาย สราวุธ สารสิทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,459 400017885 น.ส. สุภาพร แก้วขุนทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,460 400017905 น.ส. ปวีณา ตันติธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,461 400017907 น.ส. ดวงฤดี คงสิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,462 400017912 นาย ธีรชาติ ใบอดุลย์ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
24,463 400017919 น.ส. หทัยมาศ  ขุนจันทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,464 400017925 น.ส. จุฑามาศ แก้วลาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,465 400017930 น.ส. สุคนธ์ วัฒนกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,466 400017951 น.ส. กาญจนา แก้วไกรษร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,467 400017957 น.ส. ลดาวัลย์ รัตน์พรหม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,468 400017968 น.ส. โสธิดา นุราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,469 400017970 น.ส. เกศรินทร์ จนัทร์แก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,470 400017986 ว่าท่ีร้อยตรี ธนกฤต พรานสมุทร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,471 400017989 นาย ทัศฎา ชูขจร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,472 400017990 น.ส. สุกัญญา หวังหมัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,473 400017999 นาย สุทธิพร หลีเหม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,474 400018003 น.ส. อภิชญา อัมพรพงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,475 400018011 นาง บุณฑริกา ลิมานิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,476 400018012 น.ส. รุ่งระวี เกลื้อกลิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,477 400018018 นาย ธนพิชญ์ เจยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,478 400018019 น.ส. ฐปนีย์ ษณะนาคินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,479 400018022 นาย อารีเพ็ญ หิเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,480 400018025 น.ส. กรรณิการ์ อุมาสะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,481 400018064 น.ส. สุจิตราภรณ์ หีมหล๊ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,482 400018066 นาง พัชรินทร์ ช่วยดู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,483 400018069 นาย สมพงศ์ เด็นเพชรหน้อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,484 400018071 น.ส. สุมาลี ลักติธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,485 400018073 น.ส. แพรวพรรณ เกษมุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,486 400018078 นาย กฤษดา รัตนามาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,487 400018080 นาย สุกิจ มีมาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,488 400018083 นาย ดลหร่อหนิง หมัดโส๊ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,489 400018108 นาง เกสรา ทองเปลว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,490 400018131 น.ส. จุฑามาศ ทองสุวรรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,491 400018134 น.ส. อังคณารักษ์ เรือนหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,492 400018145 นาย ปรมินทร์ ฤทธิเดช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,493 400018154 น.ส. หทัยกาญจน์ พันโท จังหวดัสุราษฎร์ธานี
24,494 400018180 น.ส. ไพลิน มณีฉาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,495 400018214 น.ส. ฟาตีเม๊าะ มะแซ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,496 400018219 น.ส. เราะฮานี ดะแซสาเมาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,497 400018234 นาย ประทัย ขาวทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,498 400018243 น.ส. ก่ิงเกษร ไข่รอด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,499 400018248 นาย ทศพร อ่อนเกลี้ยง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,500 400018250 น.ส. พรศิริ มณีแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,501 400018253 น.ส. ณภา จันทร์แฉล้ม จังหวัดสุราษฎรธ์านี
24,502 400018254 น.ส. สุลาวัลย์ ภากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,503 400018268 น.ส. น้ํามนต์ จันทร์แดง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,504 400018275 นาย สุกฤษฏิ์ สุทธินนท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,505 400018278 นาย ปราโมทย์ ปุ่นปาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,506 400018282 นาย สายัณย์ นาคอ่อน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,507 400018283 น.ส. พัชรินทร์ นาคอ่อน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,508 400018285 น.ส. นุชนาถ แก้วชมจิตต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,509 400018288 น.ส. เนตรนภา อะเส็ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,510 400018295 น.ส. ขนิษฐา ศิลาคุณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,511 400018305 นาย หิรัณย์ หีดจันทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,512 400018306 น.ส. รพีพร ชุมขวัญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,513 400018311 น.ส. ปริมาภรณ์ เสนีย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,514 400018313 น.ส. ประภาพร แก้วทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,515 400018338 น.ส. ขนิษฐา ไชยวรรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,516 400018353 น.ส. ดาริกา วรรณถนอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,517 400018355 นาย ภิมุข ทวดสิญจน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,518 400018364 น.ส. ปรีหทัย บุญทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,519 400018368 น.ส. ธิดาภา มีเมตตา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,520 400018372 น.ส. จุฑารัตน์ เถ่ือนพิทักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,521 400018384 นาง นิตยา สุขใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,522 400018389 นาย ธีระ มุสิกพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,523 400018392 น.ส. กอรีอะ บิลหลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,524 400018393 นาย วุฒิชัย ทองร่วง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,525 400018396 นาง ทิพวัล หลังปูเต๊ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,526 400018397 น.ส. ไพรัตน์ จันทร์สุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,527 400018401 นาย ธนาวุฒิ จุลเลศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,528 400018404 น.ส. กุลวณี พงษ์ยี่หล้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,529 400018409 น.ส. ปิยวรรณ เชาวลิต จังหวดัสุราษฎร์ธานี
24,530 400018410 น.ส. วรรษมน แซ่เม่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,531 400018420 น.ส. ปิยะธิดา เขียวไข่กา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,532 400018439 นาง มะลิวรรณ พรหมวิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,533 400018440 นาย นฤเทพ ปัญญาวุธ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,534 400018452 น.ส. ลักษิกา ถนอมนวล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,535 400018456 นาย ปฐมพงศ์ ชูช่วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,536 400018479 น.ส. พลอยรัตน์ เสนีกาญจน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,537 400018482 นาย เชาวลิต ดวงดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,538 400018518 นาย ฉัตรพัฒน์ แสงเงิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,539 400018522 น.ส. มลฤดี โดดดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,540 400018527 น.ส. อลีณา ล่าหมีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,541 400018528 น.ส. สุธาสินี พิพัฒน์วรสกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,542 400018543 น.ส. ภูษณี ปานคง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,543 400018545 น.ส. ปิยธิดา ศิริพันธุ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,544 400018558 นาย นพรัตน์ พงษ์สุด จังหวดัสุราษฎร์ธานี
24,545 400018564 นาย ธานิตย์ แดหวา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,546 400018590 นาง จุรีภรณ์ คงชุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,547 400018592 น.ส. สุชาดา สัจจากุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,548 400018600 น.ส. ธัญจิรา ไชยสงคราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,549 400018602 นาย ปกรณ์ แหนะนวล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,550 400018628 น.ส. วราพร ตั่นเล่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,551 400018635 นาย สิทธินันท์ สุวรรณชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,552 400018649 น.ส. วิไลรัตน์ พรหมมณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,553 400018654 น.ส. อาทร เอียดสุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,554 400018663 นาย สกล จินาล่อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,555 400018665 น.ส. ยุพิน ช่วยเอ้ือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,556 400018673 นาย ธรรมศักด์ิ พันชะนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,557 400018676 น.ส. กาญจนา ทรัพย์เพ่ิมพูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,558 400018680 น.ส. กันต์กนิษฐ์ มะลิสุวรรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,559 400018682 น.ส. รัตตัญยู ยมมาก จังหวดัสุราษฎร์ธานี
24,560 400018685 นาย วุฒิชัย  กังแฮ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,561 400018689 น.ส. ชนิดาภา บุญล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,562 400018692 น.ส. อรวรรณ  พรหมชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,563 400018695 นาย ธนกฤต มณีเสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,564 400018696 นาย ปวิช มณีเสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,565 400018705 น.ส. ภารดี พละไชย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,566 400018720 น.ส. ณัฏฐพัชร์ บุญถาวร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,567 400018723 นาย อิสมาแอล ซาโยะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,568 400018729 น.ส. ศรัญญา สันธานเดชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,569 400018730 นาย สุชานนท์ บุญชู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,570 400018746 นาง ศรินยา จิรวงศ์สวัสด์ิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,571 400018747 นาย สาธิต จิตจํานงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,572 400018750 นาย นพพร ประชุมทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,573 400018755 น.ส. นูรไอนี หมาดหมีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,574 400018773 นาย ฮัมดี หะยีดือราปู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,575 400018775 น.ส. จารุพร การัยภูมิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,576 400018791 นาย ศักด์ิ จันทร์อุดร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,577 400018815 นาง สุนารี ชัยเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,578 400018818 น.ส. กัลยา สุบรรพวงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,579 400018824 นาย ธีระพงษ์ ภิรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,580 400018827 นาย ปราโมช พาหน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,581 400018831 นาย ซามีอูน วันลาเต๊ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,582 400018838 นาย ณัฐชนนท์ แมนเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,583 400018842 น.ส. ปัณยตา สิทธิรักษ์ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
24,584 400018847 นาง สุภาวดี คงมนต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,585 400018852 นาง กาญจนา คงเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,586 400018857 น.ส. วนัชพร กําจรฤทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,587 400018861 น.ส. คุณทิตยา ทองอุ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,588 400018864 น.ส. นิยะดา บัวงาม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,589 400018866 นาย อนุสรณ์ ชูแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,590 400018872 นาย ธีรศักด์ิ รัตนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,591 400018874 นาย สังฆพงศ์ พูลสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,592 400018879 น.ส. นุชจรี สุกใส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,593 400018887 น.ส. พิชามญช์ โป๊ะบุญชื่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,594 400018892 น.ส. นิภา ป่ากว้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,595 400018897 น.ส. กาญจนา บุตตะเขียว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,596 400018899 น.ส. สุเพ็ญพักตร์ หนูเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,597 400018901 น.ส. อโนทัย ชูสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,598 400018928 น.ส. อมรรัตน์ ทิพย์สมบัติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,599 400018931 น.ส. รุ่งฤดี พริกเบ็ญจะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,600 400018935 น.ส. อุทุมพร ชูช่วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,601 400018943 นาย ธเนตร ดิสสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,602 400018984 น.ส. พิรียา ปี่แก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,603 400019000 น.ส. นูรไลลา  ยาอะมะวา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,604 400019002 น.ส. มุรณี เจ๊ะน๊ะ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
24,605 400019023 นาย ปกรณ์ วรตันติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,606 400019027 น.ส. รัชวรรณ สังขพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,607 400019038 นาย ชัยวัฒน์ บุญพัฒน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,608 400019041 น.ส. รัตนาวดี เจริญศิลป์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,609 400019045 นาย ศรีสุวรรณ หนูแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,610 400019044 นาย อธิษฐ์ฐิณัณ พรหมม่วง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,611 400019053 น.ส. จิระวรรณ หนูฤทธิ์ จังหวัดสุราษฎรธ์านี
24,612 400019055 น.ส. ฮูไซมะห์ กือเด็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,613 400019090 น.ส. ณัฐวดี สังข์สุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,614 400019092 น.ส. วรรณิษา บัวทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,615 400019093 น.ส. ธนวรรณ จงไกรจักร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,616 400019097 น.ส. วนิดา สวัสดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,617 400019099 น.ส. ฟาตีมะฮ์ มะซาลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,618 400019102 นาย สมคิด บุญเทพ จังหวัดสุราษฎรธ์านี
24,619 400019110 น.ส. ยามีล๊ะ มะแอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,620 400019114 น.ส. ประภาวรรณ จันทรสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,621 400019119 น.ส. ศิริวรรณ ลิ่มพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,622 400019124 นาย เสรี พลเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,623 400019134 นาย อัมรูดีน เมซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,624 400019140 น.ส. พัชรี ชุมแสงศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,625 400019142 นาย โชติพันธ์ ชิตรัตฐา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,626 400019143 นาย รพิฉัตร แก้วศรงีาม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,627 400019147 นาย ปานเผด็จ นวนหนู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,628 400019149 นาย มนูญ ปรั่งนัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,629 400019168 น.ส. ชลลดา ทิพย์เกิด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,630 400019172 นาง พรรณี  สวัสดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,631 400019175 นาย อากร มากจงดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,632 400019206 นาง กิติยา เหมนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,633 400019224 สิบเอก เชษฐา เศรษฐขาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,634 400019240 นาย ชารีฟ ปากบารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,635 400019246 น.ส. เบญจวรรณ ทองมณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,636 400019273 น.ส. ศุภธิดา  ศรีนวล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,637 400019285 น.ส. กิติมา สุดใจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,638 400019300 นาย นวนิต จิตโสภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,639 400019304 นาย เกรียงไกร ศรีสว่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,640 400019316 นาย มะฮ์ดี โต๊ะเด็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,641 400019321 น.ส. สุวารี นิลจันทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,642 400019365 น.ส. มลฤดี ศรีนวล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,643 400019374 น.ส. ประกายใจ คงพูน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,644 400019376 นาย พิศุทธิ์ โรจน์ชีวากุล จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
24,645 400019381 นาย ฐิติพงศ์ บุญยงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,646 400019402 นาง หทัยรัตน์ ดวงจันทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,647 400019404 นาง สุกัญญา   เฉียบแหลม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,648 400019408 นาง นุจนาฎ สังข์ไพฑูรย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,649 400019412 น.ส. ฑิตยาภา พิกุลงาม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,650 400019414 น.ส. อรอุมา รัตนสุภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,651 400019416 น.ส. วิลาศินี พิกุลทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,652 400019420 น.ส. พีรวรรณ พรหมรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,653 400019426 นาย วาริชาต ขํากลิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,654 400019430 น.ส. ณัชชา เจริญลาภ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,655 400019439 น.ส. วาสนา วัฒนกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,656 400019445 นาง อารยา ธนสารพงศกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,657 400019447 น.ส. ธิดารัตน์ รัตนตรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,658 400019449 น.ส. ลัลน์ณภัทร ดีดาษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,659 400019452 นาย สวาท เอ้งฉ้วน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,660 400019454 น.ส. ปัทมนันท์ ศรีแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,661 400019455 น.ส. ชนิกานต์ ไชยสงคราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,662 400019457 นาย เจตุพน เพชรศิริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,663 400019458 น.ส. หัสสุญา คุ้มชํานาญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,664 400019459 น.ส. ทิฆัมพร เมืองจันทบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,665 400019486 นาย รฎิวาน บินอุเซ็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,666 400019492 น.ส. วนิดา บุญญพิสัณห์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,667 400019494 น.ส. นุรฮายาตี อาดัม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,668 400019495 น.ส. ธิดารัตน์ ชนทัศน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,669 400019503 นาย ศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,670 400019507 น.ส. สุนิสา จันทร์ผอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,671 400019510 นาย เกรียงศักด์ิ  แต้มประเสริฐ จังหวดัสุราษฎร์ธานี
24,672 400019513 น.ส. ชยุดา สีขาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,673 400019515 น.ส. ญาฎา เพ็ชรแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,674 400019520 นาย อิทธิพล ราชดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,675 400019522 น.ส. มลฤดี ถ่ินแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,676 400019533 น.ส. สุเชาวดี นกเพ็ชร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,677 400019537 น.ส. หทัยรัตน์ จันทร์สกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,678 400019539 น.ส. วิชนี ทัดศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,679 400019542 น.ส. เสาวภาคย์ รัตนบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,680 400019543 น.ส. สุภัทร รัตนบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,681 400019548 นาง กฤษณา เสาวคนธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,682 400019570 น.ส. กรรณิกา บรรเทิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,683 400019579 นาย สาคร ปุริสชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,684 400019581 น.ส. รอซีลา อาแว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,685 400019597 นาย ดุลยรัตน์ สะหมัดหานาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,686 400019611 น.ส. ก่อดีเหย๊าะ โส๊ะสันสะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,687 400019612 น.ส. ภิญญ์ฤทัย พรหมดํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,688 400019613 น.ส. พรทิพย์ ชีววุฒิพงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,689 400019626 น.ส. ธชามาศ รัตนจินดา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,690 400019646 นาย เป็นเหนือ คุณแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,691 400019648 นาย วรวิท โสดาหวัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,692 400019649 น.ส. นูรีดา เจ๊ะอับดุลฮามิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,693 400019650 น.ส. ดวงจันทร์ แซ่ลิ้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,694 400019651 น.ส. ณฐนนท์ สิทธิชัย จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
24,695 400019653 นาง นูรไอนี หะยีเจ๊ะอาแซ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,696 400019659 น.ส. วรรษมน สุขสงวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,697 400019682 น.ส. จุฑารัตน์ จิตต์สุวรรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,698 400019692 นาย สุชาติ กัญชนะกาญจน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,699 400019694 น.ส. กาญจนา ยิ้มเส้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,700 400019705 นาย สิทธิชัย ณะนุ้ย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,701 400019713 น.ส. อรอนงค์ ศรีเผือก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,702 400019731 น.ส. สากีน๊ะ อูเซ็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,703 400019736 นาย ปราโมช  หมีแดง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,704 400019742 น.ส. สุนันท์ สิทธิดํารงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,705 400019745 ว่าท่ี ร.ต. ธีรวุฒิ อ่อนยัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,706 400019751 นาย อารักษ์ พูลพงษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,707 400019765 น.ส. จันทิรา ทวิสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,708 400019766 น.ส. สุภาพันธุ์ บุญเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,709 400019768 น.ส. มนทิรา พรหมสุทธิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,710 400019772 น.ส. นงรัตน์ จันทรสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,711 400019780 น.ส. อัสราวตี เจ๊ะเล๊าะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,712 400019786 น.ส. บุปผา อ่อนหวาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,713 400019793 น.ส. จงกล รัตนทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,714 400019806 น.ส. จริยา ผอมไผ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,715 400019827 น.ส. อนรรฆวี สันหมาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,716 400019828 นาย สอแหละ บางูสัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,717 400019831 นาย กิตติพงษ์ ละเอียดศิลป์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,718 400019836 น.ส. วรรณธิดา มูณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,719 400019842 นาย วิวรรธน์ กาญจนดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,720 400019848 น.ส. จินดารัตน์ สุทธิวาจา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,721 400019864 นาย สมพงศ์ เรืองฤทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,722 400019867 น.ส. หนับเส๊าะ อดลสมาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,723 400019901 น.ส. ชนัฏชา ชูเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,724 400019918 น.ส. เสาวณีย์ รัตนคช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,725 400019935 น.ส. กฤชญา แหวนเพ็ชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,726 400019936 น.ส. วรณิสร์ เพ็ชรภักดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,727 400019940 น.ส. กุลฤดี ศรีสงคราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,728 400019947 นาย มะสาฮารี ยะโกะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,729 400019948 น.ส. โสวรถ ชูแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,730 400019949 นาย วุฒิ วังเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,731 400019957 น.ส. อรทัย ไชยจันทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,732 400019959 น.ส. มะลิสา ลุ้งตี้ จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
24,733 400019961 น.ส. สิณีภรณ์ ถาวรสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,734 400019962 น.ส. กาญจนา เครือเตียว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,735 400019989 น.ส. สิณัฏฐ์ดาภา เทพสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,736 400020001 นาย สุขสันติ หวังสป จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,737 400020003 น.ส. อติภา ณะกะมุสิก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,738 400020007 น.ส. กิตติยา แสะอาหลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,739 400020011 น.ส. ปาณิศา หลงหา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,740 400020017 น.ส. ชลธิชา หยีมะเหร็บ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,741 400020021 นาย อับดุลฮาดี หะยีอาแว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,742 400020026 น.ส. ศุภลักษณ์ รักษาม่ัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,743 400020043 นาย พิพัฒน์ พิริยสฤษดิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,744 400020045 น.ส. ฐิตินาถ ชูเหลือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,745 400020046 นาย ซัมซูรี อีบุ๊ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,746 400020058 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปิยวรรณ ทองเอียด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,747 400020065 นาย ชัยยุทธ คงตุก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,748 400020069 นาย เอก อินทรจินดา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,749 400020070 น.ส. อัจฉราวดี เกศแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,750 400020086 สิบเอก ต่อศักด์ิ คลองโคน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,751 400020091 นาย สุริยา สุดหาญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,752 400020095 ว่าท่ี ร.ต. บุญสิทธิ์ รินสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,753 400020096 น.ส. วราภรณ์ ชุมใหม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,754 400020099 น.ส. ชนิดา วงษ์เอียด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,755 400020125 นาย ชัยธวัช เพ็ชรประสทิธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,756 400020144 น.ส. ชลลดา กองอาสา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,757 400020152 น.ส. วิไลวรรณ พุ่มเอียด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,758 400020188 นาย กอมารูดีน อาแว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,759 400020204 น.ส. ศุภมาศ บางพันธุ์วิมล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,760 400020206 น.ส. พัชรินทร์ ศิริรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,761 400020219 นาย พีรยุทธ  เทพขจร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,762 400020222 นาย มุตตาฝา ยะหรี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,763 400020232 นาย เกียรติพงษ์ อนันต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,764 400020233 น.ส. ระพีพรรณ จันทร์ช่วยนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,765 400020238 ว่าท่ีร้อยตรี วงศกร ศรีผ่อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,766 400020246 นาย เอกภพ  ศรีรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,767 400020251 น.ส. จาริวรรณ ดิเรกวัฒนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,768 400020256 นาย จิรัสพันธ์ อินทวงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,769 400020260 นาย โชคณพงศ์ ชายเกตุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,770 400020266 น.ส. เจนจริา ประสมทรัพย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,771 400020272 น.ส. คุณัญญา มณีพันธุ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,772 400020283 นาย อดิสรณ์ พลายแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,773 400020286 น.ส. จารีรัตน์ จันทร์ชาวนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,774 400020316 น.ส. พรพิมล กรอบเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,775 400020321 น.ส. พรชนิษฐ์ จตุทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,776 400020328 น.ส. สุจีวรรณ พาสภาการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,777 400020338 นาง อริสรา  ฐานะกาญจน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,778 400020343 นาย เอกชัย เพชรแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,779 400020347 น.ส. สุชัญญา หรนหลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,780 400020364 น.ส. ไซนะ อาแว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,781 400020394 น.ส. จุฑามาศ คงแดง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,782 400020396 น.ส. จิราวรรณ  อักษรศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,783 400020399 น.ส. ฉัตรชนก ศรทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,784 400020408 นาง สุนิสา ทองต้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,785 400020420 น.ส. ขวัญนิตา ฤกษ์พล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,786 400020423 น.ส. วรัญญา จันทร์ใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,787 400020425 น.ส. สุพัตรา บุญแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,788 400020427 น.ส. วรสุดา สุวรรณกาญจน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,789 400020429 น.ส. ศิริพร ย้วนบุญหลิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,790 400020430 น.ส. สุภาหงษ์ จินตานุสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,791 400020432 น.ส. ซารีฝ๊ะ สุไลมาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,792 400020434 น.ส. สุไรละ บิลตะเย็บ จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
24,793 400020435 น.ส. นาอีหม๊ะ ยูโซะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,794 400020446 น.ส. ทฤฒมน  เหล่าชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,795 400020447 น.ส. รจนา สุภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,796 400020455 นาย อนุชา อุ้ยเส้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,797 400020467 นาย ธิชฟานฑ์ โส๊ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,798 400020477 น.ส. นริสสา อินทรสาม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,799 400020481 นาง มุทิตา สทานสัตย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,800 400020485 น.ส. สุนิษา จนัช่วง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,801 400020490 น.ส. วิรัลยุพา หาญช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,802 400020494 นาง วรฤทัย คงเคว็จ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,803 400020497 น.ส. จิรวรรณ สุวรรณรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,804 400020507 นาย วรชาติ การเก่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,805 400020526 น.ส. ฉัตรกุล กฤดนาคประไพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,806 400020533 น.ส. ขวัญชนก พรหมอินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,807 400020534 นาย ลิศรา สุวรรณสุนทร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,808 400020541 นาย ภากร เอี้ยวซิโป จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,809 400020547 น.ส. ทิพย์สุดา นวลนิ่ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,810 400020571 น.ส. สุจิรา มูสิกพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,811 400020576 น.ส. สุนิสา ชิวหากาญจน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,812 400020593 น.ส. วชิรา อะชัยยัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,813 400020596 น.ส. จุฑารัตน์ จุลสุรา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,814 400020598 นาย ณัฐพล ชูดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,815 400020612 นาย เสฎฐวฒุิ ซัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,816 400020614 นาย พิเชษฐ พุ่มนวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,817 400020618 นาย ทศพล ชายเกตุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,818 400020622 น.ส. อารีย์ ฉิมประสิทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,819 400020627 น.ส. รัตญา ชูชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,820 400020643 นาย นิทัศน์ พิทักษ์โยธา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,821 400020655 นาง สุวดี ผิวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,822 400020659 นาย ธีรศักด์ิ รักษาวงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,823 400020660 นาง หนึ่งฤทัย ธิบดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,824 400020671 นาย เฉลิมรัตน์ นนทิการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,825 400020687 นาย ภูชิชย์ สุวรรณสุนทร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,826 400020697 น.ส. อุไรวรรณ เมืองแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,827 400020700 น.ส. สุพรรณี ทองสีอ่อน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,828 400020701 น.ส. ดวงใจ บุญญะพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,829 400020708 นาย สามารถ อิแอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,830 400020709 น.ส. บุษรา ประสาททอง จังหวัดสุราษฎรธ์านี
24,831 400020715 นาย ธํารงค์ศักด์ิ ชาญอาวุธ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,832 400020716 นาย อาราฮัม กือมะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,833 400020718 นาย วรรณพจน์  โอฬารี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,834 400020726 นาย สุกรี เจ๊ะเด็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,835 400020733 น.ส. รอฮานา ดอยอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,836 400020739 นาย ศุภวัฒน์ ภักดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,837 400020741 น.ส. วัชรินทร์ จันทร์สุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,838 400020743 น.ส. พรวิรินทร์ เพชรประสมกูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,839 400020749 น.ส. ขวัญชนก รอดภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,840 400020789 นาย พงศกานต์ บุญมามณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,841 400020791 น.ส. หทัยทิพย์  ฤทธิ์เดช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,842 400020793 นาย ราชารัฐ วรรณลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,843 400020809 นาย จักรกฤษณ์ เมืองแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,844 400020812 นาย ชยุตม์ เยาว์แสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,845 400020814 น.ส. ภัทธิยา จิตชาญวชิัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,846 400020834 น.ส. ประภัสสร เม่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,847 400020857 นาย ชัยพงษ์ วัฒนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,848 400020862 นาย ไซฟูลอันวาร์ ดอเลาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,849 400020905 นาง อนัญวีร์ ตรีวชิรนันท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,850 400020914 น.ส. ประกายพรรณ แป้นไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,851 400020933 น.ส. จิราพร มุสิกะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,852 400020939 น.ส. ชฎารัตน์ ผ่องมะหึงษ์ จังหวัดสุราษฎรธ์านี
24,853 400020958 น.ส. อัญชลี อาธิปัจจาภรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,854 400020978 น.ส. อุปสรา สิทธิพงษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,855 400020986 นาย ธีระศักด์ิ กิตติคุณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,856 400021008 น.ส. วรรณิศา จิตรเพ่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,857 400021017 น.ส. นูรซากีนา แวสุหลง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,858 400021022 น.ส. ชุดาพร อุ่นแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,859 400021029 นาย ยศวริศ แก้วพุ่มช่วง จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
24,860 400021031 น.ส. จุฑาธิป ชูสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,861 400021045 น.ส. ชุติมา สามารถ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,862 400021049 น.ส. ทรรศนีย์ เชื้อเชิญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,863 400021052 น.ส. ดุษฎี คงดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,864 400021058 นาย ปิยวุฒิ แดงเหมือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,865 400021062 นาย ทรงพล พันธนียะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,866 400021085 น.ส. สุพลักษณ์ รักษาสังข์ จังหวัดสุราษฎรธ์านี
24,867 400021090 นาง พรพรรณ ฤทธิรุตม์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,868 400021095 น.ส. ชลธิรา แซ่ลิ้ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,869 400021101 น.ส. วนิดา ด้วงช่วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,870 400021105 น.ส. จารุณี  รุ่มจิตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,871 400021107 นาย ศิวะ ชิดเอ้ือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,872 400021118 น.ส. ศุจิรัตน์ รัตนวงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,873 400021132 นาย ศุภกฤต เทพจันทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,874 400021137 นาย มานิตย์ เดชารัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,875 400021140 นาย วิทวสั ศรีรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,876 400021160 น.ส. จิตรลดา รัตน์แก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,877 400021179 น.ส. ปูซียะห์  เฮ่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,878 400021191 น.ส. เบญจวรรณ เพชรศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,879 400021200 น.ส. ชลันพร สังข์สิงห์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,880 400021210 นาย พรประสิทธิ์  พูลสวัสด์ิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,881 400021211 นาย สัจวิทย์ ตั้งอุดมวงษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,882 400021214 นาย ณฐัพงษ์    มณีโรจน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,883 400021225 น.ส. เกศวดี พรานพนัส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,884 400021241 น.ส. นุจรี ร่าหมาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,885 400021249 นาย ฆอฟีลีน ปากบารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,886 400021265 น.ส. นิสริน กิตินัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,887 400021295 น.ส. นัสรียะ เจะเลง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,888 400021300 น.ส. อรวรรณ ต่ายหลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,889 400021328 สิบตรี อรรถพร จินดารัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,890 400021342 นาย ปราถนา แป้นเจริญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,891 400021351 น.ส. ประไพสิริ ลาเต๊ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,892 400021352 นาย ซาเฟียน ดามะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,893 400021362 น.ส. เรวดี เสนแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,894 400021367 น.ส. สุนิสา สิงห์ชู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,895 400021376 น.ส. สุพรรณี แก้วสมศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,896 400021396 น.ส. สุธาสินี อสิเศวตกุล จังหวัดสุราษฎรธ์านี
24,897 400021402 น.ส. สุณีย์ เหมหมัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,898 400021404 น.ส. วริญธร แตะแอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,899 400021410 น.ส. ธนาวดี สงพราหมณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,900 400021437 นาย สมชาย จันคง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,901 400021442 นาย ชนพล จิตนรงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,902 400021457 นาง นางวันดี คงประสิทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,903 400021472 นาย พิษณุ ขาวมะลิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,904 400021480 นาง กมลวรรณ โชติพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,905 400021493 น.ส. อรุณ กาสา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,906 400021495 นาย ลักษมณ์ เพชรบูรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,907 400021500 น.ส. พรฤดี ผลประมูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,908 400021504 น.ส. นวลจันทร์ พยุหกฤษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,909 400021511 นาง ศิวพร วรรณบวร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,910 400021518 น.ส. ณิชาพร ตัณฑวณิช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,911 400021523 นาย สมพงษ์ ร่างเล็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,912 400021538 นาง ศรีประภา ฉิมพลีศิริ ชัยวัฒน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,913 400021551 น.ส. รัตนา  อุสหกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,914 400021559 น.ส. ยุวรรณดา ขวัญเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,915 400021582 น.ส. ขวัญฤทัย เดชอุดม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,916 400021584 น.ส. เมวดี อภิชาตบุตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,917 400021590 นาย ณัฏฐวี ไข่มุกข์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,918 400021599 นาย เอกสิทธิ์ คงเรือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,919 400021601 นาย มูฮําหมัดเตาฟิก หว่าหลํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,920 400021606 นาย ยุรศักด์ิ นพวงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,921 400021609 น.ส. นิตยา เพชรคง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,922 400021610 น.ส. รุ่งฤดี แก้วคง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,923 400021611 นาย กําชัย เรืองเพ็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,924 400021618 นาง อัญชลี ศรีชุมพวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,925 400021628 นาย กรวิก โสมสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,926 400021630 น.ส. เรวดี วงค์มุสิก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,927 400021635 น.ส. กรพินธ์  โสมสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,928 400021636 นาย ขจรศักด์ิ สงแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,929 400021641 นาง ณิชกานต์ สุวรรณพะโยม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,930 400021655 น.ส. ประภา เพ็งประพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,931 400021656 น.ส. พัชราภรณ์ ลิ้มสันติธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,932 400021657 น.ส. กนกวรรณ กมัณฑา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,933 400021660 นาย บูระฮัน เจะเซะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,934 400021666 น.ส. ปุญณิสา ดวงทิพย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,935 400021670 นาย มนต์ชัย วัฒนเชื้อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,936 400021674 นาย ดํารงศักด์ิ รัตตะโน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,937 400021679 น.ส. อัจฉริยาภรณ์ เสาร์เพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,938 400021683 น.ส. ภัทราภรณ์ แก้วบัว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,939 400021690 น.ส. กนิสา ปานยิ่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,940 400021704 นาย ปัลลพ หุ้นเหี้ยง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,941 400021720 น.ส. จันทร์ติมา ยอดจันทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,942 400021722 น.ส. ยุพา คงดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,943 400021725 นาย ณฐัพล จุลเพ็ชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,944 400021742 น.ส. ภคพร บุญศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,945 400021743 น.ส. เมธินี สะมะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,946 400021747 นาง สุณีษา ภูนุชอภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,947 400021750 น.ส. อยู่เย็น แซ่หลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,948 400021762 น.ส. ลักขณา ยุรพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,949 400021769 น.ส. ภูริชญา มุกเนียม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,950 400021771 น.ส. อรุณี ประดิษฐคล้าย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,951 400021783 น.ส. จิรัตญา พรหมสมปาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,952 400021800 นาย อรรถพล ใหมทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,953 400021801 น.ส. วะชิราพรรณ์ พรหมฤทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,954 400021810 น.ส. ยัสมิน โต๊ะมีนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,955 400021813 นาย จักรพันธ์ ดํานุ้ย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,956 400021815 น.ส. อานีซะห์ บาเหะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,957 400021817 น.ส. ภาวนา ชูเชิด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,958 400021850 นาย ตรีปกรณ์ บํารุงพงษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,959 400021863 นาย กันตพัฒน์ ฉลาดดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,960 400021864 น.ส. กานต์พิชชา บุญแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,961 400021873 น.ส. สุรีรัตน์ แก้วประวัติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,962 400021882 ว่าท่ีร.ต. นราวุฒิ จีนด้วง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,963 400021887 น.ส. อรกัญญา ตําแอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,964 400021888 นาย ยงยุทธ เล็บกะเต็บ จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
24,965 400021898 นาย พีรศักด์ิ พิทักษ์วาที จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,966 400021908 น.ส. บุญรักษรัตน์ คล้ายอักษร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,967 400021909 น.ส. อมิตตา เเตงวิเชียร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,968 400021919 น.ส. โสภา พิพัฒน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,969 400021940 นาง อุมาวรรณ เพชรมี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,970 400021958 น.ส. พรพิมล ส กาญจนะชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,971 400021970 นาย อนุรักษ์ สินไชย จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
24,972 400021974 น.ส. ศิริรัตน์ บัวบางกรูด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,973 400021985 นาย ธีรวัฒน์ บุญสิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,974 400021986 น.ส. สุปรีญา นวลจันทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,975 400022007 น.ส. ศิรินทร์พิชญ์ พันธุ์ชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,976 400022011 นาย ศักด์ิชัย หงษ์รัตนากุลชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,977 400022021 น.ส. มยุรา ธรรมวัตร์ จังหวัดสุราษฎรธ์านี
24,978 400022024 นาย เทวินทร์ พุทธวันท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,979 400022032 น.ส. สุนทรี พูลแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,980 400022052 น.ส. วนิดา ใจดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,981 400022082 น.ส. สุนิสา ยอดภูบัญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,982 400022083 น.ส. ณัฏฐี ฉายลิ่ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,983 400022090 นาย ชาติชาย เทพสุวรรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,984 400022091 นาย พีรพล ศรีหิรัญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,985 400022092 น.ส. สิรินทรา อภัยกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,986 400022094 นาย มูฮําหมัด ชอบงาม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,987 400022097 น.ส. พสุนิต เดชดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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24,988 400022106 ว่าท่ี ร.ต.หญิง สิริมา บุญศรีวงศ์สกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,989 400022110 น.ส. ชญานิศ เหตุทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,990 400022112 นาย เอกศักด์ิ  บุญศรีวงศ์สกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,991 400022125 นาย มนตรี พรหมจรรย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,992 400022132 น.ส. ฟายีซะห์ มะเกะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,993 400022135 น.ส. กนกกานต์ แก้วผ่องใส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,994 400022146 นาง นวลจันทร์ สระทองทิว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,995 400022151 นาย ปกรณ์ บุญหลง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,996 400022159 นาย ธนศักด์ิ ชูชีพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,997 400022177 นาง วันเพ็ญ ชูใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,998 400022182 นาง กรรณิกา ต่อวงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
24,999 400022184 น.ส. นริสสา สาเรส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,000 400022193 น.ส. อัณณ์ภัสฆ์ อุบลสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,001 400022200 น.ส. วินิธา สานปา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,002 400022215 น.ส. แรเมาะ ดะยอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,003 400022219 น.ส. อาภาพร เพราเพราะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,004 400022220 น.ส. เมธิรา ไกรนที จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,005 400022248 น.ส. นิยดา มะสุนี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,006 400022261 น.ส. สุรีพร จีนปาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,007 400022268 นาย ไกรสิทธิ อินทรกนิฎฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,008 400022270 น.ส. วีระวรรณ ศิริพงษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,009 400022272 น.ส. ธิดารัตน์ จุฬามณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,010 400022277 น.ส. กนกอร ไกรนรา จังหวัดสุราษฎรธ์านี
25,011 400022297 น.ส. จิราวรรณ รักมิตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,012 400022302 นาย ศักรินท์ ง่วนก้ิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,013 400022305 นาง ศรีวิกา  คงประเสริฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,014 400022308 น.ส. ปราณี ธรรมสมบัติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,015 400022312 น.ส. พัชรี อรัญดร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,016 400022324 น.ส. ทิพาพันธ์ ขุนเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,017 400022326 น.ส. ชลลดา สุขเล็ก จังหวัดสุราษฎรธ์านี
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25,018 400022330 นาย สุรสิทธิ์ จงการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,019 400022334 น.ส. สุภาวดี บัวเพ็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,020 400022342 นาย ธิติภัทร ฟองมณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,021 400022343 น.ส. สุทิวรรณ ชิตสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,022 400022350 น.ส. กัลยาณี กล่ํากลิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,023 400022355 นาย อัฟฟาล  บินเจ๊ะเลาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,024 400022372 น.ส. ศิริรัตน์ รัตนมณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,025 400022375 น.ส. ก้อดี้เหยาะ บาวกูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,026 400022376 นาย กิตติ ภาคอารีย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,027 400022379 นาย ณฤพนธ์ ใจสมุทร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,028 400022383 น.ส. อาอีซะห์ กรีติง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,029 400022385 น.ส. วรรณวิสา ด้วงเหมือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,030 400022402 นาย นรฤทธิ์ คําหอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,031 400022401 น.ส. อนิสรา จันทร์ประยงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,032 400022403 น.ส. ปิยะลกัษณ์ ชัยศิลปิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,033 400022412 นาง ปัฐมาภรณ์ ศรีพรห์ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,034 400022413 นาง ปัทมา อารีสิริสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,035 400022416 น.ส. นูรฮายาตี มะยาโอ๊ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,036 400022422 น.ส. ซุไลลา รีเด็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,037 400022426 นาย ธีระวิทย์ นาคบรรพ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,038 400022428 นาย ศักด์ิดา มากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,039 400022429 นาย อนุศิษฏ์ เกาะกลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,040 400022439 น.ส. จุฬารัตน์ ไกรนรา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,041 400022450 น.ส. ยาวารี อาแว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,042 400022453 นาย ศักดรินทร์ ชูบัว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,043 400022461 นาย อําพันดี เย๊ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,044 400022467 น.ส. ปฐมาภรณ์ จรินน้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,045 400022479 น.ส. ธีมาพร ชาวไร่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,046 400022483 น.ส. ฟาริดา สุริยะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,047 400022492 น.ส. ปทัมา แก้วเกาะสะบ้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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25,048 400022498 น.ส. ทัชชา เจริญกุลเมธี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,049 400022503 นาย วีระพงศ์ อักษรนํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,050 400022509 นาง นิศากร สวัสดิกูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,051 400022518 น.ส. สุธามาศ วิบูลสุตกิจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,052 400022522 น.ส. ซากีนา อับดุลซอมะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,053 400022527 น.ส. ณัฐพร บุญธีระเลิศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,054 400022528 นาย ศิตวิทย์ ราชดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,055 400022541 น.ส. วรรณิษา ขุนรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,056 400022549 นาย วัชรินทร์ รักพูนแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,057 400022560 นาย ปรเมศวร์ ศิริชมภู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,058 400022562 น.ส. หทัยกาญจน์ บุญช่วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,059 400022565 นาง จุฑามาศ ฤทธาภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,060 400022593 น.ส. ดุษฎี ชํานาญวารี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,061 400022596 นาย เอก รายอมะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,062 400022625 นาง สุภาวดี จิตบุญ จังหวัดสุราษฎรธ์านี
25,063 400022632 น.ส. ธัญญลักษณ์ ช่วยเกลี้ยง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,064 400022638 น.ส. อาภาภรณ์ นพรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,065 400022641 นาย ธีรยุทธ ชะนิล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,066 400022642 นาย จรัสธรรม อังศุวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,067 400022649 นาย นราพงศ์ กุหลาบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,068 400022652 นาง รจนา ยอดราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,069 400022657 น.ส. เพ็ญนภา สันติวรกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,070 400022658 นาย ภานุมาส ประทีป ณ ถลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,071 400022660 นาง ศรีรัตน์ หนูอุ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,072 400022669 น.ส. ชนัญญา แก้ววีด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,073 400022670 นาง สุทธวรรณ ฮัมฟรีส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,074 400022673 น.ส. ภคมน ติวรานุสรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,075 400022675 นาย คมกริช สุรเวช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,076 400022677 น.ส. หทัยรัตน์ สุขเจริญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,077 400022679 น.ส. กริณฑา สองเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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25,078 400022680 น.ส. มณีนุช ทิพย์ชิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,079 400022683 นาย ธนกฤษ บุญพัฒน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,080 400022687 นาย สรวิศิษฏ์ ชนะกุลอนันต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,081 400022689 นาง พนารัตน์ อนุบุตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,082 400022700 น.ส. จริยาภรณ์ วิวัชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,083 400022703 น.ส. กรรณิกา ขยายแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,084 400022711 น.ส. จิตนา บุญเจริญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,085 400022720 น.ส. อทิตยา แป้นดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,086 400022730 น.ส. ธันย์ภัคนันท์ นาทธนานนท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,087 400022732 นาย พิพัฒน์พงค์ ทองตําลึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,088 400022736 น.ส. จุไรรัตน์ เทพพิกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,089 400022756 น.ส. จอมแก้ว เสนี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,090 400022772 น.ส. ซัลมา นิยมเดชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,091 400022778 นาง สุธิดา ประมัยพิมพ์ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
25,092 400022787 น.ส. วรรณฤดี ทองจันทร์แก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,093 400022791 น.ส. ชนลักษณ์ จักรัส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,094 400022808 น.ส. อนุศรา โสภาวัจน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,095 400022838 นาย ศักรินทร์  นาฮูดา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,096 400022839 น.ส. รุจิรา สุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,097 400022849 น.ส. จิราพร เทศนุ้ย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,098 400022851 นาย ภานุมาส พรหมเอี่ยม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,099 400022853 นาย ธนพล เทยีบพุฒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,100 400022854 น.ส. จงกล อุ่นใจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,101 400022855 นาย สยมภู เรือนแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,102 400022860 นาง สิติหะหยาด ราชแดหวา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,103 400022863 นาย อํามาตย์ ไชยทวีวงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,104 400022867 น.ส. มารียา เยาวประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,105 400022875 นาง เยาวเรศ นนทะสร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,106 400022908 นาย ยุทธนา พิริยาภรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,107 400022911 น.ส. รมิดา เชาว์พลกรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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25,108 400022923 นาย วิทยา ดลวัฒนกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,109 400022937 น.ส. ณัฐรดา โสมพะยอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,110 400022954 น.ส. ไมตรี ลําดับพังค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,111 400022965 น.ส. อรัญณี ทองจันทร์แก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,112 400022969 น.ส. พูลสิน รัตนพงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,113 400022978 น.ส. อารีรัตน์ อนุสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,114 400022990 น.ส. ญดา อินคโณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,115 400022996 น.ส. โสวนีย์ จงแดง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,116 400023000 นาย ยามารุดดีน หลีขาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,117 400023003 น.ส. จิดารัตน์ แสงขจร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,118 400023008 น.ส. อรอุมา บัวหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,119 400023011 นาย สานิตย์ พุทธศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,120 400023023 นาย วิทยา สุขเกษม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,121 400023025 นาย จารุกิตติ์ ระกําทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,122 400023046 นาย อรรถพล สังวังเลาว์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,123 400023055 น.ส. ฐิติมา    แก้วมณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,124 400023066 นาย นราศักด์ิ อุดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,125 400023092 น.ส. วันวิสา พืชผล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,126 400023105 น.ส. สุภารัตน์ สุจิตตวัฒนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,127 400023126 นาย ภูวดล ลายทิพย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,128 400023131 น.ส. สุจิตรา พวงพวา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,129 400023141 น.ส. ปาลิดา  ภมรนาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,130 400023153 นาย อดุลย์ หมีนหมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,131 400023184 น.ส. พัชรินทร์ จินดาพล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,132 400023186 น.ส. นพรัตน์ ผาสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,133 400023187 นาย อุดร ก้ิมเจี้ยม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,134 400023195 นาย วีรยุทธ อ้นขาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,135 400023196 น.ส. อัมพวรรณ  โลพิศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,136 400023198 น.ส. จิราวรรณ บัวทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,137 400023199 นาย ชัยวัฒน์ กิตติคุณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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25,138 400023211 นาย กิติศักด์ิ ชลศิริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,139 400023217 นาย พิเชฐ พัลวัลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,140 400023218 น.ส. กัณฐภรณ์ ชนะพล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,141 400023220 นาย สุขสวัสด์ิ งามประดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,142 400023221 นาง จรัสศรี งามประดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,143 400023222 น.ส. ชีพกมล คงอ้ิว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,144 400023241 นาง มารตี เหมรินี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,145 400023278 นาง ภัทรา หอมหวล จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
25,146 400023279 นาย พงษ์เพชร โรจนรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,147 400023281 นาย รติพล สรศิริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,148 400023282 น.ส. พรรณนิภา ชุมสกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,149 400023289 น.ส. ธนัญนพัช  ทองจีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,150 400023293 น.ส. ศิริกัญญา เจริญศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,151 400023295 นาย ธนกฤต คงสงค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,152 400023298 น.ส. อุบลรัตน์ จันทโร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,153 400023299 นาย อชิรวิทย์ รุ่งเรือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,154 400023302 นาย ปฐมพงศ์ กล่ํามาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,155 400023316 น.ส. เสาวคนธ์ สุขอนันต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,156 400023325 น.ส. ดวงกมล ยินดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,157 400023332 น.ส. จิราวรรณ ศรีกลับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,158 400023334 นาย สุรชาติ โส้สมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,159 400023338 น.ส. นฤมล ช่วยบํารุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,160 400023349 น.ส. ยามีล๊ะ เจ๊ะอิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,161 400023352 นาง อามิตี มะแซ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,162 400023354 นาย ปริญญา จินดาเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,163 400023357 น.ส. ขวัญชนก ปีไสย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,164 400023361 น.ส. ณิชาภัทร สงรอด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,165 400023369 น.ส. ปัทธิมา นาคเล็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,166 400023371 น.ส. จารุณี ทองตะกุก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,167 400023372 น.ส. อัญชลี ดวงธัมยาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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25,168 400023373 น.ส. เกศรินทร์ บุญส่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,169 400023382 น.ส. รอฮายู สือแมะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,170 400023388 นาย ภานุศักด์ิ จิตรนิยม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,171 400023400 นาย อุไบดิน เจะแต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,172 400023409 น.ส. สัพพัญญู สังข์ชุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,173 400023417 น.ส. วิภาภรณ์ รัตนชุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,174 400023418 นาง วิไลพร หนูพินิจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,175 400023431 นาง มุสลีฮา ดอเลาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,176 400023432 นาง ณัฐา พลายด้วง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,177 400023433 น.ส. ณัฐวดี ลางีตัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,178 400023435 น.ส. สมศรี ยะโก๊ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,179 400023436 นาง ศิริพรรณ เพ็ชรจันทร์โท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,180 400023443 น.ส. ลิลา ยะหรีม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,181 400023444 น.ส. กาญจนี ด้วงห้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,182 400023455 น.ส. มะลิวัลย์ พริกประสงค์ จังหวดัสุราษฎร์ธานี
25,183 400023474 นาย จรัญ เรืองนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,184 400023478 นาง นันท์สินี ชลหัตถ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,185 400023484 น.ส. รุ่งรัตน์ เภาวิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,186 400023486 นาง โนรไลลา โต๊ะเซ็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,187 400023490 นาง วัชรา สุวรรณโชติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,188 400023492 น.ส. อรอุษา คําทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,189 400023493 น.ส. รีน่า ดาหมาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,190 400023500 นาย พีรพล สวัสดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,191 400023505 น.ส. นันท์นภัส สวัสดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,192 400023510 น.ส. ปุญญิสา ทวีกาญจน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,193 400023511 นาย อาหะหมัด บินปิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,194 400023519 นาย ธนกร ลิ่มวงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,195 400023529 นาย ยะหะยอ หะยีหะเต็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,196 400023551 น.ส. สุกัญญา เดชอรัญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,197 400023561 นาง จารึก  ลิขิตกาญจน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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25,198 400023565 นาย โกสินทร์ เชี่ยววิกกาญจน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,199 400023583 นาย มนตรี เรืองเดช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,200 400023584 น.ส. ธีรญา ยุทธการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,201 400023592 นาย อธิพัฒน์ สม่าหลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,202 400023593 น.ส. รดานุช สุวรรณวงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,203 400023596 น.ส. ทิพย์ธิดา มีวัฒนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,204 400023615 น.ส. นูรไอนี  ดือราแม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,205 400023621 น.ส. รุ่งดาว อ้นชุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,206 400023638 นาย ร่มหลี นําวายกอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,207 400023640 นาง ปณรส ผลอ่อน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,208 400023642 นาย วิทิตพงศ์ อุสมา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,209 400023647 น.ส. พรพนา จันทร์สิทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,210 400023651 นาย ณัฐพงค์ อินทร์พิลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,211 400023655 น.ส. ปาริฉัตร เมืองแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,212 400023656 น.ส. พัชราภรณ์ เพ็ชรทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,213 400023665 นาย บุญรักษ์ นิรภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,214 400023666 นาย ศราวุธ รักสีทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,215 400023672 น.ส. กานต์ธิดา ชูสกุลชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,216 400023693 นาง สุปรีดา ลือศิลป์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,217 400023696 น.ส. ขนิษฐา สิทธิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,218 400023705 น.ส. มัทนา อินทรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,219 400023710 น.ส. โสติรัตน์ สมัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,220 400023713 น.ส. วิมลตรี จันชูทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,221 400023715 น.ส. มาลินี สามเสาร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,222 400023717 น.ส. อรุณศิริ บุญมา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,223 400023722 น.ส. พรพิมล ชนะศักด์ิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,224 400023725 น.ส. จุฬารัตน์ ไฝจู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,225 400023727 นาง นิฎลุบล อักษรแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,226 400023737 นาง ณัฏนรี ทองขาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,227 400023759 น.ส. ยุภา สมบูรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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25,228 400023775 นาย กิตติศักด์ิ วุฒิพงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,229 400023786 น.ส. วรุณรัต จรัสแผ้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,230 400023788 นาย ศุภกิต วิรปัญญากุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,231 400023789 นาย ชัยณรงค์ สงฤทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,232 400023817 น.ส. ซินนีรา สะนิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,233 400023821 น.ส. ปฐมานุช ศิลปภักดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,234 400023823 น.ส. กิจรัตน์ รักชาติ จังหวดัสุราษฎร์ธานี
25,235 400023827 นาย เอกรัตน์ สอนศรีไหม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,236 400023842 นาย ธนกฤต บิลยะแม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,237 400023846 นาย ไชยันต์ ไมทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,238 400023850 น.ส. จิรา สุทะปัญญา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,239 400023891 นาง นฐวัลย์ สุขสวัสด์ิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,240 400023892 นาย อาคม ทองหนัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,241 400023897 น.ส. พรทิพย์ ไชยเทพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,242 400023899 นาย บัญญัติ รักษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,243 400023900 น.ส. อัมรินา  แวมง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,244 400023909 น.ส. นาริษา สาและ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,245 400023916 น.ส. รัชนีกร เพชรคง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,246 400023926 นาง สุทิพย์ จันทร์แก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,247 400023963 น.ส. บุษยมาส ชุมบุญรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,248 400023968 นาง ลักษณ์คณา ราชภิรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,249 400023976 นาย นายวัชรา คงรอด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,250 400023978 น.ส. เมธาพร อุดมวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,251 400023990 นาย จิรเจต มีบุญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,252 400023998 นาย ฉัตร จับปรั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,253 400024000 นาย ธีรพงศ์ จันทร์เรือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,254 400024002 นาย สุภัคสนธิ์ รัตนบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,255 400024004 จ่าอากาศโท นันทวิทย์ เทพรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,256 400024007 นาย ธีรวัชร แหละเหย็บ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,257 400024008 น.ส. กุสุมา สุวพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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25,258 400024010 นาย พีรพัฒน์ หนูสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,259 400024026 นาย พงษ์นรินทร์ จํานงค์ทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,260 400024034 น.ส. ศรีกันยา ธรรมพิทักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,261 400024037 นาง จุฬาภรณ์ สุกทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,262 400024044 นาย อรุณ คงช่วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,263 400024064 นาย ภัทรพงศ์ เก้ือดํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,264 400024077 น.ส. มุฆนีย์ ราฮิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,265 400024082 น.ส. จันทรา สมัยปาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,266 400024088 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ฤทัย มะกะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,267 400024092 น.ส. กมลวรรณ นวนคงรอด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,268 400024116 นาย จักรินทร์ ค้ามาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,269 400024132 นาง ศศิตา สุขขี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,270 400024143 น.ส. อรุณี ปิ่นแคน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,271 400024165 นาย อนุชา เหมะรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,272 400024172 นาง สายชล อําลอย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,273 400024178 นาย วีรวัฒน์ รองชูเพ็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,274 400024187 น.ส. พัชนี ตันติสิทธกิร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,275 400024192 น.ส. นูรฮุสนา เกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,276 400024194 น.ส. พัชราภรณ์ ขุนรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,277 400024198 น.ส. เยาวดี ศรีราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,278 400024213 นาย อุทัย บุญรอดชู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,279 400024215 นาย ณรงค์ บุญยเกียรติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,280 400024235 น.ส. ผกาทิพย์ พุทธสุขา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,281 400024236 น.ส. รังษิยา   เสรีกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,282 400024241 นาย ศุภชัย ไชยนิตย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,283 400024260 นาย ทวีวิทย์ รัตนวิจิตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,284 400024273 น.ส. สุรีย์ภรณ์ แดงเสนาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,285 400024282 น.ส. ฟารีด้า สีเด็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,286 400024285 นาย รวมศักด์ิ หวันสบูดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,287 400024317 น.ส. พรพิมล ประกอบการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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25,288 400024336 นาย ณัฐพล กัลยกรกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,289 400024338 น.ส. สุพิตรา เดชเกิด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,290 400024353 น.ส. ธัญญา ชูเชิด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,291 400024357 นาย นัธวุฒิ ไชยถาวร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,292 400024359 น.ส. บุศรินทร์ ทองอุบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,293 400024367 น.ส. สุกัญญา รักจิตต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,294 400024371 นาย จีรณัทย์ บํารุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,295 400024376 นาย รูสลาน อูมา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,296 400024377 น.ส. ปิยะนันท์ จิตบํารุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,297 400024389 นาย อนันต์ ทิพย์ญาณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,298 400024390 น.ส. สุจารี ฤทธิภักดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,299 400024392 นาย สัญชาติ คงบัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,300 400024406 นาง เอื้อกรกาญจน์ บุญช่วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,301 400024408 นาย สุทธิพงษ์ เลิศไกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,302 400024415 น.ส. มลฤดี จิตเจริญม่ันคง จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
25,303 400024424 น.ส. ซารีนา  บะอู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,304 400024426 นาย กําพล ศรีสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,305 400024449 นาง จุฬาพร ทองบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,306 400024467 นาย ธวัชชัย ภักดีไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,307 400024471 น.ส. รักษ์ภิรมย์ ศรีเลิศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,308 400024480 น.ส. ลลิตา ตันธนะปาละ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,309 400024483 น.ส. ดารณี เม่งช่วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,310 400024498 น.ส. จินต์จุทา แก้วอ่อน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,311 400024501 นาง นภัสสร สิงหเดชา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,312 400024516 นาย วรพจน์ ภู่ตระกูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,313 400024524 นาย สุริยกาล ชุมแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,314 400024525 น.ส. ไซนะ อาแว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,315 400024527 นาย คุณวุฒิ พร้อมมูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,316 400024543 นาย ธนพนธ์ กาญจนรจิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,317 400024545 น.ส. นฤมล แสงเงิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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25,318 400024547 น.ส. มะลิลา รักษาแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,319 400024552 น.ส. นัฐหทัย  ธนพิพัฒน์พงศ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,320 400024554 น.ส. ประริมาศ แก้วเทพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,321 400024563 น.ส. อรวรรณ เพชรพงษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,322 400024569 น.ส. ซะกิยะฮ์ ยูโซะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,323 400024571 นาย กิตติ แลหมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,324 400024573 น.ส. สุมาลี ศรีสุขใส จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
25,325 400024579 น.ส. เดือนเพ็ญ แก้วมา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,326 400024589 นาง กรรณิการ์ ชโนวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,327 400024595 นาย วัชรพล ดํานิล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,328 400024613 ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัชนีกรณ์  เสมียนเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,329 400024617 นาย วิระ สุขช่วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,330 400024624 น.ส. อุบลรัตน์ บริเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,331 400024626 น.ส. ซอฝีเย๊าะ หวังหลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,332 400024627 น.ส. ก่ิงกาญจนา แสงตันชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,333 400024628 น.ส. ทัศนีย์ อุทิศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,334 400024629 น.ส. ชีวลักษณ์ จอมหงษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,335 400024637 น.ส. วราภรณ์ นาคฤทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,336 400024642 น.ส. บงกช สุขชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,337 400024646 น.ส. สุธิสา ปาลานุสรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,338 400024658 น.ส. กอปรพัน เกิดผล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,339 400024704 นาย สูฮัยมีน บินสะมะแอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,340 400024709 นาย อุสมาน สะอิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,341 400024710 น.ส. จุติตา บุญชู จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,342 400024719 นาย พันธวัจน์ ดาวัลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,343 400024731 น.ส. ฮามีดะห์   เทษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,344 400024771 น.ส. สูฮัยลาร์ สมาแอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,345 400024776 น.ส. อรอุมา อ่อนแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,346 400024783 น.ส. อาอีซ๊ะห์ สมาแอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,347 400024786 น.ส. พิมุข สุขสันต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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25,348 400024791 นาย อัฐพงศ์ ใจสม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,349 400024794 นาย อดิศักด์ิ ชูศรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,350 400024810 น.ส. ยุพดี ศรีนาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,351 400024817 น.ส. สิริกร แพรกสงฆ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,352 400024818 น.ส. ธรรญพร แก้วยอด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,353 400024828 น.ส. สาวิตรี ก่ออ้อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,354 400024832 นาย ประพนธ์ สุดวิไล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,355 400024844 น.ส. รชนิศ แซ่หลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,356 400024856 น.ส. ประภาภรณ์ ยะกัณฐะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,357 400024876 นาย อภิชาติ เหมสลาหมาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,358 400024887 นาง อรวรรณ แก้วสองเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,359 400024891 น.ส. สุพัฒตรา ยอดยิ่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,360 400024895 น.ส. ภัคจิรา แซ่แต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,361 400024899 น.ส. เจตนิพิฐ แก้วเกาะสะบ้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,362 400024907 น.ส. นูรา อุมา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,363 400024911 นาย วัฑฒพงศ์ ศรีสุขใส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,364 400024912 นาง จุกะวรรณ ทองวัตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,365 400024923 น.ส. จรรย์ชญาส์ จันทร์เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,366 400024940 น.ส. รุ่งนภา มาศเสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,367 400024958 น.ส. รัชนี แก้วไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,368 400024967 น.ส. สริญญา นาคขาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,369 400024975 น.ส. อรุณี หัสมี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,370 400024979 น.ส. ปิยธิดา สวุรรณละออง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,371 400024996 น.ส. ศุรดา เชื้อบ้านเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,372 400025000 น.ส. ชมัยพร ชุมทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,373 400025005 น.ส. เบญจวรรณ อินมณเทียร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,374 400025017 นาย ชรินทร์ ชูสม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,375 400025018 นาง สุตาภัทร ชูแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,376 400025020 น.ส. วันดี กุลหมาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,377 400025029 นาย เกียรติพงษ์ สงพรหม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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25,378 400025036 น.ส. สุนิษา ทองขาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,379 400025045 น.ส. อุไรพร นกเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,380 400025050 น.ส. กนกกร พงศ์พาณิชย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,381 400025062 นาย นพดล อินท่าทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,382 400025063 นาง นภารัตน์ เส็งขาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,383 400025064 น.ส. นัฏฐ์ชวัล สิมสินธุ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,384 400025085 น.ส. แวซารีมะห์ แวดอเลาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,385 400025088 ว่าท่ีร้อยตรี พีรวทิย์ พรหมแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,386 400025093 น.ส. เบญญาภา ทรงศรีวิไล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,387 400025098 นาย นิธิศ สิตะรุโณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,388 400025111 น.ส. สายสุนีย์ จีบโจง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,389 400025122 น.ส. สานิตย์ ชั้นลิ้ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,390 400025126 นาย อัคริศ วิชัยดิษฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,391 400025145 น.ส. วันทนี หมวดเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,392 400025154 น.ส. วรดิา เกาะหมาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,393 400025164 นาย ณรงค์ศักด์ิ ยังหาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,394 400025165 นาย เจนวิทย์ จินตนพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,395 400025168 นาย พิทยากรณ์ ทิพย์พิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,396 400025171 น.ส. นุชจิเรศ เดชฤกษ์ปาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,397 400025172 น.ส. ขนิษฐา เพ็งแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,398 400025195 น.ส. ชัชชญา สุวรรณมาลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,399 400025205 น.ส. พลอยนภัส ชนัญชญานันทร์ จังหวัดสุราษฎรธ์านี
25,400 400025211 นาย สุวัฒน์ เสาร์พูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,401 400025225 น.ส. ลักษมี ทองเสน่ห์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,402 400025228 น.ส. สุดารัตน์  เหล็มปาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,403 400025255 นาย อภิศักด์ิ นครินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,404 400025262 นาย ชัยพิพัฒน์ ศรีสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,405 400025273 น.ส. ม่ิงขวัญ เม่งช่วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,406 400025302 น.ส. สาวิตรี ชสูังข์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,407 400025304 น.ส. ดวงพร ขวัญทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ผนวก ก.      

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สนามสอบ           ช่ือ - นามสกุล
25,408 400025313 นาย สุรสิทธิ์ เกตุมุหน๊ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,409 400025329 น.ส. ปฐมาภรณ์  สุวรรณะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,410 400025332 น.ส. ศิริทิพย์ ภุมเรศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,411 400025338 น.ส. ธันยพร นวลแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,412 400025343 นาง กาญจนา กลิ่นนวล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,413 400025345 น.ส. ณัชชา หาสกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,414 400025354 นาย ชัชยาคมน์ สุพิทยพันธุ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,415 400025356 น.ส. พันธุ์ทิพย์ นาคเลิศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,416 400025359 นาย ดุสิตธร มากสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,417 400025362 นาง ธารทิพย์ ปานทะลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,418 400025364 นาย วัลลภ กัณหกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,419 400025365 นาย ธงชัย บรรยงคิด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,420 400025373 น.ส. ญาชดา สุยชูจิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,421 400025388 นาย ธีรศักดิ์ ชุมแคล้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,422 400025392 น.ส. กรกช บัวเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,423 400025401 นาง จารุณี มณีรัตน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,424 400025408 นาย สุทธิพงศ์ จุ้ยส่งแก้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,425 400025419 น.ส. สุภาพร  ตันสกุล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,426 400025422 น.ส. วาสนา ถาวโร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25,427 400025427 น.ส. วิภาวรรณ ลังคง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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